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

Jinan
2014/2015
roční studium
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?

20+2
Comprehensive Chinese 1, 2 ／汉语综合 1, 2
Listening 1, 2／ 汉语听力 1, 2
Reading 1, 2／ 汉语阅读 1, 2
Oral Chinese 1, 2／ 汉语口语 1, 2
Chinese culture 1, 2／ 中国文化 1, 2
Martial arts / 武术
Calligraphy/ 书法
Na této škole je mnoho dobrých učitelů. Jedná se o malou školu s velmi
osobním přístupem. Jednou nevýhodou však je, že každý semestr jistý
předmět pokaždé učí někdo jiný. A proto takto předem doporučit učitele je
prakticky nemožné. Protože se střídají učitelé, nejen v rámci mezinárodních
studentů, ale také v rámci normálních čínských studentů. Pro mne osobně
nejlepší byla učitelka, která má převážně hodiny na čtení textu - 贺莉娜 。
Nejméně mi naopak vyhovovala moje učitelka na hlavní předmět v prvním
semestru 刘一帆。
Doporučuji:
- škola není tak v obrovském městě
- málo cizinců
- velmi osobní přístup učitelů a všech v rámci školy
- jen a jen čínstina- jakmile v kanceláři zjistí vaši úroveň jazyka už na vás
nepromluví anglicky
Nedoporučuji:
- ubytování je velmi staré (často se něco rozbíjí)
- přednost mají vždy turisti před studenty
ano

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

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

neplatila jsem - stipendium
Mnoho poplatků mi bylo hrazeno ze stipendia. Takže jsem zaplatila jen
internet 100 yuanu za semestr a zálohu za ubytování ve výši 550 yuanů,
která mi byla na konci pobytu vrácena.
Pokud si chcete prát v kolejní pračce, musíte si zakoupit kartičku na praní 50
yuanu (na konci vám bude vráceno) a každé praní stoji 3 yuany.
Neplatila jsem- stipendium. Ale ze zkušeností ostatních vím, že na to jak bylo
ubytování staré se jednalo o vysokou částku.
Pokud máte stipendium, dá se s ním v tomto městě velmi dobře vyžít. Jídlo a
ostatní věci jsou ve městě relativně levné. Jediné co je asi drahé je školné a
ubytování.

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
Univerzita má v současné době dva komplexy, starý a nový. U každého
komplexu jsou koleje. Vzdálenost od kolejí do školy je cca 5-10 min. chůze.
Všichni studenti ze zahraničí jsou převážně ubytováni ve starém komplexu.
Tento komplex sice není tak pěkný a moderní jako ten nový, ale jeho poloha
je mnohem výhodnější. Starý komplex je 10 minut chůze od školy,
nemocnice, parků... a 20 minut chůze od samotného centra města. Nový
komplex je až hodinu a půl cesty autobusem. Pokud se jedná o studenty ze
zahraničí a jsou zde jen na rok maximálně dva, tak většinou bydlí ve starém
komplexu.
postel, stůl, židle, skříň, polštář a peřina, klimatizace
doporučení školy

http://www.sie.sdnu.edu.cn/English/index.asp
ano i ne
Ano- poloha kolejí byla nejlepší co mohla být
Ne- během pobytu se nám rozbila v pokoji klimatizace a vytopila nám celý

pokoj, který se musel následně měsíc renovovat. V tu dobu byla venku zima
(-10 stupňů) a na recepci nám řekli, že nám jiný pokoj dát nemohou, protože
všechny rezevní jsou a pokud nejsou budou do dne obsazeny turisty. Takže
jsme v tomto provhlém pokoji musely se spolubydlící žít po celou dobu
rekonstrukce. Pokud se vám něco podobného stane, doporučuji být u všech
oprav a nebo si cenné věci někam odnést. Protože po celou dobu
rekontrukce v pokoji bylo cca přes 15 různých dělníků. Ti jsou často z vesnic
v okolí a mohou vám snadno ukrást věci z pokoje. Ale to je bohužel jen má
smůla a špatná zkušenost, po vyřešení tohoto problému jsem již s
ubytováním neměla moc problémů (až sem tam na nějaké vyměnění kliky u
dveří... atd.)
Celkově se domnívám, že se o to nyní starají mnohem lépe, mohla jsem
během celého roku sledovat jak se provádějí rekonstrukce a většina pokojů
je momentálně již v lepším stavu, takže bych se rozhodně nenechala odradit
mou špatnou zkušeností. :)

