Erasmus+ mobilnost za namen usposabljanja na Univerzi Vigo v Španiji
Nekega dne v februarju 2016 smo uslužbenci vseh fakultet prejeli v elektronski nabiralnik poziv k
prijavi na »Staff Mobility for Training« preko programa Erasmus+ s strani Mednarodne službe na
Univerzi v Ljubljani.
Nekaj sredstev je ostalo neizkoriščenih in za tiste, ki bi našli ustrezno usposabljanje, še na voljo do
junija 2016. V elektronskem sporočilu smo dobili tudi povezavo, kjer smo našli možnosti izbire med
ponudniki usposabljanj iz raznih evropskih univerz. Takoj sem pogledala, če je kaj primernega za
karierne svetovalce in našla »International administrative and teaching staff training week«, ki ga je
organizirala Univerza Vigo v Španiji. Program je bil kot pisan na kožo. Edino pri roku za prijavo je bila
nejasnost, saj sta bila navedena dva datuma, eden že pretečen in eden še odprt. Pisala sem
kontaktni osebi in dobila odgovor, da imajo zapolnjena mesta, razen enega. Če pohitim, me bodo še
sprejeli.
Za enotedensko odsotnost sem se uskladila najprej v »domači hiši« in nato z univerzitetnimi
službami. Kar nekaj birokratskih zadev je potrebno urediti do podpisa pogodbe. Potem se začne
urejanje nastanitve, poti in zavarovanja ter s tem povezanih stroškov. Univerza Vigo se je dogovorila
za skupinski popust v hotelu. Ob hotelu je bilo zbirno mesto, od koder so skupino udeležencev vsak
dan pobirali. Izbrani hotel sem rezervirala preko sistema Booking. Letalski prevoz je zahteval pomoč
kolegice, ki to ureja pri nas. Cene so variirale. Na koncu sva našli cenovno ugodno kombinacijo
GoOpti do Beneškega letališča in od tam v Madrid ter naprej v Vigo. Poti tja in pot nazaj sta vzeli
vsakič celoten dan in še precejšen del noči. Domov sem se npr. vrnila okoli tretje ure zjutraj. Takrat
sem bila zelo vesela, da je bil ta dan praznik.
V Vigo sem prispela v nedeljo, 24. aprila 2016. Zvečer smo imeli spoznavno srečanje v restavraciji
blizu hotela. Čeprav smo se videli prvič, smo takoj navezali stike in sproščen pogovor je tekel do
poznih večernih ur. Udeleženci smo bili iz osemnajstih različnih držav. Program je bil zasnovan tako,
da smo poleg gostiteljev tudi udeleženci predstavljali svoje delo in izkušnje. Torej je šlo v veliki meri
za izmenjavo dobrih praks. Z velikim zanimanjem sem čakala prvi delovni dan.
V ponedeljek, 25. aprila so nas peljali v kampus Univerze Vigo. Ko smo po dvajset minutni vožnji
prispeli, se mi je zdelo kot da bi bila na slovenski Rakitni. Kampus je bil zgrajen pred nekaj leti in ga
sestavlja več različnih fakultet in centralno univerzitetno poslopje. Ponedeljkov panel predavanj in
predstavitev je bil na temo podjetništva. Popoldan smo obiskali univerzitetni podjetniški inkubator,
kjer so nam predstavili kako zbirajo podjetniške ideje študentov in jim pomagajo z vključitvijo v
laboratorij. Torkov panel je nosil naslov povezovanje in priprava študentov na trg dela. Posebej se mi
je vtisnila v spomin karierna svetovalka iz Nemčije, ki je predstavila diskrepanco med pričakovanji
mednarodnih študentov in realnimi možnostmi za zaposlitev na nemškem trgu dela.
V sredo smo govorili o svetovalnem delu za planiranje kariere ter o strokovnih praksah. Obiskali smo
kampus v kraju Pontevedra. Popoldan smo si ogledali znamenitosti mesta. Naslednji dan smo
nadaljevali z istim panelom in poslušali predstavitev kolega iz Belgije, ki nam je povedal kako skrbijo
za karierno orientacijo doktorskih študentov. Ta dan je bil zelo slovesen za našo gostiteljsko
univerzo. Udeleženci smo prisostvovali podpisu sporazuma o povečanju zaposljivosti treh univerz
U VIGO, U PORTO in U TAD. Naslednji dan je bila novica o podpisu in našem obisku v časopisu.

V petek smo imeli zaključno debato. Vsi udeleženci smo izrazili zadovoljstvo nad programom,
gostoljubnostjo in koristno izmenjavo izkušenj kariernih svetovalcev. Na tovrstnih srečanjih začutiš,
da je Evropska unija povezana. Podoben delokrog pa vsebinsko prinaša podobne izzive. Najboljše
odgovore na te izzive, smo poskušali najti na Erasmus+ usposabljanju za karierne svetovalce.

Če se vam ponudi možnost za mobilnost, ne pomišljajte. Vrnili se boste z bogato izkušnjo!
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