ERASMUS+ MOBILNOST - UNIVERZA AKSARAY TURČIJA
Predavatelji VSŠ SG že vrsto let preko projekta Erasmus in sedaj Erasmus+
spoznavamo tuje izobraževalne sisteme in pedagoške pristope, tuje kulture in
dežele. Cilj takšnih izpopolnjevanj in usposabljanj je širitev splošnega znanja,
predvsem pa možnost primerjave naših in tujih izobraževalnih sistemov ter
vnašanje dobrih praks v domače okolje.
Tokrat smo predavateljice Karmen Grudnik, Janja Razgoršek in Silva Ledinek v
času od 29. 9. - 3. 10. 2014, obiskale Univerzo Aksaray v Turčiji. Trenutno
sodelovanje z Univerzo Aksaray poteka z izmenjavo predavateljev, dogovorili
pa smo se, da naše sodelovanje razširimo tudi na izmenjavo študentov in na
projekte širših vsebin.
Ob obisku nas je presenetila velikost univerze, saj se razprostira na ogromnem
področju in zajema številne fakultete, med njimi tudi Fakulteto za poslovne
vede.
Univerza ima preko 15.000 študentov in se še vedno širi. Univerza Aksaray je
stara šele 8 let pa je že prejela državno priznanje za najboljšo mlado univerzo v
Turčiji.
Ob obisku smo spoznale različne izobraževalne programe, način dela, številne
študente, pa tudi delovanje njihove mednarodne pisarne, kjer so ob tolikšnem
številu študentov zelo aktivni.
Povabili so nas tudi, da izvedemo predavanje in njihovim študentom
predstavimo našo državo in našo šolo. Predavanje je bilo zelo odzivno, študenti
so izjemno sodelovali in tako se je zavleklo preko predvidenega časa.
Prijetno presenečene smo sprejele povabilo rektorja univerze, kar je še posebna
čast in ni običajno na vseh tujih obiskih. Gospod rektor je ob tem izkazal
izjemno zanimanje za našo državo in našo šolo.
O našem obisku so poročali tudi na spletni strani univerze in v lokalnem
časopisu, kar kaže na dober vtis, ki smo ga pustile pri naših gostiteljih.
Ker leži univerza v pokrajini Kapadokija, ki velja za eno najlepših pokrajin v
Turčiji, pa tudi v Evropi, smo prosti čas izkoristile tudi za nekaj ogledov.
Neverjetno očarljive naravne stožčaste tvorbe v vulkanskem tufu, številne stare
cerkve v votlinah, vklesane v 11. stoletju, ter nenavadna, skrivnostna podzemna
mesta, ki jih obišče vsako leto na milijone turistov, tudi nas niso pustila hladnih.

Urejenost in prostranost univerze, dogovori o širitvi sodelovanja, prijaznost
gostiteljev in naravne lepote pokrajine so nas navdušile in tako smo s
pozitivnimi vtisi in dobrimi izkušnjami zaključile naš obisk.
Sprejel nas je rektor univerze:

Čudovita pokrajina Kapadokije:

