
  

Kyung Hee University (KHU) 

http://www.khu.ac.kr/eng/index.jsp  
 

 

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

Nemokamas mokslas: taip Free Tuition: Yes 

Nemokamas apgyvendinimas: taip Free Accommodation: Yes 

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: anglų k. sertifikatas nereikalingas, nepriima 
Medicinos srities mainų studentų 

Remarks: English language certificate is not required, does 
not accept exchange students from the Faculty of Medicine 

Vidinė atranka: taip Internal selection: Yes 

Ar KHU man tinka? Is KHU suitable for me? 

http://old_www.khu.ac.kr/eng/academics/exchange_programs.jsp 

 

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: 

Rudens semestras – kovo 1 d.  

Pavasario semestras – spalio 1 d. 

Autumn semester – March 1st  

Spring semester – October 1st 



Studentai sako... 

Mentoriai 
Atvažiavus į Pietų Korėjos Kyung Hee universitetą mus iškart pasitiko mentoriai korėjiečiai, pasiruošę 
pagelbėti įvairiais reikalais, atsakyti į kylančius klausimus, pakonsultuoti. Kiekvienas mentorius turėjo apie 2-3 
mainų studentus. Vieni mentoriai šiam savanoriškam darbui buvo 
atsidavę labiau, kiti mažiau. Man teko mentorė, kuri ne tik studijavo, 
tačiau ir dirbo, todėl ji dažniausiai buvo užsiėmusi, net 
nedalyvaudavo bendruose organizacijos renginiuose (per visus metus 
savo mentorę man teko matyti vos 3 kartus). Tačiau kai kuriems 
mainų studentams su mentoriais pasisekė labiau - gavo aktyvius, 
nuolat siūlančius susitikti ir pasiruošusius padėti korėjiečius, su 
kuriais susimatydavo kiekvieną savaitę ir būdavo kviečiami kartu kur 
nors nueiti ir geriau susipažinti su korėjiečių kultūra. Tiesa, aš taip 
pat nebuvau visiškai nuskriausta, nes dažniausiai draugiški korėjiečiai prisijungti pakviesdavo ir daugiau 
žmonių.  
 
Bendrabutis 
Kadangi VU turi sutartį su KHU, aš galėjau gyventi Sewha bendrabutyje nemokamai. Bandrabutis ištiesų labai 
tvarkingas, švarus. Kambariai dviviečiai - abu žmonės turi po savo kambario pusę, kurioje yra lova, stalas, 
kėdė, spinta bei spintelės, o kiekviename kambaryje yra patogumai - dušas ir tualetas. Tačiau bendrabutis 
turėjo ir prastųjų savybių, pavyzdžiui, jame nebuvo virtuvės – visame name buvo vos dvi mikrobangės bei 
kelios duonos skrudintuvės, todėl visuomet tekdavo pietauti kavinėse, nes patys tiesiog neturėjome galimybių 
pasigaminti maisto. Taip pat bendrabutyje teko laikytis tvarkos taisyklių, kurių nesilaikant gresia išmetimas iš 
bendrabučio. Paminėsiu kelias iš jų: 
1. Merginų ir vaikinų aukštai atskiri, draudžiama eiti į priešingos lyties aukštą; 
2. Komendanto valanda - darbo dienomis bendrabutis būdavo užrakinamas nuo 00:00 iki 05:00, savaitgaliais 
ir valstybinių švenčių dienomis - 01:00-05:00. Po užrakinimo laiko niekas nebeįleidžiamas ir nebeišleidžiamas iš 
bendrabučio.  
4. Kambarių apžiūra - kiekvieno mėnesio pradžioje bendrabučio valdyba vykdydavo kambarių apžiūrą, kurioje 
privaloma dalyvauti, ši taisyklė iš principo nėra bloga, tačiau apžiūros dažniausiai vykdavo labai nepatogiu 
laiku.  
 
Paskaitos ir vertinimo sistema 
Paskaitos man išties labai patiko – visai kitokia atmosfera, kitokie studentai ir dėstytojai, nauji dėstymo 

metodai. Dauguma mano pasirinktų kursų buvo vedami dėstytojų, 
kurie puikiai kalba angliškai, gerai išmano dėstomus dalykus bei 
sklandžiai veda paskaitas. Nežinau ar tai tebuvo naujumo faktorius, 
tačiau paskaitose koncentruotis ir įsisavinti informaciją sekėsi kur 
kas geriau nei čia, Lietuvoje. Tiesa, žvelgiant iš specialybinės pusės, 
KHU nėra pats geriausias pasirinkimas psichologijos studentui (-ei), 
nes anglų kalba siūlomų kursų pasirinkimas nėra gausus. 
KHU kursų galutinis įvertinimas studentams kur kas palankesnis nei 
Lietuvoje. KHU studentas gauna tokį įvertinimą, kokį sukaupė 
semestro metu: kursuose vertinamas aktyvumas, lankomumas, 
tarpinis egzaminas, galutinis egzaminas, rašto darbas bei 
prezentacija (šių dalykų gausa bei skiriami taškai kiekviename kurse 
skirtingi) – todėl net jei iš galutinio egzamino studentas gauna 
prastą įvertinimą, tai dar nereiškia, kad kursas bus vertinamas 

neišlaikytu, jei kitose dalyse surinktų taškų suma teigiama (apie 50-60%). Tiesa, KHU paskaitų lankymas 
privalomas - praleidus tam tikrą kiekį paskaitų galutinis įvertinimas mažinamas arba visas kursas vertinamas 
kaip neišlaikytas.   
 



