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Záróbeszámoló 

Tergulicza Petra 

Nemzetközi gazdálkodás alapszak, Külkereskedelmi Kar 

  

 Kandán az egyetemi életem 2019. március 27-én kezdődött meg. Életemben először 

kerültem kollégiumba, ezért nem volt egyszerű megszokni a kollégiumi életet. Viszont 

nagyon sok barátra tettem szert a kollégiumban és szépen lassan egy kis családdá 

váltunk. A koli körülbelül egy órára helyezkedik el az egyetemtől. Nem bántam a 

távolságot, mert így minden nap kellemes sétában volt részem. 

 

Japán egyik leggyönyörűbb időszakában kezdtem meg az egyetemi tanulmányaimat. 

Cseresznyevirágzáskor az egyetem gyönyörű volt. Bár a virágok nélkül is mindennap 

fantasztikus látványt nyújtott. 
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A tanév megkezdése előtt minden diák írt egy felmérő tesztet, ami alapján besorolták a 

megfelelő osztályba. Én a 2-es csoportba kerültem. Az osztályban összesen 9-en voltunk. 

Kisebb létszám miatt a tanár jobban tudott minden diákra egyénileg koncentrálni. 

 

Az egyetemen sokféle klub van, ahova szabadon lehet csatlakozni. Ilyen klubok például: 

foci, kosár, tea ceremónia, kimonó, tánc, stb. A klubok rendszeresen tartottak előadásokat 

az ebédszünetekben, ezzel feldobták a diákok mindennapi egyetemi életet. 

  

Az egyetem legújabb épülete a KUIS 8. Az épületben különböző részlegek vannak, ahol 

a diákok tanulhatnak és beszélgethetnek anyanyelvi tanárokkal. A második szinten 
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kizárólag csak angolul lehet beszélni. Így ösztönzik a japán diákokat arra, hogy 

beszélgessenek külföldi diákokkal. Sok időt töltöttem el ebben az épületben és számos 

japán barátra tettem szert. A második emeleten a sárga kanapék azt a célt szolgálják, 

hogy ha valaki oda leül, akkor bárki odamehet hozzá beszélgetni. Továbbá az épületen 

belül számos angol anyanyelvű tanárt található, akik nemcsak a japán diákoknak 

segítenek, hanem a külföldi diákoknak is a rendelkezésükre állnak. Véleményem szerint 

ez az épület nagyon hasznos külföldi és a japán diákok számára is, mert így kapcsolatot 

tudnak teremteni és új barátokra tudnak szert tenni. 

  

  

Az egyetemen összesen kilenc épület található. Minden épületben van olyan részleg, ahol 

a diákok tudnak tanulni. Két hatalmas ebédlő részleg van, ahol minden nap különböző 

friss ételekkel várják a diákokat. Rendszeresen ebédeltem az iskolába, mert az ételek 

mindig frissek és finomak voltak. Az egyik ebédlő fölött egy kis pékség is található továbbá 

két másik épületben egy-egy kávézó is rendelkezésünkre állt. Szerintem nagyon jó, hogy 

az iskolán belül rengeteg teret kapnak a diákok arra, hogy tanulhassanak és szinte 
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minden épületben rendelkezésükre állnak, asztalok, számítógépek és kis eldugott zugok 

ahol a diákok nyugodtan tanulhatnak. 

    

Minden félévben tartanak egy nyílt hetet ahol bemutatják japán tradicionális klubjait. 

Ilyen klubok például a kendó, yukata, tea ceremónia és kalligráfia. Az első nap a yukata 

klub programjára látogattam el ahol megtanították az öltözet szabályos felvételét és 

kulturális hátterét. Japán kultúrája mindig is vonzott ezért nagyon örültem annak, hogy 

személyesen megtapasztalhattam a yukata szabályos öltözködés módját. Második nap a 

tea ceremónia bemutató napján vettem részt. A klubvezető hosszasan elmesélte a japán 

tea ceremónia tradicionális hátterét, bemutatták az eszközöket és végül megmutatták, 

hogy hogyan kell készíteni egy macha teát. 
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A japán nyelvben sosem volt az erősségem a kanji írásjelek megtanulása és leírása. 

Viszont az órán a tanárnak köszönhetően megszerettem és hétről hétre egyre jobbá 

váltam. Az utolsó órán megtanította nekünk a kalligráfia alapvető szabályait és mindenki 

elkészítette a maga által választott kanjit. 

    

Manabe tanárnővel heti három órám volt. Az órák alatt mindig nagyon segítőkész volt 

és az órákon kívül is bármikor számíthattam rá. Nagyon sokat segített a nyelvi tudásom 

fejlődésében, neki köszönhetően bátrabban beszélek japánul. 

 

Takahashi tanár úrral szintén heti három órám volt. Ő volt az egyik legjobb tanár az 

egyetemen. Minden órán mosolyt csalt az arcunkra, és szintén számíthatunk rá az órákon 

kívül is. Az órái alatt megtanultunk kommunikálni a japán diákokkal, nagyon sok 

hasznos nyelvtant és szituációt megtanított számunkra, aminek köszönhetően könnyebbé 

vált a Japánban eltöltött időnk. 
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Videó: 

https://drive.google.com/drive/folders/1DrYt3d_-

Gngg8n6uHD7AUYHfqs4SJY9w?usp=sharing 

Az utolsó napon minden osztály készült egy kisebb produkcióval, az én osztályom egy 

videót csinált, amiben egy iskolai életet mutatunk be kiparodizálva. 

Fél év nagyon gyorsan eltelt, sok barátra tettem szert, különböző országok kultúráját és 

gazdasági helyzetét és jobban megismertem, nyitottabbá váltam a világ felé és az 

ismereteim is ki bővültek. Az egyetemen minden tanár nagyon segítőkész volt szerettem 

bejárni az órákra és nagyon jó élmény volt számomra ez a félév. 

https://drive.google.com/drive/folders/1DrYt3d_-Gngg8n6uHD7AUYHfqs4SJY9w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DrYt3d_-Gngg8n6uHD7AUYHfqs4SJY9w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DrYt3d_-Gngg8n6uHD7AUYHfqs4SJY9w?usp=sharing

