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

Chengdu
2016/2017
roční studium
doporučení přátel, hodnocení škol, zajímavosti v okolí

Výuka
Počet hodin výuky týdně
(povinné+volitelné):
Jaké povinné předměty jste
absolvoval/a v rámci výuky na
dané univerzitě?

20+2
Introduction to China/中国概况, Intermediate Chinese/中级综
合汉语, Basic Chinese Writing/汉语写作基础, Chinese
Reading/汉语阅读, Chinese listening and speaking/汉语听力
口语

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?

Chinese Minority Arts/中国小数民族艺术，Chinese for
Economy and Trade/ 经贸汉语, Příprava na HSK
Calligraphy/书法, Taiji/太极拳, Sichuan Language/四川话,
Chinese in Movies,...
Vyučující si vybrat nemůžete, ale v podstatě všichni učitelé
jsou velmi milí, vstřícní a nápomocní. Osobně jsem měla
problém jen s vyučující "hlavní" hodiny - 中级综合汉语.
Naopak vyučující 汉语阅读 v letním semestru byla naprosto
skvělá.
Pro: centrum města, prestiž školy, kvalitní bydlení a zázemí
studentů, osobní přístup vyučujících, po celý rok přívětivé
počasí, mnoho památek v okolí - často pořádané výlety, stále
ještě poměrně málo cizinců
Proti: mezinárodní kampus - malá šance seznámit se s
čínskými studenty, Sichuanština, organizace výuky někdy
velmi chaotická, málo zkušeností s výukou zahraničních
studentů - často vyučovali čínští studenti
ano

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

Hrazeno stipendiem
Registrační poplatek, poplatek za zdravotní prohlídku,
povolení k pobytu, záloha za ubytování na kolejích, vybavení
kolejí, výukové materiály, karta do menzy
Hrazeno stipendiem

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:

Jednání s univerzitou

Univerzitní koleje
Ano, nabízí. Byla jsem ubytovaná mimo hlavní kampus, v
kampuse mediků. Vzdálenost zhruba 10 minut jízdy na kole. 2
lidi na pokoji se sociálním zařízením. V hlavním kampuse,
který byl od hlavní budovy vzdálen 5 minut chůze také 2 lidi
na pokoji, ovšem bez sociálního zařízení.
postel, stůl, židle, skříň, klimatizace
doporučení školy
ano
Ze začátku bylo přidělení kolejí mírně chaotické - neměli pro
nás pokoje, stěhovali nás, apod.

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
dujuan@scu.edu.cn
1 týden
spíše ano

ne
Jako jediná mnou oslovených škol, mi byla ochotna zaslat
akceptační dopis potřebný k vyřizování stipendií.

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?

Kontakt

Ano, nabízela. V hlavním kampuse bylo menz asi 6 (1
porce/3,50RMB). V menším kampuse, kde jsem se stravovala
nejčastěji, vyšla 1 porce i na 1,50 RMB. Jídlo až na pár
výjimek velmi chutné a kvalitní, obrovská volba.
Restaurace u 小北门, muslimské restaurace v okolí školy,
Commune.
Walmart, pouliční stánky s ovocem
Wechat - mnoho skupin o aktuálním dění ve městě, pořádané
akce pro zahraniční studenty, ...
Pojištění v rámci stipendia
viznerova.b@seznam.cz

