
Seoul National University 

http://oia.snu.ac.kr/page/exchange_program.php  

 

 

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:  ne Grant:  no 

Pastabos:  Magistro studentai, turi pabaigti bent 1 
semestrą VU  

Vidurkis turi būti bent 8,3 (magistro studentai turi turėti 
bent 8,9 vidurkį)   

Remarks:   Master students should finish at least one 
semester in VU 

Have GPA average 8,3 or better (graduate GPA should be 
8,9)  

 

Vidinė atranka: taip Internal selection: Yes 

Ar Seoul National University man tinka? Is Seoul National University suitable for me? 

http://oia.snu.ac.kr/page/exchange_program.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: 

Rudens semestras – kovo 1 d.  

Pavasario semestras – rugsėjo 10 d. 

Autumn semester – March 1st  

Spring semester – September 10th 

 

 

http://oia.snu.ac.kr/page/exchange_program.php
http://oia.snu.ac.kr/page/exchange_program.php


 

 

 

Studentai sako... 

 
                                                                            
2018-2019 m.m. pavasario 
semestrą praleidau studijuodama  
Seulo nacionaliniame universitete. 
Jei svarstote mokytis Pietų Korėjoje, 
labai rekomenduočiau rinktis SNU ir 
jums. 
Pirma, Seulas ir Pietų Korėja jums 
turėtų patikti, jei: a) norite 
„pasimatuoti" gyvenimą 
milžiniškame mieste, kur veiksmas 
nesustoja visą parą, b) domitės 
istorija, didžiąja politika ar 

technologijomis, c) pasaulį mėgstate pažinti per (aštroką) maistą.            
                                                                                  
Antra, Seoul National University jums turėtų 
patikti, jei: a) norite gyventi apsupti kalnų, b) jei 
norite išbandyti gyvenimą universitetiniame 
miestelyje (campus), c) jei norite mokytis 
geriausiame Pietų Korėjos universitete ir būti 
apsupti itin motyvuotų studentų. 
Tačiau taip pat turėkite omenyje, kad a) 
studijuojama daugiau paskaitų nei seminarų 
principu, b) tai finansiškai brangesni mainai nei 
Erasmus+ (nors gyvenimas Seule nebūtinai turi 
būti labai brangus!), c) bakalauro lygmens 
dalykų anglų kalba pasiūla yra ribota*, todėl dėl akademinių niuansų būtinai pasikonsultuokite su savo 
fakulteto administracija (*įmanoma rinktis magistro kursus).   
 

 
 
Mano svarbiausias patarimas 
nepraleisti registracijos datų į a) 
SNUBuddy programą (nuolatinių 
studentų organizuojama programa 
mainų studentams; padeda lengviau 
priprasti prie gyvenimo Seule, nuolat 
vykdomi kokie nors renginiai 
universitete ir už jo ribų; ten galite 
susipažinti su nuostabiais iš pradžių 
kiek baikščiais studentais iš viso 
pasaulio), b) bendrabučio kambario 
rezervaciją (bendrabučio kaina 

semestrui itin nedidelė, o nuo šio semestro dar bus atidarytas naujas Global Residence Halls bendrabučių 
kompleksas). 
Jei turėsite klausimų dėl studijų SNU, rašykite ieva.tvarijonaviciute@tspmi.stud.vu.lt  
 
Ieva Tvarijonavičiūtė, 4 kurso VU TSPMI studentė. 

mailto:ieva.tvarijonaviciute@tspmi.stud.vu.lt

