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По 26 години од лансирањето на Еразмус програмата, статистиката покажува дека
повеќе од 3 милиони студенти ја искористиле можноста за студирање во странство или
стажирање во странска компанија. Како една од нив бескрајно сум благодарна за
можноста да живеам и да студирам во Дубровник, нешто што секогаш ќе го паметам како
прекрасно и возбудливо искуство. Имено, за време на мојата трета студиска година во
зимскиот семестар 2016/17 година заминав на студентска размена во Дубровник, Хрватска
и во овој контекст ќе ги пренесам моите искуства.
Кога првпат дознав за Еразмус програмата, пред сè, разгледав што ми нуди и во кои
градови ми дава можност да студирам. Се одлучив за Дубровник како еден од најубавите
градови во Европа и сметајќи дека ќе имам помала јазична бариера со што полесно би се
прилагодила. Дубровник е мал град, но како главен туристички центар во Хрватска, има
многу места вредни да бидат посетени. Времето е најчесто сончево и со високи
температури дури и преку зимата, па не е чудно кога во декември ќе наидете на луѓе по
плажите како пливаат или се сончаат. Од градот има редовен превоз до околните острови
и планини кои изобилуваат со неверојатна природа и историја. Дубровник е безбеден град
во кој владее релаксирана атмосфера и има навистина добри места за забава на
студентите. Секоја година се организира т.н. Зимски фестивал со концерти од познати
пејачи и групи, оркестри, претстави со што се збогатува културно-забавната и
гастрономската понуда во градот и околината. Уживајте на лизгалиштето, загрејте се со
варено вино, вкусете ја добрата храна и заиграјте на живата музика е мотото на овој
фестивал кој трае скоро 4 месеци.
За образованието може да се каже дека е на едно високо ниво, вклучувајќи модерна
технологија и напредни методи на предавање. Редовно се организираат најразлични
активности, дополнителни предавања, патувања, презентации со цел развивање на
претприемничкиот дух, креативноста и општественото вмрежување. На ова место би го
издвоила патувањето во Босна и Херцеговина, кое факултетот бесплатно го организираше
за сите нас за да можеме да присуствуваме на неколку предавања во Мостар и Сараево.
Нешто што навистина ми се допадна е задолжителниот час по спорт, па ние, студентите на
размена, имавме можност редовно да се вклучуваме во активности како кошарка, ракомет,
пливање, тенис, аеробик и фитнес... Сметам дека оваа практика е многу важна за изградба
на здрава и среќна младина. Универзитетот нѝ обезбеди т.н. културна картичка со која
имавме можност за посета на сите кина, музеи, галерии и најважните знаменитости во
Дубровник со цел да го запознаеме градот од секој негов аспект. Со студентската размена
се нудат и многу други можности, па ние студентите имавме понуда за стажирање во
одделот за човечки ресурси во престижниот хотел Хилтон.
Програмата Еразмус нуди и онлајн платформа со редовни часови и вежби за
изучување на неколку јазици, каде студентите можат и да се натпреваруваат и освојуваат

награди. Универзитетот во Дубровник овозможува избор за студирање на хрватски или
англиски јазик. Студирањето и комуникацијата со другите студенти на англиски јазик е
одлична можност за подобрување и усовршување на истиот. Во група бевме повеќе од 70
студенти од најразлични земји како што се: Русија, Австрија, Германија, Франција,
Италија, Шпанија, Полска, Романија, Кина, Латвија и многу други. Ова е одлична
можност за запознавање и дружење со луѓе од целиот свет, запознавање со нивните
навики и нивната култура.
Студентската размена е една од можностите да увидите колку и како можете да
функционирате далеку од дома, далеку од вашите родители и вашите другари и
претставува одлична можност да се осознаете самите себеси. Доколку се одлучите на
ваков чекор, верувајте ми уште многу позитивни работи ве очекуваат. Ве охрабрувам да
пробате и ви посакувам многу среќа.

