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Annan Information
Högskolan genomför kinesisk språkstudie med tre svårighetsnivåer (nybörjare, mellanliggande
och avancerad), varje nivå har olika klasser av olika grad. Det här är CHEN Li och LU Yun,
och vi är väldigt glada att träffa dig här. Först hade jag en kort Skype-intervju med
programchefen dagen efter att jag redan hade några förslag från företag som hade lediga
platser. Vår lärare var tillmötesgående med våra frågor och tålamod med våra misstag. Inte
bara brydde de sig om allt jag behövde, men de öppnade mina ögon för en ny värld samtidigt
som jag kände mig trygg och bekväm. Huvudsakliga språkkurser: Grundnivå (Grad 1-3):
Intensiv läsning, Praktisk konversation, Lyssningsförståelse, Omfattande läsning, etc.
Intermediate-to-Advanced Level Mandarin Chinese Program (10 veckor). Normalt är klass
timmar från måndag till fredag, fyra akademiska timmar per dag, tjugo timmar per vecka. Eller

välj från ett av våra 30 grundutbildningsprogram och 20 högskoleexamen i Liverpool. Beläget
i Suzhou, bara 30 minuter från Shanghai.
Förkunskaper: Institutionens godkännande: Studenterna ska intervjua med en instruktör och
få godkännande innan de anmäls. Vårt vänliga och hjälpsamma team svarar gärna på dina
frågor. Eleverna kan förbättra sitt lyssnande och tala och vet mycket mer om kinesiska sociala
kulturer. Hemvistelser väljs ofta genom en intensiv urvalsprocess, vilket säkerställer att
familjen passar elevernas önskemål och behov, och vice versa. Kartan nedan visar hur det
kinesiska språket har spridit sig runt om i världen. Qieyun, en rime-ordbok, spelade in en
kompromiss mellan uttalandena i norr och söder. Term 1 informations kväll: tisdag 6 februari
2018 Term 2 informations kväll: onsdag 9 maj 2018 Termin 3 informations kväll: onsdag 8
augusti 2018 Förkunskaper Introduktionskinesisk kurser Förkunskaper. För kursen från och
med den 30 juli 2018 är fristen för ansökan den 29 juni 2018. Efter att ha examinerat från
Virginia Tech samarbetade Robert med sin bror för att erbjuda andra en möjlighet att lära sig
genom nedsänkning.
Vänligen ladda ner det här frågeformuläret (pdf) (word) och ta med det färdiga formuläret
med dig. De kungliga domstolarna i Ming och Qing-dynastierna drivs med ett koine-språk
(Guanhua) baserat på Mandarin-dialekter. Efter stor tvist mellan förespråkare av nordliga och
sydliga dialekter och ett abortivt försök till ett artificiellt uttalande, bestämde sig National
Language Unification Commission slutligen på Peking dialekten 1932. Vi organiserar flera
handledningskurser för HSK-testerna och accepterar testapplikationer på vårt kontor.
Studenter får inte få dubbla krediter för både CHIN 111 och CHIN 100AN. Kompletterande
språklaboratoriearbete. 6.00credit (er). Detta sker och ges form i ett affärssammanhang.
Att bara gå runt på gatorna kan berätta mycket för dig. Ditt iTunes-konto debiteras automatiskt
till samma pris för förnyelse inom 24 timmar före slutet av den aktuella betalningsperioden,
om du inte ändrar dina prenumerationspreferenser i dina kontoinställningar. Min kinesiska
nivå var mellanliggande, och jag ville ta med den till nästa nivå. Det är jättebra att BBC nu
stängt av den enhet som producerade tv-sändningskurser av denna typ. Lärarna är mycket
trevliga och deras klasser är helt väldigt roliga. En läskunskap om nederländska och engelska
rekommenderas för våra kinesiska kurser.
Fram till den tiden lär du dig kineser som använder pinyin: det romerska alfabetet med
speciella accenter för att visa tonen. Tack Tack så mycket Tack för din hjälp, säg inte det Ok,
hur mycket kostar det? Feedback om frågor som tagits upp via kurs SELT-undersökningar
görs tillgängliga för inskrivna elever via olika resurser (t.ex. MyUni). Dessutom finns
aggregerad kurs SELT-data tillgänglig. Sedan jag började mina lektioner för 9 månader sedan
förbättrade jag mina läs- och lyssningsförmåga avsevärt. Lärarna är alltid vänliga och hjälper
mig också med frågor om att bo i Kina.
Eleverna lär sig att kommunicera med lokalbefolkningen genom det dagliga livet och utveckla
djupa vänskap med medarbetare på vägen. Första gången finns det en introduktion till idiom
chino. Lärarna är underbara, hjälpsamma och verkligen stödjande med vilket studiemål man
kan ha. För att hjälpa till att öka våra internationella studenter intresse för Kina och det
kinesiska språket, erbjuder vi flera frivilliga kulturkurser samt några kinesiska kulturarvsturer
varje termin. Läroplanen för programmet inkluderar talande, lyssnande, läsning, omfattande
kinesiska etc. Gratis en-till-en kinesisk handledare erbjuds också. Kontakta leverantören via
informationsförfrågan om du vill veta mer om utgifter och stipendier i samband med detta

