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

Kunming
2011/2012
roční studium
doporučení přátel, zajímavosti v okolí, Komunikace ze strany cinskeho
studijniho oddeleni

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?
Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?

18 + volitelne 0-6
综合，口语，阅读，听力
书法，中国画，korekce vyslovnosti
Geografie, psani propiskou, taijiquan, bylo toho asi 10-15
- dobra kvalita vyuky
- levne studium
- levne ubytovani
- moznost cestovani do JV Asie
- celkem vstricne studijni
- relativne cisty vzduch a dobre podnebi
- korejske, japonske a jine asijske restauracky v okoli nejsou presprilis drahe
- skola je zatim blizko centra mesta
- daleko od megamest typu Peking/Shanghai/Guangzhou (zhodnotte sami)
- vetsina studentu z JV Asie (Thajsko, Vietnam) a Koreje, najde se par
Japoncu, malo Americanu a Rusu (zhodnotte sami)

Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

- Kunming samotny je celkem panelakov (ale ktere mesto neni), ale okolni
Yunnan je nadherny
- obtiznejsi cestovani po Cine pres rok, krome Yunnanu
ano

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

tehdy RMB6500?
Vizum, zdravotni prohlidka, knihovna asi stoji nejake drobne, internet a
energie na koleji se plati zvlast (je to normalni)
Na bezne koleji snad jen RMB1000+energie+net za semestr, na drazsi klidne
az RMB100 za den

Ubytování
Kde jste byl/a ubytovaný/á?
Nabízí univerzita koleje zahraničním
studentům?

Jak jste našel/našla ubytování?
Adresy webových stránek nabízejících
ubytovaní:
Byl/a jste s volbou svého ubytování
spokojený/á?
Další poznámky týkající se ubytování:

Pronajatý pokoj ve sdíleném bytě
Bezne koleje byly snad jen 1000Y za semestr (+net, energie), maly pokoj se
4 postelemi (dole stolek, nahore samotna postel) po stranach, zachod a
mikrokuchynka bez zarizeni na pokoji. Vetsinou tam 4 lidi nebydleli, ale muze
se stat. Teoreticky zakaz nehlasenych elektrospotrebicu (typu varice), ale
nikdo to moc neresil. Topeni neni, ale to neni ani v bytech. Za tu cenu
rozhodne dobre. Hned u budovy s vyukou.
inzerát (ve škole či v novinách), www.gokunming.com inzeraty bytu, obcas
visi i ve skolach

www.gokunming.com
ano
Agentury bezne chteji mesicni najemne jako provizi, lepsi tedy kontaktovat
majitele primo, ale neni to ani tak neschudne. V hodne velkem byte
3+obyvak+kuchyn 15 minut pesky od skoly jsme za velky pokoj s vlastni
koupelnou platili RMB1000 (za cely pokoj, 2 osoby) v r. 2011 a 1200 v r.
2012 vcetne netu a energii.

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?
Další poznámky k jednání se školou:

ano
2 týdny
ano
ne
Problem to vetsinou neni, ale vyzadovali dochazku asi 70%, pozor na to.
Take davali studentum pred skoncenim semestru podepsat nejaky papir, na
jehoz zaklade potom rusili studentska viza asi uz 10 dni po konci studia. My

se mu jednoduse vyhli a nic nam nezrusili. :)

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy?
Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu
byste doporučil/a?
Které obchody s potravinami
doporučujete?
Jaké doporučujete internetové stránky
souvisejících s městem, školou či
událostmi konajícími se v daném místě?

Menza nic moc, ale prezit se da. Nicmene za skoro stejne penize (10-15Y v r.
2012) je casto chutnejsi se najist ve spouste bister/restauraci okolo skoly.
Carrefour na 南屏街, Walmart u 建设路, ulicka 香-neco (u skoly pres silnici)
atd., vse nedaleko.

www.gokunming.com

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

Kontakt na mne může být poskytnut na vyžádání u koordinátora katedry.

