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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Bécsi Műszaki Egyetem egyetemi televíziójában tölthettem el 5 napot április 22-26.
között Erasmus Adminisztratív Személyzeti Mobilitás alprogramjának keretében.
Jelentkezésemet

a

pályázatra

az

motiválta,

hogy

szerettem

volna

német

nyelvtudásomat felfrissíteni, valamint a külföldön szerzett szakmai tapasztalatokat beépíteni
a munkámba.
A Pécsi Tudományegyetem Erasmus Irodájától maximálisan megkaptam a segítséget a
pályázással kapcsolatban! Meglepetésemre a legnagyobb nehézséget a fogadó intézet
megtalálása jelentette. Számtalan e-mail elküldése után, csak egy helyről kaptam választ, de
rövid időn belül ez a levelezés is megszakadt. Végül ismerősön keresztül találtam rá a bécsi
egyetem egyetemi televíziójának munkatársára, aki örömmel fogadott.
Másik nehézséget, a mindkét fél számára megfelelő időpont megtalálása okozott.
Figyelembe kellett vennem azokat a feladataimat, melyek feltétlenül megkövetelték, hogy az
egyetemen tartózkodjak.
Kiutazás előtt a pályázati összeg időben megjött a számlámra, és jól tudtam vele
gazdálkodni ausztriai tartózkodásom alatt.
A fogadó partner nagyon kedves és segítőkész volt. Már első nap sokat beszélt a
Műszaki Egyetemről, az ottani PR iroda és azon belül a televízió működéséről. Ott
tartózkodásom alatt készítettünk közösen egy rövidfilmet arról, hogy magyar hallgatók,
mennyien és milyen formában tanulnak a TU Wien-en. Lehetőségem nyílt németül interjúkat
készítenem többek között az egyetem rektorhelyettes asszonyával, a Tanulmányi Osztály
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vezetőjével, és az Erasmus Iroda vezetőjével is. Április 25-én, a Lányok Napján is
forgattunk. Mint megtudtam ez a kezdeményezés, - hogy a lányokat a műszaki pályák felé
orientálják - nagyon fontos a TU-n, hiszen nagyon kevés a nő a műszaki egyetemen. A női
munkaerőt mentor programokkal támogatják, lehetőségük van az otthonról végzett munkára
és nemrég vezették be a kötetlen munkaidőit is az egyetemen.
A Bécsi Műszaki Egyetem 2015-ben ünnepli 200 éves évfordulóját. A jubileumi
ünnepségeket szervező kolléganővel arról beszélgettünk, milyen ünnepségek, események,
ajándéktárgyak kapcsolódtak a PTE jubileumához. Úgy gondolom, az információkkal
segíteni tudtam a hölgy munkáját.
A TU Wien PR irodája és az egyetemi televízió munkájába való betekintés által
remélhetőleg nem csak a saját szakmai fejlődésemet segítettem, hanem a tapasztalataimat
megosztva a kollégákkal, ők is tudnak profitálni belőle. Német nyelvtudásom szintén sokat
fejlődött egy hét alatt.
Számomra ez a hét nagyon jól sikerült! A tapasztalatcsere és más kultúrák,
munkakörök, munkahelyek megismerése nagyon fontos! Az Erasmus Program nagyon jó
lehetőség mindenki számára!
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