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Ik heb vanaf September 2016 t/m December 2016 een minor in Business Administration
gedaan bij SKKU. Mijn eerste keuze viel niet op Zuid-Korea, maar na niet te zijn ingeloot
bij de eerst universiteiten die ik gekozen had, koos ik ervoor om SKKU in te vullen als
mijn eerste keus voor een minor bij de tweede ronde. Achteraf gezien, had ik vanaf het
eerste moment al voor Zuid-Korea moeten kiezen.

Ik kan me de eerste dagen nog goed herinneren. Het waren een aantal spannende
dagen, ik was alleen in een vreemd land waar ik de taal niet sprak en de weg niet kende.
Dat was nogal spannend. De eerste 2 dagen verbleef ik in een hotel en verkende ik in
mijn eentje de stad. Op maandag mocht ik dan eindelijk intrekken in de dormitory
waarvoor ik me had ingeschreven. Ik verbleef in een gebouw met 74 andere
internationale jongens van mijn universiteit. Hier deelde ik een kamer met iemand
anders, waarop ieder een bed en een bureau had. Verder deelde we met z’n tweeën een
badkamer en was er een keuken beschikbaar op de eerste verdieping. Dat was een hele

opluchting, want ik had meteen 74 vrienden die ook de taal en de weg niet kende.
Samen hebben we ons wegwijs gemaakt in Seoul. De universiteit zelf doet een beetje
denken aan een Amerikaanse universiteit. Er is een grote campus met meerdere
gebouwen. We konden zelf onze lessen kiezen en zo ook zelf ons rooster invullen. Met
een beetje geluk had je dus 1 of 2 dagen vrij per week die je kon gebruiken om tripjes te
maken of leuke dingen te doen. De lessen waren niet heel lastig, maar vergde wel heel
veel werk. Voor bijna elke les heb je huiswerk, presentaties, een project en tentamens.
Het kwam dus weleens voor dat ik de hele dag in de bibliotheek doorbracht, tussen de
lessen door. Gelukkig werden er ook de nodige feestjes en tripjes georganiseerd. Het
uitgaansleven is erg divers en de Koreanen houden ervan om te feesten. Bier en Soju
wordt er meerdere malen per week genuttigd. Verder is de omgeving, de Koreaanse
cultuur en het weer ook echt fantastisch, alhoewel het tegen het eind van het jaar goed
vriest, was de zon nog wel aanwezig. Al met al zou ik het iedereen aanraden om een
minor bij SKKU te doen.

