
1. Nazwa uczelni, miasto, kraj 

Ajou University, Suwon, Korea Południowa 

2. Daty pobytu na uczelni partnerskiej 

24.08.2012 – 15.12.2012 

3. Formalności, przygotowanie do wyjazdu (wiza, ubezpieczenie, szczepienia) 

Wszystkie formalności są w miarę szybkie do przygotowania. Ważne jest jednak by znać kilka faktów o 

których ja nie słyszałem przed swoim wyjazdem. Wypunktowałem istotne fakty, które warto znać: 

 Wiza – przy wyjeździe do Korei na studia (pobyt powyżej 90 dni) konieczna jest specjalna wiza. 

Teraz jednak pojawia się kilka dróg jej otrzymania. Pierwsza, to po prostu udać się do 

Warszawy, do ambasady Korei Południowej, zaaplikować i za 55$ (wiza jednokrotnego wjazdu) 

bądź 80$ (wiza wielokrotnego wjazdu) otrzymać wizę. Po przyjeździe po prostu otrzymuje się 

kartę pobytu i po kłopocie. Jest jednak prostsze (dla studentów z Katowic) rozwiązanie tego 

problemu, bez konieczności dwukrotnego wyjazdu do Warszawy. Wystarczy polecieć do Korei, 

na lotnisku poprosić o wizę turystyczną, a na miejscu, w urzędzie w Suwon poprosić o jej 

wydłużenie. Robią to bez żadnego problemu, a i koszt wizy wielokrotnego wjazdu jest niższy na 

miejscu niż w Polsce. Zalecam jednak skontaktować się z OIA na Ajou University czy czasem 

przepisy się nie zmieniły. Z doświadczenia wiem, że studenci tak robili i nie było z tym żadnego 

problemu. 

 Ubezpieczenie – robiłem mały research przed wyjazdem i jednak Euro 26 bądź ISIC to 

najlepsze rozwiązania. Najwyższa suma ubezpieczenia, ubezpieczenie na rok, jest tanie i do 

tego są zniżki dla właścicieli kart. Ja sam miałem Euro 26 i żadnego z tym ubezpieczeniem 

problemu. 

 Szczepienia – do Korei Południowej nie ma obowiązkowych szczepień. Poza tym kraj jest 

bardzo czysty i zadbany, nie obawiałbym się żółtaczki czy duru brzusznego. Natomiast są one 

zalecane na: Żółtaczkę A/B, dur brzuszny, polio, tężec i malarie. Ja wykonałem te szczepienia 



przed wyjazdem głównie z myślą o podróżowaniu po Azji Południowo-wschodniej. I tam nie 

zaryzykowałbym wyjazdu bez szczepionek. Koszty w zależności od miejsca szczepień, za 

całość nie powinno być więcej niż 600zł. 

4. Przyjazd na uczelnię (dojazd z Polski, usytuowanie uczelni, przyjęcie na uczelni, program 

wprowadzający, kontakt z International Office) 

Lot do Korei Południowej to koszt od ok 2800 zł wzwyż. Ja sam kupowałem lot z elastyczną datą i 

miejscem powrotu (ze względu na podróż po semestrze, która w momencie planowania miejsca i 

daty powrotu nie była w pełni przygotowana), który kosztował mnie 3150 zł bookowany 3 miesiące 

przed wylotem. Czasami można trafić lepsze okazje jednak wtedy lot należy bukować z większym 

niż 5-6 miesięczne wyprzedzenie i mieć pewną datę powrotu do domu. W innym wypadku zejście z 

ceną poniżej 3000 zł jest dość trudne. W każdym razie sporo linii oferuje loty z Europy do Seulu -

jest w czym wybierać. Nie ma możliwości lotu bezpośredniego z Warszawy, tylko i wyłącznie 

przesiadki w głównych, europejskich portach (Londyn, Frankfurt, Paryż). Po przyjeździe uniwersytet 

organizuje pick-up service i przywozi studentów na uczelnie. Jeżeli nie jesteś wstanie załapać się 

na pick-up service (tak jak ja, gdyż przylatywałem jeden dzień później) uczelnia wysyła świetnie 

przygotowany poradnik jak dojechać na Ajou, ja z niego korzystałem i trafiłem bez żadnych 

problemów. Dojazd z lotniska do uczelni wliczając taksówkę na miejscu nie powinien być wyższy 

niż 15 000 KRW (ok 45 zł).  

Położenie uczelni jest bardzo dobre. Co prawda Suwon to mniejsze miasto niż Seul (1 300 000 

mieszkańców), jednak jeżeli chodzi o wszystkie atrakcje w mieście Ajou University jest ulokowane 

całkiem nieźle. Poza tym z pod uczelni odjeżdżają autobusy do Seulu w częstotliwości co 5 min, a 

dojazd zajmuje ok 30-40 min tak więc można się do stolicy dostać bardzo szybko.  

