უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ვარ, ტელეფონში მეილი განვაახლე, რამდენიმე
წამში ვკითხულობ: „ლუკა, გილოცავთ! თქვენ ჩაირიცხეთ ადამ მიცკევიჩის
სახელობის უნივერსიტეტში...“. სწორედ ამ დღიდან იწყება ჩემი „ერასმუს“ ისტორია.
უცხოეთში ცხოვრებასა და სწავლაზე ყოველთვის ვფიქრობდი. სწორედ ამიტომ,
გადავწყვიტე, რომ ეს შანსი გამომეყენებინა. ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში
ადამ მიცკევიჩის სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული პროგრამის
სტუდენტი ვიყავი. პოზნანი პატარა, სტუდენტური ქალაქია. როგორც ყველგან
პოლონეთში, აქაც არის ძალიან ლამაზი ცენტრალური მოედანი. დახვეწილი
არქიტექტურა და სიმწვანე კი ამ ქალაქის სავიზიტო ბარათია.
დაახლოებით ერთმა წელმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოახდინა.
ინგლისურენოვან პროგრამაზე სწავლამ მნიშველოვნად გამიუმჯობესა ენის ცოდნა,
რასაც წარმატებულ კარიერაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. უკვე ვიცი, რომ
მაგისტრის ხარისხის მიღება უცხოეთში მინდა. მივხვდი, რომ უცხოეთში ცხოვრება,
სწავლა და მოგზაურობა ადამიანს და მის ღირებულებებს მნიშვნელოვნად ცვლის.
სწორედ ამიტომ, ყველას ვისაც შანსი, სურვილი და ხელშეწყობა აქვს განათლება
უცხოეთში მიიღოს ვეტყვი, რომ ასეთი შანსი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს.

ლუკს ხაჩიძე

Almost one year ago I was sitting in the university library when I received an email
stating that I was selected for Erasmus Mundus EMINENCE II program to study at
Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland.
I had been thinking about studying and living abroad for quite a while beforehand
and at that point finally decided, that I wanted to try living abroad.
My Erasmus in Poznan was one of the best experiences in my life. Poznan is a
lovely and cozy student city, with it’s very beautiful old town square. Poland itself
is a wonderful country, with beautiful architecture, old town squares and green
areas.
The year in Poznan mainly helped me to improve my English language level; I
know how important languages are in professional development. I also learned
that travelling to other countries and living outside of Georgia for a time is
beneficial for both my personal development and my career in the Journalism and
Mass Communication field.
Staying there helped me in being more European; on the other hand I could make
my international friends aware of the existence of such a small country as
Georgia, about which they haven't heard much. It was a great opportunity that I
had a chance to interact with students and scholars from diverse professional and
cultural backgrounds from all over the World.
I’m pretty sure that this one year will change my life a lot.
So my advice for anyone is, if you’re given the opportunity, even if you never have
thought about going away before, do it. You won’t regret it.
Friendly academic staffs, Good friends, lovely people and beautiful city- it is all
about Poznan and it’s main academic center Adam Mickiewcz University.

Luka Khachidze

