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Relacja z wyjazdu w ramach wymiany bilateralnej na semestr zimowy r.a. 2016/17 na 
uczelni Nagoya University w Japonii 

 

Dzięki współpracy Politechniki Warszawskiej z uczelnią Nagoya University miałem w tym roku 
akademickim okazję spędzić 5 miesięcy, żyjąc i studiując w Japonii. Mogę bez wątpienia nazwać ten 
wyjazd najważniejszym w moim dotychczasowym życiu i poleciłbym go każdemu ciekawemu świata 
studentowi. Jest to doświadczenie niesamowitej i niezwykle odmiennej kultury japońskiej w 
wymiarze znacznie pełniejszym niż kilkudniowa wycieczka.  

 

1. Zakwaterowanie 
 
Uczelnia oferuje zagranicznym studentom pokoje w akademikach w bardzo przystępnej 
cenie.  Jako, że znajdują się one na terenie kampusu uczelni, dotarcie na zajęcia jest 
niezwykle dogodne i zajmuje około 5-10 minut.  
Został mi przydzielony pokój w ‘Higashiyama Student Residence’, wyposażony w 
indywidualną łazienkę, aneks kuchenny oraz wygodne miejsce do pracy. 
 

2. Uczelnia 
 
Uniwersytet w Nagoyi jest niezwykle przyjazny wobec przyjezdnych i niezorientowanych 
studentów. Pomoc przy wypełnieniu znaczącej ilości dokumentów oraz w odnalezieniu się w 
japońskich realiach oferują zarówno koordynatorzy wymiany jak i organizacje studenckie. Do 
dyspozycji w razie potrzeby jest również psycholog. 
Panuje niezwykle gościnna i przyjazna atmosfera, która zachęca do integracji ze 
środowiskiem uczelni. 
Istnieje możliwość zapisania się do rozmaitych klubów studenckich, zrzeszających osoby o 
wspólnych zainteresowaniach lub praktykujących dyscypliny sportowe. Jest to okazja do 
poznania japońskich studentów. 
Uczelnia wyposażona jest w trzy kafeterie oferujące znakomite jedzenie w dobrej cenie. Jako, 
że oferta jest szeroka, warto eksperymentować, próbując różnych potraw. Należy jednak 
odzwyczaić się od produktów takich jak chleb czy ser – w Japonii są raczej trudne do 
znalezienia, względnie drogie i w nienajlepszej jakości. Zachęcam do zapomnienia o nich i 
zanlezienia dalekowschodnich, świetnych odpowiedników. 
 

3. Miasto 
 
Pomimo, że Nagoya nie jest miastem słynnym i chętnie odwiedzanym przez turystów, 
stanowi ważny ośrodek o cechach metropolii – z nowoczesnym centrum, reprezentacyjnymi 
alejami, pięknym zamkiem i wieloma okazałymi świątyniami shintoistycznymi i buddyjskimi.  



Znajduje się tam również dużo restauracji, centrów handlowych czy barów i klubów nocnych. 
Centrum miasta znajduje się w pewnym oddaleniu od uczelni, ale dojazd jest stosunkowo 
łatwy i nie trwa długo. Problem stanowi natomiast cena – przejazd jest względnie drogi i nie 
ma możliwości zakupu biletu miesięcznego. Ponadto, komunikacja publiczna niestety nie 
funkcjonuje w nocy, więc po godzinie 12:00 , aż do 6:00 rano skazani jesteśmy na korzystanie 
z taksówek. 
 

4. Życie w Japonii 
 
Funkcjonowanie w rzeczywistości japońskiej każdego dnia stanowi wyzwanie, a zarazem jest 
to fascynujące doświadczenie. Japończycy, chociaż przemili, na ogół nie posługują się 
językiem angielskim, zatem, o ile nie zna się japońskiego, warto nosić ze sobą smartfon 
wyposażony w Internet oraz tłumacz Google. Po pewnym czasie można nauczyć się 
podstawowych zwrotów i trafnie odgadywać, co rozmówca ma na myśli. 
Niezmiernie imponuje stopień zaawansowania technologicznego Japonii – z urządzeniami 
obsługiwanymi przez komputer ma się tu do czynienia na każdym kroku.  
Olbrzymie wrażenie wywarła na mnie również tamtejsza architektura oraz kreatywność jaką 
wykazują się projektanci w jej tworzeniu. Biorąc pod uwagę, że nurt japońskiej architektury 
nowoczesnej cieszy się opinią jednego z najciekawszych i godnych uznania, jestem 
przekonany, że pobyt w kraju kwitnącej wiśni będzie dla każdego architekta bezcennym 
doświadczeniem. 
Pomimo rozwoju technologicznego, Japończycy są bardzo przywiązani do swoich tradycji i 
dziedzictwa kulturowego, czego dowodzą rozmaite festiwale organizowane na ulicach miast, 
czy na terenach świątyń, a także skłonność niektórych przechodniów do noszenia kimona na 
co dzień, bez okazji. 
Żyjąc w Japonii nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że wszystko jest inne, inaczej zorganizowane 
- ruch drogowy, przepisy, etykieta. Poznawanie i wdrażanie we własne życie tamtejszych 
zasad sprawiało mi olbrzymią radość. Niespodzianką może być funkcjonowanie automatu z 
kawą, korzystanie z toalety czy wizyta u fryzjera.  
Wszystkim, którzy są na to gotowi, bez cienia wątpliwości polecam tę wymianę, jako 
znakomite doświadczenie, zarówno na polu akademickim, jak i kulturowym.  
   

 

 

 

 

 


