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V skladu s splošno sprejetimi strateškimi usmeritvami (vizija, poslanstvo, vrednote, poslovna
odličnost in strategija) Višje strokovne šole Grm Novo mesto (http://www.vs.grmnm.si/sites/vs/files/predstavitev) si prizadevamo, da bi bila šola tudi mednarodno dejavna. V
tem smislu podpiramo tako aktivno izvajanje Erasmus+ projektov, kot drugih mednarodnih
aktivnosti (vezanih na evropske, nacionalne ali lastne projekte).
Dejstvo je, da se v okviru višjih strokovnih šol (kratki bolonjski študijski programi (120 ECTS)),
največji delež mobilnosti izvede prav v okviru Erasmus+ mobilnosti študentov in predavateljev,
ki so pretežno usmerjeni v t.i. »outgoing« in manj v »incoming« aktivnosti.
V tekočem obdobju (2014-2020) načrtujemo krepitev mednarodnih aktivnosti v okviru
Erasmsus+ programa (pri tem želimo zadržati oz. povečati število študentov, ki odhajajo na
praktično izobraževanje v tujino in število predavateljev in drugih sodelavcev šole, ki odhajajo
na usposabljanje v tujino ter vzpodbuditi študente, da se odločajo za študij v tujini oz.
predavatelje, da se v odpravijo na partnerske ustanove kot gostujoči predavatelji).
Prav tako želimo okrepiti aktivnosti na področju gostiteljstva (tako tujih študentov kot tujih
predavateljev).
Višja strokovna šola je kot samostojna enota zavoda in skupaj z ostalimi enotami zavoda
mednarodno relativno precej aktivna. Izvajamo različna partnerstva v okviru evropskih
programov in drugih podpornih okolij oz. lastnem podpornem okolju, zlasti z Avstrijo, Hrvaško,
Srbijo, Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Italijo, Francijo, Madžarsko, Nizozemsko itd. ter v
zadnjem času, izven osrednjega evropskega okvira tudi z Rusijo.
Skozi aktivnosti Erasmus+ programa krepimo svojo mednarodno mrežo, ki jo kasneje koristimo
za pripravo številnih projektov (npr: Interreg (različni podtipi), Horizon 2020, Erasmus+ KA2 in
podobno) in seveda zgolj v krepitev lastnega izobraževalnega okolja.
Smo šola, ki deluje na širšem področju biotehnike (pretežno področja kmetijstvo, živilstvo,
naravovarstvo) ter na področju gostinstva in turizma, zato imamo na eni strani velik potencial
za povezovanje in sodelovanje v evropskem okolju in na drugi strani smo, vključujoč številne
prednosti našega zavoda, zanimiv partner v širšem okolju.
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Ne glede na razvojne prioritete VSŠ GRM NM pa nam v okviru Erasmus+ projekta ostaja
primarni interes zagotoviti dobre pogoje za mednarodno aktivnost naših študentov.
Pri tem dajemo pomembne poudarek promociji Erasmus+ programa med študenti in nudimo
kakovostno pomoč oz. svetovanje študentom pri izbiri delodajalca oz. ustanove, kakor tudi
drugih aktivnosti, veznih na bivanje v tujini.
Prednostni cilji:



spoznavanje z delom na novih delovnih mestih,
krepitev inovativnosti in sodobnih metode dela na področju strokovnega znanja kot
tudi sodobnih metode poučevanja in pedagoških pristopov

Prednostne ciljne skupine:



primerljive šole, ki zagotavljajo izobraževalne programe na isti ravni (krajši bolonjski
študijski programi), kot tudi druge izobraževalne ustanove na terciarni ravni.
krepitev mednarodnega sodelovanja pri vzpostavljanju stikov z raziskovalnimi in
razvojnimi inštituti, razvojnimi institucijami, podjetij, okoljskimi centri, upravljalci
zavarovanih območij, parki, kmetijami in drugih kmetijskimi podjetji

Naš dolgoročni cilj je zgraditi tudi široko mednarodno mrežo šol, podjetij in drugih ustanov, ki
delujejo na področjih kmetijstva, živilstva, naravovarstva ter gostinstva in turizma, v zadnjem
obdobju pa temu cilju dodajamo še razvoj skupnih študijskih programov. Za razvoj in uspešno
delovanje slednjega je mednarodno sodelovanje temelj oz. osnova.

Sprejela Razvojna skupina VSŠ GRM NM na svoji redni seji 21. junija 2016.
*Dokument ima status veljavnega, ki pa se bo še nadgradil.

