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

Weihai
2014/2015
roční studium
osobní žebříček hodnot a priorit (zdraví - kvalita ovzduší, Weihai bylo zvoleno
jako "most livable city 2013")

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?

20 + 0
汉语口语 Conversation, 汉语听力 Listenning, 汉语精读 Intensive reading
žádné jsem neabsolvovala
Kaligrafie a další. Osobně jsem se o ně nezajímala, proto o nich mnoho
nevím. Ve volném čase jsem pracovala v anglické škole.
Na Shandong University Weihai jsou tři úrovně A, B, C, přičemž A jsou
začátečníci a C jsou pokročilí. V každém levelu jsou 3-4 třídy a během
prvního týdne se studenti mohou libovolně účastnit kurzů a vybrat si, kteří
vyučující jim nejvíce vyhovují. Z vlastní zkušenosti bych doporučila začít v B
levelu, kde se prochází veškerá gramatika a slovní zásoba na HSK4 a ve
druhém semestru přejít o level výš, tedy C, kde se výuka zaměřuje na slovní
zásobu potřebnou pro HSK5. Škola také organizuje zkoušky HSK a to v
logických termínech, které korespondují s koncem semestru (na jiných
univerzitách jsou termíny zkoušek v půlce či průběhu semestru)
+
Prestižní škola - výborné hodnocení v rámci čínských univerzit
Dobré učebnice a styl výuky
Krásný a funkční kampus
Výborné umístění - pláž a čisté moře, bežecké tratě, hory, observatoř
Čisté ovzduší
Všichni zahraniční spolužáci byli Korejci (neumí anglicky), tudíž mě to
donutilo mluvit čínsky
velmi lehce se dá najít práce
malé město
hodně studentů ve třídě (20-40 studentů)
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 jednorázový (nezáleží kolik semestrů zůstanete) 400
RMB
Rezidenční povolení 2x 400 RMB
Povinné čínské pojištění 400 RMB/semestr
Na kampusu 1000 RMB/měsíc (sdílení pokoje s koupelnou s 1 další osobou,
poplatek za pračku, kuchyň k dispozici v 1. patře s mikroledničkou)
Druhý semestr jsem si našla plně zařízený byt 3+1 na pláži za 500
RMB/měsíc
Téměř jedenáct měsíců mě vyšlo na zhruba 200 000 Kč. Tři měsíce z toho
jsem cestovala po Číně a jihovýchodní Asii. Roční pobyt se dá zvládnout i
levněji.

Ubytování
Kde jste byl/a ubytovaný/á?
Nabízí univerzita koleje zahraničním
studentům?

Jaké bylo vybavení kolejí?
Jak jste našel/našla ubytování?
Adresy webových stránek nabízejících
ubytovaní:
Byl/a jste s volbou svého ubytování
spokojený/á?
Další poznámky týkající se ubytování:

1. semestr koleje, 2. semestr pronajatý byt
1000 rmb/měsíc, 2 osoby na 1 pokoj (tedy jeden spolubydlící), sociální
zařízení na pokoji, kuchyň v 1. patře s mikroledničkou, možnost pronájmu
lednice na pokoj, pračky v 1. patře 4 RMB/várku, 50 m od pláže, 5 minut od
budovy, kde jsem měla výuku, 5 minut chůze od knihovny, 5 minut chůze od
kantýn a obchodů.
Za stejnou cenu se dá sehnat pokoj o 50 metrů dál vně kampusu, kde není
nutné sdílet pokoj a kuchyn je na pokoji. Za stejnou cenu se dá sehnat
vybavený 3+1 byt ve městě.
postel, stůl, židle, skříň, police, polštář a peřina, radiátor, klimatizace
1. semestr mi škola přidělila kolej, druhý semestr mi kamarád pomohl najít
byt přes známého, takže jsem měla "mate rate"
domluvila jsem si to přes email při
Ano i ne. Na kolejích jsem měla korejskou spolubydlící, která měla upně jiný
denní režim než já. Na bytě mi tam majitel chodil bez ohlášení, což mi
narušovalo soukromí.
Koleje byly supr na rozkoukání se, ale dva semestry bych tam nevydržela,
jelikož jsem tam byla jediná evropanka (čti ne-asiatka). Většina ostatních

