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

Tianjin
2014／2015
roční studium
moznost studovat nekolik ekonomickych predmetu, ktere ale bohuzel
nakonec nebyly

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+2
Comprehensive Chinese
Listening
Conversation
Chinese culture 中国国情
Business Chinese
business Chinese
Taiji
Caligrafie
Sledování čínských filmů
nedoporucila
Skola neni v kampusu
Mensi kontakt s cinskymi studenty
Neni menza
Vyšší úrovně nemají předmět zaměřený na psaní a poslech, ačkoliv to jsou
důležité části Hsk zkoušky
Plus
Cca 6km od centra
tak napůl, nebyla jsem s výukou nespokojena , ale ani nadšená. ve srovnání
s Sichuan Daxue v Chengdu, kde jsem byla minule, je tato škola výukou i
organizačně horší.

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

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

nevím, hrazeno stipendiem
Zdravotní prohlídka
Povolení k pobytu
Záloha.na kartu na koleje
Wifi poplatek měsíčně 70rmb
Učebnice
asi 1500rmb, já hrazeno stipendiem, ubytování pouze dvouluzkove
kvůli tomu, že není menza nutno kupovat jídlo v restauracich (nebo si vařit )

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?

Univerzitní koleje
Pouze dvoulůžkovy pokoj
Sociální zařízení na pokoji
Ubytování v budově, kde jsou třídy, mimo kampus
postel, stůl, židle, skříň, polštář a peřina, radiátor, klimatizace
doporučení školy
nevím
ano

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
Liu 老师
nevím
spíše ne
ne
škola slíbila výuku ekonomických předmětů, ale v kanceláři to odmítly,
předměty se nevyučovaly. Škola nechtěla pomoci s organizaci poslechu
hodinu pro čínské studenty

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

Menza v blízkosti našeho ubytování nebyla, pouze v kampusu cca hodinu
cesty busem

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?

všechny v okolí školy ujdou. Na náměstí 时代奥城广场je také spousta
restaurací
trh naproti škole
nevím
školní pojištění
Doporučuji

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Helga Bedáňová
h.bedanova@gmail.com

