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Izmenjave so mi zelo blizu, kot Erasmus koordinator na svoji matični fakulteti se trudim
promovirati mobilnost zaposlenih tako strokovnih sodelavcev kot tudi pedagoškega osebja. A
ves moj trud bi bil vsekakor zaman, če ne bi tega počel tudi z lastnim zgledom. Mobilnost na
Lapland University of Applied Sciences je bila načrtovana precej v naprej z jasnim ciljem,
spoznati način kako se prijave večjih mednarodnih projektov lotevajo na partnerski univerzi.
Tudi izbira lokacije ni bila povsem naključna, s obema univerzama na Laponskem gojimo že
dolgoletno sodelovanje, in ker je Lapland University of Applied Sciences zelo uspešna pri
pridobivanju večjih tako tržnih kot Evropskih projektov je bila odločitev kam grem relativno
lahka.
Po prihodu na Laponsko je sledila najprej orientacija, partnerji so mi predstavili svoje nove
prostore, le nekaj mesecev pred mojim prihodom so se preselili na drugo lokacijo. Sledil je dan
poln sestankov, spoznavanje s strukturo delovanja raziskovalnega centra na inštituciji, ki sem jo
obiskal. Če se mi je mogoče sprva zdelo, da so te razlage nekoliko odveč sem kasneje videl kako
zelo pomembno je bilo, da sem vse to spoznal kajti šele tako sem lahko kasneje sledil procesu
priprave prijave na razpis. Manjši izziv je predstavljalo dejstvo, da je bila prijava, ki so jo

pripravljali takrat namenjena za nacionalni razpis, a ker je šlo za povezavo med Finsko, Norveško
in Švedsko je bil končni dokument vseeno napisan v angleškem jeziku. Ker so ravno pri tej prijavi,
ki so jo pripravljali uvajali tudi dva nova sodelavca smo dejansko celotno prijavo izpeljali kot
delavnico, kjer smo se učili kot jo poimenujejo tukaj »umetnosti« priprave dobre prijave.
Izmenjava na Lapland University of Applied Sciences je bila izjemno dobro zasnovana, tukaj
vsekakor moram pohvaliti partnerje, ki so me resnično vključili v sodelovanje in niso sprejeli
moje prisotnosti kot oviro ali dodatno delo, temveč bolj kot zunanjega ocenjevalca, saj so me
vedno znova povprašali tudi po mojem mnenju. Tudi tekom vikenda, ko bi načeloma lahko rekli,
da se naj sam ukvarjam s seboj so me prijazno povabili na obisk nekaterih zanimivosti v okolic,
tako smo obiskali Božičkovo domovanje, glede na to, da je tukaj tako imenovana Božičkova
dežela kar pričakovano.
Zame osebno je bila izmenjava zelo poučna, uspešna, vsekakor je izmenjava izkušenj nekaj, kar
bogati, tako na strokovnem in osebnem področju in tako lahko to le priporočim vsakomur, ki se
strinja z latinskim rekom: »Ne pudeat quae nescieris te velle doceri; scire aliquid laus est, pudor
est nil discere velle.«

