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Každá Erasmácka skúsenosť je iná. Tak, ako u mnohých iných vecí, aj tu platí, že všetko je o ľuďoch. V tomto
prípade je to hlavne o ľuďoch, ktorých stretnete či už ako vašich spolu-Erasmákov, alebo ako vašich
vyučujúcich a supervízorov na univerzite. Môžete stretnúť skvelých, inšpirujúcich, priateľských ľudí
a odborníkov na veci, ktoré vás zaujímajú, a tiež tomu tak byť nemusí. Záleží aj na vás, ako sa príležitosti
menom Erasmus chopíte, a akým spôsobom ten čas v zahraničí využijete. V tom lepšom prípade si z Erasmu
odnesiete krásne zážitky, nové priateľstvá a nové znalosti a pohľady na vec, ktorým by sa vám možno na
UPOLu nedostalo. Čo si ale z Erasmu odnesiete v každom prípade, či už váš pobyt bude ten najskvelejší na
svete, alebo až tak za moc stáť nebude (lebo aj to sa samozrejme deje), bude životná skúsenosť na
nezaplatenie. Najviac sa podľa mňa človek naučí (o svete aj o sebe samom) vtedy, keď vystúpi zo svojej zóny
komfortu a zo svojho každodenného stereotypu. Sťahovanie sa do novej krajiny a neznámeho mesta,
stretávanie nových ľudí z celého sveta, nadväzovanie nových sociálnych kontaktov, zvykanie si na odlišný štýl
štúdia a života, boj s často nepochopiteľnou byrokraciou, komunikácia v cudzom jazyku, ktorý možno až tak
moc neovládam – to všetko vás donúti z tej svojej zóny komfortu vystúpiť. To, čo sa v tomto procese
naučíte, sa však nijak inak naučiť nedá a ešte mnoho krát v živote oceníte, že ste si tým prešli. A to celé má
samozrejme ešte jeden veľký bonus: mnohé skvelé zážitky, ktoré si budete pamätať až kým vás Alzheimer
nepostihne, k vám jednoducho nedorazia, pokiaľ z tej vašej pohodlnej bubliny z času načas nevypadnete.
Ja som svoj (už druhý) študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ strávila v priebehu letného semestra 2017
na Univerzite v Sarajeve, v očarujúcej a našincom stále málo poznanej krajine Bosne a Hercegovine. Keďže
sa vo svojej dizertačnej práci venujem neziskovému sektoru a povojnovom vývoji spoločnosti v Bosne
a Hercegovine, využila som svoj pobyt aj ku konzultáciám s miestnymi odborníkmi či k realizácií rozhovorov
s ľuďmi v rôznych regiónoch krajiny. Vďaka tomu som mala možnosť lepšie poznať (neodvažujem sa tvrdiť,
že aj plne pochopiť) dnešnú komplikovanú situáciu v tejto krajine a zmýšľanie miestnych ľudí, ale taktiež vidieť
krásy a rôznorodosť multietnickej Bosny a Hercegoviny.
Kam sa na svoj Erasmus vydáte vy?

