
   
 
 

 

 Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v Jižní Koreji 
Letní semestr 2018  

 
 

1.  Osobní údaje  
Jméno: Pavla Tichá 

- délka pobytu: 4,5 měsíce 
- kontaktní osoba na vysílající VŠ: Ms Monika Hebková 
- kontaktní osoba na přijímající VŠ: Ms Yerim Oh 
 
2.  Příprava pobytu, studium na přijímací škole 
- jazyk výuky na přijímací VŠ: převážně korejština a angličtina 
- způsob a systém výuky na přijímací VŠ: přednášky a cvičení 
- systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek): písemné i ústní zkoušení 
 
3.  Ubytování, strava, doprava, ostatní 
- typ ubytování: dům pro mezinárodní studeny 
- kdo zařídil ubytování / jak si zařídit ubytování: zařizuje škola, koordinátor 
- cena ubytování (za měsíc v USD): 170USD + 300USD jako zálohu 
 
Strava:  
Je možné se stavovat v místní menze (4000krw), cenově to vychází nejlevněji. Je ale možné se najíst 
za podobné ceny i v okolí kampusu (4000-10 000krw).  
 
Doprava: 
Dům pro mezinárodní studenty se nachází přímo v areálu univerzity, takže není potřeba dojíždět. 
Obecně jsem za dopravu utratila cca 400kč měsíčně. Cestovat se po Soulu dá jak metrem, tak 
autobusem, vše je vcelku přehledné a lehko pochopitelné. Stačí si po příletu zakoupit tzv. T-money 
card, na kterou se nabíjejí peníze, a s tou se dá cestovat po celé Koreji. 
 
 
Kde (a za jakých podmínek) je přístup na počítač a internet na přijímající VŠ 
Internet je dostupný v celém areálu školy. Co se týče počítačů, pravděpodobně jsou dostupné 
v knihovně, tak jako na naší škole. 
 
Podmínky pro práci nebo brigády pro české studenty  
Pracovat je možné, po dohodě s místní koordinátorkou. Jakákoliv práce tu však požaduje alespoň 
nějakou úroveň korejštiny. 
 
Zdravotní pojištění – zda uznává přijímající VŠ české cestovní zdravotní pojištění, kde je 
nejvýhodnější uzavřít cestovní pojištění  
 
V tomto ohledu nebyl žádný problém, stačilo pojištění z domova. 
 
4.  Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 
- celkové náklady na studijní pobyt (průměrná částka za měsíc v USD): 550USD 
- v jaké procentní výši přispěla přidělená finanční podpora k pokrytí celkových nákladů: 35% 
 
- jiné zdroje financování studijního pobytu (např. výběr: grant od jiné organizace/nadace, finanční 

podpora od rodičů, vlastní úspory, půjčka, práce/brigády v průběhu pobytu, jiné): vlastní peníze, 
rodiče 

- zda se platí na přijímající VŠ nějaký druh poplatků (jaké a v jaké výši): NE 
 
Celkové hodnocení pobytu: 

 
Pobyt v Jižní Koreji hodnotím jako obrovskou zkušenost v životě. Celkově jsou tu lidi milí a snaží se 
vám pomoci i přes jazykovou bariéru. 
Co se univerzity týče, tak bohužel nebyla moc možnost se zapojit do studia, jelikož 99% procent 
předmětů je v korejštině. Přesto však doporučuji se do Koreje podívat, pouze bych zvolila jinou 
univerzitu. 


