
Medzinárodné stretnutie Erasmus študentov, Krosno, Poľsko, 12. – 14. 11. 2009 

Erasmus mobilita nikdy nebola zaujímavejšia, zábavnejšia a podnetnejšia ako tá, ktorej sa po menších peripetiách 

zúčastnilo 11 študentiek Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ - Denisa Gulbišová, Miloslava Kurčová, Eva 

Klembarová, Julianna Kecerová, Veronika Kečkéšová, Lívia Gaľová, Katka Maškulková, Gabika Dedičová, Sandra 

Bikkyová, Olga Hakalová a Mirka Forgáčová.  

Vďaka výbornej spolupráci s našimi partnermi v Poľsku a vďaka neutíchajúcej „akčnosti“ všetkých zainteresovaných, 

dňa 12. 11. 2009 vycestovali naše študentky tretieho a štvrtého ročníka do Krosna, aby sa tam zúčastnili na 

trojdňovom medzinárodnom stretnutí Erasmus študentov. PWSZ v Krosne patrí medzi Erasmus partnerov KAA FF 

UPJŠ. 

 

 

 

Ak ste ich tiež narátali iba 10, je to tým, že jedenásta fotí :). 
Nájdete ju o fotku nižšie, v ružovom svetri. 

Cieľom ich cesty nebolo iba navštíviť našu partnerskú univerzitu a stretnúť sa so študentmi z iných krajín ... 

 

 

 



..., ale aj (alebo hlavne) odprezentovať našu univerzitu, fakultu, katedru a samozrejme seba. Na všetko toto dostali 

priestor počas medzinárodného večera.  

„Na medzinárodnom večeri sa zúčastnili študenti z rôznych kútov sveta ... zo Španielska, Maďarska, Portugalska, 

Turecka, New Iowy a mnohých ďalších miest, ktorí v rámci prezentácie hovorili o svojej krajine, prípadne domácej 

univerzite. Výnimkou sme neboli ani my.“ 

  

Neoddeliteľnou súčasťou našej prezentácie bola ochutnávka tradičných dobrôt zo Slovenska. Napriek tomu, že 

bryndza nepatrí medzi tie pokrmy, ktoré si zahraniční turisti sami od seba objednajú v reštaurácii, ako je možné 

vytušiť z fotiek, sú chvíle, kedy aj čistá bryndza môže byť delikatesou. 

 

„Materiály sme im nechali, jedlo im chutilo, spapalo sa 

všetko ☺. Vonku nám potom nejaký pán povedal, že je 

vďačný za našu prezentáciu, že sa chystá do KE 

onedlho a že to bolo veľmi helpful.“ 

„Erasmus večer bol príjemným zážitkom, študenti sa 

dozvedeli navzájom o svojich krajinách.“ 

 

 

„Študentka z Maďarska a Turek jedia našu bryndzu (a očividne im 
chutí)“



„Za zmienku stojí aj prehliadka výroby skla: váz, nádob, ozdôb... Bolo to veľmi zaujímavé. Previedli nás celou výrobou, 

od tavenia skla, cez jeho spracovanie, kontrolu až po balenie a vývoz k zákazníkom.“ 

 

         Štvrtáčky v "Ženskom meste" 

 

Krosnianske sklárske umenie 

Okrem bohatého kultúrneho programu, mali dievčatá možnosť zúčastniť sa na výučbe, ktorá na univerzite prebieha 

a oboznámiť sa nielen s prostredím a vybavením učební, ale aj s formou a priebehom samotnej výučby. 

„Škola bola úžasná, moderná, vybavená ...“  

„pani profesorka z Krakowa nás prijala na seminár s jej študentkami a z hodiny spravila diskusiu, do ktorej nás 

samozrejme zapojila. Zaujímala sa o témy našich bakalárskych prác. Ďalšiu hodinu strávila iba s nami v diskusii 

o našej škole a krajine.“ 

Na záver snáď len niekoľko slov priamo do účastníčok: 

„bolo veľmi dobre, a takýchto pobytov by mohlo byť aj viac – určite to študentov povzbudí, aby sa takýchto 

programov zúčastnili.“ 

„Bola to dobrá skúsenosť, videli a zažili sme niečo nové. Spoznali sme nových ľudí.“ 

„Bolo úžasne a ďakujeme za príležitosť.“ 

Verím, že neostane iba pri slovách, že entuziazmus nevyprchá, a že študenti našej katedry budú čoraz aktívnejšie 

siahať po možnostiach, ktoré im Erasmus ponúka.

 
Mgr. Katarína Šandorová 
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