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

Haikou
2014/2015
roční studium
počasia

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?

X20
Comprehensive Chinese
Conversation
Listening
Writing
Idioms
Reading
v podstate sa dajú absolvovať všetky lebo každý trvá len jeden mesiac
tie predmety sa tam zakaždým menia, ale určite si vyberte language partnera
učiteľov si nevyberiete, keďže zahraničných študentov nieje, až tak veľa ako
na iných univerzitách, budú Vám automaticky pridelený podľa skupín
iba doporučujem:
ľudský prístup na hodinách
všetko vedia vysvetliť, keď tak aj individuálne po hodine
výuka je iba doobeda
učitelia sú prevažne mladý
ano

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

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

5mesiacov=15000yuanov
zdravotná prehliadka
internet
elektrina (100 yuanov mesačne, záleží od toho ako veľmi používate
klimatizáciu)
voda 11 yuanov za mesiac, zase individuálna spotreba
neviem, pretože som ho mala zadarmo
musíte si kúpiť všetko do izby na internáte to znamená : podušku, plachtu,
paplónik, čistiace prostriedky
ak chcete variť, tak si v podstate musíte kúpiť celú kuchyňu aj s chladničkou
ale chladničku sa Vám rozhodne oplatí kúpiť starú za 500 yuanov a potom na
konci pobytu ju predať
kúpte si bicykel! od 50 do 500 yuanov, záleží na Vás

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
od školy je to 10 min pomalou chôdzou
jeden človek na izbe
izba má kúpelňu, balkón s drezom a malou kuchynskou linkou, v izbe je
skriňa, posteľ a stôl zo stoličkou
postel, stůl, židle, skříň, klimatizace
bolo mi pridelené
ano
na dolných poschodiach sa môžu nachádzať potkany, hlavne na prízemí
počet švábov sa znižuje úmerne s vyššou polohou izby
ale výťahy neexistujú, takže na šieste poschodie pôjdete peši. ak si ho
vyberiete

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?
Pokud ano, jaká byla Vaše zkušenost s
čínským pojištěním?

ano
XuMiao YuFei
nevím
ano
ne
študenti čo tam boli, mi povedali, že sa o to ani nemusím pokúšať
aby som to zhrnula, ak si ho založíte a niečo sa Vám stane náhodou, peniaze
Vám možno dajú vždy na konci semestra, ale len vo výške 600 yuanov a to
len vtedy ak ten úraz alebo ošetrenie bolo drahšie ako 600 yuanov

Další poznámky k jednání se školou:

takže ak sa Vám niečo stane za 500 yuanov nesdostanete nič, a ak sa Vám
niečo stane za 1500 yuanov, dostanete len 600
je to ostrov, z toho vyplíva, že všetko má svoj čas a poobede je vždy siesta

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?

menzy sú v kampuse, okolo 6 alebo 7, všade majú trochu iné jedlo ale v
podstate mne osobne nechutilo nič, ale je to lacné
výdete z beimen, smerom doprava a asi tretia reštaurácia má sichuanske
jedlo, vždy je tam kopec ľudí, a varia dobre, majú wifi, sú priateľský
filipínske, mexické, taliasnke jedlo je zase z bei men, pôjdete cez most potom
doľava , na prvej odbočke doprava a úplne vzadu vľavo je PORCH CAFFE a
to je ono
euorópske jedlo je z dong men,prejdete cestu dáte sa trochu doprava , hneď
prvá odbočka vľavo , na konci ulice prejdete cestu trošičku doprava a ste tam
- PLS private language school
nanguo chaoshi, asi najlacnejšie
nenašla som, na skupinách vo wechate sa všetko dozviete
Univerzity Palackého, ale nakoniec sa mi nechcelo vypĺňať tie papiere aby sa
mi vrátili peniaze, radšej si na seba dávajte pozor

Doplňující informace
mala som Čínske vládne štipendium, ku ktorému som dostala cez Slovenskú
ambasádu v Bratislave, im treba priniesť prihlášku, potom je to samozrejme
otázka Pekingu čí Vás vyberú, v každom prípade tu skúste, myslím si že to
rvonako funguje aj v Čechách, ale nie som si istá, keďže škola už udeluje
tieto štipendiá pre českých študentov
ospravedlňujem sa za chyby a preklepy, píšem to na rýchlo, dúfam že Vám
to trošku pomohlo

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Dadika / Adela Dusíková
dadika.cupo@gmail.com

