
Менің аты-жөнім Лезова Аружан. Мен Махамбет Өтемісов 

атындағы мемлекеттік университеттің «Шет тілі:Екі шет тілі» 

мамандығының  2 курс студентімін. 2019-2020 оқу жылында 1 

семестрге Польшаның Быдгощ қаласындағы Ұлы Казиимир 

атындағы университетте оқып келдім. Көптеген тәжірибе 

жинап, жаңа таныстықтар орын алды және де ағылшын 

деңгейім көтерілді. Шетелде оқытудың ең жақсы бөліктерінің 

бірі, менінше, бұл түрлі елдердің адамдарымен танысу еді. 

Быдгощта студенттер әлемнің барлық түкпірлерінен: Еуропа, 

Азия, Италия және Испания. Олармен сөйлесе отырып, мен 

өзім үшін олардың мәдениеті, менталитеті, саясаты мен тілі 

туралы көп жаңалық аштым. Студенттердің көпшілігі ашық, ақкөніл және қарапайым. Осы уақыт 

ішінде мен көп нәрсені үйрендім. Уақыт өте келе жалпы қызығушылық пен әзіл сезімі бар 

компаниялар құрыла бастады. Ол жерде  Түркия, Испания, Португалия және Италиядан келген 

жігіттер мен қыздар болды. Біз карталар мен басқа да ойындар ойнай отырып, көп уақыт өткіздік, 

кешкі ас дайындап, мұражайларға және түрлі ойын-сауық орындарына бардық.  

     Қорытындылай келе, біздің университетке Еуропадағы білім алуға мүмкіндік бергені үшін 

алғыс айтқым келеді. Осы 5 ай менің өмірімде ең жарқын,  оң эмоциялар сыйлар, қанық уақыт 

болды деп батыл айта аламын. Сондықтан барлық студенттерге академиялық ұтқырлық 

бағдарламасы бойынша барып, осындай тамаша және ұмытылмас тәжірибе алуды ұсынамын!                                                                    

 

     Я, Лезова Аружан. Я учусь в Западно-Казахстанском 

государственном университете имени Махамбета Утемисова 

на 2 курсе, по специальности «Иностранный язык: Два 

иностранных языка». В 2019-2020 учебным году обучилась в 

городе Быдгощ, Польша. В университете Великого 

Казиимира. Набралась много опыта,новые знакомства, и 

повысился уровень английского языка. Одна из лучших 

частей обучения за границей, как по мне, это знакомство с 

людьми из разных стран. В Быдгоще были студенты чуть ли 

не со всех уголков мира: Европы, Азии, Италии, Испании. 

Общаясь с ними, я открыла для себя много нового об их 

культуре, менталитете, политике и языке. Большинство 

студентов очень открытые, дружелюбные и простые на общение. За все это время я многому у них 

научилась. Со временем начали образовываться компании с общими интересами и чувством 

юмора. Компания, в которой состояла я был очень интернациональная, там были парни и девушки 

с  Турции, Испании, Португалии и Италии. Мы проводили много времени вместе, играя в карты и 

другие игры, готовили вместе ужины, посещали музеи и различные развлекательные места.  

    В заключение хотелось бы поблагодарить наш университет за предоставленную возможность 

обучения в Европе. Смело могу утверждать, что эти 5 месяцев были самыми яркими, полными 

положительными эмоциями и насыщенными в моей жизни. Так что всем студентам настоятельно 

рекомендую ехать по программе академической мобильности и приобрести такой же прекрасный 

и незабываемый опыт! 

 

 

 

 



                                                                       

     I`m Lezova Aruzhan.  I am studying at the West Kazakhstan state University named after Makhambet 

Utemisov in the 2nd year, majoring in "Foreign language: Two foreign languages". In the 2019-2020 

academic year, I studied in Bydgoszcz, Poland,at the Kazimierz Wielki University. I gained a lot of 

experience. new acquaintances, and increased the level of English. One of the best parts of studying 

abroad, for me, is getting to know people from different countries. In Bydgoszcz , there were students 

from almost all over the world: Europe, Asia,  Italy and Spain. Communicating with them, I discovered a 

lot about their culture, mentality, politics, and language. Most students are very open, friendly and easy to 

communicate. I've learned a lot from them all this time. Over time, companies with common interests and 

a sense of humor began to form. The company I was a member of was very international, there were guys 

and girls from Turkey, Spain, Portugal and Italy. We spent a lot of time together, playing cards and other 

games, cooking dinners together, visiting museums and various entertainment venues. 

In conclusion, I would like to thank our University for the opportunity to study in Europe. I can safely say 

that these 5 months were the most vivid, full of positive emotions and rich in my life. So I strongly 

recommend that all students go through the academic mobility program and get the same wonderful and 

unforgettable experience! 


