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BOLETİM





Estamos muito contentes

  por apresentar a quatro edição do nosso

boletim. A primeira edição foi publicada

  em dezembro de 2015. Desta vez,

gostaríamos de informar-vos sobre nossa

  equipe do Gabinete de Relações

Internacionais e de ESN. Além disso,

  apresentaremos algumas opiniões dos

nossos ex-alunos e estagiários  sobre a sua

experiência Erasmus em Eskisehir.

BEM-VİNDO!
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NOTÍCİAS

 

Os estudantes e os funcionários foram

informados sobre o processo de

recrutamento para estudos e estágios,

condições de financiamento, seleção de

cursos e regras a serem seguidas.

 

Depois. ex-alunos de Erasmus contaram a

sua experiência com o programa. Além

disso, os membros da ESN tiveram

oportunidade de se apresentar e falar

sobre atividades organizadas por eles.

ERASMUS+ 
REUNİÃO DE ORİENTAÇÃO
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NOTÍCİAS

Os alunos receberam informações

essenciais sobre o programa de

intercâmbio Farabi, documentos

necessários ao longo do processo de

recrutamento, seleção de cursos,

condições de financiamento e regras

gerais de participação.

 

FARABI 
REUNIÃO DE ORİENTAÇÃO
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NOTÍCİAS

 

Entre 20 e 25 de maio de 2018, a equipa

do Anadolu Internship Consortium visitou

a Bélgica com o objetivo de encontrar

instituições nas quais os seus alunos

poderiam realizar estágios. Graças a esta

iniciativa, os alunos podem ser aceitos

como estagiários em Bruxelas, Antuérpia

e Gent.

ESTÁGIO NA BÉLGICA
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NOTÍCİAS
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A equipe do Kocatepe Traineeship Consortium, incluindo a Universidade

Eskişehir Osmangazi, Universidade Anadolu, Universidade Afyon

Kocatepe, Universidade Dumlupınar, Câmara de Indústria Eskişehir e

Câmara de Comércio e Indústria Afyonkarahisar, entrou em contato com

o The English Corner e a ESMOVIA em Barcelona e o Valencia Language

Club em Valência entre 7 e 10 de outubro 11 de março de 2019. Foram

discutidas as possibilidades do estágio para os nossos alunos.

SPAIN



NOTÍCİAS

 

Em dezembro de 2018, o Reitor da ESOGU participou na

cerimônia de assinatura do Consórcio de Estágio Kocatepe.

Após a cerimônia, houve uma reunião com os funcionários, onde

foram discutidos temas como detalhes sobre acordos,

distribuição de fundos e barreiras linguísticas.

CERIMÔNIA DA ASSINATURA DO
CONSÓRCIO DE ESTÁGIO

KOCATEPE
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NOTÍCİAS

  State University of Zanzibar(SUZA) – ESOGU Faculdade de

Turismo, O Programa de Gestão de Turismo

Zhytomry State University (ZSTU) - ESOGU Faculdade de

Turismo, O Programa de Gestão de Turismo      Management

Programme  

Zhytomry State University (ZSTU)- ESOGU Faculdade de

Engenharia e Arquitetura, Programa de Engenharia de Minas

Ivan Franko National University of Lviv (IFNUL) - Faculdade

de Economia e CiênciasAdministrativas da ESOGU, Relações

Internacionais

O nosso Gabinete de Relações Internacionais obteve um

orçamento de 200.000 € para a mobilidade de estudantes e

pessoal no programa Erasmus + KA 107 em 2019.

