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

Guangzhou
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?
Které učitele byste doporučil/a nebo
naopak nedoporučil/a?

Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?

Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

20
Listening, Writing, Reading, Conversation, Intensive Chinese
Calligraphy, Taiji, HSK
Za celý rok som mala iba jednu učiteľkou, s ktorou som bola nespokojná.
Bola ešte študentkou a práve mala prax. S ostatními učiteľmi som bola
nadmieru spokojná. Vrelo doporučujem Sun Yat-sen University.
Sun Yat-sen university sa nachádza v jednom z najväčších miest v Číne.
Síce nie je moderné ako Shanghai, ale kampus školy je nádherný. Je tu veľa
zelene, stromov, krásnych nízkych tradičných budov a v kampuse a okolo
neho sa nachádza všetko potrebné. Blízko Južnej brány je hneď stanica
metra a autobusu. Severná brána sa nachádza hneď pri Perlovej rieke,
odkiaľ dovidieť na Kanton Tower. Škola podľa môjho názoru nemá chybu.
Učitelia sú veľmi milí, učebnice sú výborné a počas štúdia je možnosť
zúčastniť sa rôznych aktivít a výletov. Pre tých, ktorí budú bývať na internáte
pri Južnej bráne, bude cesta do školy trvať iba 5 minút.
ano

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

Poplatok za zdravotnú prehliadku, vybavenie víza, mesačný internet,
vybavenie karty do menzy a knižnice.

Kolik stálo ubytování měsíčně?

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
Pri Južnej bráne vzdialenej od školy 5 minút chôdze sa nachádzajú dva
internáty pre zahraničných študentov. Na izbe bývajú buď dvaja alebo jeden
študent. Nie všetky izby majú klimatizáciu, preto si pri registrácii treba
vyžiadať izbu s klimatizáciou a zaplatiť jednorázový poplatok na celý rok.
Vybavenie na izbe je jednoduché a v podstate dosť staré: posteľ, stôl,
stolička, skrinka a televízor. Každá izba má svoju kúpeľňu a záchod so
sprchovým kútom. Na niektorých poschodiach sa nachádzajú verejné
kuchynky a práčovne. Na vrátnici sa dá kúpiť karta na pranie oblečenia, po
vypratí sa môže zavesiť vonku rovno pred izbou - oblečenie sa nekradne :)
Chladničku alebo veci na varenie si treba kúpiť, alebo sa chodiť stravovať do
menzy, ktorá je od internátov vzdialená asi 10 minút chôdze. Pokiaľ bude
niekto bývať na internáte pri Východnej bráne, tak ten internát je o čosi novší,
ale vybavenie na izbách je rovnaké. Čo sa týka vzdialenosti od školy, tento
internát je v podstate ďaleko. Cesta peši trvá približne 15-20 minút.
postel, stůl, židle, skříň, police, polštář a peřina, klimatizace
vybavila mi ho organizácia poskytujúca štipendium
ano

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
spíše ano
ne

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

V kampuse sa nachádzajú 3 rôzne menzy. Bola som v dvoch, ale
najčastejšie som chodila do tej, ktorá bola najbližšie ku môjmu internátu a
škole. Možnosť výberu je veľká. Menza má dve poschodia. Na prízemí sa
buď dajú kúpiť hotové pripravené jedlá (ktoré sú samozrejme cenovo
drahšie) alebo si ísť vybrať ako zo švédskych stolov (ryža, mäso, zelenina
atď.) Na prvom poschodí bola tiež možnosť vybrať si z rôznych jedál a na

Které restaurace popř. jídla v okolí
doporučujete?

Které obchody s potravinami
doporučujete?

prízemí sa ešte nachádza malá pekárnička s chlebom a sladkým pečivom,
mraziak s nanukmi a chladničky s nápojmi či jogurtami.
Študenti najviac obľubujú Xiaobeimen. Nachádza sa blízko Severnej brány.
Pri Xiaobeimen je veľmi veľa cenovo dostupných reštaurácii, či už
kantonských, hunanských, pekingských či iných. Pri Západnej bráne sa
nachádza veľký supermarket Park'n Shop, KFC, kaviarne a iné. Pri Južnej
bráne je McDonald, kopa malý obchodíkov, Sichuanská či Kórejská
reštaurácia. Pri Východnej bráne je tiež veľa malých obchodíkov s baozkami,
jiaozkami či malatang.
Na veľký nákup je najlepšie chodiť do Park'n Shopu a hlavne večer, kedy
majú zľavy :D Pokiaľ idete smerom ku Xiaobeimen, po ceste sa nachádza
jeden obchodík so zmiešaným tovarom, nájdete tam všetko od prášku na
pranie, cez ovocie, sladkosti, nápoje až k vankúšom či tenisovým raketám.
Pre tých, ktorí nutne potrebujú niečo na jedenie sa rovno pred internátom
nachádza malilinký obchodík, kde laoban predáva takmer všetko čo sa dá
kúpiť aj vonku, len samozrejme za trošičku drahšiu cenu.

Doplňující informace
Prvý týždeň registrácie do školy bol trošku "mafan". Bolo treba doniesť kopu
papierov, vybavovanie zdravotnej prehliadky (miesto bolo trochu od ruky dosť ďaleko od školy) ale na všetko vám dajú návod s postupom čo a ako,
takže treba iba trošku trpezlivosti a po úvodných registráciách už bude všetko
v poriadku.
Cestovanie metrom a autobusmi je veľmi jednoduché. V metre sa dá vybaviť
kartička, ktorú si potom nabíjate za peniaze a táto kartička sa dá použiť ako
na metro, tak aj na autobus. Pokiaľ ste viacerí, cestovanie taxíkom sa tiež
oplatí. Základná taxa je 10 yuanov.
Škola sa nachádza na ostrove v Perlovej rieke. Hneď pri Severnej bráne sa
nachádza dlhá promenáda, kde sa dá večer prechádzať, korčuľovať alebo
chodiť behať. Smerom na východ sa dá dostať až ku Kanton Tower a odtiaľ
do najmodernejšej časti Guangzhou zvanej Zhujiang Xincheng. Metrom
alebo loďou sa dá dostať na najznámejšiu ulicu Beijinglu - je to obchodná
ulička s obchodíkmi (športové, módne, suveníry, elektronika...) reštauráciami
a vonkajšími BBQ.
V kampuse sa nachádzajú 2 atletické dráhy, bazény, badmintonová hala,
tenisové kurty a basketbalové kurty. Pri menze je hneď pošta a 2 banky
(ICBC a Bank of China).
Počasie v Guangzhou je veľmi teplé. V septembri po príchode bolo ešte
takmer dva a pol mesiaca teplo ako v lete u nás. Zima bola mierna, ale v
porovnaní s horúcim letom, vám aj 12°C príde ako mrznutie :D Na jar sa vo
februári až marci začalo otepľovať a v apríli a máji je monzúnové obdobie,
takže bez dáždnika netreba ani vychádzať :) Pršať môže začať každú chvíľu.
V kampuse pri obchodíku smerom ku Xiaobeimen sa nachádza miesto, kde
sa dá vyzdvihnúť pošta, pokiaľ ste niečo objednávali z internetu (taobao).

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Nikoleta Ruttkayová
nicol.ruttkayova@azet.sk

