
1. Ważne formalności przed, w trakcie i po: 
a. Przed: obie uczelnie wysyłają szczegółowy plan, jakie formalności należy 

dopełnić, więc należy jedynie wypełnić wszystkie punkty; oprócz tego trzeba 
samemu załatwić sobie wizę studencką, gdy koreańska uczelnia przyśle 
odpowiednie dokumenty; 

b. W trakcie: jw. 
c. Jw.  

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

kontaktowała: 

Oferta jest bardzo rozbudowana i jeśli przyjeżdża się studiować na 1 semestr, czyli ma 
się status studenta „exchanege”, to można swobodnie wybierać przedmioty zarówno 
ze ścieżki MBA (Master of Business Administration) jak i MS (Master of Science in 
Marketing Analytics). Nie ma również znaczenia, czy przedmioty są obowiązkowe, 
swobodnego wyboru czy specjalnościowe.  

Jedyny minus w moim przypadku był taki, że dopiero na Orentation week można się 
było dowiedzieć, jakie przedmioty będą otwarte w danym semestrze. Na stronie 
internetowej są wypisane wszystkie przedmioty, jakie szkoła oferuje. Wypisując 
wniosek wymagany przez Uniwersytet Ekonomiczny konsultowałam się z 
administracją Solbridge i pochwalili mój wybór przedmiotów, po czym połowa z nich 
nie została otwarta w semestrze wiosennym. 

3. Warunki zakwaterowania, czy akademik czy prywatne (Pani spostrzeżenia) 

Chociaż wynajęcie małego pokoju z kuchnią jest nieco tańsze niż akademik, to jeśli 
jest to czyjś pierwszy semestr w Korei, to zdecydowanie polecam skorzystać z 
akademika. W ramach opłaty za akademik w czasie trwania semestru zapewnione jest 
darmowe śniadanie w stołówce. Lunch i kolację można tam dokupić opcjonalnie, jest 
to stosunkowo tanie 3.000-3.500 wonów, ale przy akademiku jest całkiem sporo 
małych knajpek, gdzie za niewiele większe pieniądze można kupić lepsze posiłki. Jest 
też możliwość skorzystania z kuchni na terenie akademika oraz w każdym budynku 
jest mikrofala. Poza tym, jeśli mieszka się w akademiku, to prościej jest wraz ze 
szkołą przejść przez proces wyrabiana obowiązkowej karty obcokrajowca. Jeśli się 
samemu wynajmuje mieszkanie, to trzeba od gospodarza dostać specjalny dokument i 
jednej z moich koleżanek miała problem, bo jej właściciel mieszkania długo taki 
dokument przygotowywał. 

Jakkolwiek, jest jedna zasada akademika Solbridge, o której nie wie prawie każdy 
student, który przyjeżdża tam mieszkać, a jest ona NAPRAWDĘ ważna i może 
przemawiać za wynajmem pokoju. O godzinie 23 jest tzw. „room-check” i o 23 drzwi 
do budynku są automatycznie zamykane. Do godziny 5 rano nie ma możliwości ani 
wyjść z akademika ani go niego wejść. Jeśli chce się opuścić na noc akademik, trzeba 
się wcześniej wypisać w budynku głównym. Jest też ograniczona liczba wypisów od 
w ciągu tygodnia (od poniedziałku do czwartku). W weekendy można się wypisywać 
bez ograniczeń, ale drzwi do akademika są automatycznie zamykane nawet w 
weekendy. Jedynie w czasie sesji egzaminacyjnej drzwi nie są automatycznie 
zamykane, aby umożliwić studentom naukę w bibliotece bez ograniczeń czasowych. 



Koreańczycy zasadniczo uczą się lub pracują do późna, więc bardzo dużo sklepów, 
kawiarni, itp. jest czynnych do 23, nawet zajęcia na Solbridge są do 22, więc 23 jest 
relatywnie wczesną godziną tutaj.   

Kiedyś studenci studiów magisterskich mieli osobny akademik, gdzie były pokoje 
jednoosobowe i nie obowiązywały ich przepisy o powrocie przed 23. Od semestru 
wiosna 2019 jedynym akademikiem jest Solgio, więc magistranci mieszkają razem ze 
studentami studiów licencjackich i obowiązują ich takie same zasady. 

Wypisy w przypadku studentów „exchange” nie są tak rygorystycznie przestrzegane 
jak w przypadku studentów, którzy studiują na Solbridge w ramach całego swojego 
toku studiów. 

4. Koszty życia 

Korea jest dosyć drogim krajem. 1 przejazd autobusem kosztuje przeważnie 1250 
wonów, a standardowy posiłek między 5.000-7.000 wonów.  

5. Czy jest możliwość dodatkowej pracy?jakie warunki? 

Możliwe jest podjęcie pracy dodatkowej, ale dopiero po przestudiowaniu i zdaniu 1 
semestru, więc w przypadku studentów „exchange” nie ma za bardzo takiej 
możliwości.  

