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Прочети и предай нататък
Ако държиш тази книга и с недоумение се питаш какво е Еразъм, продължи да четеш!
Ако държиш тази книга и си казваш, че си чувал за Еразъм и знаеш, че това е европейска
образователна програма, която дава възможности на студентите за обучение в добри европейски университети, но не си се възползвал, продължи да четеш!
Ако държиш тази книга и си казваш, че си чувал за Еразъм и знаеш, че това е европейска
образователна програма, която дава възможности на студентите за стаж в доказани европейски компании, но не си се възползвал, продължи да четеш!
Ако държиш тази книга и си казваш, че Еразъм е за студенти само от големите университети, продължи да четеш!
Ако държиш тази книга и си казваш, че Еразъм е само за хора, които обичат да учат, а не да
се забавляват, продължи да четеш!
Ако държиш тази книга и си казваш, че вече си се възползвал от възможностите на Еразъм,
прочети и предай книгата на някой приятел!
Ако искаш да споделиш своите впечатления от Еразъм с повече хора, попълни картичката
в края на книгата и ни я изпрати на посочения адрес…
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Адриана Чакърова, Великобритания, гр. Улвърхемптън

3

Пътуването ми до Англия беше и първото ми пътуване извън България, така че
имах доста неясна идея какво да очаквам. Още с пристигането усетих разликата,
„културния шок”. Естествено, валеше. Но пък изглеждаше, че само ние, трите токущо пристигнали от слънчева България момичета, се притеснявахме от това. След
кратка среща с хазяина в един очевидно популярен „пъб”, таксито ни откара до
една тиха уличка съвсем близо до центъра на Улвърхемптън. Как беше възможно
това? Още една изненада – съвсем малко хора, никакъв трафик на улицата, която е
на 15 минути от центъра на града.

Пощенска
марка

Постепенно откривах все нови и нови неща за живота в Англия и паралелно с това
се разкриваше и нейното очарование. Величието и красотата на Лондон, модерния
Манчестър, цветния Шрюсбъри, сякаш излезлия от вълшебна приказка Стратфорд.
Всяко ново място разказваше по малко за Англия – едновременно модерна и древна; либерална и аристократична.
Това, което със сигурност разбрах за Англия, е, че всичко, което видях, преживях
и открих, не може да се опише. За да разбере човек, трябва да дойде тук и сам да
открие красотата, обаянието на Англия.
Адриана Чакърова,
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

Център за развитие
на човешките ресурси
1000 София
ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
www.hrdc.bg
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Албена Съйнова, Франция, гр. Дижон

5

200 думи са прекалено малко, за да се споделят всички впечатления от половин
година, но все пак... Дижон е град, в който има много българи . Администрацията
във Франция е известна – пращат те оттук там и обратно, но повечето са мили и
обясняват какво точно трябва да се направи. Полезен съвет за отиващите там през
следващите години – ако имате проблем с датите за отчета, се обърнете направо
към международния отдел, а не към секретарите на департамента .

Пощенска
марка

По отношение на самото учене – както навсякъде, има различни преподаватели,
хубавото е, че имахме 2 седмици да си харесаме предмети (съответно и преподаватели ). Нямаше учебници и трябва да се учи от записки, но има много французи,
които си водят записки на компютър и може да се вземат от тях. Не знам дали има
смисъл да казвам, че се запознах с много и различни култури (само ще спомена,
че на снимката е празненството по случай 3 март, на което присъстваха хора от
България, Полша, Сенегал и Китай, а Великден празнувахме българи и румънци,
ходихме и на меса с бразилка ). Често се срещах и с българите – развеждаха ме
из града, запознаха ме с различни хора, дори често си готвихме заедно (и гледахме
мачовете от световното ).
Вече достигнах лимита от думи, затова ако искате да разберете повече за живота в
Дижон, просто кандидатствайте и отидете там за 6 месеца .
Албена Съйнова,
Нов български университет, София

Център за развитие
на човешките ресурси
1000 София
ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
www.hrdc.bg
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Антонина Ивова Ташкова, Чехия , гр. Брно

7

Еразъм е едно неповторимо и незабравимо преживяване. Това e цяла общност от
хора, отворени към света около себе си, отворени за знания и нови запознанства.
Хора, които не се спират нито за миг и се стремят непрестанно да правят живота
си интересен и изпълнен с разноцветни преживявания. Еразъм е философия на
живота. Човек, бил веднъж Еразъм студент, остава завинаги такъв.

