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Wymiana bilateralna Hanyang University 
 
Mój wyjazd na wymianę bilateralną na uczelnie Hanyang University w Korei Południowej 
uważam za jak najbardziej udany. Doświadczyłem i poznałem wiele kultur oraz zdobyłem 
kontakt z ludźmi z całego świata. Przeżyłem tam wiele niezapomnianych chwil oraz gdybym 
miał możliwość jechania do Korei Południowej jeszcze raz napewno długo bym się nie 
zastanawiał. 
 
Korea południowa 
 
Korea południowa jest jednym z najpiękniejszych krajów azji wschodniej, posiadająca 
bogatą i ciekawą historię. Mimo tych aspektów nie cieszy się on dużą popularnością wśród 
turystów przyćmiewa ny przez takie kraje jak Japonia, czy Chiny. Kultura koreańska 
zdobywa popularność dzięki rozprzestrzeniającemu się K-Wave, to jest muzyka koreańska 
tak zwany K-pop, oraz seriale tak zwane dramy,które zdobywają z roku na rok coraz większą 
popularność, nie tylko w Azji, ale także na starym kontynencie, czy też Ameryce, przez co 
zainteresowanie Koreą zwiększa się wśród ludzi młodych.  
 
Pierwsze kroki w Korei 
 
Lotnisko obsługujące loty międzynarodowe w Korei, lotnisko w Incheon, oddalone jest 70 
kilometrów od stolicy, przez co miałem obawy, że dostanie się do Seulu będzie 
czasochłonne i męczące. Na szczęście moje obawy okazały się bezpodstawne, ponieważ 
transport miejski w Korei stoi na bardzo wysokim poziomie. Kierowany głównie 
oznakowaniem oraz internetem, udało mi się zdobyć najważniejszą rzecz potrzebną do 
przemieszczania się po Seulu, czyli kartę T-money. W taką kartę można się zaopatrzyć w 
każdym sklepie spożywczym (CU, 7 eleven, GS25) oraz na lotnisku z automatów. Służy ona 
do przemieszczania się transportem miejskim po aglomeracji Seulu. Koszt dojazdu z lotniska 
na uniwersytet wyniósł mnie około 4300 KRW(uniwersytet posiada własną stację metra), 
przez co byłem pozytywnie zaskoczony, gdyż koszty dojazdów bezpośrednich były dużo 
droższe. Średnie koszty podróży metrem/autobusami z przesiadkami to 1250-2000 KRW, 
zależnie od dystansu i linii jakich używamy. 
 
Uniwersytet 
 
Hanyang University jest jednym z największych uniwersytetów w Korei Południowej, 
usytuowany on jest na górze, przez co należy się przygotować na codzienne wchodzenie po 
schodach, aby dostać się na zajęcia. Uniwersytet niestety w swojej ofercie nie ma dużej 
ilości przedmiotów prowadzonej po angielsku, lecz myślę że każda osoba z Politechniki 
będzie w stanie znaleźć dla siebie interesujące przedmioty. Kampus jest ogromny, posiada 
dużą ilość restauracji studenckich, obiektów sportowych (korty do tenisa, boiska do 
koszykówki, czy stadion), oraz ogromną bibliotekę, która umożliwia uczenie się w spokoju, a 



także relaks. W restauracjach studenckich ceny jedzenia zaczynają się od 3000 KRW i 
dochodzą do 5000 KRW (to jest 12-17 zł), jeżeli nie jest się fanem azjatyckich smaków, nie 
ma co się obawiać, ponieważ jest restauracja w której występują dania zjadliwe dla 
europejczyków, danie wegetariańskie oraz halal. Na uniwersytecie znajduje się także wiele 
kół zainteresowań do których można się zapisać na początku semestru, o wielu tematykach, 
od kółka szachowego, po koło iluzjonistów, niestety należy pamiętać, że Koreańczycy boją 
się mówić po angielsku oraz nie wszyscy potrafią, dlatego nie do każdego kółka 
przyjmowane są osoby z zagranicy. Polecam zapisanie się na język koreański dla 
początkujących, lekcje nie należą może do zbyt interesujących i intensywnych, ale pozwala 
to na poznanie wielu ciekawych ludzi oraz zapoznanie się z podstawami języka 
koreańskiego. Rekomendowałbym także wzięcie udziału w programie mentorskim, mój 
mentor był bardzo miły oraz pokazał mi wiele aspektów życia w Korei oraz nauczył kultury, 
przez co szybciej mogłem się zasymilować. 
Obok uniwersytetu znajduję się stacja Wangsimni, wokół której jest wiele restauracji, 
sklepów oraz barów, przez co większość czasu na integrację studenci spędzają tam. 
Jeżeli chodzi o naukę, tryb nauki oraz podejście do niej, są one odmienne w Korei, na co 
należy się przygotować. Profesorowie, z którymi miałem zajęcia byli mili na studentów, 
dostarczali materiały w języku angielskim oraz można było z nimi spokojnie porozmawiać.  
 
Akademik 
 
Przez cały swój pobyt w Korei mieszkałem w akademiku należącym do uniwersytetu. Dzięki 
programowi integracji ludzi z zagranicy z koreańczykami, w którym wziąłem udział, miałem 
szczęście mieszkać w dwuosobowym pokoju z własną łazienką. Koszt akademika nie był 
relatywnie duży, za pobyt od 26 lutego do 21 sierpnia, pokój ten kosztował mnie około 1,5 
miliona KRW. Pokój wyposażony był w biurko, szafkę zamykaną na kod, łazienkę z 
prysznicem oraz klimatyzację. Sam akademik posiada stołówkę w której można zjeść 
czasami dobry posiłek za 3300 KRW, oraz sklep spożywczy. Akademik jest również 
zaopatrzony w małą siłownie i pokój do nauki. 
 
Seul 
 
Stolica Korei Południowej to ogromna metropolia, przez co do zaoferowania ma wiele 
rozrywek. Jeżeli interesuje się historią, w Seulu można znaleźć wielkie muzea oraz miejsca 
pamięci o tematyce wojny koreańskiej. W miejscach takich jak Hongdae (miejsce spotkań 
młodzieży, znajdujące się przy Hongik University), czy Itaewon (dzielnica słynąca z tego, że 
mieszkają w niej oraz żyją ludzie z zagranicy) w nocy można bardzo miło spędzić czas ze 
znajomymi. Niestety metro w Seulu kończy swoją pracę dość wcześnie, więc należy się 
przygotować na powrót nad ranem, lub wzięcie dość drogiej taksówki. 
 
 


