Študij že dolgo več ne pomeni le obiskovanje predavanj, vaj in ekskurzij ter polaganje izpitov. Študent
ima v današnjem času poleg naštetega še izredno dobre priložnosti širjenja obzorja, spoznavanja drugih
držav, kulturnih raznolikosti ipd. Sprememba okolja in širjenje obzorij v tujini je za današnje

študente izredna priložnost, ki jo lahko s pridom izkoristimo, saj so takšne izkušnje v času študija
neprecenljive. Vse to in še mnogo več lahko izkusimo s pomočjo Erasmus mobilnosti v državah
Evropske Unije.

Moja izmenjava preko programa Erasmus je bila polna novih izkušenj, poznanstev, kulturnih
raznolikosti ter takšnih in drugačnih dogodivščin. Celotno študijsko leto sem preživel v mestu
Porto na Portugalskem.
Odločitev za Erasmus izmenjavo je velik korak za posameznika in le ta je najpomembnejši od
vseh nadaljnjih dogodkov. Potrebna je lastna volja, motivacija ter nekaj popotniškega duha, ki
hrepeni po spoznavanju novega. Tako kot večino stvari v življenju je tudi tako odločitev potrebno
premisliti, začutiti in navsezadnje še izvesti.
Formalnosti in birokracija, pred odhodom v tujino, so pomemben del priprav na mobilnost. Pri
tem so nam za pomoč na razpolago referenti za mednarodne izmenjave, ki že imajo iskušnje in
nam pomagajo s potrebnimi napotki. Le ti so mi bili v pomoč pri vsakem vprašanju in dvomu, ki
so se pojavili. Pomembno je, da si izberemo kredibilne predmete, za katere se že vnaprej
posvetujemo z gostujočo in domačo izobraževalno institucijo ter se pozanimamo v kakšnem
jeziku poteka Erasmus izobraževanje. Nekatere šole izvajajo predavanja v materinem jeziku, tako
da smo se lahko primorani naučiti le tega. To pa ne sme biti problem ampak izziv, saj je to prvi
korak k širjenju obzorja in vključevanja v novo družbeno okolico. Pri tem nam lahko že domača
šola pomaga s predhodnimi jezikovnimi tečaji, kakor tudi šola gostiteljica z nadaljnjimi tečaji, po
prihodu v tujino. Moj študij v tujini je potekal v Portugalščini, zato je bila predhodna jezikovna
priprava in nadaljnja v tujini zelo koristna.
Moja generacija študentske izmenjave ima veliko prednost v zelo raznoliki izbiri destinacij in
programov izmenjave in dobri finančni podpori s strani štipenditorja. Štipendije za Erasmus
izmenjavo so vnaprej določene, tako da si lahko že vnaprej natanko preračunamo kakšni bodo
življenjski stroški v tujini. Prav tako ne smemo pozabiti organizacijo bivanja v času izmenjave.
Pri tem so nam v veliko poimoč šole gostiteljice, ki nam pred našim prihodom ponudijo tako
privat sobe, kakor tudi sobe v študentskih domovih.
Ob prihodu v tujino je najboljše globoko vdihniti celoten duh okolja, ter se le temu odpreti. Šole
gostiteljice nas toplo sprejmejo ter nam z organiziranimi ekskurzijami razkažejo mesto. Socialne
in kultturne razlike so odvisne od izbire države. Le teh se je dobro zavedati že pred odhodom, saj
se tako izognemo prevelikemu začetnemu šoku ob prihodu v tujino. Ko pa enkrat zadihaš v duhu
in tempu novega družbenega okolja se vsa vrata pred teboj le še odpirajo. Seveda ne smemo
pozabiti da smo na izmenjavi v prvi vrsti zaradi študija, tako da priporočam sprotno delo, ki je
bilo še vedno nagrajano s pohvalo in dobrimi medsebojnimi odnosi študentov in profesorjev.

Poleg študija so tukaj še seveda nepozabna srečanja Erasmus študentov in različne prireditve, ki
popestrijo vsakdanjik.
Ker je Evropa zelo raznolika, pustijo različne destinacije izmenjav edinstven življenjski in
kulturno izobraževalni vtis, ki pa je tudi odraz kvalitete organiziranosti dogodkov in skupnosti
študentov Erasmus. Odločitev za Erasmus izmenjavo mi je pustila nepozabne spomine na
pokrajino, izobraževanje, ljudi, prijateljstva in dogodivščine, zaradi katerih se bom verjetno celo
življenje vračal na Portugalsko in obiskoval prijatelje iz drugih evropskih držav, katerih nebom
nikoli pozabil.