Пощенска
марка

Първите моменти на престоя за всекиго са изпълнени със страх от непознатото,
неизвестното. Но след броени дни се оказваш заобиколен от позитивни хора, които веднага стават твои приятели за цял живот. Между Еразъм студентите няма
завист или злоба, няма значение от коя част от света идваш – това те прави още
по-интересен и различен за останалите. Те нямат търпение да разберат повече за
теб, за културата ти, за езика ти.
По време на Еразъм периода научаваш повече за самия себе си, за света около
теб и не на последно място се потапяш в една съвсем друга университетска среда,
която променя отношението ти към учебния процес и към знанието като цяло.
Не се бойте да опитате от това невероятно преживяване, преглътнете страха си
от езиковите бариери и културните различия – просто се гмурнете с пълна сила и
дори за миг няма да съжалявате за направения избор.
Антонина Ивова Ташкова,
Икономически университет, гр. Варна

Център за развитие
на човешките ресурси
1000 София
ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
www.hrdc.bg
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Атанас Димитров, Австрия, гр. Дорнбирн
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Началото на Еразъм периода започна с много добре подготвена едноседмична
въвеждаща програма. Всички чуждестранни студенти бяха запознати с особеностите на учебния процес, а също и разведени през учебните звена на университета
– зали за лекции и упражнения, лаборатории, библиотека и работни помещения.
Преподавателите и организаторите бяха изключително любезни и внимателни към
всички студенти. На всеки новопристигнал студент беше обяснено подробно и изчерпателно колко много и какви възможности предлага университетът. Силно впечатление ми направиха многото съвременно и богато оборудвани лаборатории.
Една от най-интересните стаи беше лабораторията по виртуална реалност.

Пощенска
марка

Също така останах много приятно изненадан когато влязох в библиотеката, която
бе изпълнена с много и интересни книги на немски и английски език със съвременни заглавия. Местните студенти, с които учех, бяха много лъчезарни и приятелски настроени, а това превръщаше работата по общите курсови проекти в истинско удоволствие.
Скрит в подножието на малка планина, модерният и наскоро осъвременен университет е гордост за всички жители в областта Форалберг и най-вече за жителите
на град Дорнбирн. На всеки новозаминаващ студент бих препоръчал този университет поради многообразието от предлагани възможности, а също така и заради
непосредствената близост на градчето до границите на Швейцария и Германия.
Атанас Димитров,
Технически университет, гр. София

Център за развитие
на човешките ресурси
1000 София
ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
www.hrdc.bg
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Боряна Александрова Гончаренко, Великобритания, гр. Нотингам
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Програма Еразъм ми даде възможността да прекарам пет месеца в Нотингам, Великобритания. За този период аз не само се развих академично, но и опознах една
интересна чужда култура.

Пощенска
марка

Университетът, в който бях записана, предлага разнообразни курсове в областта
на компютърните науки. С невероятно удоволствие открих, че теми като Изкуствен
интелект и Когнитивна наука са не само застъпени, но и подробно изучавани. Други
интересни курсове, които записах, са Математика и графика, Обработка на образи
и технологии за излагането им, Интелект за изчисляване, Технологии за сигурност.
Университетът е изградил невероятна академична атмосфера, която позволява постоянна комуникация с професори, лесен достъп до ресурси, възможност за научноизследователска дейност.
Изключително важен аспект от програмата беше опознаването на английската
култура и бит. Приятелите, с които се запознах в Нотингам, ми разказаха за многобройните традиции в страната им. Пътуването из цяла Великобритания ми позволи да науча английската история. Програма Еразъм ми предостави невероятната
възможност да намеря много приятели, да пътувам и опознавам Великобритания.
Опита, който натрупах по време на програмата, е изключително ценен както в академичен, така и в личен план.
Боряна Александрова Гончаренко,
Американски университет в България, гр. Благоевград

