
IZJAVA O ERASMUS POLITIKI 
IZHODIŠČA 
Višja strokovna šola Ptuj (v nadaljevanju VSŠ) je v svoji viziji določila, da bo zastavljene cilje na področju 
izobraževanja in projektnega dela dosegala tudi s približevanjem mednarodnim standardom v stroki ter vsebini 
in učnih metodah izobraževanja. Za doseganje vizije VSŠ načrtuje in izvaja aktivnosti razvoja in izvajanja 
mednarodne mobilnosti, zato je razvoj mednarodne mobilnosti opredeljen v razvojnih dokumentih: vizija razvoja 
in letnih programih dela. Trajnostni razvoj mednarodne mobilnosti uresničuje z vključevanja osebja in študentov 
v mednarodno strokovno okolje v projektu Erasmus+ preko mednarodne izmenjave v sklopu praktičnega 
izobraževanja študentov in izpopolnjevanja osebja ter vzpostavitve in širitve mreže partnerskih tujih podjetij.  

VIZIJA 
Sodelovanje v programu Erasmus je eden od temeljna vpetosti VSŠ v mednarodno okolje. Na osnovi izvajanja 
programa bo omogočala študentom izvajanje praktičnega izobraževanja v tujih podjetjih, izpopolnjevanje 
strokovnega znanja predavateljev ter pridobivanje mednarodnih izkušenj. To je zelo pomembno za nadaljnji 
razvoj in prepoznavnost VSŠ in posameznikov. Tako študentom kot kadrom šole s tem omogoča osebnostno rast, 
uveljavljanje v mednarodnem prostoru in poveča možnosti/priložnosti za zaposlitev. Prav tako takšne izmenjave 
močno prispevajo k dvigu ravni izobraženosti diplomantov in dvigu kvalitete študijskih programov. 

VSŠ bo z izvajanjem programa utrjevala svojo prepoznavnost in ugled ne le v regionalnem in slovenskem teveč 
tudi v mednarodnem prostoru. VSŠ bo v okviru programa uresničevala dolgoročni razvoj v smeri večanja 
kakovosti izobraževanja, saj omogoča dotok svežih idej, najnaprednejših tehnologij in novih potreb 
gospodarstva. Razvijala in vzpodbujala bo prenos takšnih idej in pobud v izobraževalne vsebine in prakse.  

Na osnovi izvajanja programa Erasmus se bo VSŠ aktivno vključevala predvsem v širši evropski prostor, še zlasti 
pa na območje centralne Evrope (Avstrija, Nemčija, Švica) ter v državame jugovzhodne Evrope (Hrvaška, Bosna 
in Hercegovina, Črna Gora, Srbija, Makedonija, Grčija, Ciper, Malta).  

Prav tako bo na osnovi izvajanja programa Erasmus omogočala in vzpodbujala  aktivnosti za premagovanja 
kulturnih, političnih, rasnih, verskih ter drugih pregrad med ljudmi, še zlasti mladimi. Skrbela bo za enake 
možnosti in upoštevala načelo nediskriminatornosti. Omogočala bo tudi čim lažjo in učinkovito vključitev 
osebam s posebnimi potrebami ter skrbela bo za enake možnosti vključevanje ranljivih skupin in tujih študentov. 

PROMOCIJA – PRIZNAVANJE – UČINKI - TRAJNOST 
VSŠ bo skrbela bo za kvalitetno promocijo mednarodne mobilnosti na več načinov in uporabila vse možne kanale 
za informiranje študentov, osebja in zunanje skupnosti: znotraj izvajanja pedagoškega procesa, preko internetne 
strani in elektronskega obveščanja. Prav tako bo omogočala študentom in osebju individulano obravnavo in 
pomoč v vseh fazah izvajanja mobilnosti. Vodstvo šole bo ustvarjalo karseda ugodne pogoje, da motivira 
študente in osebje za mobilnost. 

Pri priznavanju kvalifikacij in znanja bo VSŠ v celoti priznavala izbraževanje pridobljeno v tujini. Upoštevanje 
znanja in kvalifikacij bo enako upoštevano ne glede na poreklo izvajala z uporabo Evropskega Kreditnega 
Točkovnega Sistema (ECTS). Pri priznavanju bo prilagodljiva in odprta za novosti, inovativnost in raznolikost. 

