ERASMUS BESZÁMOLÓ
2011. áprilisában vettem részt egyhetes Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitás programban
a velencei Ca’Foscari egyetemen. A fő motivációt, amiért beadtam a pályázatom, több oldalról
közelíteném meg, nem feltétlen fontossági sorrendben.
A közalkalmazotti munkavégzés során sokszor felmerül az emberben az, hogy vajon máshol hogyan,
miként, milyen szervezeti keretek között, milyen emberi erőforrás szükséglettel oldanak meg
egyszerűbb-összetettebb szakmai problémákat. Hosszú időt – éveket – egy szervezetben eltölteni
óhatatlanul azzal jár, hogy beszűkül az ember tudata, rutinszerűvé válnak a napi feladatok, olykor
unalmassá is. A személyzeti mobilitás olyan lehetőség, amely kizökkenti a dolgozót a mindennapok
körforgásából és ezzel ad újabb inspirációt a jövőt illetően. A pályázat hatásai véleményem szerint a
közvetlenül és közvetetten is érzékelhetők.
Az előbbi esetében mindenképpen kiemelném: a közvetlenül engem – és tágabb értelemben véve a
Marketing Osztályt – érintő problémák egy része egyáltalán nem egyedi, sőt akár általánosnak is
mondható. Jó volt beszélgetni, hallgatni, a hasonló területről érkező kollégák beszámolóit, amiken
keresztül bepillantást nyerhettem a velencei Ca’Foscari egyetem munkakultúrájába. A tanulmányút
tapasztalatai a PTE-n végzett munkám során is adott közvetlenül hasznosítható ismereteket.
Vendéglátóimról csak jót tudok mondani: felkészültek, udvariasak, bár – és ez szubjektív
benyomásom – az olaszokról tartott sztereotípiáinkkal ellentétben a velenceiek kissé
távolságtartóak.
Végezetül egy ugyancsak személyes megjegyzés. Én ahhoz a generációhoz tartozom, amelyik még
jócskán belekóstolt a rendszerváltozás előtti idők korlátozott szabadságába. Az européer létet
igazából akkor érezheti az ember, ha ilyen lehetőségeket, amit az Erasmus is kínál, kihasználja.
Nekem ebben az élményben volt részem, amiért hálás vagyok mindenkinek, aki segített ennek a
projektnek a sikeres lebonyolításában.
A jövőt illetően: mindenképpen tervezem a külföldi tanulmányutat a jövőben is. Nagy-Britanniába
(Londonba?) szeretnék megpályázni tanulmányutat, nyelviskolát. Szeretném a közeljövőben letenni
az angol felsőfokú nyelvvizsgát. Azt gondolom, az oktatásban történt változások, aminek
következményeként egyetemünk egyértelműen a világpiacra kerül, ami a marketing területen is
megköveteli az itt dolgozó kollégák nyelvi kompetenciáinak fejlesztését.
Menni kell. Fontos. Mindenkinek jó.
Köszönöm a lehetőséget!

