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
zajímavosti v okolí

Výuka
Počet hodin výuky týdně
(povinné+volitelné):
Jaké povinné předměty jste absolvoval/a
v rámci výuky na dané univerzitě?

20

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

Comprehensive Chinese
Chinese Listening
Reading and Writing
Conversation
Chinese Culture
Chinese Culture (tento předmět škola nabízela v prvním semestru a nakonec
se neotevřel, já sama jsem jej však absolvovala jako předmět povinný a
přišel mi velmi zajímavý, proto bych při jeho případném otevření jako volitelný
rozhodně neváhala vybrat si jej)
Calligraphy
Taiji
Business Chinese
Chinese Movies
předně bych doporučila 高老师 a také 杜老师, obě byly velmi ochotné vždy
se vším pomoct a vyřídit případné nepříjemnosti s hotelovým personálem
+: dobří učitelé, vhodně zvolené učební materiály, škola přímo v budově
pobytu, možnost přidělení čínského kamaráda

Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

-: kampus s čínskými studenty je daleko, v hotelu není menza
ano

Jaké Vámi vybrané volitelné předměty
byste doporučil/a?
Jaké další volitelné předměty škola
nabízela?

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

Kolik stálo ubytování měsíčně?

nevím (měla jsem stipendium)
registrační poplatek za pokoj 50元
kauce za modem 70元
internet 70元/měsíčně/pokoj
učebnice okolo 200元 za semestr
vyřízení povolení k pobytu 400元
případná zdravotní prohlídka - původně jsem slyšela, že bychom měli
absolvovat jen jaterní testy za 100元, sama jsem ale platila asi 280元
(kompletní krevní testy); případně dále to byl rtg kolem 80元; kompletní
prohlídka byla kolem 600元
kolem 1500元, já ho však měla hrazené stipendiem

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?
Další poznámky týkající se ubytování:

hotel pro zahraniční studenty
nabízí pokoje v tříhvězdičkovém hotelu, pokoje jsou vždy dvojlůžkové (někdy
se však poštěstí, že člověk bydlí sám), každý pokoj má samostatnou
koupelnu, v zadní budově mají pokoje navíc i balkon
postel, stůl, židle, skříň, lampička, polštář a peřina, radiátor, klimatizace
doporučení školy
ano
někteří z hotelového personálu nebyli příliš ochotní řešit problémy na
pokojích (sama jsem např. řešila problémy s internetem skoro dva týdny),
proto je někdy lepší oznámit případné problémy rovnou učitelům

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?
Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu
byste doporučil/a?
Které restaurace popř. jídla v okolí

přístup do menzy jsme samozřejmě měli, nicméně nacházela se přímo v
kampusu, tedy daleko od našeho ubytování; tamní jídlo však bylo velmi levné
a dobré, doporučuji navštívit
konkrétně za mně bych doporučila všechny

doporučujete?
Které obchody s potravinami
doporučujete?
Jaké pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

Kontakt

v okolí se nachází několik menších obchůdků a také tržnice s přijatelnými
cenami (zvláště ve večerních hodinách) a k žádnému z těchto zařízení
nemám výhrady
využívala jsem pojištění nabízené Univerzitou Palackého
Kontakt na mne může být poskytnut pouze na vyžádání u koordinátora
katedry

