
 
 

POROČILO O PRAKSI V TUJINI  
 

  
Illusion Art Museum (I AM Prague) 

 

  

Erasmus praktično izobraževanje sem v času študija na DOBA Fakulteti opravljala dve leti 

zapored. Prvič sem se prakse v tujini udeležila januarja 2020, ko se je na sredi le-te zgodilo 

nepričakovano – epidemija Covid-19. Kljub takrat neznani bolezni, sem se odločila, da prakso 

nadaljujem do konca. Po končanem Erasmusu sem se srečevala z občutki nezadovoljstva, saj 

delo v celoti ni potekalo tako kot sem si zamišljala pred odhodom v tujino.  

Proti koncu leta 2020, sem se odločila za ponavljanje Erasmus programa in se ponovno 

prijavila na praktično izobraževanje, na isti lokaciji kot leto poprej – na Češkem, v Pragi.  

Moj »popravni izpit« se je začel 5. januarja 2021 in sicer v podjetju I AM Prague (Illusion Art 

Museum Prague) na področju marketinga in prodaje.  

 

 
Prijavni postopek je potekal gladko in brez težav. Erasmus koordinatorica mi je bila na voljo 

že pred samim postopkom, tako da sva se sproti dogovarjali o oddaji potrebne dokumentacije 

za pričetek praktičnega izobraževanja v tujini. 

 



 
Prakso sem opravljala tri do pet dni na teden. Po tednu dni uvajanja, sem sodelovala pri 

oblikovanju strategije razvoja, dolgoročne politike marketinga, načrtu vpeljevanja inovativnih 

rešitev in pregledu marketinškega plana za leto 2021. Zaradi epidemije Covida-19, je praksa 

potekala precej drugače, kot bi sicer. Svoje sodelavce sem spoznala na prvi dan Erasmus 

izobraževanja, na sedežu podjetja, v centru Prage. Uvajanje je potekalo prva dva tedna na 

sedežu podjetja, nato pa se je delo 'preselilo' na splet. Sestanke s potencialnimi strankami smo 

opravljali na sedežu podjetja, ob predstavitvi našega muzeja. Del administrativnega dela - tj. 

vodenje evidenc proračuna za tekoči mesec; sprejemanje telefonskih klicev v času odsotnosti 

zaposlenih; pošiljanje e-poštnih sporočil; iskanje potencialnih strank, - sem opravljala od 

doma, na osebnem računalniku.  

Življenja v Pragi sem bila vajena, saj sem mesto dodobra spoznala na prvem Erasmus 

praktičnem izobraževanju, leta 2020. Stanovala sem v okrožju, ki je bilo oddaljeno 10 minut 

vožnje z metrojem do centra mesta. V povprečju sem za vse stroške (vključno z najemnino, 

hrano in prevozi) odštela 450 € na mesec. Izbira kulturnih in turističnih dejavnosti je bila 

precej skopa in omejena, zaradi številnih ukrepov. 

Vsekakor je bilo življenje v tujini v času epidemije težko in precej drugače kot smo ga bili 

vajeni v preteklih letih, ampak sem kljub temu hvaležna za neprecenljivo in nepozabno 

izkušnjo. 

 

 

  


