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

Jinan
2012/2013
roční studium
hodnocení škol, zajímavosti v okolí, doporučenie riaditeľa KA

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
Listening and Speaking 1, 2
Reading 1, 2
Intensive reading 1, 2
Culture 1, 2
Calligraphy
Chinese cutting
tanec s vejárom, viazanie čínskych uzlov, taijiquan
všetci sú veľmi priateľskí, ústretoví a milí, v škole bola rodinná atmosféra, s
niektorými vyučujúcimi sme chodili na večere, s mladšími na drink, pomohli
vždy keď som potrebovala, aj keď sa to netýkalo školy
doporučujem:
dobré učebnice, 3. "trieda" naväzuje na znalosti z 2. ročníka UP (v poho sa
dá ale zvládnuť rovno aj 4. trieda - to som mala ja, pri veľmi usilovnejších
možno aj 5ta)
priatelskí prístup učiteľov
málo cudzincov z Európy a Ameriky
nedoporučujem:
mesto ako také je po čase celkom nudné (ale v blízkosti veľa zaujímavých
miest na výlety)
ano

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

neviem
povolenie k pobytu asi 500 RMB, internet na koleji 50RMB/mes
neviem
Mala som štipendium (bilaterálna dohoda medzi SR a ČLR) cez saia.sk,
platili mi letenku, ubytovanie, školné, materiály a ešte aj vreckové 1700
RMB/mes čínska strana a cca 100 USD/mes slovenská strana.
Jinan neni drahé mesto, štipendium úplne stačí na pokrytie bežných (aj
nebežných:D) výdajov, mne napr. slovenské štipendium celé zostalo na
cestovanie. Nejaké peniaze mi prišli samozrejme aj z domu na Vianoce,
narodeniny (za celý rok to bolo max. 1 000 €)

Ubytování
Kde jste byl/a ubytovaný/á?
Nabízí univerzita koleje zahraničním
studentům?

Jaké bylo vybavení kolejí?
Jak jste našel/našla ubytování?
Byl/a jste s volbou svého ubytování
spokojený/á?
Další poznámky týkající se ubytování:

Univerzitní koleje
Je to zvlášť kolej pre zahraničných študentov, mimo kampusu, asi 5 min peši.
Izby sú dvojlôžkové s vlastným sociálnym zariadením. Je to 4-poschodová
budova, kuchyne sú dve na prízemí a 4. poschdodí, ale sú nevybavené,
treba si teda kúpiť indukčný varič (tak sa to volá?) aj vlastné hrnce a pod. (dá
sa aj požičať od iných študentov alebo nevariť a jesť v reštauráciach vzhľadom na cenu jedla to neni neekonomické, okrem toho je to rýchlejšie a
pohodlnejšie :))
posteľ, stôl, stolička, skriňa, vankúš a paplón, klimatizácia, televízor
nehladala som, automaticky ma tam ubytovali
ano
keď ti nevyhovuje spolubývajúci, rieš to hned na začiatku, kým sú voľné
miesta, potom to môže byť problém (ak sa teda priamo nedohodneš s niekým
konkrétnym na výmene). Ja som prvé dva mesiace bývala s Indonézankou,
ktorá bola z dediny, kde v jednej sa v jednej rieke nielen že kúpali, ale v nej aj
umývali riad a prali oblečenie, takže neovládala moc hygienické návyky v
kúpeľni a bol to dosť hardcore :D Našťastie sa potom odsťahovala a mala
som izbu pre seba...

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?

ano
Liu laoshi
více

Byla kancelář ochotna Vám v případě
problémů a dotazů pomoci a vyjít vstříc?
Pojištění: využil/a jste pojištění
garantovaného čínskou stranou?
Pokud ano, jaká byla Vaše zkušenost s
čínským pojištěním?
Další poznámky k jednání se školou:

ano
ano
nemám žiadnu skúsenosť
Nikdy neboli nijaké problémy s ničím.

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 kampuse boli menzy asi 4, obrovský výber jedla ceny 2- 10 RMB, ale
nechutilo mi tam. V okolí nenormálne veľa reštaurácii, takže určite
odporúčam skôr tie. Konkrétne názvy si nepamätám, ale vyslovene zlá
nebola žiadna...
jiaozky
žemle (pred tebou ich robia) plnené mäsom a vareným vajíčkom
gongbao jiding, tangcu liji, disanxian, suanla baicai, yuxiang qiez, fengwei
qiez, mala tang,...
bbq
zelenina, ovocie - rozhodne trh
veci "do domácnosti" - malé obchody v blízkosti kolejí (určite ne-e
supermarkety) alebo väčší výber napr bus 13 zastávka Laodongmen (abo
taxíkom za 7RMB, pohodlnejšie, rýchlejšie)
ostatné - supermarkety, kúsok od kampusu (8min peši) je RT Mart, busom 15
min ptm TESCO alebo Carrefour
nijaké som nepoužívala, nájdeš si kamoša Číňana jeho sa spýtaš, alebo
hocikoho na ulici vrámci precvičovania čínštiny :))))))
slovenské, cez poistovňu Allianz

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Radka
rbolerazska@gmail.com

