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2014-2015 öğretim dönemimi Verona Universitesi’nde tamamlamak üzereyim. 

Burada bulunduğum süre boyunca farklı ülkelerden gelmiş farklı kültürlere 

sahip bir çok insanla tanışma fırsatı buldum. Bu programın bana birçok katkısı 

olduğunu içtenlikle söyleyebilirim. Her tanıştığınız insan size farklı deneyimler 

katar, üstelik bu insanlarin kültürü ve bakış açıları sizden farklıysa bu size daha 

büyük bir artı olarak döner. Erasmus sayesinde birçok konuya bakış açımın 

değişmesinin nedeni burda tanıştığım insanlardır diyebilirim. Farklı kültürleri 

görünce artık dünyanın sadece sizin düşüncelerinizden ibaret bir yer olduğunu 

düşünmekten vazgeçiyorsunuz. Eksiklerinizi görüp tamamlamak için 

çabalamaya başlıyorsunuz . Burda tanıştığım birçok insanın ikiden fazla yabancı 

dil konuşabilmesi bana bu konudaki yetersizliğimi farkettirdi . Üniversitemizin 

bu konudaki yetersizliği ve benim bu konu hakkındaki kendi üstlenmem gereken 

sorumluluklarımın farkina vardim . Verona Üniversitesi’yle ilgili en çok 

sevdiğim konulardan birinin devam zorunluluğunun olmaması olduğunu 

söyleyebilirim. Bunu derslere gitmek istemediğimden söylemiyorum çünkü 

burdada derslerime devam ettim, fakat devam zorunluluğu olmamasına rağmen 

kendi isteğimle derslere gitmek benim için önemliydi .Erasmusa gitmeyi 

istememin bir nedeni de ingilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilmekti, ingiliz dili ve 

edebiyatı okumama rağmen kendimi bu konuda yeterli görmüyordum ve sürekli 



İngilizce konuŞmak zorunda kalmak düşüncesi benim için önemliydi . Bu 

hedefimi burda gerçeklestirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. 

Dersler açısından ise Hacettepe Üniversitesi’ni daha yeterli gördüğümü 

söyleyebilirim Elbette burdaki universiteminde iyi olduğu birçok konu var. 

Örneğin, burda dönem içinde almak istediğiniz dersleri kendiniz 

seçebiliyorsunuz, ilgili olduğunuz konularla ilgili aldığınız derslerdeki başarınız 

almak zorunda olduğunuz derslerdeki başarınızı gölgede bırakıyor . Burdaki 

durumdan her ne kadar mutlu olsam da kendi universitemdeki programın 

akademik açıdan benim için çok daha yararlı olduğunu düşünüyorum . 

Hacettepe’de bir dönem içerisinde üç sınava girerken burda sadece bir sınava 

girmenin benim için iyi mi kötü mu olduğuna karar vermiş değilim . Burdaki 

sistemin en sevdigğm yanlarından birisi de sınavların sözlü olmasıdır. Burdaki 

sistem sizi dilinizi geliştirmeye zorluyor ayrıca sınav sözlü olduğu için o anda 

düşüncelerinizi toparlayıp onları düzgünce sunmaniz bekleniyor . Hacettepe’de 

de en azından bir sınavın sözlü olmasını çok isterdim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


