
სემესტრი, რომელმაც უდიდესი გარდატეხა მოახდინა ჩემს ცხოვრებაში 

უცხოეთში სწავლა ყველა სტუდენტის სურვილია. შეიძლება ითქვას, ეს ერთგვარი 
ტრამპლინია კარიერაში. საზღვარგარეთ სასწავლებლად წასვლა ყოველთვის 
მინდოდა. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტმა მომცა შანსი მიმეღო 
მონაწილეობა კონკურსში, რომელიც გულისხმობდა საშემოდგომო სემესტრის გავლას 
გერმანიაში, კერძოდ “DHBW-Duale Hochschule Baden-Wuterberg”-ის უნივერსიტეტში. 
გავიმარჯვეთ ორმა სტუდენტმა. ერთ-ერთი აღმოჩნდა ჩემი მეგობარი თამარ 
ოთარაშვილი.  

ეს მოგზაურობა უდიდესი გამოწვევა და გამოცდილება აღმოჩნდა. ჰაიდენჰაიმი 
მშვიდი ქალაქია, ულამაზესი პატარა სახლებითა და ქუჩებით. უნვერსიტეტის 
პირველი დღე ამაღელვვებელი და ქაოსური იყო. ლექტორებისა და სტუდენტების 
კეთილგანწყობა სწავლის პროცესს უფრო საინტერესოსა და მრავაფეროვანს ხდიდა. 

მოვახერხე გამეუმჯობესებინა უცხო ენა, პროფესიული შესაძლებლობები და 
გუნდური მუშაობის უნარი. დამოუკიდებლად ყოფნამ მომცა საშუალება უკეთ 
გამეცნო საკუთარი თავი, გავმხდარიყავი თავდაჯერებული და მიმეღო მაქსიმალური 
სიამოვნება უცხო ქვეყნებისა და კულტურების გაცნობისას. 

ვფიქრობ, რომ გაცვლითი პროგრამების ძირითადი ხიბლი კონტაქტის დამყარებაა იმ 
ადამიანებთან, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოდიან. თითოეული 
მათგანი განსაკუთრებული და განსხვავებულია. ამ ყველაფერმა ჩემზე უდიდესი 
შთაბეჭდლება მოახდინა. ეს არის დაუვიწყარი მოგონებები, რომელიც მთელი 
ცხოვრების განმავლობაში გამყვება.  

ნინო ჯაფარიძე 

 

Semester which had the largest turning point in my life 
 
Studing abroad is what every student wants to do. This is one of the biggest steps to become a  
successful person in future. 
 
I have always wanted to study abroad; this was my dream which has come true. Thanks to 
Grigol Robakidze University I had an opportunity to spend one semester in Germany, at 
“DHBW-Duale Hochschule Baden-Wuterberg” University. My friend, Tamar Otarashvili and 
I went to study in Germany. 
 
This trip turned out to be a great challenge and experience for us. Our city, Heidenheim is 
very calm, small and beautiful, with lots of houses and streets. 
 



The first day of the university was full of excitement and chaotic. Students’ and lecturers’ 
benevolence made the teaching process more interesting. I tried to improve my English, 
speaking and presentation skills, team working and so on. 
 
Living in the foreign country made me more independent and increased my self-confidence. 
Also, I got extremely great pleasure travelling in different countries and meeting with different 
cultures. 
 
I think the main advantage of exchange programmes is to meet people from different countries; 
each of them is special. I was influences by studying in Europe. These are really is unforgettable 
memories. 
 
 
Nino Japaridze 