Център за развитие
на човешките ресурси
1000 София
ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
www.hrdc.bg
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Веселина Петкова Петкова, Германия, гр. Берлин

13

От началото на моето образование в УАСГ мечтаех да участвам в програма Еразъм за международен обмен на студенти. Когато най-сетне имах възможността да
остана цяла година в Берлин, аз не само сбъднах мечтата си, а спечелих много повече: времето, прекарано в този страхотен град, направи от мен една национална
личност с интернационални възгледи. Пребиваването ми там промени светогледа
ми и ми даде поглед върху различни аспекти от живота. Станах по-самостоятелна и
уверена, защото успях да се интегрирам в среда, напълно различна от познатата.

Пощенска
марка

Срещнах невероятни хора от различни държави, посетих и други красиви исторически градове, преживях живостта и магнетизма на Берлин, бях част от цял един
различен свят и видях пъстротата на цветовете му. Ако бих се върнала във времето, когато пред мен стоеше изборът и възможността на програма Еразъм, не бих
променила нищо от случилото се след това, защото това би означавало да променя
една невероятна година в моя живот.
Моето послание към бъдещите Еразъм студенти е да бъдат смели, амбициозни
и чрез преживяването на също толкова хубави мигове да обогатят своята личност!
Веселина Петкова Петкова,
Университет за архитектура, строителство и геодезия, гр. София

Център за развитие
на човешките ресурси
1000 София
ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
www.hrdc.bg
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Галин Христов Янев, Полша, гр. Варшава

15

Общото впечатление от Еразъм е неповторимо усещане, което остава за цял живот. Срещата със студенти от толкова много държави, както и животът в чужда страна отварят светогледа на всеки, който е имал щастието да участва в програмата.
Еразъм ми даде възможност да обогатя знанията си с обучението в чужбина, помогна ми да се науча да използвам свободно чужд език, а също така ми позволи да
се запозная с бита и културата на Полша, което ми беше от голяма полза.

Пощенска
марка

Да комуникираш с чуждестранни студенти на същата възраст е огромно удоволствие както заради знанията, които се придобиват, така и заради безкрайните забавления при сблъсъка на разнообразните култури. Това засили желанието ми да
опознавам все повече и повече живота в останалите европейски държави. Открих,
че с повечето нови приятели, които намерих там, имаме много сходни интереси,
проблеми и цели в живота. Също така имах възможност да сравня нивото на обучение в България с това в останалите европейски държави и фактът, че българското
висше образование не отстъпва на централноевропейското, значително повиши
моето самочувствие на студент.
Препоръчвам на всеки, който има възможност да участва в програмата, да забрави
своите притеснения и да се потопи в това незабравимо пътешествие.
Галин Христов Янев,
Бургаски свободен университет

Център за развитие
на човешките ресурси
1000 София
ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
www.hrdc.bg
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Георги Евгениев Димитров, Белгия , гр. Гент

17

Мисля, че най-добрият начин да започна описването на моя престой в Белгия, град Гент, където ме изпрати програма Еразъм е да кажа, че 5-те месеца, прекарани там, бяха най-щастливите в живота ми! Мога да кажа това без капка съмнение!
Най-важният урок, който успях да науча, е колко са различни хората, колко пъстър и цветен
е всъщност светът и колко радостни моменти може да ни донесе, стига да се престрашим да
ги поискаме! Освен многото пътувания, партита и безброй много приятели, които намерих,
трябва да спомена и фактора образование, предполагам .

