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

Chengdu
2013/2014
roční studium
doporučení pedagogů, Konfuciovi akademie

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?

32
Chinese Characters 1, 2
Chinese Conversation
Listening
Extensive Chinese Reading 1, 2
Intensive Chinese Reading 1, 2
Language Practice Course
Guidance to New HSK 1, 2
Chinese Caligraphy
Chinese Music 1,2
Chinese Listening and Speaking
Taiji
Bohužel jiné volitelné předměty nebylo možno si vybrat
Určitě bych doporučila všechny učitelé co jsem měla. Jen u paní profesorky
na Intensive reading bych vytknula, že nemluvila standardní čínštinou, ale
místním dialektem. Často pro nás bylo matoucí co vlastně říká.
Školu určitě doporučuji, co se výuky týče, neměla jsem sebemenší problém.
Co nedoporučuji je International Office. Bylo s ní velmi mnoho problémů.
ano

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

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

16 000 yuanů
Hned po příjezdu se musela na koleji zaplatit záloha 500 yuanů. Bez toho by
nám nebyly dány klíče. Na ambasádě jsme museli zaplatit povolení k pobytu
myslím, že to bylo 400 yuanů na jeden semestr. Dále jsme platili připojení k
internetu 50 yuanů na jeden měsíc s volnými 200h. Když se překročilo, platilo
se 0,6 yuanů za hodinu. Navíc jsme si průběžně celý rok platili elektriku a
vodu. Na vodu byla specialní karta, která se musela dobíjet.
Ubytování bylo 600yuanů za měsíc s tím, že jsme měli vlastní pokoj. (plus
elektrika a voda)
Po příjezdu jsme na koleji neměli vůbec, ale vůbec nic. Museli jsme si hned
první den nakoupit peřinu, polštář, věci do kuchyně, router atd. Opravdu v
pokojích nebylo nic jiného než nábytek.

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
Nabízí. Kvalita je velmi velmi dobrá! Všechno jsme měli ,,po ruce." Nic nebylo
dále než 15 min chůze. My jsme bydleli v bytech po 3, někdy po 2 lidech.
Každý měl svůj vlastní pokoj. Pro byt bylo společné sociální zařízení, kuchyň
a společenská místnost.
postel, stůl, židle, skříň, lampička, klimatizace
doporučení školy
ano
Nemůžu si stěžovat, v porovnání s ostatními studenty jsme nemuseli bojovat
se švábi ani s jiným hmyzem.

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

2 měsíce
vůbec
ne
Neochota a často neschopnost.

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

Ano nabízela. Kvalita jídla byla bez problémů a cena za jedno jídlo byla cca 5
yuanů.

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?

Mike´s pizza
Shamrock
7 eleven
Carrefour
Wallmart
Měla jsem pojištění od Freemovera

Doplňující informace
Pokud se chcete věnovat jen studium tato univerzita je výborná. Vše
potřebné naleznete v kampuse a nemusíte nikam chodit. Pokud ale hledáte i
společenský život, tuto univerzitu si nevybírejte. Kampus se nachází za
městem cca 1 hodinu metrem od ,,civilizace."

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

Kontakt na mne může být poskytnut pouze na vyžádání u koordinátora
katedry

