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Swój wyjazd do Seulu na semestr jesienny 2015 roku uważam za jedno z najbardziej interesujących 

doświadczeń w moim życiu. Korea Południowa okazała się o wiele ciekawsza niż się spodziewałam – tętniąca 

życiem, pełna energii wynikającej z zachodzących zmian i niesamowicie piękna.  

Uniwersytet Hanyang jest miejscem, w którym dobro i rozwój studenta naprawdę stawia się na pierwszym 

miejscu. Profesorowie są nie tylko niezwykle pomocni, ale przede wszystkim bardzo otwarci i pozytywnie 

nastawieni do studentów. Studia w Korei polecałabym wszystkim, choć uniwersytet słynie przede wszystkim ze 

świetnych kierunków w zakresie inżynierii. Dla tych, którzy planują wyjazd, miałabym jednak kilka rad. Jeśli 

jednak nie okażą się one odpowiadać na wszystkie pytania, bardzo chętnie służę odpowiedziami prywatnie. 

 

Zakwaterowanie  

Jeśli o nie chodzi, nie polecałabym akademika. W tych tzw. "on-campus" występują 3,4-sobowe sypialnie i 

obowiązuje w nich godzina policyjna, tak więc wychodząc gdzieś wieczorem albo nawet wyjeżdżając na 

wycieczkę trzeba liczyć sie z tym, że wróci sie albo przed 1, albo po 6. Cena, też wcale nie najniższa, nie jest 

tego warta. Akademiki "off-campus" są z kolei położone nieco dalej od uniwersytetu (maksymalnie 15 min 

piechotą), aczkolwiek maja większe, zazwyczaj dwuosobowe pokoje i nie obowiązują w nich aż tak rygorystyczne 

zasady. Są natomiast szalenie drogie i wcale nie gwarantują studenckiej atmosfery i integracji, których się 

spodziewałam. Kuchnie są tylko w połowie wyposażone (mikrofalówka, dwa palniki), a sztućce trzeba kupić, lub 

nabyć samemu. Pokoje dzielone to bez wyjątku pokoje z łóżkami piętrowymi. Gdybym mogła wybrać ponownie, 

zdecydowałabym się pewnie na wynajęcie mieszkania z innymi studentami. Przed przyjazdem warto rozejrzeć 

sie na Facebooku za landlordami, którzy są nastawieni na wynajmowanie kilku mieszkań w jednym domu z myślą 

wyłącznie o studentach, co w praktyce oznacza tworzenie ośrodków z naprawdę przyjemną studencką 

atmosferą. 

 

Podróże 

Po przyjeździe do Seulu polecałabym jak najszybciej rezerwować bilety samolotowe na stronach tanich linii 

lotniczych i zwiedzić jak najwięcej Azji przed  końcem października, zanim zaczną sie egzaminy i oddania na 

uniwersytecie. Refleks jest bardzo ważny, jako że bilety kupowane w ostatnim momencie wcale nie są tak tanie, 

jak można by było tego oczekiwać. Seul jest wspaniałą podróżniczą bazą, szczególnie pod względem Japonii, 

Tajwanu, Wietnamu czy Filipin. 

 

Ceny 

Nie będę oszukiwać, Seul jest bardzo drogi (choć nie droższy od Japonii). Większość rzeczy w sklepach jest 

zazwyczaj dwa razy droższa niż w Polsce, nie wspominając juz w ogóle o warzywach i owocach, których ceny 

doprowadzały mnie do rozpaczy (za jedno jabłko płaci się około $1,5). Zaoszczędzić można bardzo (co najmniej 

trzykrotnie) żywiąc sie tylko na studenckiej stołówce, aczkolwiek biorąc pod uwagę to, ze Koreańczycy bardzo 

lubią wspólnie biesiadować, dużo się w ten sposób omija. 

 

Koreańczycy 

Koreańczycy to bardzo sympatyczny, towarzyski jak na Azję naród. Oczywiście, kulturowe bariery istnieją i 

bywają nie do przebicia, jednak, mimo surowych min, którymi raczyli nas w metrze, Koreańczycy okazywali się 

zawsze bardzo chętni do pomocy, nawet jeśli nie byli się w stanie z nami porozumieć po angielsku. Co więcej, 

bardzo często zdarzało się, iż chcieli zaprzyjaźnić się z Europejczykami, nawet tymi obcymi, spotkanymi na ulicy. 

