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Příprava před pobytem

• Vízum – zařídíte si ho na Turecké ambasádě, v případě krátkodobého 
výjezdu nemusí být potřeba, ale doporučuji to raději zkonzultovat

• Pojištění – zařídí vám ho vysílající univerzita, jen jim stačí napsat
• Letenky – plánujte dostatečně dopředu, většinou chtějí vědět přesný 

datum příjezdu



Rozvrh

• Rozvrh – velmi důležité je si zkontrolovat, jestli jsou daný rok otevřeny 
všechny předměty pro anglickou sekci.  Všechny informace týkající se 
rozvrhu najdete zde: 
https://www.medipol.edu.tr/en/academics/undergraduate-
schools/international-school-of-medicine/academic-calendar

• Od čtvrtého ročníku mají blokový systém tak jako u nás, ale pozor, liší se 
délka bloků a počet kreditů

• Vyučování je sestaveno z přednášek a praktik, kdy účast je vždy povinná a 
kontroluje se téměř pokaždé

• Ve škole se nachází menza, kde se najíte za pár korun a užijete si výborné 
turecké jídlo- poproste spolužáka o pomoc se zakoupením prvního obědu, 
protože nikdo tam nemluví anglicky



Na ukázku 
přidávám můj 
rozvrh –
4.ročník LS



Vyučování

• Začíná se většinou později než u nás, ale dojíždění v Istanbulu 
v průměru zabere každému minimálně hodinu 

• Pozdní příchody jsou tolerovány do akademické půlhodinky, většinou 
totiž samotný učitel přijde později

• Na hodiny choďte připraveni, protože výuka je velmi interaktivní
• Medipol sestavuje své sylaby podle USMLE, proto doporučuji 

literaturu s obdobnými zdroji, i když mě bohatě stačil Oxford Medical
Handbook

• Některé přednášky budou v turečtině, proto se nebojte ozvat, že 
nerozumíte, nebo si domluvte individuální konzultaci.



Závěrečné zkoušky

• V podstatě probíhají jako u nás, ale jsou založeny více na praktických 
dovednostech, takže vás většinu naučí v průběhu, proto ušetříte 
hodně času na teorii

• Probíhá většinou týden po skončení bloku
• Všichni mají jeden termín který je dán vyučujícím a nelze změnit
• Známku vám nemůžou sdělit okamžitě, ale musí být posouzena komisí 

a sdělena vám později online 



Ubytování

• Medipol koleje jsou velmi daleko od nemocnice (cca 2 hod!); sice jezdí 
zadarmo univerzitní autobus, ale vůbec ne často a ani se nedá říct, že 
by jezdil pravidelně…

• Jakékoliv koleje v Istanbulu jsou velmi přísné – rozdělení na dívčí a 
chlapecké a nejsou dovoleny žádné návštěvy nebo párty

• Já jsem si našla ubytování přes Facebook (Istanbul sharing flats) ale 
nezapomeňte, že jedete do Turecka, takže žádnou zálohu neskládejte, 
dokud neuvidíte ten byt, nebo nejlépe do podpisu smlouvy

• Nejlépe si vyberte čtvrť s přístupem k metru, nebo aspoň se zastávkou 
k tzv. metrobusu, abyste se alespoň někam dostali do jedné hodiny



Kultura

• Turci si velmi váží své kultury, a proto doporučuji respektovat pravidla 
oblékání (především do školy, protože Medipol je velmi konzervativní 
škola), nediskutujte politiku, především prezidenta, veřejně 

• Vždycky v pátek v poledne je velmi důležitá modlitba, a proto je 
vhodné dát svým spolužákům trošku prostoru

• Velmi ocení, pokud se naučíte pár větiček v turečtině – především 
pacienti se od vás pak nechají raději vyšetřit



Bezpečnost

• Záleží na čtvrti, ve které se nacházíte - v některých je v pořádku mít 
minisukni, ale v některých (především v okolí naší školy) není vůbec 
vhodné, aby šla dívka sama 

• Všude je hodně policie, ale i tak doporučuji mít pepřák s sebou



MHD

• V každém kiosku/automatu u nádraží si můžete zakoupit 
znovudobíjecí kartičku

• Získat studentskou slevu můžete, ale doporučuji poprosit nějakého 
spolužáka, aby s vámi zašel podat žádost na úřad, protože tam nikdo 
nemluví anglicky 



Erasmus program

• Na začátku programu vás pozvou do skupiny na FB, kde bude probíhat 
plánování většiny akcí

• Nečekejte žádné organizované výlety, ale spíše Flat party
• V podstatě neexistuje žádný buddy systém ale když si napíšete 

do skupiny o pomoc, tak se vám většinou někdo nabídne
• Většinou jsou studenti z jiných universit a pořádají universitní výlety, 

ale rozhodně se k nim můžete přidat



V případě dotazů mě klidně kontaktujte na email:
renatasindlerova@gmail.com

Kontakt na tamější studijní oddělení:
erasmus@medipol.edu.tr


