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Unde am fost?

Erasmus este mai mult decât o experiență 

academică. Este o posibilitate de a privi lumea cu 

alți ochi, de a simți și de a descoperi noi și noi 

emoții.

Prin programul ERASMUS+, am avut atât 

oportunitatea de a decoperi Universitatea Pîrî Reis 

din Tuzla, Istanbul, cât și de a explora una dintre 

cele mai mari metropole ale lumii.
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De-a lungul celor patru luni de ședere în 

acest mic oraș, am realizat faptul că acesta se 

prezintă ca un cufăr, ascunzând un tezaur ce 

așteapă a fi descoperit. Am rămas plăcut 

surprinși deoarece acest oraș oferă 

oportunitatea de a participa la activități ce nu 

te lasă să te plictisi.

Tuzla este o municipalitate din 

provincia Istanbul, Turcia, pe partea asiatică 

a orașului Pendik. Acesta se află pe un țărm 

de pe coasta Mării Marmara, la limita estică 

a orașului.
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Unde am stat?

În privința cazării, vă oferim un mic sfat, dar semnificativ: 

• Apartamentele de închiriat se găsesc destul de greu, mai ales atunci când 

vrei să închiriezi pe termen scurt, de aceea, este bine să le căutați din timp. 

Procedura este de a trimite un avans agentului imobiliar pentru a vă păstra 

apartamentul. 

• Majoritatea agenţilor nu vorbesc limba engleză, şi de aceea va interveni o 

barieră în comunicare. O bună variantă este cea de a lua legatura cu un 

vorbitor de limbă turcă sau un student din facultate, eventual un fost 

student turc venit în România, care să vorbească pentru voi. 

• Unul dintre cele mai mari site-uri pe care puteţi vizualiza apartamentele 

este www.sahibiden.com.
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Unde am stat?

Căminul Gedik despre care probabil aţi 

citit în celelalte prezentări a fost închis, însă nu se 

știe pentru cât timp. Dar dacă între timp se 

redeschide şi luaţi în considerare această variantă, 

din perspectiva noastră nu este cea mai bună 

alegere, deoarece este situat la o distanţă de 

aproximativ o oră de mers cu transportul în 

comun faţă de facultate şi costă cam cât un 

apartament aflat mult mai aproape.

În această perioadă am locuit în 

apartamente de tip 2+1, respectiv 3+1, cu prețuri 

între 700-1000 euro pe toată perioada șederii. 

Acestea se aflau la o distanţă de maxim15 minute 

de mers pe jos/cu autobuzul faţă de facultate, 

fiind situate în cartiere diferite.



Ce poţi face în Tuzla?

Parcul de distracţii

Viaport Marina Tuzla
Seară de socializare şi joc

Aqua Park



Unde poţi mânca în Tuzla?

Motto 

În general, mâncarea este accesibilă la preţ. Locurile 

unde obişnuiam să luăm masa au fost Motto, lanţul 

de restaurante si fast food din Viaport Marina, 

Filizler şi altele aflate în centrul oraşului.

Filizler

Viaport Marina

Magic



Bancomate & Exchange

O să găsiţi o mulţime de case 

de schimb valutar. Cea mai

bună variantă este să

schimbaţi euro direct în 

Turcia, deoarece veţi găsi

cursuri foarte bune. 

De asemenea, un card 

Revolut vă va fi cel mai bun 

prieten când vine vorba de 

economisit bani.





Universitatea

Piri Reis

Universitatea Piri Reis ne-a 

surprins plăcut atât prin 

aspectul său rafinat, cât și 

prin dotările sale.

Aceasta a fost numită după 

cartograful și amiralul Piri 

Reis și este dedicată educației 

studiilor maritime, fiind 

situată pe malul mării 

Marmara.

Această universitate a fost 

înființată în anul 2008 de 

către Fundația pentru 

Educație Maritimă din 

Turcia și se înscrie în 

cadrul instituțiilor private.



Sistemul de notare

• Sistemul de notare din această universitate 

este diferit fața de cel din România, el fiind

asemănător celui american.

Activităţi

• Ping pong

• Biliard

• Robert’s Coffee

Internetul

Este disponibil pe toată aria 

facultăţii. 

Platforma OIS

• Fiecare student are un cont pe platforma 

universităţii prin care îşi poate accesa orarul, 

notele, cursurile, mesaje transmise de către 

profesori sau alte detalii legate de facultate.

• Aceasta este asemătoare cu platforma Adl. 

Programul

• Săptămânal este același orar

• Durata unui curs variază în funcție de 

programa cursului. Cel mai scurt curs fiind de 

2 ore, însă pot ajunge și la 5 ore, cu pauză de 

10 minute după fiecare oră.

• De obicei, cursurile încep la ora 9 și se termină 

până în maxim ora 17. 



Fiind una dintre cele mai 

recent înființate facultăți din 

provincia Istanbul,

dispune de :

- Bibliotecă

- Cantină

- Săli de sport şi bazin de înot

- Laboratoare

- Sali de curs

- Xerox

- Dozatoare de apă gratuite

- Aparate de cafea

- Spaţii verzi

- Cafenea

- Bancomate





• Biblioteca facultăţii este locul 

preferat al studenţilor, pe lângă 

cafenea. Majoritatea studenţilor îşi 

petrec mult timp în aici învăţând sau 

relaxându-se.

