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

Tianjin
2014/2015
roční studium
možnost stipendia

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?

20
综合汉语 Intensive Chinese
中及应用口语 Practical Communicative Chinese for Intermediate Level
中国文化概况 General Situation of Chinese Culture
汉语读写 Chinese Reading and Writing
汉语听力 Chinese Listening Comprehension
Calligraphy/书法
Calligraphy/书法, Taiji/太极拳, Business Chinese/商务汉语, Chinese culture/
中国文化，
doporučuji - 王昭懿, 杜生香, 刘金雨, 刘绿萌, 裴维襄
nedoporočuji - 张美子, 李欣颖
doporučuji - velké město, obchody se zahraničním zbožím,na Čínu pěkné
ubytování, možnost přidělení čínského "kamaráda"
nedoporučuji - škola poměrně daleko od centra, mimo kampus, úroveň výuky
mohla být lepší
ano i ne, má své plusy i mínusy

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

Kolik stálo ubytování měsíčně?
Další poznámky týkající se výdajů,
stipendií:

1 400 yuanů
poplatek za kartu od pokoje - 50 yuanů (vratná kauce)
internetový modem - 100 (vratná kauce)
internet měsíčně/na pokoj - 70 yuanů
poplatku za zdravotní prohlídku se nevyhnul nikdo - i když měl všechny
materiály z domova, všichni šli minimálně na krevní testy znova (i tak
doporučuji si udělat rentgen plic a kardio doma, kdo měl tyto výsledky už na
tyto testy znova nemusel. Cena různá podle počtu testů, které absolvujete.
fotografie - asi 30 yuanů
učebnice - přes sto yuanů
1 500 yuanů
1 400 yuanů měsíčně vzhledem k tomu, že zde není menza, či možnost
jiného levnějšího stravovaní nestačí

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?

hotel pro zahraniční studenty
ano
cena je asi 1 500 yuanu na měsíc, kvalita je dobrá (kdysi byla jistě lepší vzhledem k tomu, že jsou tam ubytovaní mladí lidé, kteří některým pokojům
dali dost zabrat)
sociální zařízení je na pokoji a pokoje jsou pro dva studenty
nevýhodou je všudypřítomný prach, kterého se jde jen těžko zbavit - na zemi
je koberec, ze kterého se studenti místními vysavači marně snaží vysát
nečistoty.
i přesto si myslím, že místní ubytování je na čínské poměry nadstandartní
postel, stůl, židle, skříň, lampička, polštář a peřina, klimatizace, prostorný
balkon, televize
ubytování od školy
nevím
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
nevím
spíše ano
ne

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy?

v okolí školy nebyla menza

Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu
byste doporučil/a?
Které restaurace popř. jídla v okolí
doporučujete?
Které obchody s potravinami
doporučujete?
Jaké pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

doporučuji - muslimské restaurace v okolí školy - je jich několik
a potom restaurace v asi 2km vzdáleném Aochengu - např. "italská"
restaurace - Sayizeria
dobrá je i guizhouská restaurace (naproti školce)
D-mart a místní trh
pojištění pro studenty UP - ano

