
1. Nazwa uczelni, miasto, kraj 

Ajou University, Suwon, South Korea 

 

2. Daty pobytu na uczelni partnerskiej 

25.02.2013r. – 25.06.2013r. 

 

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

Aby uzyskać wizę do Korei Południowej należy odwiedzić Ambasadę Korei w Warszawie.                     

Nie ma większego znaczenia czy aplikuje się po wizę jednorazowego czy też wielokrotnego 

wjazdu do Korei. Koszt takiej wizy wynosi około 70$, a czas oczekiwania na wizę 5 dni 

roboczych, tak więc trzeba się przygotować na dwukrotną wizytę w Warszawie. Ubezpieczenie 

można wykupić również na uniwersytecie, aczkolwiek nie korzystało z niego wiele studentów. 

Ja osobiście miałem kartę EURO26, która w zupełności mi wystarczyła, na szczęście                       

nie musiałem z niej korzystać.  

Szczepienie są zalecane, aczkolwiek niewymagane. Osobiście nie szczepiłem się na nic, gdyż 

szczerze powiedziawszy trochę późno zacząłem się tym interesować i nie zdołałbym przyjąć 

wszystkich partii szczepień przed wyjazdem. Korea jest bardzo cywilizowanym i nowoczesnym 

krajem, tak więc nie ma obaw, że złapiemy jakąś chorobę. 

 

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

wprowadzający, kontakt z International Office) 

Niestety z Polski nie ma żadnego bezpośredniego połączenia z Seulem, więc trzeba szukać 

biletów z przesiadkami. Najtańszą dla mnie opcją była oferta linii Emirates, z przesiadką                   

w Dubaju, koszt w dwie strony około 2600PLN, bilet kupowałem na dwa tygodnie przed 

odlotem. Tak więc jak się dobrze poszuka to spokojnie można nawet znaleźć za troszkę niższą 



cenę bilety. Uczelnia znajduje się w miejscowości Suwon, około 30 kilometrów na południe              

od Seulu. Na lotnisku miałem zapewniony odbiór przez studentów z Ajou, gdyby jednak ktoś 

przyjeżdżał poza terminem w którym był zapewniony odbiór każdy z nas otrzymał maila                    

z instrukcją obrazkową jak dotrzeć na uniwersytet. Uczelnia przywitała nas bardzo gorąco, 

przez cały czas byliśmy pod opieką A.G.A., grupy studentów, coś na wzór ESN na naszej 

uczelni. Przez pierwsze dwa dni mieliśmy tzw. Integration days, na których dowiedzieliśmy się 

wszystkich cennych informacji, które miały nam ułatwić pobyt i studiowanie w Korei. Po każdej 

oficjalnej części, był dla nas przygotowany bufet koreański. Kontakt z International Office 

oceniam bardzo dobrze, wszystko da się załatwić szybko i bezproblemowo, z początku 

niektórzy mieli tylko problemy z przedmiotami, gdyż przy rejestracji na przedmioty 

obowiązywała zasada kto pierwszy ten lepszy.  

 

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

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

Ajou prowadzi zajęcia zarówno w języku Koreańskim jak i w języku Angielskim. Na pierwszych 

zajęciach zostaliśmy zapoznani z wymaganiami oraz każdy dostał sylabus. Poziom                    

na tutejszej uczelni jest dużo wyższy aniżeli na UE w Katowicach. Każdy profesor ma swojego 

TA (teacher assistant), z którym to należy się wpierw kontaktować, a później o ile jest taka 

potrzeba z samym profesorem, jednak profesorowie byli bardzo pozytywnie nastawieni                   

do wszystkich studentów z wymiany. Do niektórych z przedmiotów należało zaopatrzyć się                

w książkę, wydatek około 100 PLN za jeden podręcznik.  Ja osobiście uczęszczałem                       

na 6 przedmiotów: 

Current Issues in Korean Society – przedmiot prowadzony w języku angielskim, przez 

profesora z Korei, miał on nam na celu przybliżyć funkcjonowanie społeczeństwa koreańskiego, 

poznanie ich kultury, tak abyśmy mogli lepiej przeżywać nasz pobyt w Korei. W ramach tego 



przedmiotu miałem okazję odwiedzić fabrykę Samsung Electronics oraz Hyundai Motor 