Jest możliwość pracowania dla uczelni, np. w bibliotece lub jako asystent profesora. 
Można również pracować poza uczelnią, np. w małych restauracjach, ale trzeba się 
liczyć z tym, że właściciele takich miejsc nie znają angielskiego i wymagana jest 
znajomość koreańskiego. Aby znaleźć lepszą pracę, wymagane jest posiadanie 
certyfikatu znajomości koreańskiego TOPIK na poziomie minimum 4 (na 6). 

6. Dodatkowe uwagi i Pań opinia na temat studiów w tej uczelni, wyposażenia uczelni i 
podejścia do studenta (forma zaliczeń, standardowe godziny uczęszczania na zajęcia) 

Solbridge jest szkołą międzynarodową, a nie typowo koreańskim uniwersytetem. 
Oznacza to, że można tam nawiązać przyjaźnie z ludźmi z różnych stron świata. W 
czasie, gdy ja studiowałam, na Solbridge byli studenci z 56 krajów. Jeżeli ktoś 
wyjeżdża tam studiować, aby poznać wielu koreańskich znajomych, to może się 
trochę zawieść. Zwłaszcza na studiach magisterskich. W moim roczniku na studiach 
magisterskich studiował 1 Koreańczyk.  

Solbridge oferuje różne aktywności dodatkowe. Są różne kluby, parlament studencki 
prężnie działa organizując, m.in. bardzo tanie wycieczki w czasie semestru, dzień 
wymiany kultur, bal dla studentów, którzy kończą studia, itp. Poza tym jest dzień 
sportu, w którym biorą udział wszystkie wydziały Uniwersytetu Woosong (Solbridge 
jest częścią uniwersyteu Woosong). 

Uczelnia jest nieduża, ale bardzo nowoczesna. Solbridge bardzo ciężko pracuje, aby 
poprawiać swoje wyniki w każdym możliwym obszarze. Pracownicy zwykle bardzo 
szybko i bardzo uprzejmie pomagają studentom w każdej kwestii. 



Wykładowcy są fachowcami w swojej dziedzinie i w sposób interesujący przekazują 
wiedzę. Nacisk kładziony jest na praktykę i analizowanie różnych case’ów. W 
związku z tym, powiedziałabym, że pod względem ilości przerobionego materiału jest 
go raczej mniej niż na Uniwersytecie Ekonomicznym, choć zdarzają się wyjątki. 
Jednakże jest też druga strona medalu i studenci dostają bardzo dużo projektów, prac 
grupowych i zadań domowych do przygotowania.  

Poza tym, należy pamiętać, że jest to kraj azjatycki i system ocen jest inny niż w 
Polsce. W związku z tym, najlepszej oceny na koniec semestru nie dostanie każdy, 
który np. zdobędzie 95% punktów na egzaminie, ale tylko 5% najlepszych studentów. 
Są bardzo rygorystyczne progi ustalone przez uczelnię, ile procent studentów może 
dostać daną ocenę i prowadzący nie mogą ich zmienić. 

W skład oceny końcowej wchodzi również obecność studenta i jest ona bardzo 
istotnym elementem. Obecność stanowi 20% oceny końcowej. Oznacza to, że jeśli 
ktoś opuści ok. 5-6 zajęć, to ma automatycznie niezaliczony przedmiot.  

W zależności od prowadzącego składowe przedmiotu mogą się różnić, ale generalnie 
prawie z każdego przedmiotu jest egzamin śród semestralny, egzamin semestralny i 
minimum 1 praca pisemna (projekt, essej, itp). 

1 zajęcia trwają 3 godziny i pierwsze z nich zaczynają się o 9:00 a ostatnie kończą się 
o 22:00.  

Gdy ja studiowałam na Solbridge, to można było sobie wybrać 4 przedmioty i mieć 1 
blok 1 przedmiotu w tygodniu przez cały semestr, czyli w sumie 12 godzin w tygodniu. 
W zależności od wybranych przedmiotów można było mieć parę dni wolnego w 
tygodniu. 

Jednakże, od semestru jesiennego 2019 wprowadzono nowy system zajęć, który 
wcześniej obowiązywał jedynie w czasie krótkich semestrów: letnich i zimowych. 
Wiąże się to z tym, że 1 przedmiot trwa trzy tygodnie, zajęcia są codziennie po 3 
godziny, po 3 tygodniach jest egzamin końcowy i zaczyna się kolejny przedmiot. Nie 
wiem, czy ten system przyjmie się na stałe, ponieważ wzbudził on znaczne oburzenie 
wśród pracujących studentów, gdyż sztywne godziny zajęć, np. od 16 do 19 
uniemożliwiają podjęcie jakiejkolwiek pracy na pół etatu w branży gastronomicznej. 
Również osoby pracujące na etacie miały problem, aby uzyskać aprobatę swoich 
przełożonych na taki rodzaj studiowania. 

Część studentów korzystała również z okazji i zwiedzała inne kraje azjatyckie. Przy 
nowym układzie zajęć takie podróżowanie jest niemożliwe, ponieważ tygodniowa 
nieobecność wiązałaby się z opuszczeniem 1/3 zajęć i automatycznym niezaliczeniem 
przedmiotu. 

 

 


