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

Guiyang
2015
jednosemestrální studium
webové stránky škol, zajímavosti v okolí

Výuka
Počet hodin výuky týdně
(povinné+volitelné):
Jaké povinné předměty jste absolvoval/a
v rámci výuky na dané univerzitě?
Které učitele byste doporučil/a nebo
naopak nedoporučil/a?
Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?

Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

20+0
综合汉语 / Comprehensive Chinese, 汉语听力/Listening, 汉语口语/Speaking,
汉语写作/ Writing, 汉语阅读/Reading
neměla jsem problém ze žádným z učitelů
+ čisté ovzduší
+ prostředí
+ dobří učitelé
- doprava z kampusu kamkoliv - přeplněné autobusy, zácpy v jakoukoliv
denní/noční hodinu
ano

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

1000 CNY / měsíc
ubytování je sice hrazeno ze stipendia, ale elektřina se platí zvlášť
Special Scholarships for Central and Eastern Europe Credit Students

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

Jaké bylo vybavení kolejí?
Byl/a jste s volbou svého ubytování
spokojený/á?
Další poznámky týkající se ubytování:

Univerzitní koleje
ano; ubytování se neplatí, je hrazeno stipendiem, 留学生宿舍 pokoje jsou po
dvou, sociální zařízení (sprcha i wc je jedna místnost) sdíleno s dvěma
dalšími pokoji. Z kolejí jsou školní budovy dostupné od 5 do 10 minut chůze.
Ale slyšela jsem, že se od příští ho roku zahraniční studenti stěhují do jiného
kampusu, tak kdoví...
postel, stůl, židle, skříň, polštář a peřina
ano
v zimě je v budovách hrozná zima, na pokojích se nenachází klimatizace ani
radiátor, na zimu škola zapůjčuje elektrické přímotopy, které ale spotřebují
hodně elektřiny

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
problém u jednosemestrálního pobytu byl akorát s tím, že nám nevybavili
studentské průkazy, byl pak často problém při cestování, když někde odmítali
vydat studentské slevy pro studenty nečínských univerzit, plné vstupné je
dvojnásobné

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy?
Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu
byste doporučil/a?
Které restaurace popř. jídla v okolí
doporučujete?
Jaké pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

ano; cena podle mě pokud se chce člověk najíst odpovídá poměrně
chutnějšímu jídlu venku, navíc výběr jídel v menze je víceméně každý den
stejný
jídlo je docela ostré, většina měla celkem velké problémy, než jsme si na to
zvykli, ale není problém objednat si jídlo bez 辣椒
pojištění UP, nemám možnost zhodnotit, neboť jsem ho nevyužila

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Romana Šperlíková
sperlikova.r@seznam.cz