Žmonės  
Korėjiečiai draugiški, pasiruošę padėti, tačiau prastai kalba angliškai. Jaunimas, nors ir moka, varžosi rodyti 
savo anglų kalbos žinias, o dauguma vyresnių žmonių anglų kalbos apskritai nemoka, todėl pravartu išmokti 
bent kelis korėjietiškus žodžius.  
 
Maistas  
Korėjietiška virtuvė yra gana specifiška – jie valgo daug aštraus 
maisto. Daugeliui mainų studentų korėjietiškas maistas buvo labai 
aštrus. Asmeniškai man tokių problemų nekilo, tačiau man teko 
susidurti su kita problema – aš nevalgau mėsos, kiaušinių bei pieno 
produktų, o korėjietiška virtuvė retai kada be to apseina. Man teko 
susidurti su nemažai nesusipratimų, kol supratau, kokius patiekalus 
kuriose kavinėse galiu valgyti. Labai pravartu buvo išmokti 
korėjietiškas frazes, kuriomis pasakau, kokių produktų nevalgau - 
korėjiečiai labai draugiškai į tokius komentarus atsižvelgia ir prisitaiko, 
pagamina maistą šiek tiek kitaip. Antrąjį semestrą susipažinau su 

viena mergina iš 
Australijos, kuri taip pat 
buvo veganė, ji buvo 
pasiruošusi atspausdintas korteles, kuriose užrašė, ko nevalgo, ir 
taip bandė suktis iš nepatogių situacijų.  
 
Kelionės - susisiekimas 
Man teko šiek tiek pakeliauti po Pietų Korėją – aplankiau 
didžiausius miestus, kelis 
mažesnius bei buvau 
nuskridusi į Jeju salą. 
Susisiekimas Korėjoje 
neblogas – kursuoja 
tarpmiestiniai autobusai bei 
traukiniai, taip pat skraido 

lėktuvai. Kainos gana padorios – iš vieno šalies galo į kitą traukiniu 
galima nuvykti už maždaug 30 eurų. Skrydžių kainos labai priklauso nuo 
sezono – už tuos pačius bilietus skirtingu laiku kaina gali skirtis ir 50 
eurų ar net daugiau. Kalbant  apie susisiekimą miestuose, sąlygos 
skirtingos, pavyzdžiui, Seule viskas labai patogu ir paprasta – veikia 
metro bei miesto autobusai, Busane susisiekimas taip pat neblogas, šiek 
tiek prastesnis nei sostinėje, tačiau vis tiek nesunkiai nuvykome į visas 
vietas, kurias norėjome aplankyti. Su problemomis susidūrėme mažesniuose miestuose, nes juose neveikia 
metro, o autobusai važinėja gana retai (kartais vienas autobusas per valandą), todėl turint dienos planą – ką 
norite aplankyti, pamatyti – reikėtų gerai susiplanuoti laiką, kad pusė dienos neprapultų vien laukiant 
autobusų. 
 

Julija Bartulytė 
Filosofijos fakultetas, 2016-2017 m.m. 



 

 
„Mainai turbūt yra geriausias dalykas, kuris gali nutikti studentui. Kiekvienas turėtų juos išbandyti ir 

nebijoti nežinios, kuri laukia svetur, nes tai ir yra geriausia patirtis, viskas nauja ir nepatirta. Rekomenduoju 
pasirinkti visų metų mainų programą vykstant į Azijos šalis, nes kartais pusės metų tikrai nėra gana susipažinti 
su visais kultūriniais skirtumais.” 

Žilvinas Sprindys 
 Ekonomikos fakultetas, 2016-2017 m.m. 

„Kyung Hee universitete, Pietų Korėjoje, praleidau lygiai 
metus. Studijų tematika ir kokybė beveik nesiskyrė nuo Vilniaus 
Universitete dėstomų dalykų. Nors teoriškai studijavau visai kitą 
dalyką negu Lietuvoje, darbo pobūdis ir paskaitų sistema priminė 
tiek mano bakalauro, tiek magistro studijas Vilniaus Universitete. 

Iš tiesų, savo studijomis Pietų Korėjoje likau be galo 
patenkinta ne vien tik akademine prasme, tačiau ir dėl užklasinės 
veiklos, į kurią įsisukau 
visiškai nejučia. Studijų metu 
sugebėjau lankyti 2 skirtingus 

būrelius, kurių vienas buvo organizuotas universiteto bendruomenės, o 
kitas - Korėjos vyriausybės. Savanoriškas darbas ir dalyvavimas 
įvairiuose projektuose suteikė man daug daugiau patirties negu galėjau 
tikėtis ir iki šiol esu tvirtais įsitikinusi, jog išvykimas studijuoti pagal 
dvišalių mainų programą buvo geriausias sprendimas mano gyvenime.“ 
 

Agata I.  
Orientalistikos Centras, 2015-2016 m.m. 

“Būdama Korėjoje rašiau blogą. Rašiau nemažai apie 
universitetą, maistą, kultūrą, apie tai, kaip sunku buvo 
studijuoti, net aprašiau dalykus ir dėstytojus, pas kuriuos 
mokėmės, taip pat kur keliavom, apie bendrabutį ir t.t. Yra 
ir nuotraukų, keli vaizdo įrašai. Noriu visu tuo pasidalinti.“ 
Blogo nuoroda: 
https://keliaujam2016.wordpress.com/author/keliaujam20
16/ 

Emilija Ratkevičiūtė 
Filosofijos fakultetas, 2015-2016 m.m. 

https://keliaujam2016.wordpress.com/author/keliaujam2016/
https://keliaujam2016.wordpress.com/author/keliaujam2016/

