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

Haikou
2013-2014
roční studium
doporučení přátel, webové stránky škol, počasí

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?
Které učitele byste doporučil/a nebo
naopak nedoporučil/a?
Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?

Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

20 povinných
Comprenehsive Course (综合 - 1,2)
Speaking course (口语)
Idioms (习习用语)
Listening Course(听听 - 1,2)
Reading Course (阅阅 - 1,2)
Writing course (写写)
Konverzace se studentem oboru Čínština pro cizince
S žádným vyučujícím nebyl problém, byl jsem spokojen se všemi:-) Nejvíc mi
vyhovovala Chen Jie, která mě měla z předmětů Comprehensive Course a
Idioms.
+teplé počasí
+vstřícní vyučující i ostatní pracovníci univerzity
+velmi vstřícní a obětaví lidé, zejména čínští studenti
+ubytování
+pláže v Sanya, která je vlakem hodinu a půl
+možnost skládat HSK přímo ve škole (nevím, jak je to u jiných čínských
univerzit)
-občasné tajfuny a s nimi spojené povodně
-město Haikou není zrovna nejčistší a nejvoňavější:-)
ano

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

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

6600 yuanů
Registrační poplatek, poplatek za zdravotní prohlídku, povolení k pobytu,
elektřina, voda. Přístup do knihovny i internet na koleji jsou zdarma. Za
poplatek kolem 300 yuanů na 6 měsíců je možné si pořídit internet vlastní
(zahrnuje WIFI), který je rychlejší než ten školní.
V přepočtu 1900 - 2000 Kč.
Stipendium za studijní výsledky (1000 yuanů). Další stipendia ve výši 500
yuanů bylo možné získat za mimoškolní činnost, soutěže apod.
Elektřina mě v horkých měsících, kdy jsem měl často puštěnou klimatizaci,
vyšla na zhruba 80 yuanů za měsíc, v zimních měsících 50-55 yuanů. Voda
mě vyšla asi na 18-20 yuanů za měsíc.

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
Na ubytování pro zahraniční studenty si nemohu stěžovat. Jedinou drobnou
nevýhodou byl o něco horší stav koupelny, rozhodně to ale nebylo nic
katastrofálního. Velmi jsem ocenil, že jsem měl vlastní pokoj sám pro sebe
včetně koupelny a balkónu. Vzdálenost od školy je necelých 10 minut pěšky.
Vzhledem k ceně je podle mého názoru kvalita vysoká.
postel, stůl, židle, skříň, polštář a peřina, klimatizace, Balkón,vlastní koupelna
se sprchou
webové stránky, doporučení přátel
http://web2.hainu.edu.cn/enweb/
ano
Z doslechu vím, že na některých jiných čínských univerzitách se koleje v noci
zamykají. To se tady naštěstí neděje:-). Můžete se vrátit, kdy chcete. Dveře
jsou jen zavřené, ale ne zamčené.

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?

ano
Xu Miao
měsíc
ano

Pojištění: využil/a jste pojištění
garantovaného čínskou stranou?
Další poznámky k jednání se školou:

ne
Vše bez problémů.

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

V kampusu je dohromady asi 7 menz. Kvalita dobrá, jenom je čínské jídlo na
naše poměry poměrně mastné. Cena se pohybuje zhruba od 6 do 12 yuanů,
většinou kolem 9-10 podle toho, co si zrovna koupíte.
Doporučuji restaurace u jižní brány, byl jsem vždy spokojen. Nejedná se o
restaurace v pravém slova smyslu, je to něco jako jsou u nás hospody, ve
kterých se dá i najíst. S tím rozdílem, že v těch čínských jde hlavně o to jídlo.
U severní brány hypermarket Nanguo, u jižní brány Pengtaixing. Jinak asi 2030 autobusem je Carrefour. Uvnitř kampusu je také velké množství
samoobsluh s potravinami, papírnictví, bistra apod.
Jen již výše zmíněné stránky univerzity: http://web2.hainu.edu.cn/enweb/

Evropská pojišťovna, jejíž pojištění je pro studenty vyjíždějící přes vládní
stipendium nebo Freemover bezplatné. Je ovšem nutné věnovat pozornost
poznámce na stránkách univerzity, že pojištění lze uplatnit jen při škodné
události, která se stala během studia či jiných aktivit se studiem spojených.
To znamená, že např. při cestování po Číně během zimních prázdnin je lepší
si vyřídit pojištění vlastní, nejlépe to čínské, poskytnuté Hainanskou
univerzitou za poplatek (vyřizuje se hned po příjezdu na začátku školního
roku/semestru). Já jsem využil jen pojištění Evropské pojišťovny, se kterou v
mém případě nebyl žádný problém ani v komunikaci, ani s její ochotou
škodnou událost proplatit.

Doplňující informace
V kampusu je mnoho bankomatů, některé české karty přijmou, některé ne.
Pokud narazíte na nějaký problém, doporučuji banku ICBC (nejbližsí pobočka
u jižní brány), kde jsem s výběrem nikdy problém neměl.

Kontakt
Váš email:

oter@centrum.cz

