Erasmus+ mobilnost za praktično usposabljanje na Linnaeus Univerizeti
(Kalmar, Švedska)
Študentka Karin Zamida, visokošolski študijski program Menedžment kakovosti

Kot študentka na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu, sem se odločila, da svoje
praktično izobraževanje opravim v tujini. Tako je moja praksa Erasmus+ od 15.01.2020 do
30.06.2020, potekala na Linnaeus Univerziteti v Kalmarju. Ob celotnem postopku pa mi je bila v
veliko pomoč in vedno tudi na voljo FOŠ Erasmus+ koordinatorica.
Za študijsko mobilnost sem se odločila, ker me me izjemno zanima spoznavanje novih kultur,
jezikov ter spoznavanje novih ljudi in širjenje obzorja. Prav tako pa se mi zdi za si lahko s
pripravnitšvom v tujini odpres kar največ vrat, tako doma kot v tujin, pridobiš dragocene izkušnje
in spomine, ki ostanejo do konca življenja.
Svoje pripravništvo sem opravljala v pisarni za zunanje odnose na Linnaeus univerzi.Univerza
Linnaeus je moderna mednarodna univerza, poimenovana po Carlu Linnaeusu - svetovno znanem
švedskem znanstveniku, ki se je rodil v Småland regiji, kjer se univerza tudi nahaja. Univerza
ima sedež v dveh mestih na jugovzhodnem delu Švedske - Kalmar in Växjö, v bližini morja in
narave. Sama sem bila nastanjena v mestu Kalmar, kjer je večina mojega dela tudi potekala, z
občasnimi potovanji v Växjö.

Slika 1: Regija Småland

Moje delo je v večini obsegalo predvsem organiziranje dogodka »Linnaues University Staff
Training Week« - to je dogodek, ki ga univerza organizira vsako leto za svoje mednarodne
partnerje, tako kot za svoje zaposlene na univerzi. Letošnja tema dogodka je bila »Kompetence,
veščine in orodja za medkulturno akademsko okolje«. Načrtovali pa smo, da bodo v teden
vključeni seminarji in delavnice o medkulturni komunikaciji, virtualni izmenjavi in mednarodni
učilnici. Teden prav tako ponavadi vključuje tudi priložnosti opazovanje kolegov z univerze
Linnaeus ob delu ter videti oba kampusa univerze. To leto se je dogodka nameravalo udeležiti
40 sodelavcev iz 32 partnerskih univerz, vse skupaj iz 17 različnih držav. Na žalost fizičnega
dogodka nismo mogli izvesti, zaradi izbruha virusa covida-19 – odločili smo se dogodek izvesti v
virtualni obliki, kar je zahtevalo ponovno organizacijo, priprave in prilagajanja. Dogodek smo na
koncu tudi izpeljali v digitalni obliki, s pomočjo aplikacije Zoom in obilico internetnih orodij, kar
nam je pomagalo narediti virtualni dogodek bolj zanimiv in internaktiven. Moje naloge med tem
so bile priprava »vodnika za obiskovalce«, upravljanje Facebook skupine, ki smo jo ustanovili za

letošnji dogodek, organiziranje opazovanja sodelavcev in Linnaeus univerze, komunikacija ter
pomoč vsem aplikantom ter opravljanje intervjujev po končanem dogodku. Delo sem opravljala
pretežno v angleškem jeziku, ob enem pa sem imela tudi možnost učenja Švedščine. Od prvega
do zadnjega dne pa sem imela tudi izjemno podporo svoje mentorice Lene in prav tako vseh
ostalih sodelavcev iz pisarne, ki so mi vseskozi stali ob strani.

Slika 2: Prostori Linnaeus univerze v Kalmarju

Slika 3: Sestanek oddelka v naravi

Erasmus+ praksa mi je kljub pandemiji covida-19 prinesla veliko pozitivnih stvari. Izboljšala sem
svoje komunikativne kompetence, sem veliko bolj samozavestna, odprta in vajena dela pod
pritiskom. Erasmus+ mobilnost je bila zame enkratna izkušnja, ki jo iz srca priporočam vsem,
kateri imajo to možnost, saj je to edinstvena priložnost za navezovanje stikov, spoznavanje
kultur in predvsem pridobivanje izjemnih izkušenj in dogodivščin.

Slika 4: Kalmar grad
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