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

Tianjin
2014
jednosemestrální studium
doporučení přátel

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?
Které učitele byste doporučil/a nebo
naopak nedoporučil/a?
Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?
Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

20+4
Comprehensive Chinese, Conversation, Listening, Reading
Calligraphy, Taiji
Wang Younan
Doporučuji - skvělý přístup učitelů, velmi ochotní, dobré výukové metody
ano

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

1400 RMB
Pouze internet na pokoji - 70 RMB/měsíc
Nic, bylo v rámci stipendia

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
Koleje jsou v rámci hotelu, třídy jsou rovněž v hotelu, tedy dostupnost asi 2
min :) Na pokoji je vlastní koupelna a pokoje jsou po dvou
postel, stůl, židle, skříň, lampička, police, polštář a peřina, radiátor,
klimatizace
doporučení přátel
ano
Trochu nepořádek, ale nic hrozného

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
Liu Lumeng
1 týden
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 pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

Ano do menzy se chodit dalo, ale byla poměrně daleko od hotelu, ceny nízké
a jídlo dobré
Italská restaurace Saizeriya
Emart
Pojištění zajištěné UPOL - doporučuji

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

Kontakt na mne může být poskytnut na vyžádání u koordinátora katedry

