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Informatii generale
• Republica Turcia este o țară întinsă pe

două continente. 97% din suprafața
țării se află în Asia de Sud-Vest 
(peninsula Anatolia) și 3% în Europa 
(peninsula Balcanică). 

• Tuzla este un oras din provincia
Istanbul (Turcia), situate pe partea
Asiatica.

• Se afla pe malul Marii Marmara.
• Tuzla este un cartier relativ liniștit.
• Cunoscută ca o destinație populară

pentru turismul de vară în trecut, 
Tuzla a devenit acum casa celor mai
mari șantiere navale din Turcia.



“Piri-Reis Univesitesi”
• Facultatea Maritimă de la 

Universitatea Piri Reis este o 
instituție specializată în care 
sunt educați și instruiți ofițerii
de punte și departamente de 
inginerie ai marinei
comerciale.

• Scopul principal al Facultății de 
Inginerie este de a pregăti
ingineri creativi care pot reuși
să lucreze cu succes în mediul
competițional global al 
secolului 21, având bune
abilități de comunicare și lucru
în echipă.



FACILITATI:

-Biblioteca

-Cantina

-Sala de fitness

-Sala de sport (baschet, fotbal, tenis, voley)

-Sala de recreere (ping-pong, billiard)

-Bazin de inot

-2 cafenele (pe malul Marii Marmara si una in mijlocul institutiei)

-Muzeu

-Parc

-Teren de sport in aer liber

-Simulatoare







Mod de predare si notare

Modul de predare este foarte placut, prin prezentari PowerPoint 
facute de profesori pentru usurarea intelegerii cursurilor.

Se remarca rabdarea si interesul profesorilor de a raspunde
intrebarilor pe care le au studentii

Singura problema intampinata a fost faptul ca am avut mai multe
cursuri online din cauza pandemiei.

Notarea se face prin ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System), in urma testarilor constante ca si Quiz-uri 
sau midterm.

In functie de profesori, puteti avea doar proiecte pe baza carora 
veti primi note.

Spre finalul semestrului exista sesiunea de examene, care 
cuprinde evaluarea cunostintelor printr-un Final Exam.



Mancare
• In cadrul facultatii era asigurata masa de pranz, la 

cantina, la pretul de 13 lire turcesti (TL).Mancarea era 
diversificata in fiecare zi.

• In plus, toata zona din exteriorul institutiei este plina
de cafenele si restaurante.

• Bucataria Turceasca este asemanatoare celei
Romanesti, cu multe feluri de mancare delicioase, insa
fara existenta carnei de porc.





Cazare
• In aceasta privinta, trebuie

sa aveti grija sa cunoasteti
contractul chiriei, in cazul
in care caminele sunt
inchise. Noi am 
experimentat neplaceri
din cauza pandemiei de 
Covid-19, caminele
studentesti fiind inchise.

• Locurile alese pentru
chirie au fost: Darica( 10 
km distanta de Facultate, 
puteti ajunge cu metroul) 
si Aydintepe (cartierul
Evora, 2 km distanta
parcursa cu minibus-ul)



Modul de deplasare

• Aglomeratia traficului rutier din Istanbul este constantă si impiedica eficienta
punctualitatii, asadar, Metroul este cel mai bun mijloc de transport.

• Pentru folosirea acestui mijloc de transport este nevoie de un card REINCARCABIL 
facut cu ajutorul datelor voastre de contact, implicit codul HES (dovada folosita in 
Turcia pentru vaccinul impotriva Covid-19) SAU puteti folosi carduri de unica 
folosinta, insa este in dezavantajul vostru financiar.

• Linia feroviara folosita cel mai des pentru zona facultatii este ”Marmaray”.

• Alte mijloace:

- Minibus-urile (de diferite culori, pentru diferite rute;cel cu rosu si cu galben duc in 
apropierea, respectiv in fata facultatii)

- Autobuzele (se folosesc exclusiv cu cartela pentru metrou)

- Taxiurile (BITAKSI -e o aplicatie folositoare care va ajuta sa vedeti preturile
aproximative rutei dorite)



HARTA METROULUI



Activitati si vizite
• Prima vizita, previzibila unui roman dornic de cumparaturi, a fost Grand 

Bazaar (Marele Bazar), situat in cartierul Eminonu (statia de metrou Sirkeci).

