Nazwa uczelni / wydział lub inna odpowiednia jednostka organizacyjna:
Uludag Üniversitesi, Bursa, Turcja
Faculty of Engineering and Architecture,
Electronics Engineering Department
www.uludag.edu.tr
http://intoffice.uludag.edu.tr/about_uu.php
http://ee.uludag.edu.tr/
http://ee.uludag.edu.tr/english/index.html
Dodatkowe dokumenty aplikacyjne wymagane przez uczelnię zagraniczną na:
http://intoffice.uludag.edu.tr/index.php/en/Konular/oku.html?id=65&baslik=Erasmus+Study+
Application+Procedure
Wydrukowaną kopię proszę dostarczyć wraz z dokumentami wymaganymi przez PP do
koordynatora wydziałowego.
Umowa z uczelnią Uludag jest nowa, wyjazdy naszych studentów nie były dotąd
realizowane, i dostępna informacja jest ograniczona.
Wymagania wizowe:
Wymagana jest wiza studencka (Student Visa)
Wizę można załatwić w Ambasadzie Republiki Turcji, ul. Malczewskiego 32, 02-622 Warszawa tel. 646 43
21-22; fax 646 37 57, e-mail: turkemb@zigzag.pl
Wydział Konsularny, tel. 646 43 24
Uwaga:
Nie ma możliwości otrzymania wizy studenckiej na terenie Turcji, bez wizy nie można otrzymać zgody na
pobyt. Wiza turystyczna nie jest akceptowana.
Dokumenty niezbędne do uzyskania wizy: Paszport z terminem ważności nie krótszym od 1 roku, wniosek
aplikacyjny, Aktualna fotografia paszportowa, Oficjalne zaświadczenia o statusie studenta.
Zgoda na pobyt (Residence Permission - İkamet Belgesi)
Studenci zagraniczni muszą zarejestrować się w: Foreign National departament of the Police
Headquarters (w Kocaeli). Otrzymany dokument należy nosić przy sobie.
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o „zgodę na pobyt”: Kopia paszportu z wizą studencką, 5 aktualnych
fotografii paszportowych, Oficjalne zaświadczenia o statusie studenta.
Wniosek aplikacyjny do pobrania pod adresem: http://www.iem.gov.tr/yabancilar/

Opieka zdrowotna / ubezpieczenia
Zaleca się następujące ubezpieczenia: zdrowotne, od następstw nieszczęśliwych wypadków,
odpowiedzialności cywilnej. Na terenie kampusa znajduje się przychodnia uczelniana. Usługi
/opieka medyczna poza kampusem jest odpłatna.
Kierunek studiów, specjalność:
Elektronika (z elementami telekomunikacji i informatyki).
Do kogo skierowana jest propozycja:
Studenci 4 roku studiów inżynierskich lub I-II roku studiów mgr.
Możliwa długość pobytu:
1 semestr

Wymagania językowe, certyfikaty:
Język angielski. Certyfikat – nie.
Organizacja roku akademickiego:
Podział na 2 semestry:
Zimowy od ok. 20 września do ok. 30 grudnia (Sesja egzaminacyjna: pierwsza połowa
stycznia)
Letni od około 5 luty do końca połowy maja (Sesja egzaminacyjna: koniec maja – pierwsza
połowa czerwca)
Szczegóły patrz:
http://intoffice.uludag.edu.tr/index.php/en/Konular/oku.html?id=66&baslik=Academic+Calen
dar
Program studiów, ze wskazaniem dostępnych semestrów:
Na Wydziale Electronics Engineering Department
http://ee.uludag.edu.tr/english/academics.html
Warunki i możliwość uzyskania dyplomu:
Brak informacji.
Link (na stronach partnerow) do: ECTS Information Package:
Patrz strona programu ERASMUS: http://intoffice.uludag.edu.tr/

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Opłata za studia:
Studenci Erasmusa – brak opłaty.
Optymalny przejazd/przelot:
Zakwaterowanie:
Zakwaterowanie w mieszkaniach ok. 100 €/miesiąc.
Możliwość pracy:
Studenci nie mogą podejmować pracy.
Koszty komunikacji miejskiej:
Autobus 0,6 €, Metro – 1.2 €, Prom 0.5 €, Sea bus: 1.7 €, Taxi: 1.5 €.
Niezbędne środki do przeżycia i inne informacje:
Orientacyjny całkowity (łącznie z zakwaterowaniem) koszt od 300 – 400 €.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z uczelnią:
Dr inż. Jan Lamperski, e-mail: jlamper@et.put.poznan.pl.

