ERASMUS ÖĞENCİ RAPORU
Erasmus sürecinde Almanya’yı tercih ettim. Almanya’yı seçme nedenim, burada Almanca
kursuna gidiyor olmamdı. Amacım yabancı dilimi daha çok geliştirmekti. İlk gittiğim
zamanlarda hem İngilizce hem Almanca konuşurken pratiğimin olmaması nedeniyle sorun
yaşadım. Bir iki hafta geçtiğinde ise İngilizce konuşabilecek çok fazla ortam olduğunu
farkettim. Oradaki kamu kuruluşlarında ve gittiğim üniversite olan Dortmund
Üniversitesi’nde İngilizce bilen insan sayısı fazla olduğu için Almancamın yetmediği yerde
insanlarla İngilizce anlaştım.
Dersleri karışık olarak İngilizce ve Almanca seçtim. Ayrıca üniversitenin açtığı bedava dil
derslerinden çok sayıda Almanca ve İngilizce ders aldım. Gittiğim üniversitede farklı dilleri
öğrenmek için öğrencilere birçok imkan sağlanmıştı. Gerek öğrenciler, gerek öğretim kadrosu
yabancı dil öğrenme konusuna titizlikle yaklaşıyorlardı. Dortmund Üniversitesi sonradan
teknik üniversite olmayı hak etmiş ve Almanya’nın iyi üniversiteleri arasındadır. 100’ün
üzerinde ülkeden yaklaşık 3300ün üzerinde yabancı öğrenci görmek mümkündür.
Bölümlerdeki internet laboratuvarlarıyla ve yüzlerce öğrenci kapasiteli kütüphanesiyle,
binlerce kaynağa ve internete kolaylıkla ulaşılabilmektedir. 16 fakülte, birçok enstitü ve
laboratuvar bulunmaktadır. Gittiğim biyokimya ve kimya mühendisliği fakültesinde
biyomühendislik ve kimya mühendisliğinin yanı sıra polimer ve proses mühendisliği yüksek
lisans programları da yer almaktadır.
Farklı ülkelerden ve Türkiye’den birçok Erasmus öğrencisiyle tanıştım. Faklı ülkeden
insanları tanıdıkça onların kültürlerini öğrendim, nasıl bir dil konuştuklarına şahit oldum.
Alışkanlıklarını, davranışlarına tanık oldum. Böylelikle bizim ve onların karşılıklı olarak
kültürlerimize olan bakış açısının değiştiğini düşünüyorum.
Almanya’ya gittiğimde koordinatörüm beni karşıladı ve yurda kadar bıraktı. Üniversitenin
ayarladığı yurtta kaldım. Yurtlar tek kişilik ve oldukça konforluydu. Oradaki Avrupa Birliği
ofisi birçok sorunumuzla ilgilendi. Bir ay erken gidip hızlı kursa katıldım. Bu kurs Almanca
açısından bir hazırlık dönemi olarak oldukça yararlı oldu. Bu kurs çerçevesinde okul tanıtımı
ve ufak çaplı gezilerle, bulunduğumuz Westfallen eyaletindeki Köln, Düsseldorf gibi büyük
şehirleri görme olanağım oldu. Dortmund bu şehirlere, özellikle Avrupa tren ağının düğüm
noktası olan Köln’e yakınlığı ve maden yataklarının bulunduğu, sanayi şehirlerinden biri
olması nedeniyle Almanya’nın büyük ve önemli şehirlerindendir. Öğrenciler dışında sürekli
yaşayan 18 civarında farklı milletten insana rastlamak mümkündür.
Ben kişisel olarak Erasmus gibi bir programın olmasından ve bu programdan
yararlanabilme olanağı bulduğum için çok memnunum. Bu nedenle bu faaliyeti bir dönem
daha uzattım. İkinci dönem özellikle baharın da gelmesiyle yurt dışına birçok gezi yapma
olanağı oldu. Yine bu dönem, okula bağlı Almanca öğreten bir kursa kaydoldum. Üç aya
yakın süren bu kursun çok yararı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir ülkenin dilini o ülkede
öğrenmenin daha çabuk ve kalıcı olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak imkanı olan herkese
Erasmus sürecine katılmasını tavsiye ederim.
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