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Економскиот факултет-Прилеп нуди големи можности за мобилност на студентите
преку програмата Еразмус+. Како и голем број мои колеги кои благодарение на
амбициозноста и авантуристичкиот дух се приклучија на оваа програма, така и јас станав
дел од огромното семејство на Еразмус+. Во овој контекст ги изнесувам моите лични
искуства од реализираната мобилност на Економскиот факултет при Универзитетот во
сплит во зимскиот семестар од учебната 2016/17 година.
Разговарајќи со голем број пријатели и студенти на други факултети, кои ми ги
пренесоа нивните искуства, ја разбудија желбата во мене да стекнам ново искуство во
животот кое што ќе ми отвори нови хоризонти. Благодарение на професорот Димитар
Николоски којшто е координатор за програмата Еразмус+, добив информација дека
нашиот факултет може да испрати студенти во повеќе факултети низ Европа, меѓу кои се
наоѓаше и Економскиот факултет во Сплит, Хрватска.
Веднаш потоа започнав со средување на документацијата што ми беше потребна за
да аплицирам за мобилноста. Помалку бев скептична дали ќе успеам во тоа, постоеше и
страв од тоа дека ќе бидам далеку од дома, но сепак желбата за ново искуство беше
поголема. Се одлучив за зимскиот семестар во третата година од моето студирање и
покрај тоа што Сплит е многу убав во лето. Кога пристигнав, за мене сé беше ново: нов
град, нови луѓе, воедно и хрватскиот јазик со кој претходно никогаш се немав сретнато.
Меѓутоа, стравот во мене исчезна кога за прв пат се појавив во факулетот. Од страна на
Универзитетот беше подготвена голема прослава за сите студенти кои беа на размена во
таа студиска година. Во таа прилика се запознавме со факултетските капацитети, начинот
на кој ќе се одржува наставата, јавниот превоз, исхраната како и за т.н. Еразмус
студентска мрежа (ESN-Еrasmus Student Network) која дава голема поддршка на сите

студенти кои реализираат размена. Наредниот ден започнаа предавањата, јас избрав моите
предавања да ги слушам на хрватски јазик, со цел да имам поголема комуникација со
тамошните студенти. Слободното време го коирстев за прошетка низ градот, запознавање
на културните и историските знаменитости коишто ги имаше во голем број, а секако
најдраго ми беше кога ќе ги посетев плажите на Јадранското море. Иако беше крајот на
септември, Сплит сеуште изобилуваше од туристи кои ги користеа убавините на градот и
секако можам да кажам дека уживаа во најубавото зајдисонце. Посебен впечаток ми
остави стариот дел на градот, Диоклецијановата палата, со многубројните тесни, бели
улички, каде што секоја наредна приликува на претходната. Во средината на Палатата се
наоѓа највисоката градба во Сплит, познатото ѕвоно Св. Дујам, кое со своите 75 метри
овозможува панорамски поглед кон морето и градот.
Деновите минуваа, предавањата си течеа, започна и колоквиумската недела.
Слично како и кај нас, колоквиумите се полагаат писмено, но има и предмети кои се
полагаат усно. Иако рокот беше краток, хрватскиот јазик го совладав брзо така што
воопшто не ми претставуваше пречка да полагам на хрватски и со гордост можам да
кажам дека испитите ги положив со десетка.
И покрај тоа што голем дел од времето ми поминуваше во предавања, учење и
изработка на семинарски трудови, имаше доволно време за дружење и забава со другите
Еразмус студенти. Еразмус студентската мрежа, сакајќи да ги зближи студентите,
организираше т.н. „тематски“ забави, паб квизови, а беше организиран и конкурс за
најдобра фотографија од нашиот престој во Сплит. Со задоволство учествував на сите
забави, воедно и на самиот конкурс на кој ја освоив втората награда за најдобра
фотографија.
Иако на почетокот бев маклу исплашена, сега со задоволство можам да кажам дека
оваа мобилност ми овозможи да го проширам моето знаење од економските дисциплини,
да го совладам хрватскиот јазик како и да стекнам нови пријатели. Затоа на сите мои
колеги кои имаат желба да се пријават на Еразмус+, со задоволство можам да им ја
препорачам оваа програма бидејќи овозможува едно ново искуство во животот на секој
студент.

