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Povzetek 
 

V strateških dokumentih smo zapisali usmeritve in cilje naše inštitucije in eden izmed 5 ciljev 

razvojno orientirane kakovostne šole po sistemu procesnega pristopa stalnih izboljšav je 

podpora mednarodni dejavnosti. Uresničujemo jo na več načinov, projekt izmenjav na VSŠ že 

11. leto predstavlja eno izmed pomembnih orodij za internacionalizacijo naše inštitucije po 

merilih sistema kakovosti. in s tem povezanimi pozitivnimi učinki tudi na globalnem nivoju. Že 

v preteklosti postavljen procesno zasnovan sistem kakovosti projekta izpopolnjujemo in skrbno 

spremljamo učinke vseh oblik izmenjav. Študenti pridobivajo dragocene strokovne izkušnje in 

visoke funkcionalne spretnosti in kot zaposleni v podjetjih predstavljajo cenjen inovativni kader 

za potrebe gospodarstva na lokalnem in globalnem nivoju. Diseminaciji projekta posvečamo 

veliko pozornosti, kar je razvidno med drugim tudi na spletnih straneh 

(http://www.sckr.si/tsc/vss/studij/program-erasmus-plus.html), kjer redno informiramo 

zaposlene, udeležence izobraževanja in širšo javnost o organizaciji, izvedbi in evalvaciji 

internacionalizacije preko projekta izmenjav. V decembru 2016 prejeto nacionalno priznanje 

Jabolko kakovosti kot primer dobre prakse in v novembru 2017 od Skupnosti VSŠ prejeto 

priznanje za izjemne dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja in izmenjavo 

dosežkov na tem področju kažeta, da smo pri doseganju internacionalizacije in ohranjanju 

konkurenčne prednosti na dobri poti.  

 

Ključne besede: izobraževalne organizacije, internacionalizacija, mednarodna izmenjava, 

pozitivni učinki.  

 

Abstract 
 

The policies and objectives of our institution are written in our strategic documents. In terms 

of constant quality improvement one of the five objectives of our development-oriented school 

is to support international activities. These activities are realised in several ways among which 

the mobility project represents one of the most important tools for the internationalization of 

our institution under the criteria of the quality management system thus enabling our institution 

to achieve the objectives set out in its policy and strategy. For eleven years the project of 

individual mobility at our institution has been representing one of the important tools for 

internationalization and the related positive effects on the global level. The process-based 

project quality system is being improved since its beginning and the effects of all forms of 



exchange are being constantly and carefully monitored. Students acquire valuable professional 

experience and high functional skills, and as employees in the company, they represent valuable 

innovative personnel for the needs of the economy on the local and global level. By taking part 

in international activities the employees help to promote the reputation of our institution. In 

addition, we inform internal and external public, especially prospective students, on the open 

day, opening day, the staff and other meetings, by publishing articles in different media (web 

site http://www.sckr.si/tsc/vss/studij/program-erasmus-plus.html) by presenting papers at 

national and international conferences etc. In December 2016, the project was awarded the 

national Apple of Quality Award as an example of good practice and in November 2017 it was 

recognised for remarkable achievements in the field of international cooperation and 

exchanges by the Association of Slovene Higher Vocational Colleges. Both show that in 

achieving internationalization and preserving the competitive advantage through the 

implementation of the individual mobility project we are on the right track. 

Keywords: educational organisations, internationalisation, international mobility, positive 

effects.  

 

1. Uvod - Izhodišča za mednarodne projekte v šolstvu  

 

 

V slovenskem šolskem prostoru je močno prisoten trend internacionalizacije, ki zaradi 

ekonomskih, socialnih, kulturnih in političnih teženj krepi povezovanje evropskega 

izobraževalnega prostora z namenom doseganja in ohranjanja konkurenčnosti v mednarodnem 

okviru. Koncept internacionalizacije visokega šolstva dodatno krepi bolonjski proces, ki za to 

področje postavi tudi jasno določene cilje. Povezovanje evropskega visokošolskega prostora z 

namenom doseganja konkurenčnosti v mednarodnem okviru ob upoštevanju evropske 

raznolikosti je nujno in neizogibno. Tega se zavedamo tudi zaposleni na ŠC Kranj.  

 

Strategija internacionalizacije se v praksi lahko uresničuje na več načinov: s pridobitvijo tujih 

študentov na matično inštitucijo, s poučevanjem in vključevanjem študijskih programov na 

inštituciji, s poučevanjem mednarodno primerljivih vsebin v tujini (uporaba sodobnih IKT, 

videokonference, ustanovitev lastnih izobraževalnih centrov), z izvajanjem mednarodnih 

raziskovalnih programov in projektov v okviru EU (povzeto po: Miklavčič, 2011). V osrednjem 

delu prispevka opisujemo, na kakšen način na naši inštituciji prispevamo k internacionalizaciji 

tako slovenskega izobraževalnega prostora kot tudi drugih sodelujočih organizacij. Smo ena 

izmed tistih slovenskih izobraževalnih inštitucij, ki si želi dosegati tako po vsebini študijskih 

programov kot tudi glede uporabe didaktičnih metod in pristopov podajanja vsebin 

enakovredno kakovost, kot jo dokazujejo mednarodne izobraževalne inštitucije pri sodelovalno 

- projektnem ali problemsko – izkustvenem učenju. 

