
G
HI

D 
ER

A
SM

US
+

FACULTATEA DE COMUNICARE
ȘI RELAȚII PUBLICE

SNSPA

ADRESĂ

Bulevardul Expoziției 30A

CONTACT

erasmus@comunicare.ro

 

WEBSITE
http://comunicare.ro/index.php?page=erasmus

DESTINAT
STUDENȚILOR FCRP



SPECIAL THANKS

Mulțumim tuturor studenților Erasmus+ care au ales să

ne ajute și să își împărtășească experiențele cu noi. 

GHIDUL ERASMUS+

A pornit de la: „Ce aș fi vrut să știu înainte să plec în

mobilitate?”.

 Scopul nostru este de a aduna informații utile pentru

toate universitățile cu care avem parteneriat.
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Germania
1. Westphalian University of Applied Sciences -

Gelsenkirchen
2. Technische Universität Ilmenau - Ilmenau

 

Universități partenere

Spania
1. Universitat de Girona - Girona

2. Universidad Miguel Hernández de Elche - Elche
3. La Salle - Universitat Ramon Llull - Barcelona
4. Universitat Oberta de Catalunya - Barcelona

5. Universidade da Coruña - A Coruña
 

Portugalia
1. Universidade Autonoma de Lisboa - Lisabona

2. Universidade da Beira Interior - Covilhã

Belgia
1. VIVES University College - Kortrijk

Olanda
1. Universiteit Utrecht - Utrecht

Italia
1. Università degli Studi di Perugia - Perugia

2. Universita degli studi di Napoli Federico II - Napoli
3. Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Bari

4. Università degli studi di Milano-Bicocca - Milano
5. Università degli studi di Salerno - Salerno
6. Università degli studi di Torino - Torino

 

Grecia
1. University Of Patras - Patras

2. Panteion University Social and Political
Sciences - Atena

Slovacia
Comenius University in Bratislava - Bratislava1.

Polonia
College of Management “Edukacja” - Wrocław1.

2. University of Lower Silesia - Wrocław
3. Jagiellonian University - Cracovia

Letonia
1. Baltic International Academy - Riga

Lituania
1. Klaipedos Universitetas - Klaipėda

2. Vilnius Gediminas Technical University - Vilnius

Franța
1. Université Lumière Lyon2 - Lyon

2. Université Sciences Po Grenoble - Grenoble
3. Sup de Pub, School of Communication - Paris

Turcia
1.Sakarya Üniversitesi - Sakarya

2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Çanakkale
3. Yeditepe Üniversitesi - Istanbul

4. Ege Üniversitesi - Ege
5. Karabük Üniversitesi - Karabük

Bulgaria
1. New Bulgarian University - Sofia

2. D.A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov
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Mâncare

Pe baza cardului de student primești
reducere la transport.
 

Orașul este bike-friendly.

 

Servicii de ride sharing recomandate:

Blabla car, Amovens.
 

Companii de transport recomandate:

Also, Renfe, Bus Elx, SuBus.
 

Recomandări

Cazare
Universitatea nu are cămin, însă are
parteneriat cu o platformă care pune la
dispoziție apartamente de închiriat.
 

Website: http://ve.umh.es/nido/buscar.asp.

 

Preț aprox. cazare privată: 150 - 200 €.

 

Proprietarii cer garanție pentru
apartament.
 

Prețul aprox. utilități: 40 €.

 

Studenții recomandă zonele: Glorieta,

Parcul Municipal, Altabix.

 

Studenții nu recomandă zonele: Carrus și
zona dinspre centrul comerical L'Aljub.

 

 

Preț aprox. masă în oraș: 10 - 15 €.

 

Preț aprox. meniu cantină: 4 - 5 €.

 

Supermarketuri: Mercadona, Dialprix,

Consum, Hiperber.
 

Localuri food & drinks: 100 Montaditos,
Pizzeria Piccola Torino, Trastero, Sinapi,
Azteca.

 

Transport

Facilități
Universitatea oferă card de student.
 

