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

Nanjing
2014/2015
roční studium
Konfuciova akademie mi tuto školu přidělila.

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?
Které učitele byste doporučil/a nebo
naopak nedoporučil/a?
Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?
Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

20+0
Chinese Conversation, Chinese Listening, Chinese Culture, Chinese
Reading, Chinese Writing. Škola má tři úrovně tříd (Beginner, Intermediate,
Advanced)
Žádné, protože škola žádné nenabízí.
Všechny.
Výuka velmi dobrá, ale koleje v špatném stavu. Ale ve školním roce
2015/2016 mají zdejší koleje rekonstruovat.
ano

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

8000 RMB
První semestr nic (měl jsem stipendium od Konfuciovi akademie). Druhý
semestr 500 RMB/měsíc (poplatek za ubytování) + 200 RMB (pojištění)
500 RMB
Celkové měsíční výdaje mě vyšli na 1500 RMB

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. Cena 500 RMB/měsíc, kvalita špatná (koleje špinavé, bez výtahu),
jediná výhoda byla, že učebna byla tak dvě minuty cesty od kolejí).
postel, stůl, židle, skříň, police, polštář a peřina, klimatizace
doporučení školy

http://www.seu.edu.cn/
Ze začátku ne, starý nábytek a postel bez matrace, ale po třech měsících se
to zlepšilo, dali nám nový nábytek a nové pohodlné matrace.
Záchod byl pouze v tureckém stylu.

Jednání s univerzitou
Byl/a jste spokojen/a s jednáním
zahraniční kanceláře?
Kontaktní osoby na univerzitě:

ano

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:

měsíc

http://cis.seu.edu.cn/
spíše ano
ano
Velmi dobrá, stačilo jen přinést potřebné papíry od doktora do zahraniční
kanceláře a na místě jsem obdržel peníze zpět.
Ne nevyskytly.

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. Poměr kvalita cena výborný. Nejlepší menza je naproti jižní bráně
hlavního campusu.
V okolí kolejí je několik restaurací. Stačí zkusit a vybrat co vám chutná.
Trh v blízkosti školy. Ceny levné, kvalita výborná.
http://cis.seu.edu.cn/
http://www.hellonanjing.net/
Pojištění od University Palackého je dostačující.

