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A 2015/2016-os tanév őszi szemeszterét Törökországban, az Izmir University of Economics
intézményben töltöttem. A fogadó egyetememet hosszú mérlegelés után választottam a
listáról. Az elsődleges szempont a széles körű és angol nyelven elérhető tantárgykínálat, de
motivációt jelentett a nagyvárosi légkör, az eltérő kultúra megismerése és a Törökország adta
utazási lehetőségek is.
Az egyetem
Az Izmir University of Economics a város Balçova kerületében található alapítványi
fenntartású egyetem. Az épület, amely korábban hotelként működött rendkívül modern és jól
felszerelt: interaktív táblák, az órák rögzítésére alkalmas tantermi kamerák,
számítógéptermek, a könyvtárból bérelhető laptopok és az egész kampusz területén elérhető
ingyen wifi segítik az oktatást. Az oktatók nagy része török, azonban számos külföldi
professzor is szerepel az óraadók között. A tanórák nyelve minden estben angol, ami az egyik
fő motivációként szolgált, hogy végül ezt az egyetemet válasszam. Az egyetem rendkívül
nagy választékot biztosít a felvehető tantárgyakból, és az Erasmus diákok részére nagy
rugalmasságot biztosít: felvehetők más szakok-, továbbá más képzési szintek tantárgyai is
(alapképzésesek számára mesterképzéses tantárgyak és fordítva). A tantárgyfelvétel és a
felvett tárgyak módosítása a szorgalmi időszak első két hetében lehetséges: a kiválasztott
kurzusokat, kódjaikkal együtt email formában kell elküldeni a kijelölt koordinátornak,
akiknek elérhetőségei az egyetem honlapján elérhetők, továbbá az orientációs programon és
tájékoztató emailen keresztül kihirdetésre kerülnek. Az IUE összes diákja számára elérhető
egy ingyenes egyetemi email cím és két Neptunhoz hasonló felület: az Oasis és a Blackboard.
Az Oasis rendszeren keresztül lehet nyomon követni a felvett tantárgyakat, az órarendeket,
valamint itt tekinthetők meg a félév részeredményei és végső jegyei. (A tantárgyfelvétel
azonban nem itt történik, az a korábban említett metódus alapján zajlik.) A Blackboardon
pedig az oktatók által felöltött órai anyagok elérhetők, itt kerülnek kihirdetésre a prezentációk
és projektek témái, továbbá megtalálhatók az órákról készült videó felvételek, amik lehetővé
teszik azok újranézését, illetve a hiányzás esetén a lemaradás pótlásában segítenek. Mindkét
rendszerhez a hallgatói kóddal és a hozzá választott jelszóval lehet hozzáférni. Az egyetem
területén két nyomtatási és scannelési lehetőség áll a hallgatók rendelkezésére, amelyekből az
egyik hétvégén is nyitva tart. Továbbá egy jól felszerelt könyvtár is található az épület falai
között, ahol ingyenes laptop bérlésre is van lehetőség. Ahogy azt már korában említettem, az
egyetem teljes területén elérhető vezeték nélküli internetkapcsolat, amit hallgatónként két
eszközre lehet igényelni (például egy mobiltelefon és egy laptop).
A tantárgyakhoz kapcsolódó jegyek több részből tevődnek össze: prezentációk, projektek,
zárthelyi dolgozatok, házi feladatok, félévközi vizsgák, a jelenlét és félév végi vizsgák
százalékaiból születik meg a szemeszter végén a végső eredmény. Az, hogy melyik
komponens milyen súllyal számít bele a jegybe, az adott kurzustól és oktatótól függ például
volt egy olyan tantárgyam, ahol a vizsga, a jelenlét és órai aktivitás, a prezentáció és a házi
feladatok egyenként 25%-ot értek, de egy másik kurzusnál a projekt és a házi feladatok 4040%-ot még a vizsga 20%-ot értek. Természetesen az összes tantárgy követelménye elérhető a

honlapon a tárgy leírásánál, ahol részletesen ismertetik a tematikát hétről hétre, valamint fel
van tüntetve az osztályozás rendszere.
A végső eredményeknek a nagy részét tehát szorgalmi időszak alatt lehet megszerezni az
egyetemen. A klasszikus vizsgaidőszak a szemeszter utolsó két hete, ahol itthoni gyakorlathoz
hasonlóan már nincsenek órák, csak a záróvizsgákon kell megjelenni. Jelentős eltérés az itteni
rendszerhez képest, hogy minden kurzushoz egy fix vizsgaidőpont tartozik, tehát nem
lehetséges több időpont közül kiválasztani és saját ízlésünk szerint összeállítani a vizsgáink
egymásutánját. Pótlásra természetesen van lehetőség, ha valamilyen ok miatt mégse tud valaki
jelen lenni az adott időpontban. További érdekesség, hogy az időpontokat nem limitálják
csupán hétköznapokra: előfordulnak a szombati és vasárnapi vizsgák is. A vizsgákon és
zárthelyi dolgozatokon az esetleges csalások elkerülése végett a korábban említett tantermi
kamerákkal rögzítik a számonkérés teljes folyamatát, tehát tiltott eszközökhöz folyamodni
nem ajánlott.
Összességében minden tantárgy sikeresen teljesíthető: az oktatók minden segítséget
biztosítanak a felkészüléshez, legyen szó tananyagokról, egyéb témához kapcsolódó
irodalomról és konzultációs lehetőségekről.
Izmir
Izmir Törökország harmadik legnagyobb városa, ami az Égei-tenger partján helyezkedik el.