Beneficii: reducere la abonamentul
pentru autobuz, reducere de 50% la
activitățile sportive din cadrul
universității, intrare gratuită la film
miercurea la cine Odeon + reducerile
standard de student pentru diferite
locuri turistice din țările din UE, și
posibilitatea împrumutării de
echipament audio-video de la
universitate.

 

Cardul ESN costă între 8-10 € și este util
pentru reduceri la evenimentele ESN și
reduceri la consumații în diverse pub-uri.

Cursuri YAY: Comunicacion Digital e
Internet, Expresion Grafica, Direccion y
Realizacion Audiovisual, Media Structure,

Comunicacion Audiovisual. 
 

Cursuri NAY: Publicidad Audivisual,
Comunicacion Corporativa, Animacion II.
 

Good to know: studenții FCRP pot alege
materii de la 2 specializări: Jurnalism și
Comunicare Audiovizuală.

 

Locuri de vizitat: El Palmeral, Pantano de
Elche, Alicante, Tabarca, Valencia, Murcia,

Benidorm, Villajoyosa, Altea, Plajele
Arenales del Sol, Santa Pola și San Juan.
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Universitat
Oberta de
Catalunya

SPANIA

Barcelona
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Cazare
Studenții recomandă cazarea privată.

 

Website-uri recomandate:

http://www.resahousing.com/

https://www.habitatgejove.com/

https://badi.com/us/
 

 

 

 

Preț aprox. cazare privată: 550 - 650 €.

 

Utilitățile sunt incluse în prețul chiriei.
 

Se cere garanție pentru chirie.

 

Studenții recomandă zonele: Guinardo,

Poble nou, Plaza Sants, Sants
Estacio, Barceloneta, Diagonal, Poble Sec.

 

Studenții nu recomandă zonele:

Barceloneta, El Raval, Rambla.

Mâncare
Preț aprox. masă în oraș: 10 - 20 €.

 

Universitatea nu are cantină.

 

Supermarketuri: Mercadona, Carrefour.
 

Localuri food & drinks: Bob, Machinna,

365, Pura Brasa.

 

Transport
Studenții cu vârsta de până la 26 de ani
primesc reducere de 50%.  Reducerea se
acordă pe baza actului de identiitate.

 

Preț abonament transport: 150 € pentru 3 luni -
cel mai avantajos, include reducerea de
student.
 

Orașul este bike-friendly.

 

Companie de transport recomandată: Rodalies
de Catalunya.

 

 

Facilități
Universitatea oferă card de student.
 

Beneficii: reducere de 50% la transport,
studenții au acces la biblioteca online,

reduceri la muzee.

 

Good to know: este prima universitate
online din lume, unde cursurile se
desfășoară în totalitate online.

 

Recomandări
Cursuri YAY: Advertising language,

Creative thinking, Audiovisual
production.

 

Cursuri NAY: English.

 

Locuri de vizitat: Montserrat, Congost de
Mont-rebei, Castelldefels, Girona.

 

Studenții recomandă integrarea în
activitățile ESN Barcelona.
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Cazare
Studenții recomandă cazările private.

 

Website-uri recomandate: grupuri de
Facebook precum Erasmus Girona
2020/2021.
 

Preț aprox. cazare privată: 200 - 300 €.

 

Proprietarii cer garanție pentru apartament.
 

Utilitățile nu sunt incluse în prețul chiriei.
Preț aprox.: 30-40 € pe lună.

 

Studenții recomandă zonele: Bari Vell,
Migdia.

 

Studenții nu recomandă zona Salt.
 

Mâncare
Preț aprox. masă în oraș: 10 - 15 €.

 

Universitatea nu are cantină.

 

Supermarketuri: Mercadona, Dia, Lidl.
 

Localuri food & drinks: Konig.

 

 

 

Transport
Preț călătorie autobuz: aprox. 1,40 €.

 

Orașul este bike-friendly.

 

Serviciu de ride sharing recomandat:
Cabify.

 

Companii de transport recomandate:

Sagales, Teisa, Renfe.

Facilități
Universitatea oferă card de student.
 

