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

Wuhan
2014
roční studium
hodnocení škol

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+0
Comprehensive/汉语综合, Conversation/汉语口语, Listening/汉语听力,
Reading/汉语阅读, Writing/汉语写作
Žádné volitelné předměty
Pokud chcete nějaké nepovinné aktivity, musíte si najít kroužky sami
Abych pravdu řekl, nikdy jsem se nenaučil jména svých učitelů. Stejně si je vybrat
nemůžete a budou vám přiděleni podle skupiny, do které se dostanete podle úrovně
vašeho jazyka
Krásný kampus, dobré předměty (osobně nejsem fanda vedlejších kulturních
předmětů), jedna z 5 nejlepších čínských universit / Chaotická organizace, ale to je
asi čínský prvek celkově; Neochota v jednání s cizinci
ano

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

16500RMB/2 semestry
Registrační poplatek, povolení k pobytu a zdravotní prohlídka(z Česka mi ji sice
uznali, ale stejně musíte jít v Číně k doktorovi a zaplatit to)
990RMB

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

Jaké bylo vybavení kolejí?
Jak jste našel/našla ubytování?
Adresy webových stránek
nabízejících ubytovaní:
Byl/a jste s volbou svého
ubytování spokojený/á?
Další poznámky týkající se
ubytování:

Univerzitní koleje
Jejich cena se liší dle typu pokoje, ve kterém chcete bydlet. Já jsem osobně bydlel na
bytě se 4 jednolůžkovými pokoji za 990RMB měsíčně. Co se kvality týká, je to
obyvatelné, ale doporučuji si přibalit s sebou pevné nervy. Osobně nám teklo ze
stropu, což nikdo řešit nehodlal, teplá a studená voda fungovala tak nějak jak se jí
zrovna zachtělo a musíte se smířit se šváby. Měl jsem podezření, že se nám v
klimatizaci zabydlela krysa, ale nikdy jsem ji neviděl. Co se vzdálenost od školy je
zhruba 5 minut pěšky a školní autobus je také dost blízko. Nedoporučoval bych to pro
lidi, kteří mají lehké spaní, protože vaši afričtí spolužáci bývají v noci dost hluční.
postel, stůl, židle, 2 skříně, klimatizace, polštář a peřina
doporučení školy

http://en.whu.edu.cn/Campus_Life1/Campus_Accommodation.htm
ne
Předem vás upozorňuji, že pokud se diváte na oficiální stránkách Wuhan university
na fotky kolejí, tak jim nevěřte. To vybrali ty nejlépe vypadající dva pokoje (které si
studenti vybavili za svoje peníze) a pak to prezentují všem, jenže realita je úplně jiná.
Dále tam píší, že poskytují internet a TV, tak na to taky rovnou zapomeňte. Internet je
sice do budov natažen, ale vy sami si pak musíte zaplatit internetové služby a
modem. Televize na bytech také není.

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

Překvapilo mě, že odpovídali relativně rychle, ale při jednání na místě jsem myslel, že
vyskočím z kůže
2 týdny

spíše ne

ano

Pokud ano, jaká byla Vaše
zkušenost s čínským
pojištěním?
Další poznámky k jednání se
školou:

Na Wuhan university nemůžete být, aniž byste si zaplatili nějaké jejich speciální
kampusové pojištění. Jinak jsem ho nepotřeboval.
Připravte se na to, že vás budou dost zkoušet a pokusí se vás odrbat o peníze při
každé příležitosti, kterou dostanou. Většinou narazíte na problémy typu, že vám
pošlou nějaké ceny, ale jakmile dorazíte na místo, tak NAJEDNOU je jiná situace a
ceny jsou zničehonic vyšší (třeba za ubytování chcou 900RMB měsíčně, ale
zapomenou se zmínit, že to platí pouze na 12 měsíců a víc. Pokud chcete mezi 6-12
tak už je to najednou 990RMB a pokud chcete ubytování na 6 a méně, tak je to
1100RMB). A taky se vám budou kolikrát snažit vtlačit poplatky, které vůbec platit
nemáte.

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?

Na celém kampusu je menz spousta. Cenově vás to výjde jako jídlo u nás v českých
menzách (pokud denně nejíte jen nudle, pak vás to nejspíš výjde levněji). Co se
kvality týká, někteří lidi si tu stěžovali na otravu jídlem, ale já jsem tam jedl celý rok a
žádný problém jsem s tím neměl.
Velmi chutné restaurace jsou poblíž East lake asi 15 minut pěšky od kolejí. Z osobní
zkušenosti můžu říct, že čím více zapadlá a hůře vypadající restaurace to je, tím
obvykle lepší má jídlo. Na hygienické hodnocení se radši nedívejte
Hned na kolejích je malý obchůdek s jídlem, pitím a jinými prostředky pro domácnost.
Cenově je sice asi o korunu dražší než všechno ostatní, ale aspoň nemusíte lézt
nikam daleko

Kontakt
Zvolte prosím způsob, jak Vás
mohou případní zájemci o další
informace kontaktovat:
Vaše jméno:

Napište mi buď na Facebook nebo se na mě zeptejte spolužáků

Pavel Koukal

