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
hodnocení škol

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?

20
Comprehensive Chinese/汉语综合, Conversation/中级应用口
语, Listening/汉语听力, Chinese Culture/中国文化概况 ,
Chinese Reading/汉语读写
Business Chinese, Kaligrafie, příprava na HSK
+ 侯老师
+ 杜老师
- 徐老师

Obecně vzato, doporučujete
tuto školu?

- 华老师
ano

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

1400 yuan/měsíc
knihy asi 200 yuan, zdravotní prohlídka asi 200 yuan,
povolení k pobytu, internet 100 yuan/měsíc
v rámci stipendia

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
Ano, zahraniční studenti bydlí ve dvou budovách hotelu, v
pokojích po dvou. Třídy se pak nacházejí v horním patře
jedné z budov. Platí se jen záloha na karty od pokoje a
měsíčně se pak platí internet.
postel, stůl, židle, skříň, lampička, police, polštář a peřina,
radiátor, klimatizace
ano

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

ne
Jelikož se mi zpozdilo vydání víza do Číny, byla jsem nucena
přijet až o měsíc později. Když jsem pak přišla do zahraniční

kanceláře, byly zpočátku problémy s vydáním mého stipendia.
Nakonec se ale vše vyřešilo a stipendium mi bylo vyplaceno.

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?

V areálu kolejí se nacházely dvě malé kuchyňky, které byly
většinou obsazené. Menza se nachází v kampusu, který je od
kolejí pro zahraniční studenty daleko.

Kontakt

na vyžádání u koordinátora katedry

Kolem kolejí je plno malých a levných restaurací
Aocheng, kde se nachází obchody se zahraničním zbožím,
dále tržnice poblíž kolejí, obchod vanguard, 7-eleven
univerzitní pojištění, které jsem naštěstí nevyužila

