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

Tianjin
2013/2014
roční studium
stipendium

Výuka
Počet hodin výuky týdně
(povinné+volitelné):
Jaké povinné předměty jste absolvoval/a
v rámci výuky na dané univerzitě?
Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

20+1-4
汉语综合, 汉语口语, 汉语听力， 汉字， 文化
ano

Finanční prostředky
Jaké další poplatky jste musel/a zaplatit?

poplatek za zdravotní prohlídku (při změně víza), internet na koleji

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

Hotel pro zahraniční studenty, zároveň slouží jako škola
postel, stůl, židle, skříň, lampička, polštář a peřina, klimatizace, TV, balkon,
(ne)pravidelný úklid
přiřazen
ano
Jelikož se jedná o hotel, bydlí se ve dvou. Naprosto bez problémů. Hotelová
sužba, žádní paraziti. Hotel je taktéž školou, takže není třeba nikam složitě
dojíždět. Z postele do učebny asi za 86 sekund. :) Snad nejlepší možné
ubytování, co jsme mohli dostat.

Jednání s univerzitou
Byl/a jste spokojen/a s jednáním
zahraniční kanceláře?
Byla kancelář ochotna Vám v případě
problémů a dotazů pomoci a vyjít vstříc?
Pojištění: využil/a jste pojištění
garantovaného čínskou stranou?

ano
ano
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?
Jaké pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

Menza - v areálu nového campusu TIANJIN NORMAL UNIVERSITY. Od
hotelu vzdálena cca 40 minut autobusem. (jelikož autobusy nemají řády,
nelze přesně určit, jak dlouho na něj budete čekat :)) Taxi okolo 22yuanů.
Trvá asi 10-15 mimut. Co se týče menzy samotné, nabídka je široká.
Poměrně velké porce a chuť dobrá. Občas problém s placením v hotovosti.
(vyžadují strávnickou kartu, kterou ale lze jednoduše vyřídit přímo v menze).
Ale taky se dá domluvit...
Žlutá restaurace u tržnice.(ukřičená 老板ka) Asi 300m od hotelu. Specialita:
大肉饭， 酸辣面. Kdo neokusí, jako by nebyl!!!
Univerzita paláckého - lepší za rozumné peníze byste asi těžko sehnali...

Doplňující informace
škola 8:30 - 12:05. Odpoledne pouze pokud máte zvolený dobrovolný kurz.
ubytování je dobré, jedná se o hotel, kde bydlí drtivá většina zahraničních
studentů, ale také sem občas zabloudí nějací Číňané. Blízko hotelu, (asi 10
min. pěšky) je olympijské nákupní středisko, které zahrnuje i nějaké západní
restaurace. Asi 3 minuty chůze je třžiště, kde se dá nakoupit levné čerstvé
maso, ryby, potraviny...ale i jiné zapeklitosti. Kousek od hotelu je konečná
zastávka autobusu, kterým se dá dostat přímo do centra, na nádraží...taky se
staví metro stanice, skoro hned pod okny. Takže dostupnost dobrá.

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Martin
Kubica