Пощенска
марка

Учението в „Artevelde Hogeschool”, което беше моята приемаща институция, също има огромна заслуга за приятните ми мигове там. Преподавателите бяха изключително отворени хора,
които ни предразполагаха изключително много към безброй интересни дискусии, отнасящи
се за актуални събития от политиката и икономиката. Чрез многото ни възлагани задачи, презентации, курсови проекти успях да преоткрия работата в екип. Начинът на работа и следването на указанията, които трябваше да изпълняваме, спомогнаха за придобиването на много
нови качества, както и за доразвиването на стари такива.
И понеже май се приближих до изискваните 200 думи, смятам да приключа с благодарности!
Благодарности към цялата програма Еразъм за това, че ми осигури тези невероятни моменти. Моменти, които минаха като един миг...
Всъщност когато се сетя за „моя Еразъм”, в съзнанието ми изплуват спомените ми от дете за
приказките на Андерсен.  И колкото и красиво и прехвалено да звучи всичко, то наистина
беше такова, така го чувствам, така го и изразявам чрез писането на това скромно есе! 
Благодаря ви отново за приказката, която вашата програма ми осигури, приказка, чието единствено лошо нещо беше, че имаше КРАЙ!

Георги Евгениев Димитров,					
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, гр. София
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Гергана Кърпачева, Иван Петров, Димитър Ников, Италия, гр. Santa Lucia del Mela (ME)

19

Ние заминахме на 15 май за Сицилия. Посрещнаха ни много добре, същия ден се
настанихме в къщата, която бяхме наели. В понеделник отидохме при шефа да ни
обясни с какво ще се занимаваме през престоя ни там. На другия ден започнахме
работа от 8 часа. Отидохме на лозята, трябваше да правим резитба, филизене.
Така – две-три седмици. Отвреме навреме работeхме във винарната. Там бутилирахме вино, правeхме кашони за бутилките, филтрирахме виното, правeхме
проби на вината, дегустирахме ги.

Пощенска
марка

Един ден отидохме до остров Lipari да закараме вино. Дотам пътувахме с кораб.
Беше много красиво. След няколко дни пак работихме на лозята, връзвахме лозите,
момчетата опъваха телове на редовете. След известно време започнахме да режем
част от плода на лозята. Общо взето, работата не беше трудна. Много се забавлявахме. Хората са много мили. Надяваме се да отидем отново.
Гергана Петрова Кърпачева,
Иван Владимиров Петров,
Димитър Илиев Ников,
Висше училище „Земеделски колеж”, гр. Пловдив
Център за развитие
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Деница Тодорова, Португалия, гр. Порто

21

През летния семестър на 2009/2010 бях на обмен по програма Еразъм в университета Universidade Portucalense IDH, специалност “Право”. Записах курсове за 30
кредита. Освен задължителния предмет Португалски език, записах още пет курса:
История на португалската култура, Международно публично право, Наказателно
право и Търговско право. Изключително съм доволна от преподавателите, които
са отлични специалисти в областите си и от условията, предоставени от университета. Начинът на преподаване е типичен за европейските университети – водят
се записки по време на лекции и се чете вкъщи. Относно изпитите – трябваше да
разработим проекти или курсови работи, които се предават в края на семестъра.

Пощенска
марка

Еразъм студентите бяхме многобройна група от различни националности. Някои като мен бяха дошли за един семестър, а други - за година. Разбира се, между
учебните дни имахме и свободно време за екскурзии. Посетихме Лисабон, Брага,
Синтра и стигнахме чак до Канарските острови. Отношението на местните португалци беше много добро. Оформихме приятелски взаимоотношения между Еразъм и местните студенти – редовно се събирахме и празнувахме.
Едно е сигурно – всички прекарахме незабравими мигове, създадохме приятелства и ще споменаваме програма Еразъм винаги, когато си спомняме за
студентските си години!
Периодът ми като Еразъм студент ще остане най-хубавият ми спомен от студентския ми живот!
Деница Тодорова,
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
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Добри Димитров Ковачев, Еразъм на кораб

23

Благодарение на програмата Еразъм успях да осъществя нужната ми практика на
море. Качих се на кораба „Африкан хайуей” в Емден, Германия. И оттам започна моето 4-месечно плаване. Кръстосвахме морето надлъж и нашир. Пътувахме и минахме през много страни, от Германия стигнахме в Ирландия, оттам продължихме към
Испания, Португалия, Англия. Неведнъж и два пъти прекосихме Бискайския залив.
На кораба срещнах разбиране от всички членове на екипажа, които ми помогнаха
изключително много в подготовката ми.