Beneficii: studenții pot împrumuta cărți
de la bibliotecă, reducere la vizitarea
diverselor atracții turistice.

 

Cardul ESN costă aprox. 10 € și este util
pentru reduceri la evenimentele ESN și
reduceri la consumații în diverse pub-uri.

Recomandări
Cursuri YAY: Creative Advertising
Processes and Techniques,
Communications Seminar in English,

Spanish language for tourism (A2), Social
media and PR 2.0.

 

Cursuri NAY: Introduction to Advertising.

 

Locuri de vizitat: Banyoles, Barcelona,

Lloret de Mar, Tossa de Mar, Besalu, Playa
d'Aro.
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Autónoma de

Lisboa

PORTUGALIA
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Cazare
Universitatea nu are cămin dar pune la
dispoziție studenților multe platforme
unde aceștia pot găsi cazare. Lista
completă a platformelor: shorturl.at/krsyE
 

Website-uri recomandate:

https://www.uniplaces.com/ și
https://www.bquarto.pt/.
 

Preț aprox. cazare privată: 250 - 350 €.

 

Proprietarii cer garanție pentru
apartament.
 

Utilitățile sunt incluse în prețul chiriei.
 

Studenții recomandă zonele: Santa
Apolonia, Benfica, Marques de Pombal,
Sao Sebastiano, Saldanha.

 

Studenții nu recomandă zonele: Bairro
Alto, Amadora, Martim Moniz .

Mâncare
Preț aprox. masă în oraș: 10 - 15 €.

 

Preț aprox. meniu cantină: 5 - 7 €.

 

Supermarketuri: Continente, Pingo
Doce, Lidl.
 

Localuri food & drinks: 100 Montaditos,
Patisieriile A Padaria Portuguesa,

cantina Pingo Dolce, Charlie, Nuno's Bar.

Transport
Pe baza adeverinței de student primești
reducere de 10 € la transport.
 

Cardul de transport, valabil pentru:

metrou, autobuz, tramvai, o parte din
trenuri și feribot- zona Lisabona costă 20€

cu reducere, și 30 € pentru zona
metropolitana, în afara Lisabonei (include
și autobuzele turistice). 

 

Good to know: indiferent de data la care
se face abonamentul, acesta expiră pe
data de 1 a fiecarei luni calendaristice.

 

Preț călătorie: aprox. 1.5 € - metrou, 2 € -

autobuz.

 

Orașul este bike-friendly.

 

Servicii de ride sharing recomandate:

Kapten, Uber, Lime.

 

Companii de transport recomandate:

FlixBus, Fertagus, Viva.

 

Facilități
Universitatea oferă adeverință de student.
 

Beneficii: reducere la transport, reducere
la pizza (Restaurant Misura).

 

Cardul ESN costă 15 € și este util pentru
reduceri la evenimentele ESN și reduceri
la consumații în diverse pub-uri.

Recomandări
Cursuri YAY: Radio Workshop I, TV
Workshop I, Portuguese Language, 

 

Cursuri NAY: Analisa da Audiencia en Era
da Comunicacao, cursurile de la master,
care se desfășoară după ora 19:00.

 

Locuri de vizitat: Cascais, Sintra, Belem,

Porto, Algarve, Praia de Benagil, Cabo da
Roca, Setúbal Comporta, Ericeira, Cabo
Espichel, LxFactory, Alfama, Palácio da
Pena, Quinta da Regaleira, Oceanário de
Lisboa, Jerónimos Monastery, Costa da
Caparica.

 

Good to know: Întrebați echipa ESN
Lisabona dacă aveți dubii în privința unui
apartament. Unele anunțuri pot fi false,

așadar mai bine cereți o a doua opinie.
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Cazare
Universitatea are cămin.

 

Coordonatorul de la universitatea
parteneră trimite studenților link-ul către
formularul pe care aceștia trebuie să îl
completeze pentru a solicita un loc în
cămin. Locul nu este garantat.
 

Preț aprox. cazare cămin: 200 € (utilități
incluse) + 10 € costuri suplimentare.