Jeżeli chodzi o uczelnie, kontakt i przywitanie to mogę tylko powiedzieć „pełen profesjonalizm”. OIA 

(biuro międzynarodowe) bardzo pomocne. Odpisywali bardzo szybko na moje maile pomimo 7-io 

godzinnej różnicy w czasie. Nigdy nie zdarzyła się sytuacja, że nie mogli mi pomóc. Przywitanie na 



uczelni bardzo miłe. Na początku całodniowa prezentacja uczelni gdzie studenci byli zapoznawani z 

zasadami oraz infrastrukturą campusu. Naturalnie z pysznym, tradycyjnym koreańskim bufetem. 

Jeżeli chodzi o infrastrukturę uczelni to przypomina typową amerykańską uczelnie. Ogromny 

kampus, wszystkie budynki uczelni w jednym miejscu włączając akademiki, stołówki, kawiarnie (na 

terenie kampusu był nawet Burger King). W akademikach i budynkach uczelni były sklepy typu 

convienience store gdzie można było kupić produkty pierwszej potrzeby w cenach o dziwo niższych 

niż w dużych supermarketach.  

5. Przedmioty (nazwy przedmiotów, na które uczęszczałeś, język wykładowy, forma prowadzenia 

zajęć, forma zaliczenia, możliwość konsultacji, Twoja ocena poziomu zajęć) 

 Public speaking – świetny przedmiot oraz świetny profesor (Amerykanin). Zajęcia po 

angielsku. Typowa praktyka przemówień publicznych. Odrobina teorii, na której bazowaliśmy i 

obudowywaliśmy ją praktyką. Dużo ćwiczeń typowo językowych. Na zaliczenie było 

przeprowadzenie 5 przemówień w ciągu całego semestru oraz midterm test po pierwszej 

połowie semestru. Ogólnie miło i przyjemnie. Absolutnie obowiązkowa pozycja dla osób, które 

nie czują się na siłach w przemówieniach publicznych, zwłaszcza po angielsku. Obecność 

obowiązkowa. 

 Organizational Behavior – najlepszy przedmiot jaki miałem w trakcie całego semestru. 

Prowadzony po angielsku. Jeżeli chodzi o materiał przerobiony na zajęciach to studenci 

zarządzania nie powinni się dowiedzieć niczego nowego, dla reszty studentów powinny pojawić 

się jakieś nowinki. Jednak przedmiot ten był tak interesujący głównie za sprawą prowadzącego. 

Profesorem był Koreańczyk, jednak poziom wiedzy, styl i akcent języka angielskiego typowo 

amerykański. Z tego co się dowiedzieliśmy nasz profesor kończył studia w Ameryce i wrócił do 

Korei. To procentuje świetnym podejściem do nauczania. Zaliczenie to midterm i final exam. 

Egzaminy nie były najłatwiejsze, ale spokojnie do zdania. Oprócz tego 3 case reports na 



dowolny, związany z zachowaniami organizacyjnymi temat, w trakcie semestru. Obecność 

obowiązkowa. 

 Human Resources Management – przedmiot bez wielkich fajerwerków. Sporo teorii, mało 

praktyki. Nauczycielka bardzo miła i uprzejma, jednak zajęcia były prowadzone w sposób mało 

porywający (w porównaniu do np. Organizational Behavior). Na zaliczenie midterm i final exam. 

Poziom trudności umiarkowany, jednak bez studiowania nie było możliwości zaliczenia. Oprócz 

tego dwie, grupowe prace zaliczeniowe. Prezentacje obu tych prac. Obecność obowiązkowa. 

 Consumer Behavior – ten przedmiot był nietrafionym wyborem. Właściwie tylko teoria poparta 

kilkoma przykładami reklam, oprócz tego przez ¾ semestru przez połowę zajęć odbywały się 

prezentacje zaliczeniowe. Pani profesor niesprawiedliwie oceniała, wymagała perfekcyjnej 

znajomości języka angielskiego (pomimo jej koreańskiej narodowości). Na zaliczenie midterm i 

final exam wymagające – bez nauki niemożliwe do zdania, oprócz tego praca grupowa, praca 

indywidualna, praca na zajęciach na punkty i naturalnie obowiązkowa obecność. 

 Taekwondo – bardzo przyjemny przedmiot, typowo sportowy. Nauczyciel mówił słabo po 

angielsku jednak bardzo się starał i to wystarczyło by się z nami komunikować. Przez semestr 

można było pojąć podstawy tego sportu i zainspirować się do dalszego trenowania po 

powrocie. Na zaliczenie obecność, midterm i final exam. Egzaminy sprawdzały naszą zdolność 

do wykonywania pewnych ćwiczeń, jednak nie dało się ich nie zdać. Jeżeli ktoś nie zaliczył za 

pierwszym razem, zdawał aż do skutku. 

