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

Qingdao
2014/2015
roční studium
doporučení přátel

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?
Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

16+0
Listening, Comprehensive Chinese, Conversation, Reading, Newspaper
Reading, News Listening, Culture...
Vaření, Kungfu, Kaligrafie...
ano

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

7000 RMB
Registrační poplatek, poplatek za zdravotní prohlídku, povolení k pobytu,
internet, záloha za ubytování
1 000 RMB
Qingdao je poměrně drahé, 1 400 RMB od Konfuciovy akademie nestačí.

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
Cena je od 1 000 RMB, koleje jsou doslova v centru všeho. Kolem je vše co
potřebujete, od školy jsou vzdálené 5 minut pěšky.
postel, stůl, židle, skříň, lampička, police, polštář a peřina, radiátor
doporučení školy
ano
Bacha na korejce...

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

Ano, hned několik, ale menza, která byla dokončena nově je nejlepší, cena
jídla cca 10 - 15 RMB.
V Qingdau se v jídle nezklamete, všechny restaurace jsou výborné, ale
doporučuji chodit ve skupinkách se studenty.
Jusco, Carefour, 7/11
Pojištění UP

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Martin Bačo
marbaco1@gmail.com