VSŠ bo kvaliteto in učinke mobilnosti projekta Erasmus vrednotila na osnovi lastne metodologije za vrednotenje 
kakovosti praktičnega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja. Na osnovi rezultatov spremljanja ključnih 



izvedbenih parametrov mobilnosti bo skrbela za stalno posodabljanje in izboljšanje kakovosti izvedbe kakor tudi 
samega načina (metodologije) vrednostenja. 

PRIORITETE AGNEDE EU 
Z listino se je VSŠ zavezala, da bo upoštevala pet prioritet Agende EU za modernizacijo in internacionalizacijo 
visokega šolstva: 

1. Dvig ravni dosežkov diplomantov in raziskovalcev v povezavi s potrebami EU (Increasing attainment levels 
to provide the graduates and researchers Europe needs) 

VSŠ bo na osnovi mednarodnih izkušnj ob mobilnosti študentov tem približala kvalitetno tuje znanje in veščine, 
ki jih Evropa ta trenutek potrebuje. Prav tako pa bo omogočila pridobitev novih strokovnih znanj osebju, kar se 
bo zrcali v dvigu kvalitete in ustreznosti vsebin znotraj izobraževalnih programov ter se zrcalio v strokovnosti 
diplomantov.  

2. Dvig kvalitete in ustreznosti izobraževalnih programov (Improving the quality and relevance of higher 
education) 

S sodelovanjem v programu Erasmus bo VSŠ ustvarila nove povezave, ki bodo omogočile kritično analizo 
pedagoških procesov in vsebin, prevzemanj najboljših primerov dobre prakse iz tujine ter ustvarjanje 
predpogojev za prenos sodobnih in ustreznih znanj in spoznanj v naše lastno okolje. S tem bo dvigovala kvaliteto 
obstoječih študijskih programov, jih ustrezno dopolnjevala in posodobljala. Z upoštevanjem novih trendov in 
zaznavanjem evropskih in lokalnih potreb bo na področju odprtih kurikulov predlagala in upeljevala nove in 
predvsem ustrezne vsebine. 

3. Okrepitev kvalitete preko mobilnosti in čezmejnega sodelovanja (Strengthening quality through mobility 
and cross-border cooperation) 

S spoznavanjem tujih organizacij bo na področju izobraževanja uvajala nove učne metode, oblike poučevanja ter 
uvajala nove vsebine, ki so skladne tudi z evropskimi strategijami. Prav tako bo skušala dobre organizacijske 
prakse uvesti v svojo organizacijo, izboljšati proces dela in posodobiti načine poučevanja. VSŠ se bo trudila, da 
bo obseg mentrorstva tujih strokovnjakov študentom pri izvajanju praktičnega izobraževanja karseda visok in da 
se bo stopnja sodelovanja med šolo in tujimi podjetji okrepila in izenačila z obsegom domačega sodelovanja. 
Prav tako bo VSŠ stremela k dodatnim strokovnim sodelovanjem znotraj projektov med VSŠ in tujimi podjetji. 
Omenjena prizadevanja bodo omogočila dvig strokovne odličnosti osebja in študentov. 

4. Povezovanje terciarnega izobraževanja, raziskovanja in gospodarstva za odličnost in regionalni razvoj 
(Linking higher education, research and business for excellence and regional development) 

S sodelovanjem v programu Erasmus bo VSŠ nadaljevala začrtano pot povezovanja terciarnega izobraževanja in 
iskanja potreb gospodarstva na lokalnem in širšem območju. Z aplikativnimi rešitvami bo v sodelovanju z tujimi  
partnerstvi prispevala k odličnosti v regionalnem razvoju. 

5. Izboljšanje upravljanja in financiranja (Improving governance and funding) 

Z upoštevanjem zahtev programa Erasmus in prenosom dobrih tujih praks bo izboljševala tudi lastno upravljanje 
in financiranje. Izboljšave bo vključevala v svoje strateške načrte in letne programe. 

 


