Mahmut Öner – 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Mogilev A.
Kuleşova Devlet Üniversitesi Slavyan Filoloji Fakültesi’nde yüksek lisans
öğrencisi.
Herkese
merhaba,
Türkiye’nin
Kayseri
şehrindenim.
Daha
önce
Erciyes Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi,
Rus
Dili
ve
Edebiyatı bölümünü bitirdim.
A.
Kuleşova
Devlet
Üniversitesini yüksek lisans
eğitimi almak için seçtim. Bu
okulu
seçmeden
önce,
Belarus’un
bütün
şehirlerindeki üniversitelerle
internet vasıtasıyla yazıştım ve
okulları hakkında gerekli bilgileri ve fiyatlarını öğrendim. Ama A. Kuleşova
Devlet Üniversitesi’nin şartları, imkanları, fiyatı bu okulu seçmemde daha
belirleyici oldu. Özellikle skype
üzerinden verdikleri hizmetle günün
çoğu zaman diliminde gerekli bilgiyi
hızlı bir şekilde size aktarıyorlar.
Ayrıca burada yüksek lisans
eğitiminin sadece 1 sene olması çok
büyük bir avantaj. Okulu internet
vasıtasıyla duymuştum, daha sonra
yazışmalarda aynı bu okulda benden
önce bir arkadaşımın daha yüksek
lisans eğitimi aldığını öğrendim ve
arkadaşıma ulaşıp okul hakkında
bilgi aldım birinci ağızdan, gönül
rahatlığıyla tavsiye ettiğini söyledi
bana. Özellikle onun bu tavsiyesi
karar vermemde çok etkileyici oldu.
Açıktır ki Türkiye’de ve
Belarus’ta verilen eğitim birbirinden
farklı. Burada hocaların yakın
ilgisiyle karşılaşırsınız. Her daim
yardımcı olmaya çalışıyorlar hangi
konuda olursa olsun. Belarus kültürünü ve insanlarını sevdim. Çok güzel ve
kalıcı arkadaşlıklar kurdum. Belarus’un diğer şehirlerini gezme fırsatım da oldu.
Mesela; Grodno,Hatin, Mins, Vitebsk, Gomel. Bulunduğum süre zarfında tabi
ki de zorluklar yaşadım. Bilhassa Belarus’un iklimine, mutfağına ve tabiki de

sınavlara ve tez savunmama. İlerleyen süreçte Türkiye’de bir üniversitede
doktora eğitimine başlamayı düşünüyorum. Mogilev’i sevmemde etken olan
diğer bir neden ise ufak ve sessiz,
sakin bir şehir olması. Burda çok az
yabancı
öğrenci
öğrenim
görmektedir
Belarus’un
diğer
şehirlerindeki
üniversitelerle
karşılaştırırsak. Mesela başkent
Minsk’te ve Grodno şehirlerinde çok
fazla yabancı öğrenci öğrenim
görmektedir. Bu sebeple Mogilev’de
daha rahat ve daha fazla pratik
yapma imkanı buldum. Belirtmek
istediğim diğer bir husus ise, burada
yurtlarda yabancı ve Belaruslu
öğrencilerinin
aynı
yurtta
kalabilmesi. Bu çok büyük ve
önemli bir avantaj. Çünkü diğer
şehirlerdeki okul yurtlarının çoğunda
yabancılar ve Belaruslu öğrenciler
farklı yurtlarda kalırlar. En son
belirtmek istediğim önemli husus ise
Mogilev A. Kuleşova Devlet Üniversitesi’nin okul fiyatının diğer
üniversitelerden daha düşük olması, hatta bayağı fark var. Ama bu fark sizleri
yanıltmasın, burada alınan eğitim gayet yüksek kalitededir.

