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Je možné vybírat si kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsán/-a?

Kurzy je možné si vybírat z celé školy, i když samozřejmě někteří učitelé mají dané preference a
povinné prerekvizity.

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

Nevyžaduje.

Poskytuje zahraniční škola/měs to /stát či ně kte rá organizace stipendium pro zahraniční studenty?

Nevím o tom.

Máte k dispozici odkazy, které by ostatním studujícím pomohly najít bližší informace o škole, nabízených kurzech atd.?

https://www.sabanciuniv.edu/en

Také doporučuju jejich Buddy program, super věc, neuvěřitelně nápomocní lidé, všichni moc laskaví a
ochotní a napsat přímo do školy, dají Vám spoustu informací. Navíc se s Vámi spojí ještě mnohem dřív,
než do Turecka vůbec dojedete.

Jak hodnotíte náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?

V porovnání s výukou to bylo přibližně shodné s mým magisterským programem tady doma. Výuka u
nás je více o pamatování a vstřebávání informací, výuka tam byla spíš o diskuzi mezi studenty a
učitelem. Také jsme psali hodně esejí, což je skvělé na zlepšení angličtiny.

Jak hodnotíte náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?

Na zahraniční univerzitě byly o něco jednodušší.

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS?

Studium v zahraničí se více opírá o diskuzi, což mi vyhovovalo. Interaktivní přístup je taky moc fajn.
Nebyla jediná přednáška, kde bych nemluvila a studenta pak příprava i víc baví. Také se mi líbilo
zapojování celého kolektivu, což pomáhalo utužovat vazby mezi studenty a dávalo prostor k navázání
přátelských vztahů.

Máte nějaké další užitečné informace pro studující, kteří mají o tuto univerzitu zájem?

- Nebojte se toho, univerzita je skvělá, všichni nápomocní a ochotní vám pomoci vyřešit cokoliv, co
bude třeba.
- Turecko je krásná země, Istanbul je úžasné město plné památek, akorát hodně velké - dejte si pozor,
kde si zařídíte ubytování, abyste do školy nejezdili 3 hodiny. Sice fungují dálkové shuttly, ale i na tu
jejich zastávku se musíte nějak dostat. :)
- Mimo kampus je velký problém se domluvit anglicky. Lidé mluví pouze turecky, takže doporučuju
nějaké základy nebo kurz turečtiny na zahraniční škole.
- Bydlení v kampusu je zbytečně drahé. Když si najdete něco ve městě (ideálně kolem Kadikoy), vyjde
Vás to o mnoho levněji a ještě poznáte i něco z místní kultury.
- Využívejte studentských slev - škola Vám pomůže zařídit všechno, a jakmile máte studentskou
kartičku, můžete si zařídit studentské jízdné, muzejní kartu, na kterou budete mít vstup zdarma do
všech památek
v Turecku.
Kontakt
(na požádání
předáme zájemcům o danou univerzitu, na webu )
- Trochu se obrňte, protože počáteční formality po vstupu do země je ZLO. Zařizování resident permit
Vás bude stát nějaké obíhačky, nebojte se požádat o pomoc svého buddyho, mají opravdu super,
super lidi v buddy programu.
- Taky doporučuju nějaké univerzitní mimoškolní aktivity, mají mraky klubů, takže během
semestru/roku můžete cestovat, malovat, potápět se, tancovat, hrát divadlo, sportovat a mnoho
Děkujeme za vyplnění!
dalšího.
Hezký pobyt!Poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o tuto univerzitu.
Vyplněný dotazník zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz.

