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Gyakran Ismételt Kérdések – Tokyo 

 
 

1) A választható intézeteknél a gyerek/hasi sebészet mellé fel van sorolva több 

műtéti kategória - ezekből egyet lehet választani, vagy többet is? 

A jelentkezésnél osztályokat lehet megadni - a részletes igények a helyszínen, az 
osztályon egyeztetendők. 

2) Az "academic transcript" ugyanaz, mint a Transcript of Records? 

Igen, az academic transcript megegyezik a Transcript of Records-al. 

3) A Proof of Health Insurence-nél és a Professional Liability Insurance-nél 

pontosan melyik dokumentumra van szükség? 

A korábbi hallgatók az Allianz útitárs utasbiztosítást vették igénybe, ez fedezte a 
Professional Liability Insurance-ként kért biztosítási típust is. Illetve érdemes 
informálódni a Professional Liability Insurance esetében a Dr. Walter német online 
biztosítónál, 5 euró díjat számolnak fel a biztosításért (2019). 

4) A jelentkezési lapnál kérik azt, hogy mettől meddig van szükségünk szállásra. 

Ezt hagyjuk üresen? 

A gyakorlat megkezdése előtti pénteken vagy szombaton szükséges bejelentkezni a 
kollégiumba, a dátumot ennek figyelembevételével kell kitölteni. A gyakorlat után van 
lehetőség néhány napot/ egy hetet Japánban tölteni, ezt is érdemes a záródátum 
megadásánál figyelembe venni.  A pontos dátum kapcsán szükséges egyeztetni 
Tomózer Anettel, a kari Nemzetközi Kapcsolatok Irodájában. Utazási nyomtatványok 
is kitöltésre kerülnek. 

5) Milyen költségekkel célszerű számolni? 

Az árak jenben kb. olyanok, mint itthon forintban, ezért a mindenkori forint-jen 
árfolyam a mérvadó. 

6) Mire érdemes odafigyelni a mindennapi kommunikációban? 

Csak néhány tanács a teljesség igénye nélkül: 

• Az udvariasság kulcsfontosságú: fontos minden apróságot megköszönni, 

ugyanakkor a problémákat nem illik megosztani, csak ha mindenképp megoldást 

kell valamilyen nehézségre találni. 
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• A testi érintkezést kerülik. 

• Étkezésnél nem illik semmit visszautasítani, legalább egy kis kortyot, falatot illik 

mindenből megpróbálni, ha valaki jóllakott, az utolsó falatot illik meghagyni, 

ezzel jelezzük, hogy nem vagyunk már éhesek, az üres tányért a vendéglátó újra 

fogja tölteni. 

Kiutazás előtt lehetőséget biztosítunk korábban kint járt oktatóinkkal/hallgatóinkkal 
való konzultációra. 

7) Milyen dátumok jöhetnek szóba a kiutazáskor? 

A kiutazás október-novemberben vagy január-februárban történhet, az adott évben a 
partner által megadott konkrét időpontok közül lehet választani. A decembert célszerű 
kihagyni belőle, a japán cserediákok abban az időszakban már vizsgáznak, illetve a 
mentorálandó cserehallgatók március-áprilisban érkeznek hozzánk. 

8) A pályázatot elnyert hallgatóknak egy időben kell kiutazniuk? 

Igen. 
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