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Beszámoló Európán túli hallgatói részképzésről
Waseda University
A Campus Mundi pályázata és a BME –
Waseda

University

együttműködésének

köszönhetően a 2019/2020. tanév őszi
félévét Japánban töltöttem1. Az intézmények
közötti szerződés szerint akár egy teljes évet
is tanulhattam volna a Wasedán, de a
második

szemeszterre

már

nem

jár

támogatás a Tempustól. A gyakorlati része a
jelentkezésnek egy kicsit bonyolult, de ez ne
ijesszen el senkit, mert megéri. IELTS vagy
TOEFL nyelvvizsga szükséges, minimum
középfokú angoltudással, illetve bizonyos
karokon, úgy tudom, csak a japánt fogadják
el, erről külön kell tájékozódni. Én személy
szerint sajnos nem beszélek japánul, de az én karomon (GSICCS) kizárólag angolul folyt az
oktatás. Minimális (pár mondatos) nyelvtudás nem árt a mindennapokhoz, de teljesen jól el
lehet boldogulni az angollal is az országban. Rengeteg brossúrát, információs füzetet és egyéb
tájékoztatást adnak szinte mindenhez, hihetetlenül részletes és aprólékos az eligazítás. Ezzel
viszont egy kis rugalmatlanság is együtt jár, nagyon kell vigyázni a határidők betartásával, mert
azok elszalasztása főbenjáró bűnnek minősül (utólag inkább engednek hiánypótlást, ha
egyébként a határidőn belül legalább valami be lett adva).
Az egyetemen hétről hétre kell dolgozni, de nagyon segítőkészek és felkészültek a tanárok,
mindenben támogattak. Nekem pozitív élmény volt a Wasedán tanulni, az oktatás színvonala
magas, a közösségi élet pedig sokkal nagyobb hangsúlyt kap, mint az otthoni rendszerben,
legalábbis én ezt tapasztaltam. Hihetetlen sok csoport („circle”) van, ami a kalligráfián, táncon
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A Tempus Közalapítvány által működtetett ösztöndíjprogram hallgatói részképzési típusa 2019. október 24-én
felfüggesztésre került és mostanáig (2020. 02. 14.) nem került újra meghirdetésre. (NKI)
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át

a

minden

különböző

tanulócsoportokig

érdeklődési

kört

felölel,

szerintem remek lehetőség kipróbálni új
dolgokat, és megismerni japán diákokat,
akik egyébként kicsit el vannak szigetelve
a külföldiektől, főleg ha valaki nem beszél
japánul.
érdemes

Az

ICC

circle

figyelni,

mert

eseményeit
ingyenes

workshopokat tartanak angolul (ikebana,
kalligráfia, nemzetközi konyha stb.) és
kirándulásokat is szerveznek. Ezekre
általában regisztrálni kell határidőn belül,
és sorsolással döntik el a résztvevőket. A
hirdetőtáblájukat

és

a

MyWaseda

üzenőfalát (ez lényegében a Neptunnak
felel meg) kell figyelni.
Én szerencsére közeli kollégiumban kaptam szobát, egy kérdőív és sorsolás alapján helyezik el
a jelentkezőket, de úgy tudom, segítenek szállást szerezni azoknak is, akik nem jutottak be,
tehát nem kell megijedni. Látogatót nem lehet viszont fogadni, tehát ezzel nem érdemes
számolni, kizárólag ottlakók tartózkodhatnak az épületben.
A Campus Mundi ösztöndíjból ki lehet jönni, bár természetesen oda kell kicsit figyelni, hogy
milyen boltban és mit vásárol az ember (a gyümölcs rendkívül drága!), mert egészen nagy
eltérések lehetnek. Én azt tanácsolnám, hogy legyen biztonsági tartalék az ösztöndíj mellett, ha
másért nem, utazás miatt; mindenképp javaslom Kyoto városát és Seoult is, mert fantasztikus
helyek, és olcsón el lehet ezekre a helyekre jutni Tokióból.
A Campus által kiírt pályázatban még az szerepelt (amikor én jelentkeztem), hogy támogatják
az utazást, de nekem már nem jutott ebből, tehát számolni kell az utazás kifizetésével, ami
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jelenleg 200 és 300 ezer forint körül mozog, oda
vissza2. (Érdemes egyszerre megvenni az oda-és
visszautat, ha lehet, mert úgy általában olcsóbban
jön ki.)

Összességében
tapasztalat

volt

óriási
az

élmény
út;

és

rengeteg

lehetőségem

volt

megismerni egy teljesen más kultúrát, remek
embereket, más perspektívából tanulhattam a
szakirányom, és még sorolhatnám. Csak biztatni
tudok mindenkit, hogy jelentkezzen, mert tényleg
minden fáradságot megért ez a pár hónap
Tókióban.

Pár alapvető tudnivaló, a
teljesség igénye nélkül:
-átalakító kell a konnektorhoz
-fordított a közlekedés (a
mozgólépcsőn is!)
-sok helyen csak készpénzel
lehet fizetni!
-nem illik borravalót adni
-nem illik az utcán enni (inni
se, de az elfogadottabb)
-nem illik orrot fújni
-ha valaki beteg, illik maszkot viselni
-meghajlás köszöntéskor illendő, de nem várják el a külföldiektől, viszont örülnek, ha néhány
illemszabályt ismernek (megszólításkor név után ‘san’ például a tisztelet jele)
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Ld. előző pont.

