
PREDSTAVITEV ERASMUS PRAKSE V TUJINI 
 

 
V torek, 11. 10. 2011, so našim študentom, predavateljem in drugim zaposlenim 
Erasmus prakso predstavili:  

- študent iz Češke, Luboš Karbusický, ki je na Erasmus praksi na ŠCSG, na 
Višji strokovni šoli; 
- študentka iz Češke, Jana Rákosníková, ki je na Erasmus praksi v podjetju 

Grammer, 
- Miro Bilobrk, naš bivši študent, ki je bil na praksi v Romuniji in v Nemčiji. 
 

Študenta sta predstavila svojo šolo, Vyšší odborná škola, Střední průmyslová 

škola a Obchodní akademie, Čáslav, svojo deželo, predvsem pa sta spregovorila 
o razlogih, ki so ju prepričali, da je Erasmus praksa v tujini dobra odločitev.  
 
Nato sta opisala, kaj delata na praksi. Jana se je vključila v delo na oddelku 
logistike, Luboš pa se na naši šoli ukvarja z »IT zadevami«. Da ni pretežko, sta 
rekla, predvsem pa oba trdila, da je vse, kar delata, zanimivo in koristno. 

 
Jana na delovnem mestu  
v podjetju Grammer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jana in Luboš sta  
tudi povedala, 
kako se v prostem času 
spoznavata našo deželo. 
 
 
 
 
 
        



Jana Rákosníková se je v podjetju Grammer seznanila z bivšim študentom naše 
šole, Mirom Bilobrkom, ki je v času svojega študija na VSŠ (l. 2006) tudi opravljal 
prakso v tujini, zato se je predstavitvi prijazno pridružil.  
 
 
 
 
 
Njegov prispevek na predstavitvi 
je bil dragocen, med drugim, tudi zato, 
ker so študenti imeli priložnost slišati,  
kako izkušnje, pridobljene  
s prakso v tujini, 
vplivajo na delo v službi,  
saj ima Miro Bilobrk že  
pet let delovne dobe. 
 
 
 
Miro je tudi povedal, da potrdilo o opravljeni praksi v tujini, ki ga priložimo k 
prošnji za pridobitev delovnega mesta, vsekakor pripomore k pridobitvi 
zaposlitve.  
 
Predstavitev je potekala v prijetnem vzdušju, na koncu pa sta Jana in Luboš 
študente pozvala naj jima pišejo na njun elektronski naslov. Za njima je že en 
mesec bivanja v Sloveniji, njuna praksa pa traja do 31. 1. 2012, zato bo pošta 
dobrodošla.... 
 
Prepričana sem, da bo naše »Erasmus » druženje stkalo nove prijateljske vezi med 
študenti naše šole in študenti VOŠ Časlav, vsekakor pa bo predstavitev pozitivno 
vplivala na ustvarjanje »mednarodnega duha« na naši šoli. S strani naših študentov 
je padla celo ideja, da Jana in Luboš za naše študente organizirata tečaj češkega 
jezika… SUPER! 
 
       Erasmus koordinatorka: 
       Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon. 
 


