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Japán, Tokió – Waseda University 

Szereted a sushit, az animéket, a gyönyörű tájakat vagy a kedves embereket? Érdekel Ázsia, Japán vagy a Japán nyelv? 

Szívesen tanulnál Japán top 10 egyetemei közül egyen vagy élnél Tokió szívében? Ha bármelyiknél magadra ismertél, 

akkor ez a Te helyed! 

Én személy szerint mindig is érdeklődtem a japán kultúra iránt és egy félév japán nyelvet is tanultam az egyetemen, 

azonban ez a kiutazásom (2018/2019 őszi féléve) előtt 2.5 évvel volt. Így még most szeretném leszögezni, hogy 

egyáltalán nem probléma, ha az ember nem tud japánul. A legtöbb ismerősöm kint, akik szintén cserediákként jöttek, 

egyáltalán nem beszéltek, olvastak vagy írtak japánul. Bár a japánok nem híresek az angol nyelvtudásukról, kifejezetten 

segítőkész mindenki, kézzel-lábbal mutogatnak, és mindenben segíteni szeretnék a fiatal, külföldi diákokat! 

Azonban fontos a jelentkezéshez egy nemzetközi angol nyelvi teszt elvégzése. A Waseda University-n két nyelvi tesztet 

fogadnak el; Toefl iBT és IELTS. Én a Toefl-t választottam, mert az egész egy gépen zajlik és sok ingyenes anyagot 

találtam hozzá neten. A szóbeli része is gépen történik, egy mikrofonba kell beszélni, fejhallgatóval. A nyelvi teszten 

nem lehet megbukni, 120 pontból ér el az ember valahányat, és minden egyetem előírja, mennyi pont az elvárás. A 

Waseda esetében ez 77 pont volt, ami egy közepes B2 szintek felel meg. 

A következő fontos lépés minden dokumentum beszerzése volt, amit időben el kellett kezdenem, mert elég sok papírt 

kell beszerezni. Nem volt nehéz ezeket kikérni és összeszedni, de időbe telik mire mindegyik rendelkezésre áll (banki 

dokumentumok, tanulmányi átlagok, nyelvvizsga papír megérkezése, tanári ajánlás, stb.). Miután leadtam mindent, 

vártam a válaszra, hogy sikerült-e bekerülnöm a BME által választottak közé. Miután megtudtam, hogy sikerült, 

jöhetett a következő két lépés: jelentkezni a Campus Mundi ösztöndíjra és a Waseda Universityre. A legtöbb papír meg 

volt már mindkettőre, így azoknak a leadása után is várakoznom kellett már csak. Három-négy hónap után jött is a 

válasz, hogy sikerült, és mehetek Japánba.  

Három dolgom volt csak az indulás előtt, a vízumra való jelentkezés 

(amely egyszerűen megy), szállás választás és a repülőjegy vásárlása. 

Az utóbbira a Campus Mundi 300e Ft támogatást adott (oda-vissza 

útra összesen), így azzal nem volt probléma. Szállás lehetőség 

keresésében segít az egyetem. Két international kollégium (havi 45e-

65e yen) és családnál való szállás (75e yen) közül lehetett választani, 

illetve lehetett segítséget kérni, ha albérletben (50-120e yen) 

szeretett volna az ember lakni. A kollégium nem mindenkinek 

biztosított, de általában megkapták, akik jelentkeztek. Pozitív 

csalódás volt a kollégium, tiszta volt, kicsi, és a vezető egy kedves idős 

japán házaspár volt, akik programokat szerveztek nekünk a 

mentorokkal együtt, amelyek mind ingyenesek voltak. A legtöbb 

barátomat ott szereztem, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot.  
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Az ösztöndíj összege havi 350e Ft volt, amelyből meg 

lehet kint élni a lakhatással együtt, de akkor 

mindenképpen egy olcsóbb kollégium az ajánlott. Sajnos 

az ételek és közlekedés is többszörösen drága, mint 

itthon. Úgy kell kalkulálni, hogy a szállást kivéve minden 

más ugyanolyan árban van, mint itthon, csak yen-ben. 

