
1. Nazwa uczelni, miasto, kraj 

Ajou University, Suwon, Korea Południowa 

 

2. Daty pobytu na uczelni partnerskiej 

26.08.2014 – 20.12.2014 

 

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

Wiza D-2 z opcją wielokrotnego wjazdu za 288 PLNów (wydana ambasadzie w ciągu kilku dni). 

Ubezpieczenie Goather z kartą ISIC. 

Szczepienia opcjonalne - kto ma ochotę, ten się szczepi. ;) 

Po angielsku trzeba dokument medyczny, tj. Health Record, zaświadczający o braku gruźlicy (na 

podstawie RTG płuc). W Polsce trzeba trafić na lekarza, który machnie sygnaturkę pod angielskim 

pismem, a mi na znalezienie takowego, niestety, trochę czasu zajęło. Prawdopodobnie można tę 

sprawę załatwić też już na miejscu w szpitalu na terenie campusu. 

Na miejscu trzeba wyrobić sobie Allien Card – koszt to 30.000 won. 

 

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

wprowadzający, kontakt z International Office) 

Polecam dotarcie na miejsce samolotem. 

Przed przyjazdem Ajou przesyła ekskluzywny guidelines ze zdjęciami, więc bez problemu trafi się do 

autobusu, który za 12 tys. won dowozi pod Hotle Castle w Suwon, z którego już tylko 15 minut butem 

do kampusu (bądź taxi za paręnaście złotych max).   

Przyjęcie i pierwsze dni naprawdę bezbłędne. Koreańczycy się bardzo starają, żeby pomóc i jak 

najlepiej ugościć przyjezdnych. Będzie pełno organizacji, „wolontariuszy”, które pomogą z 

aklimatyzacją. 

 

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

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

 

Investment – przedmiot zmora. Prawdziwy survival dla osób szukających mocnych wrażeń. Ja się w 

życiu nie uczyłem do żadnej matury, czy sesji tyle, co tutaj do tego jednego pojedynczego przedmiotu. 

Poziom nauki i ilość materiału typowo pod koreańskiego studenta (w Polsce uczelnie by chyba świeciły 

pustkami, gdyby studenci się musieli tyle uczyć). Do zaliczenia: kartkówki praktycznie na każdych 

zajęciach, potężny projekt, niebanalny egzamin. Jednak jak ktoś zainteresowany tematem, to jak 



najbardziej polecam, bo można się wyjątkowo sporo nauczyć i policzyć. Angielski wykładowcy też na 

bardzo wysokim poziomie. 

 

Intermediate Financial Accounting – jak dla mnie przedmiot komedia. To była rachunkowość, o której 

profesor opowiadał (na przykładzie ryżu na polu, historii życia, itp.), opowiadał i opowiadał, a czasami 

coś liczył na tablicy. My, studenci, przez pół roku nie otrzymaliśmy żadnego zadania na lekcji, zadania 

domowego, żadnego liczenia, a na egzaminach (mid-term i final exam) dostajemy X zadań do 

policzenia, które znacznie przewyższają poziomem te, o których profesor opowiadał na lekcjach, bo jak 

to mówił: ‘on tylko zaszczepia w nas generalne zasady myślenia i logikę, a na egzaminie oczekuje 

wyjścia poza standardy i wykazania się’. Angielski na dobrym poziomie. 

 

Korean Language for Beginners – przystępnie prowadzone zajęcia. Nie za ciężko, nie za lekko. 

 

Korean History and Development of Korean People – całkiem lekki przedmiot. Na zaliczenie 

wymagany esej, prezentacja grupowa i dość proste egzaminy. Wykładowca bardzo w porządku i miły, 

ale niestety poziomem angielskiego nie błyszczał.    

 

Tennis – chyba najlepszy przedmiot (oczywiście – po inwestycjach). Korty na terenie campusu. Dość 

sporo ćwiczenia uderzeń. Jedyną niedogodnością, że trener ni w ząb nie mówi po angielsku. Także jak 

coś nam tłumaczył, to po prostu podchodził i nas manualnie nastawiał i pokazywał daną ewolucję 

„sterując nami”. Zaliczenie to egzamin praktyczny + praca pisemna (po koreańsku, żeby nie było 

wątpliwości).  

 

Ogólna uwaga do bezwzględnie wszystkich przedmiotów. Obecność absolutnie obowiązkowa. Kilka 

nieobecności i się z automatu oblewa dany przedmiot. 

 

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

Wszystko bezproblemowo i wszystko jest. Drukowanie darmowe (jedyny koszt to własny papier). 

 

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

Uczelnie przydziela 2- lub 4-osobowy pokój w akademiku na terenie campusu. W pokoju łóżka piętrowe 

i na osobę przypada stolik z dwoma szufladami i dwoma półkami oraz jedna szafa. Kuchnia, łazienka 

na korytarzu. Pranie: dostępne pralki do własnego użycia za 500 won, bądź opcja skorzystania z 



kompleksowego serwisu prania na koszyki (kilogramy) – jeden koszyk, tylko nie wiem ile kilo można 

było do niego spakować, to koszt 3.500 won. 

Bez kaucji, bez opłat za pokój. 

 

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

opłaty) 

Ciężko mówić o kosztach jak każdy ma inny styl. Bym oszacował na 900 do 4000 PLNów.   

Generalnie produkty żywnościowe z dwa razy droższe niż w Polsce, jakbym miał uśrednić. 

Mi bardzo pasowały posiłki na stołówkach (chociaż nie wszystkim one smakowały), a jak było mało, to 

można prosić o większą porcję. Koszt za obiad/śniadanie to od 2 do 4 tys. won (chociaż chyba w jednej 

ze stołówek było jakieś danie za 4,5 tys.). 

Jedynie chyba transport miejski i taksówki wychodzą relatywnie tanio. Czerwony bilet na bus 

ekspresowy (np. do Seulu), to 2200 won, pojedynczy bilet na zwykły autobus/metro (którym notabene 

można przejechać z jednego na drugi koniec Seulu), to 1100 won. 

Materiały (książki, zeszyty, itp.) - chyba się w 150zł zamknąłem. 

Aha, alkohol nie wychodzi źle cenowo. Piwo faktycznie dwa razy drożej, ale tam ogólnie jest jeden 

tradycyjny alkohol dla wszystkich (czy to dla menela, czy studenta, czy biznesmena), czyli Soju, 

którego butelka kosztuje 1000-1500 won max. Powiedziałbym wręcz, że Soju to element kultury, który 

sprawia, że wyjście na miasto może być całkiem ekonomiczne. Z drugiej strony koszt wejściówek do 

klubów może trochę szokować (standardowo 10-20tys. won, jednak zdarzały się i takie po 35 tys. won). 

 

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

To temat na grubszą rozprawę, więc nawet nie zaczynam pisać, ale skromnie przyznam, że się nie 

nudziłem.  

 

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? 

Po prostu jechać, nie ma się za bardzo nad czym rozwodzić. 

 

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

wyjazdem, możesz podać go tutaj.  

Śmiało – kita@interia.eu 

 

Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Międzynarodowej Wymiany Studentów. 

mailto:kita@interia.eu

