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

Tianjin
2016-2017
roční studium
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 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
Comprehensive Chinese, Conversation, Listening, Reading,
Chinese culture
Calligraphy
Tai-chi, Business chinese, Příprava na zkoušky HSK
Všichni učitelé byli moc milí a snažili se nám vycházet vstříc,
takže rozhodně doporučuji
doporučuji: všichni mluví srozumitelnou čínštinou, která se
podobá té kterou vyučují na KASu (výslovnost krásná, to v
Chengdu na výletě člověk netušil, jestli říkají shi, xi, si apod.);
blízkost k Pekingu, všichni byli strašně milí a dokonce nám
dohodili student buddy
nedoporučuji: Bydleli jsme odděleně jen se zahraničními
studenty, tudíž jsme si sami museli hledat čínské kamarády; v
Tianjinu není obecně moc dělat, do přírody musí člověk
docela složitě cestovat
ano

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

zdravotní prohlídka, internet na pokoji
Vše hradila škola
Stipendium mohlo být větší, ale když se člověk uskrovnil, tak
si našetřil i na nějaké cestování.
zdravotní prohlídka, internet na pokoji

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:

hotel, který ubytovává zahraniční studenty Tianjin Normal
University
Asi ano, ale vypadalo to, že raději mají všechny zahraniční
studenty na jednom místě hezky pod dozorem, než na
společné koleji s číňany
postel, stůl, židle, skříň, lampička, police, polštář a peřina,
radiátor, klimatizace, televize, koupelna se sprchovým
koutem, umyvadlem a záchodem
doporučení školy, doporučení přátel
ano
na čínské poměry, zvláště v porovnání s čínskými kolejemi, to
bylo krásné

Jednání s univerzitou
Byl/a jste spokojen/a s jednáním
zahraniční kanceláře?

Trvalo jim to, muselo se za nimi chodit a připomínat co po
nich chcete, ale to je v Číně běžná věc

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:

nevím
spíše ano

ne
Vyřizování formulářů (např. opravení vysvědčení ve kterém
byla chyba) trvalo několik týdnů až měsíců.

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

Kontakt

Menza v okolí nebyla, chodili jsme do restaurací přes ulici. K
dispozici menza byla, ale asi 20 minut taxíkem k hlavnímu
kampusu
asi nejlepší byla 山西美食
blízko je tržnice a nad ní supermarket. asi 15 minut
autobusem je obchodní centrum
UPOL zajistil pojištění. Bylo skvělé. Měla jsem tu čest
navštívit čínskou nemocnici. Po zaslání všech formulářů na
pojišťovnu mi vše proplatili
na vyžádání u koordinátora katedry

