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

Guiyang
2014/2015
roční studium
rychlé rozhodnutí a využití last-minute stipendia

Výuka
Počet hodin výuky týdně
(povinné+volitelné):

18-22

Jaké povinné předměty jste absolvoval/a
v rámci výuky na dané univerzitě?

综合 - comprehensive
听力 - listening
口语 - conversation
写作 - writing
阅读 - reading

Jaké Vámi vybrané volitelné předměty
byste doporučil/a?

Příprava na HSK 5, do ničeho jiného jsem nechodil

Jaké další volitelné předměty škola
nabízela?

Které učitele byste doporučil/a nebo
naopak nedoporučil/a?

Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?

Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

Moc toho nebylo, v LS snad ani kromě přípravných kurzů na HSK žádný jiný
volitelný předmět nebyl, v ZS byla minimálně nějaká čínská kultura, v
kanceláři mi bylo řečeno, že kurzy otevírají podle zájmu studentů
Doporučuji:
汪太伟 - učitel 阅读 a 写作, který lehce mluví s místním přízvukem, vždy
usměvavý chlápek
杨蕴希 - naše třídní přes LS, která učila 综合，skvělá učitelka, vše dobře
vysvětlovala
闵翠翠 - učitelka 听力, která opravdu naučila
+ nádherné okolí, z pokoje vidím na zalesněné kopečky, oproti ostatním
městům čístý vzduch a málo cizinců, kancelář pro zahraniční studenty na
čínské poměry funguje dobře, občas pořádají nějaký program a výlety do
okolí zdarma
- GZU se nachází ve čtvrti 花溪, Guiyang ještě nemá metro a do centra to
bývá přes hodinu busem, v okolí není moc co dělat a za čímkoliv
zápaďáckým musíte do centra, místní mluví těžko srozumitelným dialektem
ano

Finanční prostředky
Výše školného za semestr:
Jaké další poplatky jste musel/a zaplatit?
Kolik stálo ubytování měsíčně?
Další poznámky týkající se výdajů,
stipendií:

hrazeno stipendiem
- roční povolení k pobytu 300 nebo 400RMB
- 100 RMB záloha na kartu ke kolejím a 10 RMB na kartu do menzy
hrazeno stipendiem
Pokud sem jedete přes stipendium na základě dohody mezi UPOL a GZU,
tak neplaťte učebnice, i když po vás budou chtít peníze! Až v LS jsem zjistil,
že učebnice máme mít v rámci stipendia uhrazené, tak jsem zpětně vymáhal
peníze alespoň za LS.
Také záleží na jaké vás dají koleje, někde se platí elektřina, někde voda,
někde nic.

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:

Univerzitní koleje
Ano, nabízí a hned několik. Pro ne-asijské studenty to jsou hlavně 2 budovy,
mě na začátku ZS nepochopitelně umístili na čínské koleje, kde kromě pár
dalších Asiatů nebyl žádný jiný cizinec, v pokoji byla rozbitá sprcha, plno
švábů a jiné havěti. Po dvou dnech jsem zažádal o přesun na hlavní budovu
pro cizince.
Na hlavní koleji pro cizince jsou pokoje po jednom nebo po dvou,
jednolůžkové jsou v drtivé většině rozebrané Mgr. studenty. Pokoje hrazené
ze stipendia jsou po buňkách se společnou koupelnou a předsíní. Dá se
zařídit vlastní pokoj s koupelnou a kuchyňkou tuším za 600RMB/month. Platí
se elektřina, v zimě to dělalo 50RMB/month s používáním elektrické deky.
Druhá budova má pokoje po čtyřech, vlastní koupelnu (jen turecký záchod)
často i s pračkou, ale tento školní rok tam bylo tak málo studentů, že mohli
bydlet i po jednom. Platí se voda.
postel, stůl, židle, skříň, police, polštář a peřina
doporučení školy
ano
V zimě je bez topení v pokoji opravdu zima! Vytápění nemá moc cenu, není
to moc efektivní, takže jsem volil pobyt v posteli s elektrickou dekou.

Jednání s univerzitou
Byl/a jste spokojen/a s jednáním
zahraniční kanceláře?

ano

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?

Bryan Jia
nevím
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?

V hlavní menze pro náš kampus jsem byl jen párkrát. V porovnání s
menzami, které jsem navštívil v Pekingu je špatná. Nechutná mi tam a navíc
to není o moc cenově výhodnější, než jíst v nějaké restauraci poblíž. Ale jsou
tu cizinci, kteří tam chodí pravidelně a nestěžují si.
Zápaďácké jídlo tu nečekejte, ale čínské restaurace v nejbližším okolí jsou
fajn. Nejblíže je čtvrť západně od hlavní menzy, kam jsem chodil nejčastěji.
Směrem ven z kampusu kolem hlavní ulice 花溪大道 je také plno obchodů a
restaurací. Dá se najít skoro vše čínského od muslimských 拉面, 肉夹馍 ze
Shaanxi (doporučuju!) až po různé hotpoty, jiaozky, 烧烤 atd.
Nejčastěji jsem chodil do krámu, který je na hlavní ulici v té čtvrti vedle
menzy, přímo naproti copycentra (nepamatuju si názvy). Určitě stojí za to
vyzkoušet 京酱肉丝, 土豆片炒腊肉 a 泡椒肉丁. Vedle kolejí je dost stánků s
různýma plackama, nudlema, baozkama atd.
Vedle kolejí je obchod se vším možným, ale je o trochu dražší než ostatní.
Nejčastěji se chodí do 大拇指超市, který je v té druhé nejbližší čtvrti s jídlem.
Dál na 花溪 jsou pak větší supermarkety, kousek od prodejního místa lístků
na vlak. V centru pak Wallmart a Carefour, když chcete něco zápaďáckého.
Mám pojištění jak od UPOL, tak od místní univerzity, naštěstí nemám
zkušenosti.

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Michal Pecánek
pecanekmichal@gmail.com

