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Draga Katarina,
Pretekel je 1 mescu mojega bivanja v mestu Daegu z 2.5 milijona prebivalcev. Narodna univerza Kyungpook je največja in najboljša narodna univerza v Južni Koreji in spada
med 3 najboljše univerze v Južni Koreji. Univerzo sestavlja 20 različnih fakultet in šol, skupaj univerzo obiskuje približno 40 tisoč študentov. Kompleksi se nahajajo na
kampusu, kjer so poleg fakultet tudi študentski domovi, trgovine, banke, kavarne in menze. Nameščen sem v novem domu s kapaciteto 1.400 študentov. Sobo z lastno
kopalnico si delim z študentom iz Švice.
V tem mescu sem si ogledal nekaj znamenitosti, ki se nahajajo blizu mesta Daegu. Obiskal sem tudi 5 milijonsko obmorsko mesto Busan, kjer sem preizkusil lokalne surove
specialitete in zaplaval v mrzlem (za Evropejce toplem) morju, in pa mesto Gyeongju s starodavnimi grobnicami kraljev iz 4. stoletja, časa dinastije Sille, ki je trajala
zavidljivih 1000 let.
Predavanja na fakulteti potekajo gladko. Ves material je v angleščini, pri nekaterih predmetih so predavanja večinoma v Korejščini z nekaj razlage v angleščini, saj sem tam
edini tuj študent. V Sloveniji se sedaj šele začenja novo šolsko leto, tukaj pa sem že odpisal svoj prvi izpit naslednji mesec pa imam kolokvijsko obdobje, sproti moram
oddajati domače naloge.
S strani g. Stojana Petriča, predstojnika slovenskega podjetja Kolektor, sem bil povabljen na ogled podjetja Kolektor Sinyung. Podjetje izdeluje komutatorje – sestavni del
električnih motorjev, tako da je moje zanimanje za podjetje toliko večje. Podjetje se nahaja v mestu Gumi, ki je 30 min vožnje od mesta Daegu, s seboj bom na ogled peljal
tudi nekaj korejskih prijateljev. Eden izmed njih je prejšnji semester obiskoval našo fakulteto.
Čeprav je študij naporen in pa včasih morda zmeden, me je študij in bivanje v Južni Koreji očaralo. Spoznal sem veliko novih ljudi, navezal nove stika, nova prijateljstva.
Prosil bi vas, če mi lahko poveste kakšne so možnosti, da izmenjavo podaljšam za dodatni semester, s tem bi tako celotni letnik opravil tukaj. V študentski pisarni na KNU
sem že vprašal ali je to izvedljivo in odgovorili so mi da ne vidijo problema.
Lep pozdrav,
Vito

