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

Guiyang
2015
jednosemestrální studium
ponúknutého štipendia

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?

9+1
Advanced Comprehensive Chinese/高级综合汉语
Advanced Chinese Listening/高级汉语听力
Advanced Chinese Speaking/高级汉语口语
Advanced Chinese Writing/高级汉语写作
Advanced Chinese Reading/高级汉语阅读
Learning Chinese by Watching Videos/看视频，学汉语
Learning Chinese by Watching Videos/看视频，学汉语
Preparation for HSK
Školu by som nedoporučila kvôli jej kvalite, v porovnaní Hunan Normal
University, kde som mala možnosť rovnako študovať, kvalita výuky nebola
dostatočná. Učitelia nastavili pomalé tempo, pre mňa nevyhovujúce postupy
výuky, nie všetci hovorili štandartnou čínstinou. Škola neponúkala zaujímavé
voliteľné predmety týkajúce sa čínskej kultúry a ani ubytovanie nebolo
kvalitné.
ne

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

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

4500 yuan
Poplatok za zdravotnú prehliadku
Elektrinu
Router pre fungovanie internetu
Víza
500 yuan
Univerzita platila za ubytovanie, knihy, školu.
Štipendium však nebolo postačujúce, existovalo mnoho bočných výdavkov.

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
Univerzita ponúkala internát, mesačne stál 500 yuanov, plus výdaje za
elektrinu. Kvalita bola veľmi nízka, tri izby sa delili o jednu kúpeľnu s toaletou,
pričom väčšina izieb bola určená pre dvoch ľudí. Internát sa nachádzal v
campuse, jednotlivé budovy školy boli maximálne 5 minút peši.
postel, stůl, židle, skříň, police, polštář a peřina
doporučení školy
Nemala som moc na výber.
Nábytok nebol moc kvalitný, dreva prehnité, v kúpelni bola rozšírená pleseň a
veľmi často sa v nej objavovali šváby.

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
měsíc
ano
ano
Učitelia vedeli hovoriť aj po anglicky, boli ľahko zastihnuteľní v kancelárii.
Odpisovali na mail a vyzdvihli študentov aj na letisku.

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?

Kontakt

Univerzita mala dve menzy, ale ani v jednej som nejedla, takže nemôžem
hodnotiť kvalitu. Ceny však boli porovnateľné s drobnými reštauráciami po
okolí.
Na okolí sú dve hlavné ulici s dorbnými reštauráciami, kde je jednoduché
nájsť lacné jedlo.
V campuse sa nachádzajú dva väčšie supermarkety a rovno oproti internátu
je malý obchod, ktorý ponúka celkom široký sortiment.

Vaše jméno:
Váš email:

Martina Nudziková
martina2nudziková@gmail.com

