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 Jazyková příprava není nutná, během orientačních dnů před začátkem semestru 
všichni exchange studenti absolvují rozřazovací test a esej v korejstině. Dle výsledků 
budete rozřazeni do tříd a levelů v korejštině.  
Také je důležité zmínit, že od příštího letního semestru bude v účinnosti nový zákon, 
podle kterého si každý cizí student bude muset platit státní zdravotní pojištění. Měsíčně 
by tato částka měla představovat v přepočtu cca 1000 Kč, ale může se ještě změnit. 
Tyto předběžné informace nám zatím byly poskytnuty školou. 
Nadále pak v rámci 1 měsíce před odjezdem do koreje musíte projít tuberculin testem a 
získat z něj výsledky, které musíte zaslat SCH, abyste mohli bydlet na kolejích. Určitě 
doporučuji si při té příležitosti zařídit mezinárodní očkovací průkaz, který sice není 
povinný, ale může se hodit.   
 
 
 
2. Můžete poskytnout tip/ radu týkající se společenských záležitostí v hostitelské zemi/ 
na hostitelské instituci (kulturní rozdíly, důležitost jazykové výbavy atd.): 
 
Na SCH není nutné umět korejsky, důležitá je velmi dobrá vybavenost v angličtině. 
Vzhledem k povaze exchange programu se studenti z cizích zemí aktivně účastní 
jazykové výměny. To znamená, že se budou scházet s korejskými studenty několik 
hodin týdně a konverzovat v aj. Také se mohou účastnit výuky v aj jako TA a asistovat 
profesorům na hodinách. Během semestru se odehrává mnoho školních eventů. Během 
letního semetru se můžete těšit na Coffee hour, což je setkání v Global village, které je 
povinné pro cizí studenty, zde se hrají hry a dostanete zdarma občerstvení. Také 
Global day, kde zástupci přítomných zemí připraví workshop o své kultuře. Dále také 
Farewell party, která je opět povinná a obvykle se odehrává 2 týdny před závěrečnými 
zkouškami.  
Na kulturní rozdíly si zvyknete snadno, velmi důležité je klanět se starším lidem, 
podávat věci oběma rukama a respektovat hierarchii. Například jako student 
nezpochybňujte profesory a v korejštině mluvte zdvořile apod. Nejjednodušší je 
sledovat jak se chovají korejští studenti kolem a snažit se je napodobovat, později už to 
tak budete dělat automaticky. 
Jednou z věcí, na které se nezvyká snadno je metro. Metro v koreji vede po celé zemi a 
má mnoho linek. Z Sinchangu se do Seoulu dostanete metrem za 2 a čtvrt hodiny. 
Sinchang(tam kde budete bydlet pokud studujete na SCH) je vesnička, není tam mnoho 
obchodů, takže budete pravděpodobně cestovat metrem často. Nepříjemná věc na 
metru je nástup a výstup, lidé zde nejsou velmi ohleduplní, takže se připravte na hodně 
fyzického kontaktu s cizími lidmi. Na kratší vzdálenosti pak obvykle studenti využívají 
taxi. 
 
 
 
3. Jaké byly hlavní rozdíly mezi vzdělávacími postupy a metodami, průběhu zkoušek 
atd. na domácí a na hostitelské instituci:  
 
Vzdělávací postupy a metody jsou v podstatě stejné. Hodiny korejštiny probíhají od 
9:00 do 11:50 4 dny v týdnu, rozdílem je, že hodiny jsou zde delší, ale jsou mezi nimi 
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přestávky. Pro splnění požadovaného počtu kreditů si budete muset zvolit alespoň další 
jeden či dva předměty. Zkoušky jsou v polovině semestru a na konci semestru. 
Midterms mají na výsledku předmětu podíl 30% a finals 50%, zbytek je attendance a 
attitude. 
Známkování je ovšem úplně jiné, maximální počet bodů u zkoušek je 100, zkoušky 
probíhají psanou formou a jedna ústní (u korejštiny). 
Ale nehledě na počet bodů, které získáte, tak pouze 30% studentů z jedné třídy může 
dostat A. Zkoušky lze absolvovat jen jednou, žádné opravné termíny nejsou. 
 
 
 
4. Jaké závěry můžete vyvodit z absolvování studijního pobytu v rámci programu 
mezinárodní mobility. Splnil pobyt Vaše očekávání. Setkal/a jste se s nějakými 
závažnými problémy. Co jiného kromě akademického přínosu Vám pobyt dal:  
 
Pobyt mé očekáváni splnil a dokonce předčil. Především z akademického hlediska, ale 
také jsem získala mnoho jiných poznatků. Také pobyt v Global Village je dobrá 
zkušenost. Setkáte se zde s představiteli mnoha různých kultur a máte možnost najít si 
mnoho přátel. 
Vzhledem k dobrým zkušenostem mohu SCH doporučit. Plánuji zde studovat i další 
semestr. 
Jedinými problémy bylo shánění víza a nedostatek informací od naší univerzity. 
Nakonec se mi ale informace podařilo získat, rozhodně doporučuji informovat se u 
koordinátora zahraničních pobytů. Problém s vízem byl, že ambasáda měla na svém 
webu uvedeno několik papírů, které měl dodat SCH, ale koordinátor ze SCH trval na 
tom, že tyto dokumenty nepotřebujeme, což se nakonec potvrdilo. Ale tato situace byla 
velmi stresující, proto je nutné mít pevné nervy a řešit vše včas.  
 
 
 
5. Které stránky výměnného studijního pobytu zejména oceňujete: 
 
Hlavně oceňuji výměnný program a možnost asistovat v hodinách angličtiny. Tyto dvě 
aktivity jsou dobrým způsobem, jak se seznámit s korejskými studenty a zapojit se více 
do aktivit, které škola nabízí a také na mohou obohatit vaše CV. 
Také vzhledem k jiné kultuře, jazyku a řešení problémů se jistě zlepšíte v celkové 
komunikaci. Korea člověka naučí samostatnosti a také sociálnímu cítění. Rozhodně 
jsem získala mnoho poznatků, ale i přátel a mnoho nových zážitků. 
 
 
 
6. Máte nějaká doporučení, jak výměnný program mezinárodní mobility zlepšit? 
 
To záleží na tom, jak bude výměnný program pokračovat v příštích semestrech. Už 
příští semestr má být jiný. Místo týdenního stipendia budou studenti dělat méně 
exchange s korejskými studenty, nejspíše 2-3 týdně. A tím pádem bude SCH financovat 
pouze ubytování na koleji během semestru.  
Jinak by se mohl zlepšit v tom, aby studenti, kteří mají zájem vyjet dostali více 
potřebných informací. 
 


