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

Dalian
2013/14
roční studium
doporučení přátel, nízké životní náklady

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?
Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

20+6/8
China contemporary topics 当代话题
Intensive reading 汉语综合
Listening comprehension 汉语听力
Oral chinese 汉语口语
Reading comprehension 报刊阅读
Writing composition 汉语写作
Chinese artcrafts 手工制作
Chinese painting 中国国画
Chinese culture 中国文化
Chinese grammar 汉语语法
Chinese movie 中国电影欣赏
Taiji 太极拳
Doporučuji: Dalian není turistické město, nejsou tam cizinci, výborné
prostředí pro studium
ano

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

Kolik stálo ubytování měsíčně?
Další poznámky týkající se výdajů,
stipendií:

9000 yuanů 1.sem/8500yuanů 2.sem.
registrační poplatek: cca 1200yuanů včetně učebnic
zdravotní prohlídka: 500yuanů (pozn.čínská strana neuznala zdravotní
prohlídky a testy z Česka, musela jsem je podstoupit znovu)
přistup do univerzitní knihovny: zdarma (100yuanů vratná záloha)
přístup do městské knihovny: zdarma (100yuanů vratná záloha)
pronájem dvoupokojového bytu (3-4os.) 1700yuanů, poplatky za vodu a el.
měsíčně cca 100-150yuanů
ve srovnání s jinými městy nízké životní náklady, levné stravování

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?

Pronajatý byt
cena 1500yuanů měsíčně
vzdálenost 5min. od univerzity
sociální zařízení společné
2 os. na pokoji
realitní kancelář

http://dl.58.com/chuzu/
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?

ano
lnnucie@hotmail.com
2 týdny
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?

menza k dispozici 5min.od univerzity, nedoporučuji
jídlo v menze 5-10yuanů/porce
za stejnou cenu jídlo na ulici a v restauracích, nesrovnatelná kvalita
小小小
všechny korejské restaurace v 小吃街 u školy
velké potraviny u 马兰广场

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

Kontakt na mne může být poskytnut na vyžádání u koordinátora katedry

