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4. Na sledi za Alumni UNG

Slovenijo bom pogrešala, če se ne vrnem
kot študentka, se bom vsekakor kot turistka!

Ko sem tokrat iskala zanimivo sogovornico za intervju, si kot študentka iz Gruzije, ki zaključuje študij 2. stopnje na PTF pritegnila
mojo pozornost. Ali lahko poveš, kako si postala študentka UNG?
Ko sem se odločala za magistrski študij, sem iskala različne izmenjave študija v tujini in tako sem našla zelo zanimiv program Erasmus Mundus Infinity. Imeli so precej dobre šolnine za magistrski študij v tujini. V Gruziji
sem končala dodiplomski študij poslovne administracije, tako sem začela
iskati študijski program, ki bi bil nadgradnja mojega dodiplomskega študija. Naletela sem na študij Gospodarskega inženiringa, ki me je navdušil.
Bolj me je zanimalo področje upravljanja, ampak inženiring me je tudi zelo
pritegnil. Ta študij se mi zdi zelo konkurenčen v današnjih časih. Dobila
sem štipendijo za obdobje 22 mesecev in tako sem postala študentka na
Univerzi v Novi Gorici.
Si tik pred zagovorom magistrske naloge, ali si zadovoljna s svojo
izbiro študija?
Ob vpisu sem raziskovala tudi druge možnosti študija v drugih državah,
ampak ta študij me je najbolj pritegnil, ker pokriva zelo široko področje. Tu
dobiš zelo širok spekter znanj. Zelo sem zadovoljna z izbiro študija, mislim
da sem s pridobljenim znanjem bolj konkurenčna na trgu dela.

Intervju:
Mariam Parekhelashvili (Gruzija)
V gruzijski pisavi pa takole: მარიამ ფარეხელაშვილი
Študentka Poslovno-tehniške fakultete - Gospodarski inženiring 2. stopnje
Sprašuje: Nives Štefančič
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Kakšen bi bil povzetek tvojih zadnjih dveh let?
Čutim, da sem v teh dveh letih precej osebnostno zrasla. Zame je bilo to
obdobje kar velika izkušnja, študij v tuji državi, spoznavanje novih ljudi,
novih kultur, novega okolja. Postala sem samostojnejša. V naši kulturi so
študentje še vedno zelo navezani na starše in tudi širšo družino. Družina
ti je močna opora pri sprejemanju odločitev in hkrati vpliva na tvoje
odločitve. Tu sem sama, sama moram presoditi situacije in sprejemati
odločitve. Poleg tega sem se zelo izboljšala v angleškem jeziku, naučila pa
sem se tudi malo slovenskega jezika.

Kako so tvoji domači sprejeli tvojo odločitev o študiju v tujini?
Oče me je pri mojih odločitvah vedno podpiral, mama pa se je vedno
bala zame. Sem edina hčerka v družini, imam še brata dvojčka in mlajšega
brata. Po njenem mnenju bi morala izbrati študij v Gruziji in ostati bližje
domu. V Gruziji so družinske vezi zelo močne. Ko sem se prijavila na Erasmus Mundus Infinity, jim tega nisem niti povedala. Šele kasneje sem jim
omenila, da sem oddala prijavo za študij v Evropi. Ko sem dobila pozitiven
odgovor, so bili zelo veseli zame in hkrati zaskrbljeni.
Si se težko navadila na okolje v Sloveniji?
Lahko rečem, da ob prihodu ni bilo enostavno, vendar sem se navadila
na novo okolje in sedaj uživam tukaj. Slovenci ste zelo prijazni in odprti,
vedno pripravljeni pomagati in poslušati. V Gruziji je drugačna kultura, bolj
tradicionalna, ljudje niso tako odprti, še vedno se držijo starih pravil, preveč
spoštujejo družinske odločitve in so precej verni.
Kakšne vtise imaš o Sloveniji, saj si verjetno obiskala tudi druge
kraje?
Obiskala sem Bled, Bohinj, Piran, Koper, Ljubljana je prekrasno glavno
mesto. Na splošno je Slovenija zelo lepa država, zelo zelena, čista, imate
neverjetno naravo. Tudi Gruzija je lepa država, imamo visoke gore, ampak
moj prvi vtis, ko sem prišla v Slovenijo je bil zelo zelena narava. Vaša država
je res majhna, vendar imate vse, od morja, do hribov in vse je zelo blizu.
Si vedela v kakšno državo odhajaš?
O vaši državi smo se učili pri zgodovini. Vedela sem da ste bili nekoč del
Jugoslavije in katere so vaše sosednje države, dosti več pa ne.

Imaš kakšne pozitivne ali negativne izkušnje?
Prvo pozitivno izkušnjo sem doživela že prvi dan, ko sem prispela v Slovenijo. Bila sem precej utrujena od poti in na letališču sem vzela taksi do
Ljubljane. Taksist se je začel pogovarjati z mano, me spraševati od kod prihajam ipd.. Bil je starejši moški in z mano se je pogovarjal v angleščini, kar
me je zelo presenetilo. V Gruziji starejši ljudje ne govorijo tujih jezikov. Med
potjo do Ljubljane mi je povedal kar nekaj uporabnih slovenskih fraz, jaz
pa sem si jih zapisovala. Bila sem zelo pozitivno presenečena.

