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JAPÁN – SAITAMA UNIVERSITY 

2022-2023 ŐSZI FÉLÉV 

 

Miért döntött úgy, hogy EU-n kívüli mobilitást 
pályázza meg? 

Mert ez egy remek lehetőség arra, hogy Európán 
kívüli országokat és kultúrákat ismerhessek meg, 
illetve a Japán oktatás kiválóságát is. 

 Miért pont Saitama? 

Mert Saitama University az egyik legjobb egyetem 
Japánban a külföldi diákok számára. 

 Milyen volt a jelentkezési folyamat? 

Kissé bonyolult, de nagyon segítőkészek mind a külföldi egyetemnél, mind a BME munkatársai. 

 Sikerült minden infót egyértelműen megtalálni a pályázáshoz? Segített a kinti koordinátor? 

Igen, minden kérdésemet szinte azonnal megválaszolták. 

 Hogy ment a vízum kérés? Van ehhez valamilyen praktikus tanácsa? 

A honlapon minden fontos információ fent van, illetve telefonon is nagyon segítőkészek. 

Mennyivel hamarabb utazott ki, mint ahogy 
kezdődött az év (ha így volt)? 

Egy héttel hamarabb. 

 Hogyan teltek az első napok? Kapott segítséget a 
kintiektől? 

Volt egy 1 hetes orientációs hét ahol minden fontos 
információt közöltek, illetve mindenkinek van 2 
személyes segítője az egyetemnél, akik segítenek 
mindenben. 

 Hogy ment a szálláskeresés? Végül milyen szállást 
talált? Van ehhez bármilyen tipp, javaslat, link? 

Az egyetem által biztosított, külföldi diákoknak szánt 
kollégiumban lakom. 

 Az előre eltervezett kurzusokat sikerül felvenni, voltak ezzel kapcsolatban nehézségek? Ehhez 
valami javaslat? 



2 
 

Többnyire igen, bár a Japán nyelvórák ideje a nyelvtudástól függően változhat. 

 Milyenek az órák, amiket felvett? Érdekes voltak, elfognak valamit fogadni belőle esetleg? 

Érdekesek az órák és interaktívak. Nekem nincs szükségem tárgyak elfogadtatására személyesen. 

 Hány vizsga lesz/volt, milyen a számokérés menete, mire lehet számítani? 

Nem minden tárgy vizsgás, a legtöbb tárgynál vagy a jelenlét és csoportmunkák adják a jegyet, vagy a 
félév közepi és félévvégi vizsga. 

 Milyen nemzetközi hallgatókkal sikerült összebarátkoznia? Milyen volt a campus? A város? 

Könnyű eligazodni külföldiként? Nem volt honvágya? 😊 

A külföldi diákok nagyon barátságosak, hamar jó barátokat 

lehet szerezni😊 a világ szinte minden tájáról érkeznek ide 
hallgatók így nagyon sokszínű a közösség. A campus nem 
túl nagy, könnyű eligazodni, ellenben gyönyörű, sok 
program van és van 2 ebédlő is ahol nagyon jó áron lehet 
étkezni. Saitamában könnyű eligazodni és tokyoban is, de 
egy kis japán tudás nem árt, illetve alkalmazások használata 
sem (GoogleMaps, JapanTransit-planner). Honvágyam van, 

de ez az utazással jár😊 

 Tudott utazni és merre? Mi tetszett a legjobban? 

Tudtam igen, többször voltam Tokyoban, nagyon közel van 
vonattal. Illetve Kawagoeba, Nikkoba és pár közelebbi 
városban is voltam már, terve van még Kyoto, Osaka, Nara, 
Hiroshima, Fukuoka és pár északi város is. 

 Ki lehetett jönni az ösztöndíjiból? Kb mennyibe kerül a 
megélhetés: kaja, internet, szállás, könyvek, stb? 

Azt mondanám, hogy a szállás+kaja egy hónapra kb 80-90 000 
jpy, de ez attól is függ, hogy mit mennyit és hol. Én sokat főzök, 
az valamivel olcsóbb és általában a cafeteriában ebédelek, ahol 

jó a kaja és jó áron van.😊  

 +1. ha röviden meg kellene fogalmaznia, mit mondana, miért 
jó EU-n kívülre utazni? 

Mert olyan emberekkel és különböző gondolkodásmódokkal 
találkozhatunk, amelyekkel Európában nem és ez nagyban 
hozzájárul az egyén látókörének szélesítésén. 

 