Пощенска
марка

През свободното ми време имаше възможност да излизам в градовете, в които бяхме. Силно впечатление ми направиха всички места, които посетихме, но най-впечатлен останах от град Сантандер в Испания. Там ме грабна топлотата и отзивчивостта на хората. Успях да разгледам доста от забележителностите, които оставиха
траен спомен в мен. Доста приятни спомени пазя и от китното градче Сетубал в
Португалия и невероятната топлота на хората там и техния южняшки дух.
Програмата ми помогна да изградя нужната ми основа в бъдещата ми професия на
корабоводител, радвам се, че станах част от нея и ще се радвам да продължава да
помага на студентите така, както помогна на мен.
Добри Димитров Ковачев,
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна
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Катерина Александрова Златева, Финландия, гр. Хелзинки

25

В тази студена скандинавска страна приемът беше топъл и приветлив. Беше осигурен ориентировъчен курс в продължение на 2 дни, по време на който ни запознаха с начините за използване на градския транспорт, библиотеката, здравните
услуги, университетската ел.поща и система за оценяване. Запознаха ни с част от
обичаите и историята им. Беше ни предоставена и възможността да посещаваме
курс по финландски език. Правеше впечатление отношението на преподавателите към студентите. Впечатли ме проявената загриженост за това как се чувстваме,
имаме ли нужда от помощ, разбираме ли поставената ни задача, достатъчно ли ни
е времето за нейното изпълнение.

Пощенска
марка

Организации „Студентски съвет” например ежеседмично организираха различни
събития, благодарение на които се запознавахме с толкова много хора от различни
националности и обменяхме впечатления и знания за какво ли не, а забавленията
и купонът бяха гарантирани.
Ако някой ден попаднете в Хелзинки и имате нужда някой да ви упъти, достатъчно
е само да отворите карта – до 5 минути някой минувач вече сам ще ви е предложил
услугите си.
Катерина Александрова Златева,
Аграрен университет, гр. Пловдив
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Кристина Дивизиева Дивизиева, Германия, гр. Мюнстер

27

Ще се опитам с думи да опиша чувството за това да бъдеш Еразъм студент, но те ще бъдат
нищо в сравнение с това да можеш да го преживееш.
В момента, в който стъпих в Мюнстер, почувствах щастие, което изпълни цялото ми същество. Нямах търпение да изживея всичко, което ме очакваше.

Пощенска
марка

И така моят Еразъм живот започна с вечерта за запознаване. Срещнах невероятни хора
от целия свят. Те промениха моя живот и мироглед. Топли и приятни хора, с които с удоволствие прекарвах всеки ден и с пълни шепи грабех знания за техния живот, култура и
заобикалящ ги свят. Въпреки честите дъждове и мрачното време, Еразъм студентите не
губехме желание за разходки и нови вълнуващи преживявания. Посетихме много и красиви градове и се наслаждавахме на възможността, дадена ни да изживеем тези моменти.
Понякога изпадахме в доста комични ситуации заради езиковата бариера и не дотолкова
добрите ни познания по езика, но ние посрещахме тези неволи с усмивка и се научихме
дори да ги използваме в наша полза. Помогнаха ни, разбира се, многото езикови курсове,
които посетихме, и които ни дадоха възможност да се опознаем още повече. Макар и
програмата в университета ми да беше доста натоварена и обвързваща, аз се опитвах да
съчетавам времето си така, че да намирам време за всичко и всички.
Еразъм ме научи да бъда по-отговорна, самостоятелна, да улавям всеки красив миг
и да му се радвам. Всеки ден си мечтаех Еразъм да не свършва, но въпреки това не
съжалявам, че дойде неговият край, а съм щастлива, че го изживях. Аз не съм същата
след моя Еразъм!!!

