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

Guangzhou
2013/2014
roční studium
osobní důvody

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?
Obecně vzato, doporučujete tuto
školu?

20+2
Speaking/口语课，Writting/写作课，Listening/听力课，Reading/阅读课，Chinese
grammar/精读课，Business chinese/商务汉语
Cantonese/粤语课
Taijichuan, Calligraphy...
Nelze si vybrat
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 11000RMB
Registrační poplatek, poplatek za zdravotní prohlídku, povolení k pobytu, přístup
do knihovny, internet na koleji
Bylo hrazeno stipendiem, ale bydlel jsem potom sám v nájmu za
3800RMB/měsíc
Guangzhou je obecně poměrně drahé na čínské poměry, ale dá se vyžít

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?

Pronajatý byt
Ano nabízí, jsou asi 2 min chůze od školy, kvalita je dostačující cenu nevím. Na
pokoji jsou dva studenti nebo jen jeden pokus si připlatíte.
postel
doporučení přátel
ano

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

spíše ano

ne

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 ale nikdy jsem tam nejedl

u malé severní brány 小北门 je spousta malých a laciných restaurací jídla za 1015RMB, velice oblíbené místo mezi studenty.
tesco, carrefour
nejlepší je mít hodně přátel na sociální síti wechat 微信，s tím vám nic neunikne.

měl jsem školní pojištění v rámci stipendia nebyla třeba ho použít, nemám
zkušenost

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Michal Zlámal
michal@maxeuro.cz

