If you believe in something, believe it firmly.
The whole story started from the last day of my exams. I wanted to change something and after two
days in a very short period everything was solved. I was called and said that I had a chance to go to Riga
and study at Riga Business School.
Of course, I agreed. During my summer days, when everyone was outside the city, I was following my
desire, collecting all required documents and the last step was the interview with RBS BBA director, the
great culmination of the challenge.
Being an exchange student means to appear suddenly in an unfamiliar environment which itself is like a
new challenge in your life. The expectation is almost always positive and you just cannot wait to meet
new people, new culture, and new lifestyle and so on. I am lucky that my expectation was met.
All these procedures were held through the Students Recruitment and Support Centre, because of their
help I became a member of RBS.
It was hard to say goodbye to RBS little family, which broad my horizon and gave me new experiences
which will definitely aid the career I am aspiring to.
‘’If you have not tasted it, you have not been in Riga’’ – the first most memorable phrase from the
airport, which for me was about new experiences, about new challenges and not only about Riga
Balsam.
I am glad that Grigol Robakidze University gave me such an amazing opportunity in my life. I tried to
represent my university in the best way possible. Actually, I did it. Now I have got friends as lecturers
and as course mates.
Everything is possible with a strong desire and hard work.

Viktoria Mikava

თუ გჯერათ რამის, იწამეთ მტკიცედ.
მთელი ჩემი ისტორია დაიწყო გამოცდების ბოლო დღიდან. მინდოდა შემეცვალა რაღაც და
ზუსტად ორი დღის შემდეგ, წარმოუდგენლად მოკლე დროში მოგვარდა ყველაფერი.
ქალბატონმა ნინო ქემერტელიძემ დამირეკა და მითხრა, რომ შანსი მქონდა წავსულიყავი
რიგაში და მესწავლა რიგის ბიზნეს სკოლაში.
რა თქმა უნდა დავთანხმდი. ზაფხულის დღეების განმავლობაში, როდესაც ყველა ქალაქიდან
იყო გასული, მე მივყვებოდი ჩემს სურვილს, ვაგროვებდი ყველა მოთხოვნილ საბუთს და
ბოლო ეტაპი იყო ინტერვიუ RBS-ის დეკანთან, რაც ამ გამოწვევის საუკეთესო კულმინაცია
გახლდათ.
იყო გაცვლითი პროგრამის სტუდენტი ნიშნავს უეცრად აღმოჩნდე შენთვის უცხო გარემოში
რაც, თავისთავად, არის როგორც ახალი გამოწვევა შენს ცხოვრებაში. მოლოდინი თითქმის

ყოველთვის დადებითია და ვერც კი ითმენ შეხვდე ახალ ხალხს, ახალ კულტურას,
ცხოვრების წესს და ასე შემდეგ. იღბლიანი ვარ, რომ მოლოდინი გამიმართლდა.
ყველა ეს პროცედურა მოგვარდა Students Recruitment and Support Centre-ის მეშვეობით,
რომელთა დახმარებითაც გავხდი RBS-ის წევრი.
რთული იყო დავმშვიდობებოდი RBS-ის პატარა ოჯახს, რომელიც დამეხმარა და მომცა შანსი
გამეფართოებინა ჩემი ჰორიზონტი და მომცა გამოცდილება რომელიც აუცილებლად
დამეხმარება იმ კარიერისთვის, რომლისკენაც მივიწევ.
‘’If you have not tasted it, you have not been in Riga’’ - პირველივე დასამახსორებელი ფრაზა
აეროპორტიდან, რომელიც ჩემთვის მხოლოდ რიგას ბალზამს არ ეხება, ეს იყო ჩემთვის ახალი
გამოცდილება და ახალი გამოწვევები.
მოხარული ვარ, რომ გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა მომცა ჩემს ცხოვრებაში ერთ-ერთი
ასეთი საოცარი შანსი ჩემს ცხოვრებაში, რომელიც მხოლოდ დასაწყისია. შევეცადე
საუკეთესოდ წარმომეჩინა ჩემი უნივერსიტეტი. ფაქტობრივად, მე ეს შევძელი. შევიძინე
მეგობრები როგორც ლექტორების, ასევე კურსელების სახით.
ყველაფერი შესაძლებელია, ჩვენივე ძლიერი სურვილითა და შრომით.

ვიქტორია მიქავა