 

Universitatea are parteneriat cu o
platformă privată pe care sunt postate
anunțuri de către proprietari:
https://affitto.case.perugia.it/
Alt website recomandat:
https://www.cercalloggio.umbria.it/en.

 

Preț aprox. cazare privată: 250 - 400 €.

 

Utilitățile sunt incluse în prețul chiriei.
 

Se cere garanție pentru chirie.

 

Studenții recomandă zonele: Centro
storico, Monteluce, Elce.

 

Mâncare
Preț aprox. masă în oraș: 10 - 20 €

 

Preț aprox. meniu cantină: 2,5 - 4,5 € 

 

Supermarketuri: Lidl
 

Localuri food & drinks: 1000 Montaditos,
Umbro cafe, Pinturicchio cafe
+kitchen, pizzeria A Livella, bar Dante
 

Transport
Stuenții Erasmus nu benefiziează de
reducere de transport. Studenții care au
desfășurat o mobilitate în Perugia ne-au
spus că le dădeau suma
corespunzătoare cardului de călătrii
prietenilor italieni care studiau cu ei, și îi
rugau să îi ajute.

 

Preț aprox. transport: 10 călătorii - 9 €.

 

Orașul este bike-friendly.

 

Companii de transport recomandate:

Flixbus, Trenitalia.

 

 

Facilități
Universitatea nu oferă card de
student.
 

Studenților li se pune la dispoziție
aplicația UNIPG UNIPASS, disponibilă
pentru Android și Iphone, prin care
aceștia pot accesa și împrumuta cărți,
și de asemenea pot avea acces la săli
de studiu și alte spații oferite de
universitate.

 

Cardul ESN costă aprox. 10 € și oferă
reduceri la excursiile și activitățile
ESN.

Recomandări
Cursuri YAY: Advertising theories and
techniques, Marketing, Network
communication strategies,
Professional writing workshop,

Strategies for business
communication.

 

Locuri de vizitat: Firenze, Pisa, Brescia,

Lago di Garda, Sirmione.
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Sup de Pub

FRANȚA

Paris
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Studenții recomandă cazările private.

 

Website-uri recomandate:

https://inseec.studapart.com/

grupuri de Facebook precum Erasmus Paris
2020/2021.
 

Preț aprox. cazare privată: 600 - 900 €.

 

Utilitățile sunt incluse în prețul chiriei.
 

Studenții recomandă zonele:

Arronidisment 4, 5, 11, 13, 14, 15.

 

Studenții nu recomandă zonele:

Arrondisment 19, Paris Nord.

 

Mâncare

Desi sunt statii de tren/ metrou pentru orice

Cea mai utilă aplicație în Paris pentru

Preț abonament transport: 73 €.

 

Orașul este bike-friendly.

 

Servicii de ride sharing recomandate: Uber,
Kapten, Ubeeqo.

 

Companii de transport recomandate: RATP,

SNCF.

 

Good to know: 

destinatie ai avea, aproximativ o dată la două
săptămâni companiile intră în grevă.

Asta înseamnă că trenurile ori nu circulă deloc,

ori circula 1 din 3.

 

transport nu e Google Maps, ci RATP.

Cazare

Preț aprox. masă în oraș: 10 - 30 €.

 

Preț aprox. masă la cantină: 6 €.

 

Supermarketuri: Carrefour, Franprix,

Monoprix.

 

Localuri food & drinks: O Coffee, The
Grilled Cheese Factory.

Transport

Recomandări
Locuri de vizitat: Chateau de Versailles,
Grenoble, Centre Pompidou, Musee d'Orsay,

Cartier Foundation, Jardin du Luxembourg, Top
of Eiffel Tower, Opera, Louvre, La Defense,

Pigalle Basket, Sacre Coeur.

Good to know general
Mobilitatea Erasmus+ la această universitate se
desfășoară doar în semestrul I.
 

Studenții pot alege să studieze programe în
franceză sau engleză.

 

Programe oferite în franceză: Global
Communication, Digital Communication,

Creative Communication, Strategic
Communication.

