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Во текот на своето студирање сигурно се
имате запрашано кога ќе дојде крајот на
студиите? Слично и јас, пред крајот на трета
студиска година се прашав дали може
студентскиот живот да го потполнам со нови
содржини без оглед на тоа што веќе студирав
во друга држава и имав стекнато убави
искуства. Така, од моите колешки во интернатот разбрав за програмата Еразмус+, а рокот
за аплицирање сеуште беше во тек. Одлуката да аплицирам ја донесов моментално, а исто
така, веднаш го извршив и изборот на универзитетот каде што би престојувала. Бидејќи
сакав да студирам покрај море, од понудените универзитети моите критериуми ги исполни
Универзитетот „Намик Кемал“ во Текирдаг, Турција. Ако денес се прашувам дали
одлуката беше добра, можам да кажам дека тоа беше најдобрата одлука во мојот живот.
Потоа следуваше аплицирање, а чекањето одговор, потпишувањето договор за учење,
барањето цимери и сместувањето се само дел од активностите што претходеа на
заминувањето. Колку и да беше напорно, сите потешкотии ги заборавив уште првиот ден
кога стигнав во Текирдаг и седнав на тераса со поглед на море.
Универзитетот „Намик Кемал“ се наоѓа на брегот од Мраморното море, а
универзитетскиот град брои околу 15, 000 студенти. Во текот на мобилноста имав прилика
да запознам многу добри луѓе и тоа професори, студенти, соседи и обични работници во
продавници кои во текот на мојот престој ми овозможија да се чувствувам како дома.
Бидејќи бев единствена студентка од Македонија, а и единствена на Економскиот
факуктет во Текирдаг, добив потполно внимание од страна на професорите и многу
помош во текот на студирањето. Предавањата ми беа на англиски јазик бидејќи немав
знаење на турскиот кога заминав. Сепак, тоа не беше голем проблем бидејќи професорите
потполно беа насочени кон мене и заедно со нив стекнав многу знаење и практични
вештини во областите на меѓународна економија и бизнис администрација.
Покрај знаење, од програмата Еразмус понесов и многу збогатен социјален живот.
Имено, имав можност да се запознам и живеам со цимерки од Бугарија, Грција и Унгарија.
Како меѓународни студенти се приклучивме во организација на Меѓународни студенти во
Турција и имавме можност да одиме на семинари, конференции и екскурзии со студенти
од други земји како што се: Грузија, Туркменистан, Романија, Русија, Украина, Малави,
Гана и Франција.
Покрај богатиот социјален живот, имав време да искористам и други можности
што ги нуди Универзитетот. Така, имавме бескрајни можности за спортски и други
активности, па затоа јас одбрав во моето слободно време да посетувам курсеви за
параглајдинг, спортско качување (climbing), планинарење и фолклор. Исто така,

стипендијата којашто ја добив беше доволна да патувам и да запознаам други места во
Турција, како и прекрасни плажи на Егејското и Црното море. Меѓу другото, го остварив
својот сон да го посетам Топкапи Сарај што се наоѓа во Истанбул. На тој начин, беа
променети сите предрасуди што ги имав пред да заминам во Турција и беа преточени во
неизмерно голема љубов кон народот што со својата култура е многу сличен на нас. Сега
можам да кажам дека официјално имам дури три држави во коишто се чувствувам како
дома.
Пред крајот на мобилноста имав чест да се дружам со моите професорки од
Македонија кои исто така беа дел од мобилноста на кадри Еразмус, па така, имавме една
недела да бидеме заедно и да оствариме многу контакти и да ги зајакнеме врските помеѓу
двата универзитети. По десетте прекрасни месеци дојде крајот на мобилноста и можев да
го сумирам искуството од мојот престој. Како апсолвент бев на размена и тоа ми отвори
многу можности да напредувам како индивидуа, бидејќи од завршување на мобилноста па
досега веќе имам две понуди за работа од страна на турски компании, што секако е
производ на успешната мобилност. Доколку го читате овој текст и сеуште се двоумите, јас
ви советувам: Бидете храбри и станете дел од фамилијата Еразмус!

