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Erasmus - слово, яке ви неодноразово
почуєте в стінах Львівського національного
університету, адже для багатьох це мрія,
над реалізацією якої студенти працюють чи
не з першого курсу.
Erasmus - це можливість, і кожний визначає
цю можливість по-різному.
Так, Erasmus - це про інше навчання, мову,
знайомства, подорожі , емоції, спогади,
історії, і цей список ми можемо
продовжувати. А ще краще, якщо ви
дізнаєтесь про те, що таке Erasmus від
учасників цієї програми, студентів
Франкового університету.

ЧОМУ СТУДЕНТУ ВАРТО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У
ПРОГРАМІ ERASMUS+?
Юлія Паска
4 курс
факультет
міжнародних відносин
Європейський Гуманітарний Університет
Вільнюс, Литва

"Участь в програмі відкриває для вас
перспективи в подальших європейських
проектах. До прикладу, довгострокове
стажування в інститутах Європейського Союзу.
Але Erasmus+ це не лише про навчання та
європейську систему освіти (4 дні по 2 пари й 3
дні на самоопрацювання - виглядають як рай),
Тож коли ви повертаєтесь додому в co-living
після зустрічі з еразмусівцями й зустрічаєте біля
комплексу 30 італійців, які переконують вас йти
з ними святкувати, ви очолюєте цю делегацію! І
йдете з ними".

“Erasmus - це про поширення
української культури, про дипломатію
не в костюмах та за круглим столом, а
в котячому кафе або на барбекю в
парку у Вільнюському повіті, про
відстоювання позицій та про статус:
Once Erasmus - Always Erasmus!"

Катерина Анісова
4 курс
факультет
міжнародних відносин
Віденський університет
Відень, Австрія

"Erasmus - це досвід, який дозволить вам змінитись. Зміни
будуть однозначно, можливо, деякі з них ви відчуєте ще там,
на обміні, деякі по приїзду в Україну, а інші вже з плином часу.
Перебуваючи в зовсім іншому середовищі, ви почнете
мислити та аналізувати інакше, ваші орієнтири та цінності
дещо зміняться, як і ваша реакція на події, ситуації чи нові
виклики.
Erasmus дає вам можливість пожити дещо іншим життям, ще
далі від дому, від свого оточення, в іншій культурі з інакшими
звичаями та менталітетом людей. Ви спробуєте багато нового
або дозволите собі те, про що давно замислювались чи
мріяли. На Erasmus кожний день буде по-своєму яскравим чи
пам‘ятним, адже ви просто не зможете дозволити собі сидіти
без діла, пройшовши до того усі етапи конкурсу, аби таки
отримати цю можливість навчання за кордоном!"

ВАШІ ВРАЖЕННЯ ТА ДУМКИ ВІД КРАЇНИ
В ПЕРШІ ТИЖНІ ПЕРЕБУВАННЯ ТАМ?
"Перші тижні перебування в Лондоні
були морально складними й не такими
вражаючими, оскільки ми мали
перебувати на обов’язковому
10-денному карантині . Рятувало лише
спілкування з міжнародними
студентами й спільні вечері.
Коли карантин завершився, перше, що
вразило в Лондоні - просторість. Тут
наче легше й вільніше дихати. Місто
настільки інтернаціональне , що
хочеться назвати його «маленькою
планетою Земля».
Мій перший день пройшов на парах в
університеті . Заняття тут відрізняються
від наших: ми маємо список
обов’язкової літератури, який читаємо
вдома та обговорюємо у вільній формі
на заняттях. Відповідати на парах не
обов’язково, але дискусія так затягує,
що мовчати неможливо.
У Лондоні вирує потужне життя, де
відчуваєш себе частинкою чогось
грандіозного. Я щаслива, що потрапила
саме у Вестмінстерський університет з
крутими можливостями та
проактивними студентами".

