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POLONYA’DA ERASMUS

Jülide VATANSEVER

Herkese merhaba.  Uluslararası İlişkiler Üçüncü Sınıf öğrencisiyim. Üniversitemin 
ikinci yılını Erasmus dolayısıyla Polonya’da Szcecin şehrinde Szczecin Üniversitesinde 
tamamladım ve tecrübelerimi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Öncelikle 
söyleyeceğim ilk şey Erasmus Değişim Programı’nı herkese tavsiye ediyorum. Dünyaya dair 
bakış açınıza, genel kültürünüze, sosyal kişiliğinize ve birçok kişisel özelliğinize çok olumlu 
katkıları olan bir program. Eğer aklınızda; derslerimin tanınması, ya da başka sorunlar 
yaşarsam gibi sorular varsa da hiç korkmanıza gerek yok.  Siz seçenekleriniz arasında 
derslerinize en uygun ülkeyi ve üniversiteyi bulduktan sonra; üniversitemizin Erasmus Ofisi 
size her konuda yardımcı olacaktır. Bu konuda şüpheniz veya korkunuz olmasın. Kalacağınız 
yer vs. gibi korkularınız varsa da; siz gerekli belgelerinizi teslim ettikten sonra her şeyi sizin 
kendi üniversitenizin Erasmus Ofisi ve karşı üniversiteninErasmus Ofisi zaten ayarlıyor. Her 
ülke veya üniversitede öyle midir bir fikrim yok; fakat benim Szczecin Üniversitesine bağlı 
olarak kaldığım Kordecki isimli yurda aylık 85/90 Euro’ya yakın bir ücret ödeniyordu ve bu 
miktar yurdun koşullarına göre gayet iyi bir fiyat. Çünkü yurt koşulları da gayet temiz ve 
kullanışlıydı. Ekonomik olarak tavsiyem ise Erasmus’a gidecekseniz kesinlikle Euro 
kullanmayan bir ülkeye gidin, yoksa size çok pahalıya mal olabilir. Bu yüzden Polonya çok 
rahattı diyebilirim. Fiyatlar hemen hemen Türkiye ile aynı hatta bazı ürünlerde (örn: 
elektronik) daha ucuzdu. Dersler konusunda ise; benim çoğu dersimin kredileri gittiğim 
üniversitedekiyle uyduğu için, bölümümün Erasmus koordinatörünün ve Erasmus Ofisimizin 
de yardımıyla hiçbir sorun yaşanmadan tanındı. Bu konuda dediğim gibi siz derslerinize uyan 
en uygun üniversiteyi bulduktan sonra sıkıntı yaşamazsınız. Biraz da dil konusundan söz 
edelim. Polonya’nın İngilizce seviyesi halk için çok çok iyi diyemem fakat Türkiye’den iyiydi 
diyebilirim. En azından günlük ihtiyaçlarınızı karşılarken insanlar sizi anlayabiliyordu. Zaten 
derslerinizi İngilizce olarak göreceğiniz için bunun faydasının olacağını düşünüyorum. Bunun 
yanında bana göre Erasmus’ta yapılan en büyük hatalardan biri de Türk iseniz Türklerle 
takılmak, eğer bunu yaparsanız bilin ki İngilizceniz gelişmeyecek. Çünkü sürekli kendi 
dilinizin olduğu bir ortamda İngilizcenizi geliştiremezsiniz. Bu yüzden bu konuda tavsiyem 
olabildiğince farklı ülkeden insanlarla kaynaşmanız ve arkadaşlık kurmanız. İnanın size dil 
dışında da çok şey katacak. Erasmus’ta seyahat olayından bahsedersek; benim kendi 
Erasmusumda 13 ülke gezme şansım oldu. Bu da biletleri sık sık takip etmem, ucuz hava 
yolları ve otobüs firmalarını araştırıp onları tercih etmem sayesinde oldu. Son olarak 
bahsetmek istediğim; ben Erasmus’a giderken bir dönemlik olarak gitmiştim. Kendi kafamda 
bir dönem Polonya’da diğer dönem başka bir ülkede yaparım gibi planlarım vardı. Fakat o bir 
dönemimi Polonya’da geçirdikten sonra dönmek istemedim ve bunu bir sene olarak 
tamamladım. Ama şunu belirtmeliyim ki; ilk başta yaptığım tercihe göre hibe aldım. Yani ilk 
kaldığım dönemime yetecek miktarda hibe verildi. Uzatmaya karar verdiğimde okulun 
bütçesinde yeterli hibe olmadığı için kendi harçlığımla uzattığım dönemimi tamamlamak 
zorunda kaldım. Herkesin düşüncesi farklı olabilir; fakat benim herkese tavsiyem “eğer 
Erasmus’agitme şansınız varsa bunu en baştan bir senelik olarak değerlendirin, çünkü bu 
fırsat ayağınıza bir kere geliyor. Ayrıca sizi temin ederim ki döndüğünüzde hayatınızın en 
güzel zamanlarını orada geçirdiğinizi fark edecek ve çok özleyeceksiniz ” Sonuç olarak 
hepinize Erasmus’u şiddetle tavsiye ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir.Sevgilerle.
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