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East China Normall University je jedna z prestižních Čínských univerzit
u
a ddruhá nejdů
ůležitější
univerziita v Šangh
haji. Nabízí magisterskké i doktorské studium
m antropollogie v angličtině a
čínštiněě, zároveň mají
m aktivní program prro zahraničn
ní studenty..
Studium
m antropolo
ogie je vedené v amerrickém stylu a nabízí specializovaané předměty jako
politickáá antropollogie, antrropologie ppeněz, anttropologie Číny, antrropologie čínských
menšino
ových etnikk, medicínskká antropollogie a jiné. V rámci vo
olitelných ttypu C před
dmětů je
možné sse zaměřit na
n statistiku
u, čínská ná boženství nebo
n
čínskou filosofii.
V celém
m areálu univerzity jsou velmi akttivní kluby, jež nabízejjí nejenom sportovní vyžití
v
od
frisbee, jógy, baseballu a bojových
b
um
mění ale i výuku jazzyků jako ččínská konverzace,
korejština, japonština, kazaština, malajšt ina a filipínský tagalog nebo hodinny čínské kaaligrafie,
malby a sochařství. Možno
osti krátkoodobých exxkurzí (Hongkong, sttudijní exkkurze) a
dobrovo
olnictví.
Osobněě mám ze sttudií na ECN
NU dobré zzkušenosti, je
j ideální pro studentyy, kteří chtě
ějí získat
nové zn
nalosti ohled
dně východní Asie, navvíc studium na čínské univerzitě
u
see dobře vyjíímá v CV
a otevírrá cestu k prráci v Číně, Hongkonguu a Singapurru.

Výhodyy: Učitelé umí
u velmi dobře
d
angl icky, vysokké stipendiu
um v kombbinaci s ubyytováním
zdarma,, krásný moderní
m
kam
mpus, v jídeelně a oko
olí velký výběr levnýc h a chutnýých jídel
(Jídelna nabízí i ko
orejskou, tu
ureckou a j aponskou kuchyni),
k
sa
amostatný pokoj pro jednoho
s koupeelnou, Většinou volné čtvrtky
č
a páátky, takže studenti mají
m hodně ččasu na cesstování a
výzkum, navíc v ko
ombinaci s několika
n
dloouhými práázdninami. Šanghaj
Š
je jjedním z ne
ejvětších

dopravních uzlů v Asii, takže se dostanete kamkoliv za ohromně nízké ceny, Velká anglická
knihovna jak na univerzitě, tak v samotné Šanghaji. Studium v jednom nejmodernějším
městě na světě, s bohatou gastronomií, nakupováním (velké stipendium), bohatým nočním
životem a velkou módní a uměleckou scénou.

Nevýhody: Ty co pracují na ambasádě a na studentském oddělení je neustále nutné urgovat
a všechno jim připomínat, na začátku školního roku je nutné oznámit sekretářce, že
potřebujete aby vám byly uděleny kredity a to včetně kreditů z volitelných předmětů.
Kampus je poměrně daleko od centra, ale zase je tam nejčistší vzduch v Šanghaji.

Rady pro zájemce: Zkontrolujte si, jestli máte vše potřebné k získání stipendia, víza a
k zápisu, ambasáda je v tomhle ohledu opravdu nesmlouvavá. Většina Číňanů (včetně
kuchařek a vrátných) nemluví anglicky, většina nápisů včetně menu jsou pouze v čínštině,
takže doporučuji přihlásit se na hodiny čínštiny nebo žhavit čínštinu na duolingu.com (na
druhou stranu čínština není tak složitá jak si většina lidí myslí, sice vám při prvním pohledu
na čínské menu proběhne celý život před očima, ale k jeho rozluštění si stačí zapamatovat
deset základních znaků). Do Číny se doporučuje očkování proti žloutence A a břišnímu tyfu
(u očkování je 10 % sleva ISIC, a část si můžete nechat proplatit od své pojišťovny v rámci
preventivních balíčků). Veškeré knihy vycházející v Číně podléhají určité cenzuře, takž si při
výzkumu sežeňte i knihy vydané mimo ČLR. Před odjezdem si sežeňte VPN (virtual private
network, doporučuji express VPN) který vám umožní dostat se na český email, Google,
Facebook, twitter, tumblr a jiné. Pravidelně si v emailu kontrolujte složku spam, často tam
automaticky končí emaily z ciziny.

Další informace :
https://www.dzs.cz/cz/akademicka‐informacni‐agentura/44_mezinarodni_smlouvy‐
vyberova‐rizeni/ ‐ Informace ke stipendiím do Číny
http://www.campuschina.org/, http://www.studyinchina.net.cn/index.html ‐ Studium v ČLR
http://www.chinaembassy.cz/cze/ ‐ Čínská ambasáda

V případě dalších dotazů požádejte pana Veselského o kontakt na Petru Nepožitkovou, ráda
Vám poradím.

