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

Hangzhou
2014/2015
roční studium
hodnocení škol

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?

10
口语
精读
阅读
写作
xxx
Taiji
Wushu
Calligraphy
...
pomerne stejna uroven
I když je hodnocena jako jedna z nejlepších univerzit v Číně, tak její úroveň
není tak vysoká jak jsem si představoval. Obecně jsem spíše zklamán. Můj
osobní názor je, že úroveň výuky bude po celé Číně na podobné úrovni.
ano

Finanční prostředky
Výše školného za semestr:
Jaké další poplatky jste musel/a zaplatit?
Kolik stálo ubytování měsíčně?
Další poznámky týkající se výdajů,
stipendií:

1400 konfuciovo stipendium
elektrina
voda
Vizum
stipendium
Ze začátku jsem utratil více peněz než jsem si představoval... různé zálohy,
poplatky, vízum atp. se rychle nasčítají.

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
Nabizi, detaily neznám, byl jsem ubytován přes konfuciovu akademii.
postel, stůl, židle, skříň, police, polštář a peřina, klimatizace, tv
konfa
ano
Ubytování přes konfuciovu akademii, bylo asi to nejlepší na kampusu.

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:

konfa ano, škola ne
Liu Xianglu (konfa)
měsíc
spíše ne
ne
Spíše neochota vyjít vstříc. Jakmile to nemůže vyřídit sám učitel, je téměř
nemožné něco změnit.

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy?
Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu
byste doporučil/a?
Které restaurace popř. jídla v okolí
doporučujete?

Které obchody s potravinami
doporučujete?

Ano
Snídaně doporučuji
Po zbytek dne kvalita a objem v průběhu roku kolísali. Lepší je jít ve více
lidech a podělit se, ale v druhém semestru se tam už zahraničních studentů
moc neukazovalo.
vlastní kuchyně
Vše v okolí se dá jíst. Západní jídlo je drahé.
Muslimové vycházejí nejlevněji a chuť je blízko české kuchyni. Nejchutnější
jsou korejská jídla.
Všechno blízko kampusu.
wallmart

malý supermarket v kampusu pro menší nákup, zeleninový market přímo za
kampusem.
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?

hangzhouexpat.com
Pojištění přes školu, minimum zařizování a nevyužil jsem ho.

Doplňující informace
V hangzhou je v létě opravdu teplo a vlhko! V zimě opravdu zima (žádné
topení max. klimatizace na výhřev - pozor platíte elektřinu).

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Novy Vojtech
novyvojtech@gmail.com