Os países e AS universidades aceitos no programa são os

seguintes:

 

TANZANIA:

 

 

UKRÂNIA:

 

 

 

O GRANDE SUCESSO DO GABINETE DAS
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
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NOTÍCİAS

 Universidade Estatal de Vorónezh (VSU) -  ESOGU Faculdade

de Engenharia e Arquitetura, Programa de Engenharia

Informática

Universidade Estatal de Vorónezh (VSU)- ESOGU Faculdade

de Ciências Econômicas e Administração da ESOGU,

Programa de Cooperação Internacional

Tbilisi Universidade Estadual de Ivan Javakhisvili (TSU) -

ESOGU Faculdade de Letras e Ciências, Turquologia

Universidade Estadual de Ilia (ISU) - ESOGU Faculdade de

Educação, Matemática e Ciências

RÚSSIA:

 

GEÓRGIA:

 

KOSOVO:
Universidade de Prishtina (UP) - ESOGU Faculdade de Letras e

Ciências, Turquologia
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NOTÍCİAS
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No dia 26 de dezembro, os nossos estagiários Erasmus da
Polónia, Dorota Podstawka e Krzysztof Mlyczyński visitaram
Gelişim Okulları durante a Semana da Língua Inglesa. Deram
duas apresentações – uma sobre a sua terra natal e a outra
sobre as tradições do Natal na Europa. Em seguida, participaram
num encontro com os alunos, durante o qual responderam
perguntas relacionadas à Polônia, intercâmbio  Erasmus e a vida
na Turquia.

A Semana da Língua Inglesa em Gelişim Okulları



VİSİTAS

Em 27 de junho de 2018, visitamos a

Universidade de Ciências Aplicadas em

Zagreb, Croácia, um dos nossos parceiros.

Durante a visita, nos encontramos com os

funcionários dos Departamentos da

Engenharia Informática, Civil e Mecânica e

discutimos possibilidades de cooperação

futura.

VISITA DE PARCERIA NA
UNIVERSIDADE DE ZAGREB
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Participamos na Semana Internacional

organizada pela Universidade de Ciências

Aplicadas de Munique, na Alemanha. 28

universidades de 22 países diferentes

estiveram presentes neste evento.

 

Durante essa visita, compartilhamos a

nossa experiência para melhorar a

colaboração e contatamos outras

universidades participantes para discutir

possíveis cooperações futuras.

 

SEMANA INTERNACIONAL NA
UNIVERSIDADE DE CIENCIAS
APLICADAS EM MUNIQUE

VİSİTAS

11



VİSİTAS

Em outubro de 2018, recebemos uma

visita da Universidade de Veliko

Turnovo St Cyril e St. Methodius, da

Universidade de Sofia e da

Universidade de Shumen por ocasião

do "XVIII Congresso Turco de

História". Esta visita permitiu a

assinatura de contratos de

mobilidade de estudantes e pessoal

entre a ESOGU e as universidades

búlgaras nos Departamentos de

Turquologia e História.

VISITA DE PARCERIA DA
BULGÁRİA
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VİSİTAS

Em março de 2019, o Decano da Art and

Design College visitou o Gabinete de Relações

Internacionais. Durante a reunião, discutimos

os detalhes do programa de intercâmbio

Erasmus, Farabi e Mevlana.

VISITA DO DECANO DA ESCOLA DE ARTES E
DESİGN NO ESCRİTÓRİO DE COOPERAÇÃO

INTERNACİONAL
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VİSİTAS

O primeiro projeto Erasmus + KA 107 executado em países não europeus

está em andamento na Universidade Estadual de Zanzibar, na Tanzânia.

A delegação da SUZA fez uma visita à nossa cidade no âmbito do

projeto.

 

Durante a visita, eles tiveram a oportunidade de aprender mais sobre

Eskişehir durante o passeio pela cidade. Este projeto fornecerá

experiência mútua e conhecimento acadêmico para a melhoria do setor

de turismo.

 VISITA DE PARCERIA DA UNIVERSIDADE ESTATAL
DE ZANZIBAR
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VİSİTAS
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O nosso Gabinete de Relações Internacionais reuniu-se com os

funcionários do Erasmus + e com os coordenadores departamentais da

Universidade de Ovidius  em Constança e da Universidade Politécnica de

Bucareste de 24 a 25 de Abril de 2019 na Roménia. Durante a reunião,

partilhamos as impressões sobre a colaboração existente e decidimos

negociar novos acordos em várias áreas.

