Zkušenosti z mého zahraničního studijního pobytu
v rámci programu Erasmus+
Země: Turecko
Název univerzity/instituce: Çanakkale Onsekiz Mart University
Délka pobytu: 12.09.2019 – 15.07.2020

Zkušenosti se studiem, zkoušky, univerzitní profesoři, výuka: V zimním semestru jsem
žádný problém neměla, ale počátkem letního semestru se již začalo rozšiřovat onemocnění
covid-19, tudíž se začaly objevovat první případy. Právě v tuto dobu jsem se rozhodla, že
setrvám v Turecku, jelikož jsem se obávala cestování zpět do České republiky, případně
cestování někam jinam. Výuka byla v online podobě, neměla jsem s ní tudíž žádný problém.
Výuka probíhala pravidelně a včas, profesoři byli velmi milí, látku vždy pečlivě vysvětlovali.
Z mého úhlu pohledu bylo vše super.
Zkušenosti s úrovní cizího jazyka: Před odjezdem do Turecka jsem si nebyla příliš jistá svou
úrovní angličtiny. Měla jsem strach mluvit před ostatními lidmi, aby se mi v případě, že řeknu
něco špatně, okolí nesmálo. Zaujala jsem tedy pozici mlčet. Ale Erasmus really changed my
life. Jelikož setrváváte se studenty, kteří taktéž přijeli do cizí země, mluvíte se všemi a obav, že
vás ostatní budou soudit, se brzy zbavíte. Má úroveň angličtiny se den ode dne zlepšovala sama,
jelikož každý den tímto jazykem mluvíte, praktikujete, začnete rozumět i různých přízvukům.
Mohu opravdu říct, že má úroveň angličtiny se tímto hodně zlepšila. Před odjezdem a po
příjezdu děláte OLS test, abyste porovnali svou úroveň jazyka.
Zkušenosti s ubytováním: Bydlela jsem v bytě s dívkou z Turecka. Platila jsem 750TL, tedy
okolo 100 EUR. Má spolubydlící byla velice milá, vždy pomohla, v komunikaci se studentkou
nebyl žádný problém, mluvila velmi dobře anglicky. Byt jsem našla na univerzitní facebookové
stránce: Erasmus Incoming Students – Canakkale Accomodation. Zde najdete nepřeberné
množství příspěvků o nabídkách ubytování.
Finanční stránka výjezdu: Dostala jsem finanční grant na eurový účet ještě před počátkem
mobility. Jednalo se o 330 EUR/měsíc. Univerzita posílá celou částku ještě před odjezdem,

abychom si mohli koupit letenky atd. Turecko je levnějším státem, než ostatní EU státy, např.
jídlo, MHD doprava i oblečení je levnější. Záleží však na člověku, 330 EURO je dostačující na
celý měsíc (zaplatíte za byt a jídlo), pokud neutrácíte za zbytečnosti.
Erasmus Student Network, zajištěné akce/výlety/eventy ze strany univerzity: Měli jsme
různé výlety skoro každé měsíc, navštívili jsme historické a kulturní památky (Asos Antik Kent,
Kilitbahir, Gallipoli), jeli jsme do Cappadocia na tři dny, výlety organizoval Erasmus Student
Network Turkey. Na počátku pobytu byla welcome party, poté jsme měli společné snídaně
s ostatními Erasmus+ studenty, quiz night, sports day, bowling night, barbecue day, halloween
party, karaoke night, a samozřejmě na konci pobytu goodbye party. Bohužel v letním semestru
nebylo organizováno příliš mnoho aktivit, s ohledem na covid-19.
Tipy: Určitě ochutnejte tureckou kuchyni! Kebaby: urfa, adana, durum, iskender, šiš
atd.,Lahmacun, borek, pilav, dolma, pide; dezerty: baklava, lokum, simit, sutlač; sladkosti a
nápoje: Ayran, turecký čaj a kávu. Určitě mohu doporučit CEVAHIR Ev Yemekleri, zde se
můžete levně a pořádně najíst. Za doporučení stojí určitě i Cafe Veranda, na snídaně zajděte do
cafe Muhit.
Naučte se alespoň základy turečtiny, jelikož starší generace nemluví anglicky. Po Vašem
příjezdu Váš telefon zablokuje turecká vláda, tuším po dobu 90 dnů, doporučuji si koupit
Vodafone tarif (mají skvělé tarify), stojí okolo 30 – 40 TL/měs.
Zatímco Yeni Kordon je místem pro večerní zklidnění, Guzelyali je místem pro plavání.
Nezapomenutelný zážitek: Určitě výlet do Cappadocia, protože tam se shromáždili všichni
Erasmus studenti z celého Turecka. Bylo to super, poznali jsme hodně lidí, cestovali jsme spolu
po Cappadocii.
Vzkaz studentům, kteří zvažují výjezd: Jeďte na Erasmus. Erasmus vám zcela jistě změní
život.
Zlepšíte
si
angličtinu,
osamostatníte
se
od
rodičů, poznáte novou kulturu, nový jazyk, nové zajímavé lidi a hlavně poznáte své skutečné
já. Najdete si tam nejlepší kamarády na celý život (třeba já mám nyní kamarády z Turecka,
Rumunska, Itálie i Německa, se sterými jsem dosud v kontaktu a plánujeme se setkat v létě, až
se vše vrátí do normálu), možná i budoucího partnera/ku :D. Zvýšíte si své sebevědomí, získáte
spoustu zkušeností.
Dokud to nezkusíte, nebudete vědět. Naučte se riskovat, vyzkoušejte nové věci, dokud jste
mladí. Jestliže se přihlásíte na jakoukoli zahraniční stáž, problémy, kterým budete v budoucnu
čelit, pro vás budou snadnější. A co nejdůležitějšího pochopíte? To, na čem v životě záleží.
Erasmus Vám taktéž pomůže si začít budovat úspěšnou kariéru v jakékoli oblasti. Nebojte se,
dělejte chyby, ze kterých se následně můžete poučit.
Khalima Aitmuratova, ÚCJ

