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 2018 márciusa és 2019 januárja között Japánban folytattam tanulmányaimat, melyet a 

következő pár oldalon keresztül szeretnék bemutatni. 

Tanulmányaim 

Mindkét egyetemi félévem alatt fontosnak tartottam olyan tárgyak felvételét, melyek 

kapcsolódnak a magyarországi tanulmányaimhoz is. Ezen tárgyak keretein belül rálátást 

kaptam a japán gazdaságra, oktatásra, illetve a hétköznapi életre is. Fontos volt 

számomra továbbá, hogy olyan kurzusokra jelentkezzek, melyeken japán diákok is részt 

vesznek, mert kíváncsi voltam a korosztályombeliek véleményére, tudására, érdeklődési 

körére. 

Habár minden órám kiscsoportos volt, az értékelés minden tárgy esetében eltért. Voltak 

tanárok, akik előtérbe helyezték a csoportmunkát, amikor is a külföldi és japán diákok 

kooperációján volt a hangsúly. Ezeken az órákon kiderült, hogy a japán diákok nagyon 

szégyenlősek, nem szeretnek angolul társalogni. Emiatt voltak nehézségek, de 

szerencsére ki tudtuk küszöbölni a nézeteltéréseket. 

Voltak azonban olyan órák is, ahol a tanár az egyéni teljesítményre volt kíváncsi. A 

tavaszi és az őszi félévben is volt egy-egy olyan órám, ahol egy viszonylag hosszú (2-3000 

szavas) beadandót kellett írni, melyhez egy 40-50 perces prezentáció társult. Számomra a 

hosszú prezentáció volt a meglepő, ugyanis Magyarországon azt tanuljuk, hogy minél 

rövidebben (10 perc) össze tudjuk foglalni a legfontosabb információkat, tudnivalókat a 

megírt beadandónk alapján. Habár eleinte tartottam a hosszú prezentálástól, hamar 

ráéreztem erre a típusú előadásra és könnyen vettem az akadályt. 

Összességében úgy érzékeltem, hogy a japán illetve a magyar egyetemi oktatás nagyban 

különbözik egymástól. Japánban több volt a házi feladatom, a heti beadandóm, míg 

vizsgám csupán egy. A tanárok igyekeznek gyakorlatias órákat tartani, sok kérdéssel, 
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vitákkal. Azonban a leadott ismeretek nem túl alaposak, gyakran csak a felszínét 

érintettük a problémáknak, a kérdéses témáknak. 

Minden tanárommal elégedett vagyok, nagyon kedvesek, barátságosak és segítőkészek 

voltak velem. Pár tanárommal jelenleg is tartom a kapcsolatot az interneten keresztül. 

Tanulmányi szempontból is örülök annak, hogy a Ritsumeikan Egyetemen végezhettem 

külföldi tanulmányaimat, mert az ott eltöltött tíz hónap alatt rengeteg tudással, 

információval, élménnyel gazdagodtam, ami nem csak a szakmai fejlődésemet segíti, 

hanem a társadalmi kapcsolatok építését is szolgálja. Ezek hasznosak lesznek számomra 

a további tanulmányaim, karrierem építése során. 

 

Minden kurzust sikeresen elvégeztem kiemelkedő eredménnyel. Tevékenyen részt 

vettem az előadásokon, aminek tanáraim kimondottan örültek, és többször kiemelték, 

megköszönték órai aktivitásomat. Az előadások után rendszeresen konzultáltam 

tanáraimmal az engem foglalkoztató kérdésekről és személyes fejlődésemről, mely 

témákban készségesen segítettek engem. 

Az első félévben felvett tantárgyaim: 

 Intermediate Japanese (4 kredit) 
 Special Topics on Strategy and Marketing - Entrepreneurship (2 kredit) 
 Special Topics on Strategy and Marketing - Operations Management (2 

kredit) 
 Special Topics on International Business - Asian Economic Development (2 

kredit) 
 Research Project - Educational differences between Hungary and Japan (2 

kredit) 
 Intermediate Seminar - Topics on Bilingualism (2 kredit) 
 Strategic Marketing (2 kredit) 
 Theme Study - International Interaction for Global leadership (2 kredit) 



       

 3  

 

Az őszi szemeszterben is sikeresen elvégeztem minden kurzust. A hivatalos 

eredményeket sajnos legkorábban áprilisban fogják elküldeni. 