• Majoritatea timpului a fost petrecut in Eminonu, deoarece este o zona 
concentrata in multe atractii turistice(Moscheea Albastra, Palatul Topkapi), 
activitati si restaurante.

• Acolo am experimentat o croaziera pe Bosfor in valoare de 25 TL, am mancat 
faimosul sandwich cu macrou, am gustat din rahatul turcesc (lokma) de la 
toate magazinele, declarand ca intr-un final vom cumpara.

• Tot din Eminonu, am luat un autobuz (calatorie de 15 minute) catre Balat, un 
cartier cu strazi inguste de piatra cubica si case colorate.

• Viata de noapte a Istanbulului este foarte activa, asadar cele mai cunoscute 
locuri sunt Kadikoy ( Ay club si Dorock club) si Piata Taksim (+ restaurante, 
magazine si Galata Tower cu panorama de 360 de grade asupra orasului)





Entertainment
• Karting si bowling : in incinta Selale Park 
• Malluri care includ si alte activitati:
-Tuzla ViaPort Marina= bowling, mic poligon de tragere, jocuri, gradina zoo cu 
feline, parc de distractii;
-Hilltown (statia Maltepe) ;
-WaterGarden AVM (statia Goztepe)= spectacol de apa la interval de 30 de min, 
tiroliana;
-Forum Istanbul Shopping Mall (statia Kocatepe)= SEALIFE acvariu
• Insula Printilor (Buyukada): plecare cu feribotul din Kartal sau Eminonu; o 

insula relaxanta pe care poti inchiria biciclete sau caleasca si poti ajunge in cel
mai inalt si superb punct de pe insula cu o masinuta electrica, la Aya Yorgi
Church si restaurantul de langa, cu o priveliste unica. 

• Terenuri de fotbal: fotbalul a fost activitatea saptamanala a baietilor, fetele
putand sa se relaxeze privindu-i, cu un ceai turcesc.





Recomandari

❑Incercati

✓Soguk baklava (baklavale reci cu lapte)

✓Kumpir (cartof copt umplut cu ingredient la alegere)

✓Simit (covrig simplu, cu crema de ciocolata sau crema de branza)

✓Suc natural si proaspat stors de fructe (gasit in aproape toate

zonele comerciale si turistice)

❑Vizitati

✓ Insula Printilor (Buyukada)

✓Selale Park (Karting)



Particularitati

❖ Pe 29 Octombrie= Ziua Republicii Turciei

❖Pe 9 Noiembrie= Ziua Comemorarii lui Ataturk, fondatorul Republicii (este
o zi trista pentru toti cetatenii turci; il comemoreaza timp de un minut, 
stand nemiscati, cu un sunet in surdina, la ora si minutul la care acesta a 
decedat)

❖Marea majoritate a populatiei respecta si iubeste animalele in cel mai
benefic mod. Le ofera o cusca calduroasa, hrana si apa peste tot, iar spre
surprinderea noastra, tratamente medicale suportate din propriile costuri. 
Pisicile sunt cele mai intalnite, sunt blande si afectuoase, iar cateii sunt de 
talie mare si bine hraniti.

Acestea au acces chiar si in spatiile comerciale, inclusiv in Universitate.



TOT RESPECTUL NOSTRU PENTRU GRIJA LOR!



Concluzii

In concluzie, experienta Erasmus+ la PiriReis University a fost foarte 
satisfacatoare privind modul de predare, interactiunea cu profesorii si 
majoritatea studentilor; facilitatile si conditiile facultatii sunt 
ireprosabile.

Activitatile pe care le puteti desfasura sunt nelimitate, astfel nu exista
riscul de a va plictisi daca sunteti deschisi si aveti initiative .

Trebuie sa aveti grija la birocratia la care sunteti supusi, atat in 
stabilirea unui contract de chirie, cat si in circumstantele Universitatii si
a permisului de sedere. Unele persoane pot fi duplicitare.

Va uram succes si multa atentie !



Contact

Pentru mai multe detalii sau ajutor, ne puteti contacta.

Iancu Adriana Raluca     raluca.iancu16@yahoo.com

Verzia Dragos Petrisor dragosverzia@gmail.com

Vina Marian Dragutu marianvn27@yahoo.com

Micu Rares George    micu.rares13@gmail.com

Solomon Gabriel         gabriel99_solomon@yahoo.com
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