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WITAMY!
Mamy przyjemność zaprezentować
czwarte wydanie naszego biuletynu.
Pierwsze miało miejsce w grudniu 2015
roku. Tym razem chcielibyśmyn
przedstawić najnowsze wiadmości
dotyczące naszego Biura Współpracy
Międzynarodowej oraz sekcji ESN.
Ponadto, obecne wydanie wzbogacone
jest o opinie studentów, którzy odbyli
studia bądź praktyki na ESOGU w ramach
programu Erasmus+.
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WİADOMOŚCİ
ERASMUS+
SPOTKANIE INFORMACYJNE
Studenci i wykładowcy zostali
poinformowani o procesie rekrutacji na
studia i praktyki w ramach programu
Erasmus+, niezbędnych dokumentach,
wyborze przedmiotów, finansowaniu i
ogólnych zasadach uczestnictwa w
programie.
Ubiegłoroczni uczestnicy programu
podzielili się swoimi doświadczeniami,
również ekipa ESN miała okazję
przedstawić się i opowiedzieć o
organizowanych przez nich wydarzeniach.
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WİADOMOŚCİ

FARABI
SPOTKANIE INFORMACYJNE
Studenci zostali poinformowani o
procesie rekrutacji do programu Farabi,
niezbędnych dokumentach, wyborze
przedmiotów, finansowaniu i ogólnych
zasadach uczestnictwa w programie.
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WİADOMOŚCİ
PRAKTYKI W BELGII
Ekipa Anatolijskiego Konsorcjum Praktyk
odwiedziła Belgię między 20 a 25 maja
2018 roku w celu znalezienia instytucji w
których tureccy studenci mogliby
odbywać praktyki. Dzięki tej inicjatywie,
studenci Anatolijskiego Konsorcjum
Praktyk mają możliwość odbywania stażu
w Brukseli, Antwerpii i Gent.
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WİADOMOŚCİ

SPAIN
W dniach 7-11 października 2019, Konsorcjum Praktyk Kocatepe, w skład
którego

wchodzi

Uniwersytet

Osmangazi

Eskişehir,

Uniwersytet

Anatolijski, Uniwersytet Afyon Kocatepe, Izba Przemysłu Eskişehir, Izba
Przemysłu i Handlu Afyonkarahisar, skontaktowało się z The English
Corner i ESMOVIA w Barcelonie i Valencia Language Club w Walencji,
aby przedyskutować możliwości praktyk dla naszych studentów.
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WİADOMOŚCİ
PODPİSANİE UMOWY KONSORCJUM
PRAKTYK KOCATEPE
W grudniu 2018 Rektor ESOGU wziął udział w ceremonii
podpisania umowy Konsorcjum Praktyk Kocatepe. Po ceremonii
miało miejsce spotkanie informacyjne na którym zostały
omówione szczegóły umów, dystrybucja środków finansowych,
poruszony został również temat bariery językowej.
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WİADOMOŚCİ
WIELKI SUKCES BIURA WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ
Nasze Biuro Współpracy Międzynarodowej otrzymało budżet w
wysokości 200 000 EUR na mobilność studentów i pracowników
w ramach programu Erasmus + KA 107 w 2019 roku.
Następujące kraje i uniwersytety zostały objętę projektem:
TANZANIA:
State University of Zanzibar(SUZA) – ESOGU Faculty of
Tourism, Tourism Management Programme
UKRAINA:
Zhytomry State University (ZSTU) - ESOGU Wydział Turystyki,
Program Zarządzania Turystyką
Zhytomry State University (ZSTU) - Wydział Inżynierii i
Architektury ESOGU, Program Inżynierii Górniczej
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (IFNUL) Wydział Ekonomii i Nauk Administracyjnych ESOGU, Program
Współpracy Międzynarodowej
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WİADOMOŚCİ
ROSJA:
Woroneżski Uniwersytet Państwowy (VSU) - ESOGU ESOGU
Wydział Inżynierii i Architektury, Program Inżynierii
Komputerowej
Woroneżski Uniwersytet Państwowy (VSU) - ESOGU Wydział
Nauk Ekonomicznych i Administracji, Program Współpracy
Międzynarodowej
GRUZJA:
Ivan Javakhisvili Tbilisi State University (TSU) - Wydział
Literatury i Nauki ESOGU, Turkologia
Ilia State University (ISU) - ESOGU Wydział Edukacji,
Matematyki i Nauki
KOSOWO:
University of Prishtina (UP) - Wydział Literatury i Nauki
ESOGU, Turkologia
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WİADOMOŚCİ