 

Projekt izmenjav preko programa Erasmus+ je tako eno izmed pomembnih orodij za doseganje 

konkurenčne prednosti, katerega izvajane je prikazano v nadaljevanju, v zaključku prispevka 

pa so prikazani konkretni pozitivni učinki na udeležence izmenjav.   

 

 

2. Izvajanje izmenjav na VSŠ ŠC Kranj 

 

 

http://www.sckr.si/tsc/vss/studij/program-erasmus-plus.html


Projekt izmenjav na VSŠ že 11. leto predstavlja enega izmed pomembnih orodij za doseganje 

internacionalizacije in s tem povezanimi pozitivnimi učinki na globalnem nivoju. Na podlagi 

smernic v dokumentih sistema kakovosti postopoma uresničujemo vizijo naše inštitucije in z 

izobraževanjem za poklice prihodnosti s sodobnim znanjem ter z dobrimi medosebnimi odnosi 

prenašamo znanje, ki udeležencem izobraževanja omogoča uspešno vključevanje v globalno 

okolje. Zavest o pomembnosti delovanja z upoštevanjem vrednot širimo tudi preko projekta 

izmenjav. S prenovljeno vizijo želimo postati odlična šola za poklice prihodnosti (Povzeto po: 

Poslovnik kakovosti višje strokovne šole ŠC Kranj, 2017). Pri izvajanju projekta spoštujemo 

zapisane smernice ECHE listine in v praksi sledimo določilom objavljene Politike kakovosti 

projekta izmenjav 2014 - 2020. Nediskriminatorno, v duhu strpnosti, solidarnosti in humanizma 

ter ob upoštevanju človekovih pravic in svoboščin razvijamo spoštljivo sodelovanje z vsemi 

našimi deležniki. Imamo vzpostavljen in v praksi preverjen učinkovit sistem pomoči za naše 

udeležence pred, med in po izmenjavi ter vzpostavljene mehanizme za nudenje pomoči tujim 

udeležencem v slovenska podjetja oz. šole. Za priznavanje dosežkov, pridobljenih preko 

mednarodne aktivnosti, imamo uveden in preverjeno učinkovit postopek priznavanja le-teh 

(povzeto po: Drenovec, 2014). 

 

2.1 Informacije o operativnem izvajanju aktivnosti pred, med in po izmenjavi 

 

 

V strateških dokumentih smo zapisali usmeritve in cilje naše inštitucije in eden izmed 5 ciljev 

razvojno orientirane kakovostne šole po sistemu procesnega pristopa in stalnih izboljšav je 

podpora mednarodni dejavnosti. Učinke mednarodne dejavnosti spremljamo po 4 kazalnikih 

učinkovitosti: povezava s sorodnimi inštitucijami v tujini, mednarodne izmenjave študentov in 

zaposlenih, sodelovanje v mednarodnih projektih in na mednarodnih tekmovanjih (povzeto po: 

Strategija razvoja Višje strokovne šole ŠC Kranj: Obdobje 2014 – 2019, 2017b). 

Te strateške usmeritve so opredeljene v naši politiki kakovosti, ki jo skrbno evalviramo na 

različne načine, tudi preko letnih poročil ter presoj sistema kakovosti. 

 

Od leta 2007/08 do marca 2018 smo izvedli 55 izmenjav: 23 zaposlenih na usposabljanje in 21 

študentov na prakso v podjetja, 4 strokovnjaki iz tujih podjetij so predavali pri nas, 3 študenti 

so bili na študiju v tujini, 2 predavatelja sta izvedla predavanje na tuji šoli, 2 tuja študenta pa 

sta opravila prakso na naši inštituciji. Delež po vrstah izmenjav prikazuje slika 1.   

 



Slika 1: Izvedene izmenjave  na VSŠ ŠC Kranj po vrstah od 2007/08 do marca 2018 

Sodelovali smo s podjetji in šolami v Nemčiji, Španiji, Belgiji, Hrvaški, Anglija, Avstriji, 

Švedski in Danski. V primerjavi z univerzami je število izvedenih izmenjav na naši inštituciji 

manjše, a so vsebinsko zelo uspešne. Na to kažejo osebno zadovoljstvo in pozitiven odziv 

udeležencev, zadovoljna gostujoča podjetja, ter uspešni študenti, ki so se zaposlili v tujih 

podjetjih.  

Planiranje vsebine in časa izvajanja izmenjave se prične že precej pred podpisom pogodbe. 

