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Одлазак у Италију
на

Еразмус+
мобилност је била
моја жеља од самог
почетка студија.
Желела да искусим
живот и студирање у
иностранству.
Будући
да
сам
велики
љубитељ
путовања,
видела
сам ово као одличну
прилику да обиђем
велики део своје
омиљене државе и
да у њој будем много
више од туристе.
Што се тиче саме процедуре око пријаве и реализације мобилности, уз помоћ
и подршку особља нашег универзитета, све је протекло без икаквих
проблема, а носим позитивна искуства и са Универзитета у Верони.

Универзитет у Верони има развијену мрежу интернационалних студената
којима су доступне све погодности које се пружају студентима из Италије.
Професори и запослени на универзитету су увек били доступни за сва
питања.
Са студентима из Италије нисам имала прилике да се срећем, будући да сам
предавања углавном пратила онлајн, због ситуације проузроковане
пандемијом вируса Covid19, али су они били вољни да се увек ван факултета
придруже Еразмус дружењима. Са друге стране, страни студенти су заиста
једна велика породица и сви смо били спремни да увек међусобно пружамо
једни другима помоћ и подршку.
Због пандемије, у једном периоду су
сва предавања реализована онлајн.
Чак и када су предавања почела да
се одржавају на факултету, сви
студенти су имали опцију да их
директно прате онлајн а за
присуство на предавању је била
потребна
резервација
места.
Полагање испита је углавном било
организовано онлајн, на посебним
платформама, мада су професори
имали могућност и да их организују
уживо. Сама настава у Италији се
изводи на другачији начин од онога
на који сам ја навикла на
Универзитету у Крагујевцу, тако да
ми је то искуство било занимљиво.

Еразмус размена ми је донела мноштво невероватних искустава и успомена,
као и много користи, како на пољу самих студија, тако и на личном плану.
Међутим, као нешто најдрагоценије бих издвојила то што сам упознала заиста
сјајне људе из целог света међу којима ће ми неки, сигурна сам, бити пријатељи
за цео живот.

Свим студентима бих од срца
препоручила да, уколико нису већ
упознати,
истраже
Еразмус+
програм и све што он нуди, да се
пријаве за размену и да уживају у
сваком тренутку!

Оваква прилика за искуством које
ће, несумњиво, обележити и
обогатити период студирања се
заиста не пружа често и не треба је
пропустити!