Катерина Кріль
4 курс
факультет
міжнародних відносин
Вестмінстерський університет
Лондон, Сполучене Королівство

Христина Рорат
4 курс
факультет
міжнародних відносин
Зальцбурзький університет
Зальцбург, Австрія

"Нереальна краса навкруги, величність архітектури, у
моєму випадку ще й альпійські краєвиди, чарівність
вуличок, де ти поринаєш в історичну епоху музики та
водночас сучасного мистецтва, місто, де панує
шалена пристрасть до кави та тістечок, місто, яке
наповнене студентською енергією, престижною
освітою та висококваліфікованими викладачами, які
завжди раді подати руку допомоги – і цей список
вражень можна продовжувати про прекрасне місто
Зальцбург (Австрія), якому буквально вдалось
торкнутись мого серденька. За період перебування
тут я встигла відвідати фортецю Гогензальцбург, що
вважається однією з найбільших середньовічних
фортець Європи, палац Мірабель, який можна
вважати найголовнішою та, однозначно,
найпрекраснішою історичною пам’яткою міста,
окремої уваги також заслуговують собори в стилі
бароко, монастирі та церкви, тут панує особлива
духовна атмосфера.

Мій навчальний семестр у Зальцбурзькому
університеті розпочався з приємної новини, адже
декілька предметів все ж таки проводяться в
університеті, що, зі свого боку, було просто
нереальним ще семестр тому для Еразмус-студентів.
У мене лише другий тиждень навчання за кордоном,
але я вже зрозуміла, що це вартувало ризикувати та
виходити зі своєї зони комфорту для отримання
таких задоволень, до чого й закликаю всіх охочих
отримати подібний подих вражень!"

ЯК ВЗАГАЛІ НАВАЖИЛИСЯ ПОДАТИСЯ НА
ПРОГРАМУ? ЩО ЗМОТИВУВАЛО ВАС ДО
ТАКОГО КРОКУ?
Анастасія
Уляновська
6 курс
факультет
іноземних мов
Гумбольдтівський університет
Берлін, Німеччина

"Я багато чула про програму від
знайомих, але ніколи не наважувалась
подати документи через невпевненість
у перемозі в конкурсі. Вже навчаючись
на магістратурі , я випадково в чаті
факультету іноземних мов у Телеграмі
побачила оголошення про Еразмус у
Гумбольдтському університеті
м. Берлін".

"Маленька передісторія: я часто буваю в Берліні й кожного разу, коли я проходила повз
цей університет, я говорила собі, що колись точно навчатимусь там. Тому це оголошення
в Телеграмі саме про Гумбольдт послугувало таким знаком: зараз або ніколи. І
враховуючи, що я вже була студенткою магістратури, це була справді остання можливість
податись на програму.
Я подала лише один пакет документів, лише у Гумбольдт - і от, вже через кілька місяців я,
хоча й тимчасово, але стала студенткою Гумбольдтівського університету".

Владислава
Вознюк
4 курс
факультет
міжнародних відносин
Вестмінстерський університет
Лондон, Сполучене Королівство

"Про Еразмус я знала ще зі школи й
з самого початку планувала
подаватись, адже це можливість
спробувати абсолютно інший метод
навчання, повністю змінити своє
оточення й просто have fun. Для
мене це був максимальний вихід із
зони комфорту (+процес отримання
візи досить складний), але уже за 2
тижні я отримала стільки
прекрасних вражень і зустріла
стільки чудових людей, що все
точно було того варте. Плюс я з
дитинства мріяла потрапити у
Велику Британію й ще досі в
шоковому стані від того, що я тут".

Оксана Вихопень
4 курс
факультет
іноземних мов
Університеті прикладних наук
Ниса, Польща

"Програма Erasmus+ насправді вражає та
змінює тебе як особистість від А до Я. У
період пандемії усім було важко, друзі по
різних містах, 24/7 за комп‘ютером, та й
звикнутись з думкою про те, що наступні
кілька місяців потрібно буде сидіти вдома
дуже пригнічували.
Коли я дізналася про можливість податись
на програму обміну в Польщу, я, не
думаючи, швидко підготувала всі
документи. І ніколи не пошкодую про це
рішення! Під час мобільності я не лише
отримала цінні знання для моєї професії, а
й знайшла близьких друзів у різних
куточках світу. Можливість розвинути себе
різносторонньо, поділитися своїм досвідом,
культурою і дізнатись про традиції інших
націй стала не менш вагомою причиною
того, чому я наважилась податись на
програму.
У будь-якому випадку, цей неоціненний
досвід насправді змінив мене. Додому після
мобільності ніхто не повертається таким,
яким він був до того, ти стаєш кращою
версією себе, що не може не мотивувати
розвиватись далі та шукати більше нових
можливостей".

