Mini-Erasmus na Technickej univerzite v Košiciach
Od 23.11. 2015 do 25. 11. 2015 som sa zúčastnila spolu s mojimi spolužiakmi
projektu Mini-Erasmus na TUKE, ktorý umožňuje stredoškolákom zažiť vysokú školu
na vlastnej koži. Prihlásila som sa na tento projekt s cieľom zistiť, ako sa spôsob
výučby na vysokej škole líši od toho stredoškolského, ako vyzerá bežný školský deň,
vybavenie školy, aké sú výhody, príp. nevýhody konkrétnej školy, a samozrejme
spoznať nových ľudí, ktorí majú taktiež záujem na 3 dni opustiť stredoškolské lavice
a dozvedieť sa niečo nové.
Pred samotným uskutočnením celého projektu sme sa museli všetci uchádzači
registrovať, napísať motivačný list a vybrať si medzi školami UPJŠ a TUKE. Ja som
si vybrala TUKE, keďže sa týka môjho odboru, ktorý študujem aj na strednej škole.
Celý projekt hodnotím veľmi kladne, vďaka nemu som sa dozvedela mnoho
vecí, ktoré za normálnych okolností, by som sa dozvedela až na samotnej vysokej
škole. Každý deň som sa zúčastnila mnohých seminárov, prednášok (o finančníctve,
marketingu, možnosti štúdia v zahraničí a mnoho ďalších).
Najviac sa mi páčila hodina Marketingu s Ing. Ivetou Korobaničovou, PhD.,
ktorá prebiehala v angličtine a boli sme aj my „stredoškoláci“ zapojení do rôznych
aktivít a hier. Skupinu tvorili slovenskí študenti, ale aj študenti z Ukrajiny, Turecka,
Talianska a Nigérie. Boli sme rozdelení do menších skupiniek, aby sme mohli
komunikovať s týmito zahraničnými študentmi. Mňa pridelili medzi 2 turecké dievčatá,
ktoré boli veľmi zlaté, vytvárali sme spolu imaginárny nový produkt, snažili sa zvýšiť
predaj, kde som mohla využiť moje znalosti z hodín Ekonomiky na našej škole, ale
taktiež mi porozprávali o ich krajine, odkiaľ pochádzajú, ako sa im tu páči, aké majú
vízie do budúcnosti, takže som si precvičila aj moju znalosť anglického jazyka.
Medzi jedinú nevýhodu môžem zaradiť dĺžku poobedného programu, keď sme
už naozaj nevládali, ale na druhej strane chápem, že sa nám snažili ukázať čo
najviac možností, ktoré sú popri škole, a motivovať nás robiť niečo viac ako len
študovať na VŠ.
V posledný deň sme si odniesli domov certifikát o úspešnom absolvovaní
projektu, symbolické ceny, ale aj množstvo skvelých zážitkov a skúseností.
Ak by som v budúcnosti mala možnosť zopakovať si tieto 3 dni, určite to s
radosťou prijmem.
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