Искуства од мобилноста-Еразмус+
Моника Келешовска
Еразмус+ звучи како почеток
на една бајка. Предизвикот којшто го
нуди оваа програма привлекува многу
студенти да реализираат меѓународна
мобилност.
Оттука,
произлегува
нејзината голема популарност, не
само кај нас туку и во цела Европа.
Откако слушнав повеќе искуства
поврзани со мобилностите Еразмус+ решив и јас да станам дел од оваа приказна,
односно да аплицирам на објавениот конкурс за мобилност на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола. Апликацијата ја испратив веднаш по разговорот со една
моја пријателка која еден семестар помина во странство како дел од оваа програма.
Мојата приказна Еразмус+ започна благодарение на Економскиот факултет - Прилеп и
помошта од професорот Димитар Николоски коишто ми овозможија мобилност на
Универзитетот во Бамберг, Германија.
Сè до пристигнувањето во Бамберг, во себе чувствував мала несигурност
бидејќи немав големо познавање од јазикот и местото каде што ќе престојувам. При
самото пристигнување во градот ми беше приредено добредојде од мојата германска
пријателка Тереза, која ми беше доделена од Универзитетот како тандем партнер.
Нејзина задача беше да ми помогне во врска со моето сместување, обезбедување на
документација и да ми даде одговор на сите прашањата во врска со мојот престој во
Германија.
Со оглед на тоа што немав големо познавање на германскиот јазик, решив да
посетувам интензивен курс во времетраење од 3 недели. Покрај формалната програма
и учењето на јазикот бевме дел од неформални активности кои придонесоа за подобро
запознавање на градот и културата. Во тој контекст, интересно е да се истакне дека во
Бамберг постојат дури 9 локални пиварници. Како резултат на тоа постојат многу
локални фестивали на пивото, џез фестивали и секојдневни дружења на најпознатиот
мост во Бамберг „Untere Brücke“.

По завршувањето на курсот започна и семестарот. Бев фасцинирана од начинот
на којшто се одвива наставата и големата дисциплина во секој поглед. Притоа, се
сретнав со многу студенти од Германија и други европски земји, асистенти и
професори кои секогаш нè бодреа да истражуваме и да ги следиме тековните
случувања во светот. Со претходното теоретско знаење од Економскиот факултет Прилеп и со истражувањата кои следеа за време на студирањето во Универзитет во
Бамберг ги проширив моите видици и аспекти од многу области како што се:
економија, финансии, човечки ресурси итн.
Преку запознавање со моите колеги и пријатели јас научив многу за државите
од коишто доаѓаат. Притоа, дојдов до сознание дека медиумите ни ги прикажуваат
случувањата во светот на еден начин, но шансата да контактираш со луѓе кои живеат
на тие места е непроценливо искуство. Сето тоа ми овозможи да ја запознам нивната
култура, нивните обичаи и навики и да научам повеќе за економската и политичката
ситуација во нивните земји.
Сите овие работи ме мотивираа да аплицирам за продолжување на мојата
мобилност на Универзитетот во Бамберг, така што таму останав уште еден семестар.
Ако пријавувањето за мобилност во Бамберг беше мојата прва најдобра одлука, оваа
беше уште подобра. Наредниот летен семестар, се здобив со уште повеќе пријатели и
непроценливи академски искуства. Оваа размена ми помогна да се развијам како
личност и да преземам наредни чекори за повеќе интернационални дружења и
професионално усовршување. Освен тоа, мобилноста Еразмус+ ми помогна да научам
како да бидам дел од големата интернационална заедница. Накратко, ова мое искуство
делуваше толку убаво како во бајките, но сепак беше реалност. Затоа, на сите студенти
искрено им препорачувам да не се двоумат и да станат дел од бајката наречена
мобилност Еразмус+.

