NOVÉ SKÚSENOSTI PROGRAMU ERASMUS- BEZPEČNE AJ POČAS PANDÉMIE
V letnom semestri AR 2019/2020 realizovala Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 16
študentských mobilít programu Erasmus+, z toho 9 prichádzajúcich študentov a 7 odchádzajúcich
študentov.
6.marca 2020 sa na Slovensku objavil prvý potvrdený prípad nového ochorenia COVID-19, ktoré sa
v tom čase rapídne šírilo po celom svete. Pre pandemickú situáciu začali jednotlivé krajiny sveta
prijímať rôzne opatrenia na zamedzenie šírenia tohto vírusu. Na Slovensku bola 12.marca vyhlásená
mimoriadna situácia. Školy, vrátane univerzít boli postupne zatvárané. VŠBM ako bezpečnostná škola
prezieravo prijala opatrenia skôr, a výuku pozastavila 10.marca. Prichádzajúci študenti na obdobie
uzavretia školy odišli do svojej domovskej krajiny. Ani jeden z nich sa Erasmus mobilitu nerozhodol
ukončiť. Študentom boli vytvorené podmienky pre dištančné vzdelávanie, dostali študijné materiály
a zadania z jednotlivých predmetov. Zadania, seminárne práce a iné podmienky získania kreditov
poctivo plnili.

Podobne dištančnou metódou sa rozhodli pokračovať v študentskej Erasmus mobilite aj študenti
VŠBM, ktorým hosťujúca univerzita- University of Public Services – Budapešť tiež vytvorila
bezproblémové dištančné štúdium, ktoré absolvovali doma na Slovensku.Mimoriadne hrdí sme aj na
našich študentov, ktorí v tomto náročnom období absolvovali pracovnú stáž, kde sa od bezpečnostných
manažérov okrem vopred naplánovaných aktivít a cieľov učili práci krízového manažmentu v praxi
priamo počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Ku každodenným povinnostiam tak pribudli
celkom nové činnosti, vyplývajúce z akútnej potreby reagovať na danú situáciu. Vyskúšali si tiež
homeoffice, dokonca pomáhali pri šití rúšok a rozvoze dezinfekčných prostriedkov po jednotlivých
pobočkách hosťujúcej firmy.

Hoci sa mnoho aktivít v rámci štúdia i stáží kvôli pandémii nepodarilo plnohodnotne zrealizovať,
pozitívne je, že ani jeden študent mobilitu Erasmus neukončil, hoci ju niektorí realizovali z domáceho
prostredia. VŠBM nadobudla ďalšie veľmi významné skúsenosti s čo najbezpečnejším realizovaním
programu Erasmus+ v takýchto krízových podmienkach, boli sme v neustálom kontakte ako
s prichádzajúcimi, tak i s odchádzajúcimi študentami, sledovali aktuálne nariadenia vlády, hlavného
hygienika SR ako aj situáciu a nariadenia v štátoch, do a z ktorých študenti cestovali. Pre VŠBM bola
táto situácia prínosom a nadobudnuté skúsenosti plánujeme využiť aj počas nasledujúceho
sedemročného obdobia, na ktoré sa školy prihlasujú práve v tomto období.

