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

Shanghai
2013/2014
roční studium
doporučení přátel, webové stránky škol

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?
Které učitele byste doporučil/a nebo
naopak nedoporučil/a?
Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?

20
1. semestr
Listening/ 听力
Extensive Reading/ 泛读
Reading and Writing/ 读写
Oral Chinese/ 口语
2. semestr
Comprehensive Reading/ 阅读
Writing/ 写作
Survey of China/ 中国概况
News Listening/ 新闻听力
Oral Chinese/ 口语
Vesměs se to byly klasické volitelné předměty jako taiji, kaligrafie, vaření,
příprava na HSK, atd.
doporučila bych 张黎， 吴颖 a 郝琛琛
Doporučuji
- poměrně dobrá poloha, poměrně dobrá infrastruktura
- kolej pro zahraniční studenty se nachází hned vedle koleje pro čínské
studenty, takže se můžete spřátelit s čínskými studenty poměrně jednoduše
- pedagogické obory jsou poměrně kvalitní
- kampus je malý a příjemný, je zde dostatek restaurací a menz
- výuka byla poměrně kvalitní, učitelé byli přísní, takže studenti se snažili
chodit každý den na výuku a plnit úkoly
- učitelé v zahraniční kanceláři umí anglicky, což je skvělé, neboť na
některých univerzitách to tak není
- co se týče univerzit a servisu v Šanghaji, tak je vše poměrně kvalitní
- učitelé v zahraniční kanceláři byli ochotní a vždy rádi pomohli (především
Samantha Li)
Nedoporučuju
- občas se vyskytly organizační problémy, ale ty se daly poměrně rychle
vyřešit
- co se týče ubytování, tak pokud máte v plánu o prázdninách cestovat více
než tři týdny, tak se musíte vystěhovat z pokoje a věci dát do úschovny k
učitelům a další semestr se budete muset přestěhovat do jiného pokoje,
avšak pokud vám vyhovuje spolubydlící, tak zkuste naléhat na učitele v
zahraniční kanceláři, aby vás nechali spolu
- pokud jste obdrželi stipendium a nemusíte hradit ubytování a bohužel jste
se ocitli v pokoji pro dva a nemáte spolubydlící/ho, tak vás donutí zaplatit i za
něj, proto se nesmíte vzdávat a neustále naléhat na učitele v zahraniční
kanceláři, aby vám někoho do pokoje našli nebo vás k někomu přestěhovali,
abyste nemuseli za nikoho jiného platit
- ubytování pro studenty je něco mezi kolejí a hotelem, takže je to tak trochu
nezávislá jednotka, ale pokud se vám něco nebude zdát, tak vám v
zahraniční kanceláři pomůžou

Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

Škola je docela dobrá.

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

Obdržela jsem stipendium, takže školné jsem nemusela hradit.
Internet - každý měsíc 40 RMB, avšak v Šanghaji je internet poměrně levný,
navíc se dá chytit i free wi-fi.
Registrační poplatek
Za zdravotní prohlídku nemusíte platit, pokud jste ji absolvovali v ČR a pokud
máte s sebou krevní testy, pokud jste ji však neabsolvovali, tak je to asi 400
RMB. Pokud jste absolvovali zdravotní prohlídku v ČR, avšak vám bude
chybět nějaký krevní test, tak vás to bude stát od 100 - 200 RMB.
Kartička na praní - 65 RMB a můžete ji použít 10x
První den ubytování se platí záloha 500 RMB, ale ta se pak při odjezdu
zpátky do ČR vrací.
Elektřina - záleží jak často používáte klimatizaci, pokud ji v zimě používáte
každý den několik hodin, tak vás to může stát i 800 RMB za měsíc, pokud

Kolik stálo ubytování měsíčně?

šetříte tak vás to vyjde třeba na 160 RMB nebo pokud opravdu šetříte tak i na
50 nebo méně.
Ubytování jsem nemusela hradit, neboť jsem obdržela stipendium, ale jinak
cenu lze zjistit na webových stránkách školy.

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

Jaké bylo vybavení kolejí?

Univerzitní koleje
Pokud máte stipendium, tak platit nemusíte nic. Ubytování je přímo v
kampusu, všude je to blízko. Pokoje jsou většinou pro dva nebo pro jednoho
člověka. V pokojích pro dva jsou ubytováni především studenti, kteří mají
stipendium. Pokoje jsou v přízemí, takže je tam poměrně tma, musíte svítit
od rána do večera. Pokoje jsou poměrně malé, ale dobře vybavené, každý
pokoj má sprchu a záchod, televizi, ledničku, jednu velkou skříň, dva psací
stoly, jeden noční stolek, telefon, police atd.
Myslím, že je možná v plánu pokoje tak trochu předělat, ale nejsem si jistá.
postel, stůl, židle, skříň, lampička, police, polštář a peřina, klimatizace,
telefon, televize, lednička

Jednání s univerzitou
Byl/a jste spokojen/a s jednáním
zahraniční kanceláře?
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?

spíše ano
spíše ano
ne
Pokud se jedná o něco vážnějšího, tak na čínské pojištění není moc dobré se
spoléhat.

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?

Menzy byly docela dobré, v kampusu asi kolem 7 menz. Dobrá byla japonská
a muslimská menza a také největší menza:).
Cena od 9 RMB do 20 RMB.
V okolí je strašně moc malých i velkých restaurací, takže je dobré se ptát
studentů, kteří už tam studují déle, oni vám poradí, neboť některé restaurace
se nacházejí v malých uličkách. Ale jinak co se týče restaurací, tak jich je
opravdu hodně a to od těch nejlevnějších po docela drahé.
Tržnice s čerstvou zeleninou a masem. Wallmart, Family Mart, ...místní
supermarkety.
http://enjoyshanghai.com/
http://www.smartshanghai.com/
http://www.shnu.edu.cn/Default.aspx?alias=www.shnu.edu.cn/shnuen

Kontakt
Zvolte prosím způsob, jak Vás mohou
případní zájemci o další informace
kontaktovat:

Kontakt na mne může být poskytnut na vyžádání u koordinátora katedry

