რთულია ორ აბზაცში ჩაატიო ის, რის გადმოცემასაც წიგნიც კი არ ეყოფა, მაგრამ შევეცდები
მოკლედ გადმოვცე ის დადებითი ემოციები, რასაც მე ახლა განვიცდი. ერაზმუს მუნდუსი
უდიდესი გამოწვევაა თითოეული გამარჯვებული აპლიკანტის ცხოვრებაში. ეს არის გზა
ცხოვრებისეული წარმატებისაკენ, რადგან ეს პროგრამა აძლევს სტუდენტს არა მხოლოდ
პროფესიულ გამოცდილებას, რომელიც შემდგომ დიდი წარმატების საწინდარია, არამედ
ცხოვრებისეულ გამოცდილებას, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია სწორი ცხოვრებისათვის.
აღნიშნულმა პროგრამამ მომცა შესაძლებლობა, მიმეღო განათლება მსოფლიოს ერთ-ერთ
საუკეთესო ქვეყანაში - შვედეთში, მქონოდა ურთიერთობა მსოფლიო დონის ლექტორებთან და
შევხვედროდი 50-ზე მეტ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელს, რომლებიც ჩემი ცხოვრების
თანამგზავრები გახდნენ. ხშირ შემთხვევაში, რომელიმე ერთი ფაქტორის დაკმაყოფილება
ხდება მხოლოდ, მაგრამ მე მოვხდი იმ იშვიათ შემთხვევაში, როცა სამივე ფაქტორი თანაბრად
წარმატებული აღმოჩნდა. მიუხედავად თავდაუზოგავი შრომისა, მართლაც, რომ ცხოვრების
საუკეთესო წელი გავატარე მალმოში, რომელმაც სამშობლოში დაბრუნების პირველივე
დღიდან ახალი ინოვაციები შემოიტანა ჩემს ცხოვრებაში.
ამ უდიდესი წინსვლისათვის მადლობა მინდა გადავუხადო გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტს, რომელიც ჩართულია ამ უმნიშვნელოვანეს პროექტში და ევროსაბჭოს,
რომელიც მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის სტუდენტს აძლევს შანსს გახდეს კონკურენტუნარიანი
საერთაშორისო დონეზე.
ნათია გამყრელიძე

It is hard to fit it in two paragraphs but I will try to briefly express those positive emotions which I am
feeling now. Erasmus Mundus is the biggest challenge in every winner applicant's life. This is one of the
ways towards the success, because this program gives students not only professional experience, which
is a further guarantee for a success, but also a lifetime experience.
This program gave me an opportunity to receive education in one of the best countries of the world –
Sweden. I had the chance to meet international professors and more than 50 representatives from various
countries, who have become companions of my life. In many cases, only one factor is enough for success,
but in my case, all of the three factors were equally successful. Despite the fact that I was working hard, I
have spent the best year of my life in Malmo, which have brought new opportunities in my life after
returning home.
I want to thank Grigol Robakidze University, which is involved in this important project and European
Council, which gives international students the chance to become competitive at the international level.
Natia Gamkrelidze

