
 
 

 

Przedstaw nam się o opowiedz o swojej Uczelni. 

Nazywam się Burak Saglam, jestem studentem 3 roku Inżynierii Oprogramowania na 

Universytecie Firat w Turcji. Zakwalifikowałem się do udziału w Programie Erasmus+  

i obecnie studiuję w WSTI. Uniwersytet Firat jest uczelnią publiczną, ma duże osiągnięcia  

w dziedzinie Inzynierii Oprogramowania. Kampus Uczelni znajduje się w centrum Miasta 

Elazig, tutaj miejszczą się wszystkie wydziały. Studenci studiujący w ramach Programu 

Erasmus+ mają możliwość ubiegania się o nieodpłatne miejsce w akademiku. 

 

Dlaczego zdecydowałeś sie wziąć udizał w Programie Erasmus+? 

To długa historia. Wierzę, że w każdym z nas jest pragnienie zwiedzania Świata i poznawania 

innych kultur. Po pierwszym semestrze studiów chciałem wziąć udział w programie Work 

and Travel i dzięki niemu zwiedzić Amerykę. Niestety, nie udało mi się przejść rozmowy 

kwalifikacyjnej i mój wyjazd nie doszedł do skutku. Nie poddałem się, zacząłem szukać 

innych możliwości i programów. Natrafiłem na informacje o Programie Erasmus. Kiedy 

zapoznałem się z informacjami o programie oczyma wyobraźni widziałem się, jak studiuję w 

jednym z europejskich krajów. Musiałem tylko podnieść średnią ocen i podszkolić język 

angielski i... udało się. Jestem studentem WSTI w Katowicach! 
 

Dlaczego wybrałeś naszą Uczelnię? 

Wybrałem WSTI ponieważ moi koledzy studiowali tutaj wcześniej w ramach Programu 

Erasmus i polecili mi Uczelnię. Mówili, że studenci i wykładowcy są bardzo mili i 

wyrozumiali, zawsze starają się pomóc. Mówili, że nie pożałuję wybierając WSTI i mieli 

rację! Bardzo się cieszę, że jestem tutaj. 
 



 
 

 

Co myślisz o życiu i studiowaniu w Katowicach? 

Polska ma świetną lokalizację w samym centrum Europy. Słyszałem również o rozwoju 

technologicznym Polski, a to stwarza duże możliwości. Bardzo dużo słyszałem o Katowicach, 

Krakowie i Warszawie.  Nie lubię hałaśliwych i zatłoczonych miast dlatego mój wybór padł 

na Katowice. Pozytywne komentarze na temat Katowic, które znalazłem w Internecie 

pomogły mi podjąć decyzję. Bardzo podoba mi się system edukacji w Polce. Studenci mają 

czas na wlasny rozwój i są szanowani. Katowice jawią mi sie jako bardzo dobre miejsc do 

życia.  

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Czy doświadczyłeś szoku kulturowego? Co najbardziej Cię zdziwiło w Polce? 

Tak, byłem bardzo zaskoczony, tym jak na ulicy szanuje się pieszych. Kierowcy nie używają 

też klaksonów. Piesi nie przechodzą na czerwonym świetle, nawet jeśli nic nie jedzie.  

Na początku dziwiło mnie, że w niedzielę sklepy są zamknięte. Kolejnym przykładem jest 

pokazywanie biletu elektronicznego wchodząc i wychodząc z autobusu. 

 

Jak Program Erasmus+ wpływa na Ciebie? 

Tak, naprawdę czuję, że poprawiłem mój angielski tutaj. Przed przyjazdem mój angielski był 

na poziomie B1, ale teraz mogę powiedzieć, że to B2. 

 

 

Co chciałbyś powiedzieć studentom, żeby zachęcić ich do udziału w Programie 

Erasmus+? 

Musicie spróbować tego doświadczenia, na pewno nie pożałujecie. Bardzo mi się spodobała 

możliwość życia i studiowania w miejscu o którym wcześniej nie słyszałem. Poznaję ludzi, 

widzę jak żyją, poznaję ich kulturę. To bardzo ciekawe doświadczenie. Rozpatrując udział  

w Programie Erasmus+, weźcie pod uwagę kraje odmienne kulturowo, może nawet spoza Uni 

Europejskiej. Zapraszam do Turcji, to będzie niesamowite doświadczenie!  


