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 Grecu Andrei-Robert(engine)
 Boboc Valentin(engine)
 Clinci Mirel Robert(engine)
 Eynalli Fatih (engine)



 Programul Erasmus+ ne-a adus în cadrul 
facultății Piri Reis din Tuzla,Istanbul. Am fost 
cazați chiar in centrul Tuzlei la aproximativ 10 
minute de facultate.







 Istanbulul este un oraș cu o puternică 
însemnătate istorică.Aici puteți vizita 
nenumărate atracții turistice și monumente 
impresionante.

 Drept recomandări putem sugera : Sultan 
Ahmed, Kadikoy,Besiktaș,Galata,Taksim și 
Fatih.















 Pentru mâncare vă puteți aștepta de la 10 TL 
până la 40 TL pentru o masă.

 Pentru cosumabile în jur de 10TL pe 
săptămână îți ajung.

 Transportul este în jur de 2-3TL cu metroul 
sau autobuzul.

 Pentru telefonie recomandam VodafoneTR 
datorita acoperirii și ofertelor pentru internet.

 Pentru fumători un pachet de Kent este 10TL.



 Limba engleză nu este atât de răspândită , 
însă limba turcă este ușor de învățat, după 
primele 2-3 săptămâni va veți putea 
descurca.

 Cu toate aste Turcii sunt foarte serviabili și 
prietenoși, chiar dacă nu știți turcă sau ei 
engleză, vă puteți înțelege cu ei .



 De cum ajuneti in Turcia trebuie sa intrati pe
site-ul biroului de imigrari si sa va incepeti
formularele. Daca intampinati probleme cu site-
ul incercati sa folositi Internet Explorer si sa
selectati limba Turca. Dupa completarea
formularelor va trebui sa va alegeti o data pentru
a va prezenta la interviu la sediul ales. Visa va
veni in termen de aprox. 2 saptamani prin
curieratul turc (PTT) si in acest timp de asteptare
vi se va elibera permis temporar ce va permite sa
iesiti din tara pe un termen de 15 zile de mai
multe ori.



 In momentul inscrierii vi se va crea cate un cont pentru: -E-
mail cu domeniul “pru.edu.tr”. 

 -Platforma online similara cu ADL, PruOnline. (Cursuri si
Materiale Didactice) 

 -Sistemul informational al studentilor. (Orarul, Note, Foaie
Matricola actualizata)

 Pentru fiecare dintre acestea veti avea un User si Parola
diferit la fiecare, ce le veti afla de la biroul de Student Affairs. 
De asemenea trebuie sa primiti cardul de intrare ce dubleaza
drept carnet de student.



 Pentru noi a fost o adevarata experienta ce
ne-a largit perspectiva asupra vietii si a 
sistemelor educationale ce exista in lume. 

 Diferentele in gandire si notare au fost
intradevar o experienta ce ne-a schimbat
punctul de vedere. 

 Ne-a facut o deosebita placere sa luam parte 
la aceasta mobilitate.



 Cu toate întâmplările bune, dar cât și cele 
rele, faptul că ni s-a oferit posibilitatea de a 
trăi în Istanbul alături de localnici a 
reprezentat o șansă extraordinară de care o 
mare parte din lume nu beneficiază.

 Această mobilitatea ne-a ajutat pe plan 
personal, cât și pe plan profesional, mai mult 
decât ne așteptam și ne-a oferit ocazia de a 
explora una dintre marile metropole ale lumii.



 Grecu Andrei-Robert: 0771161871
 https://www.facebook.com/robert.andrei1969
 Clinci Mirel-Robert: 0737545870
 https://www.facebook.com/mirel.clinci14
 Eynalli Fatih:0768340041
 https://www.facebook.com/fatih.elli.1
 Boboc Valentin: 0720357513
 https://www.facebook.com/valentin.boboc.98



 Visa: https://e-ikamet.goc.gov.tr/
 PiriReis: https://pirireis.edu.tr/
 PiriReis StudentInfo: https://student.pirireis.edu.tr/
 PiriReis PruOnline: http://pruonlinenew.pirireis.edu.tr/ 
 PiriReis E-mail login: https://pirireis.edu.tr/web-mail/
 Gedik: http://www.gedik.edu.tr/
 Transport In Comun: http://www.iett.istanbul/en

https://e-ikamet.goc.gov.tr/
https://pirireis.edu.tr/
https://student.pirireis.edu.tr/
http://www.gedik.edu.tr/
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