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Szakmai záróbeszámoló 
 
2022 januárjában döntöttem úgy, hogy beadom a jelentkezésemet egy külföldi 1 féléves 
részképzésre. Először az európai Erasmus lehetőségeket néztem át, de azután rátaláltam az Európán 
kívüli lehetőségekre, amelyek számomra még érdekesebbnek tűntek. A listán szerepelt a dél-koreai 
INHA University, amely nem csak azért tűnt remek választásnak mert az ország maga egy vonzó, 
modern és rendkívül kulturált, de az egyetem Asian Pacific School of Logistics tanszékükkel hasznos 
és a szakomhoz kapcsolódó tantárgyakat is kínáltak. 
 
Pályázatom sikeresnek bizonyult és elnyertem a lehetőséget a 2022/23-as tanév őszi félévét kint 
tölteni. Augusztusban végén meg is érkeztem, ahol az egyetem az első perctől kezdve rengeteg 
hasznos információval látta el a megérkező hallgatókat, de már az érkezés előtt is rendszerint 
érkeztek e-mailek tudnivalókról. Ilyen volt például a szállás kérdése, amelyre két lehetőséget kínáltak 
(kollégiumot és privát szobát). 
 
Augusztus utolsó hetében pedig elindult a szemeszter, a tárgyfelvétel online zajlott, hasonló módon, 
mint a NEPTUN rendszerben. Biztosítottak lehetőséget a tantárgyak módosításara, leadására, úgy 
gondolom végül mindenki számára megfelelő tárgyakat tudott hallgatni. Én 6 tantárgyat vettem fel, 
amelyek 24 ECTS kreditnek számítottak és angol nyelven oktatták őket. Legtöbbjük masszívan 
kapcsolódott a logisztikához, azon belül is az intermodális szállítmányozáshoz, a környezeti 
logisztikához, ellátási lánc és logisztikai menedzsmenthez, de inkább a “business administration” 
szemszögből megközelítve, amit egy újdonságnak találtam és rendkívül érdekesnek. A logisztikai 
tárgyak mellett felvettem egy alapfokú koreai nyelvi kurzust, ami talán a hosszútávú jövőben nem 
lesz a leghasznosabb, de mindenképp egy élmény megtanulni egy ennyire idegen nyelvet 
alapszinten. A mai világban a marketing az üzleti életben elengedhetetlen, annak ellenére, hogy a 
BME-n mérnöknek tanulok, úgy gondoltam a marketing tudás mindenképp hasznos, ezért egy 
“International Marketing” nevű kurzust is hallgattam. 
 
A félév menete némiben eltért a Magyarországon megismerthez képest. Ugyanúgy 15 hetes a 
szemeszter, viszont nincs vizsgaidőszak, a számonkérések beépülnek a 15 hétbe. Nincs továbbá 
lehetőség pótlásra, javításra, ha a tantárgy megkövetel félévközi vagy félévvégi vizsgát, akkor 1 
lehetőség van rá. Nagy hangsúlyt fektetnek a csapatban dolgozásra, az összes tantárgy megkövetelt 
legalább 1 csapat projektet. A prezentációk is bevett szokás, amelyet angol nyelven az elején új 
kihívásnak éltem meg. Összességében azt tudnám mondani az oktatási rendszer fókuszál a 
hétköznapi életben is hasznos és fontos kompetenciákra, nem csak a lexikális tudás megszerzésére. 
 
A félévet követően a tanárok összesítették a hallgatók pontszámait és meghatározták a félév végi 
jegyeket, amelyeket néhány héten belül meg is osztottak velünk. 
 
Továbbá a kurzusokon felül, az angol nyelv folyamatos használata, új kifejezésekkel, szavakkal való 
találkozás, talán az egyik leghasznosabb dolog, ami történt velem.  
 
Köszönöm a lehetőséget. 
 
Kara Zsombor 
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