
2015-2016 სასწავლო წელს ერასმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამით გავემგზავრე 
რუმინეთში და  ერთწლიანი მობილობით სწავლა გავაგრძელე ბაბეშ ბოლაის 
უნივერსიტეტში.  პროგრამაში მონაწილეობამ  მიღებულ აკადემიურ ცოდნასთან ერთად 
მომცა ძალიან დიდი გამოცდილება, რადგან უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სტუდენტების 
შესაძლებლობების მაქსიმალურად რეალიზებას. გარდა თეორიული ცოდნისა, დიდი 
ყურადღება ექცევა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას სტაჟირებების, 
კონფერენციებისა, თუ სხვა ღონისძიებებში ჩართვის საშუალებით. განსაკუთრებით მინდა, 
ხაზი გავუსვა უნივერსიტეტის პერსონალის დამოკიდებულებას  სხვა ქვეყნებიდან ჩასული 
სტუდენტების მიმართ. მათი ინტეგრაციის მიზნით უნივერსიტეტი არაერთ ღონისძიებას 
ახორციელებს, მათ შორის აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ უნივერსიტეტში არსებობს 
საერთაშორისო სტუდენტური კლუბი, რომლის წევრობაც შეუძლია ნებისმიერ სტუდენტს. 
კლუბის წევრობა ძალიან ნაყოფიერი გამოდგა ჩემთვის, რადგან საშუალება მომეცა უფრო 
სიღრმისეულად გამეანალიზებინა კულტურული მრავალფეროვნებისა და 
უნივერსალიების თავისებურებანი. გარდა ამისა, აკედემიური  ცოდნის გაღრმავების 
მიზნით, მონაწილეობა მივიღე სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში, ასევე, 
აქტიურად ვიყავი ჩართული სხვადასხვა სემინარებსა და  ტრეინინგებში, რაც ძალიან 
დამეხმარა არაფორმალური ცოდნის გაღრმავებაში. შემიძლია ვთქვა, რომ პროგრამაში 
მონაწილეობამ მომცა ძალიან დიდი ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც დარწმუნებული 
ვარ, ძალიან გამომადგება მომავალში. 

მირანდა თედეშვილი 

 

In 2015-2016 academic year I participated in Erasmus Munds program and continued studying in 
Romania at Babes Belaya University. As a result of participation in this program I got a valuable 
academic knowledge and gained practical experience. This University helps its students to realize 
their skills, together with theoretical knowledge they pay a special attention to developing the 
practical skills by participation in internship programs, conferences and other kind of activities. I 
want to especially emphasize the attitude towards the international students, for their integration, 
university organizes several activities including the fact, that there is a international students club 
at the university, being a member of this club appeared very useful for me because I had a chance 
to analyze cultural diversities and universals in depth. To deep  my academic knowledge I 
participated in students conferences, I was also  actively involved in  several seminars and 
workshops which helped me to deep my informal knowledge. I can say, that participation in this 
program gave me knowledge and experience which will be very useful in the future. 
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