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

Tianjin
2014-2015
jednosemestrální 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?
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
Intensive Chinese
Chinese Listening Comprehension
practical Communicative Chinese for Intermediate Level
Chinese Reading and Writing
Business Chinese
Taiji, čínské filmy
候海晴老师，高航老师 výborné učitelky
+: pohodlné ubytování; výuka probíhá přímo v budově, kde jste ubytovaní;
dobře zvolené učebnice
-: kampus čínských studentů je hodinu cesty daleko
ano

Finanční prostředky
Výše školného za semestr:
Jaké další poplatky jste musel/a zaplatit?
Kolik stálo ubytování měsíčně?
Jaké bylo vybavení kolejí?
Byl/a jste s volbou svého ubytování
spokojený/á?
Jak jste našel/našla ubytování?

neplatila jsem (stipendium)
učebnice kolem 200元, internet 70元/měsíc, záloha za pokoj asi 50元/osoba
(při předávání pokoje hlavně mějte v pořádku všechny hrnečky :D)
neplatila jsem (stipendium)
postel, stůl, židle, skříň, polštář a peřina, radiátor, klimatizace, koberec,
televize, telefon
ano
doporučení školy

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:

hotel pro zahraniční studenty
Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastní koupelnou a většina se zaskleným
balkonem. Jednou týdně uklízečka vymění povlečení a denně vynáší koš. Od
kampusu pro čínské studenty je hotel asi hodinu cesty mhd, od hlavní budovy
pro zahraniční studenty (Balitai) asi 30min mhd.
postel, stůl, židle, skříň, polštář a peřina, radiátor, klimatizace, koberec,
televize, telefon
doporučení školy
ano
Odchytněte si pána, který rozváží barely s vodou (číslo na něj mají i na
recepci). Na začátku se platí drobná záloha za barel a pumpičku, barel vody
vyjde na 15元.
Kuchyňka je malá a většinou obsazená, takže s vlastním vařením to není
žádná sláva. Navíc na pokoji je zakázáno mít vařiče, rýžovary apd. (recepce
je může při kontrole zabavit).

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
1 týden
spíše ano
ne

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy? Jaká
byla kvalita/cena? Kterou menzu byste
doporučil/a?
Které restaurace popř. jídla v okolí
doporučujete?
Jaké pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

Menza byla v kampusu, který je od hotelu daleko. Rozhodně ale doporučuju
navštívit, jídlo bylo levné a dobré. V okolí ubytování je spousta restaurací,
jídelen i venkovních stánků a tržnice. Ve vzdálenosti 15-20minut pešky je pak
velké nákupní centrum plné restaurací.
všechny
univerzitní, ano

Kontakt
Váš email:

Kontakt na mne může být poskytnut na vyžádání u koordinátora katedry

