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Многу луѓе не размислуваат за
саморазвивање сè додека не искусат
настан кој ќе ги пормени и ќе им јај
промени перспективата. Според мене, кај мобилноста фокусот е ставен врз личниот развој на
студентите

повеќе

одколку

на

самите

студии.

Мобилноста

претставува

животно

искуствоштогиподготвувамладитезаможностите во животот. Тоа со себе носи културни шокови,
прво со притигнувањето во земјата домаќин а потоа при враќањето дома, бидејќи се враќаш
како потполно различна личност. Овие шокови влијаат врз социјализацијата, ставот,
адаптивноста, флексибилноста, независноста и толерантноста на личноста. Освен тоа,
откривањето нова култура подразбира откривање на својата култура. Еразмус+ мобилноста ме
направи побогат човек преку новосоздадените пријателства, стекнатите искуства и знаења,
запозавањето на природата и архитектурата како и среќавањето нови култури. Во тој контекст,
би сакала да искажам голема благодарност до Универзитетот „Св. Климент Охридски“Битола и

Економскиот факултет- Прилеп кои преку програмата Еразмус+ постојано ги

поттикнуваат студентите да се стекнуваат со голем број нови искуства, како во државата, така
и надвор од неа. Секој од нас, повеќе или помалку настојува да излезе од секојдневието, но
често пати стравот од непознатото претставува пречка. Одлуката да излезам од зоната на конфорот
за мене не беше толку тешка со оглед на тоа што секогаш тргнувам од мислата„Нема да знаеш ако
не пробаш“. Така, преку програмата Еразмус+ една година поминав на Универзитетот во
Бамберг, Германија.
Со својот шарм Бамберг е како од бајка и несомнено еден од најубавите градови во
Баварија. Стигнав во ладен февруарски ден без никакви очекувања и без претходна претстава,
ни за универзитетот ни за градот. Секој ден скршнував во некоја нова уличка, до тогаш не
помината и секој пат сè повеќе се восхитував на уникатноста на архитектурата на овој
град. Баварија е навистина богата со култура, при што една година не е доволно за да се
види сè. Културниот живот беше доста интересен, и се состоеше од полноќни посети на
подземни тунели во кои се произведува пиво, студенски забави во просториите на

факултетот, до симфониски концерти, театри и кино. Посебно доживување е одењето на
кошаркарски натпревари и навивање за Бросе Бамберг. Најнезаборавни беа студентските забави
организирани во домовите или пивниците и баровите, секогаш тематски организирани или со
посебни акценти на различните култури и националности на студентите. Прославував и
кинеска нова година, мескикански национален празник, корејски роденден, бев на ирска
вечер на танци и пиво и уште многу други мултинационални и мултикултурни настани. На
универзитетот имаше околу 180 студенти на размена од 48 различни земји. Стекнав голем
број пријателства за кои сум сигурна дека ќе траат долго по завршувањето на мобилноста.
Организацијата на универзитетот Ото Фридрих и на тамошната Еразмус+ канцеларија за пречекот
и престојот на толкав голем број на студенти е на високо професионално ниво. Предизвик
беше за краток период да го совладаме и да се вклучиме во електорнскиот систем на
факултетот, кој подразбира електорнско пријавување за присуство на предавања и испити,
онлајн книги и презентации, па дури и онлајн предавања. Теоретскиот материјал е секаде ист,
но различната програма на предавање и различните примери на професорите, соработката со
колегите со различно потекло и претходни искуства и практичните настави придонесуваат до
отворање на видиците, стекнување на уникатни знаења и техники. Професорите и асистентите
секогаш беа отворени за најразлични прашања, помош и било каква соработка со студентите.
Покрај студирањето на различните факултети секој може да избере странски јазик или
спорт и со тоа да добие дополнителни кредити што придонесува за социјализација на
студентите.
Библиотеки има на секој чекор, секоја со уникатен ентериер и екстериер привлекуваат
да ги посетуваш и читаш секојдневно. Во склоп на секоја зграда има кантини и кафетерии каде
долгите маси секогаш се полни и правило е да не се седи сам, така што социјализацијата е
потенцирана во секој сегмент од студирањето. За мојата размена можам да пишувам уште
многу, бидејќи секој ден претставуваше приказна за себе. Да можам да се вратам и повторно,
одново да пројдам низ истите моменти, би го направила тоа без размислување затоа што целата
година помина во најдобар ред. Се надевам дека преку моите искуства ќе мотивирам други
студенти да направат чекор и преку мобилноста да откријат нови можности, да стекнат нови
искуства и знаења и да поминат незаборавни моменти.

