UNIVERZA, KI JE SPREMENILA UTRIP IN ZNAČAJ MESTA
Konec maja 2018 sem v okviru programa Erasmus sodelovala na Mednarodnem tednu Univerze
v Trentu v Italiji.

Trento je mesto na severu Italije, ki je v preteklosti (do konca prve svetovne vojne) spadalo
pod Avstroogarsko, kar je še danes vidno na vsakem koraku. Po 1. svetovni vojni je bilo
ozemlje priključeno Italiji. Dežela Trentino - Zgornje Poadižje, katere regionalno središče je
Trento, je avtonomna dežela. Ima večjo neodvisnosti od države kot večina dežel v Italiji. Imajo
širšo zakonodajno in administrativno moč predvsem v šolstvu in zdravstvu, večjo finančno
podporo s strani države, pa tudi nižje davke. Dežela je ena najpremožnejših italijanskih dežel..
V samem Trentu so razvite lahka strojna, tekstilna, tiskarska, usnjarska in pohištvena industrija.
Pokrajina slovi po pridelavi sadja, sadnih sokov in vina.
Po življenjskem standardu, kakovosti življenja ter poslovnih priložnostih se pokrajina Trento
uvršča na vrh italijanskih pokrajin.
Mesto šteje okoli 110 000 prebivalcev, od tega je 16 000 študentov. Prva fakulteta je bila
ustanovljena v Trentu leta 1968. Akademiki in študenti so spremenili zaprtost v razmišljanju
md lokalnim prebivalstvom in bistveno povečali število prebivalcev ter spodbudili razvoj
regije.
Tudi mestna univerza se po različnih lestvicah uvršča okrog vrha italijanskih univerz.
Na moje veselje je tudi znanje nemškega jezika med lokalnim prebivalstvom dobro in tako je
komunikacija z Italijani zame precej lažja.
Pričakovanje, da bom srečala kolege iz evropskih držav je bilo preseženo, saj so na
mednarodnem tednu sodelovali tudi visokošolski učitelji in sodelavci iz celega sveta (Vietnam,
Brazilija, Francoska Gvineja, Tunis, …).

Namen moje udeležbe na izmenjavi oz. izbire gostitelja je bil predvsem ta, da pridobim
informacije o sistemu podpore športnikom študentom (Dvojna kariera, ki je v Italiji zelo razvit
in edinstven), o podpori študentom s posebnimi potrebami in spoznam njihov sistem
zagotavljanja kakovosti ter navežem stike s predavatelji in raziskovalci z namenom sodelovanja
v prihodnje.
V enem izmed plenarnih predavanj so predstavili sistem spodbujanja vrhunskih športnikov, ki
zajema individualne učne načrte, fleksibilni študijski koledar, individualno tutorstvo,
prorektorja za študente športnike, intenzivno sodelovanje s klubi v Trentu (košarkarski in
odbojkarski klub privabljata mlade v svoje vrste s tem, da ponujata prilagoditve pri študiju na
univerzi), možnost koriščenja univerzitetnih športne infrastrukture in sodelovanje na
tekmovanjih v univerzitetni ekipi. Kljub temu da v okviru univerze nimajo fakultete za šport pa

namenjajo vključevanju športa v vsakodnevno življenje veliko pozornost. Tako študenti kot
zaposleni imajo športne odmore: v urnik je vključenih 10 minutni odmor, v katerem potekajo
vodene vaje na prostem, to izvajajo tudi med daljšimi sestanki, srečanji in konferencami na Uni
Trento.
Izjemno zanimivo je bilo v Trentu tudi zaradi športnih dogodkov in predstavitve bogatih
možnosti univerze. V terminu mednarodnega tedna se je začela kolesarska dirka po Italiji Giro
di Italija in prva etapa je imela start v centru Trenta.
Odlično je poskrbljeno tudi z študente s posebnimi potrebami. Zakon predpisuje, da mora
vsaka fakulteta zagotoviti posebno skrb študentom s posebnimi potrebami in omogočiti

prilagoditve pri študiju. Vsaka univerza ima predstavnika, ki ga imenuje rektor, ki je zadolžen
za osebe s posebnimi potrebami in uvajanje (nadzor) prilagoditev ter skrbi zanje.
Vsakega študenta, ki ima posebne potrebe obravnavajo individualno in prilagodijo študij glede
na njegovo posebnosti. Sistem skrbi za osebe s posebnimi potrebami je državno financiran.
Predstavniki študentov s posebnimi potrebami imajo svoje združenje, ki podpira in preverja
delovanje sistema po vsej državi.
V oddelku za zagotavljanje kakovosti so nam predstavili sistem, ki ga imajo v Italiji. V maju so
opravili zunanjo presojo s strani nacionalne agencije. Sistem je precej podoben, spremljanje
zadovoljstva je omejeno predvsem na študente. Na nivoju države zagotavljajo skupne
vprašalnike in sistem zbiranja ter obdelave podatkov o zadovoljstvu študentov.
Izjemno dobro imajo poskrbljeno za trženje univerze (povsem podjetniški pristop) in izmenjavo
(sporazumi z nekaj univerzami po svetu, ki si zagotavljajo recipročnost).
Spoznala sem tudi nove metode skupinskega dela: World cafe – način, kako neformalni
pogovor vključimo v delo v organizaciji/predavalnici (gostitelj mize, pri kateri se zamenjajo
udeleženci).
Dopolnila sem svoja znanja o medkulturnih razlikah med Italijani in Angleži, pa tudi o razlikah
med Italijani v različnih pokrajinah. Prebivalci Trenta in okolice imajo veliko skupnega z
Avstrijci in marsikatera posebnost Italijanov zanje ne velja (npr. točnost).
Fakulteta me je navdušila z izvrstnimi materialnimi pogoji, ki jih imajo za svojo dejavnost in
izvenštudijske dejavnosti. Več namenski objekti služijo tako za kulturne kot športne prireditve
in so na razpolago študentom. Odlično je poskrbljeno za namestitev študentov z modernimi
študentskimi domovi, v katerih je desetina mest rezervirana za študente na Erasmus izmenjavi.
Cena prehrane in transporta za študente je zelo ugodna.

Mesto samo mi je zelo všeč, saj je obdano z visokimi gorami in bližino prostranih Dolomitskih
smučišč. Imajo zanimive razvojne načrte. V kratkem bodo dogradili gondolo, ki je zdaj speljana
iz centra mesta do bližnjega hriba nad mestom tako, da bo možen dostop še naprej na vrh Monte
Bondona. Tam se razteza 25 km prog na višini od 1300 do 2090.
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