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

Hangzhou
2013/2014
roční studium
doporučení přátel, hodnocení škol, zajímavosti v okolí, závěrečné zprávy
studentů

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+4
Chinese conversation 汉语口语课
Chinese reading 汉语阅读课
Chinese writing 汉语写作课
Chinese grammar 汉语精读课
Calligraphy
Study of chinese caracter
Taiji
Gongfu
Chinese business/economy
Chinese painting
Chinese cooking
Chinese traditional dance
Chinese paper cutting
Chinese opera - singing
Doporučila bych určitě učitele kaligrafie Wang Haiming 王海明, který byl
velice přátelský a zábavný a jehož odborné přednášky a kurzy kaligrafie mi
byly velkým přínosem.
Doporučila bych ještě paní učitelku konverzace Zhang Jing 张晶, která byla
velice otevřená a přátelská a jejíž hodiny byly mými nejoblíbenějšími a
nejpřínosnějšími, protože díky ní jsem se zbavila studu mluvit čínsky před
třídou.
Zhejiang University je 2. nejlépe hodnocená VŠ v Číně. Na kvalitě výuky,
životě v kampusu, ubytováním a službách pro zahr. studenty je to vidět.
Nikdy jsem neměla problém s učiteli nebo probíranou látkou, zkoušky jsem
zvládala bez problémů a mnoho jsem se toho naučila. Proto tuto školu
rozhodně doporučuju.
ano

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

9000 RMB (asi 30.000 Kč)
Poplatky, které jsem platila v ČR ještě před odjezdem:
Registrační poplatek/přihláška na univerzitu - 60 USD
Zdrav. prohlídka u českého lékaře asi 200 Kč + krevní testy na AIDS a syfilis
asi 500 Kč + očkování proti žloutence typu A, B, meningokové meningitidě a
břišnímu tyfu asi 4000 Kč
Poplatky v Číně:
Povolení k pobytu (2krát ročně) - už si přesně nepamatuju, myslím, že asi
300 RMB
Internet - 50 RMB/měsíc

Kolik stálo ubytování měsíčně?

1500 RMB/měsíc (asi 4500 Kč)

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
Ubytování pro zahr. studenty se liší - samoplátci měli samostatný pokoj přímo
v hlavní budově, který vypadal jako hotelový pokoj, s wc a sprchou v malé
koupelně na pokoji. Studenti se stipendiem většinou bydleli v dvojlůžkových
pokojích naproti hlavní budově, také s wc a sprchou na pokoji. Kvalita
dvojlůžkových pokojů byla horší než kvalita těch jednolůžkových, ale i tak to
bylo velice dobré na čínské poměry. Cena obou typů pokojů byla stejná,
1500 RMB/měsíc.
postel, stůl, židle, skříň, lampička, police, polštář a peřina, klimatizace
doporučení školy
ano
Na pokoji nebyl radiátor, pouze klimatizace, což je v této oblasti Číny
obvyklé. Ale v zimě jsme tam všichni trpěli, klimatizace nevytopí pokoj
dostatečně, vysušuje sliznice a "žere" elektřinu a peníze. Musela jsem si
koupit druhou zimní peřinu a celou zimu jsem byla nachlazená. V Hangzhou
je celoročně velice vysoká vlhkost, na což my nejsme zvyklí, takže to
způsobuje hodně problémů.

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?
Další poznámky k jednání se školou:

ano
paní Cai Dan, pan Tang Li
měsíc
spíše ano
ne
Žádné vážné problémy se nevyskytly.

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 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?

Ano, v kampusu bylo vícero menz, kvalita horší, hlavně z hygienického
hlediska, cena jídel velice levná. Doporučila bych menzu hned v hlavní
budově neboli 留学生楼, ostatní jsem navštěvovala jen zřídka.
Doporučuji restauraci Grandmas' kitchen 外婆家, australskou restauraci
Vineyard nebo jídlo u čínských muslimů 拉面 a pak ještě Petes' Coffee, kde
mají výborné sendviče a milkshaky a kam jsme se chodili učit ve
zkouškovém. Všechny čtyři výše zmíněné se nacházely hned v blízkosti
kampusu.
Walmart

http://www.zju.edu.cn
Jelikož jsem vyjela přes UPOL přes program Free Movers, dostala jsem
pojištění od UP.

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Barbora Polášková
barborapolaskova@seznam.cz

