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Можеби сте слушнале за Трансилванија – митски регион во Романија, опкружен 

со интересни стари приказни. За среќа Трансилванија има многу повеќе да понуди од 

мистериозните приказни за Дракула и вампирите.Ако погледнеме во срцето на оваа 

северозападна провинција на Романија ќе го најдеме Клуж-Напока, прекрасен, 

динамичен град, каде луѓето лесно комуницираат меѓу себе. Токму Клуж беше мојата 

дестинација преку Еразмус+ програмата за мобилност, која е една од водечките 

програми во сегментот образование, обука, спорт и млади. 

Уште од самиот почеток Клуж-Напокаи Универзитетот „Бабеш Болај“беа мојот 

предизвик, за кој подоцна се покажа дека ќе премине во едно прекрасно искуство. 

Самиот Универзитет е најголемиот во земјата со околу 50.000 студенти и над 3.000 

професори. Според Шангајската листа тој е рангиран меѓу 500 врвни универзитети во 

светот и еден од најдобрите во регионот. Токму поради присуството на 

универзитетот,Клуж-Напокаво 2015 година беше прогласен за Европски град на 

младоста. Истовремено, тој е град со богата архитектура од периодот наренесансата, 

барокот и готиката. Иако не е многу голем, градот живее 24 часа и затоа претставува 

примамлива дестинација за младите. 

За време на мојата мобилност на Универзитетот Бабеш Болај наидов на голема 

подршка од страна моите кординатори. Професорите во секој момент беа подготвени и 

ни го предаваа своето знаење, преку изработка на проекти, истражувања, како иразни 

други форми на едукација. Една од поубавите практики на универзитетот е и 

организирање на т.н.интернационална недела на која присуствуваа професори и 

студенти од различни земји меѓу кои и Холандија, Германија, Унгарија, Чешка и др. 

Тие ни ги пренесоа своите искуства од економијата, што претставуваше убава можност 

за продлабочувањена нашите знаења. Освен тоа, беа организирани работилници 

наменети за подобрување на комуникацијата во група, тимска работа, решавање 

конфликти, културна вечер каде што сите ја претставувавме својата земја. 



Покрај студирањето, за време на мобилноста имаше доволно време за 

познанства со новите луѓе и справување со нови предизвици. Социјализацијата со 

другите студенти во главно се реализираше преку неформалните посети на дискотеки, 

клубови, културни манифестации, фестивал на музиката, на пивото, фестивал на храна, 

филм, денови на градот.Посетите на Брашов, ботаничката градина, операта, 

присуството на најголемиот собир на студенти на Еразмус во Констанца на ниво на 

Европа и многуте настани и манифестации секаде со моите нови пријатели од 

Германија, Норвешка, Италија, Индија, Америка, Казахстан, Полска, Словачка односно 

светот во мало. 

Преку Еразмус+ програмата добив можност за личен и академски развој. Тоа ми 

овозможи откривање нови култури, што го прави моето учество во програмата едно 

возбудливо искуство кое ги прошири моите видици. Истовремено, тоа е еден од 

најбитните периоди во мојот живот и искуство кое мепромени и ме направи побогата. 

Мислам дека секој треба да го направи овој чекор.И затоа не размислувајте 

многуедноставно заминете и вие да имате можност за духовна и културна размена на 

искуства, знаења, идеи и пријателства низ целиот свет.Моја препорака до сите 

студенти на Економски факултет-Прилеп е да не ја пропуштаат шансатада бидат дел од 

програмата Еразмус+. Оваа прилика ја користам да ја изразам мојата голема 

благодарност доЕкономскиот факултет-Прилеп и Канцеларијата за меѓународна 

соработка при Универзитетот „Св. Климет Охридски“-Битола кои ми ја овозможија 

мобилноста на Универзитетот БабешБолај. 


