
MEDNARODNI TEDEN V KLAIPEDI, LITVA 

 

Majda Bukovnik in Milena Štrovs Gagič sva se med 25. in 29. aprilom 2016 udeležili 6. 

Mednarodnega tedna Univerze v Klaipedi, Litva (Klaipeda State University of Applied 

Sciences). Litva je ena izmed baltskih držav (poleg nje so to še Latvija in Estonija), Klaipeda pa 

3. največje mesto v državi s skoraj 160.000 prebivalcev. 

 

Naj kar na začetku poudarim, da je bil to zagotovo eden najbolje organiziranih mednarodnih 

tednov do sedaj, saj so se organizatorji izredno potrudili, tako na področju organizacije kot tudi 

gostoljubnosti. 

V ponedeljek popoldan smo začeli z delom in druženjem, saj smo predstavili svoje šole in 

hrano naših krajev.  

V torek sem imela cel dan pouk (vseh osem ur z eno skupino je bilo kar zahtevnih), mag. 

Bukovnikova pa se je srečala s predavateljicami matične inštitucije in se z njimi pogovarjala o 

inovativnih metodah poučevanja in doseganju kreditnih točk. Popoldan nas je predavateljica 

fakultete za turizem popeljala po starem mestnem jedru Klaipede in nam podrobno predstavila 

njihovo, precej nesrečno zgodovino: zaradi strateškega položaja ob morju so si jih ves čas 

podrejali drugi (Nemci in Rusi). 

V sredo smo predstavili svoje šole na Tehnološki fakulteti, ki so nam jo tudi prijazno razkazali. 

Po odličnem kosilu v njihovi restavraciji pa smo obiskali pristanišče, kjer so nam predstavili 

občudovanje zbujajoče podatke o uspešnosti luke v Klaipedi. Po kratkem počitku smo se spet 

zbrali na slavnostni večerji. 

V četrtek smo obiskali Fakulteto za družbene vede, kjer so nam na kratko predstavili njihov 

jezik (eden izmed baltskih jezikov: zelo star, nihče ga ne razume, celo sosednji Latvijci ne) in 

plese, potem smo spet na stojnicah predstavili svoje šole. 

Po kosilu smo obiskali rehabilitacijsko bolnišnico v bližnji Palangi, kjer prakso opravljajo tudi 

njihovi študenti. Za zaključek smo se sprehodili skozi še skoraj povsem mirujoči (narava je v 

cvetenju in brstenju vsaj 3 tedne za nami) botanični vrt do razkošne vile, kjer je tudi muzej 

jantarja. 

V petek so nas naši prijazni gostitelji popeljali še v Delfinarij, kjer smo si ogledali prikupno 

predstavo z delfini. 

Po povratku smo se začeli poslavljati drug od drugega in se vračati domov. 

 

 

Dodala bi še, da je bilo precej priložnosti za izmenjavo informacij, ne le s predavatelji na 

gostiteljski šoli, temveč tudi z udeleženci mednarodnega tedna iz drugih držav. Zanimivo je 

npr., kako se na krčenje števila vpisanih študentov odziva izobraževalna politika. V Litvi 

ministrstvo zahteva združevanje skupin študentov (če njihovo število npr. pade pod 10), čeprav 

študirajo v različnih študijskih programih in so vsebine ekonomskih predmetov dokaj različne. 

V sosednji Latviji pa ima več pristojnosti fakulteta, ki izvaja nasprotno politiko – predmeti se 

izvedejo tudi za izjemno nizko število študentov. 

 

Naj sklenem s tole mislijo: vsekakor priporočava Klaipedo vsem kolegom in tudi študentom 

(imajo namreč tudi mednarodni oddelek), saj se maksimalno potrudijo za vsakogar. Upava pa 

tudi, da sva uspeli skleniti novo povezavo za sodelovanje v prihodnosti.  

 

 

 
Milena Štrovs Gagič, prof. 



 

 
 

 