ЧИ ВПЛИНУЛА ПРОГРАМА ОБМІНУ НА ВАС ЯК НА
ОСОБИСТІСТЬ ТА ВАШ СВІТОГЛЯД? МОЖЛИВО,
ВИ ТЕПЕР ЩЕ КРАЩЕ УСВІДОМЛЮЄТЕ ЧИМ
ХОЧЕТЕ ЗАЙМАТИСЬ В МАЙБУТНЬОМУ?

Микола
Бабій
6 курс
юридичний факультет
Уппсальський університет
Уппсала, Швеція

Як результат, я переосмислив свої
кар’ єрні цілі, почав генерувати багато
нових ідей, і тепер знаю, на яких
освітніх та професійних проєктах мені
слід зосередитись. Я став ще більш
вмотивованим та усвідомив, що
ініціатива, активність є ключовими в
нашому розвитку й ніколи не варто
зволікати, оскільки всі можливості для
цього вже є перед вами".

"Програма дала мені великий поштовх у вмінні
справлятися з багатозадачністю, викликами в
мультикультурному середовищі , гнучкості щодо
успішного поєднання навчання, активного
соціального життя, подорожей та пізнання себе.
Участь у програмі обміну внесла свої позитивні
корективи в моєму світогляді та цінностях. Тут я
хочу відзначити розвиток м’яких навичок
завдяки численним знайомствам, спілкуванню,
нетворкінгу. Саме ці навички дуже цінуються
сучасними роботодавцями, зокрема в моїй
професії . Окрім того, я відчуваю, що став значно
толерантнішим та відкритішим до нових
поглядів. З впевненістю можу сказати, що я
розвинув своє критичне мислення, вміння
адекватно оцінювати та приймати іншу
позицію.
Безперечно, навчання в Уппсальському
університеті за програмою Erasmus+ стала
унікальною можливістю для мого професійного та
особистісного розвитку.

ЯКБИ ВИ МОГЛИ ПОВЕРНУТИСЯ В ЧАСІ ДО
ВАШОГО ПЕРШОГО ТИЖНЯ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ,
ЯКІ ПОРАДИ ВИ ДАЛИ Б СОБІ?

Боднар Роксолана
3 курс
факультет управління
фінансами та бізнесу
Державна вища техніко-економічна школа
ім. Кс. Броніслава Маркевича в Ярославі

"- не боятись і пробувати без вагань;
- бути впевненішою;
- не переживати, що тебе хтось не
зрозуміє або ж буде критикувати;
- просити допомоги, коли це
потрібно, адже всі студенти любо
допомагають один одному;
- Еразмус - це круто, це твій ріст, це
здобуття нового супер крутого
досвіду й друзів, тому викладайся на
повну без жодних вагань".

ЧИ ХОТІЛИ Б СПРОБУВАТИ ДОСВІД
ЕРАЗМУСУ ЩЕ РАЗ? ЧИ ЗМІНИЛИ Б КРАЇНУ?

Ольга
Кровіцька
6 курс
факультет
іноземних мов
Грайфсвальдський університет
Грайфсвальд, Німеччина

"Я б хотіла спробувати досвід
Еразмусу ще раз, але, на жаль, на 6
курсі це неможливо. Я повністю
задоволена країною, у якій я
перебувала (Німеччиною).
Архітектура цієї країни дуже гарна,
клімат сприятливий, також мені
сподобалось те, що рівень
соціальної підтримки високий.
Хотілось би спробувати пожити
також в Англії".

З ЯКИМИ ДУМКАМИ ВИ ПОВЕРТАЛИСЬ ДО
УКРАЇНИ ПІСЛЯ ERASMUS?

