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

Zhengzhou
2014/2015
roční studium
webové stránky 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
Comprehensive course, Speaking, Listening, Reading,
Culture
Calligraphy
Taiji
Na Univerzitě není možné si učitele vybírat, každý půlrok si
různě mění třídy a není v tom žádný řád. Když už je ale něco
potřeba zařídit, Tao Laoshi je v tomto ohledu nejochotnější.
-neochotní učitelé
-ještě neochotnější a hlavně i na Čínu extrémně chaotické
poměry na studijním (jednotlivé kanceláře spolu absolutně
nekomunikují)
-velká vzdálenost od centra města (více než hodinu na
nádraží, dvě hodiny do Carrefouru - jediného zahraničního
obchodu "poblíž") a také vzdálenost od jediné linky metra,
která ve městě je (asi 20 minut taxíkem)
-nízká kvalita jídla a hygieny v menzách (neumyté nádobí,
pohozené hůlky na zemi se po pouhém opláchnutí opět dávají
k použití), v okolí školy téměř nemožné sehnat nějakou
cenově dostupnou restauraci (počítám do 30 yuanů za jídlo),
ze které si neodnesete střevní infekci
-v blízkosti školy jsou 4 obrovské tovární komíny, kvalita
ovzduší mnohdy horší než v Pekingu (obvykle 200 bodů a
více na stupnici pro měření čistoty ovzduší, kdy za dobrý se
považuje hodnota do max. 50-ti bodů)
-aby hodnocení nebylo jen negativní - ve kampusu se nachází
množství moderních sportovních hal (badminton, stolní tenis,
basketbal, atletika), basketbalových, volejbalových a
tenisových kurtů
-prostředí kampusu je hezké, koleje jsou v místě, kde se
denně pohybuje velké množství Číňanů, takže odříznutost od
zbytku školy (tak tomu je u některých jiných škol) nehrozí
ne

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

Kolik stálo ubytování měsíčně?

proplaceno vládním stipendiem
-poplatek za zdravotní prohlídku: 440 yuanů
- povolení k pobytu : 400 yuanů
- internet na koleji: 20 yuanů na měsíc
- studentská karta: 20 yuanů
+platí se poplatky za přečerpání limitu na využití elektřiny
proplaceno vládním stipendiem

Ubytování
Kde jste byl/a ubytovaný/á?

Univerzitní koleje

Nabízí univerzita koleje
zahraničním studentům?

Jaké bylo vybavení kolejí?
Jak jste našel/našla ubytování?
Byl/a jste s volbou svého
ubytování spokojený/á?

V kampusu se nachází tři budovy, které slouží jako koleje pro
zahraniční studenty. Jedna z nich je jen pro děvčata a s
hlídaným přístupem (většinou tam bydlely dívky z Indie), dále
jedna ryze indická kolej a jedna, kde bydlel mix všech
národností + tato budova sloužila jako studijní oddělení, které
sídlilo v přízemí (pak 1. a 2. patro - Korejci, 3. patro mix Rusů,
Ukrajinců, Italů, mě a všech, kteří jim přišli jako Evropané,
tedy např Kanaďan,....pak 4. a 5. patro mix Afričanů a Indů,
kterým se nelíbily podmínky na těch druhých kolejích).
Cenu jsem měl proplacenou stipendiem, kvalita byla oproti
čínským ubikacím vysoká, nicméně zde je pár specifikací (2
lůžka, sociální zařízení na pokoji, dveře rovnou na chodbu, ve
dveřích, stropech a stěnách díry, umožňující komárům či vodě
při dešti neomezený přístup do pokoje). Kuchyňka je na celé
patro, její vybavení zahrnuje jednu mikrovlnku a jednu nebo
dvě lednice pro zhruba 50 lidí na patře. Na všech pět pater
tam byly asi dva vařiče, škola odmítala nakoupit nové. Dále se
na patře nacházela místnost o velikosti jednoho pokoje, to
byla prádelna/sušárna, kde byly tři pračky a dva špagáty na
pověšení prádla. Na kolejích je výtah. Koleje byly hlídané,
nemohl si tam nikdo přivést návštěvu a už vůbec ne čínskou.
Zavíraly se v 11 večer a otvíraly v 6 ráno, bez výjimky.
postel, stůl, židle, skříň, polštář a peřina, radiátor, klimatizace,
lampička až po dvou měsících, po tom, co si každý koupil
vlastní (prý na nich ty dva měsíce měnili žárovky)
Napsal jsem na studijní dopředu, na uvedený mail v
informačním dopise o přijetí
Na nabídku v Zhengzhou jsem našel to nejlepší možné,
ovšem oproti jiným školám byla kvalita nesrovnatelně nižší

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:

ne
3 týdny
spíše ne

ne

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?

Spousta, jejich jednotlivé kanceláře mezi sebou nebyly
schopné ani v nejmenším komunikovat, což sebou přinášelo
četné problémy a lidé z nich na sebe pomluvy a ještě to tak
studentům ztížili. Neorganizovanost jednotlivých kanceláří nás
provázela od registrace (dvouhodinový proces, který nakonec
trval tři celé dny) až po neochotu vydat certifikáty o studiu se
všemi předem danými náležitostmi. Na slušnost a pokoru
reagovala většina Číňanů velmi odmítavě, ochotní od svého
pohodlí byli ochotni upustit až při velkém nátlaku a ohánění se
předpisy, což je pro studenta velmi nepříjemné.
Menzy i restaurace už byly popsány výše
Univerzitní
Ano, doporučil

Doplňující informace

Kontakt

Škola během mého pobytu otevřeně dávala najevo, že
potřebuje co největší množství zahraničních studentů (=co
největší množství dotací), a proto byla jejich vstřícnost při
přihlašování se na školu velmi milým překvapením. Nicméně
jakmile škola studenta získala, vřelost rapidně opadla.
na vyžádání u koordinátora katedry