Tydzień języka angielskiego w Gelişim Okulları
26 grudnia 2019 nasi parktykanci z Polski, Dorota Podstawka i
Krzysztof Mlyczyński odwiedzili Gelişim Okullarıpodczas tygodnia
języka angielskiego. Wygłosili prezentację o Polsce oraz
tradycjach bożonarodzeniowych w Europie. Następnie podczas
spotkania z uczniami mieli okazję odpowiedzieć na pytania o
swojej ojczyźnie, uczestnictwie w programie Erasmus i
wrażeniach podczas pobytu w Turcji.
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WIZYTY
WIZYTA PARTNERSKA NA
UNIWERSYTECIE W ZAGRZEBIU
27 czerwca odbyliśmy dwudniową wizytę na
Uniwersytecie Nauk Stosowanych w
Zagrzebiu, który jest jednym z naszych
partnerów w Chorwacji. Podczas wizyty
skontaktowaliśmy się z Wydziałami Inżynierii
Komputerowej, Inżynierii Lądowej i Inżynierii
Mechanicznej oraz omawialiśmy możliwości
przyszłej współpracy i realizacji praktyk.
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WIZYTY
TYDZIEŃ MIĘDZYNARODOWY NA
UNİWERSYTECIE NAUK
STOSOWANYCH W MONACHİUM
Wzięliśmy udział w Międzynarodowym
Tygodniu organizowanym przez
Uniwersytet Nauk Stosowanych w
Monachium. 28 uniwersytetów z 22 różnych
krajów uczestniczyło w tym wydarzeniu.
Podczas naszej wizyty podzieliliśmy się
doświadczeniami w celu usprawnienia
współpracy oraz skontaktowaliśmy się z
innymi uczelniami uczestniczącymi w
sprawie ewentualnych wspólnych
projektów w przyszłości.
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WIZYTY
WIZYTA PARTNERSKA Z BUŁGARII
W październiku 2018 roku z okazji „XVIII
tureckiego kongresu historycznego”
gościliśmy pracowników z Uniwersytetu
św. Cyryla i Metodego w Wielkim
Tyrowie, Uniwersytetu Sofijskiego oraz
Uniwersytetu Konstantyna
Presławskiego w Szumen. Podczas tej
wizyty podzieliliśmy się
doświadczeniami w celu usprawnienia
współpracy między uniwersytetami.
Pojakwiła się możliwość podpisania
umowy na mobilność studentów i
personelu.
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WIZYTY
WIZYTA WYŻSZEJ SZKOŁY SZTUKI I
PROJEKTOWANİA W BIURZE
WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Dziekan Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania
odwiedził Biuro Współpracy Międzynarodowej.
Podczas tego spotkania zostały omówione
szczegóły dotyczące programów wymiany
Erasmus, Farabi i Mevlana.
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WIZYTY
WIZYTA PARTNERSKA Z STATE UNIVERSITY OF ZANZIBAR
Pierwszy projekt Erasmus + KA 107 realizowany w krajach
pozaeuropejskich realizowany jest na State University of Zanzibar w
Tanzanii. Delegacja SUZA złożyła wizytę w naszym mieście w ramach
projektu.
Podczas tej wizyty odbyli wycieczkę po mieście Eskişehir. Projekt służy
wymianie wiedzy i doświadczeń między obiema stronami w celu
wprowadzenia ulepszeń w sektorze turystyki.
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WIZYTY
RUMUNİA
24 i 25 Kwietnia nasze Biuro Współpracy Międzynarodowej spotkało się z
pracownikami i koordynatoriami wydziałowymi programu Erasmus+ na
Uniwersytecie Ovidius w Constanta i na Politechnice w Bukareszcie.
Podczas

spotkania

podzielilismy

się

wrażeniami

dotyczącymi

dotychczasowej współpracy oraz dokonaliśmy negocjacji nowych umów.
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WIZYTY