Соломія
Павлишин
4 курс
економічний факультет
Варшавський економічний університет
м. Варшава, Польща

"Думок було чимало, адже завжди
стараюся усвідомлювати й аналізувати
кожну емоцію та подію, що стає
частиною мого досвіду. Згрупувати їх
тут і передати такими, якими вони
були тоді, межує з фантастикою, проте
я спробую хоча б трішки передати вам
той незабутній дух програми, ту
палітру вражень, які вона мені
подарувала, і можливо надихнути
когось стати не просто учасником
Erasmus+, а й творцем нового розділу
свого життя. Звичайно, розпочалося
все з періоду адаптації , оскільки на
такий тривалий час одна я не
залишалася, а ще й в іншій країні без
знання місцевої мови. При від’їзді в
мені вирували і тривога, і смуток за
домівкою, але ці емоції перекривали
позитивні – радість, гордість та відвага.

Варто наголосити, що у зв’язку з
епідеміологічною ситуацією по всьому світі
та в Польщі зокрема, навчання проводилося
повністю дистанційно. Тобто в мене була
можливість залишитися в Україні , але
поїхати за обміном – це мій свідомий вибір і
один з найкращих, як я зрозуміла, коли
пакувала валізи вже для повернення в рідні
краї. Протягом тижня чи двох з’їхалися
резиденти з усього світу, а також приїхали
польські студенти, тому нас було доволі
багато. Люди надзвичайно позитивні , щирі
та відкриті. Під час адаптивного тижня ми
познайомилися, а надалі почали
організовувати спільні поїздки на вихідних у
різні куточки Польщі . Вдалося підкорити
гори на півдні, насолодитися промінчиками
сонця та морським бризом Балтики на
півночі, відчути історію Любліна, Кракова,
Вроцлава й не тільки.

Маленький інсайт: шукайте
туристичні пункти, беріть путівники
та по них організовуйте собі
екскурсію. Коли ви в компанії,
виходить справді круто та цікаво, а
вашою новою навичкою стане вміння
розбиратися в паперових картах, а не
лише Google Maps. Проте не обіцяю,
що ви одразу станете експертами та
ніде не заблукаєте.
Також ми часто збиралися у дворику
гуртожитку пограти чи то волейбол,
чи то футбол, а вечорами по декілька
годин обирали фільми, щоб потім
заснути посередині , ходили вечорами
гуляти, шукали італійську піцу, їли
найкращі млинці і не розуміли, чому
журек став традиційною польською
стравою. Життя в гуртожитку
виявилося насиченим та сповненим
нових знайомств. Завдяки цій
програмі я поборола так званий
«мовний бар’єр» та страх розмовляти
англійською мовою. Пам’ятайте, що
викладачі та інші студенти готові
слухати, допомагати та комунікувати.

В останній вечір еразмусівці та польські
студенти організували вечірку на березі Вісли,
де ділилися найкращими спогадами, а також
обіцянками, що ми ще побачимося й
приїжджатимемо один до одного в гості. Тепер
потрібно вирішити, коли в Італію, коли в
Німеччину, а коли назад в Варшаву. Такий
яскравий розділ! Він про знайомства, друзів,
подорожі , зростання, розвиток та самостійність!
Не потрібно боятися зловити можливість, гірше
буде, якщо не спробуєте це зробити".

"З думкою про те, що жити як до
Еразмусу вже не вийде. Я все ще
дивуюсь, як за такий короткий
період сприйняття світу може так
критично змінитись. Це стосується
буквально кожного аспекту: підхід
до навчання, вибір оточення,
ставлення до себе. Зараз дійсно
можу сказати, що я dream big.
Почала бачити довкола можливості ,
яких раніше взагалі не помічала.
Ще було сумно. Еразмус дуже втягує,
з часом починає здаватись, що
"реального" життя в Україні не існує.
Є тільки неймовірно насичені дні,
абсолютно не рутинні й не схожі
одне на одного. Легко почуватись
щасливою, бо ніякі проблеми, чи то
повна відсутність грошей,
бюрократія Deutsche Bank, чи дуже
важкий іспит, не здаються аж
такими проблемними. Мені здається,
я до останнього не могла прийняти
той факт, що доведеться
повернутись. Та й лишати позаду
людей, з якими хочеться проводити
весь час, було, мабуть, найважчим,
що я коли-небудь робила".

