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Ја сам отишла у Белгију, тачније у Лувен (К.У. Леувен), преко JoinEU-SEE програма, на један 
семестар. За програм сам чула преко другарице која је годину дана раније ишла у Ницу, и 
још пар другарица које су се спремале да конкуришу за размену у Шпанији. Мени је ово 
био најбољи избор првенствено због језика, јер на основним студијама углавном су 
програми на матерњим језицима, а овде је једино било понуђено доста програма на 
енглеском. Аплицирање за програм није уопште било захтевно. Требало је да се сакупи 
неколико папира који се добијају на факултету за највише 7 дана и неколико потписа, 
остало је на вама - да напишете CV, мотивационо писмо и остало. Сјајно је и то што је и 
пут био организован од стране контакт особа које су на факултету задужене за то. Тако да 
након свега, преостаје само питање визе, коју је прилично лако и брзо набавити јер нема 
више редова и чекања и неизвесности. Све стиже на време и уредно, што много 
олакшава ствари.

Утисци са студија, што подразумева предавања, обавезе, испите, професоре...што се мене 
лично тиче, су прилично млаки. Студирам Етнологију и антропологију, и отишла сам на 
размену тамо да бих видела и научила нешто ново. Искрено, очекивала сам много више. 
Предавања су била солидно организована, било је и покушаја да се организује неки 
групни рад и неке презентације, али је то било опет некако на силу и уопштено није било 
неког приснијег односа између професора и студената. Са испитима нисам имала 
никаквих проблема јер сам више од половине ствари већ знала. Можда би било мало 
другачије да сам отишла раније, а не у четвртој години студија. Са друге стране, све 
похвале имам за нашу организацију на факултету, признати су ми сви испити које сам у 
Белгији положила, без било каквих проблема. 

Уклапање у нову средину је ишло полако и прилично спонтано, и морам рећи да сам 
имала потешкоћа са склапањем нових пријатељства. Становала сам са пет Белгијанаца, 



који ми нису одговарали, и имала сам среће што сам била активна са стране. 
Првенствено, упознала сам неколико људи у хостелу са којима сам наставила да се 
дружим и након што нисмо више били у истој соби. Такође, када су почела предавања, 
почео је да ради и спортски центар, тако да сам кренула и да тренирам кунг фу. То је 
свакако нешто што бих посебно издвојила, јер ме је то испуњавало много више од 
предавања. Томе сам посвећивала много више времена и пажње. После месец дана 
регуларних тренинга почела сам да идем на јутарње тренинге. Најлепша пријатељства 
која сам остварила су управо са људима са тренинга, постали смо временом јако блиски, 
тако да сад неки од њих планирају и долазак у Србију. Ово је дефинитивно најбоље 
искуство и свакако највећи утисак са моје размене.

Најтеже ми је пало првих месец дана у Лувену, јер је тада тамо било прилично пусто. Била 
сам махом сама, са пар људи које сам упознала у хостелу. Тај први шок, одвојеност од 
пријатеља, сама у свету, стран језик, чудни људи....све је то било благо застрашујуће у 
почетку. После неког времена почела сам да пуштам корење, да не гледам како се која 
улица зове да бих знала где сам, научила сам и да мало говорим фламански, мало 
излазака, мало шетњи и излета ван града и почетна меланхолија је прошла. 

Дакле, све у свему, једно изузетно позитивно искуство. Научила сам много више него што 
сам очекивала, и то не мислим везано за факултет, већ животно. Нарочито сам много 
научила о борилачким вештинама, о азијским веровањима, традицији... много сам 
научила о себи и сматрам да сам се вратила као боља особа, спремна да подели своја 
искуства са људима. Чак сам и заинтересованим појединцима држала часове кунг фуа, 
што планирам да усавршим у будућности. Повремено планирам да путујем у Белгију код 
свог Учитеља, ради усавршавања. 

Људима који одлазе на размену бих препоручила да се опусте што је више могуће, што је 
у почетку теже, а касније лакше. Поручила бих им да покушају потпуно да проживе сваки 
тренутак времена проведеног на размени, и да обавезно нађу неку додатну активност 
поред факултета, јер такве ствари заправо чине живот.