ROMÉNİA



VİSİTAS
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De 9 a 17 de Setembro de 2019, visitamos a Universidade Panteion de Ciências
Sociais e Políticas (Grécia), a  Alpen-Adria  Universitat  Klagenfurt  (Áustria) e a
Universidade de Ljubljana (Eslovénia), onde representamos a nossa
universidade e discutimos oportunidades mútuas da mobilidade dos alunos e
funcionários. No final da reunião, foram assinados acordos bilaterais para
Ciências Políticas e Administração de Empresas com a
Universidade  Panteion  de Ciências Sociais e Políticas. Além disso,
compartilhamos informações sobre a possibilidade de aceitar estudantes para
estágios na Universitat Klagenfurt, especialmente no campo da engenharia.

GRÉCIA ÁUSTRIA ESLOVÉNIA



VİSİTAS
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A delegação da Islam Indonesia Universidade, incluindo o vice-reitor Prof.

Dr. Wiryono Raharjo, o chefe do departamento dos negócios, Dr. Anjar

Priyono,, a secretária do departamento da contabilidade Dr. Ayu Chairina

Laksmi e o secretário do departmento da administração Dr. Abdul Hakim,

visitou o Gabinete do Prof. Dr. Kamil Çolak e, depois, passou pelo Nosso

Gabinete de Relações Internacionais. A reunião foi atenidida pelos

assistentes do reitor da nossa universidade, Dr. Ramazan Erdağ e Dr.

Umut Koç, o coordinador do GRIM Mahmut Sami İşlek, a coordenadora

assistente Müge Tanberk e a funcionária do Gabinete, Madina Yörük.

Debateram a colaboração entre as universidades dentro do projeto

Erasmus KA107, os programas de graduação dupla e as escolas de verão.

INDONESIA



FEİRAS

A feira ERACON ocorreu em

Murcia, Espanha, em maio de

2018. Gökhan Ünal, do Gabinete

de Relações Internacionais,

participou na feira em nome de

nossa universidade.

ERACON 2018 
MURCIA, ESPANHA
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FEİRAS

A maior feira educacional da Europa

organizada pela EAIE (Associação

Europeia de Educação) ocorreu em

Genebra - Suíça, entre 11 e 14 de

setembro de 2018. O estande da

Universidade Eskişehir Osmangazi,

criado pelo Gabinete de Relações

Internacionais, atraiu grande

interesse.

EAIE-GENEVA 2018
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FEİRAS

20

O Nosso Gabinete de Relações

Internacionais representou

Osmangazi Universidade na

conferência de EAIE (European

Association of International

Education). Durante o evento de

cinco dias o nosso estande

visitou, entre outros, o

embaixador da Finlândia, Vakur

M. Erkul.

 EAIE-HELSINKI 2019



REUNİÃO

Em 28 de dezembro de 2018   o

nosso gabinete realizou II. Reunião

de Coordenação Erasmus + com o

objetivo de compartilhar o

conhecimento e a experiência e

também discutir as áreas abertas a

serem desenvolvidas.

II. REUNİÃO DE COORDENAÇÃO
ERASMUS+ 
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ESN EVENTOS

Os nossos alunos Erasmus, a

equipa da ESN e os funcionários

do Gabinete de Cooperação

Internacional reuniram-se para

tomar pequeno almoço no

Tourism Practice Hotel.
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O PEQUENO-ALMOÇO
COM OS ESTUDANTES

ACOLHIDOS



OS ESTUDANTES DO
İNTERCÂMBİO
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A primeira pergunta que ouvi antes de ter partido do meu país foi: porque a

Turquia? Não consegui explicar isso em palavras simples. Hoje

simplesmente diria: é tão óbvio! É um lugar onde a história encontra-se com

o presente, onde as diferenças culturais existem lado a lado, um país das

pessoas maravilhosas e prestativas. Chegar à  Osmangazi  Universidade e

trabalhar no escritório de relações públicas com a sua grande equipa foi a

minha melhor escolha.  Sinto  uma grande satisfação e é seguramente o

tempo que passei aqui não foi perdido. Conheci muitas pessoas simpáticas,

os meus amigos, espero, realizei o meu sonho e, ainda por cima, aprendi

muito de mim mesmo. Consegui encontrar um lugar que nunca vou

esquecer e aonde sempre tenho a vontade de voltar.

