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

Hangzhou
2015
jednosemestrální studium
doporučení pedagogů

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?
Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?
Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

20 + 6
Předměty rozděleny následovně:
PO, ÚT, ČT - gramatika (zahrnující četbu znaků)
ST, PÁ - konverzace
Taijiquan, Chinese culture
Kaligrafii, vystřihovánky
Doporučuji především díky kvalitě bydlení a zázemí zahraničních studentů.
Někoho může odradit větší vzdálenost od centra města a s tím spojená
omezenější dostupnost klubů a sociálního vyžití, ale kdo na to má při studiu
čínštiny čas že..
ano

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

Cca 4000 yuanů / semestr. Zdarma v rámci výměnného pobytu.
Internet na kolejích (Wifi) - 40 yuanů za semestr, poměrně kvalitní, jen ho
občas vypínali na noc.
30-50 yuanů den. Zdarma v rámci výměnného pobytu.
Skvělá možnost kombinace spolu s Freemoverem (ubytování a školné
zdarma + cca 40 000 CZK na semestr)

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?

Univerzitní koleje
Kvalita ve srovnání s referencemi spolužáků z jiných univerzit vysoce
nadprůměrná. Měli jsme pokoje jen pro sebe, přičemž každý z nich zahrnoval
koupelnu s toaletou, balkón, televizi, ledničku a klimatizaci. Jako jediný
nedostatek vidím již dříve zmiňovanou vzdálenost od centra (cca hodinu
autobusem).
postel, stůl, židle, skříň, police, polštář a peřina, klimatizace, TV, balkón,
barel na vodu, elektronický odpuzovač komárů
doporučení školy
ano

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?

ano
Hua laoshi
2 týdny
spíše ano
ne

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy?
Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu
byste doporučil/a?
Jaké pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

S jídlem v menze jsem byl veskrze spokojen. Kvalita byla přiměřená
závodnímu stravování, cena přijatelná (od 5 do 20 yuanů za porci).
Školou nabízené plus nějaké cestovní cca za 3 tisíce na semestr.

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

David Gardáš
gardas.upol@seznam.cz