Вікторія Кравчик
4 курс
факультет міжнародних
відносин
Вільний університет Берліна
м. Берлін, Німеччина

УЯВІТЬ, ЩО ПРОЙШЛО ВЖЕ 5 РОКІВ ПІСЛЯ ВАШОГО
ДОСВІДУ НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ, І ВАС ЗАПИТАЛИ
ПРО ОДНУ НАЙБІЛЬШ НЕЗАБУТНЮ ІСТОРІЮ, ЗАТІЮ,
ЯКУ ВИ МАЛИ НА ОБМІНІ. ПОДІЛІТЬСЯ НЕЮ ЗАРАЗ.
"Дещо важко поділитися спогадами про
особливі пригоди з огляду на те, що саме
навчання проходило в онлайн-форматі, що
Анастасія
унеможливлювало доступ до
університетської будівлі, студентських
Коник
ініціатив чи спільних поїздок. Я сама
6 курс
інтроверт і мало часу приділяла
факультет іноземних мов спілкуванню з іншими іноземними
студентами, однак одна річ мені дійсно
запам‘яталася й сподобалася.
Гумбольдтський університет
м. Берлін, Німеччина
Оскільки я — поціновувач мистецтва й різноманітних
культурних заходів, хотілося ближче ознайомитися й з
культурою Берліна. Лише з прогресом у вакцинації було
відновлено проведення Museumssonntag (музейна
неділя). У цей особливий день, першої неділі кожного
місяця, державні музеї Берліна відкривають свої двері для
всіх охочих і дають можливість безкоштовних відвідин.
однак з попередньою реєстрацією. У першу таку неділю я
не очікувала, наскільки великим буде попит на відвідини
музеїв, тому змогла потрапити лише в 3 найменш
популярні. Однак наступного разу я склала продуманий
план, завдяки якому вдалося відвідати за один день аж 8
найкращих музеїв та галерей Берліна! Зокрема, я
побачила чудову колекцію природничого музею,
оглянула старовинні експонати відомого Пергамону,
побувала в кількох картинних галереях і навіть у
найстарішій церкві Берліна, тепер перетвореній на музей.
Завершився мій музейний «забіг» відвідинами Музею
гомосексуальності, який зацікавив мене через відому
берлінську толерантність і розмаїття населення. Звісно,
не обійшлося й без кількох сотень фотографій.

Чому мені захотілося виокремити
спогади саме про цю ініціативу?
Я гадаю, що вона є вкрай важливою як і
для конкретного міста, так і в загальному
культурному просторі. Оскільки в
майбутньому мені б хотілося (окрім
перекладацької діяльності) займатися
організацією культурних проєктів, вкрай
важливо вже зараз звертати увагу на
позитивні ініціативи в інших містах та
країнах. Така «музейна неділя» дає
можливість популяризувати культуру,
робити її доступною для широкого
загалу, менш забезпечених сфер
населення, які в інший час не можуть
дозволити собі такий спосіб проведення
дозвілля. І я гадаю, що подібна ініціатива
була б важливою й для нашого міста,
адже ми маємо як багато культурних
об’єктів, так і безліч людей, які не можуть
дозволити собі їх відвідати".

