Praksa na Norveškem
(Hedmark University College, 15.5 - 15.9.13)
Praktično usposabljanje kot obvezen del študijskega programa, sem zaradi številnih prednosti želel
opravljati v tujini. Izbral sem Norveško. Skandinavijo sem si, zaradi naravnih lepot in dobrega statusa, ki
jim ga priznavamo ostale države, vedno želel obiskati. Poleg tega skandinavci govorijo zelo dobro
angleščino in je strah pred učenjem njihovega jezika odveč :). Ko se mi je ponudila priložnost za prakso v
eni od skandinavskih držav, sem hitro razrešil še zadnje dvome in se odpravil na Norveško.
Za pot v tujino sem se odločil, ker sem spoznal številne prednosti usposabljanja v mednarodnem okolju.
Če jih naštejem samo nekaj: znanje tujega jezika, spoznavanje drugih ljudi in kultur, učenje novih stvari in
pristopov k delu, stik z ljudmi s skupnimi interesi itd. Zastavil sem si nekatere cilje, ki so mi nudili primerno
motivacijo skozi to obdobje in jih uspešno dosegel. Če se ozrem nazaj, sem s to izkušnjo vsekakor ogromno
pridobil. Spoznal sem številne prijatelje iz različnih delov Evrope, pri delu pa sodeloval s strokovnjaki in
zanimivi ljudmi.
Na Norveško sem se odpravil sredi meseca maja in tam preživel 4 prijetne poletne mesece. Prakso sem
opravljal na Univerzi v Hedmarku, nastanjen sem bil v enem od štirih kampusov te univerze in sicer v
Evenstadu, kjer je oddelek za gozdarstvo in upravljanje s prostoživecimi živalmi. Med drugim ima univerza
ustanovljeno tudi mednarodno raziskovalno šolo aplikativne ekologije, v katero sem bil vključen tudi sam.
Praksa je bila organizirana predvsem v obliki terenskega dela, kjer smo raziskovali vlogo voluharjev v
norveškem borealnem ekosistemu. Gre za raziskovalni projekt, ki poteka že nekaj let in bo še trajal. Manjši
del prakse sem preživel v laboratoriju, kjer smo v glavnem skladiščili različne vzorce s terenskega dela.
Evenstad, kjer leži moj kampus, je nekoliko poseben kraj, saj je od večjih mest oddaljen priblizno 50 km.
Kraj je sicer dobro prometno povezan, saj sta železniška in avtobusna postaja oddaljeni le nekaj minut
hoje. Kampus je obdan s številnimi naravnimi lepotami in nudi precej možnosti za preživljanje prostega
časa v naravi. V bližini je več pohodniških poti, odpravite se lahko tudi na tisočaka. V neposredni bližini je
kar velika reka Gloma, kjer živijo salamonidne vrste rib (postrv, severna ščuka,...) in se lahko odpravite na
ribolov, kasneje pa s prijatelji pripravite slastno večerjo z žara. Prosti čas smo študentje preživljali tudi v
dvorani za košarko in odbojko, z igranjem nogometa na naravni podlagi, v fitnesu, sobi z glasbili in v
študentskem pubu, kjer občasno nastopajo lokalne skupine. Prostora in časa za druženje je bilo dovolj,
včasih pa so bile dejavnosti organizirane tudi v šoli.
Šola v Evenstadu je nekoliko manjša in zelo mednarodno orientirana ter nudi odlično okolje za spoznavanje
različnih kultur, učenje tujih jezikov in za navezovanje novih poznanstev.
Izmenjavo priporočam vsem, izbira destinacij je ogromna in verjetno se za vsakogar najde ustrezna.
Pot pod noge, kolegi in kolegice!
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