 

Programe oferite în engleză: Digital Marketing
and Innovation Start-Up Project, International
Brand Strategy & Marketing, Luxury Brand
Communication &Marketing.

 

Un program are 18 materii per semestru, iar
studenții nu pot schimba materiile cuprinse într-
un program
 

Dacă studenții aleg programul în franceză
Creative Communication aceștia trebuie să
trimită alături de actele standard pentru
aplicație și un portofoliu creativ care să cuprindă
lucrările realizate de acestia.

 

Din campus se poate vedea Turnul Eiffel.
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FRANȚA

Lyon
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Cazare
Studenții recomandă căminul universității.
 

Website-uri recomandate:

https://www.univ-

lyon2.fr/international/trouver-un-logement
http://www.crous-lyon.fr/logements/.
 

Preț aprox. cazare cămin: 400 €.

 

Utilitățile sunt incluse în prețul chiriei.
 

Se cere garanție pentru chirie.

 

Studenții recomandă zonele:

Arronidisment 3, 7, 8, Garibaldi.
 

Studenții nu recomandă zonele: Guillotiere,

Villeurbaine, Mermoz.

 

Mâncare
Preț aprox. masă în oraș: 10 - 30 €.

 

Preț aprox. masă la cantină: 3 - 6 €.

 

Supermarketuri: Lidl, Leader Price,

Carrefour.
 

Localuri food & drinks: Le Commerce,

Pizza Pino.

 

Transport
Pe baza cardului de student primești reducere
de 50% la transportul public.

 

Preț aprox. abonament transport: 32 €.

 

Preț aprox. călătorie: 1.90 €.

 

Preț aprox. 10 călătorii pentru studenți: 14.80 €.

 

Orașul este bike-friendly.

 

Serviciu de ride sharing recomandat: Uber,
Lime.

 

Companie de transport recomandată: TCL,

FlixBus, BlaBla Bus.
 

Facilități
Universitatea oferă card de student.
 

Beneficii: reduceri de 50% la transport,
studenții pot împrumuta cărți de la
bibliotecă, servește drept cartelă de
intrare în cămin,  se pot plăti mesele de la
cantină. 

 

Recomandări
Cursuri YAY: Signes Medias et Societes,
Lyon et son histoire, Espagnol
 

Cursuri NAY: Méthodologie
 

Locuri de vizitat: Annecy, Beaune, Dijon, 

Marseille, Nice, Montpellier, Arles, Geneva
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Căminul universității este cea mai buget
friendly opțiune.

 

Căminul se află situat în interiorul
campusului studențesc, la doar 5-7 minute
de corpurile universității.
 

Website recomandat: https://www.stw-

thueringen.de/english/housing/residential-
homes/ilmenau/index.html.
 

Preț aprox. cazare cămin: 165 - 225 €.

 

Utilitățile sunt incluse în prețul chiriei.
 

Se percepe garanție: aprox. 300 €.

 

Studenții recomandă căminele: House K, H,

L, N, O, P, Q.

 

Studenții nu recomandă căminele: House B,

C, D.

Cazare
Pe baza legitimației numită Toska,

studenții au gratuitate la transportul cu
trenul în landul Thüringen. 

 

Fiind un orășel studenesc, totul este
foarte aproape, așadar nu este nevoie să
circuli cu autobuzul.
 

Preț aprox. călătorie autobuz: 3 €.

 

Orașul e bike-friendly.

 

Serviciu de ride sharing recomandat:
Blabla car.
 

Companie de transport recomandată:

FlixBus, Deutsche Bahn,

Süd·Thüringen·Bahn.

 

Păreri transport cu trenul: rapid și foarte
curat, se mai întâmplă să aibă întârzieri.
Există o aplicație oferită de Deutsche
Bahn care oferă informații relevante.

 

Good to know: dacă alegi să călătorești
în afara landului în care ai gratuitate la
bilet, trebuie să îți achiziționezi, altfel vei
plăti amenda de 60 €.

Transport

Se achită o taxă de 140 € pe
semestru.

Cardul de student este emis în aprox.

