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Na zahraniční studijní pobyt jsem chtěla vyjet vždycky. Moje katedra, kde jsem 3 roky studovala, však
nenabízí téměř žádné možnosti studentské zahraniční spolupráce. Po rozhovoru s kamarádkou z katedry
geografie jsem se rozhodla, že pokud bude ta možnost, vypůjčím si od nich smlouvu a na Erasmus+ se
vydám přes "cizí" katedru.
Na katedře geografie byli všichni moc milí, ochotní a odpověděli na všechny mé dotazy. Zjistila jsem tedy, že
to lze - i když to bylo formálně trochu komplikovanější, než kdybych vyjela přes svoji katedru. Z bohaté
nabídky jsem si pro svůj pobyt vybrala Slovinsko, Lublaň. Studijní plán jsem si navolila sama, podle svého
zájmu a specializace. Koordinátoři na domácí i zahraniční univerzitě mi pokaždé ochotně pomohli se vším, co
jsem potřebovala, a dost mě podpořili. Jediné trable jsem měla s paní referentkou na studijním, které se
nelíbilo, že dělám úpravy ve svém studijním plánu a nebyla příliš ochotná se mnou situaci řešit. Naštěstí i toto
dopadlo dobře.
...
O samotném pobytu bych toho mohla říct mnoho, mluvit hodiny a hodiny. Slovinsko je nádherná země s
milými lidmi, fantastickou přírodou a perfektní polohou a velikostí pro výlety. Lublaň je krásné město, všem
můžu doporučit návštěvu nebo i dlouhodobý pobyt. Studovala jsem zde na Filozofické fakultě, poněvadž zde
sídlí jejich katedra geografie. I když jsem o tom zpočátku pochybovala, bylo to pro mě velkým přínosem.
Předměty, učitelé, individuální úkoly - vše mi dalo možnost se na objekt mého studia podívat trochu jinak, s
jakýmsi nadhledem. Studium mi rozhodně rozšířilo obzory a považuji to za velký přínos, a to i přes to, že jsem
zde nestudovala přímo svůj obor. Ale to víte, ono to ani tolik o tom studiu není... Je to především o poznávání.
Nových lidí, přátel, nové země. Pro srovnání, co máme společného a v čem se lišíme. Pro poznání sám sebe,
překonání bariér či stereotypů a posunutí svých vlastních hranic. Tak trochu o tom spadnout na hubu a
pomoct si sám... Nedá se to popsat pár slovy. Jeďte a zažijte to sami.
Své účasti v programu Erasmus+ rozhodně nelituji. Naopak. Jediné, čeho lituji je, že jsem s tím vyčkávala tak
dlouho.

