
  
 

MEDNARODNI TEDEN NA YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY 
ISTANBUL (TURČIJA) – OD 16. DO 20. APRILA 2018 

 

 

Referent za študentske zadeve, Mitja Hudovernik, se je v tednu od 16. do 20. aprila 2018 udeležil 
mednarodnega tedna v Turčiji, natančneje na Yildiz Technical University v Istanbulu. To je univerza s 4 
kampusi, več kot 30.000 študenti in več kot 2.500 zaposlenimi. Mednarodnega tedna se je udeležilo 24 
udeležencev iz 16 različnih ustanov in iz 10 različnih držav. 

V ponedeljek, 16. aprila 2018, je poleg predstavitve Yildiz 
Technical University, potekala tudi predstavitev sodelujočih 
ustanov. Referent za študentske zadeve je predstavil 
primerjavo med Slovenijo in Turčijo ter med Slovenj Gradcem 
in Istanbulom, ter Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec, kjer je 
poudaril pomembnost višješolskega izobraževanja predvsem 
z vidika povezovanja z gospodarstvom in praktičnega 
izobraževanja študentov. Predstavil je tudi mednarodno 
dejavnost šole, mobilnost zaposlenih in študentov ter ostale 
obšolske dejavnosti, ki jih organizirajo študenti. 

V torek, 17. aprila 2018, pa so udeležencem mednarodnega 
tedna organizatorji pripravili ogled in predstavitev njihovega 
največjega kampusa Davutpasa ter fakultet, ki delujejo v 
okviru tega kampusa. Na eni izmed fakultet je vodja 
mednarodne pisarne želel, da mu udeleženci na kratko 
predstavijo ustanove, s kateriih prihajajo, zato je referent za 
študentske zadeve tudi ob tej priložnosti na kratko predstavil 
Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec. 

 

V sredo, 18. aprila 2018, so udeležencem mednarodnega 
tedna predstavili njihov Technical park (tehnološki park), ki je 
največji tovrstni park v Turčiji. V njem razvijajo in izdelujejo 
raznovrstne tehnične in tehnološke proizvode za potrebe 
državnega aparata, vojske, izobraževanja … Udeleženci so ta 
dan prav tako spoznali še nekaj drugih fakultet, ki delujejo v 
okviru drugih kampusov Yildiz Technical University. Na eni 
izmed fakultet so jim pripravili tudi slavnostno tradicionalno 
turško kosilo. 



Četrtek, 19. aprila 2018, je bil rezerviran za ogled 
mednarodne pisarne in za predstavitev organiziranja ter 
načina dela le-te. Po tem pa so jih organizatorji odpeljali na 
ogled mesta Istanbul z morske strani, in sicer sledil je ogled 
Bosporske ožine, ki deli Istanbul na evropski del in na azijski 
del – meja med Evropo in Azijo. Vožnja s turistično ladjo po 
Bosporju je trajala približno 3 ure, potem pa so udeležencem 
pripravili še tradicionalno turško večerjo. 

 

  

 

V petek, 20. aprila 2018, pa je v dopoldanskem času potekala še evalvacija celotnega mednarodnega 
tedna, sproščujoči kviz, na koncu pa seveda še podelitev certifikatov o udeležbi ter slovo od 
organizatorjev in univerze. 

  
 

 
 
 
 

Mitja Hudovernik 