Кристина Дивизиева Дивизиева,
Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград
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Маргарита Калчева, Англия, гр. Ковънтри

29

Престоят ми по Еразъм беше наистина полезно и хубаво преживяване. Изкарах последната
година от обучението си за бакалавър там като Exchange Student, директно в тяхната завършваща година. Нещо като преместване в ново училище, но този път не губиш старото, само
получаваш второ. Всъщност след началните въвеждащи седмица-две свикваш и изпращащата
и посрещащата институция стават „твоя университет”.

Пощенска
марка

В академично отношение Англия безспорно е добър избор. За мен беше година, в която се
запознах с един много по-различен подход на обучение, изисквания, култура.
Фокусът беше върху груповата работа и практическите проекти. В моята специалност „Компютърни системи и технологии” в ТУ Варна и „Софтуерно инженерство” в Coventry University,
UK това е отличен начин да учиш. В Англия го наричат “learning by doing” – научаване в процеса на работа, с подкрепата на студенти и преподаватели. Интересно е, че при групов проект
всеки е отговорен за крайния резултат. Ако някой в групата не си е свършил работата добре,
ти също си виновен и поемаш последствията, защото си го оставил да се провали. Контролът е голям – срещи с преподаватели, отчет за свършена работа всяка седмица, проверка на
всичко, което предаваш, за съвместимост с други текстове (плагиатство).
Технологичната база е отлична и е на разположение по всяко време, на всички студенти –
ползвали сме лабораториите на CISCO и в събота следобед , а по време на сесия библиотеката работи денонощно и често буквално е пълна. Обстановката е изискваща, но също стимулираща и креативна. Опитът, приятелствата и контактите, които създаваш, са незаменими.
Трябва да го преживееш, за да го оцениш и потърсиш отново.

Маргарита Калчева,
Технически университет, гр.Варна
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Мирела Христова Христова, Португалия , гр. Бежа

31

Еразъм е не просто програмата, на която отидох, Еразъм промени живота ми. Чрез
нея аз успях да видя света, да намеря приятели, които никога не съм мислела, че ще
срещна. Наистина ме беше страх да поема риска, но си заслужаваше всичко. Мога
да кажа, че там намерих своето Еразъм семейство и станах член от него. Бяхме винаги заедно – в трудности и щастливи моменти. Празнувахме заедно всички рождени дни. Пътувахме и обиколихме доста държави. Никога не бих си представила, че
ще отседна в 5 – звезден хотел за сметка на авиокомпания и ще бъда на концерта
на световноизвестния певец Shaggy във Фаро, Португалия, и билетът да е толкова
евтин, че да бъда на първия ред.

Пощенска
марка

Образованието, което получих там, беше на високо ниво и преподавателите даваха
всичко от себе си, за да ни научат, и това, което ми допадна най-много, е че ни дадоха право на свобода да правим проекти по предметите, които изучавахме, и да
казваме това, което мислим, и да бъдем чути. Научих основни неща на португалски
и мога да кажа, че този език ми помогна да се справям в магазините, да общувам с
испанците, португалците, бразилците и малко с италианците.
Еразъм променя съдби, събира хора, намира приятели, дава образование, опит,
дава шанс да пътуваш и опознаваш нови култури, нрави и обичаи и най-вече те
прави един от Еразъм семейството. Във всяка държава има хиляди Еразъм студенти, искаш ли ти да си следващия/та? Промени своя начин на живот с Еразъм и
бъди част от нашето семейство!
Мирела Христова Христова,
Бургаски свободен университет
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Михаил Стоянчов Цвеов, Франция, гр. Гренобъл

