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

Shanghai
2014/2015
roční studium
doporučení přátel, zajímavosti v okolí, pracovní příležitosti

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?

20
Integrated Course/综合课
Newspaper-reading Course/报刊课
Oral Course/口语课
Listening Course/听力课

Kaligrafie, Příprava na HSK, Čínské vystřihovánky, Kurz na procvičení
výslovnosti, Business Chinese
殷莺 Yin Ying
+ skvělá poloha
+ kvalitní výuka
+ hezký kampus
+ školní aktivity
ano

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

Kolik stálo ubytování měsíčně?

9000 RMB
Poplatek za přihlášku - 400 RMB
Učebnice - 200 RMB
Pojištění - 400 RMB
- některá stipendia (Konfuciova akademie, Čínské vládní stipendium,
Šanghajeské vládní stipendium,...) tyto poplatky z části nebo úplně hradí
cca 900 - 1200 RMB (koleje v kampusu)
-zaplaceno v rámci stipendia (nemusel jsem platit sám)

Ubytování
Kde jste byl/a ubytovaný/á?
Nabízí univerzita koleje zahraničním
studentům?
Jaké bylo vybavení kolejí?
Jak jste našel/našla ubytování?
Adresy webových stránek nabízejících
ubytovaní:
Byl/a jste s volbou svého ubytování
spokojený/á?
Další poznámky týkající se ubytování:

Univerzitní koleje
Ano, celkem má univerzita 3 budovy vyhrazené zahraničním studentům. Jsou
roztroušeny po kampusu a vzdálenost od hlavní budovy je max. 10 - 15 minut
chůzí. Sociální zařízení jsou veřejná, vždy pro každé patro. Stejně tak
kuchyně, pračky atd. Studenti jsou na pokoji po dvou.
postel, stůl, židle, skříň, polštář a peřina, klimatizace
webové stránky, skrze stipendium
http://lxs.ecnu.edu.cn/EnFront.do?method=findContent
ByChannel&parentid=56&kidid=115
ano
vždycky může být hůř :-)

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:

ano
殷莺 Yin Ying
měsíc
ano
ne
Některé věci trvají dlouho, proto je lépe začít vše vyřizovat včas. Nicméně
vždy vyjdou vstříc.

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

Menzy byly v kampusu 3, z nichž byl doporučil 河西餐厅
Ceny se pohybovaly cca 10 - 30RMB
Jídlo bylo docela dobré, obrovský výběr
Hned u školy je obrovské obchodní centrum Global Harbour (环球港) spousta restaurací a obchodů
Tesco (Global Harbour)
http://lxs.ecnu.edu.cn/front/english/index.html

událostmi konajícími se v daném místě?
Jaké pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

http://www.smartshanghai.com/
Pojištění zprostředkovala Univerzita Palackého

Kontakt
Vaše jméno:

Kontakt na mne může být poskytnut pouze na vyžádání u koordinátora
katedry

