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

Guiyang
2017
jednosemestrální studium
last minute stipendium

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/综合, Conversation/口语, Listening/
听力, Writing/写作,
Reading/阅读
V letním semestru se otevíraly pouze přípravné kurzy HSK
Všichni jsou vstřícní a snaživí
Všechny hodiny jazyka byly velmi přínosné, učitelé byli
vstřícní, jediný problém byla občasná chaotická organizace ze
strany kanceláře, která nás měla na starost.
ano

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

3600CNY
Nutné zařízení sim karty (cca50CNY) a poplatek za elektriku
dle spotřeby (v zimě cca50CNY/měsíc)
Ubytování hrazeno školou
Nutnost zakoupení všech učebnic, doporučuji si je nechat za
poloviční cenu okopírovat (1ks cca 12CNY i s hezkou vazbou)

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?

3600CNY
Nutné zařízení sim karty (cca50CNY) a poplatek za elektriku
dle spotřeby (v zimě cca50CNY/měsíc)
Ubytování hrazeno školou
Nutnost zakoupení všech učebnic, doporučuji si je nechat za
poloviční cenu okopírovat (1ks cca 12CNY i s hezkou vazbou)
3600CNY
Nutné zařízení sim karty (cca50CNY) a poplatek za elektriku
dle spotřeby (v zimě cca50CNY/měsíc)

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?

některé věci byly nepřipravené, například neměli dost kartiček
do menzy a průkazy o studiu jsme mohli dostat až před
ukončením studia. Nedodržovala se psaná pravidla a tak
docházelo k nedorozumění.
cie@gzu.edu.cn
měsíc
spíše ano

ne

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

Přístup jsme měli omezený, protože nám kancelář i přes
opakovanou žádost nebyla schopná zařídit kartu. V některých
menzách se dalo platit hotově v drobných a cena byla do
10CNY za kompletní jídlo. V lepších bistrech v kampuse byla
cena jen o trochu vyšší a jídlo lepší.

Které restaurace popř. jídla v
okolí doporučujete?
Které obchody s potravinami
doporučujete?
Jaké doporučujete internetové
stránky souvisejících s městem,
školou či událostmi konajícími
se v daném místě?
Jaké pojištění jste si pro pobyt
vybral/a? Doporučil/a byste jej?

Všechny muslimské restaurace s 兰州拉面 jsou skvělé
obchody v obou kampusech, Damuzhe u starého kampusu a
Heli Market dále na Huaxi dadao
doporučuji poptat se zahraničních studentů na skupiny na
wechatu
pojištění poskytované UPOL

