
Maria Raczkiewicz 

mariaraczkiewicz09@gmail.com 

Hanyang University 

09-12.2016 

Semestr jesienny 2016 spędziłam w Seulu w Korei Południowej. Studiowałam tam electronic 
engineering na Hanyang University. Było to niezapomniane przeżycie. Doświadczyłam tam 
wiele wspaniałych chwil oraz poznałam niesamowitych ludzi z całego świata.  

Seul 

Seul jest stolicą Korei Południowej. Jest to piękne miasto łączące w sobie zarówno 
nowoczesne budynki jak i stare pałace sprzed lat. Znajduje się tam wiele ciekawych miejsc, 
które warto odwiedzić. Poruszanie się po Seulu jest bardzo łatwe, ponieważ jest tam dużo 
autobusów miejskich, a metro ma około 11 linii. Taksówki są tańsze niż w Warszawie, ale 
będąc obcokrajowcem często jest ciężko je złapać. Większość Koreańczyków słabo mówi po 
angielsku. Nawet ludzie młodsi mają często z nim problemy. Jednak pomimo bariery 
językowej Koreańczycy zawsze chętnie ci pomogą. Jest to bardzo sympatyczny i towarzyski 
(w porównaniu np. do Japończyków) naród.  

Uczelnia 

Kampus uniwersytetu jest piękny i bardzo duży. Na kampusie są restauracje, stołówki, 
kawiarnie, a nawet fryzjer. Na terenie uczelni znajdują się boiska do różnych sportów oraz 
kilka siłowni. Jeśli chodzi o system nauczania to wygląda on inaczej niż w Polsce. Koreańscy 
profesorowie sprawdzają obecność podczas zajęć i jest ona wliczona do punktacji 
przedmiotu. Zadają oni również prace domowe, które są obowiązkowe i oceniane. W ofercie 
uczelni jest nauka języka koreańskiego. Można się go uczyć na dwóch poziomach Level 1 albo 
2. Ten pierwszy jest dla tych, którzy nigdy wcześniej nie uczyli się tego języka. Level 2 jest 
przeznaczony dla tych, którzy mają jakieś podstawy, umieją alfabet koreański i są w stanie 
coś powiedzieć w tym języku. 

Koszty 

Dzięki umowie między uczelniami nie trzeba płacić czesnego, ale sam wyjazd jest bardzo 
kosztowny. Moim zdaniem zanim zdecydujemy się na tą podróż należałoby poszukać 
jakiegoś stypendium. Seul jest bardzo drogim miastem. Ja mieszkałam w gosiwonie jest to 
coś jak nasz akademik, ale prowadzony przez prywatne osoby. Jest to bardzo popularny 
rodzaj zakwaterowania w Korei szczególnie wśród studentów. Za mały pokoik z prysznicem w 
środku płaciłam 400 tysięcy KRW miesięcznie. Akademiki oferowane przez uczelnie są trochę 
tańsze, ale obowiązują w nich zasady. Produkty spożywcze w sklepach są tak drogie, że nie 
opłaca się samemu gotować. Taniej wychodzi jedzenie na kampusie czy na mieście w 
restauracjach, o których wiemy, że mają przyzwoite ceny. W Korei bardzo popularne jest 
jedzenie na mieście, więc znajduje się tam bardzo dużo miejsc, w których można dobrze 
zjeść. Polecam przejść się po okolicy koło kampusu i znaleźć sobie te tańsze miejsca. Niestety 
w Seulu nie ma czegoś takiego jak bilety miesięczne czy ulgowe na komunikacje miejska. 
Jeden przejazd metrem to, co najmniej 1250 KRW w zależność od dystansu. 
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Podróże 

Z Korei można kupić tanie bilety lotnicze do innych krajów azjatyckich. Jeżeli macie w 
planach podróżowanie to polecałabym zakup ich w pierwszych dniach po przyjeździe. Ja 
podczas swojego pobytu odwiedziłam Japonię i Tajwan. Wracałam do Polski na święta, ale 
jeśli chcielibyście zostać dłużej to po skończonym semestrze można się wybrać na Filipiny, do 
Tajlandii czy Wietnamu. Są to kraje na pewno tańsze od Korei Południowej. 

Link do filmiku stworzonego przez moją koleżankę. Jest to wycieczka po kampusie. 

https://www.youtube.com/watch?v=1fMhcMNRMew 

 


