
Erasmus+ mobilnost z namenom poučevanja v kombinaciji z usposabljanjem v Splitu 

 

Erasmus+ mobilnost sem izvedla na Univerzi v Splitu na oddelku za strokovne programe, kjer  
sta me sprejela dr. Domagoja Buljan Barbača in vodja oddelka dr. Petar Pepur.  
 
Moja Erasmus izmenjava je bila v večji meri usmerjena na sodelovanje z dr. Domagojo Buljan 
Barbačo, ker v programih predava predmet Kakovost in ker je na njihovi instituciji predsednica 
Komisije za zagotavljanje kakovosti.  

Na oddelku za strokovne programe, kjer sem izvajala mobilnost, izvajajo šest dodiplomskih 
programov: Elektroenergetika, Elektronika, Konstrukcijsko strojništvo, Računalništvo, 
Računovodstvo in finance, Management trgovine in turizma, pet programov pa je možno 
nadaljevati na podiplomskem študiju. V programih je vpet, na tak ali drugačen način, tudi 
predmet Kakovost in z dr. Domagojo Buljan Barbačo sva izmenjali informacije o vsebinah 
predmetov, ki obravnavajo kakovost. Ugotovili sva, da tovrstni predmeti slonijo na izhodiščih 
ISO 9001, kar pa je bila tudi tema mojih predavanj. Odziv na izvedbo predavanj je bil pri 
študentih dober, zlasti me je prijetno presenetila njihova sproščenost in dobra sodelovalna 
kultura v skupinah. Ugotavljam, da odnos med predavatelji in študenti na instituciji temelji na 
prijetni klimi. 

Z dr. Domagojo Buljan Barbačo sva v okviru delovnega programa analizirali tudi način 
delovanja njihovega Sistema vodenja kakovosti po ISO 9001 in ga primerjali z delovanjem 
sistema na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec. Izmenjali sva izkušnje, informacije ter pristope 
reševanja zapletov, ki nastajajo v okviru prizadevanj obeh institucij, da bi vzpostavili nivo 
sistema vodenja kakovosti na čim višjem nivoju. Zagotovo bova na tem področju še sodelovali 
tudi v prihodnosti.  

Med obiskom sem obiskala tudi Erasmus+ pisarno, kjer so me seznanili s trenutnim potekom 
Erasmus+ izmenjav in obljubili pomoč pri izvedbi morebitnih izmenjav študentov, ki bi se 
odločili za prakso v Splitu. 

Naše sodelovanje z institucijo prejemnico traja že skoraj desetletje, zato je bilo gostovanje na 
instituciji prejemnici izpeljano v duhu nadaljevanja uspešnega dosedanjega sodelovanja, ki pa 
se bo zagotovo nadaljevalo tudi v bodoče. 

        Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