• Aceasta este destul de spaţioasă, 

dotată cu foarte multe mese pentru 

studiu, internet, computere şi chiar 

săli special amenajate pentru lucrul 

în echipă. Cei mai mulţi dintre 

studenţi o frecventează în special în 

perioada sesiunilor, deoarece multe 

dintre materii presupun studiul 

individual din cărţile ce pot fi 

împrumutate.

• Programul este de luni până vineri 

între orele 8:30 şi 20:45, iar în 

weekend între orele 10:00 şi 17:00.



• Prețul unui bilet la cantină este 

de 10TL, echivalentul a 8 LEI.

• Programul este de luni-vineri 

între orele 11:30 şi 14:00.

• Meniul este diversificat în 

fiecare zi și consistent. Conține 

3 feluri ce includ: supă, felul II, 

salată și desert.  

• Pe lângă facultate mai există și 

restaurante cu prețuri variate de 

la 15TL până la 30TL.





• Programul este de luni-vineri între 

orele 8:30 şi 20:45, iar în weekend  

între orele 10:00 şi 17:00.

• Un alt avantaj al acestei facultăţi 

este reprezentat de clubul sportiv. 

Deşi studenţii nu au ore de sport 

obligatorii în programă, aceştia pot 

alege să se alăture diferitelor 

cluburi sportive de care facultatea 

dispune ( spre exemplu volei, 

baschet ) şi, de asemenea, orice 

student are acces gratuit la sala de 

fitness, sala de aerobic şi bazinul 

de inot. 

• Bazinul este întotdeauna 

supravegheat de către cel puţin un 

profesor, aşa că nu vă fie frică să 

vă aventuraţi şi nu vă uitaţi 

costumele de înot!



• În cadrul cursului ADVANCED 

MARITIME ENGLISH, cei patru 

studenţi ANMB, de la secţia 

NTMF, au avut prilejul să participe 

la punerea în practică a unor 

exerciţii de comunicare navală, în 

simulatoarele Piri Reis. Acest fapt 

a reprezentat un prim contact 

privind familiarizarea studenţilor 

români cu echipamentele de 

comunicaţii navale, precum şi 

utilizarea limbii engleze în 

primirea şi transmiterea 

informaţiilor necesare dintre navă 

şi ţărm sau între nave. Totul pentru 

ca nava şi echipajul să ajungă în 

siguranţă, în port.  În acelaşi timp,  

a fost testată reacţia participanţilor 

în situaţii de urgenţă, precum 

incendii la bord şi coliziuni.



• Un alt avantaj al acestei 

facultăţi este reprezentat de 

atelier. Atelierul este foarte bine 

dotat cu toate tipurile de unelte 

şi maşinării electrice pentru 

prelucrarea pieselor metalice.

• Maşinăriile sunt de ultimă 

generaţie. Am făcut tăieturi, am 

dat găuri, am şlefuit, am sudat, 

şi am făcut filet pe diferite 

profile metalice.
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Cartele telefonice

Orarul

Asigurare medicală

Permis de şedere
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• O variantă folosită de noi a fost să

achiziţonăm cartele de la Vodafone

din Via Port Marina, Tuzla. 

• Preţul iniţial al unei cartele este de 

200 TL, preţ foarte mare deoarece

doar SIM-ul este 120TL. 

Reîncarcarea lunară este 80TL şi

include 20GB de net şi 700 

minute+SMS-uri.
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• În prima zi în care ajungeţi la 

facultate trebuie să mergeţi la 

secretariat şi să vă interesaţi de orar, 

având cu voi learning agreementul. 

• Orarul se stabileşte în funcţie de 

cursurile pe care le aveţi.
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• Asigurarea medicală trebuie făcută imediat 

ce ajungeţi în Turcia.

• Este necesar să aveți o asigurare medicală 

deoarece, fară aceasta, nu puteți face permisul 

de ședere.

• Asigurarea se poate face atât prin intermediul 

băncii, cât și prin intermediul unei agenții de 

asigurări. Noi am optat pentru Anadolu Ozel 

Sigorta.

• Prețul asigurării a fost în jur de 200 TL pe 

perioada de 1 an.
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• Din cauza legislaţiei Turciei, pentru o 

şedere mai lungă de 3 luni veţi fi 

obligaţi ca, odată ce aveţi asigurarea 

medicală, să aplicaţi pentru permisul 

de şedere. 

• Acesta se completează online, pe 

site-ul e-ikamet şi, odată completat, 

vi se va emite o taxă în valoare de 

aproximativ 100TL pe care va trebui 

să o platiţi tocmai în Pendik.



Obiective turistice şi shopping



Obiective turistice

Turnul Fecioarei Palatul Topkapî

Turnul Galata 

Muzeul Marinei

Palatul Dolmabahçe



Shopping Considerată o destinație 

turistică ideală, Turcia este cu 

adevărat deosebită, renumită pentru 

cel mai mare bazar acoperit, pentru 

palatele și moscheele sale.

Istanbul este orașul 

cumpărăturilor, iar un shopping 

incredibil cu mărci renumite se 

poate face în:

• Viaport Marina

• Viaport Kortkoy (Asia) 

• Marele Bazar

•Taksim

•Özdılekpark Istanbul

•Tuzla Bazar



Viaport Kurtkoy (Asia) Taksim Marele Bazar

Tuzla BazarViaport Marina Özdılekpark Istanbul



Impresii

Această mobilitate a fost una inedită, întrucât am avut șansa de a 

vizita și studia într-o țară străină, precum și cea de a ne familiariza

cu tradițiile și obiceiurile acestei culturi. Mulțumim Erasmus+!



Teşekkürler!