 

 



Koreańscy studenci 

Jeśli chodzi o kontakty ze studentami i koreańskimi, nawiązanie ich nie jest wcale takie łatwe. Dla mnie osobiście 

rozmowa z większością z nich wydawała sie na dłuższa metę trudna, mimo że nie należę do osób, którym 

nawiązywanie nowych kontaktów sprawia jakikolwiek problem. W towarzystwie Koreańczyków do wszystkiego 

trzeba podchodzić ostrożnie, biorąc pod uwagę to, w jakim potrzasku można ich czasami przez przypadek 

zamknąć - kiedy z jednej strony nie chcą złamać swoich nie do końca zrozumiałych dla Europejczyka zasad, a z 

drugiej panicznie obawiają się nie być pomocnymi i urazić gościa.  

 

Uniwersytet i studenci zagraniczni 

Patrząc z perspektywy kolejnej wymiany, na której obecnie jestem, student community było w Seulu naprawdę 

świetnie zorganizowane. International Office był bardzo pomocny. Oficjalna facebookowa strona działała bez 

zarzutu, informując na bieżąco o nadchodzących wydarzeniach integracyjnych i nie tylko. Wydarzenia same w 

sobie, szczególnie te na początku, bardzo dobrze łączyły poznawanie Korei z życiem towarzyskim i choć niektóre 

z nich wydawały mi się, szczególnie na początku, o wiele za drogie, radziłabym brać w nich udział, jako ze to 

najlepszy sposób na poznawanie innych studentów zagranicznych. To właśnie ze względu na nie, opiekujący się 

studentami International Office i bardzo pomocny program mentorski nie obawiałabym się też jechać na wymianę 

sama. 

 

Języki 

Większość Koreańczyków, czasem nawet wykładowców, bardzo słabo radzi sobie z angielskim. Trzeba sie z tym 

liczyć, zapisując sie na zajęcia i brać pod uwagę możliwość zmiany planu. Co do kursów językowych, nie 

polecałabym ich osobom, które wybierają się na tylko jeden semestr. Większość moich znajomych spędzała dwa 

wieczory w tygodniu na zajęciach i jeszcze więcej na powtarzaniu, a, mówiąc szczerze, nie nauczyła sie niczego 

przydatnego, oprócz może kilku słów, którymi można by było sie popisać po powrocie do domu. Moim zdaniem 

więcej o Korei można się było nauczyć spędzając ten czas na zwiedzaniu – szczególnie, że znajomość języka nie 

jest wcale niezbędna do „przetrwania” w Korei. 

 

Studia - architektura 

Studentom architektury polecałabym uniwersytet Hanyang choćby ze względu na możliwość poznania zupełnie 

innego, nieco bardziej filozoficznego podejścia do projektowania, niż to na naszym wydziale (i, jak mi się wydaje, 

w ogóle w Polsce). Nie ma sensu ich ze sobą porównywać, jednak wypróbowanie zarówno jednego, jak i 

drugiego z całą pewnością poszerza horyzonty. 

Moimi dwoma najważniejszymi przedmiotami było projektowanie i projektowanie urbanistyczne, których 

połączenie oznaczało dla mnie wiele nieprzespanych nocy, jednak cały czas uważam, że było tego warte. Design 

Studio prowadziła profesor Nack Lee, która okazała się naprawdę fantastyczną i cały czas popychającą do 

przodu prowadzącą. Oprócz tego była też niesamowicie miłą osobą, która bardzo ceniła sobie relacje ze 

studentami, troszcząc się o nas w ujmujący za serce sposób. (Jak choćby zjawiając się w studio na dodatkowych 

korektach o 10 wieczorem i przynosząc ze sobą pączki). Urban Design prowadził profesor Alban Manissi, 

niesamowicie wymagający, choć niepozbawiony poczucia humoru Europejczyk, któremu na zawsze będę 

wdzięczna za wiedzę zdobytą z długiej listy książek, artykułów i filmów, którymi zasypywał nasze skrzynki 

mailowe co tydzień. 

 

Po semestrze 

Ja wracałam do domu na święta, bo to mój ulubiony okres w roku i wiedziałam, że byłabym nieszczęśliwa 

spędzając go poza domem. Jednak osobom, które nie czują do tego okresu aż tak wielkiego sentymentu 

radziłabym zostać w Azji do końca stycznia. Większość moich znajomych tak właśnie zrobiła i po fantastycznym 

przeżyciu jakim była Korea, przeżyła jeszcze miesiąc dalszych podróży, zazwyczaj na Filipinach i okolicach, do 

których miło się wybrać po dość mroźnym początku zimy. Filipiny są wyjątkowo tanie, tak samo jak bilety lotnicze, 

dlatego jest to okazja, z której szkoda nie skorzystać. 