ERASMUS COMMUNITY
ІНТЕРВ'Ю З УЧАСНИКАМИ
ERASMUS РІЗНИХ РОКІВ
Erasmus ніколи не завершується...
Одними з таких студентських ініціатив є
У Франковому університеті ком'юніті
інтерв'ю з учасниками програм від
випускників програми Erasmus досить
"Вісника", студентського проєкту, який діє
потужне, і кожний учасник, фактично, стає
на базі факультету міжнародних відносин.
амбасадором програми на своєму
Інтерв'ю оформлюються у двох форматах:
факультеті . Студенти з радістю діляться
своїм досвідом, допомагають кандидатам у електронними статтями та подкастами й
публікуються на Telegram-каналі проєкту.
наступні роки та беруть участь у
різноманітних ініціативах, присвячених
темі закордонного навчання.
"В академічному плані я доформувала свої
наукові інтереси, отримала цінні
матеріали та практичні знання. В
особистісному, я стала ще більш відкрита
до світу. Ну і звичайно, знайомства. У
карантинному регіоні, з обмеженим
колом людей ви стаєте дуже близькими.
Думаю, що друзі - це головне, що мені дав
Erasmus".
"Ти ніколи не знаєш, про що тебе спитає
викладач. На заняттях вас можуть
спеціально розділити на пари чи групи,
щоб ви влаштовували гарячі дискусії та
сперечалися. Просять наводити приклади
зі своїх країн, критикувати інші держави,
проєктувати те, що ви вивчаєте, на
теперішні події у світі тощо".
"Знову ж таки, мені здається жодна людина, яка
їде по Еразмусу, не повертається такою ж, якою
була до цього. Ми, студенти Еразмусу, один
одного відчуваємо, відчувається якийсь
“почерк” закордонного навчання, який з нами
лишається.
Я зрозуміла, наскільки важливо бачити своє,
рухатися своїм, обирати своє й не розсіюватися.
Важливо залишатися собою, зі своїми мріями,
планами, цілями".

ERASMUS COMMUNITY
ІНТЕРВ'Ю З УЧАСНИКАМИ
ERASMUS РІЗНИХ РОКІВ
"Найкраще в цій програмі - можливість
пізнати себе. Це був мій другий
міжнародний досвід. Так, очевидно, що в
першу чергу: ти пізнаєш іншу країну,
нові культури навколо, ритм життя
інших людей. Проте я зрозуміла, що
важливіше - пізнання себе в цій іншій
країні, бо коли ти приїжджаєш у нове
середовище, ти починаєш відкривати
для себе різні нові ситуації й досвіди,
пізнаєш, як ти дієш у цих умовах".

"Австрія змінила мене, адже це
справжній досвід життя в європейській
країні, а не коротка подорож. Мені
цікаво було вивчати різні нові предмети,
цей досвід дуже важливий, знайомство з
різними викладачами - це величезний
плюс до CV. Я усвідомила, що мій
напрям - спілкування з людьми,
вирішення проблем, зокрема й у сфері
міжнародних відносин".

"Так, я познайомилася з багатьма. З
людьми з інших країн зараз уже менше
спілкуємося, а от з однією дівчинкою з
України ми стали близькими подругами.
Мобільність - дуже круте місце, щоб
знайти нових друзів, які не з твого
звичного кола спілкування".

НАТИСКАЙТЕ НА КАРТИНКИ ТА НАДИХАЙТЕСЬ ІСТОРІЯМИ НАШИХ
РЕСПОНДЕНТІВ

БІЛЬШЕ ВИ ЗМОЖЕТЕ ЗНАЙТИ НА КАНАЛІ ВІСНИКА

ERASMUS COMMUNITY
ЗУСТРІЧІ З ВИПУСКНИКАМИ
ПРОГРАМИ ОБМІНУ

Окрім того, Віснику та Відділу
міжнародних зв'язків вдається
влаштовувати заходи, на яких
учасники розповідають свої історії
навчання за кордоном, незабутні
враження та діляться порадами чи
уроками, які винесли після
мобільності.
Одним з таких заходів стала панельна
дискусія "Навчання за кордоном - не
лише про навчання",
у якій спікерами були випускники
Erasmus 2020 та 2021 років в Австрії,
Італії, Швеції та Нідерландах.

Контактна інформація

Відділ міжнародних зв’язків
Львівського національного університету ім. Івана Франка
вул. Університетська, 1, к. 209
79000, м. Львів, Україна
Тел./факс: +38(032) 239-41-15
E-mail: vmz@lnu.edu.ua (загальні питання), ifnul.erasmusplus@gmail.com (академічна
мобільність)
http://international.lnu.edu.ua
Facebook: http://facebook.com/ifnul.international
Instagram: http://instagram.com/ifnul.international
Години роботи: Понеділок-П’ятниця 9:00 – 13:00, 14:00-18:00
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