
POROČILO O ERASMUS + V LETU 2019 

 

V okviru Erasmus + - Mobilnost za izpopolnjevanje (KA1-HE-38/18-STT17), se je predavatelj 

Darko Pirtovšek udeležil študijskega usposabljanja v sklopu mednarodnega tedna (International 

Week) v mestu Blagoevgrad v Bolgariji, ki se je odvijal od 08.04. do 12.04. 2019. Le-tega so 

izvajali koordinatorji za Erasmus Ameriške univerze v Bolgariji (AUBG).  

 

Mesto Blagoevgrad leži na jugozahodu Bolgarije in je od glavnega mesta Sofije oddaljeno cca. 

100 km. Ameriška univerza v Bolgariji je bila prva, ki je bila ustanovljena v vzhodni Evropi in 

sicer leta 1991. Gre za zasebno in neprofitno ustanovo, ki je v večini financirana s strani 

zasebnih donacij.   

 

Trenutno študira na univerzi cca. 1.100 študento,v od katerih je približno 40 % študentov iz 

tujine, iz več kot 40 različnih držav. Univerza nudi 11 različnih področjih dodiplomskega 

študija, kot npr. računalništvo, ekonomija, evropske študije, informacijski sistemi, 

matematika…  

 

 
Slika 1: Univerza AUBG 

 

Vse naše aktivnosti, povezane s samo izvedbo mednarodnega tedna, pa so se izvajale v samem 

kampu AUBG, ki je zelo moderen in nov (zraven je tudi študentsko naselje), saj je bil zgrajen 



leta 2012. Mednarodnega tedna Erasmus + se je udeležilo 43 profesorjev in koordinatorjev 

Erasmus iz 11 držav. 

 
Slika 2:Kamp AUBG 

 

  
Slika 3:Predavatelj pred kampom AUBG 

Že prvi dan se je predavatelj zelo dobro izkazal, saj je v sklopu predstavitve tipičnih nacionalnih 

jedi in pijače držav udeleženk navdušil vse prisotne s svojo predstavitvijo in ponudbo (krajnska 



klobasa, potica, potratna potica, teran, rebula), zato ne čudi, da je bila pred njegovo mizo kar 

velika gneča.    

   
Slika 4: Predstavitev tradicionalnih jedi in pijače  

 
Slika 5: Gneča pred slovensko stojnico  

 

Naslednji dan je bil rezerviran za » Erasmus sejem«, kjer so sodelujoči predstavili svoje 

univerze (fakultete) s pomočjo promocijskega materiala, nekateri pa tudi z filmčki. Ta dan je 

bil namenjen tudi »učenju« bolgarskega jezika in nekaterih njihovi narodnih pesmi, kar je za 

vse sodelujoče bilo zelo sproščujoče, obenem pa so se le-ti tudi zelo zabavali.  

 



Tretji dan je bil rezerviran za izlet v Gorno Dragište, kjer so se udeleženci spoznali z bolgarsko 

narodno kulturo in hrano. Udeleženci so se oblekli v narodne noše, se učili bolgarskega »kola«  

izdelovali narodno okrasje in nekatere tipične narodne jedi.

 
Slika 6: Moški del ekipe  

 
Slika 7: Ženski del ekipe  

Pri tem je bilo resnično veliko dobre volje, saj so se udeleženci zelo dobro vklopili v samo 

dogajanje. Zvečer so se udeleženci udeležili še svečane podelitve vsakoletnih nagrad študentom 

univerze za izjemne dosežke.  

 



Četrti dan je bil namenjen obisku različnih služb univerze, katere so si udeleženci izbrali že 

pred svojim prihodom. Predavatelj si je izbral finančno službo univerze, kjer se je pogovarjal z 

vodjo te službe o delovanju in načinu financiranja same univerze. V popoldanskem času so 

udeležencem določeni študenti prikazali svoje izkušnje v tujih državah preko Erasmus 

izmenjave študentov.    

 

Peti dan je bil namenjen urejanju formalnosti (potrdila o prisotnosti, podpisovanje pogodb…) 

ter ogledu samostana Rila pod vznožjem rilskega gorovja, katerega se predavatelj (kot rudi 

mnogi drugi), zaradi časovne stiske, žal, ni mogel udeležiti. Je pa zato predavatelj na tem 

mednarodnem tednu pridobil kar veliko novih spoznanj in tudi vzpostavil številne nove 

kontakte s tujimi kolegi, ki bi lahko v prihodnosti prišli še kako prav tako zanj kot tudi za višjo 

strokovno šolo.    

 

 

  


