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Секоја промена е тешка. 

Никогаш не знаеш дали таа те носи на 

подобро или полошо но, едно е сигурно 

промената која ја направививме со 

учеството во програмата Еразмус+ беше правилен избор. Така, одлучивме еден семестар 

да реализираме мобилност на Економскиот факултет при Универзитетот во Сплит. Пред 

да заминеме бевме многу скептични и се прашувавме дали го направивме вистинскиот 

чекор. Но, оној кој стои во место, не може да напредува а ние дефинитивно не сакавме 

да останеме во таа група луѓе. Напредокот во образованието е многу важен и нè прави 

посилни и помоќни, затоа што знаењето е сила, знаењето е моќ. 

Еразмус+понудиновашансазанас,штозначешенов почеток и можност која не му се нуди 

секому. 

 

 

 

Тоа, пред сè беше можност да студираме во странство, на одреден временски период, 

кој не е ниту краток, ниту предолг, туку доволен да се привикнеш на новата средина и услови за 

живот и студирање. Истовремено, тоа беше голема лекција и за понатамошниот живот како да 



реагираш при промена на околностите, а истовремено и тест за нашиот карактер и нашата 

издржливост. Но, со текот на времето сфативме колку е тоа убаво и дека сме го направиле 

правилниот избор, пробувајќи нешто ново што дефинитивно вреди. Препреките можат да се 

совладаат доколку вложиш доволно труд. Затоа се посветивме на она што го правиме со цел 

размената да не биде залудна, а секако и да научиме нови работи. Се запознавме со многу нови 

лица, зголемувајќи го кругот на пријатели и познаници затоа што во Сплит имаше луѓе од 

целиот свет, така што успеавме да се запознаеме со различни култури, размислувања и идеи. 

Така на пример, цимерката ни беше од Аргентина, па научивме и по некој шпански збор. 

Секогаш е добро да разменуваш информации, постојано дознавајќи нешто ново и давајќи 

нешто ново. Предавањата од нашите професори секогаш беа организирани на софистициран 

и интересен начин. Секогаш со задоволство ги следевме, внимателно слушајќи и 

посветувајќи се на материјалот кој требаше да го совладаме.Професорите секогаш беа 

достапни и посветени на студентите. Затоа, никогаш не се почувствувавме запоставено 

или отфрлено, бидејќи тие секогаш беа тука да ни пружат рака кога тоа беше потребно. Беа 

отворени за прашања, во врска со материјалот или надвор од него. Хрватска е пријателски 

настроена држава, особно кон странците, што придонесува да се чувствувате како дома. Освен 

образованието и факултетот, престојот во оваа земја беше исполнет со голем број други 

активности. При тоа, треба да ги споменеме многубројните излегувања, посети на нови места, 

постојано вдишувајќи го преубавиот морски воздух. Хрватска нуди многубројни 

убавини што вреди да бидат откриени и почуствувани. 

 

Сепак,се она што е убаво кратко трае, како и нашиот престој во Хрватска. Дојде 

денот кога мораше да се вратиме дома. Со тешко срце ги пакувавме своите куфери, но 

сфативме дека се враќаме многу побогати од било кога претходно. Така, постанавме нови 

личности со многу повеќе знаење и стекнато искуство од порано. Враќањето дома е секогаш 

убаво, посебно кога е проследено со многу нови работи кои ги понесуваш со себе како што 

се фотографии, спомени, слики како постојан потсетник на она што доживеавме. 

Наместо заклучок ќе истакниме дека никогаш не треба да ги 

пропуштате приликите кои ви се нудат. Еразмус+ дефинитивно е една таква прилика и ви 

препорачуваме да ја искористите можноста што ви се нуди. Занемарете го стравот од 

непознатото и фрлете се во прегратките на патувањето и авантурите кои ви ги нуди оваа 



програма за мобилност. Нашите сугестии се оваа програма да продолжи и натаму, 

овозможувајќи им на што повеќе студенти да учествуваат со истата мотивација и 

ентузијазам. Затоа, би сакале ги охрабрабриме сите студенти да не се двоумат да тргнат по 

вистинскиот пат, полека чекорејќи кон успехот, кој не секогаш се достигнува лесно. Токму 

Еразмус+ е програмата која ќе ви даде виза за побрзо стигнување до целта, збогатувајќи ве 

уште повеќе. Запомнете дека не учите за другите, туку за самите себе и колку тоа побрзо го 

сфатиме, толку повеќе ќе можеме да се подобриме како личности. 

 


