
 

  

Chung-Ang University (CAU) 

http://neweng.cau.ac.kr/  
 

 

Vieta: Seulas, Pietų Korėja Location: Seoul, South Korea 

Nemokamas mokslas: taip Free Tuition: Yes 

Nemokamas apgyvendinimas: ne Free Accommodation: No 

Kelionės išlaidos: apmoka studentas Travel expenses: student pays 

Stipendija: galimybė dalyvauti ASEM-DUO Fellowship ir 
GSK stipendijų atrankose 

Grant: There is a possibility to compete for ASEM-DUO 
Fellowship or GSK scholarships 

Pastabos: vienas geriausių universitetų P. Korėjoje, 
nepriima Medicinos srities mainų studentų 

Remarks: this is one of the best universities in South Korea, 
does not accept exchange students from the Faculty of 
Medicine 

Vidinė atranka: taip Internal selection: Yes 

Ar CAU man tinka? Is CAU suitable for me? 

http://neweng.cau.ac.kr/04_international/exprogram01.php  
 

Svarbu: jei jūsų studijų krypties dalykų nepakanka, 
paraiškos neteikite!  

Important: please do not apply if there are not enough 
courses for your study programme. 

Paraiškos teikimo terminas (imtinai): Application deadlines (inclusive): 

Rudens semestras – kovo 1 d.  

Pavasario semestras – spalio 1 d. 

Autumn semester – March 1st  

Spring semester – October 1st 



 

Studentai sako... 

”The time I have spent in Chung Ang University is unforgettable. This 
university provides everything what you will need for the studies: from the 
modern classrooms to a huge library. But don't worry, you will not only 
study the whole time because CAU organizes various trips and excursions to 
get close to Korean culture, and to get more new impressions. Also CAU has 
various club activities and all opportunities for people who like sports. 
People from CAU are so friendly and ready to help you. The only thing you 
will need is your good mood and smile. “ 

Amira Gatejeva 
Filologijos fakultetas, 2016-2017 m.m. 

 

 
„Chung-Ang universiteto miestelis yra gana kalnuotoje vietoje, o 
universiteto bendrabutis, kuriame aš gyvenu, yra įsikūręs aukščiausioje 
universiteto miestelio vietoje. Taigi kasdien gaunu šiokią tokią 
mankštelę, tačiau vietiniai parodė kaip galima išvengti lipinėjimo ir 
daug kur užvažiuoti liftais, bet dažniau lipu pati, nes taip tiesiog 
dvigubai greičiau.  
 
Pačiame bendrabutyje nieko netrūksta, viskas palyginus tikrai labai 
naujoviška. Patys kambariai yra keturviečiai arba dviviečiai. Į patį 

kambarį galima patekti tik nuskenavus savo studento 
pažymėjimą, tad geriau nepalikti jo kambary, nes kitaip 
nebeįeisi. Kiekviename kambaryje šildomos grindys ir yra 
kondicionierius, tik aišku visos instrukcijos korėjietiškai. 
Pačiame bendrabutyje turime valgyklą, kavinę, daugybę 
maisto aparatų, parduotuvę, sporto klubą, mokslo kambarį, 
atskirus skalbimo kambarius, bendrus kompiuterius ir dar 
daug daug visko. Iš tiesų, čia bendrabutis labai šaunus 
dalykas, juolab atsižvelgus į butų nuomos kainas ir į tai, kad 
nuo bendrabučio per 10min gali atsidurti reikiamoje 
universiteto miestelio vietoje.“ 
 

Kotryna Čižauskaitė 
Komunikacijos fakultetas, 2014-2015 m.m. 

 