To ogólnie wszystko co studiowałem na Ajou University. Ważne jest by pamiętać, że profesorowie na 

wszystkich przedmiotach przeprowadzają dwa egzaminy, po pierwszej połowie semestru oraz finalny na 

końcu. Obecność jest absolutnie obowiązkowa, dlatego nie warto opuszczać zajęć na początku 

semestru gdyż może się to potem przydać jeżeli przytrafiła by się okazja wyjazdu w trakcie, co wiąże się 

z koniecznością opuszczenia zajęć. Profesorowie wymagają by na zajęcia przychodzić przygotowanym. 



Wszystkie notatki są rozsyłane do studentów przed zajęciami by umożliwić przygotowanie. Ogólnie nie 

jest łatwo, ale nie taki diabeł straszny.   

6. Warunki studiowania (biblioteka, dostęp do komputera, Internetu, ksero) 

Uczelnia daje naprawdę świetne warunki swoim studentom. Biblioteka otwarta 24/7 w której można 

znaleźć wszystko co jest niezbędne do studiowania na Ajou. Oprócz tego księgarnia na terenie 

kampusu oraz zaraz za nim. Można kupić tam książki również w języku angielskim. Komputery 

dostępne tylko w budynkach uczelni, w akademiku nie ma stacji komputerowych. Dostęp do Internetu 

na terenie całego kampusu, darmowe drukowanie (konieczność przyniesienia własnego papieru), punkt 

ksero widziałem tylko jeden, można w nim kserować książki itp. Nie słyszałem by ktokolwiek próbował 

kserować ściągi (z tego co mi wiadomo rzadko się to zdarza w Korei) bądź notatki – wszystkie studenci 

otrzymują wcześniej i drukują je za darmo w pokojach komputerowych. Ogólnie wszystko co jest 

potrzebne to spokojnego studiowania jest zapewnione, a może i więcej. 

7. Zakwaterowanie (jak znalazłeś zakwaterowanie, lokalizacja, wyposażenie mieszkania, kaucja) 

W moim przypadku sprawa zakwaterowania była dosyć prosta. Otrzymałem darmowe miejsce w pokoju 

na terenie uczelnianego akademika. Tak więc lokalizacja wręcz perfekcyjna, kosztów żadnych. 

Wyposarzenie mogło by być lepsze, jednak do studenckiego życia wystarczające. W pokoju 4-

osobowym piętrowe łóżka, szafka, regał nad biurkiem, biurko, gniazdka elektryczne (standardowe, jak 

nasze polskie) i internetowe. Rzeczy kuchenne, niestety we własnym zakresie. Łazienka na korytarzach 

z prysznicami i toaletami, w łazienkach pralki i suszarki. W jednym z budynków jest też laundry service, 

gdzie można zostawić swoje ubrania i następnego dnia odebrać wyprane w rozsądnej cenie. Kwestia 

mieszkania to już inna bajka, z 200-tu osobowej grupy studentów tylko jedna dziewczyna miała 

mieszkanie i kosztowało ją to ok 2100 zł miesięcznie za małe mieszkanko. W przypadku sytuacji braku 

otrzymania darmowego miejsca w akademiku można aplikować o to miejsce i samemu za nie zapłacić. 

Jest to lepsze ze wzg. na budżet i integracje z innymi studentami.  



8. Koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy, materiały do nauki, dodatkowe 

opłaty) 

W poprzednim punkcie opisałem koszty zakwaterowania. Jeżeli chodzi o wyżywienie to zależy od tego 

w jaki sposób się ktoś odżywia, można przeżyć za 10-12 zł dziennie, ale średnio ja na jedzenie 

wydawałem ok 30 zł (uwzględniając w tym śniadania, obiady i kolacje). W trakcie studiowania za 

granicą naturalne jest integrowanie się na imprezach i spotkaniach kulturalnych. Korea niestety pod tym 

względem jest dość droga. Średnio impreza w Seulu to koszt ok 150-200 zł (po szczegóły zapraszam 

na maila). Koszty dojazdów: biorąc pod uwagę położenie akademika można by uznać, że ich nie ma. 

