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I. Ważne formalności przed, w trakcie i po 

1. Przed  

1)Bardzo ważne jest jak najsprawniejsze wysłanie wszystkich potrzebnych dokumentów i 

zaświadczeń – w tym wypadku jest to wstawienie ich na stronę rekrutacyjną ( link został 

wysłany przez koordynatora naszego regionu z SolBridge).  

*Aby zaaplikować należy mieć już wykupione ubezpieczenie, jednak jest to dość 

problematyczne z takim wyprzedzeniem, dlatego bardzo polecam wyrobienie ISIC – czyli 

międzynarodowej legitymacji studenckiej, wraz z nią istnieje możliwość wykupienia 

ubezpieczenia. (https://www.isic.org ). 

2) Po zakończonym pierwszym etapie rekrutacji, należy czekać na wyznaczenie terminu 

rozmowy wstępnej – najprostsza część całej aplikacji. 

* Zakup biletu lotniczego na tym etapie jest wręcz wskazany, ponieważ ceny przelotów 

znacząco idą w górę. Polecam podczas rozmowy dopytywać się o daty w których powinniście 

się pojawić w Korei. Jest to ciężkie, ponieważ Solbridge nie ma z góry ustalonego terminarzu 

roku akademickiego.  

Kiedy dokonywałam zakupu było już widać znaczącą różnicę w cenach lotów – we 

wcześniejszych terminach zakupu najbardziej opłacają się przeloty Warszawa-Helsinki- Seoul 

linii FinAir, później wraz ze wzrastającą ceną jest to nieopłacalne. Ja leciałam z LOTem 

bezpośrednio do Seulu, koszt ok. 3 100 zł w dwie strony ( jeśli znacie datę powrotu). 

3) W ostatnim etapie czeka się na mailową wiadomość dot. wysokości wpłaty jakiej należy 

dokonać -  akademik, śniadania oraz zajęcia dodatkowe itp. Dopiero po uiszczeniu przelewu 

dokumenty takie jak Letter of Acceptance czy też potwierdzenie wpłaty zostaną wysłane. 

4) Z własnego doświadczenia radzę dokonać wpłaty jak najwcześniej. Wiąże się to z 

kolejnym krokiem, którym jest wiza! Na tego typu wymianę należy mieć wizę D2 ( są opcje 

jednorazowego wejścia lub wielo, różnica jest w cenie i planach związanych z podróżami w 

Azji). Termin złożenia podania o wizę jest o tyle ważny, że jeśli aplikuje się na semestr 
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wiosenny, zbliżający się Chiński Nowy Rok tworzy duże obsunięcia w czasie rozpatrzeń. Ja 

skorzystałam z pomocy biura pośrednictwa w Katowicach, co niesamowicie ułatwiło mi 

uporanie się z całą procedurą bez potrzeby wizyty w Warszawie. Potrzebne były: 

* dokumenty wysłane przez Uczelnię przyjmującą; 

* paszport; 

* zdjęcie paszportowe. 

Jeśli nie jest się pewnym jakie dokumenty jeszcze zabrać, polecam sprawdzić wymagania 

wizowe na stronie ambasady. 

WAŻNE!!! Czas trwania rozpatrywania może przedłużyć się aż do miesiąca! 

2. W trakcie 

 

1)Podczas tygodnia orientacyjnego zostanie zaprezentowana oferta przedmiotów na dany 

semestr. Ponadto wszystkie formalności jak złożenie dokumentów o kartę obcego czy 

wyrobienie legitymacji SolBridge ( jest to również karta bankowa, jak i karta do transportu 

miejskiego). Należy mieć ze sobą kopię paszportu i wizy!  

 

2)Do 2 tygodni powinno się zgłaszać zmiany w LA, musi je zatwierdzić Dziekan w Polsce. 

Trzeba mieć oryginał LA, aby go podpisać na miejscu ( na 5 piętrze należy podejść do 

koordynatora danego regionu ) i po powrocie zdać w Biurze Wymian, a na końcu w 

dziekanacie. 

