
Glasgow – Škotska – Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske – Evropa (Mitja 
Hudovernik) 

 
Na vsakem koraku na Škotskem (na sliki rdeče obarvan del) je občutiti prisotnost 
negotovosti oz. razmišljanja o prihodnosti. Sicer ne v smislu kampanje glede neodvisnosti, 
temveč v razmišljanju ljudi, kakšna bo prihodnost, bodisi samostojne Škotske bodisi kot del 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. 18. septembra 2014 bodo izvedli 
referendum o neodvisnosti Škotske, ki bo v marsičem spremenil življenje Škotov, še 
posebej, če bo rezultat pozitiven. 

 
Letošnja udeležba v projektu Erasmus mi je namenila usposabljanje na Škotskem, natančneje v 
največjem škotskem mestu Glasgow. 14. junija 2014 sem iz Zagreba preko Amsterdama poletel v 
Glasgow in se 21. junija po isti poti vrnil nazaj. Šola gostiteljica je bila Glasgow Clyde College, v katero 
so združeni trije kampusi, in sicer Anniesland Campus, Langside Campus in Cardonald Campus.  
 

         
Cardonald    Langside    Anniesland 

 
Skupno imajo približno 27.000 študentov, lokacije vseh treh kampusov so med seboj zelo oddaljene, kar 
pa ne predstavlja velikega problema, saj je v Glasgowu javni promet zelo dober. Med seboj so dokaj 
neodvisni, saj nimajo skupnih organizacijskih enot. Največji je Cardonald Campus, drugi največji je 
Langside Campus, najmanjši pa Anniesland Campus. 
 

 
Študente izobražujejo v številnih programih, ki jih izvajajo v vseh 
treh kampusih. Gostitelji (koordinatorja Jim Anderson in David 
Marshall, ostali zaposleni ter študenti) so mi podrobno razkazali in 
predstavili vse tri kampuse. Bil sem na vseh treh lokacijah, kjer so 
mi razkazali prostore, sodobno učno opremo, ki jo uporabljajo pri 
poučevanju, organizacijo dela, organiziranost in delovanje 
študentske organizacije in še veliko drugih stvari. Vodje oddelkov 
»Student Service« so mi podrobno predstavile svoje delo. V 
Anniesland kampusu sem prisostvoval razgovoru kandidatke za 

vpis, ki ga je opravila vodja prej omenjenega oddelka. Drugače pa so mi podrobno predstavili tudi 
načine informiranja, sodobne trženjske poti, ki jih uporabljajo, postopke vpisa, kako izdelujejo urnike in 
kateri dejavniki vplivajo na njihovo izdelavo, izpitni red in način poteka izpitov oz. preverjanj znanja, 
statistične metode, ki jih uporabljajo, načine zaključka izobraževanja, njihovo vpetost v izobraževalni 
sistem v Veliki Britaniji … Prav tako so mi predstavili, s kakšnimi problemi se soočajo v zvezi s 
kulturnimi, rasnimi in verskimi razlikami, kajti imajo ogromno tujih študentov (Pakistan, Indija, Kitajska). 
 
Seveda pa sem poleg uradnega dela imel tudi možnost spoznavati lepote mesta Glasgow, ki bo sredi 
letošnjega poletja gostilo Igre Commonwealtha 2014, glavnega mesta Škotske Edinburga, največjega 
škotskega jezera Loch Lomonda … Pa še nekaj utrinkov … 
 

   
Glasgow    Edinburg                Loch Lomond 


