
 

 

DOJAZD 

Z Istanbul Airport najlepiej dotrzeć autobusem "Havaist", który dojeżdża do 

Kadikoy. Kosztuje to 25 lir tureckich i zajmuje od godziny do dwóch w 

zależności od natężenia ruchu (Stambuł bywa niesamowicie zakorkowany). 

Koszt biletów lotniczych z Polski do Turcji oraz powrotny to około 1100 zł.   

 

ZAKWATEROWANIE 

Uczelnia znajduje się w centrum gdzie ceny mieszkań są dość wysokie. 

Zależnie od tego czy chce się wynająć całe mieszkanie czy pokój ceny 

wahają się od 800 lir do nawet 2000 lir. 
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UCZELNIA 

Organizacja na uczelni była dość kiepska. Zajęcia odbywają się w kilku 

budynkach, które nie są daleko od siebie. Niektóre zajęcia są prowadzone w 

języku angielskim, jednak większość w języku tureckim, w takim wypadku 

prowadzący organizuje oddzielny spotkania oraz zadania. W większości 

student uczestniczy w zajęciach z regularnymi studentami uczelni, jednak są 

też indywidualne konsultacje z wykładowcami. Zaliczenia bardzo się różnią 

w zależności od przedmiotu i prowadzącego, niektórzy wymagają pisemnych 

egzaminów a pozostali uznają przygotowywanie prezentacji.  

Na uczelni jest bardzo dużo studentów z Iranu, Iraku, Somalii lub Syrii-

wszyscy bardzo sympatyczni i otwarci. Nie spotyka się europejskich 

studentów. 
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WYŻYWIENIE / KOSZTY POBYTU 

Na tygodniowe zakupy dobrze przeznaczyć około 150 lir. Najtańsze sklepy 

to Mopas, Sok i Bim. Sklepy otwarte są codziennie do 22. 

Dzięki zakupowi kart Istanbul dla studentów ceny wszelkich środków 

transportu są bardzo niskie. Z taksówki nie radzę korzystać zbyt często, 

jako że turyści są dość srogo naciągani. 
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PODRÓŻE 

Uczelnia zorganizowała kilka opłaconych już wycieczek, jednak nie było 

ich wiele. Stambuł jest miastem bardzo bogatym w zabytki i wszelkie inne 

miejsca warte zobaczenia. Kilka z nich to : Grand Bazar, Hagia Sophia oraz 

małe miasteczko Kuzguncuk. 

 

ROZRYWKA 

Uczelnia nie organizowała spotkań ani wspólnych wyjść integracyjnych dla 

studentów z programu Erasmus.  

 

Pomimo kilku wad i braku perfekcyjnej organizacji uczelni, wyjazd do 

Stambułu bardzo polecam. Życie bardzo różni się tam od tego znanego nam 

w Europie. Turcy to bardzo życzliwi i pomocni ludzie a Stambuł to tętniące 

życiem miasto, do którego na pewno jeszcze  kiedyś wrócę. 
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