GRECJA-AUSTRİA-SŁOWENİA
Między 9 a 17 września 2019 roku odwiedziliśmy Panteion University of
Social and Political Sciences w Grecji, Alpen-Adria Universitat Klagenfurt
w Austrii oraz Ljubljana University w Słowenii. Jako reprezentacja
naszego uniwersytetu wzięliśmy udział w rozmowach na temat
możliwości realizacji mobilności studentów i pracowników. Na koniec
spotkania zostały podpisane obustronne umowy, otrzymaliśmy również
informacje na temat możliwości odbycia praktyk dla studentów na
Universitat Klagenfurt w ramach programu Erasmus+, w szczególności w
zakresie inżynierii.

16

WIZYTY
INDONESIA
Delegacja z Universitas Islam Indonesia, składająca się z rektora Prof. Dr.
Wiryono Raharjo, koordynatora departamentu biznesu Dr. Anjar Priyono,
sekretarz wydziału księgowości Dr. Ayu Chairina Laksmi oraz sekretarz
departamentu ekonomii Dr. Abdul Hakim, złożyłą wizytę w biurze Prof. Dr.
Kamila Çolaka oraz odwiedziła nasz BiuroWspółpracy z Zagranicą. W
spotkaniu wzięli udział asystenci rektora naszego uniwersytetu, Dr.
Ramazan Erdağ oraz Dr. Umut Koç, koordynator Biura Współpracy z
Zagranicą Mahmut Sami İşlek, zastępca koordynatora Müge Tanberk oraz
pracownica biura Madina Yörük. Podczas spotkania rozmawiali między
inymi o współpracy między uniwersytetami w ramach projektu Erasmus
KA107, programach podwójnych studiów oraz szkołach letnich.
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WYSTAWY
ERACON 2018
MURCJA, HISZPANIA
W maju 2018 w hiszpańskim
mieście Murcja odbyły się Targi
ERACON. Gökhan Ünal z Biura
Współpracy Międzynarodowej
wziął w nich udział w imieniu
naszej uczelni.
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WYSTAWY
UCZESTNICTWO W EAIE-GENEVA 2018
Największe w Europie targi
edukacyjne organizowane przez
EAIE (Europejskie Stowarzyszenie
Edukacji Międzynarodowej) odbyły
się w Genewie w dniach 11-14
września 2018 r. Stoisko
Uniwersytetu Eskişehir Osmangazi,
które zostało utworzone przez Biuro
Współpracy Międzynarodowej,
cieszyło się dużym
zainteresowaniem.
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WYSTAWY
UCZESTNICTWO W EAIE-HELSINKI 2019
Nasze Biuro Współpracy z
Zagranicą reprezentowało
Uniwersytet Osmangazi na
konferencji EAIE (European
Association of International
Education). Podczas trwającego
pięć dni wydarzenia nasze stoisko
odwiedził, m. in, Vakur M. Erkul,
ambasador Findlandii.

