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Miejsce pobytu – dojazd z Polski, 
opis 

miasta i uniwersytetu 

Dotrzeć do miejscowości Yalova można w następujący 
sposób: 
1. Dwoma samolotami. Wylot z Warszawy do Istambułu z przesiadką w 
Budapeszcie. W Istambule z lotniska komunikacją miejską na stację 
promową Yenikapı, następnie promem do Yalovy. 
2. Samolotem z Berlina do Istambułu, do Berlina można dotrzeć 
Polskim Busem lub pociągiem, w Istambule z lotniska komunikacją 
miejską na stację promową Yenikapı, następnie promem do Yalovy. 
 
Yalova jest małą miejscowością położoną nad morzem Marmara, 
mieszka w niej około 100,000 osób. Miasto ulokowane jest w bliskiej 
odległości od  Stambułu i Bursy. Centrum miasta położone jest nad 
brzegiem morza i jest zadbane, znajduje się wiele miejsc w których 
można coś zjeść (głównie kebab), pograć w piłkę nożną czy też napić się 
herbaty.  Z powodów kulturowych oraz rozmiaru miast praktycznie nie 
funkcjonuje tam życie studenckie. Brak klubów w których można 
potańczyć, pobawić się. Z wyjątkiem zadbanego centrum, miasto nie 
prezentuje się zbyt czysto w wielu miejscach widać jeszcze efekty 
silnego trzęsienia ziemi które nawiedziło ten region w 1999 roku 
niszcząc znaczną część miasta. Na ulicach można spotkać wiele 
bezdomnych zwierząt (psy, koty, drób) a koło uczelni biegają konie oraz 
pasą się krowy i owce. Yalova to miasto turystyczne, latem przyciąga 
dużą ilość turystów, głównie z rosji (co może dziwić ponieważ  nie ma 
tam plaży przystosowanej do kąpieli w morzu).  Mimo iż istnieje 
komunikacja miejska w formie małych busów, całe miasto można 
przejść pieszo. 
 

Kontakt z koordynatorem 

Kontakt z koordynatorem z uczelni zagranicznej podczas pobytu 
zagranicą był dobry, mailowy, osobisty lub telefoniczny. 
Kontakt z koordynatorem uczelnianym UTP podczas pobytu za granicą 
mailowy, przed wyjazdem mailowy oraz osobisty. 
Kontakt z koordynatorem wydziałowym UTP bardzo dobry, zawsze 
można było liczyć na pomoc i odpowiedź na pytania. podczas pobytu za 
granicą kontakt mailowy oraz telefoniczny, przed wyjazdem również 
osobisty. 

Uniwersytet – liczba studentów, 
opis kierunków, liczba studentów 

zagranicznych 

Na Uniwersytecie Yalova w semestrze letnim 2014 przebywała 
niewielka liczba studentó1) z wymian międzynarodowych, 18 studentów 
Erasmusa oraz około 10 osób z innych wymian oraz osoby 
uczestniczące w innych programach wymiany studentów. W skład 
Uniwersytetu Yalova wchodzi  5 wydziałów: Prawo, Ekonomia i 
Administracja, Nauki Islamskie, Inżynieria , Sztuka i Projektowanie. 
http://www.yalova.edu.tr/kategori/18/0/faculties.aspx 
 

Kursy, warsztaty – opis, tych w 
których uczestniczyłaś, forma 

zaliczenia, metody dydaktyczne, 
opis 

konsultacji, system oceniania itp. 

Klasy były stosunkowo liczne, dlatego większość zajęć odbywały się w 
formie wykładów prowadzonych przez wykładowców którzy bardzo 
dobrze posługiwali się językiem angielskim, lub prezentacji 
multimedialnych przygotowywanych przez studentów w grupach. W 
połowie semestru miały miejsce tak zwane .midtermy, czyli egzaminy w 
środku semestru, sprawdzające wiedzę z przerobionego dotychczas 
materiału Przedmioty kończyły się egzaminem pisemnym. System 
oceniania jest różny od polskiego, oto obowiązująca skala ocen: AA, 
AB, BB, CB, CC, DC, DD,  FF, DZ, BL, BZ, FD, D, M, I, G. Możliwe 



jest uczestniczenie w darmowych lekcjach języka tureckiego. 
 

Dostęp do biblioteki, komputera, 
ksero itp. 

Dostęp do biblioteki bezpłatny, na terenie uczelni. Dostęp do komputera 
z podłączeniem do Internetu bezpłatny, na terenie uczelni oraz w 
bibliotece. Ksero dostępne w okolicy uczelni i akademika, płatne. 

Warunki mieszkaniowe 

Pierwszą i najważniejszą rzeczą o której należy pamiętać jest by pod 
żadnym pozorem nie załatwiać mieszkania poprzez agencję. Warunki 
mieszkaniowe mogą być bardzo różne, nasze pierwsze mieszkanie 
wynajęte od agencji za bardzo duże pieniądze, było fatalne, warunki 
okropne, mieszkanie śmierdziało zepsutym mięsem lub po prostu – 
trupem,  lodówka która stała bez elektryczności przez kilka miesięcy 
była pełna jedzenia ( w zasadzie zmieniło to już formę…), do tego 
karaluchy… Jednakże bez pośrednictwa agencji a z pomocą Tureckich 
kolegów udało nam się znaleźć zdecydowanie tańsze mieszkanie, czyste 
i wyposażone lepiej niż mój dom rodzinny w Polsce. Również 
możliwość zamieszkania w akademiku – warunki bardzo dobre, 
jednakże były niedogodności formalne, dokładniej opisane w punkcie 
dotyczącym kosztów utrzymania. 

