POUČEVANJE NA TUJI FAKULTETI KOT IZZIV IN PRILOŽNOST ZA UČENJE

V okviru programa Erasmus Plus sem se udeležila mobilnosti z namenom poučevanja na
visokošolski instituciji v tujini. Po nekaj letnih truda, da bi sklenili sporazum o sodelovanju z
eno izmed univerz ali fakultet v Italiji, nam je letos končno uspelo.
V začetku marca 2015 sem preživela teden dni na dislocirani enoti ene najstarejših univerz v
Italiji z imenom La Sapienza Università di Roma ali prevedeno »Univerza znanja«.
Ustanovljena je bila že davnega leta 1303 in je ena izmed treh državnih univerz s sedežem v
Rimu. Navajajo, da je to največja evropska univerza po vpisu
Medkulturne razlike pri sklepanju poslov v mednarodnem okolju so se potrdile tudi v naših
poskusih vzpostavljanja sodelovanja. Italijani veljajo za narod, ki sklepa posle le na osnovi
predhodnega priporočila in seznanjanja preko druge osebe, veliko pa jim pomeni tudi osebni
stik.
Ker se praviloma vedemo tako, kot je v navadi v našem kulturnem okolju, sem poskusila
navezati stike s pomočjo elektronske pošte. Vendar pa na elektronska sporočila ni bilo nobenega
odziva. Tudi Erasmus koordinatorica gospa Karmen Grudnik se je trudila z dopisi, odgovora
pa ni in ni bilo. Med bivanjem v Italiji sem se odločila, da fakulteto kar obiščem.

Po nekaj trkanjih na različna vrata in težavah zaradi slabega znanja italijanskega jezika, so me
napotili v laboratorij za tuje jezike. Imela sem srečo, saj je gospa, ki je zadolžena za
laboratorijske vaje angleščine, hkrati opravljala delo v mednarodni pisarni. Po predstavitvi
sebe, naše šole, šolskega sistema v Sloveniji in vsebin, ki bi jih lahko izvedla za študente, ter
možnosti vzajemnega sodelovanja (prihod njihovih študentov in predavateljev v Slovenijo),
sem imela občutek, da sem že zelo blizu želenemu cilju. Oddala sem predlog bilateralnega
sporazuma in upala, da ga bodo podpisali takoj. Vendar v južni Italiji (oz. kar od Rima navzdol)
čas teče drugače kot pri nas. Nadrejeni, ki bi lahko sporazum podpisali, niso bili dosegljivi niti
ta niti naslednji dan. Po vrnitvi iz Italije sem redno preverjala pošto in zaman čakala na pisni
sporazum. Potem pa sem začela iskati osebe, ki imajo povezave na fakulteti in bi zame zastavile
dobro besedo. In trud je obrodil sadove; profesor, ki poučuje predmet mednarodno poslovanje
je izrazil interes za izmenjavo.

Na mednarodno izmenjavo sem sem odpravila 9. marca. Ob prihodu na fakulteto me je na
oglasnih deskah in vratih pozdravil plakat z najavo predavanja in presenečenje, saj tam čas
šolske ure trajajo kar 60 minut.
Študentom magistrskih študijskih programov in ostalim zainteresiranim študentom in učiteljem
sem predstavila tematiko kreativnega mišljenja in medkulturne komunikacije, Slovenijo, njene
lepote ter posebnosti v komunikaciji pri nas, izobraževalni sistem in področje ravnanja s kadri,
ter problematiko stresa v našem delovnem okolju.

Presenetilo me je veliko zanimanje študentov za tematiko, pa tudi nepoznavanje Slovenije tako
na strani študentov kot na strani osebja. Ena redkih besed, ki so jo prepoznali, ko sem
predstavljala Slovenijo, je bila Refošk. Razumeli so jo kot ime za dobro vino, ki ga proizvajajo
na Severu Italije – v okolici Trsta. Z dovoljenjem profesorice angleškega jezika (ki Slovenije
tudi ni poznala, saj je pred nekaj leti prišla iz Južne Afrike), sem študentom za zaključek
prinesla za degustacijo slovenski Refošk. Bili so navdušeni in zatrjevali, da bodo Slovenijo
zagotovo obiskali.

Interes za študij Mednarodnega poslovanja je zelo velik, večina študentov pa si obeta, da bodo
dobili službo v tujih podjetjih, ki delujejo v Italiji oz. si želi zaposlitve v teh podjetjih v tujini.
Posebnost študijskega programa Mednarodnega poslovanja je ta, da je en dan v tednu namenjen
spoznavanju podjetij in tako celotna skupina ta dan pridobiva znanja in izkušnje v konkretnem
delovnem okolju.
Ekonomska fakulteta ima na instituciji v Latini okoli 2000 študentov na prvi in drugi bolonski
stopnji, v mednarodni pisarni pa gospe Mariji Di Antoni pomaga še študentka.

Da pa nisem odšla iz Latine z vtisom, da so Italijani skoraj kot Američani, ki slabo poznajo
ostale države, gre zahvala starejšemu profesorju, ki je povedal, da vsako leto preživi zimske
počitnice v Kranjski gori, poleti pa se z ladjo odpravi okoli škornja do Portoroža.
Upam, da kdo izmed profesorjev in študentov najde tudi pot do naše Koroške.
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