20

SPOTKANIA
II. SPOTKANIE KOORDYNACYJNE
ERASMUS+
Nasze biuro odbyło II. Spotkanie
koordynacyjne Erasmus + w dniu
28 grudnia 2018 r. W celu
wymiany wiedzy i doświadczeń, a
także omówienia obszarów
otwartych na rozwój.
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ESN WYDARZENIA
ŚNIADANIE Z
PRZYJEŻDŻAJACYMİ
STUDENTAMİ
Nasi studenci Erasmusa,
zespół ESN i Pracownicy Biura
Współpracy Międzynarodowej
spotkali się na śniadaniu w
Tourism Practice Hotel.
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NASI STUDENCI Z WYMIANY
KRZYSZTOF MLYCZYNSKI, POLSKA, ERASMUS PRZYJEŻDŻAJĄCY

Staż w Turcji
W Budapeszcie czekałem na samolot, który miał mnie zabrać do Stambułu.
Była szósta rano, a ja niewyspany piłem kawę i zastanawiałem się, co przyniosą
następne dwa miesiące. Mam dziwny zwyczaj tytułować swoje wyjazdy.
Odpowiednią nazwę znalazłem właśnie o szóstej rano w stolicy Węgier. W
notesie szybko zapisałem: untold, to znaczy niedopowiedziane. Bo właściwie
co niedopowiedziane? Słowo, opowieść, historia, kultura? Po 72 dniach
spędzonych w Turcji mogę powiedzieć, że niedopowiedziane może być
wszystko. A każda chwila tam spędzona na zawsze zostanie w pamięci.
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NASI STUDENCI Z WYMIANY
KRZYSZTOF MLYCZYNSKI, POLSKA, ERASMUS PRZYJEŻDŻAJĄCY
Odbywałem staż na Eskisehir Osmangazi University, w biurze PR – owym
uczelni. Moja praca polegała na dokumentacji fotograficznej i wideo wydarzeń,
które miały miejsce na uczelni. Byłem fotografem i operatorem. Staż pozwolił
mi udoskonalić te umiejętności, które już posiadałem, ale także rozwijać te, z
którymi miałem większy problem (choćby montaż filmów.)
Znacie to uczucie, kiedy poznajecie jakieś nowe osoby i od razu łapiecie
świetny kontakt? Potraficie się dogadać bez problemu, a czas, który razem
spędzacie na pewno nie jest tym zmarnowanym. Takie relacje łączyły i dalej
łączą mnie ze wszystkimi osobami, z którymi pracowałem. Stworzyliśmy
swego rodzaju rodzinę, która funkcjonowała nie tylko w biurze, ale też poza
nim. Niezwykła serdeczność i pomoc spotykana na każdym kroku potwierdzały
tylko słuszność przyjazdu do Turcji. Podobno przecież podróżujemy nie do
miejsc, ale do ludzi.
Turcy są niezwykle gościnnym narodem. Pomimo wielu problemów, z którymi
zmagają się na co dzień nie tracą jakiegoś ukrytego w nich optymizmu. Są
uśmiechnięci, pomocni, serdeczni i bardzo ciekawscy. Osoby, które dane mi
było tam spotkać z pewnością zostaną w mojej pamięci na długo, jeśli nie na
zawsze. Sama Turcja, jako kraj ma do zaoferowania wachlarz możliwości. W
Turcji tak naprawdę interesujące jest wszystko. Historia, kultura, religia czy…
jedzenie ( moim zdaniem, jedna z najlepszych kuchni świata).
Podobno z każdego wyjazdu trzeba przyjechać z jakąś myślą. Czego
nauczyłem się w Turcji? Oprócz spraw związanych ze stażem i pogłębianiem
wiedzy na temat fotografii i filmu zdałem sobie sprawę z tego, że na niektóre
kraje patrzymy tylko przez pryzmat stereotypu. Uświadomiłem sobie również,
że tak naprawdę nic nie wiemy o jakimś miejscu zanim tam nie przyjedziemy.
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NASI STUDENCI Z WYMIANY
DOROTA PODSTAWKA, POLSKA, ERASMUS PRZYJEŻDŻAJĄCY