Több mint három millió lakosnak ad otthont. Az ország „legnyugatibb” városának nevezik,
ugyanis ők állnak a legközelebb az európai életstílushoz. Minden megtalálható a nagy
bevásárlóközpontoktól, a történelmi emlékeken át, a különböző szórakozási lehetőségekig. A
tömegközlekedési rendszerében megtalálhatók buszok, metrók, vonatok és kompok. A város
összesen 9 egyetemnek ad otthont, amelyek közül az egyik legújabb az Izmir University of
Economics. Törökország hallatán sokan a terrorizmusra asszociálnak, főleg az utóbbi időszak
isztambuli eseményei miatt, azonban Izmir teljesen biztonságos. Kint tartózkodásom alatt
semmilyen probléma nem merült fel, sőt az egyetemnek otthont adó Balçova kerület
kifejezetten békés környék, ahol nagyon ügyelnek a közbiztonságra.
Kiutazás és fontos teendők
A kiutazás Izmirbe a legegyszerűbb repülő segítségével. Közvetlen járat Budapest és Izmir
között sajnos nincs, tehát Isztambulban mindenképpen át kell szállni egy másik járatra. Az
országba való belépéshez vízum vásárlása nem szükséges, és a belépéstől számított 90 napig
legálisan lehet Törökország területén tartózkodni bármilyen külön papír nélkül. Azonban ezt
az időtartamot meghaladó tartózkodás esetén tartózkodási engedélyt kell igényelni a helyi
bevándorlási hivataltól. Ehhez nem kell más, mint az útlevél másolata, dokumentumok a
fogadó egyetemtől, egy érvényes egészségbiztosítás, 4 igazolványkép és a szálláshoz
kapcsolódó szerződés, annak hiányában a szerződéssel rendelkező lakótárs papírjai és
személyes jelenléte. Az ügyintézéshez mindenképpen javasolt egy török segítsége, ugyanis a
hivatali személyzet nem beszél angolul. A folyamat végén pedig be kell fizetni az ügyintézés
díját, ami 50 török líra (ehhez előtte igényelni kell egy helyi adókártyát, ami ingyenes és
csupán pár percet vesz igénybe). Az igényléstől számított körülbelül egy hónapon belül

elküldik a megadott címre a tartózkodási engedély kártyáját, addig pedig az országból való
esetleges kilépés esetén egy hivatal által kiállított nyomtatványt kell használni.
A kinti tartózkodás alatt mindenképpen be kell szerezni egy tömegközlekedési kártyát az
úgynevezett Kentkartot. Ez a kártya chipes rendszerrel működik, tehát felszállásnál hozzá kell
érinteni egy leolvasó felülethez, ami leveszi róla a megfelelő összeget. Az utazás költsége
normál kártya esetén körülbelül 200 magyar forintnak megfelelő, diák kártyával (amit
tartózkodási engedély igénylése után lehet beszerezni) kicsivel több, mint 100 forint, ami 90
perc utazásra jogosít bármilyen tömegközlekedési eszközön. Tehát ez időtartam alatt át lehet
szállni másik buszokra, metróra vagy akár kompra, a kártya nem von le plusz összeget csak a
másfél óra letelte után.
Továbbá érdemes török simkártyát venni a tartózkodás alatt, ami megkönnyíti a kinti
kommunikációt. Három szolgáltató közül lehet választani: Turkcell, Vodafone és Avea. A
vásárláshoz nem kell más csak az útlevél és ebben az esetben is ajánlott egy török segítsége.
A külföldi telefonokat 60 napon belül regisztráltatni kell, amennyiben török simkártyával
használjuk őket, különben letiltják őket. A regisztráció összege készülék típustól függően
változik (az iPhone költsége a legmagasabb, akár a 100 lírát is elérheti). Magyar simkártyát
tartalmazó készülékekkel azonban nincs további teendő.
Szállás
Szállás terén két lehetőség van: a kollégium vagy egy saját apartman. Én az utóbbi lehetőséget
választottam. Izmirben szállást találni viszonylag könnyű folyamat. A fogadó levél
megérkezése után pár nappal felvettek az IUE és az Izmiri Erasmususok Facebook
csoportjába, ahol a félév kezdete előtt rendkívül sok szállásajánlat elérhető. Bár a
tömegközlekedéssel bárhonnan megközelíthető az egyetem, érdemes Balçova közelében
keresgélni. A szobák ára egy hónapra átlagosan 500-600 líra. A kollégium ennél költségesebb,
viszont rendkívül modern és jól felszerelt, a kampuszon belül helyezkedik el és az ott lakóktól
csak pozitív véleményt hallottam.
Erasmus élet
A kiutazás előtt minden külföldi cserediák kap egy Erasmus „buddy”-t, tehát egy helyi török
mentort, aki segít eligazodni az egyetemen, a kinti életben és persze a különböző
ügyintézéseknél. A szemeszter egy orientációs héttel kezdődött, ahol különböző összeszoktató
programok és kirándulások voltak. A második napon például ellátogattunk Ephesos történelmi
emlékhelyre és a hetet egy hajókirándulással zártuk. A programok persze nem álltak meg az
első hétnél, folyamatosan újabb események kerültek meghirdetésre, amik színesítették a
hétköznapokat: Erasmsus bulik, hosszú hétvége Antalyában kirándulás Pamukkaléba,
Bodrumba és Cappadociába.
Összességében elmondhatom, hogy rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam a kint
töltött félév alatt. Úgy érzem, mind a szakmailag, mind emberileg sikerült fejlődnöm, ami
mindenképpen pozitívan fogja befolyásolni a jövőmet. Az Erasmus+ programot, a várost és az
egyetemet is csak ajánlani tudom.
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