33

Впечатленията са много и чудесни, делят се на научни, културни и планински.
Научих много и в трите области.
Имаше модерни компютри, в залите на Политехническия институт се влизаше с
код или пластмасова карта, имат обща кухня, хората са приятелски настроени, запознах се с много колеги, има голям велопаркинг, а в града улиците имат велоалеи.
Имаше организиран семинар на отдела в алпийско хотелче, където се играха и колективни игри. Имат скъп лицензиран софтуер, който се активира само понякога
и персонално, защото се заплаща на период от време, а не на закупен продукт. В
града има и хора, малко разочаровани от чуждите езици, като даже някои млади
хора не знаят английски. Имат много богат весел фолклор, подобен на келтския,
танци, музика, и всяка седмица се събират всякакви желаещи в парка и в старинния
център да свирят и танцуват свободно.
От световната културна организация Couchsurfing местните ме разведоха из прекрасни алпийски места с езера и на уникален старинен селски фестивал от 18-ти
век с типичните красиви дрехи. Изпробвах вина и ликьор, ходих на дискотеки-балове с типичните им фолклорни бални танци, някои - същите като шотландските.
Много от танците са хорца – за ръце, за пръсти, лакти.
Михаил Стоянчов Цвеов,
Българска академия на науките, гр. София

Пощенска
марка
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Николай Андреев Николов, Швеция, гр. Векшо (Växjö)

35

Първи март. Кацаме в Стокхолм. Студено е. Мрачно е. Първият ми въпрос е: „Какво
правя тук?“ За човек, който за първи път напуска родната си страна, се чувствам доста
странно. За мен току-що падна желязната завеса. Много хора. Различни хора, говорещи език, който не разбирам. Започвам да се чувствам все по-странно, но и започва да
ми харесва и постепенно започвам да се наслаждавам все повече на обстановката и
ситуацията, в която попаднах.
Втори март. След тежка нощ, успяваме да стигнем до града, в който се намира университетът, в който трябва да разработвам дипломната си работа. Всичко е в сняг,
но улиците и тротоарите са почистени. За мой най-голям късмет спирката, на която
слизаме, се оказва близо до общежитието, в което се очакваше да живеем следващите
пет месеца. Настаняваме се и е време за почивка. Следващите няколко дена бяха проучващи за местната инфраструктура. Разгледахме основните корпуси на университета
и открихме библиотеката, която за моя собствена най-голяма изненада се оказа мястото, доста често посещавано от мен.
Дойде краят на първата седмица. Петък е. Време за купон. Запознах се с много и
различни хора от различни краища на света. Създадох приятелства, които поддържам
и до днес.
След тежката събота и неделя дойде време да се срещнем и с професора, който се
очакваше да ни помага за проектите. Изключително приятен и ведър човек, готов винаги да ти помогне с каквото и да било. Останалата част от престоя ми бе запълнена
само с положителни емоции, нови хора. Научих се да живея по друг начин и да гледам
на света от друга гледна точка.
Никога няма да бъда същият след моя ЕРАЗЪМ.

Николай Андреев Николов,
Русенски Университет “Ангел Кънчев”
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Свилена Бориславова Друмева, Германия, гр. Мюнстер
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Първият впечатляващ момент от моя Еразъм период бе посрещането, което ни
бяха устроили през първата седмица. Първоначалният стрес, който изпитваш, изчезва именно през тази седмица. Тогава всички Еразъм студенти се събират, запознават, забавляват и опознават града... Разбира се, това става с помощта на Еразъм
координаторите от там, отговорни за нас. Макар и да се налагаше да посещаваме
лекции и упражнения през всяка останала седмица, забавленията и събиранията
не спираха. Всеки вторник и четвъртък вечер си имахме предварително уговорени срещи, на които отиваха всички Еразъм студенти. Колкото и езикови курса да
бяхме посетили, нямаше по-добър от този да упражняваме езика с останалите Еразъм студенти. А още по-забавно и полезно беше, когато сред нас имаше немец,
който да поправя малките грешки, които допускахме .

