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

Chongqing
2014
jednosemestrální studium
bolo mi pridelene stipendium na zaklade medziuniverzitnych dohod

Výuka
Počet hodin výuky týdně
(povinné+volitelné):
Jaké povinné předměty jste absolvoval/a
v rámci výuky na dané univerzitě?
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+0
Comprehensive Chinese, Reading, Writing, Listening, Speaking
Taiji, Calligraphy, Chinese History, dalej neviem, lebo som ponuku nevyuzila
Doporucujem: Chen laoshi na speaking, Yao laoshi na comprehensive, Lei
laoshi na writing
Nedoporucujem: Huang laoshi na listening
doporucujem: pomerne dobra uroven vyuky, lacne ubytovanie, ochotny staff
v kancelarii
nedoporucujem: velmi prisne hodnotene absencie
ano

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

0
registracny poplatok a poistenie-okolo 2500 Kc, spolu s ubytovanim to bolo
okolo 10 000 Kc, internet 50 yuanov na mesiac
okolo 1500 Kc
Dostala som stipendium od Masarykovej unievrzity: 45 000 Kc.

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
Ano, ponuka. Vzdialenost od hlavnej budovy okolo 10 minut, do budovy, v
ktorej sme mali vyucovanie asi 20. Druhe koleje od budovy asi 10 min. Na
jednej izbe su standardne dvaja studenti, socialne zariadenie na izbe,
kuchynka na poschodi. Kvalita priemerna, pri prichode bola izba velmi
spinava.
pri tejto otazke sa da vybrat iba jedna moznost, cize vypisem: postel, dva
stoly, dve stolicky, skrina, dve lampicky, zrkadlo, klimatizacia, nocny stolik,
dva mensie stoliky, televizor. Periny neboli.
doporučení školy
ano
Kolej nema vytah (tahat kufre na 6 poschodie bola fakt sranda). Cestou na
kolej treba vyslapat okolo 100 schodov a nachadza sa tesne za hranicou
kampusu. (Na kampuse je este jedna kolej pre zahranicnych studentov).

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?
Další poznámky k jednání se školou:

ano
2 měsíce
spíše ano
ne
Ked sme chceli ist na 5 dni do Shanghaja (zo skoly vymeskane 3 dni), tak sa
netvarili moc nadsene a snazili sa nas od toho odhovorit, aj napriek tomu, ze
predtym tvrdili, ze ked si kupime letenky, tak nam to urcite povolia. Nakoniec
povolili po polhodinovej diskusii.

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 pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

Menzy boli vsetky fajn, ceny boli lacnejsie ako restauracie - okolo 6-7 yuanov
za jedlo. Vyber obrovsky, na kampuse by mali byt 7 jedalni, my sme nasli 4.
Na kampuse je vela velmi dobrych restauracii.
Hociktory chaoshi na kampuse, pre vacsie nakupy alebo zapadacke veci
Carrefour, Walmart v okoli.
Poistenie v Generali poistovni, nevyuzila som ho.

