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

Hangzhou
2014/2015
roční studium
doporučení přátel, hodnocení škol, zajímavosti v okolí, internet

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+2
Intermediate Chinese Conversation 中级汉语口语
Intermediate Chinese Writing 中级汉语写作
Intermediate Chinese Course - Bridge 中级汉语教程桥梁
Intermediate Reading Comprehension 中级汉语阅读
Advanced Chinese Conversation 高级汉语口语
Advanced Chinese Writing 高级汉语写作
Modern Advanced Chinese Course 现代汉语高级教程
Advanced Reading Comprehension 高级汉语阅读
Wushu 武术
Například kaligrafii, čínské malování apod. Problém byl v tom, že volitelný
kurz ani učebna nebyly přízpůsobené tak velkému množství studentů (40 i
více), a tudíž nešly ani v podstatě realizovat. Proto jsem o tyto předměty
neměla zájem.
Doporučuji: Hong Jiajing 洪佳景
Nedoporučuji: Ying Wei应玮
doporučuji:
kvalita výuky
zázemí
krásný campus uprostřed přírody
lokace
nedoporučuji:
neflexibilnost
ubíjející domácí úkoly
po rozřazovacím testu nelze změnit úroveň ve smyslu na vyšší level, když
máte pocit, že se v současném levelu nic moc nového nenaučíte (!)
ano

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

9000 CNY
Registrační poplatek 400 CNY
Internet na koleji 50 CNY/měsíc
Další běžné výdaje
1000/1200/1500 CNY v závislosti na typu koleje a na typu pokoje

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

Jaké bylo vybavení kolejí?
Byl/a jste s volbou svého ubytování
spokojený/á?
Další poznámky týkající se ubytování:

Univerzitní koleje
Univerzita koleje nabízí, za cenu 1000/1200/1500 CNY (za měsíc) v
závislosti na typu koleje a na typu pokoje. Sociální zařízení je/není na pokoji,
v závislosti na typu koleje.
Na pokoji jsou dva studenti, výjimečně jeden student.
Vzdálenost kolejí od hlavní budovy není směrodatná, protože výuka probíhá
různě po campusu (například i v budově určené pro skladování nářadí, na
oddělení experimentální fyziky apod.)
Kvalita kolejí je různá, od akceptovatelné po velmi dobrou.
postel, stůl, židle, skříň, lampička, police, polštář a peřina, klimatizace
ano
Prostředí na koleji umožňuje poznat spoustu zahraničních studentů, proto
bych ho doporučila. U studia to může být i výhodné, když máte například
spolužačku ze třídy ve vedlejším pokoji. Nevýhodou je jen jedna malá
nevybavená kuchyň na celém patře, proto na koleji nejde moc vařit.

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

ano i ne
Tang Li 唐立
měsíc
spíše ne

problémů a dotazů pomoci a vyjít vstříc?
Pojištění: využil/a jste pojištění
garantovaného čínskou stranou?
Další poznámky k jednání se školou:

ne
Jednání s kanceláří nebylo vždy příjemné a univerzální odpověď byla
"ne/nevím/nelze/ne v této kanceláři", ačkoli to ve většině případů byla
nepravdivá odpověď. Úspěchu šlo docílit pouze opakovaným přicházením a
dožadováním se.

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?

Menz je v Yuquan Campusu několik a téměř všechny jsou výborné za
rozumnou cenu (8-15 CNY) a s poměrně dobrou hygienou. Moje
nejoblíbenější byla muslimská menza a pak velká čínská menza hned vedle
ní. Do menzy je potřebná elektronická karta, prostřednictvím které student
platí jídlo. Zahraniční studenti platí 20% navíc, čínští studenti platí cenu jídla
bez přirážky.
V blízkém okolí jsou restaurace hlavně u severní brány campusu. Je tam
výborná muslimská restaurace s klasickým názvem Lanzhou lamian 兰州拉
面 a především famózní korejská restaurace (ta "s kulatými stoly"), kde stojí
za to ochutnat ostré kuře na pekáči 铁板辣鸡. Vedle ní je další dobrá
korejská restaurace, kde podávají moc dobré kuřecí kari. Nedaleko je pak
dražší restaurace Grandma's kitchen, tam je ale jídlo dost mastné a dražší.
Velký supermarket Walmart u sportovního stadionu, v campusu Zhejiang
University Supermarket. Ovoce je nejlepší a nejlevnější v malém stánku u
brány, která je poblíž muslimské menzy.
Skupiny na Facebooku spojené s Hangzhou (pokud se půjde připojit).
Je dobré sledovat oblíbené obchody/podniky na Wechatu.
Měla jsem pojištění UPOL a naštěstí jsem ho nepotřebovala, proto nemohu
posoudit.

