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

Guiyang
2015
jednosemestrální studium
zajímavosti v okolí

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

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

jednosemestrální studium
18+2
Comprehensive Chinese/综合汉语
Listening/汉语听力
Speaking/汉语口语
Writing/汉语写作
Reading/汉语阅读
Learning Chinese from Video/看视频，学汉语
(poznávání provincie Guizhou - geografie, historie, turismus, kulturní
specifika místních národnostních menšin atd.)
Bylo řečeno, že každý semestr jsou nabízeny tři volitelné předměty
organizované fakultou. V jarním semestru akademického roku 2014/2015 se
jednalo o přípravu na zkoušky HSK4 a HSK5 a předmět Learning Chinese
from Video.
doporučuji: 杨晓椿
(nejpropracovanější sylabus, zapojování různých aktivit do výuky - debata,
pracovní pohovor, srovnávání kultur atd.)
ano

Finanční prostředky
Výše školného za semestr:
Jaké další poplatky jste musel/a zaplatit?

Kolik stálo ubytování měsíčně?
Další poznámky týkající se výdajů,
stipendií:

školné bylo poskytnuto zdarma v rámci stipendia
- vratnou zálohu za pokoj (400-500 yuanů) na koleji platí jen samoplátci,
studenti se stipendiem zálohu neplatí
- vratná záloha za čipovou kartu k otevření dveří kolejí (100 yuanů)
- popř. vratná záloha za čipovou kartu do menzy (10-20 yuanů, popř. zdarma)
- za internet na kolejích se poplatek neplatí
- vyzvednutí na letišti po příjezdu do Guiyangu je zdarma
ubytování bylo poskytnuto zdarma v rámci stipendia
- na začátku každého měsíce je potřeba jít do kanceláře fakulty podepsat
převzetí stipendia, stipendium chodí na účet přibližně v polovině měsíce
- po příjezdu je potřeba zařídit si čínské telefonní číslo a bankovní účet (první
vklad cca 20 yuanů na účet)

Ubytování
Kde jste byl/a ubytovaný/á?
Nabízí univerzita koleje zahraničním
studentům?

Univerzitní koleje
obecně:
- ano, k dispozice jsou celkem tři koleje pro zahraniční studenty a jejich
vybavení se liší
- na pokoji jsou 1-2 studenti
- koleje se nachází v kampusu, takže vzdálenost od kanceláře a vyučovacích
budov je přibližně 5-10 minut
- podle studentů platících si ubytování je Guizhou University jednou z
levnějších čínských univerzit
konkrétní kolej:
- buňka se většinou skládá ze dvou až tří pokojů, společné
místnosti/kuchyňky a sociálního zařízení
- na webových stránkách univerzity je avizováno, že každá buňka má
kuchyňku, jedná se ale spíše o společný prostor určený k vaření - co se týče
vybavení (sporák, lednice, náčiní a nádobí), záleží na tom, co zbylo po
předchozích majitelích nebo co si sami koupíte
- některé byty mají kuchyňku vybavenou kuchyňským koutem a dřezem (v
těchto bytech bydlí většinou učitelé ze zahraničí, ne studenti)
- koupelna obsahuje umyvadlo, toaletu západního typu a sprchu umístěnou
nad tureckou toaletou - každá koupelna má vlastní bojler
- voda někdy neteče, nebo teče zkalená
- pračky jsou na koleji pouze dvě, nachází se v přízemí v "předsíni" bytu
správcové kolejí
- před buňkami jsou u stropu natažena lanka na sušení prádla
- elektřina se platí samostatně (platí i pro studenty se stipendiem)
- na pokojích není klimatizace ani topení, na zimu je možné vypůjčit si v
kanceláři malý přímotop nebo ohřívač
- na každém pokoji je zdarma drátové připojení na internet, doporučuji pořídit
si wifi router

Jaké bylo vybavení kolejí?
Jak jste našel/našla ubytování?
Byl/a jste s volbou svého ubytování
spokojený/á?

- na chodbách se smí kouřit
- na kolejích není výtah
- v 6. a 7. poschodí se hojně objevují švábi
- u správcové kolejí je možné koupit si barel pitné vody (8 yuanů) zaměstnanci kolejí barel na požádání přinesou až k pokoji
- uspořádání buňky a vybavení pokojů se liší (tvrdost matrace, vybavení
společného prostoru/kuchyňky)
postel, stůl, židle, skříň, polštář a peřina
doporučení školy
ano

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?
Další poznámky k jednání se školou:

ano
2 měsíce
spíše ano
ne
- problém většinou nastal při rozšiřování informací (co se bude konat, kde a
kdy bude sraz, co vzít s sebou) - učitelé zpravidla rozšířili informace jen na
fakultní QQ skupinu, ovšem ti studenti, kteří do ní nebyli připojeni, si museli
vystačit s kusými informacemi předávanými spolužáky - informace často
nebyly předávány třídními učiteli - vždy se tak našel někdo, kdo o akci vůbec
nevěděl

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy?
Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu
byste doporučil/a?
Které restaurace popř. jídla v okolí
doporučujete?
Jaké pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

- v kampusu se nachází dvě menzy
- ve strovnání s předchozí čínskou univerzitou, na které jsem studovala, mi
jídla připadala drahá a menzu jsem příliš nenavštěvovala
- kolem kampusu je mnoho restaurací různých cenových kategorií

Kontakt

Kontakt na mne může být poskytnut pouze na vyžádání u koordinátora
katedry

pojištění bylo zdarma poskytnuto Univerzitou Palackého

