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• Hol hallottál a Kreditmobilitás Tanulmányi/Tengerentúli Tanulmányi Mobilitás 

programról?  

Már az egyetemi tanulmányaim kezdetén egy orvostanhallgató ismerősöm – aki szintén 

cserediákként kezdte pécsi tanulmányait – ismertetett meg a csereprogramok, főként az 

Erasmus világával és lehetőségeivel. Számomra azonban mindig is egy ázsiai/amerikai 

csereprogram volt a cél – bár ötletem, elképzelésem akkor még nem igazán volt, ezt, hogyan 

is valósítsam meg. Ebben segített az az előadás, amit a Közgazdaságtudományi Karon 

hallottam, mely részletezett minden ösztöndíjtípust és annak lehetőségeit.  

  

• Mit vártál tőle?  

Konkrét elképzelésem nem volt, mikor nekivágtam az útnak. Tudtam, hogy más lesz a 

kultúra, az emberek, az ételek és nem utolsósorban az oktatás is, azonban ennyi ideig még 

sosem éltem távol az otthonomtól így csupán halvány sejtéseim voltak, mi vár rám.  

  

• Milyen nehézségekkel kellett szembenézned? Hogyan küzdötted le őket?  

 

A legnagyobb problémát egyértelműen a nyelvi akadályok áthidalása jelentette. Sajnos Dél-

Koreában nem olyan elterjedt az idegennyelvek elsajátítása, főleg nem a mindennapi élet során 

látogatott helyeken ( pl.: mozi, étterem, szupermarket), így ez a kommunikációt jelentősen 

megnehezítette. Szerencsére néhány koreai kifejezés elsajátításával és némi „activity-vel”, ezt is 

át lehet hidalni. A másik probléma a vízum „meghosszabbítása” során jelentkezett. Magyar 

állampolgárként egyszeri belépésre jogosító vízumot lehetséges csupán igényelni. A megérkezés 

után pedig egy ideiglenes lakcímkártyához hasonló dokumentum igénylése után tartózkodhatunk 

legálisan az országban, vagy esetleg hagyhatjuk el azt egy kirándulás erejéig. Ezt a folyamatot 

csupán a papírmunka teszi kellemetlenné, továbbá az, hogy a városba adott időszakban érkező 

több ezer cserediák számára összesen egy okmányiroda áll rendelkezésére – így a várakozási idő, 

amíg megérkezik a dokumentum 1,5 hónap. 

 

 

•  Utazás  

 

Mi a Budapest-Dubai-Szöül úton repültünk, mely a Campus Mundi mellé elnyert utazási 

támogatás révén költséghatékonynak mondható, - 180.000 Ft. -  továbbá az egy átszállásnak 

köszönhetően nem is tartott sokáig – 18 óra.  

 

  

• Szállás (típusa, havi díja)  

 
Az egyetemi kollégium meglehetősen sok kötöttséget hordoz magában (előírt „lámpaoltás”), így 

mi inkább az albérletet választottuk. Ez sajnos nagyságrendileg drágább, mint Magyarországon, 

így havonta 175.000 forintot fizettünk fejenként. Az egyetem épületétől kevesebb, mint száz 

méterre laktunk, így a kollégiumban lakókkal ellentétben nekünk nem kellett naponta metrójegyet 

váltani. 

 

 

 

  



• A város (pl.: helyi közlekedés, étkezés, szórakozási lehetőségek)  

 

Főként metróval és taxival közlekedtünk a városban. A városban összesen közel húsz 

metróvonal található, így könnyedén, egy-két átszállással bárhova eljuthatunk. Furcsa módon 

nem váltható havi érvényességű bérlet, így minden alkalommal az előre, egy plasztikkártyára 

feltöltött egyenlegünket használtuk fel.  

A helyi kultúrában nem igazán kap fontos szerepet az otthoni étkezés, így az éttermek 

megfizethető áron biztosítanak megfelelő minőséget. Egy helyi alkalmazás több, mint 

135.000 éttermet listázott a városban, ezáltal véleményem szerint, mindenki megtalálja a 

számára kedvező választást.  

Szórakozás területén is bővelkedik a lehetőségekben Szöul. Van három egész városnegyed, 

ami éjszakánként átalakul bulinegyeddé és birtokba veszik a szórakozni vágyók – Itaewon, 

Hongdae és Gangnam. Azonban az ember napközben sem tud unatkozni, hiszen a VR és 

internetes kávézóktól a beltéri íjászaton át a trambulinparkig minden megtalálható a városban.  

 

 

•  Megélhetési költségek  
 

Az életszínvonalból adódóan sajnos a megélhetési költségek elég magasak, azonban, ha sikerül 

elnyerni a Campus Mundi ösztöndíjat, úgy egy hónapban kb. 10-20 ezer forintot kell saját 

forrásból finanszírozni, még úgy is, amennyiben az albérlet lehetőségét választja valaki.  

 

 

•  Erasmusos élet (pl.: programok, helyi ESN, mentorhálózat)  

 

A helyi mentorhálózat rendkívül szervezetlen és tapasztalatlan volt. Az érkezésünkkor 

tartottak egy orientációs napot, mely során felsorolták a fontos adminisztratív dátumokat és 

teendőket. Ezen felül sajnos nem igazán voltak segítőkészek, nem igazán tekinthetők 

mentornak, hiszen nem végeztek szinte semmilyen mentortevékenységet. Szabadidős 

tevékenységet elvétve szerveztek, de sajnos az első kirándulás után megtapasztaltuk, hogy 

sokkal élvezhetőbb és hasznosabb, amennyiben magunk végezzük a szervezési 

tevékenységeket.  

 

 

• Fogadó intézmény, tanulmányok/szakmai gyakorlat bemutatása és értékelése 

 

A Sungkyunkwan University a világ 100. legjobb egyeteme, így ennek megfelelő, minőségi 

oktatásban volt részünk. Megannyi tanár a világ legnevesebb egyetemeiről került ki, – 

Harvard, Yale, Oxford – így számukra alapvető követelmény volt a magas szintű szakmaiság. 

Elvárták az óráról órára történő készülést és az otthoni kutatómunkát. Úgy vélem az itt 

szerzett oktatás nagyban hozzájárult a szakmai előmenetelemhez.  

 

  

• Mi volt a legjobb az mobilitásban? Mit adott neked a program?  

 

A szakmai fejlődésen túl rendkívül sok új barátot és kapcsolatot szereztem. Egy olyan kultúrát 

ismertem meg egy olyan szemszögből, amire máshogy nem lett volna lehetőségem. Elkezdtem 

tanulni egy új nyelvet (koreait) és néha akaratlanul is, de kiléptem a komfortzónámból, evvel is 

fejlesztve a személyiségemet.  

 



  

• Miért ajánlanád másoknak?  

 

Olyan embereknek ajánlanám ezt a mobilitást, akik számára fontos az oktatás minősége, de 

emellett kedveli az ázsiai kultúrát és szeretne felfedezni egy csodálatos országot. Szerencsére 

engedélyezik az órák keddi, szerdai és csütörtöki napokra történő felvételét, így a maradék 

négy napban kiváló lehetőség nyílik utazni – akár országon belül, akár a környező 

országokba. Nekem volt szerencsém eljutni Jeju szigetére, Busanba, Kínába és Észak-

Koreába.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


