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

Beijing
2013/2014
roční studium
doporučení přátel, hodnocení škol, Lokalita v Pekingu - možnost slyšet kolem
sebe standardní čínštinu

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?

12
Intermediate Chinese/ 中级汉语， Intermediate Chinese Listening and
Speaking/中级汉语听和说
Geography/地理
Tlumočení z AJ-ČÍ
Business Chinese
Chinese Culture
Nemohli jsme si vybírat učitele, v případě nespokojenosti mohl člověk pouze
změnit úroveň a doufat, že se tam daný učitel nevyskytne.
nedoporučuji- málo mluvení, pouze mechanické opakování, malá možnost
kreativity, zpětná vazba pouze v závěrečných zkouškách (nepsali se
průběžné testy)¨
doporučuji- v případě studia jiného cizího jazyka (španělštiny, francouzštiny
apod.) je BLCU vhodná k jejich procvičovaní, protože je zde velký výskyt
zahraničních studentů
ne

Finanční prostředky
Jaké další poplatky jste musel/a zaplatit?

Registrační poplatek, pojištění (přestože jsem měla své z ČR), povolení k
pobytu, internet na koleji

Ubytování
Kde jste byl/a ubytovaný/á?
Nabízí univerzita koleje zahraničním
studentům?

Jaké bylo vybavení kolejí?
Další poznámky týkající se ubytování:

Univerzitní koleje
Stipendium zahrnovalo poplatek za koleje. Budova č. 1 je určena pouze
zahraničním studentům a je nejhorší v rámci budov pro cizince, nicméně
pořád lepší než koleje pro čínské studenty.
Sociální zařízení na chodbě.
Dva studenti na pokoji.
Patra pro dívky a chlapce byla oddělená.
postel, stůl, židle, skříň, police, polštář a peřina, radiátor, klimatizace, televize
Přestože si člověk nemůže vybrat, kam jej ubytují (pokud není samoplátce),
je možnost přestěhování se na jinou zahraniční kolej. Je k tomu potřeba
pevné nervy a pomoc nejlépe čínského kamaráda, případně plynně
mluvícího cizince. Budou tvrdit, že pokoje jsou obsazené, ale není to pravda,
nechtějí pouze stěhovat studenty z budovy č. 1.

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?

Univerzita měla novou, třípatrovou menzu, kvalita skvělá, cena za jídlo
průměrně 15 RMB,
malý obchůdek s 饺子, restauraci, která se nachází u jižního vchodu.
幸福超市

Kontakt
Váš email:

wendynecka@centrum.cz

