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2016. május 17. és 24. között vettem részt egy szakmai úton az Erasmus+ keretén belül. Ez
idő alatt Görlitzben, illetve Zittauban voltam. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara, valamint a Hochschule Zittau/Görlitz közös Dual
Degree Programot folytat. Ennek a programnak a keretén belül tanulhattam a 2013/2014-es
tanévben Görlitzben a Kultur und Management MA szakon.
Amikor anno a programra jelentkeztem, magam is megéltem, hogy milyen bonyolult a
jelentkezési folyamat. A kitöltendő papírok nehezen fellelhetőek és nagyon hosszadalmas
volt a jelentkezés, helyenként nem tudtam, mit is kellene beírnom. Ezért is gondoltam arra,
hogy a Kultúratudomány, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar munkatársaként
megismerjem a németországi főiskola azon adminisztratív munkatársait személyesen is, akik
a programban résztvevőket és más Erasmusos, vagy külföldiként a főiskolán tanulni vágyókat
koordinálják, segítik.
A hét során találkoztam az adminisztrátor hölgyekkel és megtudtam tőlük minden fontos
információt a jelentkezéssel kapcsolatban: hol találhatóak meg az adott papírok, pontosan
miket is kell kiküldeni, mik a határidők és milyen papírokat, hogyan kell kitölteni. Ezt azért
tartottam fontosnak megismerni, hogy a jövőben segíteni tudjam azokat a hallgatóinkat, akik
részt szeretnének venni a programban. Amikor én jelentkeztem, rengeteg kérdés, probléma
merült fel, de magyar oldalról nem nagyon tudtak segíteni, a németek pedig későn, vagy
egyáltalán nem is válaszoltak az e-mailes megkereséseimre. Ez negatív fényben tűntette fel a
programot. Ezt is szeretném elkerülni azzal, hogy én itt leszek, a kiutazni vágyó hallgatók
nyugodtan fordulhatnak hozzám segítségért.
A kiutazásom során sikerült új kapcsolatokat kiépítenem, és a már meglévő kapcsolataimat a
főiskola egyes oktatóival, professzoraival tovább erősítettem. Ez utóbbinak is köszönhetem
azt, hogy a jövőben be fognak vonni a Görlitz-Pécs tanulmányutak szervezésébe,
lebonyolításába.
Az útnak köszönhetően megtanultam, milyen a társintézményünk adminisztrációs rendszere,
aminek ismerete megkönnyítheti a munkámat az esetben, ha egy kiutazni készülő
hallgatónknak segítek a jelentkezésnél.
Ha valaki Németországba készül, azt tanácsolom neki, hogy időben kezdjen el egyeztetni
azokkal az emberekkel, akikhez el szeretne látogatni. Én úgy figyeltem meg, hogy az emailekre nem nagyon válaszolnak, vagy csak napokkal később és a telefont is csak a
fogadóórájuk alatt veszik fel. Németországban nem gond, ha angolul szeretne az ember
kommunikálni, általában jók ebből a nyelvből, mégis jobban örülnek, ha valaki jó német
tudással érkezik hozzájuk.

