
                                                            
 
»ZGODBA O USPEHU«   
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ERASMUS ŠTUDENTA V PODJETJU 
FESTO DIDACTIC, NEMČIJA  
 
Jure Svetelj, redni študent 1.letnika (letos 2.letnika), je v študijskem letu 2009/10 preko programa 
ERASMUS opravljal  v obdobju od 12.7.2010 do 30.9.2010 praktično usposabljanje v podjetju 
FESTO DIDACTIC GmbH & Co.KG, v kraju Denkendorf, v Nemčiji.  
 
Podjetje Festo Didactic http://www.festo-didactic.com/int-en/  
razvija in izdeluje sodobne tehnične didaktične pripomočke in učila za mehatronske sisteme, ki jih 
uporabljamo tudi v našem sodobno opremljenem laboratoriju za Mehatroniko.    
 
Globalni cilji praktičnega usposabljanja so bili, da študent:   

• pridobi strokovna in praktična znanja, ki so potrebna za kakovostno pripravo in izvedbo 
delovnih nalog na področju mehatronike, kot so npr.:osnovni izračuni v mehatroniki, 
razumevanje in risanje shem, sestavljanje naprav po shemah, izvedba enostavnih meritev na 
področju strojništva; 

• krepi sposobnosti reševanja strokovnih problemov v delovnem procesu; 

• krepi sposobnosti povezovanja znanja med različnimi področji; 

• razvija in krepi zavest o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela;  

• pridobi  sposobnosti uporabe znanja za uspešno strokovno komunikacijo v mednarodnem 
okolju. 

 
Ne samo študent, tudi poslovni partnerji iz podjetja so bili z njim izredno zadovoljni. Študent Jure 
je pokazal veliko mero zanimanja za strokovna področja, bil visoko motiviran in zelo uspešen pri 
opravljanju vsakodnevnih nalog v podjetju. Poleg omenjenega mu je uspelo na veliko zadovoljstvo 
gostiteljev izvesti tehnološko izboljšavo na določenem delu izvedbenega procesa in gostitelji so ga 
poprosili za dovoljenje, da njegovo rešitev v podjetju tudi uporabljajo. Izrekli so mu, da je 
kadarkoli ponovno dobrodošel v njihovi sredini.  
  
Taka izmenjava je nedvomno veliko priznanje ne le za študenta, pač pa tudi za TŠC Kranj, VSŠ. S 
tem smo ponovno dokazali, da so naša prizadevanja po kvalitetnem izvajanju izobraževalnih 
procesov v pravi smeri, kar se bo odražalo dolgoročno tudi v podjetjih, ki bodo zaposlovala naše 
bodoče diplomante.    
 
Vljudno vabljeni na ogled dnevnika s fotografijami dela in življenja študenta na 
praktičnem usposabljanju:  http://www.tsckr.si/vss pod rubriko ŠTUDIJ / 
PROGRAM ERASMUS / ARHIV DOGODKOV. 
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