Dzięki programowi Erasmus+ od wielu lat studenci UŁ mają okazję poznać inne kultury poprzez wyjazdy stypendialne.
Dają one możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności oraz studiowania w środowisku międzynarodowym. Wyjazd w
ramach programu ERASMUS+ powoduje, że granice przestają istnieć. Mobility – go ahead!
Czy warto wyjechać na semestr lub rok? O tym mówią Wasi koledzy, którzy mobilność mają już za sobą:
Filip (wyjechał do University of Rijeka, Chorwacja)
Studia za granicą były dla mnie cennym doświadczeniem, które wpłynęło na wiele wyborów dokonanych później.
Poszerzyło to perspektywy spojrzenia nie tylko na świat, ale na nas samych i nasze życie. Mobilność studencka pozwala
poprawić perspektywy zatrudnienia. Przez jakiś czas wahałem się czy nie zrezygnować z wyjazdu, jednak po przybyciu
na miejsce od razu stwierdziłem, że chcę tu być i cieszyć się wszystkim co mnie spotka – i tak też było!
Bianka (wyjechała do Charles University, Czechy)
Erasmus to sporo dobrej zabawy, ale też świetne
możliwości
edukacyjne
na
zagranicznych
uniwersytetach, jak i poznanie nowych metod
przyswajania wiedzy. Dzięki wyjazdowi zdobyłam
pewność w posługiwaniu się językiem angielskim
i nauczyłam się podstaw czeskiego - teraz mam pracę,
w której posługuję się językiem angielskim. Mam
znajomych
w całej Europie i kiedy tylko jest okazja wzajemnie się
odwiedzamy. W tym roku spędziłam już parę dni u kolegi
w Barcelonie, ugościłam znajomego z Irlandii i spędziłam
długi weekend u koleżanki w Dusseldorfie. Te przyjaźnie
to dla mnie największy skarb ☺ Wymiana studencka
Erasmus+ to wspaniałe wyzwanie, które zmienia życie
na lepsze i otwiera świat, który nie ma dla nas granic.
Dominik (wyjechał do University of Turku, Finlandia)
Moje sceptyczne nastawienie do wyjazdu zmieniło się
diametralnie po zrealizowaniu mobilności i sprawiło, że
zmieniłem swoje cele życiowe o 180 stopni. Byłem
przekonany, że dużo lepiej będzie wyglądała moja
kariera, jeżeli poświęcę czas na praktyki w różnych
firmach i będę miał przez to możliwość urozmaicenia
swojego CV. Punktem zwrotnym okazał się moment, w
którym uznałem, że moja kariera nie idzie do przodu
i osiągnąłem już swój limit dostając się do bardzo znanej firmy. Wyjazd do Finlandii pozwolił mi otworzyć się na zupełnie
nowe możliwości związane z moją karierą oraz moim podejściem do życia. Jestem pewny, że warto pojechać na studia
do innego kraju, ponieważ po powrocie będziecie mieli zupełnie inne podejście do swojej kariery zawodowej, życia
prywatnego jak i swoich celów.

