
Nazwa uczelni zagranicznej: İstanbul Ticaret Üniversitesi    Kraj: Turcja 

Semestr zimowy/ letni; zimowy  rok akademicki: 2022/2023 

Kierunek studiów: Zarządzanie Biznesem   Rok: drugi  Studia magisterskie 

Miasto wymiany (dojazd z Polski):  

Stambuł. Przejazd autobusem do Wiednia. Z Wiednia lot bezpośredni do Stambułu. 

Lokalizacja uczelni:  

Mój wydział położony był w centralnej części Stambułu, w bardzo spokojnej dzielnicy. 

Uczelnia:  

Uczelnia prywatna. Liczba studentów; brak danych. Liczba studentów z programu Erasmus: 

60.  

Warunki studiowania: bardzo dobre. Zajęcia prowadzone na wysokim poziomie.  

Uniwersytet posiada siłownie, prywatnego lekarza oraz duży wybór kół tematycznych (dla 

chętnych). 

Przedmioty: 

• Zajęcia prowadzone w pełni po angielsku. Poziom języka angielskiego wśród 

wykładowców: bardzo wysoki.  

• Zapisy na zajęcia odbyły się zdalnie, wykładowcy bardzo wyrozumiali, nawet jeżeli 

grupa była w komplecie dawali możliwość zapisu. Zajęcia są prowadzone stacjonarnie, 

nie ma żadnego kursu online.  

• Z 5 przedmiotów, które wybrałam w LA tylko 1 nie został “otworzony” (za mało osób 

się zapisało na ten przedmiot). Uważam, że to jest bardzo dobry wynik porównując 

doświadczenia moich znajomych z innych krajów. Forma prowadzenia zajęć: 

identyczna jak na UŁ :) 

• Zaliczenia były różne. Mogę je określić jako trudne. Forma: egzaminy między 

semestralne, prezentacje, kartkówki, egzaminy końcowe. Obecność na wszystkich 

zajęciach obowiązkowa. Musimy mieć co najmniej 70% obecności. 

Przedmioty i krótki opis: 

● Leadership - zajęcia praktyczne o tematyce przewodzenia ludźmi z firmach  

i organizacjach, o tym jak być dobrym liderem. Zaliczenie; prezentacja i egzamin. 

● Brand Management - zajęcia teoretyczne. Kreowanie i koordynowanie marki. Bardzo 

wartościowy przedmiot w kontekście moich studiów. Zaliczenie: referaty, prezentacje, 

2 egzaminy. 

● New working models and organization - zajęcia teoretyczne. Nowe sposoby 

zarządzania w firmach i organizacjach. Co oddziałuje na klientów, pracowników, 

przywódców. Zaliczenie: 2 egzaminy. 

● Marketing Management - zajęcia teoretyczno - praktyczne. Zarządzanie marketingiem 

jako zbiór działań mających na celu analizę, ocenę sytuacji, planowanie, 

organizowanie, wykonywanie i kontrolę przyjętych programów marketingowych. 

Zaliczenie; Zaliczenie: referaty, prezentacje, 2 egzaminy. 

● Logistics Management - zajęcia teoretyczne. Proces zarządzania łańcuchem dostaw. 

Planowanie oraz wdrażanie wydajnych systemów logistycznych. Zaliczenie: referat, 

egzamin. 



Accomodation  

Uczelnia nie posiada akademików oraz nie pomaga w zakwaterowaniu. 

Organizacja (kontakt z biurem, czy ktoś udzielił wsparcia na początku pobytu, czy 

organizują Orientation Week). 

• Uniwersytet nie ma sekcji ESN, nie organizują Orientation Week.  

• Nasz koordynator jest bardzo miły i pomocny, ale zabrakło jednak takiej studenckiej 

pomocy na początku semestru. Ja zapisałam się do ESN innego Uniwersytetu. 

Koszty życia (praktyczne porady typu” gdzie robić zakupy, jakie środki komunikacji 

wybierać, codzienne wydatki w porównaniu z Łodzią, koszty mieszkania itd.) 

• Stambuł jest ogromny. W mieście można znaleźć sklepy z każdym asortymentem.  

• Komunikacja miejska w Stambule jest bardzo skomplikowana, ale po miesiącu 

wszystko nabiera “jasności”.  

• Polecam tutoriale na Youtubie oraz zakumplowanie się z Turkami. 

Życie studenckie na uczelni, w mieście (rozrywki, sport): 

• Bardzo dużo rozrywek każdego rodzaju. Tak naprawdę w mieście można chodzić po 

galeriach sztuki, odwiedzać muzea, zwiedzać różne dzielnice, chodzić na imprezy, 

brać udział w zawodach - codziennie robić coś innego.  

• Miasto nigdy nie śpi, życie tu jest niesamowicie intensywne. 

Opinia ogólna: 

Bardzo dobra. 10/10. 
 


