East China Normal University
Město:
Datum pobytu:
Délka studijního pobytu:
Na základě čeho jste se rozhodoval/a při
výběru univerzity v Číně?

Shanghai
2014/2015
roční studium
nerozhodla som sa, bola mi pridelená

Výuka
Počet hodin výuky týdně
(povinné+volitelné):
Jaké povinné předměty jste absolvoval/a
v rámci výuky na dané univerzitě?
Jaké další volitelné předměty škola
nabízela?
Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?
Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

20
Comprehensive Chinese, Conversation, Listening, Reading
Calligraphy, Bussiness Chinese, Erhu, HSK preparation, Chinese songs
Dobrí pedagógovia, ústretové štúdijné oddelenie, primeraná náročnosť,
príjemné prostredie campusu, dobrá okolná lokalita
ano

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

Zdravotná prehliadka od 70 do 400 rmb, záleží na tom, čo si už študent
prinesie
40 rmb
Predĺženie víza 400 rmb

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

Univerzitní koleje
Kolej je oproti budove s triedami asi 10 metrov, kvalita výborná, dvaja ľudia
na izbe, sociálne zariadenie na chodbe, upratujú 3x denne
postel, stůl, židle, skříň, polštář a peřina, klimatizace
rovno ma tam poslali zo školy
ano
Najlepší je Dorm 1, potom Dorm 2, Dorm 12 je trochu starší

Jednání s univerzitou
Byl/a jste spokojen/a s jednáním
zahraniční kanceláře?
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?
Pokud ano, jaká byla Vaše zkušenost s
čínským pojištěním?
Další poznámky k jednání se školou:

ano
více
ano
ano
Našťastie som ho nemala možnosť použiť
Občas nejednotné odpovede, ale to sa deje všade

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?

3 menzy, najlepšia Hexi, dá sa najesť aj za 6 rmb, čínska, japonská,
kórejská, thajská kuchyňa, Kórejská reštaurácia
Kórejská reštaurácia Manna, Dongbei reš., japonská oproti hlavnej bráne,
Global Harbour shopping centre
Tesco :D
Wechat skupiny, chodili emaily zo školy

Doplňující informace
Urobte si wechat účet... a potom ide všetko :)
na podrobnejšie otázky odpoviem osobne

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Lenka Šutá
lenkasuta@gmail.com