 

3. Po  

 

1)Dostarczenie LA do BW, a potem do dziekanatu. Cała reszta dokumentów zostaje wysłana 

bezpośrednio do Biura Wymian. 

 

II. Oferta przedmiotów, jej dostępność, skąd Pani brała informacje lub z kim się 

kontaktowała. 

Dostępność aktualnej oferty jest niestety niedostępna, aż do momentu rozpoczęcia semestru. 

Wcześniejsza chęć weryfikacji czy dane przedmioty są dostępne jest dość problematyczna, 

jednak generalny spis przedmiotów wraz z sylabusem jest dostępny na stronie uczelni. Będąc 

na wymianie ma się też małe przywileje, tzn. jeśli jest przedmiot który chcecie zrealizować 

nie jest problemem dopisać się do listy, wystarczy w wyznaczonym czasie załatwić wszystko 

w biurze na 5 piętrze. 

 Mimo, iż w ofercie są również języki obce takie jak koreański, chiński czy japoński, w 

generalnym układzie jako osoby na wymianie ma się nikłe szanse załapania się z powodu 



liczności klas. Jeśli ktoś jest chętny mimo to uczyć się koreańskiego, jest przedmiot – Easy 

Korean - przystosowany dla początkujących. Jeśli ma się szczęście, i inne grupy językowe np. 

japoński podstawowy ma wolne miejsca w grupie, istnieje możliwość zapisania się na te 

zajęcia. 

Większość przedmiotów jest za 3 punkty – co wynosi 5 ECTS. Formy zajęć są bardzo 

zróżnicowane, podobnie jak ich zdawanie.  

 

III. Warunki zakwaterowania, czy akademik czy prywatne. 

Jeśli chodzi o zakwaterowanie to jak wszędzie można wybrać akademik lub prywatne, jednak 

odradzam szukanie prywatnych lokali bez znajomości języka czy też miejsca pobytu. 

Głównym akademikiem SolBridge jest SolGeo – ( zdjęcia dostępne na stronie uczelni).  

W akademiku są pokoje 2-osobowe z prywatną łazienką i klimatyzacją. Dodatkowo na 

każdym piętrze są pralki, jak i dystrybutory wody. ( Nie jestem pewna rozmieszczenia pralek 

w męskim akademiku).  

Każda osoba przy zakwaterowaniu dostaje kartę- klucz, która daje dostęp do swojego pokoju, 

jak i do budynku z biurem administracji. 

W akademiku obowiązują ścisłe zasady, np. o 23:00 jest sprawdzanie obecności w pokojach. 

Jest to również godzina, po której nie można opuścić ani wejść do budynku, aż do godziny 

5:30 – niezmiennie przez cały tydzień. Wyjątek stanowi tydzień egzaminacyjny, podczas 

którego duża część studentów spędza nocki w bibliotece czy study hall, które mieści się na 

terenie campusu. 

Cały pobyt w akademiku kosztował mnie $728, a śniadania ( które są obowiązkowe) $336. 

SolBridge zapewnia autokary zawożące na uczelnie z akademika i z powrotem ( ok. 10 min). 

Jeśli ktoś jednak woli chodzić pieszo jest to spacer ok. 25 minut przy zwykłym tempie.  

IV. Koszty życia. 

Życie w Korei jest droższe niż w Polsce. Przez okres 5 miesięcy wydałam około 18 000 zł, 

wliczając w to wydatki za akademik i loty. Najbardziej obciążające finansowo będą pierwsze 

2 miesiące gdzie kupuje się dużo produktów których nie brało się z Polski, jak i wyjścia 

towarzyskie, zarówno te alkoholowe jak i „foodies meetings” – wyjścia ze znajomymi, żeby 

spróbować znów coś nowego ;) .  

Podróżowanie w Korei potrafi być w miarę tanie, jednak trzeba wiedzieć gdzie szukać lub z 

kim jechać. ( W razie pytań czy też dodatkowych informacji można się ze mną skontaktować 

mailowo – sara.stanczyk@op.pl). 

