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

Shanghai
2013-2014
roční studium
doporučení pedagogů, zajímavosti v okolí, Možnost vykonávání praxe

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 hodin
Chinese listening and speaking, Chinese reading and writing, Chinese
reading, Extensive reading
Nevím, o žádné jsem neměl zájem.
Nevím, o žádné jsem neměl zájem.
Školu v žádném případě nedoporučuji z důvodů: špatné organizace,
neochoty řešit potíže studentů, umístění kampusu, volby nevhodných
výukových materiálů a celkově nízké úrovně celé instituce.
ne

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

57000
Registrační poplatek, internet a povolení k pobytu mi byly hrazeny ze
stipendia, poplatek za prohlídku jsem hradil ze svých nákladů.
Ubytování bylo zahrnuto ve stipendiu.

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
Ano, nabízí. Pokoj má záchod a umyvadlo, sprchy jsou společné pro celé
patro. Na pokoji jsou dva studenti. Vzdálenost od hlavní budouvy je sice
malá, ovšem hlavním problémem je vzdálenost samotného kampusu od
centra. Ta trvá metrem bezmála hodinu a v souvislosti s jeho krátkou
provozní dobou je hlavním limitujícím faktorem, který samotný pobyt
nesmírně ztěžuje.
postel, stůl, židle, skříň, lampička, polštář a peřina, klimatizace
doporučení školy
ne

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?
Další poznámky k jednání se školou:

ne
2 měsíce
vůbec
ne
Potíží při jednání s vedením bylo mnoho a nejde je ani vyjmenovat. Od ztráty
důležitých dokumentů až po otáčení se zády k případům surového napadení
několika studentů a jejich následné hospitalizaci.

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?

Ano,nabízela, Nevím, jejich služeb jsem nevyužíval.

Mohu doporučit korejskou a japonskou restauraci poblíž západní brány.
Wallmart poblíž západní brány.
Doporučuji shanghaiist.com a smartshanghai.com.

Byl jsem pojištěn v rámci stipendia Freemover. Doporučil bych jej.

