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

Lijiang (Yunnan)
2013/2014
roční 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?

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?

16h
高级口语 1，2
高级阅读 1，2
汉语水平考试 1，2
汉语听说 1，2
东巴文化 1，2
výuka baištiny, yištiny, naxištiny,....
李佳
přáteská, domácká atmosféra
málo zahraničních studentů, intenzivní výuka jen ve dvou
krásné okolí, bez průmyslu a znečištění
možnost studia etnických menšin
levné ubytování blízko školy
pro studium jazyka je škola ideální, množství jiných odborných předmětů ani
program pro zahraniční studenty nečekejte
ano

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

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

7600Y
bez registračního poplatku
zdravotní prohlídka zhruba 300Y - doporučuji absolvovat v Česku
internet v pokoji 70Y za měsíc
protože je Lijiang malá škola, neposlali nám potřebné dokumenty k zařízení
studentského víza, proto jsme do Číny jeli na vízum turistické a teprve na
místě si ho měnili na studentské, tedy poplatky za 2 víza plus za změnu data
zpátečního odletu
400Y + za rok 500Y za elektřinu, voda (i teplá) zdarma
vstupné na turistická místa je vysoké, stejně tak je drahé cestování po
Yunannu autobusem (asi jako v ČR), vlak je poměrně levný, ale spojení je
pouze Kunming, Dali, Lijiang
před odjezdem nám nabídli stipendium na další rok, doporučuji se tedy na
stipendia od čínské strany zeptat

Ubytování
Kde jste byl/a ubytovaný/á?
Nabízí univerzita koleje zahraničním
studentům?
Jak jste našel/našla ubytování?
Byl/a jste s volbou svého ubytování
spokojený/á?
Další poznámky týkající se ubytování:

Pronajatý byt
nenabízí
doporučení přátel
ano
standartní pokoj: dvě velké postele, bez peřin, televize, trochu nábytku,
lampička, výklenek se stolem na kuchyň, bez zařízení k vaření, koupelna,
bez topení (na prosinec a leden si můžete pořídit malinký přímotop za 50Y)
standartních pokojů je ve více patrových budovách v okolí školy, tedy ve
vesnici, hodně

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:

Stravování a další

ne
Becky Lee 369572013@qq
2 týdny
spíše ano
ne
přes internet se bohužel domlouvá spíše zmatečně, při osobním setkání se
nakonec vše dá vyřešit, Becky, která má zahraniční studenty na starosti je
neschopná a pomalá, ale ne neochotná

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 pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

ano, jídlo poměrně dobré, hodně zeleniny, ale ne tak dobré jako v restauraci
porce rýže plus tři hrsti zeleniny či masa dle výběru - asi 6Y
my jsme si ale radši vařili sami, vařič a tlakový hrnec jsme si pořídili v
supermarketu
v okolí školy je spousta restaurací, jeden člověk se nají asi za 10 až 20Y
restaurace v západnějším stylu najdete až v centru
doporučuji jakoukoli smaženou zeleninu, 凉粉，饱子, 米线，různé placky,
韭菜， 豆腐，莲藕
丽客龙超市 blízko autobusového nádraží, ve městě je podobných hodně,
sortiment je lepší než v ČR
trh ve starém městě
malé obchody (ty jsou prostě všude a zavírají až v noci) a trh se zeleninou je
i u školy
pojištění zprostředkované zahraničním oddělením FF UP

Doplňující informace
Od června do začátku října jen prší, jinak celý rok bez přestávky svítí slunce
a obloha je modrá, podzim je teplý, prosinec a leden studený, na Štědrý den
dokonce trochu nasněžilo, pak se otepluje, do konce března ale studený vítr,
ve škole se vyučuje ve standartní čínštině, s výslovností jednoho staršího
učitele pocházejícího z blízké vesnice jsme ale měli problémy, většina
mladších lidí je schopna přejít na pomalou standartní čínštinu, pokud se jim
chce, některým starším lidem ve vesnici nejde rozumět vůbec

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Dominika Formanová
ojoki@centrum.cz