KRZYSZTOF MLYCZYNSKI, POLÔNİA, ESTAGİARİA ERASMUS 



OS ESTUDANTES DO
İNTERCÂMBİO
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DOROTA PODSTAWKA, POLÔNİA, ESTAGİÁRİA ERASMUS 

Passei em Eskisehir quase metade do ano fazendo estágio no Gabinete

de Relações Internacionais e posso dizer que foi uma experiência muito

enriquecedora e, de certa forma, transformadora. Fiquei encantada

com Eskisehir, uma cidade pequena e sossegada com os seus parques

lindos e um passeio longo e pitoresco ao longo do rio Porsuk.  A minha

estada aqui foi também a minha primeira vez na Turquia, um país cuja

cultura, língua e cozinha foram o objeto do meu grande interesse

durante muito tempo. Durante trabalho e viagens pelo país

experimentei uma grande hospitalidade e bondade das pessoas,

enfrentei umas, mais ou menos significantes diferenças culturais.

Sobrevivi a visita em superlotado Istambul, mudei completamente o

meu comportamento como peão. Provei as mais deliciosas e únicas

comidas, bebendo hectolitres de çay. Estar aqui foi também uma 

excepciona oportunidadel para melhorar o meu conhecimento da

língua turca e aprender muitas palavra e expressões que não

encontraria em nenhum livro. Nunca vou esquecer os momentos que

vivi aqui e com certeza vou voltar aqui.



OS ESTUDANTES DO
İNTERCÂMBİO
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IULIAN IACOB , ROMÊNİA 
ERASMUS ESTUDANTE

YENER IBADULA, ROMÊNİA
ERASMUS ESTUDANTE

Fazer Erasmus em Eskisehir foi

sem dúvida uma decisão muito

boa. É uma cidade perfeita para

os estudantes, porque cada fim

de semana podes fazer outra

coisa. Os preços são muito

acessíveis e há muitos lugares

para visitar. Com certeza vou

voltar aqui dentro de alguns

anos.
Primeiro tenho de dizer que

Eskisehir ocupa um lugar muito

especial no meu coração. É uma

cidade muito bonita, eu gostei

especialmente da cidade velha

com as casas coloridas e os

parques – Selale ve Kentpark.

Também apreciei o Museu da Arte

Moderna, para mi definitivamente

um must-see. Em resumo, é uma

cidade perfeita para os estudantes,

tem vários museus, parques ve

bares, mas ao mesmo tempo não é

muito lotada. É possível encontrar

aqui tudo o que precisas



EXPERİÊNCİA DE
MOBILIDADE DO PESSOAL
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Participamos na Semana Internacional de
Workshop que ocorreu na Faculdade de
Desenho da Escola Superior de Desenho
de  La  Rioja, representados por  Bilge  Kınam, a
professora da Faculdade de Artes e Desenho.
No primeiro dia, fez a apresentação sobre a
nossa faculdade, que atraiu grande atenção dos
professores das escolas de artes e desenho da
Bélgica, dos Estados Unidos, Japão, Polónia e
Espanha.

Prof.ª Aux.  Bilge KINAM

Durante 5 dias e 25 horas Kınam geria um  orkshop de tipografia participado por
vinte estudantes dos cursos como desenho gráfico, design de moda, desenho
industrial e decoração de interiores. No fim, a professora manifestou a sua
felicidade pelos resultados originais e criativos dos estudantes e pela
possibilidade de estabelecer as boas relações.  Kınam  incentiva a beneficiar da
oferta dos programas de intercâmbio proporcionada pela Escola Superior de
Desenho de  La  Rioja que tem 150 anos de história e está situada numa
localização especial.
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