
  

Kyungpook National University (KNU) 

http://en.knu.ac.kr 
 

 

Vieta: Daegu, Pietų Korėja Location: Daegu, 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 KNU man tinka? Is KNU suitable for me? 

http://en.knu.ac.kr/campus/life03.htm 
 

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 

http://en.knu.ac.kr/main/main.htm
http://en.knu.ac.kr/campus/life03.htm


  

Studentai sako... 

„Studijuodamos Pietų Korėjoje įgijome neįkainojamos patirties ir parsivežėm labai daug įspūdžių. 
Renkantis šalį, į kurią vykti, iš karto į akis krito P. Korėja, nes labai norėjom kažko visai kitokio. Prieš 

vykstant į kelionę pasidomėjome apie šalį, jos kultūrą, klimatą ir studijas, kad sumažintume kultūrinį šoką, kurį 
patirsime nuvykusios. Grįžome labai patenkintos: pamatėme ir patyrėme daugiau nei tikėjomės. Keista buvo 
tai, kad jų kultūra turi stebėtinai daug panašumų su mūsiške – jie taip pat yra gana konservatyvūs, uždari ir 
ramūs. Klimatas taip pat priminė namus, na gal truputį šilčiau nei Lietuvoje.  

Korėjiečiai yra ypač paslaugūs ir malonūs. Jų geranoriškumą patyrėme įvairiose situacijose: pasiklydus ar 
maitinimo įstaigose užsisakant valgyti (kone, visa vieša informacija pateikiama korėjiečių kalba), nors 
angliškai dažniausiai jie gerai nekalba, bet visad bando padėti užkalbindami kitus praeivius, kurie galbūt 
geriau moka anglų kalbą arba skambina savo draugams, kurie galėtų tarpininkauti. Tiesa, dėl to, kad patys 
negali padėti užkalbinti daug kartų atsiprašinėja.  

Didelis iššūkis buvo priprasti prie korėjietiško maisto. Beveik viskas, ką 
jie gamina yra beprotiškai aštru, net jeigu kavinėje užsakinėjant maistą 
sako, kad bus neaštru, vadinasi, bus aštru, bet įmanoma valgyti. 
Gyvenant Korėjoje apsistojome studentų bendrabutyje. Taisyklės 
bendrabutyje labai griežtos. Yra atskiros merginų ir vaikinų erdvės, 
sulaužius taisykles iš karto esi metamas iš bendrabučio. Visiems tai 
atrodo normalu ir įprasta.    

Kalbant apie studijas – jų tvarka yra griežta. Praleidus 7 ar daugiau paskaitų automatiškai studentas 
gauna neigiamą įvertinimą iš šio dalyko. Labai įdomu pasirodė miegantys studentai bibliotekose. Ypač prieš 
atsiskaitymų laikotarpį bibliotekoje būna užimtos beveik visos vietos (jų ten yra labai daug), tuo metu 
studentai bibliotekoje leidžia beveik visą savo laiką. Galima susidaryti įspūdį, kad jie nuolat mokosi, bet ilgiau 
pabuvus, pastebėjome, kad tuo metu jie susirašinėja tarpusavyje, eina į bendras bibliotekos erdves 
pasikalbėti, nei, kad iš tikrųjų leidžia laiką mokydamiesi. Panaši situacija yra ir arčiausiai prie universiteto 
esančiose kavinėse, prieš egzaminus jose vietos rasti labai sunku, nes studentai susirenka „mokytis“.  

Iš pradžių labai juokingai atrodė jų įprotis valytis dantis viešuose tualetuose. Vėliau prie to pripratome ir 
atrodydavo visai normalu. Taip pat labai maloniai 
nustebino saugumo jausmas šalyje. Galima palikti savo 
mobilųjį telefoną ir jį pamiršti, grįžti už poros valandų ir 
rasti toje pačioje vietoje. Be to, vaikščiojome vidurį 
nakties Korėjos gatvėmis ir jautėmės visiškai saugiai. 
Galbūt dėl to, kad jose kone nuolat pilna žmonių, o gal 
dėl draugiškų vietinių gyventojų. Gerai pagalvojus, vargu 
ar per tą pusmetį gyvenant Korėjoje matėme agresyviai 
nusiteikusių korėjiečių, su jais patekti į konfliktą turėtų 
būti ganėtinai sunku, dėl jų santūraus ir draugiško būdo. 

Įvertinus viską, ką patyrėme šioje šalyje, kelionę 
vertinam teigiamai. Jeigu yra svarstančių ar rinktis 
studijas Pietų Korėjoje, patariam tikrai vykti.“ 

 
Dalia Giedraitytė 

Greta Kompauskaitė 

 Kauno fakultetas, 2016-2017 m.m. 



 

 
 

Kyungpook National universitetas, kuriame dalyvauju mainuose pagal dvišales sutartis, suteikia puikias 
galimybes pažinti Korėjos kultūra. Universitetas organizuoja korėjiečių studentų "Buddy program", kuri 
atitinka mūsų mentoriaus programą. Taigi mainų studentai gauna korėjietį studentą, kuris padeda prisitaikyti 
prie kultūrinių skirtumų.  

Universitetas taip pat organizuoja daug išvykų (kaip "Temple stay" kuomet nakvojome netoli esančioje 
budistų šventykloje) ir ragina įsitraukti į labai aktyvų 
universitetinio miestelio gyvenimą. Kyungpook National 
universitetas taip pat siūlo ir praktikos galimybes (apmokamos 
ir neapmokamos). Pati ja pasinaudojau ir susiradau draugų bei 
įgijau patirties mokydama International Writing Center (IWC) 
vietinius studentus anglų kalbos. Nors Daegu laikomas labiau 
industriniu miestu, veiklos čia be galo daug. Jau neatsimenu 
savaitgalio, kurį būčiau  praleidusi sėdėdama bendrabutyje. Su 
draugais vis keliaujame į kalnus ar mažesnius aplinkinius 
miestus ir ieškome naujų nuotykių.  

 
Miglė KK 

Gamtos mokslų centras, 2016-2017 m.m. 