Wyżywienie 

Wyżywienie każdy we własnym zakresie, możliwość zjedzenia 2 
posiłków dziennie na stołówce w cenie 2 TL(około 3zł)  każdy posiłek 
podawany na blaszanej tacy z czterema wgłębieniami, składał się z 4 
części: 

a) Zupa 
b) makaron, ryż 
c) kawałek mięsa, pseudo gulasz (głównie tłuszcz), 
d) deser – owoce, surówki lub coś słodkiego. 

 
Alternatywą jest przygotowywanie jedzenia samodzielnie, w Turcji 
wszelkie warzywa i owoce można nabyć bardzo tanio na bazarze, 
czasem dostaje się je za darmo, jednakże mięso jest bardzo drogie, przy 
czym wieprzowina w Turcji jest zakazana. 

Pierwsze wrażenie – International 
Student Office 

W biurze pracuje jedna kobieta która praktycznie nie zna języka 
angielskiego. Wszelkich formalności trzeba się dowiadywać od innych 
studentów, najlepiej Erazmusów którzy spędzają tam aktualnie drugi 
semestr. Wszelkie procedury trwają bardzo długo a z powodów 
językowych (jedynie wykładowcy posługują się angielskim) 
komunikacja z administracją jest niezwykle trudna, zawsze trzeba 
poprosić któregoś z lokalnych studentów o pomoc w tłumaczeniu. 

Koszty utrzymania 

Zależą od miejsca zamieszkania, WAŻNE aby pod żadnym pozorem nie 
zgadzać się na pośrednictwo agencji nieruchomości, nikt tam się nie 
posługuje językiem angielskim i prawie na pewno oferta będzie 
ekstremalnie zawyżona, a odzyskanie zaliczki graniczy z cudem. Bez 
udziału pośredników można znaleźć dobre mieszkanie w cenie około 
700TL dzielonych na 4 osoby + opłaty. Można mieszkać w akademiku 
koszt to 6TL za dzień, jednak wiąże się to z dyskomfortem takim jak 
niemożliwość zamykania pokoju (drzwi są zawsze otwarte), po godzinie 
23 strażnicy nie wpuszczają nikogo do akademika, włączając to 
mieszkańców którzy nie wrócili na czas. 

Życie studenckie 

Ze względu na bardzo małą liczbę osób posługujących się językiem 
angielskim w Turcji, kontakt towarzyski głównie utrzymuje się z innymi 
studentami przebywającymi tam w ramach wymiany, oraz studentami 
tureckimi z których tylko niewielka część zna język angielski (tylko Ci 
którzy uczęszczają na zajęcia w j. ankielskim). Uczelnia zorganizowała 
dwa wypady w tym jeden był śniadaniem, natomiast drugi całodzienną 
wycieczką w rejony wodospadów oraz termy. Nie organizowano 
żadnych imprez integracyjnych. W Turcji znajduje się wiele 
miejscowości turystycznych wartych odwiedzenia takie jak: Kapadokya, 



Pamukkale, Alnya, Antalya, Efez, Pergamon, Troja czy też Istambuł. 
 

Język, kultura 

Język turecki zupełnie różni się od polskiego, bardzo mało słów jest 
wymawianych w taki sam lub podobny sposób jak w Polsce np. staż, 
wiśnie i kasztany. W Turcji bardzo niewielki procent społeczeństwa zna 
język angielski, niestety nawet obsługa lotniska nie mówi po angielsku. 
Turcy przeważnie są przyjaźnie nastawieni do obcokrajowców i chętnie 
próbują pomóc mimo barier językowych, zdarzają się jednak 
nieprzyjemne sytaiacje jak kradzież portfela, czy też oszustwa finansowe 
opiekuna erazmusów wyznaczonego przez uczelnię. Yalova jest 
usytuowana na brzegu morza dzięki temu  można miło spędzić czas w 
wielu przybrzeżnych kawiarniach, lodziarniach oraz spacerując 
promenadą. Wbrew panującym stereotypom w Turcji pije się niewiele 
kawy, natomiast w każdych warunkach i do każdego posiłku lub nawet 
bez posiłku pije się herbatę, towarzyszy ona wszelkim spotkaniom 
towarzyskim. W miejscowych lokalach można zagrać w gry planszowe  
takie jak TAVLA (Backgammon), czy też grę liczbową w pewnym 
stopniu przypominającą polskiego Remika. Turcy bardzo chętnie i 
bardzo dobrze grają w piłkę nożną oraz koszykówkę. 
 

Dobre rady 

Miłośnikom podróżowania polecam wynajęcie wraz ze znajomymi auta 
w agencji, pozwoli to zaoszczędzić dużo czasu jak i nerwów, w związku 
z barierami językowymi bardzo trudno jest dogadać się z kierowcą 
autokaru dokąd jedzie, ponadto nie ma dla nich określonych rozkładów 
jazdy, ani nawet przystanków, jeżeli pasażer nie jest w stanie 
wytłumaczyć kierowcy gdzie chce wysiąść prawdopodobnie nie 
wysiądzie tak gdzie chce.  Dobrą radą którą otrzymaliśmy od tureckich 
kolegów jest, by nie zapuszczać się za dnia a tym bardziej nocą na 
obrzeża miasta, ponieważ często są to dzielnice cygańskie i jest tam  
ekstremalnie niebezpiecznie nawet dla lokalnych mieszkańców. Yalova 
jest spokojną mieściną w której nie odbywają się większe venty czy 
imprezy, jednakże łatwość dotarcia do Stambułu w którym dzieje się 
bardzo dużo równoważy spokój tego miejsca. Miasto jest położone w 
bardzo ładnym miejscu i warto poświęcić chwilę na podziwianie 
malowniczych zachodów słońca. 

Kontakt do studenta w celu 
zasięgnięcia opinii 

krzysztof.toczek@gmail.com 

 

 


