
Opis pobytu na stażu szkoleniowym w Ankara University w Turcji. 

W dniach 16.09-26.27.2019r. uczestniczyłyśmy w ramach programu ERASMUS+ w stażu szkoleniowym 

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Ankarze. W ramach wyjazdu miałyśmy możliwość zapoznania się z 

pracą uczelni oraz laboratoriów należących do wydziału. Uczelnia powstała w 1948 r. jako inicjatywa pierwszego 

prezydenta Turcji Mustafy Kemala Atatürka. Składała się z dwóch wydziałów- Wydziału Rolniczego i Wydziału 

Medycyny Weterynaryjnej. Dzisiaj uniwersytet liczy sobie 18 wydziałów i znajduje się w ścisłej czołówce uczelni 

pod względem przyjmowania oraz wysyłania studentów i pracowników naukowych w ramach programu Erasmus.   

 

 

W czasie stażu szkoleniowego poznałyśmy pracę kilku jednostek, m.in. Katedry Parazytologii oraz 

Katedry Farmakologii i Toksykologii. Jako pracownicy równoimiennej jednostki w Polsce, zostałyśmy 

oprowadzone po laboratoriach parazytologicznych. Zaskoczyła nas tam liczba pomieszczeń laboratoryjnych, 

którymi dysponuje Katedra Parazytologii, jak i bogate wyposażenie w wysokiej jakości sprzęt. W trakcie pobytu 

miałyśmy okazję uczestniczyć w badaniach molekularnych prowadzonych przez opiekunów naszego stażu, 

dotyczących analizy DNA i RNA patogenów przenoszonych przez ektopasożyty.  

 

 

Razem z pracownikami uniwersytetu brałyśmy także udział w wyjeździe na przemysłową fermę kur 

niosek, gdzie obserwowałyśmy nowoczesne systemy zabezpieczające ptaki przed inwazją ektopasożytów.  

 



 

Miłym zaskoczeniem dla nas było serdeczne przyjęcie przez koordynatora program Erasmus Onura 

Hosnut, który zapoznał nas z przedstawicielami uniwersytetu, jak również zorganizował dla wszystkich 

uczestników tego programu spotkanie integracyjne na terenie uczelni.W czasie naszego pobytu w Ankarze 

zarówno koordynator programu Erasmus, jak i pracownicy Katedry Parazytologii, poświęcili dużo czasu by 

zapoznać nas z historią, kulturą i kuchnią Turcji. Zabrano nas do Mauzoleum Mustafy Kemala Atatürka, Muzeum 

Antropologicznego i meczetu Kocatepe. Zwiedziłyśmy ruiny twierdzy w Ankarze i otaczające ją stare miasto. 

Przy okazji zorganizowano tam dla nas tradycyjne tureckie śniadanie i wieczór przy baklawie. 

 

Turcy są bardzo gościnnym narodem. Mimo różnic kulturowych i religijnych czułyśmy się wśród nich 

komfortowo. Nasze opiekunki: Nefie, Tuğba and Arzu, za punkt honoru przyjęły sobie aby zapoznać nas z turecką 

kuchnią, w związku z czym, przy każdej okazji prezentowały nam tradycyjne dania w wyjątkowych miejscach. 

Całkowitym zaskoczeniem dla nas był mleczny deser z kurczakiem i żółty ser zapiekany z makaronem w 

cukrowym syropie.  

 

 

Ankara jest drugim po Stambule co do wielkości miastem w Turcji, z licznymi meczetami, muzeami i 

ruinami budowli rzymskich. Zachwyca ilością świateł w nocy i szokuje zatłoczonymi ulicami w dzień. Na 

jednokierunkowych ulicach z trzema pasami ruchu dwa stanowią nieoficjalne miejsce do parkowania samochodu, 



z koniecznością włożenia karteczki z numerem telefonu za wycieraczkę. Na drogach obowiązuje zasada 

pierwszeństwa „kto większy ten pierwszy” . 

Wyjazd do Ankary był dla nas wspaniałym doświadczeniem, polecamy ten uniwersytet do realizacji 

programu Erasmus +. 
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