2 săptămâni.

Universitatea oferă card de student.
 

Beneficii: transport gratuit cu trenul în
landul Thüringen, reducere la mâncarea
de la cantină, reduceri la intrarea de la
muzee, posibilitatea de a folosi mașinile
de spălat din campus, acces la
bibliotecă și în sala de curs.
 

Good to know: 

Facilități

Cursuri YAY: Communicator research,

Introduction to Communication Science,

Media Reception and Effects,
Quantitative and Qualitative Methods.
 

Cursuri NAY:  Applied statistics.
 

Locuri de viziat: pădurile din împrejurimi,
Erfurt, Jena, Kickelhahn, Leipzig, Weimar,
Nürnberg, Eisenach, Gotha, Praga.

 

Alegerea variantei FlixBus pentru drumul
Berlin-Ilmenau (aprox 20 €) comparativ
cu trenul care este aprox. 80 €.

Mâncare
Preț aprox. masă în oraș: 10-20 €.

 

Preț aprox. meniu cantină: 2-5 €.

 

Supermarketuri: Neto, Kaufland.

 

Localuri food & drinks: Havana Pub, și
pub-urile din interiorul campusului.

Recomandări
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Cazare
Universitatea are cămin. 

Studenților li se pun la dispoziție căminele
Bursa Jagiellońska, Piast, Żaczek and
Bydgoska C/D.

 

Coordonatorul de la universitatea parteneră
trimite studenților link-ul către aplicația pe
care aceștia trebuie să o completeze pentru
a solicita un loc în cămin. Locul nu este
garantat.
 

Good to know: Aplicațiile sunt acceptate în
urma unor evaluări. Studenții recomandă
promptitudinea în completarea aplicației.
 

Preț aprox. cazare cămin: 90 €.

 

Se percepe garanție de 90 €.

 

Website-uri recomandate cazare privată:

http://www.biuro.bratniak.krakow.pl/
https://pepehousing.com/

 

Preț aprox. cazare privată: 150 - 400 €.

 

Utilitățile sunt incluse în prețul chiriei.
 

Se cere garanție pentru chirie.

 

Studenții recomandă zonele: Stare Miasto,

Kazimierz, Podgorze.

 

Mâncare
Preț aprox. masă în oraș: 10 €.

 

Preț aprox. meniu cantină: 3,5 - 4 € .

 

Supermarketuri: Biedronka, Lidl.
 

Localuri food & drinks: Lajkonik, Szynk,

Smakolyki, Kuchnia u Doroty, Chimera.

 

Transport
Studenții primesc reducere de 50% la
transport pe baza cardului de student ISIC.

 

Preț aprox. abonament transport: 13 €.

 

Servicii de ride sharing recomandat: Uber,
Bolt.
 

Companie de transport recomandată:

Flixbus.
 

Facilități

Recomandări
Cursuri YAY: Self-management: the Art
and Science of Well-Being.

 

Locuri de vizitat: Zakopane, Krakow's
Rynek Glowny Central Square, Kazmierz
The Former Jewish District, St Mary's
Basilica, Stare Miasto, Wawel Royal
Castle, Wieliczka Salt Mine.

 

Universitatea nu oferă card de student.
 

Good to know: 

Studenții recomandă realizarea cardului
ISIC de student, pe baza căruia  se oferă
reducere de 50% la transport, cât și la alte
facilități.
 

Website: https://www.isic.ro/
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Utrecht
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Cazare
Studenții recomandă blocurile studențești din
interiorul campusului universitar.
 

Good to know: blocurile se află la 5 min. de mers
pe jos de un sediu, și la 15 min. de mers cu
bicicleta de alt sediu universitar, aflat în centru.

 

Website-uri recomandate: https://www.sshxl.nl/en
(site pentru student housing in regim privat, are
parteneriat cu universitatea)

https://www.facebook.com/groups/ErasmusUtrec
ht.org/

https://www.facebook.com/groups/234214686628
695/.

 

Good to know: competiția este foarte mare,

studenții recomandă începerea căutărilor pentru
cazare cu 6 luni înainte de începerea mobilității.
 

