EU SI TI OKROGLA MIZA: USPOSABLJANJE IN DELO V TUJINI
Koper, 16. april 2014 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v sodelovanju s Fakulteto za
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani včeraj na omenjeni fakulteti izvedlo okroglo mizo z
naslovom Usposabljanje in delo v tujini. Namen dogodka je bil predstaviti prakse in možnosti, ki jih
imajo mladi v primeru želje po mednarodnih izkušnjah na področju študija ali dela. Okrogla miza je
potekala v sklopu projekta EU SI TI, ki poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado
Republike Slovenije in Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin.
»Mladi s področja računalništva in informatike ste v Evropi zelo iskani. Po številu objavljenih prostih
delovnih mest na portalu EURES ste na 5. mestu, možnosti je torej veliko,« je zbrane nagovorila Mateja
Grajzar, EURES svetovalka, ki v okviru Zavoda RS za zaposlovanje nudi informacije, svetovanje in
posredovanje zaposlitve na evropskem trgu dela. Na okrogli mizi, ki jo je povezoval Vid Tratnik,
predsednik Kulturno izobraževalnega društva PiNA, so gostje skušali odgovoriti na vprašanja, katere so
prednosti in izzivi usposabljanja in dela v tujini, s kakšnimi težavami se soočajo mladi ob vrnitvi v
domovino, katere spretnosti lahko mladi izoblikujejo z mednarodnimi izkušnjami in kako to vpliva na
stopnjo zaposljivosti mladih.
»Študentje in študentke so ob vrnitvi v domovino videti bolj odrasli. Večina izmenjavo v tuji državi izkusi kot
nekaj neprecenljivega, z nekaj izjemami, pri katerih se največkrat izkaže, da so na doživljanje vplivala
napačna pričakovanja,« je povedala dr. Alenka Kavčič, koordinatorica mednarodnih izmenjav na Fakulteti
za računalništvo in informatiko UL. Pomembnost mednarodne izkušnje vidi v socialnem kapitalu, kot sta
znanje tujega jezika in doživetje multikulturnega okolja. Verjame, da ti izobraževanje na drugi fakulteti
lahko ponudi znanje, ki ga na domači ni mogoče prejeti, s čimer se je strinjala tudi Darija
Šalehar, predstavnica EESTEC, društva študentov elektrotehnike in računalništva, ki se trenutno v okviru
izmenjave Erasmus izobražuje na Tehnični univerzi na Dunaju, na kateri je pri oblikovanju predmetnika
lahko izbirala med pestrim naborom predmetov, ki jih na domači Fakulteti za elektrotehniko UL ne
izvajajo.
Marinka Žitnik, študentka računalništva in informatike na praksi v Združenih državah Amerike, ki je na
dogodku sodelovala preko spletnega pogovora, se je za doktorski študij v tujini odločila iz radovednosti in
želje po novem znanju: »V primerjavi s študijem v Sloveniji je doktorski študij v ZDA precej daljši, sicer pa je
odvisno od posameznika. Vsekakor gre za izjemno izkušnjo, v kateri lahko mladi spoznajo, kako potekajo
določeni procesi v drugih državah, z novimi poznanstvi pa si lahko zgradijo drugačno prihodnost.«
Različne mednarodne možnosti za mlade je predstavil tudi Tomo Markočič, predstavnik BEST Ljubljana,
lokalne skupine mednarodnega odbora evropskih študentov tehniških smeri (Board of European Students
of Technology), ki preko različnih strokovnih aktivnosti evropskim študentom omogoča pridobivanje
sposobnosti in znanja za delo v mednarodnem okolju in razvoj posameznikovega potenciala. Mateja
Grajzar je povedala, da se veliko brezposelnih za delo v tujini odloči iz želje po boljšem zaslužku, vendar
opozarja, da je treba biti pri izračunu končnih stroškov previden in natančno preračunati, ali se ta korak iz

finančnega razloga dejansko izplača. »V zadnjem času o tujini razmišlja vedno več ljudi. V domovino se
včasih vračajo razočarani, saj v Sloveniji nimajo veliko možnosti glede tega, kje pridobljene izkušnje
uporabiti in nadgrajevati. Večinoma se domov vračajo iz družinskih razlogov,« je svoje izkušnje strnila
Grajzarjeva.
Kljub trudu, ki ga je treba vložiti v priprave pred odhodom v tujino, so si bili vsi gostje enotni glede
številnih pozitivnih plati usposabljanja ali dela v tujini. »Mladi z mednarodnimi izkušnjami ste pri iskanju
dela zagotovo v prednosti. Veliko podjetij posluje tudi mednarodno, zato igra ta dimenzija pri potencialnih
delodajalcih veliko vlogo,« je še dejala Mateja Grajzar in mladim zaželela več poguma pri odločanju za ta
korak.
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