Josef Bydžovský - závěrečná zpráva z Letní školy v Hong Kongu
1. Osobní údaje
-

délka pobytu: od 27. června do 1. srpna (36 dní)
kontaktní osoba na vysílající VŠ: Monika Hebková
kontaktní osoba na přijímající VŠ: Idy Pang

2. Příprava pobytu, studium na přijímací škole
-

jazyk výuky na přijímací VŠ: Angličtina
způsob a systém výuky na přijímací VŠ: Dopolední a odpolední cvičení kombinována
s přednáškami a tištěným materiálem, práce na jednom velkém projektu
systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek): slovní ohodnocení

3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
-

-

typ ubytování: studentské koleje
kdo zařídil ubytování / jak si zařídit ubytování: zařízeno přijímající univerzitou
cena ubytování (za měsíc v USD): 0 USD
zda existuje možnost stravovat se v menze: ano, ve čtyřech různých
jak draho vychází menza v porovnání s ostatními možnostmi stravování: výrazně levnější
jaké jsou varianty dopravy na přijímající VŠ: 10 minut pěší chůze
cena dopravy (odkud-kam, cena v USD za jednosměrnou/obousměrnou jízdenku): 0 USD
kde (a za jakých podmínek) je přístup na počítač a internet na přijímající VŠ: k počítačům
v laboratořích (v závislosti na otevíracích hodinách), k internetu též v laboratořích, na
kolejích (po registraci) a v areálu univerzity (Eduroam)
podmínky pro práci nebo brigády pro české studenty: nezjištěno
zdravotní pojištění – zda uznává přijímající VŠ české cestovní zdravotní pojištění, kde je
nejvýhodnější uzavřít cestovní pojištění: ano, uznává a vyžaduje, zřízeno v Allianz

4. Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
-

-

celkové náklady na studijní pobyt (průměrná částka za měsíc v USD): 1 862 USD za celý
pobyt
v jaké procentní výši přispěla přidělená finanční podpora k pokrytí celkových nákladů:
78%
jiné zdroje financování studijního pobytu (např. výběr: grant od jiné organizace/nadace,
finanční podpora od rodičů, vlastní úspory, půjčka, práce/brigády v průběhu pobytu, jiné):
vlastní úspory
zda se platí na přijímající VŠ nějaký druh poplatků (jaké a v jaké výši): neplatí
celkové hodnocení pobytu: výborné
návrhy na zlepšení systému programu přímé spolupráce: dřívější zařizování studijních
víz, lepší koncentrace a zpřehledňování informací