Preț aprox. cazare cămin: 330 - 400 € (cameră
împărțită cu încă o persoană, în apartament de 4
persoane)

 

Utilitățile sunt incluse în chirie.

 

Se cere garanție pentru chirie, aprox. 100 € taxă
nerambursabilă.

 

Good to know: în 24 de ore de la rezervarea
camerei trebuie platită prima + ultima lună de
chirie+ taxele de curățenie și de rezervare a
camerei => aprox. 1.000 €.

 

Studenții recomandă zona:

De Uithof/Utrecht Science Park (campus).
 

Mâncare
Preț aprox. masă în oraș: 10 - 20 €.

 

Preț aprox. meniu cantină: 6 - 10 € .

 

Supermarketuri: Jumbo, PLUS, Lidl.
 

Localuri food & drinks: Teahouse Rhijnauwen,

cafeneaua sălii de sport de la Olympos.
 

Transport
Pentru a folosi autobuzul se poate cumpăra un
bilet de hârtie sau se poate face un card
individual OV-Chipkaart pe care se adaugă bani
și se scanează atât la intrarea cât și la ieșirea din
autobuz, altfel se aplică o amendă de 25 €.

 

Preț aprox. călătorie transport: 1.5 € (cu cardul
de transport OV-Chipkaart nenominal) și 2.5 €

fără cardul de transport.
 

Orașul este bike-friendly. Bicicleta este
principalul mijloc de transport.
 

Good to know: se recomandă închirierea
bicicletelor de la Swapfiets.
 

Transportul cu trenul este foarte eficient și rapid,

însă destul de scump. Pentru a folosi trenul este
nevoie de OV-chipkaart pe care se pun bani. Nu
este nevoie să cumperi bilete, cardul detectează
automat unde ai urcat și unde ai coborat și îți ia
suma necesară de pe card.

 

Facilități
Universitatea oferă card de student.
 

Beneficii: acces la bibliotecă și la resurse
academice, acces gratuit la internet în
campus, folosirea xeroxurilor universității,
reducere la sala de fitness a universității, 
 reducere la toate activitățile sportive ale
centrului sportiv Olympos. 
 

Cardul ESN costă aprox. 6 € și oferă
reduceri la excursiile și activitățile ESN.

Recomandări

Studenții ce vor desfășura o mobilitate
de studiu acolo vor studia materiile
specializării Law Economics and
Governance.

 Colectarea deșeurilor în mod selectiv
este foarte importantă.

Cursuri YAY: Managing Global Problems,
Introduction to Social, Coaching and
training, Understanding political
leadership.

 

Cursuri NAY: Foundations of European
Union Law.

 

Locuri de vizitat: Amsterdam, Eindhoven,

Rotterdam, The Hague, Gouda,

Ghiethoorn, Keukenhof, muzeele, Belgia.

 

Good to know: 
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Cazare
Studenții recomandă cazarea privată.

 

Website-uri recomandate:

https://www.facebook.com/groups/erasmus
incoming.

 

Preț aprox. cazare privată: 75 - 120 €.

 

Utilitățile pot fi sau nu incluse în prețul
chiriei. Preț aprox.: 60 €.

 

Nu se cere garanție pentru chirie.

 

Studenții recomandă zonele: Barbaros,
Mahallesi.
 

Studenții nu recomandă zona Kepez.

Mâncare
Preț aprox. masă în oraș: 2 - 8 €.

 

Preț aprox. meniu cantină: 1 - 2 €.

 

Supermarketuri: Bim, A101.
 

Localuri food & drinks: Cevahir Ev
Yemekleri, Baykus, Veranda, Duvar, Asil
Balask, Salca, Sakirin Yeri.
 

Transport
Studenții primesc reduceri la transport pe baza
cardului de student (special pentru transport),
oferit de către biroul Erasmus al universității
partenere.

 

Cardul este eliberat în aprox. 3 zile. Pentru el se
cere o poza tip buletin. Acesta se încarcă cu
bani la ghișeele pentru transport.
 

