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

Suzhou
2013/2014
roční studium
3. volba statniho stipendia - skola v podobnem regionu jako prvni dve
preferovane skoly

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?

2/3+7/8
Comprehensive Chinese/汉语综合课
Conversation/口语课
Writing/ 写作课
Listening/听力
(Reading/读书)
Cinska kinematografie
Kaligrafie
IT v cinstine
Cinska geografie - turisticke zajimavosti
Chinese history
Urcite bych doporucila cviceni naslechu (听力). Naopak predmety o cinske
historii a geografii jsou dle meho pro absolutni neznalce Ciny.
Doporucuji:
- krasné prostředí
- teplé klima
- neprilis velke mnozstvi zahranicnich studentu
- dobra poloha pro cestovani - 30 minut od Shanghaie
Nedoporucuji:
- maly vyber zajimavych volitelnych predmetu
- maly pocet povinnych predmetu
- znacny rozdil kazdeho ucitele ve zpusobu vyuky - i v ramci stejneho levelu
ne

Finanční prostředky
Jaké další poplatky jste musel/a zaplatit?

Další poznámky týkající se výdajů,
stipendií:

- Castecna zdravotni prohlidka (krevni testy na zloutenku)
- Zaloha na klic od pokoje 200RMB
- absolutne VESKERE vybaveni pokoje (od matrace po kos na odpadky)
- prodlouzeni viza na rok 400RMB
Stipendium od MSMT na druhy semestr prislo s mesic a pul zpozdenim

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
Na pokoji jsou vzdy max 2 zahranicni studenti. Na pokoji se nachazi
koupelna se zachodem. V pokoji je obcas take fukncni lednicka a stropni
vetrak.
V pokojich se ale nenachazi ABSOLUTNE zadne vybaveni a to ani matrace
ci prikryvka atd.
Pokoje jsou v zime pomerne chladne - topeni pouze klimatizaci.
K budove skoly je to cca 15 minut minut chuzi nebo 50-10 minut na kole.
postel, stůl, židle, skříň, police, klimatizace, zidle byla stolicka bez operky - v
pokojich pro divky
doporučení školy
ne

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
Julie - vedouci
3 týdny
ano
ne

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy?
Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu
byste doporučil/a?

Kampus nabizi 3 menzy. Kvalitnejsi a drazsi a 2 mene kvalitnejsi ale levnejsi.
Ceny jsou relativne levne ve srovnani s restauracemi mimo kampus.
Doporucila bych drazsi menzu ve stejne casti kampusu jako je budova skoly
pro zahr. studenty.

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?

Osobne doporucuji muslimske restaurace - za malo penez spousta jidla.
A street food take pobliz skoly. Vse najdete v prilehlych ulicich kolem skoly
pokud vyjdete jakoukoli branou ven z kampusu.
Auchan - levny a dobry supermarket
Euromart - pokud vam bude uz hodne chybet evropska strava (hodne drahe!)
Walmart - mix zapadnich a cinskych veci
TravelGuide
Google :D
A na facebooku skupina - Suzhou Expats
Pojisteni UP - doporucuji

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Pavla Chovancakova
piggyrodney@gmail.com