Szakmai és közéleti tevékenységek: 

 „Theme Study” tantárgyhoz kapcsolódó terepmunka iskolai szervezésben, 3 nap 

Hongkongban 

A hongkongi utazáson keresztül megtanulhattam, hogyan élnek egymás mellett más 

nemzetek és kultúrák. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy milyen sokan és hogyan élnek 

együtt Hongkongban. Ellátogathattam a helyi piacokra, illetve a „luxus” utcákba is, így 

láttam a különbséget a társadalmi rétegek mindennapi élete között. Megkóstolhattam 

tradicionális ételeket, de a leghasznosabb az volt, hogy testközelből tapasztalhattam meg 

a hongkongi kultúrát és gazdaságot. 

 Családlátogatás az iskola által kijelölt japán családnál 

Ezen lehetőség során megismerhettem egy átlagos, kétgyermekes japán családot. 

Betekintést nyerhettem a mindennapjaikba, elmesélték az életüket, hagyományaikat, 

munkájukat. A beszélgetés során kiderült, hogy az apuka járt már Magyarországon és 

nagy rajongója kultúránknak, büszkén mutatta meg néptáncos videóit. Ez nagy örömmel 

töltött el engem. Hazautazásom előtt még két alkalommal találkoztunk, és megbeszéltük, 

hogy a továbbiakban is tartjuk a kapcsolatot. 

A második félévben felvett tantárgyaim: 

 Special Topics on Strategy and Marketing - Entrepreneurship (2 kredit) 
 Internationa Business - topics on Technology (2 kredit) 
 Advanced Japanese - Grammar and Writing (2 kredit) 
 Special Japanese Lecture - topics on Japan (japán nyelven, 2 kredit) 
 Sustainable Urban Policy (2 kredit) 
 Special Topics on Strategy and Marketing - Project Management (2 kredit) 
 International Human Resource Management (2 kredit) 
 Theme Study - Social Pshychology in Japan: The science of happiness (2 

kredit) 
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 Előadás egy, az egyetem által kijelölt általános iskolában 

Egy prezentáció keretében bemutatkoztam és bemutattam Magyarországot a 

gyerekeknek. Nagy sikere volt az előadásomnak, a gyerekek sok kérdést tettek fel és 

lenyűgözte őket a magyar találmányokról szóló rész. Nagy meglepetés volt számomra, 

hogy pár nappal később sok köszönőlevelet kaptam a kisiskolásoktól, amiben leírták 

élményeiket a látogatásommal kapcsolatban. 

 Prezentáció a magyarországi duális képzésről japán nyelven 

Japán csoporttársaim előtt bemutattam a Magyarországon folyó duális képzést. Itt 

általános tájékoztatást adtam a duális képzés felépítéséről, és konkrétan a saját 

tanulmányaimról is. Sok kérdést tettek fel ezzel kapcsolatban, melyekre kimerítő 

válaszokat tudtam adni. Az előadásért tanáraim dicséretben részesítettek. 

 Ritsumeikan Egyetem promotálása 

Az egyetem és a kollégium népszerűsítéséhez készült fotósorozathoz engem is 

kiválasztottak „reklámarcnak”. 

 Tanulmányút a tokiói Jövő Múzeumba 

Nyári szünidőm alatt elutaztam Tokióba, ekkor meglátogattam a Jövő Múzeumát is. A 

tavaszi félév alatt japánul tanultam a robotok, a robotika fejlődéséről, amit 

megtekinthettem a Jövő Múzeumában. Az itt bemutatott technológiát hasznosítják 

többek között a termelővállalatok is, ezt a Toyota gyárban meg is szemlélhettem. 

