Beijing Ligong Daxue (Beijing Institute of Technology)
Město:
Datum pobytu:
Délka studijního pobytu:
Na základě čeho jste se rozhodoval/a při
výběru univerzity v Číně?

Beijing
2015
jednosemestrální studium
doporučení pedagogů, webové stránky škol

Výuka
Počet hodin výuky týdně
(povinné+volitelné):
Jaké povinné předměty jste absolvoval/a
v rámci výuky na dané univerzitě?

20
基础汉语 (汉语综合)
汉语写作
视听说课程

Jaké Vámi vybrané volitelné předměty
byste doporučil/a?
Které učitele byste doporučil/a nebo
naopak nedoporučil/a?
Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?
Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

报纸阅读课程
bohužel jsem neměl čas podobné kurzy navštěvovat, odkazuji tímto na
kolegu Plačka pro bližší informace
příprava na HSK
Doporučil: FANG a SHI a CHEN Laoshi
Doporučuji:
výborná výuka, vynikající učitelé
přátelské prostředí
dostatečné vybavení učeben
bezproblémový přístup učitelů
dostatečné sportovní vyžití, dostupnost od MHD + dostatek dobrých
restaurací v okolí

Finanční prostředky
Výše školného za semestr:
Jaké další poplatky jste musel/a zaplatit?
Kolik stálo ubytování měsíčně?
Další poznámky týkající se výdajů,
stipendií:

10000 yuanů
pouze internet na koleji, cca 120 yuanů měsíčně
免费, hradilo CSC stipendium
CSC stipendium zvýšené na 2500 yuanů měsíčně bylo často schopné tak tak
pokrýt mé měsíční výdaje za jídlo a věci denní potřeby, když jsem měl nějaké
další výdaje za cestování nebo nákup literatury, musel jsem místy utáhnout
opasek, ceny jsou v současném Pekingu místy i 5x vyšší, než bývaly před
několika lety, i kurz Kč k RMB se výrazně změnil

Ubytování
Kde jste byl/a ubytovaný/á?
Nabízí univerzita koleje zahraničním
studentům?
Jaké bylo vybavení kolejí?
Jak jste našel/našla ubytování?
Adresy webových stránek nabízejících
ubytovaní:
Byl/a jste s volbou svého ubytování
spokojený/á?
Další poznámky týkající se ubytování:

Univerzitní koleje
ano, přímo v hlavní budově, kde se vyučuje, do učebny tedy stačí vyrazit
minutu před začátkem výuky, sociální zařízení v rámci dvou pokojů, stav
dostačující, čistota a hygiena, stejně jako celkový klid závisí především na
spolubydlících, 2 studenti na pokoji
postel, stůl, židle, skříň, lampička, police, polštář a peřina, radiátor,
klimatizace
doporučení školy

ano
poněkud dražší a špatně vyřešený způsob praní prádla na koleji a následné
sušení, mnohem lépe jsou v tomto ohledu zařízení studenti sousední Beijing
Waiguoyu Daxue

Jednání s univerzitou
Byl/a jste spokojen/a s jednáním
zahraniční kanceláře?
Kontaktní osoby na univerzitě:
Když jste si podal/a přihlášku, v jakém
časovém intervalu byla zpracována?
Byla kancelář ochotna Vám v případě
problémů a dotazů pomoci a vyjít vstříc?
Pojištění: využil/a jste pojištění
garantovaného čínskou stranou?
Další poznámky k jednání se školou:

ano
宗欣 <summerzongxin@gmail.com>
2 týdny
ano
ne
všichni zaměstnanci kanceláře byli velice příjemní, na BIT se ke studentům
chovají spíše jako k členům rodiny, velice mi vypomohli i v rámci distribuce
mého dotazníku pro diplomovou práci

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy?
Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu
byste doporučil/a?
Které restaurace popř. jídla v okolí
doporučujete?
Které obchody s potravinami
doporučujete?
Jaké doporučujete internetové stránky
souvisejících s městem, školou či
událostmi konajícími se v daném místě?
Jaké pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

ano, hlavní menza + další restaurace v okolí, ve kterých se dá platit kreditem
ze studentské karty, ceny podle typu jídla, vesměs bych ale nedoporučil,
chuťově nezajímavé a často studené jídlo
Řetězec 呷哺呷哺, restauraci a bar Lakers, korejské restaurace v okolí,
především 饭阿姨
především mimo hlavní kampus, v kampusu je na veškeré zboží minimálně
10% přirážka, pekárna Baigel pro docela slušné pečivo (především bagety)
baidu.com a 所有的问题"百度"一下 :)
pojištění, které nabízelo zahraniční oddělení UP

Doplňující informace
Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Ondřej Vicher
ovicher@gmail.com