Jednak poruszanie się po Seulu bądź Suwon komunikacją miejską nie jest takie drogie. Jeden przejazd 

ok 3 zł (1 000 KRW). Dojazd do Seulu z pod uczelni to 6 zł (2 000 KRW). Natomiast taksówki są tańsze 

niż w Polsce. Przejazd 12-15 minut (z centrum Suwon do uczelni) to koszt ok 20 zł. Tak więc przy 4 

osobach w taksówce opłata za przejazd jest niewiele wyższa od opłaty w autobusie. Materiały do nauki 

otrzymuje się od wykładowców. Wymagają oni jednak zakupu książek które niestety kosztują od 100 zł 

wzwyż. Można natomiast kupić ksera, wtedy koszt książki to ok 25-30 zł. Dodatkowa opłata to na pewno 

koszt badania płuc (obowiązkowe) za ok 35 zł. Ogólnie koszty życia w moim wykonaniu zamykały się w 

2000 zł miesięcznie bez wyjazdów. Rezygnując z atrakcji można by tą kwotę ograniczyć o jakieś 500-

700zł , jednak z doświadczenia wiem, że jest to trudne. Poza tym pobyt w Azji bez pokosztowania 

nocnego życia jest jak kupno BMW z instalacją gazową. 

9. Zajęcia pozalekcyjne, życie studenckie (sport, rozrywki) 

Na uczelni istnieje wielka społeczność akademicka. Można znaleźć koła naukowe i kluby studenckie 

gdzie można poszerzać swoją wiedzę. Najbardziej popularnym dla wymianowców jest Friends Club. 

Można tam poznać kulturę koreańską, wyskoczyć do kina czy na imprezę. Niestety koła i kluby z 

obowiązującym językiem angielskim to rzadkość. Jeżeli jest ktoś zainteresowany to na początku 

semestru jest coś w rodzaju „targów” tychże kół gdzie można o wszystko zapytać i dołączyć się do 



grupy. Jeżeli chodzi o sport to zarówno w budynku sportowym jak i w akademiku jest siłownia. Oprócz 

tego zajęcia z taekwondo wieczorami. Jest też tenis i golf, ale niestety nie wiem jak to wyglądało. 

10. Inne uwagi dla przyszłych stypendystów związane z Twoją uczelnią przyjmującą i miejscem 

Twojego pobytu. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, wyjeżdżając do tej uczelni? 

Ajou University to dobry wybór, jednak różnice pomiędzy Europą, a Koreą nie są aż tak znaczne jak 

można by się było spodziewać przed wyjazdem. Poza tym na Polskie warunki Korea Południowa może 

być droga. Życie nocne w Seulu należy do najdroższych w całej Azji. Podróżowanie z Korei do 

interesujących miejsc w Azji kosztuje sporo, lot rezerwowany z prawie 3 miesięcznym wyprzedzeniem 

Seul – Tokio – Seul to wydatek ok 850zł, Seul – Hong Kong – Seul to 950zł (najtańszy lot jaki 

znalazłem, ceny ogólnie wahały się w okolicach 1300 zł). By dostać się do Bangkoku czy Kuala Lumpur 

trzeba wydać ok 1200zł w jedną stronę. Jeżeli nastawiasz się na podróżowanie w trakcie semestru 

przygotuj się na spore wydatki. Koreańskie lowcost airlines nie są takie tanie jak np. malezyjska Air Asia 

czy Singapurski Tiger Airways. Korea jako kraj jest bardzo interesująca, jednak miejsc w Korei do 

zobaczenia poza Seulem jest niewiele (to moje osobiste zdanie). Należy uważać na język angielski, 

niestety pomimo zaawansowania rozwoju Korei, język angielski to coś co totalnie im nie wchodzi;) 

Korea to kraj w którym praktycznie nie da się w tym języku porozumieć – łatwiej jest nawet za pomocą 

gestów.  

Pomimo tych drobnych wad wyjazd uważam za niesamowicie udany. Zarówno pod względem 

wykształcenia, integracji jak i możliwości poznania tak odległego świata. Spełniłem swoje marzenia i 

poznałem kulturę Korei, która jest bardzo różna, od naszej słowiańskiej. Wartością wyjazdu jest również 

poznanie podejścia do pracy, która nas, Europejczyków może zainspirować.  

Absolutnie polecam wyjazd na wymianę do Azji każdemu. Przygoda ta nie należy do najtańszych, 

jednak z mojego punktu widzenia jest tego warta. Takiego zastrzyku wiedzy i świadomości kulturowej 

student nie jest wstanie otrzymać w żaden inny sposób (ze spokojem mogę to stwierdzić, gdyż semestr 

wcześniej przebywałem na wymianie w ramach Erasmus’a).  



Uważam również, że Ajou University to dobry wybór. W razie pytań jestem do dyspozycji pod mailem 

zamieszczonym poniżej. 

 

11. Jeśli zgadzasz się na udostępnienie swego adresu e-mail studentom zainteresowanym 

wyjazdem, możesz podać go tutaj.  

a.krol@paneuropa.eu.org 

 
Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej. 
 


