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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Ano. Student je omezen pouze nabidkou kurzů určeným zahraničním studentům, nikoliv fakultou, na kterou je 
zapsán.  
  

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Nevyžaduje.   
  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Nevím, o ničem takovém jsem zde neslyšela, což ale neznamená, že to neexistuje. Nejlepsi bude se s tímto 
případným dotazem obátit přímo na zahraniční oddělení Sabanci University- suincoming@sabanciuniv.edu  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Stránky univerzity jsou dostačující- www.sabanciuniv.edu, sekce „International Students“ → „Incoming Students“  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Studium na Sabanci University je náročnější. Většina vyučujících vyžaduje přípravu na každou hodinu a pravidelně 
zadává domácí úkoly. Pokud si tedy myslíte, že během ERASMU v Istanbulu procestujete Turecko, tak na to 
zapomeňte, protože se většinu volného času budete připravovat do školy.  Je také třeba brát v potaz, že Sabanci 
University je opravdu daleko od Istanbulu (35 km, cesta autobusem trvá 1,5 hod., je třeba ale také připočítat cestu 
po Istanbulu  na tento školní shuttle,  zpáteční busy pak jezdí každé dvě hodiny), takže přestože budete mít třeba jen 
jednu hodinu, (tj. tři hodiny) vezme vám to celý den.   
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
To je relativní, na obou školách jde o to, jaké předměty navštěvujete. V mém případě šlo z poloviny o předměty 
praktické, tudíž jsem na závěrečné práci pracovala celý semestr. Závěrečné zkoušky jsou ale podle mého názoru 
srovnatelné s FHS, rozdílem je však to, že stejný význam jako závěrečná zkouška mají na Sabanci University úkoly a 
krátké práce během celého semestru, ty společně se závěrečnou prací tvoří výsledné hodnocení.  
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Na tomto místě je třeba říci, že Sabanci University je škola soukromá, v Istanbulu jedna z nejlepších a tudíž také velmi 
drahá. Učitelé jsou tedy opravdu snaživí, studentům se věnují, hodiny mají skvěle připravené  a umí perfektně 
anglicky. Především kvůli dobré angličtině učitelů je Sabanci University výbornou školu pro zahraniční studenty, na 
jiných školách v Istanbulu není angličtina až takovou samozřejmostí. Problémem školy ale je, že leží za Istanbulem a 
studentům, kteří nechtějí bydlet v kampusu (což bych nikomu nedoporučovala, kampus je totiž umístěn mezi 

http://www.sabanciuniv.edu/


industriální zónou a  prázdnotou a zážitek ze studia v Istanbulu by byl nulový), tak nezbývá než jezdit školním 
shuttlem (MHD sem nejezdí), který není zrovna levný. Jeden den ve škole tak vyjde na cca 130 Kč jen za cestu. Proto 
radím všem studentům, aby si kurzy vybírali také podle toho, kdy probíhají, protože jet 5x týdně do Sabanci vždy 
kvůli jedné hodině je značně finančně náročné. Jak jsem se již zmínila, škola je pro studenty velmi drahá, takže další 
nevýhodou je, že se budete setkávat převážně s velmi bohatými studenty, kteří jsou trochu jiní než my, ale vzhledem 
k turecké mentalitě to ani tolik nevadí, protože jsou všichni velmi hodní a ochotní kdykoliv pomoci. Jen radím 
nechodit s nimi do školních restaucí na oběd, protože kromě menzy je to tu velmi drahé. Pokud budete na fakultě 
Umění a společenských věd, setkáte se vesměs s velmi příjemnými spolužáky, na fakultě managementu to asi ale 
bude o něco horší.    
  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Velmi důležité je si vybrat správné bydlení. Istanbul je obrovské město, doprava je tu špatná, resp. silnice jsou 
neustále ucpané, v celém městě jsou 3 tramvajové linky a dvě linky metra, oboje pouze na evropské straně. Proto je 
dobré vybrat si byt blízko místa, odkud jezdí školní shuttle a nejlépe na asijské straně Istanbulu, abyste se vyhnuli 
častému dopravnímu kolapsu na mostě mezi evropskou a asijskou stranou. Nejlepší volbou je tedy  část Kadiköy, 
odkud jezdí školní shuttle, na evropskou stranu je to 15v min. lodí (MHD), v noci se sem dostanete bez problémů, 
čvtrť je bezpečná a více turecká než evropská turistická část. Stejně tak jsou tady i levnější podnájmy než  na 
evropské straně. V každém případě ale počítejte s podobným nájmem jako např. v Praze. Velmi doporučuji začít si 
podnájem zde shánět včas, minimálně měsíc před příjezdem do Istanbulu, přece jen je to tradičnější část Istanbulu a 
není zde ještě úplně zvykem krátkodobý pronájem bytů, takže je opravdu důležité nenechat to na poslední chvíli. Jak 
jsem se již zmínila bydlení na kampusu nedoporučuji a je třeba se zmínit také o tom, že je na rozdíl od našich kolejí 
velmi drahé. Semestr bydlení na koleji tak vyjde na cca 34 000 Kč, v podnájmu s více lidmi v bytě to bude rozhodně 
méně. Co se týče pronájmu bytu, tak vřele nedoporučuji pronajmout si celý byt, který je zrovna neobydlený, v 
Turecku je totiž běžné, že se po odstěhování nájemníků odpojí veškeré energie a k tomu, aby vám je opět zapojili 
potřebujete tureckého občana, který na sebe vše napíše. To pro vás však může udělat váš školou přidělený buddy, 
jako to udělal pro mě, ale nevím, jestli se lze spolehnout, že narazíte na někoho tak vstřícného jako já, ale jak jsem 
psala výše, turecká povaha je velmi milá. Kromě toho zapojení energií není hned, musíte úřady uhánět, takže se 
může stát, jako se to stalo nám, že první týden budete úplně bez energií. Je tedy lepší sehnat si bydlení v bytě, kde již 
někdo bydlí a pronajmout si pokoj, budete tak ušetřeni nemalého stresu.   
  
  
  
  
  

Kontakt: 
  

Děkujeme za vyplnění – Vámi poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří mají také zájem o tuto univerzitu. 
Vyplněný dotazník prosím zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz. 