Jeśli jesteście wege, wasze życie w Korei będzie koszmarem. Jeśli w potrawie nie ma 

wieprzowiny bądź kurczaka, będą ryby lub owoce morza.  
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Na zakupy najlepiej wybrać się w rejony Sky Road – z powodu na różnorodność sklepów jak 

i cen. Przy pierwszej wizycie dużym ułatwieniem byłaby obecność Koreańskiego znajomego 

z Daejeon lub starszego studenta z SolBridge, który niewątpliwie doradzą dobre punkty 

shoppingowe. 

V. Czy jest możliwość dodatkowej pracy? Jakie warunki? 

W Korei, będąc na wymianie z wizą D2, nie można podjąć żadnego zatrudnienia. 

 

VI. Opinia na temat studiów w tej uczelni, wyposażenia uczelni i podejścia do 

studenta ( forma zaliczeń, standardowe godziny uczęszczania na zajęcia). 

SolBridge reprezentuje wysoki poziom nauczania, co wiąże się z nakładem pracy do 

zrealizowania i nie ma taryfy ulgowej dla osób na wymianie, wszyscy są oceniani na tych 

samych standardach. Posiada również nowoczesny budynek 12- piętrowy, jak dobrze 

pamiętam. W budynku znajduje się basen, siłownia, sala gimnastyczna, stołówka, kawiarnia, 

sklepik i biblioteka. Wszystkie sale posiadają rzutniki.  

Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.  

Jak wspomniałam wcześniej forma zaliczeń jest bardzo zróżnicowana, a godziny zajęć są 

zależne od wybranych przedmiotów – zwykle są to zajęcia 1,5h lub 3h blok. Zajęcia 

zaczynają się od 9:00 do nawet 20:30.  

Jestem w stanie udzielić informacji na temat form zdawalności następujących przedmiotów – 

business negotiation, chinese, global leadership i asian case study.  

Generalnie uczelnia jest bardzo różnorodna pod względem narodowościowym jak i klubów 

zainteresowań, do których można jak najbardziej dołączyć, np. Debate Club, czy klub 

siatówki. 

VII. Uwagi ogólne. 

Korea jest bardzo ciekawym krajem i jeśli ktoś jest zainteresowany Azją, jest to miejsce warte 

studiowania. Co jeszcze: 

- przed wyjazdem warto nauczyć się alfabetu koreańskiego, ponieważ GoogleMap nie działa 

w Korei, tylko Kakaomap czy Naver. Jednak tylko Kakao ma połowiczą angielską wersje. 

- autobusy miejskie nie przyjeżdżają o określonej godzinie, tylko na bieżąco jest podawana 

ich lokalizacja i czas do przyjazdu na przystanek jest to bardzo dokładne. 

- taksówki nie są przesadnie drogie. 

- Korea jest BARDZO bezpiecznym krajem, jednak warto pamiętać że jeśli coś się stanie czy 

tez dojdzie do bijatyki to zawsze będzie wina obcokrajowca. 

- Wiosna w Korei trwa niecałe dwa tygodnie, potem uderza parne lato. 



- Warto skorzystać z karty Revolut, czy też założyć kartę w dolarach. Najlepiej wypłacić 

gotówkę w Woori Bank z powodu bardzo niskich kosztów wypłaty pieniędzy. 

- T-money card to obowiązkowy zakup w pierwszych dniach pobytu w Korei. Aby ją 

załadować trzeba mieć gotówkę. ( można to zrobić w większości convenience stores). 

- Dla fanów koreańskiej kultury rozrywkowej, uniwersytety urządzają festiwale, z dużą 

ilością food trucks jak i gośćmi specjalnymi jak np. Mamamoo czy Zico. 

Jeśli macie jakieś konkretne pytania związanymi z uczelnią, czy też samym pobytem w Korei 

i zwiedzaniem można śmiało się ze mną skontaktować przez maila podanego wcześniej. 

 

Pozdrawiam! 

 

Wyrażam zgodę na upublicznianie raportu na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 

 