studentů byli Korejci, kteří zpravidla chodí spát velmi pozdě (mezi druhou a
třetí hodinou ranní a pak spí odpoledne od tří do šesti večer). Navíc za
stejnou cenu je možné najít byt který s nikým nemusíte sdílet, popřípadě
můžete sdílet za nižší cenu, což je mnohem pohodlnější.
Pokud byste si pronajímali byt, nebojte se nastavit si tvrdé standardy, které
chcete aby pronajímatel dodržoval. Já jsem si ze začátku tato pravidla
neurčila a pak mi tam majitel chodil jak do kurníku, jak se mu zlíbilo, což mě
omezovalo v soukromí a vytvářely se tak bizarní nepříjemné situace.

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?
Pokud ano, jaká byla Vaše zkušenost s
čínským pojištěním?
Další poznámky k jednání se školou:

Nikdo tam nemluvil anglicky, takže jsem hned od prvního dne vše řešila v
čínštině. Což na jednu stranu bylo neuvěřitelně frustrující, ale na druhou mě
to nakoplo a hned od začátku jsem musela mluvit a dorozumět se v čínštině.
Závěrečné dokumenty v angličtině jsem si musela napsat sama a jen jsem si
je nechala podepsat a orazítkovat
viz. webové stránky univerzity
2 měsíce
spíše ano
ano
Bylo nutné ho zaplatit 400 RMB/semestr, ale nevyužila jsem ho.
Překvapilo mě, že po mě chtěli první den zaplatit 8000 RMB v hotovosti. A
bankomaty vydávají max. 2500 RMB na jeden výběr. Evropskou/mezinárodní
kartou se platit dá za poplatek x% z placené částky (neuvěřitlně nevýhodné).
Čínskou kartou se platit dá. Závěrečné dokumenty v AJ jsem si musela
napsat sama, univerzita mi je podepsala a orazítkovala. Level AJ v
international office je téměř neexistující. Když už se snaží mluvit anglicky tak
mluví "chinglish" takže je lepší mluvit rovnou v čínštině.

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 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?

Pět budov několika patrových menz a restaurací nabízející širokou nabídku
čínských jídel a jiných asijských kuchyní, fastfoody i pizzu. Dá se najíst od 5
RMB do 12 RMB. Jídlo bylo výborné. Moje nejoblíbenější byla 五食堂 první a
druhé patro.
Japonská restaurace cca 500m od 南门, spousta čínských a korejských
restaurací všude, v turistické sezoně (červen-září) ruské restaurace na
pobřeží.
Přímo u jižní brány je SPAR (kde mají francouzskou bagetu), u východní pak
je Liqun, ve městě cca 20 minut autobusem (12,K1) je RTMart. U vedlejší
university Haerbin Daxue je velký Jiajiayue.
Shandong Daxue Weihai - v angličtině tam toho mnoho není, musíte na
strány v čínštině, tam je všechno. Vím že to může být velmi zdrcující na první
pohled, ale nebojte se toho. Napište na univerzitu v AJ a oni vám vyjdou
vstříc.
V září se ve Weihai každoročně koná triatlon světového měřítka.
Pojištění od UPOLu. Vše bylo OK.

Doplňující informace
Ve třídě jsem byla jediná ne-asiatka. Protože město je tak blízko k
Jihokorejské republice, Korejci byla jediná jiná národnost, která se účasnila
stejných kurzů jako já. Proto jsou tyto kurzy uzpůsobeny právě jim. Znaky se
jedou velmi rychle, protože Korejci se je učí ve škole již od velmi mladého
věku. Není se však čeho bát, mě to donutilo se o to více snažit abych s nimi
udržela krok. Počet zahraničních studentů, kteří jsou evro-amerického
původu se dali napočítat na prstech jedné ruky. Jestli je to plus nebo mínus
se musíte rozhodnout sami.

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Anna Řeháčková
annarehackova@gmail.com