Preț călătorie transport: aprox. 1,5 lire turcești
(0.21 €).

 

Orașul este bike-friendly.

 

Facilități
Universitatea oferă card de student.
 

Beneficii: reduceri la transport, reduceri la
cantina universității, se poate plăti cu
acesta la cantină.

 

 

Recomandări

Ziraat Bank este cea mai bună bancă
pentru retrageri.
Vodafone e de preferat pentru o
cartela turcească.

O cartela turcească într-un telefon
care provine din alta țară în afara de
Turcia, e valabilă 120 de zile după care
IMEI-ul telefonului e blocat. Pentru
deblocare se achita o taxă de 1500 de
lire tucești. Pentru evitarea taxei, dacă
se optează pentru o mobilitate de un
an, este de preferat să existe un al
doilea telefon pentru a folosi aceeași
sau altă cartela turcească.

Nu se vorbește limba engleză peste
tot.

Cursuri YAY: Leadership Behaviour,
Corporate Communication,

Documentary, Light and Lighting,

Commercial Film Shooting, Intrduction
to Techniques of Film Directors,
Gastronomic Tourism.

 

Cursuri NAY: Introduction in business.
 

Locuri de vizitat: Gokceada, Assos, Troia,

Kilitbahir, Bozcaada.

 

Good to know: 
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Cazare
Studenții recomandă cazarea privată.

 

Website-uri recomandate:

https://www.facebook.com/esnyeditepe
https://www.facebook.com/groups/2819303
381491696/.

 

Preț aprox. cazare privată: 200 €.

 

Utilitățile nu sunt incluse în prețul chiriei.
Preț aprox: 15 - 25 €.

 

Se cere garanție pentru chirie.

 

Studenții recomandă zonele: Kadikoy,

Ataseir.
 

Studenții nu recomandă zona Taksim.

Mâncare
Preț aprox. masă în oraș: 2 - 8 €.

 

Preț aprox. meniu cantină: 5 €.

 

Supermarketuri: Migros, Bim.

 

Localuri food & drinks: Istanbul Kebab
Cafe & Restaurant, Hanzade Terrace
Restaurant, ALIR Cafe Restaurant, Sirin
Kofte, Rose Garden Mezze, Cafe Rumist.
 

Transport
Studenții primesc reduceri la transport pe
baza cardului de student. 
 

Good to know: emiterea cardului de
student poate dura câteva săptămâni, așa
că studenții sunt încurajați să ia de la biroul
Erasmus, ”student certificate”. Cu acest
certificat studenții trebuie să meargă în
zona Kadıköy sau Bostanci la un magazin
unde se emit carduri de călătorie - Istanbul
card.

 

Preț aprox. abonament transport: 4 lire
turcești (6 €) - abonament pentru studenți
cu 200 de călătorii (autobuz, metrou,

ferryboat). 
 

Companie de transport recomandată:

Blabla car.

Facilități
Universitatea oferă card de student.
 

Beneficii: reduceri la transport, reduceri la
intrarea la muzee.

 

 

Recomandări

Ziraat Bank este cea mai bună bancă
pentru retrageri.
Vodafone e de preferat pentru o
cartela turcească.

O cartela turcească într-un telefon
care provine din alta țară în afara de
Turcia, e valabilă 120 de zile după care
IMEI-ul telefonului e blocat. Pentru
deblocare se achita o taxă de 1500 de
lire tucești. Pentru evitarea taxei, dacă
se optează pentru o mobilitate de un
an, este de preferat să existe un al
doilea telefon pentru a folosi aceeași
sau altă cartela turcească.

De ținut legătura cu echipa ESN de
acolo, și de cerut ajutor dacă este
nevoie pentru găsirea chiriei.

Cursuri YAY: Digital design, Web design,

Editing, Spanish Language I.
 

Cursuri NAY: Presentation skills, Layout
graphic design.

 

Locuri de vizitat: Kadikoy-ul, Moda Park,

Blue Mosque, Hagia Sofia, Uskudar.
 

Good to know: 
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