program. Andra regionala verk som Hakka har också betydande antal inom Guangzhou.
Studenter får inte få dubbla krediter för CHIN 13 och CHIN 10CM.
Särskilt vill jag nämna min konsult Holly. Allmänna förutsättningar är naturligtvis entusiasm
och intresse för att lära sig främmande språk och utveckla affärs- och kulturförhållanden. Du
kan ta kinesiska språkkurser för att uppfylla universitetets krav på främmande språk, som en
del av din major eller minor i östasiatiska språk och kulturer, eller helt enkelt för din
personliga njutning. EASIA 201 är utformad som en anrikningskurs för att förbättra ytterligare
kinesiska språkstudier och ska tas samtidigt med KINA 201 eller KINA 202. Vi erbjuder
kinesiska lektioner som lärs ut av professionella kinesiska lärare i Kina.
Händelserna är alltid roliga och ett bra sätt att träffa andra studenter, liksom att se olika delar
av staden. Genom CISabroad dykar du huvudet först i en av. Det är en viktig handelsport och
en viktig plats i internationell verksamhet. Vissa program erbjuder också en kombination av
att leva och undervisa hemvistelser för att hålla kostnaderna låga också. Språkstuderande får
bara ta kursen om det utöver sin fulla kreditbelastning, som en icke-kreditbärande kurs. Ta 1till-1-klasser där du kan ha full kontroll över din kursplan och stil. Kinesiska skript är
vanligtvis uppdelade i fem kategorier: förseglingsskriptet (zhuan), det officiella manuskriptet
(li), det vanliga skriptet (kai) den cursive handen (cao) och den löpande handen (xing).
Studenter får inte få dubbla krediter för både CHIN 21 och CHIN 20AN. Ansökningsfrister
Ansökningar om långsiktiga studier godkänns från 20 mars till 15 juni för hösten semester och
från 20 september till 10 januari för vårterminen. Tryck på knappen Mondly och du kan hoppa
direkt till den sista ofullständiga lektionen eller få tillgång till den dagliga lektionen i en blixt. Leaderboard. Spelar dig till ett nytt språk. Tolkningarna som inte är engelska eller kinesiska
ska översättas till engelska eller kinesiska versionen och också vara notarized; 4.
Programmet erbjuder boende inklusive roliga kulturella aktiviteter, h. Så vi har lagt till ännu
mer roligt med ditt lärande med månadsutmaningen. Utformad för studenter i
samhällsvetenskap eller med karriärintressen i internationell handel, kommer kursen att
påverka snabb ordförrådsutveckling, läsning och översättning. Praktiska muntliga och
skriftliga övningar ger en grundlig grammatisk grund för vidare studier. Ordförråd: erkänna
och använda vanliga kinesiska ord relaterade till vardagsliv, nyheter och aktuella händelser,
personliga åsikter och affärer. CTCFL har utfärdat strikta föreskrifter om närvarouppgifter och
examensresultat. Den totala videotiden för kursen är cirka 2 timmar 53 minuter. Utöver den
grundläggande sekvensen från början till avancerad kinesisk erbjuder språket även kurser i
Business Chinese, Conversational Chinese och Chinese Language genom Film och Television.
Att välja rätt plats för ditt språkprogram i Kina beror dock på dina mål och önskad livsstil,
eftersom varje plats erbjuder något annat. Jag skulle rekommendera det är Mandarin skolan till
någon i Shanghai villig att lära sig språket väl. För att lära sig kalligrafi är det första steget att
lära sig hur man använder en kinesisk borste.
Den har en erfaren lärare, bred täckning av särskiljande kurser, avancerade anläggningar, en
gynnsam miljö för studier och strikt förvaltning av undervisningsfrågor. Enkelt, inget krångel
och registreringsprocessen. Genom att utnyttja Hongkongs ställning som kulturvägarna mellan
öst och väst strävar centrum efter att vara ett världsklass nav för undervisning av kineser som
främmande språk och ett internationellt institut för forskning och samarbete i kampanjen av
kinesiskt arv och tvärkulturell utbyte. Tekniker som Think-Pair-Share kommer att användas
regelbundet i handledning. Mellan 80% och 90% klassificerades som fonetiska föreningar som
chong? (häll), kombinera en fonetisk komponent zhong? (mitten) med en semantisk radikal?

(vatten). Gruppprogram är de mest populära erbjudandenen på Chicago Mandarin Chinese
Center. För officiella kursbeskrivningar, gå till UCSD General Catalog.