Negativno bi bilo mogoče le to, da je na Poslovno-tehniški fakulteti zelo
malo tujih študentov, včasih sem edina tuja študentka, ki posluša kakšen
predmet. To sicer ni težava, saj so vedno urejene dodatne konzultacije, tako
da vsebino predavanj razumem. Magistrski študenti v večini študirajo ob
delu, imajo družine, tako da se jim po predavanjih vedno nekam mudi in se
običajno ne družimo kaj dosti. Želela bi si, da bi bolj čutila študentski utrip.
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Si se že navzela kakšne slovenske navade ali razvade?
Ja sem, prva razvada je pitje kave (smeh). Zelo kmalu sem opazila, da Slovenci zelo pogosto pijete kar močno kavo. Pri nas se kava pije le ko pride kdo na obisk. Tukaj mi je prišlo v razvado, da po kosilu vedno pijem
kavo. Osvojila sem tudi različne načine kuhanja kave, tako da sedaj delim
to znanje z mojimi prijatelji v Gruziji, saj je pri nas postopek kuhanja kave
drugačen (smeh). Dobra navada pa je, da sem začela kolesariti. V Gruziji
imamo zelo malo kolesarskih poti, kolesarjenje je ob gostem prometu precej nevarno. Zelo kmalu po prihodu v Slovenijo sem si kupila kolo in začela
kolesariti po Novi Gorici in okolici. S prijateljem sva se nekoč celo odpeljala
z vlakom do Bohinja in tam kolesarila. Bilo je prečudovito.
Ali te je katera od slovenskih besed ali navad kdaj nasmejala?
“Dobro” je prva beseda, ki se mi je vsidrala, saj jo slišim zelo pogosto
(smeh). Navada pa, ja imate eno navado, ki se v naši kulturi smatra za zelo
nevljudno. Opazila sem, da je ta navada zelo pogosta tudi v drugih evropskih državah. Ko si čistite nos ste zelo glasni (smeh). Na primer pozimi na
predavanjih, ko je tišina v predavalnici, pa si začne nekdo čistiti nos - zame
je bilo to zelo čudno in nepojmljivo. No, sedaj sem se že navadila.
Kaj pa slovenska kuhinja, katere jedi so ti všeč?
Odlično kuhinjo imate, zelo dobre so mi kranjske klobase. Pa sladice, potica, prekmurska gibanica, blejska kremšnita, odlične so, ena boljša od druge. Tudi vaše solate so mi zelo všeč, predvsem ker so priloga k glavni jedi,
ne pa sama glavna jed kot je to običajno pri nas v Gruziji.
Kaj počneš v prostem času, katere hobije imaš?
V prostem času se večinoma družim s prijatelji. Pogosto zahajamo v naravo.
V okolici Nove Gorice je kar nekaj hribov, s katerih so prelepi razgledi. Zelo
mi je všeč, da imaš s teh hribov pogled na dve državi, goriška regija je res
lepa. Tudi to, da narediš le par korakov in si že v drugi državi, drugačnem
okolju, srečaš drugačne ljudi in kulturo je nekaj posebnega. V Italijo gremo
na odlično kavo, sladoled in sladico tiramisu (smeh).

Kakšna bo tvoja pot po zaključku študija na PTF?
Po zaključku magistrskega študija želim nadaljevati s študijem doktorata
nekje v Evropi, mogoče tudi v Sloveniji. Prednost tukaj je ta, da je vse blizu.
Štipendijo Erasmus Mundus Infinity sem dobila za obdobje 22 mesecev. V
juliju bom zagovarjala magistrsko delo, potem pa se vrnem domov, kjer si
bom poiskala službo in začela iskati primeren doktorski študij. V študijskem letu 2017/18 si želim nadaljevati s študijem doktorata. Slovenijo bom
pogrešala, če se ne vrnem kot študentka, se bom vsekakor kot turistka!
Kakšno je življenje v Gruziji, kakšno perspektivo imajo mladi?
Živim v glavnem mestu, ki je precej veliko cca. 2 milijona ljudi. Ekonomska
situacija v Gruziji ni dobra, plače so nizke, brezposelnost je kar velika.
Dobiti delo ni enostavno, tudi mladi izobraženi ljudje težko najdejo službo.
Če nekdo pridobi izobrazbo nekje v Evropi, ima več možnosti za zaposlitev,
ker ga vidijo kot kandidata, ki je bolj samostojen, izkušen, zato tudi jaz
upam,da bo pridobljena izobrazba moja prednost pred ostalimi.
Kaj pogrešaš iz Gruzije:
•
•
•
•
•

gruzijsko kuhinjo, ki je zelo drugačna od vaše,
prijatelje, prijatelji, ki so z menoj od otroštva, mi veliko pomenijo,
družino, pogrešam trenutke z njimi, kosila, večerje,
gruzijski ples, plesala sem ga devet let, tudi tekmovala, nato pa
sem se odločila za študij,
gruzijsko gostoljubnost.

Kaj ti je v Sloveniji všeč:
•

čista država in občutek varnosti,

•

majhnost, a vendar velika raznolikost - morje, hribi, gore, prekrasna
pokrajina,

•

zdrav način življenja, ljudje se precej ukvarjajo z različnimi športi,
se zdravo prehranjujejo, si vzamejo čas za kosilo.

Gruzijski ples: ples v paru, vendar plesalca ohranjata razdaljo. Moški se
trudi privlačiti žensko, a se med plesom ne dotikata.
Oglejte si tradicionalne gruzijske plese:
Qartuli cekva
Georgian Folk Dance
Erisioni - Cekva Osuri

