İZLENİM YAZISI
Ben Erasmus programını Polonya’nın Szczecin şehrinde West Pomeranian Üniversitesinde
yaptım.
Öncelikle şehir küçük ucuz ve güzeldi. Şehir Berlin’e yakın olması sebebi ile Almanya’ya çok
sık otobüsler vardı. Bu sebeple ilk girişimi Berlin üzerinden Polonya’ya yaptım.Taksi fiyatları
gayet ucuzdu. Şehrin old townunda bir Türk kebabcısı var. İlk zamanlar sık sık oradan yemek
yiyorduk. Yemek kültürleri biraz bizden farklıydı.Şehir genellikle soğuk ve karlıydı.
Yurdum hemen okulun karşısında ve çok yakındı.Gidiş geliş için sorun yaşamadım. Şehrin her
yerine otobüs ve tramvay ağı mevcuttu. Ama taksi gayet ucuz ve kullanışlıydı.
Yurtlar biraz küçük ve yataklar rahatsızdı fakat kaynaşmak için yurtlar gayet güzeldi tüm
erasmuslular belirli yurtlarda toplanıyorlardı.Yurt ben gelmeden önce tüm hazırlıkları benim
için yapmıştı.
İlk geldiğimiz zamanlarda Erasmus ofisi ve okul bizim için gerekli oryantosyon eğitimlerini
verdi. Bizleri mailden sürekli bilgilendirdi.
Okulda dersler İngilizceydi.Erasmus öğrencilerine ayrı ders saatleri ve sınıfları veriliyordu.
Dersler kendi içinde lecture laboratory ve exercise olarak 3’e ayrılmaktaydı.Her birinden ayrı
not ve ayrı hoca derse geliyordu.Hocalar erasmus öğrencileriyle gayet ilgili ve yardım
severlerdi.Bizlere her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlardı.
Ayrıca Erasmusu eğlenceli hale getirmek için ESN partileri düzenleniyordu. Esn bizim
eğlenceli bir zaman geçirmemiz için ve kaynaşma için çeşitli aktiviteler yapıyordu.
Tek sıkıntı Polonyada bazı ırkçı gruplar vardı. Başta Türkler olmak üzere tüm yabancılara karşı
ön yargıları vardı. Zaman zaman ırkçı saldırılara maruz kalan arkadaşlarımız oldu. Bu tip
insanların yoğunlukla vakit geçirdiği bazı mekanlar vardı oralardan uzak durmakta fayda var.
Şu an pek isimlerini hatırlamıyorum.
Benim sıkıntı yaşadığım bir konu ise derslerin açılmaması idi. Bir dersin açılması için en 3
kişinin o dersi alması gerekiyor eğer alınmazsa dersi kapatıyorlar ve açılmış derslerden birini
seçmenini isteyebiliyorlar. Polonya içinde gezmek gayet ucuz. Öğrenci kartınla bir çok müze
ücretsiz girebiliyorduk ve ayrıca tüm biletler yarı fiyatına iniyordu. Öğrencilere bir çok yerde
fırsat tanınıyordu.
Berline yakın olması sebebi ile Avrupa içi uçuşları berlin üzerinden yapıyorduk. Berlinden uçak
biletleri çok ucuzdu.
Eğer ilgilenen sorusu olan arkadaşlar olursa yazabilirler bana. Aklıma gelenleri yazdım.
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