
POROČILO O OPRAVLJENI ERSAMUS MOBILNOSTI 
 
Erasmus izmenjavo sem opravljala v Turčiji, v Istanbulu na Istanbul Aydin University, v obdobju 5 
mesecev od septembra 2019 pa do februarja letos. Turčijo sicer obiskujem že od majhnega in prav 
iz tega razloga sem se odločila za izmenjavo v Istanbulu. Na izmenjavo sem se prijavila, ker sem 
želela pridobiti izkušnjo študija v tujini in pa tudi zato, da preizkusim samo sebe kako se znajdem v 
državi, ki je čisto nasprotje od naše za daljše časovno obdobje. Na Erasmus+ program sem se 
prijavila lani februarja. Morala sem opraviti razgovor z našim profesorjem, ki je odgovoren za 
Erasmus. Ko sem prejela mail, da sem uradno sprejeta sem morala pridobiti vso potrebno 
dokumentacijo, nato pa sem nestrpno čakala september, da odidem v Turčijo, spoznam nove ljudi, 
njihovo kulturo in vidim, kako je študirati v tujem jeziku. 
 
Začeli smo 18. septembra.  Prvi teden je bil uvodni teden na novi univerzi. Prvi dan smo imeli 
sprejem s strani gostujoče univerze. Predstavili so nam univerzo in organizirali vodeni ogled po 
njej. Sledili so razni vodeni ogledi mesta, sestanki s koordinatorji fakultete, kjer smo tudi  spoznali 
naše kolege in dobili prvi vpogled kako bo naš študij potekal.  
 
V uvodnem tednu so nam prav tako pomagali urediti mesečne vozovnice za javni prevoz in 
»residence permit«. Po uvodnem tednu pa so se začela predavanja, razni izleti, ki jih je organizirala 
fakulteta in druge Erasmus organizacije (kot npr. ESN – Erasmus Student Network). 
 
Na fakulteti sem morala pridobiti 20 kreditnih točk, zato sem prisostvovala 4. predmetom, kot peti 
predmet pa sem izbrala Turščino, saj se mi je to zdela odlična priložnost za spoznavo novega 
jezika. Pri tem tečaju smo se naučili osnov jezika ter stvari, ki nam bodo koristile pri vsakdanjem 
življenju v Turčiji. Seveda sem tudi pri tem predmetu, kot pri vseh ostalih morala opraviti izpit.  
V Turčiji so imeli drugačen sistem opravljanja izpitov kot pri nas. Proti koncu meseca oktobra smo 
pisali, t.i. ”quiz”, ki je zajemal snov, ki smo jo do tedaj predelali. Nato so med 18. in 24. 
novembrom  potekali, t.i. ”mid terms”, kjer smo opravljali izpit iz celotne snovi. Konec decembra 
smo spet imeli ”quiz”, kjer smo na izpitu imeli samo snov, ki smo predelali po 24. novembru. In za 
konec smo imeli med 6. in 18. januarjem še glavne, in sicer ”final exams”, kjer je na izpitu bila 
celotna snov. Tak način učenja se mi je zdel dosti bolj učinkovit, saj je študenta spodbudilo k temu, 
da se je sproti učil in ponavljal snov vse do konca semestra.  
Z štirimi predmeti, ki sem jih že v Sloveniji izbrala, da jih bom obiskovala v Turčiji, sem sicer na 
začetku imela manjše težave, saj so vsa predavanja potekala v turškem jeziku. Da bi se izognila 
predavanjem v Turščini sem morala spremeniti vse predmete in izbrati tiste, ki so bili v Angleščini. 
S tem nisem bila najbolj zadovoljna, saj so bila edina predavanja, ki so jih poučevali v angleškem 
jeziku pri predmetih, ki sem jih jaz v Sloveniji že opravila.  
Sledila sem predavanjem: Constitutional Law, International Law, Legal Terminology in Professional 
English.  
Pri predmetu Constitutional Law oz. Ustavno Pravo nam je predaval profesor iz Tajske. Pri 
predavanju mi je bilo zelo všeč to, da sem lahko primerjala Slovensko in Turško ustavo, saj sem 
našo že poznala. International Law oz. Mednarodno Pravo nam je prav tako predaval isti profesor. 
Predavanja so potekala v angleškem jeziku, znalo pa se je zgoditi, da je profesor Turškim 
študentom pojasnil določene stvari v Turščini. Pri Legal Terminology oz. Pravni terminologiji smo 
spoznavali angleške pravne termine, ki smo jih sicer mi že predelali. Predavanja je bilo malo težje 
slediti, saj je profesor angleško besedo pajasnjeval v turškem jeziku. Pri Professional English pa so 
predavanja potekala online. Imeli smo knjigo, po kateri smo sledili predavanja, ki jih je profesor 



predaval in iz katere smo morali opraviti določene domače naloge. Prav tako smo pri tem 
predmetu pisali izpit, vendar je ta izpit bil prek računalnika.  
 
S to Erasmus izmenjavo sem pridobila dosti novih izkušenj. V teh 5. mesecih sem sama sebi 
dokazala, da se z lahkoto znajdem v tujini in da mi je življenje v tujini všeč. Je zagotovo izkušnja, ki 
jo nedvomno želim ponoviti. Učenje tujih jezikov in tuje kulture mi je v užitek. Celotna izkušnja mi 
je dala ogromno pozitivnih izkušenj, znanj in stikov.  
Spoznala sem tudi kako je živeti z različnimi ljudmi iz različnih držav, saj sem bila edina iz Slovenije.  
 
Seveda je bilo na Erasmus izmenjavi tudi dosti  organiziranih potovanj. Tako sem tudi obiskala 
različna mesta v Turčiji, udeležila pa sem se tudi smučanja na smučišču Uludağ v Bursi. Mentorji na 
naši fakulteti in pa ESN organizacija so prav tako organizirali razne študentske zabave, kjer sem 
imela priložnost spoznati tudi druge Erasmus študente, ki niso bili na isti fakulteti kot jaz. 
 
Menim, da je to čudovita izkušnja in jo priporočam vsakomur.  
 
 



 


