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Technology Development 2013
Destinacija in le delno plačilo potovanja je velikokrat mikavna ponudba za študente. A se ne
sme pozabiti, da je za to treba tudi nekaj narediti. Približno dva meseca pred samim začetkom
mednarodnega seminarja v Španiji so nas razdelili v mešane skupine (različne države in
različne izobrazbe). Vsaka skupina je dobila določeno problematiko in potrebno je bilo iz
literature narediti poročilo (kaj se dogaja, kaj je problem, kako ga rešiti/kakšne so možnosti
izboljšanja) ter izdelati plakat s predstavitvijo Slovenije in uporabo obnovljivih virov pri nas.
Ta začetni del je bil dejansko zelo deloven in včasih naporen. V Španiji so bila predavanja in
delo v skupinah skozi celi dan, večeri in pa vikendi so bili prosti. Na začetku je bilo naši
skupini vse kar malo tuje, saj tema (obnovljivi viri energije) ni bila ravno naše področje
študija, je pa seveda povezana s kmetijstvom. Meni je bilo dejansko zelo všeč, da sem dobila
na ta način vpogled in znanje iz druge tematike, ki je predvsem pomembna tema, ko gre
debata o trajnostnem kmetovanju. Vesela sem, da sem imela priložnost udeležbe na
mednarodnem seminarju. Pa ne samo zaradi novo pridobljenega znanja ampak tudi predvsem
zato, ker spoznaš nove ljudi/študente iz različnih držav s katerimi navežeš stike, izmenjaš
izkušnje, se zabavaš in spoznavaš. Nikoli ne veš, kdaj ti bo prišlo prav, da koga poznaš v
kateri drugi državi.

Osem različnih držav in študentje iz celega sveta

Erasmus praksa na Danskem
Moja trimesečna praksa na Danskem se je odvijala na Inštitutu Aarhus Univerze. Pri meni je
vsa organizacija za prakso šla zelo na hitro, če bi imela priložnost še enkrat oditi na prakso, bi
poskušala stvari doreči malo prej in vse pripraviti kot je treba. Dobro je malo poglobiti znanje
na področju, kjer boš delal, narediti podrobnejši plan z mentorjem tukaj in v tujini, da se že na
začetku ve, kaj se pričakuje ter kaj se želi doseči. V naglici se na žalost vedno zgodi, da se kaj
pozabi.
Ko sem se pakirala za Dansko, sem veliko brskala po internetu, kaj študentje pravijo o
Danski, kakšno je vreme, kaj ne smeš pozabit doma (npr. kape, šala, nepremočljive čevlje,
dobro vetrovko/jakno-za zimski čas). Ker je standard na Danskem višji, potrebuje študent, ki
gre na prakso nekaj prihrankov ali domačo podporo. Cene bivanja so zelo visoke (soba z
souporabe kuhinje in kopalnice stane od 300 € naprej- je zelo odvisno od tega, kje živiš. Jaz
sem plačevala npr. 400€ za enako velikost sobe v Sloveniji plačujem 150€. Dražja je tudi
hrana in transport. Cene oblačil in obutve so primerljive z našimi. Inštitut, kjer sem delala, je
odmaknjen čisto na vasi, tako da sem se vsak dan vozila z avtobusom 20 min iz mesta, kjer
sem živela (spomladi in poleti je krasna pot tudi s kolesom, v zimskem času pa malo preveč
piha in pogosto dežuje tako da mi kolesarjenje nekako ni dišalo).
Raziskovalna skupina s katero sem delala je bila krasna. Zelo lepo so me sprejeli in dejansko
skozi cel čas skrbeli zame, da sem se počutila vredu, bili so vedno na razpolago, ko sem imela
vprašanja ali težave pri delu. Praksa je bila delovna, a mi ni bilo težko, saj sem res uživala v
tem, kar sem počela. Spoznala sem krasne ljudi in se ogromno naučila (opremljenost
laboratorijev, rastlinjakov in samega inštituta je res na nivoju). Na inštitutu je ogromno
doktorantov iz celega sveta, tako da se imaš možnost spoznati z različnimi kulturami. Danci
so krasni ljudje, niso deloholiki (vsaj jaz nisem dobila tega občutka), veliko jim pomeni
družina in radi si vzamejo čas zase. So sicer dokaj zaprti, a če se jim pridružiš pri kakšnih
dejavnostih (npr. različni športi) ali se naučiš danščine, boš lažje vzpostavil stik z njimi. Če bi
želel kdo še več informacij, naj me kontaktira (tinavresak@gmail.com). Praksa v tujini je
super, priporočam res vsakemu.

Lep zelen inštitut

Moja pisarna

Razgled iz laboratorija

Spoznavni večeri in kartanje

Bogata zgodovina in krasni gradovi

Fenomenalna božična zabava
s tekmovanjem za najbolj smešno pokrivalo.

Ponedeljkovi jutranji "sestanki"
s celotno raziskovalno skupino (raziskovalci, doktoranti, tehnični sodelavci)