Пощенска
марка

През Еразъм периода се запознах с изключително много хора от различни националности. Някои от приятелствата, които започнах там, ще си останат вечни.
Ако реша да посетя отново Германия, или пък Испания, Италия, Естония, Турция,
Гърция, Китай, Бразилия, Холандия, Полша, със сигурност ще има кой да ме посрещне .
Еразъм периодът ме научи на търпение, отговорност, самостоятелност. Това е
един от най-забавните и запомнящи се моменти в моя живот!
Свилена Бориславова Друмева,
Лесотехнически университет, гр. София
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Филип Митков Филипов, Германия, гр. Дрезден
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Благодарение на международната програма за обмен на студенти Еразъм, която университетът ми предлага, имах възможността да прекарам четири месеца в Дрезден, Германия. Успях да събера информация за последните научни постижения в моята област,
да натрупам теоретични познания и да се науча да общувам пълноценно в мултикултурна среда. Научих какво е отношението на нациите далеч от родните им държави и
техните традиции. Промених своя живот, обогатявайки се с нови социални, академични
и културни познания и опит.

Пощенска
марка

Еразъм програмата ми предложи обучение за един семестър в Техническия Университет в Дрезден, Германия, където успях да подготвя дипломната си работа. Условията за
работа бяха изключително добри и успях да се докосна до авторитета и съвременното
образование в Техническия университет в град Дрезден. Получих безценен практически опит в общуването с университетските преподаватели.
Пътуването ми беше нормално, при пристигането си осъществих контакт с програмата на домакините за адаптиране, която ми помогна изключително много за настаняването и получаването на нужната ми информация за целия ми престой в Германия. Участвах
в програма от различни групи и социални събития, която сплотява хората и ги кара да
забравят различията помежду си с убеждението, че всички имаме еднакви проблеми и
стремежи. Това да съм Еразъм студент ми помогна да намеря много приятели от различни държави, да изградя дълготрайни взаимоотношения със студенти от цял свят.
Програма Еразъм е едно изключително преживяване, което те учи не само да общуваш с хора от различни страни, но и ти дава важни уроци за живота. Това преживяване
ще ми остави спомен за цял живот.

Филип Митков Филипов,
Университет за архитектура, строителство и геодезия, гр. София
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Шенол Яшар, Гърция, гр. Янина
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Програмата Еразъм въобще не е за изпускане.
Това е една уникална програма, която ви дава възможност да учите един или два
семестъра в чужд университет, да видите каква е образователната система в чужбина, да научите някой чужд език, да си упражните английския (където и да сте Еразъм студент, ще говорите и на английски), да се срещнете с хора от цяла Европа,
дори и от цял свят. Там се създават интернационални приятелства. Дори след това
може да си ходите и на гости, например това лято ходих в Янина за един уикенд, за
да видя приятелите си там.

Пощенска
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Това е една много добра програма за културен обмен. Където и да сте Еразъм, ще
прекарате незабравимо време.
Шенол Яшар,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
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СНИМКА ЗА ВАШАТА ЕРАЗЪМ ИСТОРИЯ

ПОЩЕНСКА КАРТИЧКА С ТВОИТЕ ЕРАЗЪМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ:
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Ролята на Националната агенция
Центърът за развитие на човешките ресурси е Националната агенция за България по Програма „Учене през целия
живот” (2007-2013).
Националната агенция играе важна роля в практи-ческото изпълнение на Програмата, като администрира де-централизираните дейности в целия проектен цикъл:
• разпространява информация за дейностите
на Програмата;
• приема и регистрира кандидатурите;
• организира селекцията;
• сключва договори с успешно преминалите
селекцията кандидати;
• извършва плащанията по договорите;
• извършва мониторинг и консултации
на финансираните проекти;
• приема отчетите по тези проекти;
• организира дейности за разпространение и
валоризация на резултатите от успешни проекти.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за
начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Център за развитие на човешките ресурси
1000 София, ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
тел. (+359 2) 915 50 10, факс: (+ 359 2) 915 50 49
hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg
Приемно време
на Център за развитие на човешките ресурси:
вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.
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