Oktatás az Universitat de Girona Montilivi karán

Még az elmúlt évben meghívást kaptam a gironai egyetemen oktató kollégáktól, hogy tartsak 8 órát
valamilyen számviteli vagy ahhoz kapcsolódó témában az Erasmus program keretében ott tanuló
külföldi és a katalán hallgatóknak. Sikeres pályázatom után 2019. április 9-én utaztam Barcelonán
keresztül Gironába és 13-án érkeztem haza. A három ott töltött nap programját előzetesen
egyeztettük, így egy csoporttal 4x45 percre, 2 csoporttal 2x45 percre találkoztam.
Mivel nagyon fontosnak tartom a gyakorlatorientált ismereteket, a beszámolóelemzéssel foglalkozó
előadásomhoz nagyon sok példát vittem és a kapcsolódó esettanulmány egy győri vállalkozás
beszámolójának elemzése volt. Az előadás alatt is hangzottak el kérdések a hallgatóság oldaláról, de
az esettanulmány kisebb csoportokban történő megoldása jó lehetőséget adott a tanultak azonnali
megbeszélésére, használatára. Az Erasmus+ program keretében ott tanuló diákok nagyon nyitottak
és érdeklődők voltak, a feladat megoldását, összegzését a kitűzött idő alatt magas szinten
teljesítették. A hazai környezetben tanulók az esettanulmányt idő hiányában nem tudták az órán
megoldani, így önállóan dolgozzák fel, később az ottani kollégáktól megkapják a megoldást, hogy
ellenőrizhessék azt.
Oktatói pályafutásom során ez már nem az első Erasmus program keretében történt oktatás. Nagyon
hasznosnak tartom, hogy megismerhetem különböző európai felsőoktatási intézmények tantervét, az
ottani munkatársak szakmai elképzeléseit és pedagógiai módszereit, mert ebből minden alkalommal
nagyon sokat tanulhatok. Szeretek külföldi hallgatókkal dolgozni, mert – elsősoran a kulturális
különbségekből adódóan – tananyagaimat, tanítási stílusomat folyamatosan csiszolhatom, aminek a
hasznát leginkább, azt remélem, hogy egyetemünk hallgatói látják. Mivel az oktatás angol nyelvű, a
nyelvtudásomat folyamatosan karban kell tartanom. Ezek a tapasztalatok lehetővé teszik, hogy az
általam oktatott tárgyak tartalma és módszerei megfeleljenek nemcsak a hazai, de sok esetben a
nemzetközi elvárásoknak is.
Végül szeretném megemlíteni azt a fontos hozadékát is egy- egy ilyen külföldi utazásnak, hogy
sokszor szoros szakmai, esetleg baráti kapcsolatokra tehetünk szert. Mindig marad annyi idő, hogy
megismerkedjünk a hely néhány nevezetességével, belekóstoljunk a helyi ételekbe, esetleg részt
vegyünk valamilyen programon.
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