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Uvod

Erasmus+ je program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in
šport v Evropi. S proračunom v višini 14,7 milijarde evrov bo več kot
4 milijonom evropskih prebivalcev omogočil študij, usposabljanje,
delovno izkušnjo ali prostovoljsko delo v tujini. Program Erasmus+
bo veljal do leta 2020 in ni namenjen le študentom. V njem je
združenih sedem prejšnjih programov, tako da možnosti finančne
podpore lahko izkoristijo najrazličnejše skupine posameznikov in
organizacij (Evropska komisija, 2018).

Primer dobre prakse
Kot primer bomo vzeli Biotehniški center Naklo, ki želi v prihodnje
okrepiti in poglobiti mednarodno sodelovanje, spodbujati mednarodno
povezovanje v smeri izobraževalne prakse doma in v tujini ter
udeležencem omogočiti izmenjavo izobraževanja v tujini. Velik
poudarek dajejo na pridobivanju razvojno-raziskovalnih projektov na
posameznih področjih. Spodbujajo notranje in zunanje udeležence, da
se vključijo v raziskovalno delo in njihove projekte, organizacijo
konferenc, v projekte mednarodne izmenjave raziskovalcev,
predavateljev, študentov.

Biotehniški center Naklo je bil decembra 2013 uspešen na razpisu
EACEA za pridobitev nove Erasmus listine za visoko šolstvo
za obdobje 2014–2020 (ECHE/Erasmus Charter for Higher
Education 2014–2020). Evropska komisija je tako Biotehniškemu
centru Naklo podelila Erasmus listino za visoko šolstvo za obdobje
2014–2020 (237293-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE). Na podlagi
pridobljene listine bo Višja strokovna šola Biotehniškega centra
Naklo tudi v obdobju 2014–2020 preko programa ERASMUS+
sodelovala v procesu mobilnosti študentov z namenom praktičnega
izobraževanja, mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja
in mobilnosti predavateljev z namenom poučevanja (Biotehniški
center Naklo, 2018).

Zaključek

Mednarodna
mobilnost
Mednarodna mobilnost zaposlenih postaja vse pomembnejša, je ena
izmed najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju
izobraževalnih institucij. Izmenjave se izvajajo tako na področju
izobraževanja kot tudi na področju raziskovalnega dela in v okviru
različnih mednarodnih programov. V zadnjem desetletju postaja
internacionalizacija vse bolj pomemben dejavnik v delovanju
visokošolskih institucij ne samo v Sloveniji, ampak tudi v ostalih
članicah Evropske unije. Internacionalizacija visokega šolstva je
proces integracije mednarodne, medkulturne in globalne razsežnosti
v cilje, delovanje (poučevanje, učenje, raziskovanje ter storitve)
visokošolskih institucij (Braček Lalić, 2010).
Pomembno je, da šola predavateljem in drugim sodelavcem omogoči
mobilnost med študijskim procesom na podobnih institucijah v tujini,
v obliki predavanj za predavatelje, ter v obliki usposabljanja za
strokovne delavce. Zaposleni tako lahko pridobijo nova znanja, ideje
in razmišljanja, nove koncepte, postanejo učinkovitejši in bolj
sposobni širjenja novo pridobljenega znanja, s čimer pa pripomorejo
k večjemu in boljšemu razvoju institucije.

V zadnjem desetletju so visokošolski sistemi postavljeni pred številne
izzive ter zahteve po mobilnosti izobraževalnih vsebin, po uvajanju
novih komunikacijskih tehnologij v sam sistem terciarnega
izobraževanja,
spremenjenih
metodah
poučevanja,
po
internacionalizaciji
učnih
vsebin,
mobilnosti
študentov
in
akademskega osebja, prav tako pa tudi po sprejemanju mednarodnih
študentov.
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