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
email na kancelář přímo pro zahraniční studenty na této univeritě:
siesdnu@yahoo.cn / sie@sdnu.edu.cn
2 týdny
ano
ne
V kanceláři vám vyjdou velmi vstříc. Po mé žádosti, mi odepsali na email a
dokonce mi i telefonovali. Velmi se zajímali a po příjezdu se mnou vyřešili
všechny formality (vízum, stipendium, výuka...). Na tento přístup si klidně
zvykněte, bude to tak celou dobu během vašeho pobytu.

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

Starý komplex má ve svém okolí momentálně menzy tři. Jedna je velká a je
přímo v areálu školy je zde velmi levné jídlo, o jeho kvalitě a čistotě se dá
však pochybovat. Ale pokud se chce člověk kromě jídla také seznámit jedná
se o to nejlepší místo. V této menze totiž převážně jedí čínští studenti.
Druhá menze je již mimo komplex na půl cesty ke kolejím. Jedná se o menzu
pro učitele, ale pokud máte čínského kamaráda, který má školní kartičku,
můžete se najíst i zde. Ceny jsou průměrné, ale jídlo velmi dobré.

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?

Třetí menza je nová a otevřená od letního semetru 2015. Je přímo v areálu
kolejí. Ceny jsou dobré, chuťově by jídlo mohlo být lepší. Ale v deštivých
dnech je to nejlepší volba.
Moje oblíbená restaurace se nacházela 15 minut chůze od kolejí.
Specializovala se na 水饺 a také dělali domácí nudlové polévky. Na ulici bych
doporučovala určitě 炒面 a 炒饼. Tyto dvě jídla nejdete všude kolem velmi
levná a velmi velmi dobrá. Vše najdete v okruhu 10-15 minut od kolejí.
Blízko ubytování cca 15 minut se nachazí RT Mart (大润发）。Ceny jsou zde
přijatelné a jedná se o takový supermarket. Pro začátek zde najdete vše k
jídlu co budete potřebovat. Pokud se vám však stýská po zahraničních
surovinách můžete si dojet do centra do obchodu O`le.
Pokud netrváte na nakupováni v supermarketu mohu vám také doporučit
takzvané "podzemní trhy" jeden je 15 minut od kolejí a druhý cca 25 minut.
Zde nakupuje většina číňanů. Najdete zde jen čerstvé potraviny od zeleniny
až po vajíčka. Prodejci zde jsou velmi přátelští a vyhový opravdu ve všem.
Pokud třeba máte rádi párky a bojíte se je kupovat v Číně. Kupte si
jednodušše čerstvé maso, doma si vše okořeňte, připravte a doneste do
sem. Zde to jen dodělají do toho správnéh tvaru a máte 100% jistotu, že víte
co jíte. :)
Velmi doporučuji stránky školy, které jsem uvedla již dříve.
A pak také stránky http://thejinanfog.com . Najdete zde naprosto vše od
dobrých restaurací, po památky. Je to takový dobrý průvodce na začátek a
skoro každý den se zde přidávají aktuality (najdete zde i předpověď počasí).
Vybrala jsem si pojištění přímo od ,,UPOLu" a toto pojištění velmi doporučuji.

Doplňující informace
Ve shrnutí je škola dobrá, ubytování trochu horší, ale upřímě pro zlepšení
čínštiny si nedokážu představit lepší místo. Místní lidé jsou velmi přátelští a
tak nebudete mít o komunikaci v čínštině nouze. Na škole je mnoho Korejců

Kontakt

a Korejek a tak se vám může stát, že váš spolubydlící bude právě této
národnosti. A to je pro vás jako lístek do loterie. Korejci totiž zpravidla neumí
moc anglicky a tak budete muset od rána do večera mluvit čínsky a i pro
poznání jiné kultury je to opravdu dobré. Takže celkově Jinan a školu velmi
doporučuji! :)
Kontakt na mne může být poskytnut pouze na vyžádání u koordinátora
katedry

