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UCZELNIA 
Uczelnia znajduje się w Suwon - mieście niedaleko Seulu. Blisko uczelni znajdują się szlaki              
(m. in. do świątyń buddyjskich), przystanki autobusowe i stacja metra. Na terenie kampusu             
jest szpital. Zaraz po wyjściu z kampusu po drugiej stronie są sklepy            
spożywczo-przemysłowe oraz kawiarnie i restauracje.  
 
AKADEMIK 
Akademik mieści się na terenie kampusu. Zarówno dla stałych studentów, jak i tych z              
wymiany Ajou University oferuje dwie opcje. Można mieszkać albo w akademiku zwykłym            
(do wyboru 2- lub 4-osobowe pokoje; dostęp do siłowni), albo międzynarodowym (pokoje            
dwuosobowe, do wyboru pokój z innym uczniem z wymiany lub Koreańczykiem). Piętra            
podzielone są na części męskie i żeńskie - za przebywanie na nieodpowiednim piętrze można              
dostać nakaz natychmiastowej wyprowadzki. 
Wybór zwykłego akademika wiąże się z koniecznością używania wspólnych łazienek i toalet,            
natomiast osoby z budynku międzynarodowych mają podgrzewane podłogi i dzielą z innymi            
studentami jedynie kuchnię. Należy wziąć pod uwagę, że akademik zwykły nie posiada            
windy. 
W 2018 roku różnica między ceną pokoju 4-osobowego w akademiku zwykłym a            
międzynarodowym wyniosła prawie 500 dolarów. Osoby zdecydowane na zamieszkanie w          
akademiku muszą się liczyć z koniecznością płatności z góry. 
 
POZIOM KSZTAŁCENIA 
Zajęcia odbywają się i w języku koreańskim, i angielskim. Uczniowie z wymiany w             
broszurach informacyjnych są zachęcani do przedmiotów po angielsku. 
Korea znana jest z surowszego systemu edukacji, jednak obcokrajowcy nie podlegają           
dystrybucji wymuszonej (wystawiane oceny nie są zgodne ze skalą, a liczbą uczniów którzy             
mogą daną ocenę otrzymać - wszyscy mogą dostać powyżej 91% i nadal dostać             
równowartość oceny dostatecznej, gdyż poziom innych osób z klasy jest wysoki). 
Zajęcia prowadzone są głównie w formie wykładów. Uczniowie nie zadają pytań w trakcie, a              
jedynie ustawiają się w kolejce do rozmowy z profesorem. W czasie każdych zajęć można              
korzystać z laptopów i telefonów. Wszystkie prezentacje z wykładu są dodawane na            
platformie. 
Istnieje wiele projektów grupowych. Osoby z zagranicy są zwykle mieszane ze studentami z             
Korei. Jako że koreańczycy preferują pisanie częściej niż mówienie po angielsku, studenci z             
wymiany często prezentują przed całą klasą to, co zostało zrobione przez uczniów            
koreańskich. 

  



JĘZYK 
W Korei językiem urzędowym jest koreański. Co prawda język angielski jest rozumiany w             
miastach, ale z mojego doświadczenia warto spróbować zadać jedno pytanie nawet łamanym            
koreańskim - Koreańczycy znacznie chętniej będą próbowali pomóc, jako że nie będą            
wstydzić się możliwych błędów i niedomówień w obcym dla nich języku. 
Na uczelni bez problemu można się porozumieć w języku angielskim. W innych miejscach             
pomocna jest aplikacja Papago. 
 
BIURO WSPÓŁPRACY ORAZ POMOC 
Biuro współpracy jest dobrym źródłem informacji, nie tylko tej dotyczącej stricte wymiany.            
Wszyscy pracownicy posługują się bardzo dobrym angielskim. To właśnie biuro współpracy           
organizuje wycieczki do strefy zdemilitaryzowanej blisko granicy z Koreą Północną. 
W sytuacjach nagłych i kryzysowych zawsze można liczyć na pomoc ze strony            
przedstawicieli uczelni oraz innych studentów. Niemal nigdy nie spotka się z odmową - w              
najgorszym przypadku jest się odesłanym do konkretnej osoby. Również ochrona i osoby            
dbające o porządek wewnątrz budynków i na zewnątrz udzielają wszystkich informacji. 
 
FINANSE 
Poniżej przedstawię wybrane ceny niektórych produktów. Z zasady bardziej opłaca się kupno            
koreańskich produktów (jedzenie, artykuły papiernicze etc.). 
Przed wyjazdem należy zaopatrzyć się w leki oraz artykuły higieniczne. W Korei leki są              
znacznie słabsze, wydawane w dawkach obliczonych do danego schorzenia. Co do artykułów            
higienicznych, warto kupić podpaski/tampony (mały wybór podpasek, brak tamponów) oraz          
dezodoranty (mały wybór dezodorantów, szczególnie rozpylanych w powietrzu). 

Kategoria Kwota Komentarz 

Ubezpieczenia mniej niż 1000 zł Zależy od wybranych opcji    
oraz ubezpieczyciela  

Paszport i wiza mniej niż 400 zł Użycie pośrednika, które   
okazało się trafne, jako że     
niemal codziennie była   
informacja o niejasnościach 

Warszawa-Incheon 
Incheon-Warszawa 

mniej niż 3000 zł Połączenie bezpośrednie  
(przewoźnik LOT), wybrane   
daty wyjątkowo miały   
przystępne ceny 

Incheon-Suwon mniej niż 100 zł Uczniowie z Ajou prowadzą    
do autobusu oraz taksówki 

Akademik około 900 dolarów Pokój dwuosobowy, zwykły   
akademik, cały semestr 



Suwon-Seoul metro/autobus mniej niż 9 zł Przejazd krótszy niż godzina 

Seoul-Suwon taksówka 120 zł Koszt przejazdu w nocy 

Posiłek na stołówce 9-15 zł Co najmniej 3 różne    
stołówki na kampusie   
oferują wiele posiłków,   
zarówno azjatyckich, jak i    
zachodnich 

Pizza z Pizza Hut około 100 zł Jedzenie typowo zachodnie,   
szczególnie znanych firm,   
jest drogie i nieopłacalne 

Pizza z Pizza School (kr) 9-30 zł Zależy od dodatków 

Kurczak z KFC 150 zł Porównanie dwóch takich   
samych kurczaków 

Kurczak z Outdark (kr) 90 zł 

Everland (park rozrywki) mniej niż 120 zł Everland jest w Suwon 

 
PRZYDATNE APLIKACJE 
KakaoTalk - komunikacja 
Papago (działa także offline) - tłumacz koreański-angielski 
KakaoMetro (działa także offline) - spis stacji metra, kosztów przejazdu oraz pomoc w             
wyznaczaniu najlepszej trasy 
KakaoBus - spis przystanków autobusowych, kosztów przejazdu oraz pomoc w wyznaczaniu           
najlepszej trasy 
KakaoMap - mapa lepsza niż ta od Google 