Company. Na zaliczenie składały się: cztery streszczenia artykułów, take home midterm, final 

report oraz obecność, która to w Korei jest obowiązkowa, opuszczenie przedmiotu więcej niż 2 

razy najczęściej skutkowała oblaniem przedmiotu. Ogólnie bardzo dobrze prowadzony 

przedmiot, gdzie można było się dużo nauczyć o Koreańskiej kulturze. 

Organizational Behaviour – Jeden z najlepszych przedmiotów na jaki miałem okazję 

uczęszczać. Profesor posiadał bardzo duży zasób wiedzy na temat tego przedmiotu dzięki jego 

młodości spędzonej na studiowaniu i nauczaniu w stanach oraz w Australii. Dla studentów 

zarządzania ten przedmiot to tylko będzie powtórka z tego co się już powinno wiedzieć.                  

Na zaliczenie składała się obecność, aktywny udział w zajęciach, case study, midterm, final 

exam, extra credit points oraz 3 prace na temat związany z organizacjami.  

Introduction to International Relations – przedmiot prowadzony przez profesora z Wielkiej 

Brytanii. Jako że studiuję MSG na UE w Katowicach uważałem, że przedmiot będzie                       

mi przydatny, jednak troszkę przerósł moje oczekiwania. Przez pierwszą część semestru 

omawialiśmy historię od czasów prehistorycznych do końca zimnej wojny, a po midtermie były 

prezentacje, z troszkę bardziej współczesnych tematów. Na zaliczenie składał się midterm (10 

pytań do odpowiedzenia) oraz final exam (do napisania wypracowanie na 4 strony na jeden                      

z podanych tematów odnoście stosunków międzynarodowych), prezentacja oraz obecność. 

Korean Language – przedmiot ten okazał się kompletną klapą, gdyż był prowadzony przez 

Koreańczyka, który ni w ząb nie znał angielskiego. O ile na początku jeszcze w miarę można 

było się czegoś domyśleć, później, gdy przyszło nam zmagać się z gramatyką, nikt niczego              

nie rozumiał. Na zaliczenie midterm, final oraz obowiązkowa obecność.  

Tennis – przedmiot prowadzony w języku koreańskim, nauczyciel w ogóle nie posługiwał się 

językiem angielskim, w grupie 30 osobowej były tylko dwie osoby z wymiany. Wybrałem                 



ten przedmiot, gdyż chciałem przynajmniej w niewielkim stopniu poznać podstawy nauki                  

gry w tenisa. 

Taekwondo – bardzo ciekawy przedmiot, nauczyłem się podstaw tej tradycyjnej koreańskiej 

sztuki walki. Zajęcia prowadzone po koreańsku, ale nauczyciel starał się mówić po angielsku                 

w taki sposób że wszyscy rozumieli co chce nam przekazać. Bardzo bezpieczny przedmiot,            

na zaliczenie midterm oraz final exam, gdy się nie zaliczy, zdaje się do skutku, nie ma żeby 

ktoś nie oblał, chyba że ktoś opuszczał zajęcia.  

 

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

Warunki studiowania na Ajou Univeristy są takie, o jakiś w Polsce możemy tylko pomarzyć. 

Biblioteka otwarta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W bibliotece znajduje się bardzo wiele 

stanowisk komputerowych, gdzie można w ciszy poświęcić swój czas na naukę, a także 

znajdują się w niej pokoje z łóżkami, przeznaczone do drzemki. W czasie egzaminów, aby 

znaleźć wolne miejsce do studiowania w bibliotece należy się tam pojawić najlepiej jeszcze 

przed świtem. W każdym z budynków uczelni znajduje się stanowisko z komputerami                         

i drukarkami, drukowanie jest całkowicie darmowe, należy tylko mieć swój papier.  

