
Драгољуб, Машински факултет

- Панонски Универзитет (www.uni-pannon.hu) Будимпешта, Мађарска 
- Норвешка школа менaџмeнта (www.bi.no) Осло, Норвешка
- Универзитет у Лунду (www.lth.se) Лунд, Шведска
- Технички Универзитет Данске (www.dtu.dk), Копенхаген, Данска

О овим програмима мобилности информисао сам се преко интернета. Посебно издвајам 
сајтове www.studyinsweden.se, www.studyinnorway.no и www.studyindenmark.dk. 

Такође редовним посећивањем презентације Универзитета у Београду www.bg.ac.rs и 
www.infostud.com можете пронаћи врло интересантне могућности за размену.

Сам процес апликације за неку стипендију захтева неко одређено време и напор али за 
стечено искуство тај напор је заиста минималан улог. Према мом досадашњем искуству 
кључну улогу при селекцији кандидата игра мотивационо писмо у ком треба објаснити 
зашто баш Вас треба изабрати, а не неког другог ко можда има и бољи просек од вас. Тако 
нешто, уколико сте креативни и домишљати не мора бити тешко. 

Студијски програми на универзитетима на којима сам ја боравио су тако организовани да 
су у многоме лакши и потпуно “stress free” у односу на исте на нашем универзитету.  
Мишљења сам да је знање на тај начин стечено дуготрајније, у пракси применљивије и 
ефективније. Обавезе су једнако распоређене током читавог семестра тако да ни у ком 
тренутку не осећате било какав притисак. Студентске групе су доста мање и много више 
има пројеката на којима раде читави тимови студената. Са професорима је такође лако 
комуницирати и некад се чак деси да професор заједно са вама учи о неким стварима 
које су и њему нове.

Што се смештаја тиче јако је битно да брзо реагујете на интернету, практично, одмах по 
добијању позитивних резултата о пријему на одабрани универзитет. Постоје фирме које 
изнајмљују смештај студентима а имају своје интернет странице, где је потребно да се 
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бесплатно региструјете на листе чекања. На тај начин ће вам смештај скоро па бити 
загарантован током размене, и нећете морати да се суочавате са исцрпљујућим 
искуством тражења смештаја тек по доласку и на лицу места. Овде ћу поменути још пар 
портала који се тичу Скандинавије www.afb.se www.kollegierneskontor.dk

Пријатеље није било тешко наћи. Мишљења сам да су студенти из Србије веома отворени 
и дружељубиви и да им није тешко да брзо нађу пријатеље. Наши студенти се брзо 
уклапају у нове средине, чини ми се брже него остали.

Потешкоћа са добијањем визе нема уопште ако се на време аплицира за исту, односно, 
одмах након добијања обавештења о томе да ли сте примљени.

Позитивних искустава имам много и имам утисак да бих могао написати пуно страница 
текста препричавајући их. Међутим, као суштину истичем оно што сматрам најбитнијим, а 
то је могућност да разговарате са страним студентима, дружите се, размењује искуства и 
идеје... на тај начин учите и прихватате разлике међу људима, шире вам се видици, и 
постајете духовно богатији, зрелији.

Проблема неких посебних нисам имао, више су се појављивали изазови које је требало 
решавати, и то ми је представљало задовољство... сматрам да сам из њих доста научио. 
Можда бих овде као најнепријатније искуство поменуо крађу мог бицикла, која се 
догодила на речном острву у Будимпешти, док сам трчао по истом и припремао се за 
полумаратон, и на тај начин био приморан да се онако уморан вратим кући пешке.   

Размена је јако богато и позитивно искуство и свакако бих га препоручио свима, посебно 
оним који у вези са програмима размене имају неке сумње или недоумице. Колико 
можете да добијете, биће вам јасно тек када одете па се вратите, а пре него што одете 
потребно је само да имате довољно храбрости и ентузијазма. 

Што се тиче признавања испита које сте положили у иностранству, по повратку у земљу, 
могу се искусити административни проблеми, поготово у студентским службама 
факултета. У иностранству ћете похађати доста курсева који су, сигурно, веома корисни, и 
њих треба обавезно похађати. Знање које ћете стећи је драгоцено. Уживајте, па ћете по 
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повратку у земљу већ некако изаћи на крај са признавањем испита и папирологијом, која 
је у Србији још увек читава наука, као што и само име каже.

Размена је утицала на мој већ веома позитиван поглед на свет да постане само још 
позитивнији. Размене на којима сам био у последње две године, односно прецизније 
речено знање и искуство стечено тамо, већ увелико играју, и играће у будућности, веома 
важну улогу у мом даљем, како личном тако и професионалном развоју.

На самом крају желео бих да са Вама поделим једну истину, које сам и сам постао свестан 
тек након једног од предавања одржаних за време мог боравка у иностранству. Једну 
једноставну истину која је на мене оставила најјачи утисак. 
 

Somewhere in Africa every morning an antelope gets up, he knows very well, he has to be faster, 
than the fastest lion, otherwise his life is over.

Somewhere in Africa every morning a lion gets up, he knows very well, he has to be faster, than the 
slowest antelope, otherwise he will die of hunger.

That is the same whether you are
antelope or lion,

RUN AS THE SUN RISES.


