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

Guangzhou
2014/2015
roční studium
doporučení přátel, hodnocení škol, jak škola vypadá, jak vypadá její okolí, jak
vypadá kampus

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?
Které učitele byste doporučil/a nebo
naopak nedoporučil/a?
Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?
Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

20
Reading and Writing 读写
Listening Comprehension 听力
Conversational Chinese 口语
Intensive Reading 精读
Extensive Reading 阅读
Composition 写作
Neabsolvovala jsem žádné volitelné předměty, ale hodně lidí si většinou volí
přípravu a test HSK. Na papíře, kde byly vypsané všechny volitelné předměty
jsem viděla i obchodní čínštinu, předměty ohledně cestovního ruchu, taiji,
kaligrafie apod.
Učitele si sami vybrat nemůžete, ale neměla jsem problém ani s jedním z
nich. Velkou část také tvořili mladí učitelé, takže s nimi byla skoro pořád
sranda.
Nádherná škola, nádherný kampus, mezinárodní koleje hned v kampusu
zhruba 2 minuty od učeben, kampus je na super místě takže do centra je to
blízko, všechno ve středu dění, když projdete kampusem k Severní bráně je
nádherný výhled na nové město a řeku
ano

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

Poplatek za zdravotní prohlídku (cca 400rmb), poplatek za vízum (800rmb),
zálohu za pokoj s klimatizací (700), internet na koleji (měsíčně 40rmb)
Měla jsem stipendium, přesně nevím. Samoplátci ale myslím platili okolo
1300rmb měsíčně
Každý měsíc jsem navíc musela platit výdaje za elektřinu. V průměru zhruba
30-40rmb za měsíc.

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
V kampusu byly celkem tři koleje pro zahraniční studenty. Jedna pro vládní
stipendisty, a ty další dvě byly rozděleny podle jiných stipendií. Pro vládní
stipendisty (moje) byla hned u školy, zhruba 2 minuty pěšky, hned u hlavní
silnice takže nebyl problém kamkoli s dopravou. Sociální zařízení bylo přímo
na pokoji, evropský záchod, dva studenti na pokoji. Pokoje na ostatních
budovách byly určitě lepší, za to ale dražší a museli jste se prokazovat
kartami, že tam opravdu bydlíte, nesměli jste si vodit návštěvy atd. Naše kolej
byla nejvíce socializovaná :) Lokalita taky nejlepší. I tak ale není problém
koupit si kolo (když někdo bydlí v jiné budově na druhé straně kampusu), a
do školy si trochu zašlapat.
postel, stůl, židle, skříň, police, polštář a peřina, klimatizace
Na kolej jsem byla přímo umístěna školou
ano
Další malá drobnost kterou si každý musel zaplatit byla karta na praní.
Samozřejmě záloha, bez ní to vyšlo asi na 30rmb, po každém praní se
odečítaly myslím 3rmb. Já žádné negativní věci na ubytování nemám, když
se nám tam sešla ještě k tomu dobrá parta lidí a všichni se znali.

Jednání s univerzitou
Byl/a jste spokojen/a s jednáním
zahraniční kanceláře?
Kontaktní osoby na univerzitě:

Tak napůl. Všude si musíte trochu dupnout, pokud se jedná například o
předání certifikátů a podobně.

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:

3 týdny

http://www.sysu.edu.cn/2012/en/index.htm
spíše ano
ne
Když jsem po e-mailech vyřizovala zaslání předběžného akceptačního
dopisu, moc se jim nechtělo a všechno docela trvalo. Během školního roku
jsem s kanceláří moc nejednala, žádné problémy nebyly. Na konci semestru,
když jsem si chtěla jít vyzvednout certifikát, tak mi první den řekli ať si přijdu
na konci července, i po požádání jestli by byli ochotní mi ho vydat dříve. Na

druhý den jsem mluvila s jinou paní a ta mě pomalu ani nenechala dokončit
větu a už hledala mé jméno v databázi a chystala tisk. Asi jak se zadaří, a na
koho narazíte.

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

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 bylo celkem 13 menz. Samozřejmě všichni chodili do té nejbližší
své vlastní koleji takže tam jsem chodila i já. Jídlo mi nepřišlo drahé, výběr
docela velký, chápu že po pár týdnech/měsících už musíte jít někam jinam
protože nechcete jíst pořád to samé dokola. Mé jídlo co jsem si vybírala mě
vyšlo zhruba na 8-10rmb. Jsou to vždycky malé misečky s určitým jídlem,
masem, zeleninou...Samozřejmě cena=kvalita, takže vybrat se dá, ale žádná
super restaurace to taky není.
Jeden z největších v okolí jsme měli Parkn´shop. Jsou to velké potraviny kde
koupíte prakticky všechno. My když už jsme ale trochu poznali okolí a
dozvěděli se o vychytávkách, můžete si najít potravinový market (taková
venkovní tržnice), kde všechno koupíte skoro za polovinu. za dobrou cenu
tam vyšly i sýry a západní výrobky, které normálně moc nekoupíte.
http://www.cityweekend.com.cn/guangzhou/
Na těchto stránkách najdete věcí hodně, pak se vyplatí sledovat stránky a
přidat si je na wechat kde vám každý den chodí nespočet novinek,
plánovaných akcí, nově otevřených barů, výstav, program kina atd..
např.: That´s PRD, ChinaWire, HangoverBar
Pak už záleží mezi jaké lidi se dostanete a kteří vám ukáží nové místa :)
Měla jsem pojištění přes Univerzitu Palackého, podle informací které jsem
zjišťovala, tak není výhodnější pojištění, takže jsem po jiných nepátrala.

Doplňující informace
Hodně se říká, že na jih se nedoporučuje jezdit, protože všichni mluví
kantonsky, jižním dialektem a že vás to bude mást při vašem studiu.
Absolutně nesouhlasím! Na všech školách se mluví standardní čínštinou, ve
škole nikde žádný dialekt neuslyšíte. Lidé na ulici - když si jdete něco koupit,
ani si nepamatuji, když jsem naposledy nerozuměla z důvodu jižního
dialektu. Samozřejmě že starší lidé se mezi sebou baví kantonsky, což na
ulici slyšet normálně můžete. Nebo když sednete do taxíku a slyšíte řidiče se
po telefonu bavit s manželkou kantonsky. Naopak když jsem jela na výlet do
Pekingu, měla jsem problém rozumět čínštině s erizací :) Jinak naprosto
doporučuji, město úchvatný, nádherný, obzvláště večer, kampus
nenahraditelný, škola na vysoké úrovni, lidi ochotní a milí. Rozhodně žádné
mínus nemám!

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Renáta Jakubcová
emailu na vyžádání u koordinátora katedry

