Dalian Foreign Language University 2009/2010
Město:
Datum pobytu:
Délka studijního pobytu:
Na základě čeho jste se rozhodoval/a při
výběru univerzity v Číně?

Dalian
2009/2010
roční studium
doporučení pedagogů

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?

20+2
Konverzacie, citanie textov, znaky, gramatika, uvod do historie a kultury
(presne nazvy si napaatam, uz je to davno)
Calligraphy
Taiji
Dalian je krasne mesto, jedno z najlepsich podnebi v Cine. Je tam minimalne
znecistenie kedze je na spici liaoningskeho poloostrova. Rozpravaju tu
krasnou cinsinou.
ano

Finanční prostředky
Výše školného za semestr:
Jaké další poplatky jste musel/a zaplatit?
Kolik stálo ubytování měsíčně?

(stipendium)
Registracny poplatok, zmena na studentske viza a povolenie k pobytu,
internet
(stipendium)

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. Kedysi mala univerzita dva kampusy, jeden v centre a jeden v mestekj
casti luxun. V centre boli najme cudzinci. Dnes uz je ale univerzita v centre
zrusena a existuje len v mestkej casti Luxun. Asi hodinu autobusom od
mesta.
postel, stůl, židle, skříň, lampička, polštář a peřina
doporučení školy
ano
Je to cisto cinska kolej, tepla voda len rano a vecer cca 4 hodiny. Vecer
vypinaju elektriku a o polnoci internet. Kampus sa okolo 10 vecer zamyka.
Tak to bolo v roku 2009, ci este stale neviem.

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
nevím
spíše ano
ne

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy?
Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu
byste doporučil/a?

Cany boli velmi lacne, vyber velky. V arealy kempusu su male restauracie
ktore su drahsie, a aj menza frmou bufetu. Velky vyber, nizsie ceny. V
restauraciach ale lepsie varili.

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Pavel Dvorak
pavel@bamboome.sk

