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Jsem student druhého ročníku magisterského studia regionální geografie na PřF UP. V rámci studijního
programu Erasmus+ jsem strávil pět hezkých měsíců letního semestru akademického roku 2016/2017
v Bosně a Hercegovině, a to konkrétně na Univerzitě v Sarajevu. Z mého pohledu nebyl ani tak rozhodující
výběr země, ale odhodlání zkusit si to. O této možnosti jsem totiž přemýšlel již od samého začátku studia na
VŠ. Od ostatních studentů, kteří toho již v minulosti využili, jsem slyšel jen samá pozitiva. U mě ale vždy něco
chybělo, abych se rozhodl do toho jít. Rozhodnutí vyjet studovat do zahraničí nelituji a rozhodně bych ho chtěl
všem doporučit!
Díky studijnímu pobytu jsem viděl, jak funguje systém a kvalita vyučování mého oboru na jiné univerzitě,
poznal nové kamarády z různých koutů Evropy, procestoval řadu nádherných míst a především poznal lépe
sám sebe. Nikdy jsem nebyl jazykově nadaný. I zde ale můžu říci, že mi studijní pobyt v cizí zemi pomohl.
S profesory na univerzitě nebo dalšími studenty a kamarády z Turecka, Německa, Rakouska, Španělska a
jiných zemí jsem postupně dokázal lépe komunikovat v angličtině. Hostitelská univerzita nám dokonce
nabídla možnost kurzu bosenštiny, který jsem jednou týdně navštěvoval a po úspěšně absolvované zkoušce
dokonce získal certifikát základní znalosti místního jazyka. Program Erasmus+ pro mě ale zcela jistě
znamená víc než jen každodenní komunikaci v cizí řeči. Tu si snad můžu zdokonalit i v ČR…
V Bosně a Hercegovině jsem zažil v neposlední řadě také laskavost a soužití lidí s různým náboženským
vyznáním. To samo osobně nezažil každý, ani někteří studenti programu Erasmus+. Pokud někdo z Vás váhá
nad možností studijního pobytu v jiné zemi tak jako já před mým výjezdem, tak doporučuji využít některou
z nabízených možností a klidně pokud je možnost, tak rovnou i Bosnu 

