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

Kunming
2014/2015
roční studium
zajímavosti v okolí, podnebí, město věčného jara

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?

18+2
Comprehensive Chnese/汉语综合, Spoken Chinese/汉语口语，Chinese
Reading/汉语阅读，Newspaper Readng/报刊阅读，Ancient Chnese/古代汉
语，Chnese idioms/习惯用语Selected readings in Chinese literature/中国文
学作品选读
Calligraphy/书法, HSK
Paper cutting/剪纸
Doporučuji: Dobrá kvalita výuky, velmi dobré klimatické podmínky celý rok,
malé znečištění ovzduší ve srovnání s ostatními čínskými velkoměsty, levné
stravování a živobytí, dobré možnosti cestování po okolí
Nedoporučuji: POZOR: stipendijní studenti nově přesunuti do Chenggongu
(kampus 30KM od centra Kunmingu), i studenti jiných univerzit. Dojíždění
velmi nepohodlné, časově náročné
ne

Finanční prostředky
Kolik stálo ubytování měsíčně?

mimo školu, 700-1000RMB

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?

Pronajatý pokoj ve sdíleném bytě
Ano, nabízí. Dobrá kvalita, vše je pouze dva roky staré, dvoulůžko s vlastní
koupelnou, západní toaleta, výtah, kuchyňka (ale otevřená pouze v poledne
a večer). Je třeba si dokoupit vlastní lampičku, peřinu, polštář a povlečení
(levné, vše se dá koupit v kampusu do 300RMB).
postel, stůl, židle, skříň, police
doporučení přátel
ano

Jednání s univerzitou
Byl/a jste spokojen/a s jednáním
zahraniční kanceláře?
Byla kancelář ochotna Vám v případě
problémů a dotazů pomoci a vyjít vstříc?
Pojištění: využil/a jste pojištění
garantovaného čínskou stranou?

ano, ale zdlouhavé
spíše ano
ne

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy?
Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu
byste doporučil/a?
Jaké doporučujete internetové stránky
souvisejících s městem, školou či
událostmi konajícími se v daném místě?

Ano. Levné a ucházející

www.gokunming.com

Doplňující informace

Kontakt

abych to shrnula: při výběru univerzity si opravdu důkladně prostudujte, kde
se nachází kampus dané univerzity. Stále častěji se stává, že je kampus
nově postaven až příliš daleko od centra města nebo dokonce mimo město.
Pokud tedy netoužíte po tom, být tři čtvrtě času zavření v uměle vytvořeném
studentském prostředí mimo město bez možnosti zažívat opravdový
každodenní a rušný čínský život, poznávat nové a zajímavé lidi mimo čínské
studenty a procvičovat si čínštinu v terénu, na Kunming raději zapomeňte a
snažte se vybrat si univerzitu s kampusem v centru nebo aspoň poblíž něj.
Hodně štěstí:-)
Kontakt na mne může být poskytnut pouze na vyžádání u koordinátora
katedry

