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

Peking
2014/2015
roční studium
momentální nabídky stipendií

Výuka
Počet hodin výuky týdně
(povinné+volitelné):
Jaké povinné předměty jste
absolvoval/a v rámci výuky na
dané univerzitě?

20+6
Fundamental Chinese/基础汉语; Chinese Writing /汉语写作;
Intermediate Viewing, Listening & Speaking/中级视听说;
Newspaper and Periodicals Reading/报刊阅读

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?

Calligraphy/书法
Umění čínského čajového obřadu, taiji, čínská malba,
příprava na HSK
S vyučujícími jsem měl pouze dobré zkušenosti a hodiny měli
vždy dobře připravené, obecně jsou však mladší učitelé
schopni lépe využívat moderních přístupů a technologií, proto
pro mě byl jejich styl výuky přínosnější.
+přístup vyučujících
+školou organizované aktivity
+v Pekingu
ano

Finanční prostředky
Jaké další poplatky jste musel/a
zaplatit?

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

Registrační poplatek 500RMB, pojištění 600RMB/rok (je nutné
uhradit i v případě, že pojištění již máte sjednané), poplatek
za zdravotní prohlídku (cena v závislosti na tom, jaké
vyšetření budete muset podstoupit), povolení k pobytu
500RMB, internet (minimálně 10RMB měsíčně)
Hrazeno ze stipendia BIT.
Stipendium Beijing Institute of Technology pokrývá školné a
náklady ubytování.

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
Ano. Platí, že jazykoví studenti bydlí přímo v Centru pro
zahraniční studenty (留学生中心), kde probíhá i výuka
čínštiny, studenti magisterského programu a výměnní studenti
bydlí severně od kampusu u Suzhou Qiao (苏州桥). Pokoje v
留学生中心 jsou starší a špinavější, zpravidla 3 pokoje na
jednu buňku, pokoje bývají dvoulůžkové s balkónem, sociální
zařízení je společné pro celou buňku. Pokoje na koleji u
Suzhou Qiao jsou třílůžkové, a tudíž stísněnější, také sociální
zařízení jsou společné pro celé patro. Na Suzhou Qiao se
musí na rozdíl od první jmenované koleje také platit za
spotřebovanou elektřinu a vodu, navíc internet je zde
nespolehlivý a připojení k němu je řešeno poměrně
komplikovaně.
postel, stůl, židle, skříň, police, radiátor, klimatizace
doporučení školy
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?

ano
Zong Xin
měsíc
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?
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?

Kontakt

V kampusu se nacházejí kantýny nabízející jídlo za příznivou
cenu, ovšem těm, kteří si potrpí na kvalitnější jídlo, bych spíše
doporučil restaurace v blízkosti jižní brány kampusu.
没名儿生煎 a restaurace s 麻辣烫 v blízkosti jižní brány na
ulici 民族大学西路
Supermarket a tržiště s ovocem a zeleninou naleznete v
budově z jižní strany sousedící s Bank of China a z východu s
klinikou BIT přímo v kampusu univerzity. Velký vícepatrový
supermarket se nachází severně od kampusu, stačí se dostat
k Suzhou Qiao (苏州桥) a pokračovat na sever podél cesty
Wanquanhe (万泉河), jakmile dorazíte ke KFC, přejděte
nadchodem na levou stranu cesty a zde se přímo obchod
nachází.
Oficiální stránky školy:
http://english.bit.edu.cn/
Do Číny jsem vyjížděl vybaven pojištěním bezplatně
poskytovaným UP, přesto bylo nutné si po příjezdu na
univerzitu zaplatit ještě druhé čínské pojištění.
na vyžádání u koordinátora katedry

