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Dél-Korea: Inha University 
 

Amennyiben téged is érdekel a Koreai-félsziget, és annak is inkább a déli része, akkor jó helyen jársz. 

Ebben a cikkben összeszedem a fontos tudnivalókat, amelyek jól jöhetnek, ha számodra is csábító egy 

Távol-Keleten töltött szemeszter. 

Én a 2018/19-es tanév első félévét töltöttem kint Dél-Koreában az Inha University-n, amely a 3 milliós 

Incshon városában található Szöul szomszédságában. Az első dolog – a nagy elhatározás után –, mint 

minden cserediák számára, a szükséges dokumentumok beszerzése volt. Itt adódott az első nehézség. 

A fogadó egyetem IELTS nyelvvizsgát kért a jelentkezéshez, viszont én TELC-cel rendelkezem. Késői 

elhatározásom miatt már nem volt időm IELTS nyelvvizsgára jelentkezni, viszont az volt a szerencsém, 

hogy az egyetem elfogadott szaktanári ajánlást is a nyelvvizsga helyett. Ezt az Idegen Nyelvi 

Központban viszonylag könnyedén meg is kaptam, tekintettel arra, hogy C1 típusú nyelvvizsgával 

rendelkezem és a képzésemet is angol nyelven végeztem. A másik nehézséget egy banki bizonylat 

megszerzése jelentette, mivel már a jelentkezés első fázisában igazolni kellett, hogy a kinti 

megélhetéshez elegendő mennyiségű pénz van a bankszámlámon. Ez az összeg 5000 USD volt. Úgy 

gondolom, hogy nem sok egyetemista hallgató tart ennyi pénzt a bankszámláján, és ez alól én sem 

voltam kivétel, így hát a rokonokhoz fordultam segítségül ezügyben. A szükséges dokumentumok 

birtokában már csak a várakozás volt hátra, hogy a befogadó egyetem is elbírálja a pályázatom. 

A pozitív elbírálás után az első nagy kérdés a 

szállás volt. Erre három különböző opcióm volt. 

Az első a campuson található kollégium volt, 

mely 4 fős szobákból állt szintenként 

zuhanyzóval, konditeremmel és étkezővel. Ennek 

az ára körülbelül 230.000 Ft négy hónapra, amely 

tartalmazza hétköznaponként a reggelit is. 

A második opció az egyetem közelében található 

kis – 15 m2-es – privát stúdió apartman volt, 

melyet szintén az egyetem biztosított. Ez 500.000 

Ft-ba került a 4 hónapra, és 10 perc sétára volt az 

egyetemtől. A harmadik opció pedig, hogy a diák 

saját maga intézi a lakhatását az egyetemtől 

függetlenül. Eredetileg a harmadik opciót 

akartam választani, mert hasonló árért nagyobb 

lakást is bérelhettem volna, viszont itthonról, 

kinti ismerős, és koreai nyelvtudás hiányában 

erről le kellett mondjak, így a második opció 

mellett döntöttem. 

A lakást és a kollégiumi szobát is a szemeszter 

kezdete előtt pár nappal lehetett csak átvenni, viszont én már korábban ki akartam utazni, hogy  
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belezökkenjek a kinti életbe már az egyetem kezdete előtt, ezért Airbnb-n foglaltam szállást egy hétre. 

Házigazdám és szülei rettentő kedvesek és segítőkészek voltak és hasznos helyi tippekkel láttak el, hogy 

megkönnyítsék a nagy átállást az európai életről az 

ázsiaira. Az egyik legjobb döntésem volt, hogy egy helyi 

család mellett töltsem az első napjaimat egy teljesen új 

kontinensen, ezért ezt nektek is ajánlom, ha számotokra 

is ismeretlen az ország. Amit meglepődve tapasztaltam 

az első napokban, azok a nyelvi akadályok voltak. Az 

útbaigazításért leszólított emberek nagy része nem 

beszélt angolul, így activity-s tehetségemet kellett 

olykor használnom kommunikációra. Az egyetemen 

szerencsére már jobb volt a helyzet e tekintetben, 

viszont magyar egyetemi viszonylathoz képest még 

mindig jóval alacsonyabb volt az angolul beszélő helyiek 

száma. 

A cserediákok egyetemi életét egy koreai diákokból álló szervezet segítette, akikhez mindig tudtunk 

fordulni akár probléma esetén, akár két óra között beszélgetni. Maga a campus nagyon jól felszerelt, 

rengeteg épülettel és sportpályákkal rendelkezik, mint például: nagy és kispályás focipálya, kosárlabda 

pálya, teniszpálya, konditerem és futópálya. Ezek bármikor a diákok rendelkezésére álltak előzetes 

foglalás esetén. Emellett sok számítógép, tanulószoba és még alvószoba is található az épületekben. 

Továbbá számos diákkör tevékenykedik az egyetemen, amely a cserediákok számára is elérhető. A 

közbiztonság a világon az egyik legjobb Dél-Koreában, ezt mutatja az is, hogy minden épület nyitva van 

0-24 órában. 

A megélhetés sajnos jóval drágább, mint Budapesten. Az árak összehasonlítására itt található egy jó 

összefoglalás. Az egyetem környékén szerencsére több olyan étkezde is található, ahol kedvezőbb áron 

lehetett ebédelni és vacsorázni (kb. 1500 Ft). Emellett saját menzával is rendelkezik az egyetem, ahol 

szintén kedvezők az árak. A közös étkezésnek nagy kultúrája van kint, a legtöbb étel minimum két főre 

van szabva, ezért sok vendéglátóhelyen az egyedül érkezőket nem is tudják kiszolgálni. Viszont a helyi 

és nemzetközi barátokkal mindig jó hangulatban teltek az étkezések, esetenként soju társaságában. 

Másik népszerű közösségi program a karaoke szobák voltak, melyből még a legeldugottabb 

sikátorokban is legalább kettő található. Itt a barátokkal összeülve bárki énekesnek érezheti magát egy 

mikrofon és kedvenc számai segítségével. 

A rengeteg csodás hely miatt utazni is 

célszerű az országon belül. Attól 

függetlenül, hogy a tengerpart 

mellett található Incshon, stranddal 

sajnos nem rendelkezik. Strandolás 

céljából érdemes a keleti partra 

utazni, ahol számos homokos part 

található. Incshon és Szöul közvetlen 

környezetében viszont sok hegy 

található, melyek tökéletesek 

túrázásra. A helyiek körében nagyon népszerű a túrázás, ezért jól kiépített túraútvonalak találhatók  

 

https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Hungary&country2=South+Korea&city1=Budapest&city2=Incheon
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mindenfelé. Dél-Korea legdélibb részére, a Jeju szigetre is érdemes ellátogatni, ahol felmászhatunk az 

ország legmagasabb (1950 m) pontjára, a Hallasan pajzsvulkánra. 

A szemeszter végeztével a tárgy elfogadtatása sajnos nem triviális dolog, ugyanis más kreditrendszert 

használnak Dél-Koreában. Nincs egyértelmű váltószám, de a kinti 3 kredites tárgyak 5 ECTS kreditnek 

felelnek meg, és ennek az elfogadtatása nehézkesen történt meg esetemben. 

Az apróbb nehézségek ellenére a külföldön töltött szemeszterem összességében teljesen felülmúlta az 

elvárásaimat, és számos új élménnyel és baráttal lettem gazdagabb. Több koreai barátom is 

meglátogatott azóta Budapesten, és én is tervezek visszamenni hozzájuk. 