W Eskisehir spedziłam prawie pół roku, realizując praktyki w Biurze
Współpracy z Zagranicą i muszę przyznać, że było to bardzo
wzbogacające i pouczające doświadczenie. Dosłownie zakochałam się w
Eskisehir, małym, spokojnym studenckim mieście z jego urokliwymi
parkami i długą, malowniczą ścieżką biegnącą wzdłuż rzeki Porsuk. Mój
pobyt tutaj był zarazem pierwszą moją wizytą w Turcji, kraju, którego
kulturą, jezykiem i kuchnią interesowałam się od dłuższego czasu.
Podczas pracy i podróży po kraju, doświadczyłam wielkiej życzliości i
gościności, zmierzyłam się z kilkoma mniej lub bardziej znaczącymi
różnicami
kulturowymi.
Przeżyłam
wizytę
w
przytłaczająco
przeludnionym Stambule, zmieniłam kompletnie moje zachowanie na
drodze,
zwłaszcza
przechodząc
przez
ulicę.
Spróbowałam
najpyszniejszych i unikalnych potraw, wypijając przy tym hektolitry çay’u.
Pobyt w Eskisehir był również niezwykła szansą poprawy mojego
tureckiego i okazją do nauczania się wielu ciekawych słów i zwrotów,
ktorych nie znalazłabym w żadnej książce. Nigdy nie zapomnę, co tu
przeżyłam i z pewnościa jeszcze nie raz tu wrócę.
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NASI STUDENCI Z WYMIANY
YENER IBADULA, RUMUNİA
ERASMUS STUDENT

IULIAN IACOB, RUMUNİA,
ERASMUS STUDENT
Na wstępie muszę powiedzieć, że
Eskisehir
zajmuje
wyjątkowe
miejsce w moim sercu. Jest to
bardzo piękne miasto, najbardziej
zapadło mi w pamięć Odunpazarı z
kolorowymi domami oraz Selale
Park i Kent Park. Bardzo podobało
mi się również Muzeum Sztuki
Współczesnej,
jak
dla
mnie
absolutne “must-see”. W skrócie,
jest to idealne miejsce dla
studentów, pełne muzeów, parków i
pubów, a przy tym nie jest zbyt
zatłoczone, możesz tu znaleźć
wszystko, czego potrzebujesz.

Przyjechanie na Erasmusa do
Eskisehir było najlepszą decyzją,
jaką mogłem podjąć . Miasto jest
idealne dla studentów, w każdy
weekend można robić coś
innego. Eskisehir oferuje wiele
interesujących
miejsc
do
zobaczenia, a ceny są wyjątkowo
przystępne. Z pewnością jeszcze
tu wrócę.
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WYMIANA PERSONELU
Doktor adiunkt Bilge KINAM
Wzieliśmy
udział
w
Międzynarodowym
Tygodniu
Warsztatów
na
Wydziale
Projektowania w La Rioja Escuela Superior de
Diseno, reprezentowani przez Bilge Kınam,
ykładowczynię z Wydział Sztuki i Projektowania
naszego
uniwersytetu.
Pierwszego
dnia
wygłosiła ona prezentację na temat naszego
wydziału, uzyskując znaczną uwagę na
spotkaniu, na którym obecni byli wykladowcy z
wyższych uczelni sztuki i projektowania z Belgii,
Stanów Zjednoczonych, Japonii, Polski i
Hiszpanii.
Przez 5 dni i 25 godzin Kınam kierowała warsztatami typografii w ktorych wzięło
udział dwadzieścioro studentów z kierunków takich jak projektowanie graficzne,
projektowanie mody, projektowanie przemysłowe czy projektowanie wnętrz. Na
koniec warsztatów nauczycielka wyraziła swoją radość z kreatywnych i
unikalnych rezultatów pracy uczestników oraz możliwości nawiązania
pozytywnych relacji. Kınam zachęca do korzystania z oferty programów wymiany
studenckej, którą posiada La Rioja Escuela Superior de Diseno, placówka licząca
150 lat i znajdująca się w niezwykłej lokalizacji.
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iro.ogu.edu.tr

erasmus@ogu.edu.tr
Eskisehir Osmangazi University
International Relations Office
Meselik Campus 26480 Eskisehir,
Turkey
Tel: +90 222 229 04 33

mevlana@ogu.edu.tr
farabi@ogu.edu.tr
erasmusesogu
esoguiro

