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a. Kültürel Gözlemler 

            Daha önce yurtdışına çıkmamış biri olarak bu deneyimi Erasmus ile kazanmak çok 

farklı ve zevkli bir tecrübe oldu. Farklı  milletlerin insanlarıyla bir arada kaldım; gerek 

insanların öyargılarına gerekse özünde aynı olmamıza şahit oldum. Polonya'yı diğer Avrupa 

ülkelerine göre daha az gelişmiş olarak görebiliriz ancak kendi ülkemize göre 

kıyasladığımızda ise trafik kurallarından alışveriş tarzına kadar (Örneğin; poşetler çevre 

kirliliği ve atık dönüşümü açısından paralı ve torba kültürünün yaygın olması...)birçok konuda 

da bizden ileri olduklarını söyleyebilirim. İnsanlarını ele alırsak, gençler yardımsever ve 

bizler gibi farklı tecrübelere açık ancak günlük hayatta daha sessiz yapıdalardı; yaşı olan 

Polakların ise milliyetçi düşüncelere sahip olduğu ve maalesef  bunu belli ettiklerini 

söyleyebilirim. Genel olarak yaşaması güvenli,pahalı olmayan, tarihi kültürel lokasyanları 

bolca bulunan ve değerlerine sahip çıkan insanlarla ve kurumlarla dolu pişman olmadığım bir 

yerdi Krakow,Polonya! 

 

b. Akademik Gözlemler 

             Polonya'da Krakow Jagiellonian Üniversitesi'nde İngiliz filolojisi bölümünde güz 

dönemi okuma imkanı kazandım. Öncelikle okulun resmi işlemlerinin başarılı bir şekilde 

yürütüldüğünü söylemeliyim. 500'ü aşkın Erasmus öğrencisi mevcuttu ve  bu da gayet büyük 

bir rakam diyebiliriz. Bu sebepten yabancılık çekmedik. Okulun fiziksel imkanları da bir hayli 

gelişmişti. Teknolojik imkanların sağlanması öğrencilerin başarısını arttırıyor diyebiliriz. 



Ancak, bu da alışmakta zorlandığım bir bireyselcilik ve resmiyet yaratmıştı. En büyük 

zorluğu ders seçimi aşamasında yaşadım. Bölümdeki bütün Erasmus öğrencilerini zorlayan, 

hatta Erasmus'tan vazgeçen kişilerin olmasına sebebiyet veren bir aşamaydı. Sistem bizim 

sistemimizle aynıydı; öğretmenlerle yüz yüze görüşüp derslerine girip giremeyeceğimizi 

soruyorduk. Fakat, kontenjan yetersizliği ve özellikle İspanyol ve Türk öğrencilere olan 

önyargıdan dolayı reddedildiğimiz durumlar oldu. Bu da strese yol açtı ve adaptasyon süresini 

uzatmıştı. Ben şanslıydım ki öğretmenlerle birebir görüşerek onları ikna edip ve hatta kendimi 

kanıtlamak zorunda kalıp öğrenim anlaşmamı istediğim dersleri alarak tamamladım. Vize 

sisteminin olmaması sadece final sınavlarının olması öğrenciyi daha rahat seyirde ilerletiyor, 

ancak derslere gitme zorunluluğunda katılardı ve ders kaçırmadım bu yüzden. Bu sayede de 

vizeler olmasa da finallere kadar derslerle olan bağlılığımı koparmamış oldum. Ayrıca final 

ödevleri ve sunumlar hazırladık. Shakespeare dersimizde  2 adet tiyatro oyununda yer aldım. 

Bir başka ülke ve üniversitede yabancı öğrenciklerle bunu tecrübe etmek çok heyecan 

vericiydi. Amerikan derslerimizde Amerika'nın Vermont eyaletinin eski ve yeni politikacıları 

ve sivil toplum örgütlerinden önemli kişilerle yaptığımız canlı Skype görüşmeleri de bana 

birçok şey kattı. Genel anlamda, 1 saatlik uzakta olan yurdumuzdan sabah saat 8'lerde 

başlayan derslere gitmek zor olsa da ya da bazı günler akşama kadar kampüste olup 31 kredi 

de çok fazla olmadı mı diye hayıflansak da tüm bunları uzaklarda farklı milletler arasında 

yaşamak, çok nazik ve donanımlı yeni öğretmenlerle tanışmak ve arkadaş olmak tekrar 

yaşamak istediğim bir tecrübe olarak kaldı!:) Emeği geçen herkese teşekkürler. Once Erasmus 

always Erasmus!:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


