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

Lijiang
2013/2014
roční studium
webové stránky škol, 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?

16
Chinese Listening and Speaking
Spoken Chinese Conversation
Chinese Reading
HSK Training
Dongba Culture
Lze se domluvit indiviudálně. Zcela jistě je možná výuka baištiny, yištiny,
naxištiny...
Kromě učitelů z katedry angličtiny nás učila vyučující z katedry čínštiny 李佳,
nejlepší vyučující jazyka - vysvětlovala přesný smysl slova, jeho použití,
dávala příklady, synonyma, vysvětlovala gramatiku včetně možných variací
atd.
Doporučuji těm, kdo:
-chtějí studovat etnické menšiny, učit se jejich jazyky
-upřednostňují individuální výuku či v malém počtu studentů
-být v nádherném, zeleném a čistém prostředí, nebýt ve velkoměstě
Nedoporučuji těm, kdo:
-chtějí množství odborných předmětů
-čekají vysoký standard, chtějí potkávat ne-číňany
ano

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

Kolik stálo ubytování měsíčně?

Další poznámky týkající se výdajů,
stipendií:

7600 Y
-za zdr. prohlídku - doporučuji ji absolvovat v Česku, lze velmi levně. na
druhou stranu je čínská nemocnice hned v úvodu pobytu dobrá zkušenost:)
-zahr. oddělení školy nám neposlalo potřebné dokumenty k vyřízení
studentského víza, ač jsme o ně žádali od zimy opakovaně až do července.
museli jsme vyjet na turistické. tím se vše velmi prodražilo, (nemluvě o
dalších komplikacích při vyřizování turistického víza) - tj. 2 x za vízum, za
prohlídku, za focení na jakýsi papír ve svatebním salónu, za změnu data
letenky.
400 Y za 标准房间 - pro dva s postelí, skříní, stolem, koupelnou, televizí
plus 70 Y za internet. na konci roku 600 Y za roční spotřebu elektřiny.
kohoutková voda zdarma (ze studny), ohřev solární.
při odjezdu nám bylo nabídnuto stipendium na příští rok:)
proto doporučuji předem se na možná stipendia přímo zeptat.

Ubytování
Kde jste byl/a ubytovaný/á?
Nabízí univerzita koleje zahraničním
studentům?
Jak jste našel/našla ubytování?
Byl/a jste s volbou svého ubytování
spokojený/á?
Další poznámky týkající se ubytování:

Pronajatý byt
zatím ne, ale stále se staví, takže je možné, že brzy bude. je možnost
pronajmout si byt či celý dům v "učitelském kampusu".
doporučení přátel
ano
V okolí školy, vlastně na vesnici, je spousta možností pronájmu
"standardního pokoje" okolo 500 Y. Ve městě je podstatně dráž.

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:

ne
Becky Lee: becky_lee9@yahoo.cn, 369572013@qq.com
nevím
spíše ano
ne
Komunikace s Becky (tedy zahr, oddělením) je dost náročná a v zásadě
nemá efekt.

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy?
Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu

Ano, školní jídelna byla ucházející. Za velmi lacino (cca 6Y) si na tác si
můžete vybrat z několika druhů zelenin, masa, hub apod s rýží. V horním

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?

patře pak mají knedlíky, brambory či vejce a huiskou muslimskou jídelnu.
Jiná jídla ovšem v menze nenajdete.
My si ovšem většinou vařili sami na pokoje - elektrická plotna a elektrický
tlakový hrnec s nádobím nás stál 500 Y, v závěru jsme je prodaly jedné paní
z vývařovny za 350 Y.
Prakticky cokoli a kdekoli je velmi dobré. Pokud chcete "lepší" restaurace
najdete je spíše ve městě. V okolí školy, která je na okraji města, je spousta
vývařoven a stánků. Po ránu si můžete dát 粑粑 - placku s něčím, 包子 u
severní či jižní brány. Obchody a restaurace zavírají okolo 10h večerní.
Na každé ulici je bezpočet obchodů a ve městě několik supermarketů
mnohem příjemnějších než v Česku.
http://www.lj-edu.cn/waishiban/fenye/study%20in%20lijiang.html
(stránky neberte doslova)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lijiang
https://en.wikivoyage.org/wiki/Lijiang
Pojištění zprostředkované zahr. oddělením FF UP.

Doplňující informace
Mezi květnem/červnem a říjnem prší a prší. Na prosinec a leden je dobré se
vybavit dobrou peřinou, jinak hrozí omrzliny. Topení neexistují, šíří se ale
elektrické přímotopy, hodí se spíše na zahřátí rukou, nohou, pokoj nevytopí.
Klima je ale celkově velmi příjemné. Lijiang leží v nadmořské výšce 2300
metrů.

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

Kontakt na mne může být poskytnut na vyžádání u koordinátora katedry