 Szakmai tanulmányút a Toyota gyárban 

Mivel logisztika specializáción tanulok, szorosan kapcsolódik tanulmányaimhoz a 

gyártás és a termelés. Egy hétvége alkalmával ellátogattam Nagoyába, a Toyota gyárba, 

hogy saját szemeimmel láthassam a Toyota Production System megvalósulását. A másfél 

órás gyárlátogatáson betekintést nyerhettünk a Toyota autók gyártásába. Ezen látogatás 

alkalmával hasznos ismeretekre tehettem szert, melyeket idei félévi tanulmányaimban 

használni tudok. 
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 Kulturális tevékenységek 

Nagyon érdekel a japán precizitás, a sok apró odafigyelés, mozdulat, finomság, ami 

megjelenik a kultúrában is. Részt vehettem egy japán teaszertartáson, melyre az egyik 

japán ismerősöm lakásán került sor. Én magam is elsajátíthattam a teaszertartás 

aprólékos mozdulatait, mely nem csak kívülről lélegzetelállító látvány, de művelni is 

fantasztikus érzés. 

Nézőként részt vettem a Ritsumeikan Egyetem kulturális fesztiválján is, mely nagyban 

eltért az otthoni egyetemek fesztiváljaitól. Az egyetemi csoportok (pl. tánc, ugrókötél klub) 

bemutatókat tartottak, a diákok standokat állítottak. A különféle színes programokat egy 

taiko - dob bemutató zárta mely lenyűgözte a nézőközönséget. 

Kint tartózkodásom során két híres (Gion, Otsu) fesztivált is megnéztem. A hatalmas 

embertömeg szokatlan volt számomra, de a higgadtság és a rendezettség, úgy mint a japán 

fesztiválhangulat kifogásolhatatlan volt. 

 Emlékhelyek 

Nem csak a kultúrája, de Japán történelme is fontos számomra, hiszen ezek az 

események formálták a japán nemzetet olyanná, amilyen ma. Ellátogattam Hiroshimába 

és Nagasakiba, ahol az atom múzeumban megtudhattam minden részletet a világháború 

ezen szakaszairól. Japán, akire történelme során két atombombát is ledobtak, 

megtanulta, hogyan kell talpra állni, és mindent újrakezdeni, gyakorlatilag a semmiből. 

A két város fejlettsége is erről a gondolkodásmódról árulkodik, melyet nagyon tisztelek. 

Hasonló erőről tanúskodik a nagy kobei földrengés utáni helyreállítás is, melynek 

nyomait a mai Kobéban csak emlék jelleggel lehet látni. Minden decemberben egy 

fényjáték keretében megemlékeznek a földrengés áldozatairól, amit én is megtekintettem 

2018-ban. 

Társadalmi kapcsolatépítés 

 Japán családok 

Kint tartózkodásom alatt sikerült több japán családdal olyan jó kapcsolatot kiépítenem, 

hogy meghívtak magukhoz több alkalommal is. 
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Legnagyobb meglepetésemre és szerencsémre egyik jó barátnőm családja az újév 

megünneplésére hívott el, így belülről láthattam milyen egy igazi japán „szilveszter”. A 

család elmesélte hagyományaikat, és együtt köszöntöttük a 2019-es újévet, az első 

napfelkelte megnézésével. 

Egy csoportos feladat alkalmával ismerkedtem meg egyik barátnőmmel, aki meghívott 

a családjához vidékre. Négy eseménydús napot tölthettem a japán családdal, a szülők 

autóval vittek el és mutatták be a környékbeli nevezetességeket, illetve minden este 

közösen vacsoráztunk, ahova a nagymama is eljött. A barátnőm jelenleg Angliában tanul 

külföldi részképzés keretein belül, és márciusban fog meglátogatni engem, illetve a 

családomat, hogy bemutathassam neki Magyarországot, és viszonozhassam azt a 

vendégszeretetet, amit én is tapasztalhattam mikor Japánban voltam. 

 

Ha visszatekintek az elmúlt egy évre, csupa szép, boldog emlék jut eszembe. Habár 

voltak nehezebb időszakok, a kulturális illetve tanulási különbségek, továbbá a természeti 

katasztrófák miatt (árvíz, földrengés, tájfun) mindezeken felül tudtam kerekedni és 

fantasztikus 10 hónapot töltöttem el Japánban, mely nem valósulhatott volna meg a 

Keleti Üzleti Akadémia, Hallgatói Mobilitás pályázata nélkül. Szeretném még egyszer 

megköszönni a támogatást, mely lehetővé tette, hogy életem egyik legszebb évét 

tölthessem el az álom-országomban, Japánban. 

 

 


