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

Taipei
2014
jednosemestrální studium
ihned akceptovali moji žádost k přijetí, okamžitě reagovali na zprávy a bez
problému mne přijali

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?

15 povinných, nepovinné nebyly na výběr
Na Taiwanu je v rámci výuky čínštiny na jazykových centrech pouze jeden
souhrný kurz, který trvá 3 hodiny denně. Celý týden s jednou vyučující.
Každý semestr učí někdo jiný. Výuka je vedena dle učebnic čínštiny pro
cizince, která je na celém Taiwanu společná. Učebnic je celkem 5 dílů.
Většinou každý, kdo vyjede studovat z naší katedry začíná učebnicí číslo 2.
Ta není vůbec těžká, problém je, že znaky známe, ale neumíme je ve
složených znacích.Gramatika je také již pro nás známá.
Měla jsem 2 učitelky, obě dvě byly velmi dobré. Letní semestr ještě mnohem
lepší, protože jsme ve skupině pouze 4 a máme tak perfektní možnost si vše
procvičit.
doporučuji:
-není tak velká a známá jako jiné univerzity v Taipeii a proto je zde méně
studentů a tak daleko větší možnost se zdokonalit v čínštině
-v centru města
-velmi příjemní a milí lidé (vyučující i vedoucí jazykového centra)
-v blízkosti (cca 300m)obrovský sportovní areál (levný) zřízený městem,
s posilovnou, bazénem a jinými sportovními aktivitami
ano

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

26000 NTD
pouze 2 učebnice, každá stála asi 600 NTD
6500 NTD
Stipendium 25000 NTD je docela odpovídající, ale je potřeba mít
dostatečnou zásobu peněz z domu k zaplacení školného a pro případné
nenadálé výdaje.Také než dorazí stipendium trvá cca 3 týdny. Pronájemce
bytu požadoval sumu 2 měsíčních nájmů jako kauci.V pokoji na posteli není
matrace a také nikdo neposkytuje povlečení, peřiny. Vše jsem si v den,
kdy jsem přiletěla musela koupit. Ceny potravin jsou dražší než u nás.

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 pokoj ve sdíleném bytě
Univerzita nenabízí koleje studentům jazykového centra
byt mi zajistila bývala studentka medicíny UP - taiwanka, s kterou jsem se
seznámila v Olomouci, dnes pracuje v Taipei
ano
Spolubydlící byli Taiwanci a jeden Kanadan, též studující čínštinu. Pro nás
dva byl šok, jak neuvěřitelně nepořádní jsou v pro nás základních
hygienických a úklidových podmínkách. Hromady nevynesených odpadků,
neumytého nádobí, špína v koupelně......

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:

ano
Chao WeiWei
1 týden
ano
ne
zatím ne, ale můj pobyt končí až v srpnu

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy?
Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu
byste doporučil/a?
Které restaurace popř. jídla v okolí
doporučujete?

ano, ale nechodila jsem tam.

V okolí je mnoho restaurací, v podstatě jedna vedle druhé. Doporučuji
začínat s jídlem velmi opatrně, zvláště mne pronásledovaly žaludeční
problémy po konzumaci zdejšího mléka, které není jako u nás chemicky
ošetřeno a má údajně jiné bakterie, než mléko u nás.

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?

family market, 7-11, Matsusui, Wellcome
vše se dá najít na googlu

využila jsem pojištění UP. Zatím jsem ho nepotřebovala, takže nevím.

Kontakt
Zvolte prosím způsob, jak Vás mohou
případní zájemci o další informace
kontaktovat:

Kontakt na mne může být poskytnut na vyžádání u koordinátora katedry