Tehát pl. egy ebéd vagy vacsora 700-1500 yen (az itthoni 

700-1500 Ft helyett).  

Az egyetemtől először kicsit tartottam, mert azt írták e-

mailben, hogy majd mindent kint mondanak el, így nem 

tudtam mire számítsak az ügyintézésekkel kapcsolatban. 

Azonban semmi probléma nem volt, rengeteg tájékoztató volt, és mindent segítettek elintézni. Csapatokban elvittek 

minket lakcím bejelentésre, bankszámla nyitására, egyetemi papírok elintézésére. Az oktatás is nagyon színvonalas 

volt, a tanárok célja az volt, hogy mindenki megértse az anyagot. Ami nehézség volt, hogy nincs pót zh, pót leadás, pót 

bemutatás. Nem tudod meg a házid pontját, sem azt, hogy hányas lett a zh-d. Először nagyon stresszelt a dolog, de a 

tanárok nagyon jószándékúak, és nagyon nehéz megbukni. A legtöbb tárgyamból zh sem volt, csak heti rendszerességű 

mini házik (mindenkinek ugyanaz). Sok campusa van az egyetemnek, és szerintem mindegyik gyönyörű. A szépségüknél 

csak egy jobb dolog volt, az elhelyezkedésük. Szinte az összes campus Tokió szívében, Shinjukuban található, ahova 

minden metró, vonat, busz befut, de nem a legforgalmasabb részen van azért, így viszonylag csendesebb volt a terület, 

és szuperül megközelíthető.  

 

A Waseda-ra való jelentkezésemen felül életem legjobb 

döntése az volt, hogy beléptem egy Circle-be. Japánban nagy 

kultúrája van az egyetemi club-oknak és circle-öknek. 

Rengeteg különböző club és circle van: táncolós, tea ivós, 

minden féle sportolós, zenélős, túrázós, biciklizős, önkéntes 

munkákat végző, stb. Ezekről minden félévben van egy 

tájékoztató, ahol minden club megjelenik, mint egy hatalmas 

fesztivál. Én magam a Waselele-hez csatlakoztam, ami egy 

ukulele circle volt. Az is mehetett, aki egyáltalán életében 

nem játszott hangszeren és az is, aki már akár profi benne. 

Hetente 2x3 óra próba volt, de semelyik sem volt kötelező és 

mindenki annyit maradt, amennyit szeretett volna. Mindenki 

azt játszott és tanult, amit szeretett volna, egymást 

segítettük, és mindig készültünk valamilyen fellépésre, ami persze fakultatív volt, és nem igényelt hatalmas tudást. 

Volt, hogy egyetemi fesztiválon léptünk fel, volt hogy csak egymásnak egy bérelt jazz bárban, vagy csak karácsonyi 

ünnepséget tartottunk, szülinapoztunk, síelést szerveztünk. Ezekben a club-okban és circle-ökben lehet a legtöbb 

barátot szerezni és a legtöbb jó programon részt venni, így mindenképpen ajánlom a legalább egyhez való csatlakozást! 

Másik tanácsom az utazgatásra való spórolást, Tokió környékének felderítését. Maga Tokió is, de a környéke is teli van 

gyönyörű helyekkel (Enoshima, Hakone, Yokohama, stb.). Érdemes ezeket felderíteni. Az egyetlen messzebbi utazásom 

Kyotoban volt. Ha valakit érdekel egy hatalmas város, amely megőrzi a hagyományokat, annak Kyoto kihagyhatatlan!  

Egy szó, mint száz, életem legjobb élménye volt ez a szemeszter a Wasedán. Rengeteg ingyenes program lehetőség 

van, amit direkt külföldi diákoknak szerveznek, és mindenki segítőkész az egyetemen és azon kívül is. Az egyetlen 

negatívum, hogy Tokió drága, így család és barátok nehezen tudnak kijönni meglátogatni, de az ösztöndíjból meg lehet 

élni, ha az ember nem szórja a pénzt. 
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