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Výučba: 

Každý predmet, ktorý som absolvoval mal v rozvrhu 3 vyučovacie hodiny za týždeň (1 

vyučovacia hodina=50 minút, medzi hodinami 10 minútová prestávka). Niektoré predmety 

majú tieto 3 hodiny spolu za sebou v jednom dni ale väčšina bola rozdelená na 2+1 (napr. 

v utorok 2 vyuč. hodiny + v stredu 1 vyuč. hodina). Všeobecne je náročnosť štúdia na nižšej 

úrovni ako FMUK. Predmety sú vždy aj s tureckými študentmi (na niektorých predmetoch som 

bol jediný zahraničný študent, čo môže na prvý pohľad odradiť, ale je to úplne v pohode lebo 

učitelia rozprávajú vždy po anglicky). Odporúčam zapísať si predmet Turkish language, 

pretože Turci nerozprávajú takmer vôbec po anglicky a tie základy naozaj pomôžu napr. pri 

nákupe alebo v bare/reštaurácii. Asi polovica predmetov, ktoré som mal zapísané v LA sa 

neotvorili, ale prvé 2 týždne sa dajú zapisovať a meniť predmety tak, aby napr. sedeli do 

rozvrhu.  

Škola: 

Univerzita je moderná a veľká, pripomína skôr dovolenkový rezort. Nachádza sa v nej knižnica 

s počítačmi, ktorá je otvorená 24/7. Je tu aj vonkajšie basketbalové ihrisko, vnútorná hala na 

rôzne športy, posilovňa. Na campuse sa ďalej nachádza aj univerzitné papiernictvo, ktoré som 

často využíval na tlačenie a kopírovanie dokumentov skoro zadarmo. Najesť sa dá v klasickej 

jedálni alebo v malom bistre/reštaurácii za asi 3-6€, ktoré sú v areáli. 

Ubytovanie: 

Univerzitné internáty sú tu veľmi drahé takže odporúčam nájsť na Facebooku skupiny ako 

„Erasmus Izmir“ a pod. kde ľudia pridávajú kopec inzerátov na byty blízko školy. Najlepšia 

lokalita na ubytovanie sa volá Bornova, pretože sa nachádza asi 15-20 minút peši od školy 

alebo 10 minút metrom. Je to štvrť kde býva väčšina zahraničných študentov a nachádza sa 

tu obrovské množstvo miest kde sa dá rýchlo, lacno a dobre najesť (strašne veľa druhov 

kebabov!). Existuje veľmi užitočná aplikácia na donášku jedla (volá sa Yemeksepeti), takmer 

každá reštaurácia (aj najmenší stánok s kebabom) poskytuje donášku zadarmo. Alkohol je 

v Turecku veľmi drahý (pivo v bare 3-5€). Za nájom sa platí asi 150-250€ mesačne. Do centra 

sa dá dostať metrom asi za 30 minút. 

Sociálny život a voľný čas: 

Ak chceš stretnúť cudzincov aj s iných svetadielov ako je Európa, Izmir je to pravé miesto 

pretože je tu asi rovnaký pomer zahraničných študentov z Európy a z Blízkeho východu, Afriky, 

Ázie. Školská študentská organizácia nám plánovala pár výletov; niektoré sa ale zrušili 

z dôvodu nízkeho záujmu, takže odporúčam sa na Facebooku skontaktovať aj so 

študentskými organizáciami z iných univerzít v Izmire (ja som sa takto dostal na 3 denný výlet 

do Cappadocie, Turecko nie sú len pláže a more ale majú krásnu prírodu a zaujímavé miesta 

aj vo vnútrozemí). Ja som mal šťastie na spolubývajúceho, ktorý bol z Iránu, pretože poznal 

Izmir a okolie a veľa výletov sme si zorganizovali sami. Funguje tu klasický „buddy“ (mentor) 

system. V teplých mesiacoch je veľmi populárne mesto Çeşme a Kuşadası, ktoré sú vzdialené 

asi 80-90 km a nachádzajú sa pri mori s krásnou pieskovou plážou. 

Poznámka na záver: 

Turci majú na všetko čas a nikam sa neponáhľajú, podobne ako Španieli, takže prvý mesiac, 

kedy sa vybavujú rôzne povolenia a potvrdenia (residence permit, karta na metro...) sa treba 

psychicky pripraviť. Vždy sa treba dohodnúť so svojim mentorom aby prekladal na úradoch 

pretože po anglicky nevie skoro nikto. Čo sa týka bezpečnosti, netreba mať vôbec predsudky; 

keď som trávil večer v centre alebo u iných študentov a v noci sa vracal domov, vonku som sa 

cítil bezpečnejšie ako na Slovensku. 


