Zkušenosti z mého zahraničního studijního pobytu
v rámci programu Erasmus+
Země: Turecko
Název univerzity/instituce: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Délka pobytu: 4 měsíce

Zkušenosti se studiem, zkoušky, univerzitní profesoři, výuka:
Univerzity v Turecku jsou na vysoké úrovni a to i studentský život. Jen pro zajímavost. Denně
navštěvuje tuto Univerzitu v Canakkale téměř 50 tisíc studentů různých národností. Univerzitní
profesoři mají osobní přístup a jsou velmi milí. Vyučování probíhalo formou otevřené diskuze,
kdy profesor vysvětlil téma a problematiku oboru a poté jsme v kruhu Erasmus studentů
diskutovali a předávali si zkušenosti a řešili danou tématiku.
Zkušenosti s úrovní cizího jazyka:
Úroveň anglického jazyka v Turecko není vysoká. Na případné otázky nebo nakupování je
zapotřebí znát základy turečtiny. Studenti, ESN pracovníci a univerzitní profesoři jsou vybaveni
jazykově velmi dobře.
Zkušenosti s ubytováním:
Ubytování jsme si vybrali na doporučení organizací ESN. Ze začátku jsme si museli zvyknout
na jinačí mravy, kulturu a s tím spojené i žití s tureckým spolubydlícím. Po krátké době jsme si
padli všichni do noty a bylo to fajn.
Finanční stránka výjezdu:
Univerzita nám zajistila dotaci ve výši 400 Euro na měsíc (částka již není aktuální, rok výjezdu:
2017). Tato částka zajistila ubytování a část jídla.

Erasmus Student Network, zajištěné akce/výlety/eventy ze strany univerzity:
Díky organizaci ESN nám o volném čase neunikla žádná zábava od cestování po celém
východním Turecku, ochutnávky jídla a BBQ party až po kulturní a vzdělávací akce. Vše bylo
s předstihem oznámeno a s precizností naplánováno a uskutečněno.
Tipy: Není od věci přivést sebou typické místní produkty a udělat si tak česko – turecký večer
s ochutnávkou. Naplánujte si, co byste chtěli vidět v okolí. ESN organizace vám dokáže
vyhovět a pomoci při plánování jakéhokoli realizovatelného výletu.
Nezapomenutelný zážitek: Skvělé mořské jídlo se super lidmi každý den. Teplo, slunce a
kultura, to je pro mě nezapomenutelný zážitek, který trval celé 4 měsíce.

Vzkaz studentům, kteří zvažují výjezd: Kdybych měl možnost vyrazit znovu, neváhal bych!
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