YAṢ AR UNIVERSITY, IZMIR, TURKEY
Merhaba ,
moje meno je Silvia a svoj Erasmus pobyt som strávila v krajine polmesiaca. Áno, bola som
v Turecku. Na prvé počutie to môže znieť pre mnohých z vás dosť odstrašujúco a vravíte
sami sebe, že do Turecka by ste určite nešli. Či už kvôli strachu z inej kultúry alebo rôznych
odstrašujúcich správ o nepokojoch, ktoré ste počuli v správach. Teraz vás ale musím priviesť
na správnu mieru, pretože po 4 mesiacoch strávených v tejto krajine na ňu nedám dopustiť.
Erasmus v Turecku bolo najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohla urobiť.
Poďme teda pekne od začiatku. V Turecku som strávila zimný semester a to konkrétne
v meste Izmir na súkromnej univerzite YASAR UNIVERSITY. Izmir je pobrežné mesto,
takže núdzu o pláže mať nebudete. Určite nebudete mat pláž priamo pod oknom, musíte tam
ísť cca 30min autobusom ale ak budete mať šťastie budete mať z okna výhľad na pobrežie,
popri ktorom si môžete ísť každé ráno zabehať ako množstvo ďalších ľudí. Podstatnú vec,
ktorú by ste mali vedieť je, že Izmir je síce turecké mesto, všade naokolo uvidíte mešity,
zahalené ženy a zarastených mužov, ale keď vyjdete na ulicu v krátkych šatách určite vás
nebudú obhadzovať paradajkami. Je to iná kultúra, ktorú treba rešpektovať a zvyknúť si na
ňu, tak ako oni rešpektujú našu, ale je to jedno z najviac európskych miest v Turecku. Ľudia
sú veľmi milí a snažia sa vám pomôcť v akejkoľvej situácii. Čo sa týka konkrétne školy,
všetky predmety sú vyučované v anglickom jazyku, v campuse nájdete naozaj všetko, čo
potrebujete (knižnica, kaviaren, jedálen, fitnes centrum, telocvična, basketbalové ihrisko,
kino...). Ja som konkrétne študovala Business Administration, ale je možné vybrať si
predmety aj z iných odborov. Výber predmetov je naozaj široký. Odporúčam navštevovať aj
hodiny tureckého jazyka, tie sa vám určite zídu, keďže nie veľa bežných ľudí hovorí po
anglicky. V škole sa vždy snažia vyhovieť všetkým vašim požiadavkám ohľadom štúdia. ESN
office pre vás organizuje množstvo výletov a spoločných aktivít, takže nudiť sa tam určite
nebudete. A teraz niečo o financiách. Pred príchodom do Turecka vás bude kontaktovať váš
mentor, ktorý vám pomôže so všetkými otázkami, ktoré budete mať ale v prvom rade vám
bude pomáhať s výberom ubytovania. Cena sa pohybuje okolo 150 eur. V Turecku budete
určite nadšení z cien potravín a oblečenia, tam ušetríte. Však kto by si nedal kebab za 0,50e.
Na alkohol však miniete o niečo viac financií ako u nás na Slovensku.
Na záver vám všetkým prajem Erasmus plný nezabudnuteľných zážitkov, úžasných
ľudí a dúfam, že si to užijete kamkoľvek pôjdete, pretože každá krajina má svoje čaro.

