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Dél-koreai részképzés, avagy hogyan kerültem az INHA Universityre 

1. Rész 

 

Hogyan keződött? 

Az egész 2022 februárjában kezdődött amikor befejeztem az akkori őszi félévemet és 

elkezdtem érdeklődni a külföldi részképzések iránt. Először az Európán belüli lehetőségeket 

néztem meg, de nem igazán találtam a tanulmányaimhoz, logisztikai mérnök szak, kapcsolodó, 

számomra izgalmas programokat, szerencsére a BME Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság 

oldalán rátaláltam az Európán kívüli részképzések tájékoztatójára, ahol a lehetőségeket 

átnézve egy egyetem igazán felkeltette az érdeklődésem: a dél-koreai INHA University 

Incheonban. 

Miért az INHA? 

Dél-Korea egy igazán különleges ország, egyrészt a világ egyik legfejlettebb és leggazdagabb 

országa, másrészt egy igazán színes és élénk kultúrával rendelkezik. Elég csak a K-Popra vagy 

a sorozatokra gondolni, de szerintem mindenki előtt ottvan Seoul látképe egymás hagyén-

hátán a felhőkarcolókkal. 

Szakmai oldalról tekintve pedig az INHA University remek tárgyakat kínált a logisztika 

területén. Asian Pacific School of Logistics tanszékükkel magas szinten oktatják ezt a 

szakirányt. Dél-Korea a logisztikai iparág egy meghatozó szereplője, Incheon kikötője a világ 

legnagyobbjai közt van. 

 

Hogy zajlott a jelentkezés?  

Az Európán kívüli részképzések jelentkezése 2 db fő szakaszból áll: egy a BME általi belső 

pályázati elbírálásból, mely egyben a külföldi egyetemre való nominálást is jelenti sikeres 

elbírálást követően, illetve a külföldi egyetem saját elbírálásából. Elsőre bonyolultnak hangzik, 

de minden információ elérhető és bármilyen kérdés esetén a koordinátorok szinte azonnal 

segítenek. 

A végső döntés július közepe körül érkezett meg, mely szerencsére jó híreket hozott: 

FELVETTEK. 
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Hogyan zajlik a beutazás Koreába? 

Szerencsére a legtöbb Covid szabályozást már 

feloldották, de még mindig van néhány tennivaló a 

beutazást megelőzöen és utána is. Először is vízumot 

kell igényelni, ami igazából elég egyszerű és gyors is, 

minden információ megtalálható a nagykövetség 

honlapján. A beutazást megelőzöen PCR teszt 

szükséges, illetve ajánlott néhány koreai 

formanyomtatvány online kitöltése, amik megkönnyítik a 

reptéri ellenőrzést. A jelenlegi szabályozás megkövetel 

egy Covid tesztet a beutazás után is 24 órán belül, 

viszont ebben az egyetem már segítséget nyújtott és 

minden könnyedén elintézhető volt. Talán a 

legbonyoltutabb dolog az egyetemi kollégium által kért 

Tubercolosis negatív teszt megszerzése volt a kért 

formátumban. 

Milyen az első benyomás Koreáról és az itteni életről? 

Őszinte leszek, eddig 

minden úgy alakul, ahogy 

elképzeltem, ha nem jobban. 

Rengeteg nemzetközi 

hallgató van, nagyon könnyű 

barátkozni, ismerekedni. A 

kollégiumi szállás is már egy 

garancia arra, hogy 

barátokat szerezzen az 

ember, rengeteg programot 

szervezünk magunknak, az 

első hetekben próbáltuk 

felfedezni Incheont és 

Seoult városnézésekkel és 

más különböző programokkal és a koreai ételek megkóstolását se hagytuk ki, de még mindig 

rengeteg dolog vár ránk, remélhetőleg a legtöbbre jut idő.  

Maga a koreai élet is nagyon 

szimpatikus, az emberek tisztelik 

egymást, biztonságban érzi 

magát az ember mindenhol. A 

helyiek is nagyon kedvesek, 

illetve az egyetemnek van egy 

ún. Buddy programja, ami azt 

jelenti, hogy minden 

cserediáknak van egy személyes 

segítője, aki helyi és bármikor 

lehet hozzá fordulni segítségért.  
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