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

Chengdu
2013/2014
roční studium
doporučení pedagogů, doporučení přátel, zajímavosti v okolí

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

Jaké další volitelné předměty škola
nabízela?
Které učitele byste doporučil/a nebo
naopak nedoporučil/a?
Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?

Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

29
Oral Chinese
Chinese Listening
Extensive Chinese Reading
Intensive Chinese Reading
Chinese Character
New HSK
Chinese History
Chinese Painting and Calligraphy
Chinese Culture
Chinese Music
Language Practice
Chinese Writing
Tai-Chi
všechno bylo v rozvrhu jako povinné.. dalo se samozřejmě kurz
nenavštěvovat a neabsolvovat
Doporučil:
Wang Shucai - Extensive reading, Guide to New HSK
Li Shuaijie - Listening
doporučuji:
lokace (Chengdu), málo cizinců = osobní přístup, fajn komunita; luxusní
ubytování, pěkný velký kampus s veškerým zázemím a sportovním
vybavením; řada kroužků a volnočasových aktivit;
nedoporučuji:
organizace výuky, málo zkušeností s výukou čínštiny cizinců, nevytápěné
učebny
mám smíšené dojmy, sám si nedokážu odpovědět zda bych příště jel zase
tam či ne..

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

Kolik stálo ubytování měsíčně?

8000
povolení k pobytu, vízum..
záloha na kolej (500RMB, vratná)
internet na koleji (50RMB/měsíc/200hodin)
sprcha (dobíjení peněz na kartu - 1RMB zhruba 5minut?)
elektřina (drobné.. jen přes zimu nebo léto pokud člověk používá naplno
klimatizaci může to být i 10RMB za den)
600RMB

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

Jaké bylo vybavení kolejí?
Byl/a jste s volbou svého ubytování
spokojený/á?

Univerzitní koleje
600RMB/měsíc - kvalita luxusní - jedná se vlastně o 2-3 pokojové apartmány,
kde každý má vlastní pokoj s klimatizací, velkou postelí, stolem, skříněma,
poličkama a sdílí sprchu se záchodem, vybavenou kuchyň (mikrovlnka,
elektrický vařič, rýžovar, pánve) a společnou místnost s televizí. V budově
bydlí téměř výhradně zahraniční studenti, žádné omezení nočních příchodů
či vypínání elektřiny. Vstup v noci na elektronickou kartu takže nebývá
problém ani s krátkodobýma návštěvama.
Vzdálenost od knihovny/hlavní budovy 10 minut pěšky / od naší nové
postavené výukové budovy 7 minut / od menzy a "střediska služeb"
(obchody, restaurace, čajovny, kavárny..) 4 minuty
postel, stůl, židle, skříň, lampička, police, klimatizace, televize, lednička,
mikrovlnka, varná deska, rýžovar, větrák
ano

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

ne
Xu Junhua
nevím
spíše ano

problémů a dotazů pomoci a vyjít vstříc?
Pojištění: využil/a jste pojištění
garantovaného čínskou stranou?

ne

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?

Ano, několik menz s velmi širokou a pestrou nabídkou jídel za rozumnou
cenou (dá se dosyta naobědvat za 5-7RMB). Menza číslo 4 nejblíž kolejím.
těch je mooc
na nakupování jsem moc nebyl, většinou jsem nakupoval v malých
obchůdcích přímo v kampuse.. případně je fajn vesnický trh za stanicí metra
nebo u jižní brány kampusu
http://www.gochengdoo.com/en/
http://www.chengduliving.com/
pojištění poskytnuté UPOL - nevyužito

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Ondřej Lembard
ondra.lembard@gmail.com

