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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.  


