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

Hangzhou
2015
jednosemestrální studium
doporučení pedagogů, zajímavosti v okolí

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?

15+3
汉语综合课gramatika
汉语口语课konverzace
汉语读写čtení a psaní
kaligrafie
čínské vystřihovánky
čínská historie
čínská kultura
taijiquan
příprava na HSK
Doporučila bych učitelku gramatiky Yuan Jin 袁瑾
úplně nový kampus (asi 2 roky starý, čisté prostorné plně vybavené pokoje,
příjemné prostředí kampusu, hodně zeleně, nevýhodou je však velká
vzdálenost od centra Hangzhou a od Xihu - cca 1,5 hodiny dojíždění
autobusem)
příjemní učitelé ochotni pomoci
škola pro zahr. studenty připravuje hodně aktivit a soutěží
na škole se příjemně studuje po všech stránkách
ano

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

Kolik stálo ubytování měsíčně?

6000 RMB (já jsem školné neplatila)
získala jsem od HNU stipendium, proto jsem platila pouze poplatek za
vyřízení víza v Praze a poplatek za zdrav. prohlídku v ČR
na pokoji byl LAN kabel po předešlém studentovi, proto jsem si nemusela
platit wifi na pokoji (poplatek za wifi na pokoji na semestr byl tuším 60 RMB)
ubytování jsem sama neplatila, měla jsem ho bezplatně v rámci stipendia od
HNU

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?

Univerzitní koleje
cena pokud se nemýlím byla 30 RMB/den, na stránkách školy píšou 3000
RMB/semestr za single room
kvalita výborná, pokoje čisté, prostorné, vybavené, TV, soc. zařízení na
pokoji, lednička s mrazákem, klimatizace i větrák
1 student na pokoji
ubytování pro zahr. studenty je ve stejné budově, kde probíhá vyučování, což
je velmi pohodlné, člověk jen sjede dolů výtahem
postel, stůl, židle, skříň, police, polštář a peřina, klimatizace, TV, lednička
poskytuje ho škola
ano

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?
Další poznámky k jednání se školou:

ano
华老师，蔡老师
nevím
ano
ne
komunikace s kanceláří probíhala naprosto bez problémů

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?

v kampusu bylo více menz - hlavní menza, 3 patra; muslimská menza;
menza přímo v budově, kde jsme byli ubytováni
kvalita nic moc, cena velice přijatelná
doporučila bych menzu č. 3 přímo v budově, kde jsme bydleli
u Xihu doporučuji Waipojia 外婆家 neboli Grandmas' Kitchen
Walmart
Wumei

Jaké pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

Family Mart
měla jsem pojištění poskytované UPOL
rozhodně doporučuji

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Barbora Polášková
barborapolaskova@seznam.cz