 

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

kaucja) 

Uczelnia oferuje dla studentów którzy przyjeżdżają na jeden semestr do Ajou University darmowe 

zakwaterowanie w akademiku w pokoju czteroosobowym. W moim przypadku nawet                       

nie musiałem wypełniać aplikacji o akademik. Warunki w akademiku są wystarczające.                    

W czteroosobowym pokoju znajdują się 2 piętrowe łóżka, 4 biurka, wiatrak oraz klimatyzacja. 

Przy wkwaterowywaniu otrzymałem koc i prześcieradło z logiem uczelni, a także dmuchaną 

poduszkę. Jednak już warunki w kuchni nie są zadowalające. Na jedno piętro (około 80 osób) 



przypadała jedna kuchnia, w której znajdowały się 2 palniki, mikrofalówka oraz toster. Tak więc 

czasem gdy chciało się coś ugotować to należało się ustawić w długiej kolejce.  

 

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

dodatkowe opłaty) 

Przy wyjeździe do Korei warto sobie wyrobić konto walutowe w banku w dolarach, bądź też             

w Euro. Nie warto brać ze sobą sporej gotówki, wszędzie są bankomaty, w każdym miejscu 

można zapłacić kartą. Ja korzystałem z konta w CitiBanku, gdzie miałem bezpłatne wszystkie 

bankomaty na całym świecie, tak więc z wypłatą Koreańskich Wonów nie miałem problemów 

(bankomat był na parterze w moim akademiku) Tak jak już wspomniałem, w moim przypadku 

nie poniosłem żadnych kosztów związanych z zakwaterowaniem. Co do wyżywienia,                        

to na dzień na jedzenie wydawałem około 30PLN. Posiłek na stołówce to wydatek do 10 PLN, 

uczelnia dysponuje pięcioma stołówkami oraz dodatkowo BurgerKingiem. Ceny poza 

kampusem w restauracjach zaczynają się od 15 PLN wzwyż. Na terenie uczelni znajdowały się 

sklepy typu convenience store, gdzie można było kupić praktycznie wszystko (od długopisu 

przez kanapki, napoje aż po kosmetyki) a nieraz ceny były niższe aniżeli w marketach                    

na mieście.  Kosztów związanych z dojazdem nie ma praktycznie żadnych, gdyż wszystkie 

budynki znajdują się na terenie jednego kampusu. Co do materiałów do nauki, należy 

zaopatrzyć się w podręczniki (księgarnia na terenie kampusu, oraz tuż za nim), i dodatkowo 

profesorowie wszystkie materiały nam wysyłają, które tylko potem należało wydrukować. Korea 

w stosunku do Polski jest nieco droższym krajem, miesięczny budżet w jaki należy się 

zaopatrzyć to około 1500-2000 PLN, nie wliczając wyjazdów poza Koreę a nie rezygnując                

z życia towarzyskiego na miejscu.   

 

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



W akademiku znajdowała się siłownia, na terenie uczelni dostępne były korty tenisowe, boiska 

piłkarskie, do gry w siatkówkę oraz w koszykówkę. Na terenie uczelni działa bardzo wiele 

różnych kół i organizacji studenckich, większość z nich jest w języku Koreańskim, ale zawsze 

można się dogadać na migi. Najbardziej popularnym klubem jest FriendsClub, gdzie Koreańscy 

studenci integrują się poprzez różne aktywności ze studentami z wymiany (bungee jumping,         

ice skating). Wokół kampusu aż roi się od restauracji, barów czy też karaoke, tak więc każdy 

znajdzie coś dla siebie. Jednak prawdziwe życie studenckie odbywa się w Seulu, gdzie                   

to bawią się wszyscy studenci z okolicy. 

 

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? 

Myślę, że wszystkie najważniejsze informacje już zawarłem, w razie gdyby były jeszcze jakieś 

dodatkowe pytania, zapraszam na maila.  

 

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

wyjazdem, możesz podać go tutaj.  

Piotr.tomala@student.ue.katowice.pl 

Piotr.tomala@yahoo.com 

 

 

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

 

mailto:Piotr.tomala@student.ue.katowice.pl
mailto:Piotr.tomala@yahoo.com

