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Praktično usposabljanje v Zagrebu je bila zame zagotovo ena izmed najboljših odločitev v času
študijskega življenja. To je bilo obdobje, ki mi bo ostalo v najlepšem spominu in se ga bom
spominjala s ponosom. Odločitev za tak korak je bila precej nenadna, kajti pred tem nisem nikoli
razmišljala o Erasmus+ mobilnosti in si nisem nikoli znala zares predstavljati kako vse skupaj
izgleda. Na začetku študijskega leta nam je bil na Fakulteti za organizacijske študije v Novem
mestu (FOŠ) predstavljen celoten program, kjer je bila omenjena tudi možnost Erasmus+
izmenjav. Ideja mi je postala v trenutku všeč in že v roku enega tedna sem željo predstavila
mednarodni in projektni pisarni, kjer so mi prijazno pomagali in me usmerili. Želela sem si
predvsem novih delovnih izkušenj in izzivov v novem okolju, kar je prav gotovo dodana vrednost
v smislu dobre naložbe za prihodnost in kariero.
Z nekaj malo pomoči in poznanstev sem
poiskala podjetje in jih kontaktirala s prošnjo,
če bi lahko pri njih opravljala Erasmus+ prakso.
Prijazno so se odzvali in bili veseli, da bodo
dobili prvo praktikantko v njihovo organizacijo.
Kolektiv me je zelo lepo sprejel in nudili so mi
maksimalno pomoč pri vsem kar sem
potrebovala za dober začetek in spoznavanje
novega okolja. Pomagali so mi spoznati središče
Zagreba, katerega smo si skupaj ogledali, da
sem pridobila še boljšo orientacijo, in tudi, ker
je bilo ravno obdobje adventa, ko mesto še
posebej zažari v vsej svoji lepoti.
Podjetje je svetovalno inženirsko podjetje z
glavnimi dejavnostmi na področju jedrske
tehnologije, ocene in obvladovanja tehnoloških
tveganj. Moje delo je bilo osredotočeno
predvsem na zagotavljanje jedrske kakovosti,
ki je del QA (quality assurance) programa. V
celoten program sem bila vpeljana postopoma.
Spoznala sem kodekse in standarde za
zagotavljanje kakovosti v jedrski industriji, se
seznanila z uporabo potreb za jedrsko kakovost
v sklopu s QA programom in bila deležna v
pripravah na revizijo, kot tudi pri sami izvedbi
revizije.

Hvaležna sem, da sem bila pri delu obkrožena z nasmejanimi in pozitivnimi ljudmi, brez katerih
si tega obdobja prakse ne bi znala predstavljati. V njihovih prostorih je bilo vseskozi čutiti
prijetno vzdušje v katerem smo skupaj preživeli kar tri mesece. V tem času sem spletla nova
poznanstva, se izboljšala pri govorjenju hrvaškega jezika in pridobila veliko novega znanja iz
zagotavljanja jedrske kakovosti. Navdušila sem se tudi nad tematiko vpliva radioaktivnih
odpadkov na okolje in ljudi, in morda bo prav to osrednja tema moje magistrske naloge.
Vsekakor je to bila zame dragocena življenjska izkušnja in hkrati velik izziv, ki je v meni potrdil
dejstvo, da zmorem doseči vsak cilj, če si ga le dovolj želim in pri delu nenehno vztrajam.
Vsakemu želim, da v sklopu študija doživi to izjemno izkušnjo, zbere pogum in se določi za
Erasmus+ izmenjavo.
Misel za konec: „Ne dovoli da te samokritičnost odvrne od tvojih sanj“. (Timea Varga)
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