
Pozdravljene drage bralke in dragi bralci. 

 

Sem bivša študentka Višje prometne šole Maribor in ponosna Erasmovka, saj sem leta 2011 za semester odšla na 

študentsko izmenjavo v Litvo.  

 

Tako sem Erasmus doživela jaz ... 

 

In se je začelo ... 

Bilo je hladnega septembrskega jutra leta 2011, ko sem se z ogromnim nahrbtnikom in s še večjim kovčkom 

odpravljala na pot proti litvanski prestolnici. Pred mano je bilo več kot 1300 neprepotovanih kilometrov. In sem 

se, kljub vsem dvomom in strahom pred tujim svetom, odpravila na pot. Ti trije meseci so mi dobesedno 

spremenili življenje.  

 

Akcija ... 

Na železniški postaji me je pričakal študentski mentor. Odvil se je hitri pregled mesta med potjo do študentskega 

doma. V domu sta me pričakali cimri iz Madžarske. Tista, s katero sem si delila sobo in tudi z njo preživela največ 

časa, mi je ostala vse do danes dobra prijateljica.  

Predavanja so potekala tri-  do štirikrat na teden, v dopoldanskem času. Včasih je kar prehitro minilo, saj so bila 

predavanja velikokrat zelo zanimiva. Mislim, da me je skoraj najbolj razveseljevalo to, da sem ves čas morala za 

komuniciranje, pisanje poročil in seminarskih nalog uporabljati angleški jezik. In res sem ga dodobra izpilila.  

 

V programu za Erasmus študente je bil poleg predavanj vključen tudi obisk osnovne šole nekje v okolici Vilniusa, 

kjer smo predstavili svoje domovine, dvakratni ogled snemanja večerne odaje na Litvanski nacionalni televiziji in 

ogled litvanskega vojaškega muzeja na prostem. Najboljši del se je še vedno odvijal v študentskem domu, kjer se 

je hitro razširila novica, da v enem apartmaju živijo Erasmus študentke. Postali smo super družba, v katero smo 

bili vključeni študenti kot tudi nekateri zaposleni v domu. 

 

V času bivanja v Litvi sem spoznala še ogromno drugih Erasmus študentov. Veliko jih je bilo iz držav bivše 

Jugoslavije pa tudi nekaj od drugod. Popoldnevi in večeri so zato bili vedno preživeti v super družbi. 

Proti koncu izmenjave sva se s cimro odpravili na Baltic trip, ki sva ga organizirali sami. Doživeli sva nepozaben 

teden v Talinu in Rigi. Na poti nazaj domov sem še sama obiskala Varšavo, da pot domov ne bi bila dolgočasna in 

predolga. 

 

Kratko, a sladko ... 

In sem prišla nazaj. Spremenjena jaz, seveda na bolje. Navdušena nad tem, kaj vse se skriva v svetu in kaj ti 

življenje začne ponujati, če le pogledaš izven svojih okvirjev. Spomini in dogodivščine me bodo vedno spremljali 

in hvaležna sem, da mi je Prometna šola Maribor v sodelovanju s programom ESN omogočila to nepozabno 

izkušnjo.  

 

Kot vidiš, Erasmus ni samo šolanje v tujini, ampak je sklepanje novih poznanstev, odkrivanje novih kultur in 

širjenje obzorij. S tem namenom je bil program tudi ustvarjen, zato 

 

 zgrabi priložnosti in postani Erasmus študent!  

 

 


