Výmmený pobyt – skúsenosť na celý život alebo Labas iš Lietuvą
Štvrtý rok na vysokej škole môže byť niekedy trochu nudný. Hlavne ak sa človek po úspešnom skončení
bakalárskeho štúdia rozhodne študovať ďalej bez tzv. Gap year. Nie, že by mi na OPF bolo zle. Práve naopak
školu som navštevoval rád. Hoci sami dobre viete, to isté prostredie, tí istí ľudia a každý deň sa stáva
rutinou, do ktorej možno nie všetci chcú vpadnúť. Avšak, je tu jedná možnosť ako z toho von – Erasmus. Na
začiatok musím povedať, že, ako niektorí moji kolegovia aj ja mám túlavé topánky a odjakživa ma vždy
niečo ťahalo do zahraničia. Rád spoznávam nových ľudí a kultúry. Práve Erasmus ti môže dať príležitosť
vycestovať na jeden alebo dva semestre a zúčastniť sa výmnného študijného pobytu, alebo niekoľko
mesačnej zahraničnej stáže. Keďže už predtým, ako som sa prihlásil na Erasmus, som poznal niekoľko
Erasmus študentov, ktorí sa zúčastnili výmenného pobytu na našej fakulte, vždy som premýšľal aké to je byť
zahraničným študentom. A tak som sa nakoniec rozhodol splniť si tento sen a zažiť niečo nové.
Výber mojej destinácie nebol najľahší. Bohužiaľ, patrím skôr k tým nerozhodným a každé rozhodnutie si
vždy niekoľko krát vopred premyslím. Zohľadňoval som niekoľko faktorov a, keď som konečne vypísal moju
prihlášku, tak ešte tesne pred jej podaním som všetko zmenil. Vtedy som nemal ani len tušenie, ako táto
skúsenosť môže zmeniť váš život. Po absolvovaní motivačného pohovoru a splnení všetkých požiadaviek
bola známa moja destinácia – Technická univerzita v Kaunase, Litva. Pre našinca možno trochu neznáma. Aj
napriek všetkým dostupným informáciám a zdrojom, ktoré som o Litve mal som popravde sám nevedel, čo
vôbec možno očakávať. A práve, preto som si vybral Pobaltie, aby som ho mohol zažiť na vlastnej koži.
Musím však povedať, že hneď po mojom
príchode som zostal milo prekvapený. Hlavná
autobusová stanica v meste Kaunas
zapôsobila na mňa veľmi dobrým dojmom –
moderná, čistá, človek mal pocit bezpečia,
nakoľko bola strážená súkromnou
bezpečnostnou službou 24 hodín denne a
nepohybovali sa tam žiadne živly 😊. Ďalším
prekvapením bolo ubytovacie zariadenie a
moderná univerzita. Úprimne poviem, že
som tak trochu očakával drsnú postsoviestku
krajinu. Avšak nebolo to presne tak. Už počas
prvých dní som spoznal svojich nových spolužiakov azda z celého sveta a dobrodružstvo sa začalo. Iným
prekvapením bol prístup učiteľov a spôsob akým viedli vyučovanie, všetky hodiny boli vedené skôr prakticky
a nie raz sme sedeli v kruhu a všetci sme museli povedať svoj názor nahlas, to môže spôsobiť trochu stresu
na začiatku semsteru, ale neskôr sme boli so spolužiakmi spokojní.
Pochopiteľne, ako to už na Erasme býva, nie všetko sa točí okolo štúdia, ale aj spoznávania nových ľudí,
kultúr, zúčastňovať sa rôznych spoločenských aktivít, ktoré organizuje ESN (Erasmus Student Network) a v
neposlednej rade, aj cestovania. V mojom prípade to nebolo inak a, ako sa jarný semester blížil ku koncu,
tak som trochu ľutoval, že som nešiel na Erasmus na jeseň, aby som si to mohol predĺžiť. Po úspešne
zvládnutom semestri v zahraničí, plných nových zážitkov, skúseností a nadobudnutia nových priateľstiev
(niektoré trvajú do dnes), mi bolo trochu ľúto, že som opäť doma. Áno – mal som kultúrny šok po návrate
domov, ale vtedy som ešte ani netušil, že o niekoľko mesiacov sa do Litvy vrátim a zúčastním absolvenskej
praxe. Stalo sa tak po úspešnom dokončení naväzujúceho štúdia v roku 2018. Aj tento krát sa zomlelo
všetko veľmi rýchlo a pôvodne som sa do Litvy ani neplánoval vrátiť, ale stalo sa tak.
Moja absolvetnská prax bola na zahraničných stykov tej istej univerzity, kde som bol na svojom
zahraničnom pobyte. Počas tejto praxe som sa aktívne podieľal na prípravách registrácie nových

študentov a príprav hlavného ceromoniálu na
začiatku semestra (Welcome Week, ktorý bol
organizovaný pre zahraničných študentov. Tesne
pred koncom tohto pobytu som dostal pracovnú
ponuku, ktorú som prijal a od konca mojej stáže
pracujem na zahraničných stykov. Môj príbeh je
možno trochu iný ako tie ostatné, tiež to nie je
žiadna love story. Avšak aj napriek k tomu som
nesmierne vďačný za túto životnú príležitosť.
Musím skonštatovať, že Erasmus zmenil celý môj
život a istým spôsobom som stále na Erasmus lodi,
ale tento krát z inej perspektívy, čo obohacuje môj
život každý deň.
Na záver by som rád povedal, že medzi hlavnú výhodu zahraničného pobytu považujem nielen štúdium na
zahraničnej univerzite, čo je bezpochyby skúsenosť na celý život, ale aj sociálne interakcie v multikultúrnom
prostredí, ktoré ti jednoznačne dopomôžu zkodonaliť tvoje jazykové vybavenie. Jednoznačne sa naučíš
niečo nové a zmení to tvoj život.
Ak si došiel až tu, tak vieš o mojom príbehu, ako Erasmus môže zmeniť tvoj život. Pamätaj, život začína až
po prekočení tvojej zóny komfortu.
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