Študenti in zaposleni gredo na izmenjavo, ki je vsebinsko skladna z njihovim študijem oz. 

predmetom, ki ga poučujejo, kar določa tudi vsebina delovnega načrta. Študent lahko uveljavlja 

opravljeno prakso v tujini v okviru predmetnika in si s tem pridobi določeno število KT, za kar 

obstajajo pisna pravila, o katerih je študent obveščen vnaprej. V primeru študija v tujini se, po 

predhodnem dogovoru s predavateljem, dogovori tematika in vrednost KT, ki se po prejetem 

dokazilu s strani tuje inštitucije študentu tudi priznajo. 

Pred izmenjavo je poskrbljeno, da vsak študent dobi mentorja za strokovne zadeve in kontaktno 

osebo za splošne zadeve. Določimo način in pogostost komuniciranja tako z mentorji v tujini 

kot tudi predavatelji in vodjem projekta izmenjav na šoli. Med izmenjavo je vodja projekta v 

stalnih stikih (e-mail, telefon) s študentom, z mentorji in koordinatorjem v tujini. Študent 

periodično sporoča ključne informacije, ki so vezane tako na delovno oz. študijsko tematiko 

kot tudi na socializacijo in kulturno življenje v tujini.  

Po izmenjavi študent/zaposleni z vodjem projekta izmenjav na sestanku izmenjajo informacije 

o poteku, dosežkih in morebitnih posebnostih ali težavah na izmenjavi. Analizira se končno 

poročilo, študenti pa pripravijo "Dnevnik dela", ki ga objavimo na spletu za promocijske 

namene. Zaposleni na predavateljskem zboru poročajo o učinkih izmenjave. Vodja projekta o 

vsaki izmenjavi pripravi poročilo za objavo na spletu. Dokazilo o pridobitvi dodatnih 

strokovnih znanj preko izmenjave je podlaga za izdajo priloge k diplomi in del dokumentacije 

za priznavanje, ki jo predloži v obravnavo študijski komisiji.  

Zaposlene spodbujamo k izmenjavi in k sodelovanju na projektu z marketinškimi aktivnostmi 

in redno poročamo o tekočih dogodkih ter le-te redno objavljamo na spletnih straneh. 

Pomagamo pri iskanju destinacij, svetujemo glede nastanitev, optimalnega prevoza, 

zavarovanja, ipd. Pripravimo in uskladimo pogodbe s tujimi inštitucijami. Komunikacija poteka 

ves čas, od izraženega interesa za izmenjavo, med izmenjavo in po izmenjavi. Redno 

zaposlenim se povrnejo stroški poti v celoti, zunanjim sodelavcem izmenjavo sofinanciramo v 

skladu s pravili. Preko marketinških aktivnosti poudarjamo velik pomen pridobitve strokovnih 

izkušenj in splošne osebnostne rasti udeležencev izmenjav. Trudimo se, da bi naši študenti in 

zaposleni pridobili nove izkušnje, znanja, usposobljenosti in kompetence na strokovnih 

področjih. Študente spodbujamo k razvoju samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in natančnosti, 

odgovornosti za organizirano delovanje, sposobnosti funkcionalne pismenosti ter k aktivnem 

pristopu pri iskanju virov informacij in znanja. Izkušnje dosedanjih izmenjav potrjujejo to tudi 

v praksi. 

Imamo vzpostavljen mehanizem zagotavljanja sistema kakovosti izvajanja in doseganja 

strateških ciljev, operativnih ciljev in ustrezno dokumentiran sistem z uvedenim procesnim 

pristopom stalnih izboljšav po vnaprej določenih merilih kakovosti. Kakovost izvajanja 

projekta spremljamo in izboljšujemo preko izdelanih kriterijev učinkovitosti: zadovoljstvo 

udeležencev izmenjave (spremljamo preko poročil in mnenja ob zaključnem poročilu 

nacionalne agencije), zadovoljstvo gostiteljev (spremljamo preko povratnih informacij, 

pridobljenih v razgovorih z gostitelji in preko poročil udeležencev), povečevanje števila 



izmenjav (spodbujamo zanimanje za izmenjave in spremljamo številčno rast udeležencev 

izmenjave), povečevanje števila gostiteljev (navezujemo stike in širimo mrežo poslovnih 

partnerjev na tem področju). 

Velik pomen pripisujemo diseminaciji projekta, obenem pa se zavedamo pomembnosti 

varovanja osebnih podatkov udeležencev izmenjav. Osebne podatke študentov na izmenjavah 

objavimo izključno po njihovem predhodnem pisnem soglasju, ki vsebuje natančno opredelitev 

vrste in namena objave le-teh. Objava brez soglasja bi pomenila ne le na presojah ugotovljeno 

neskladje certificiranega sistema vodenja kakovosti z dejansko prakso pač pa tudi hudo kršitev 

tako nacionalne kot tudi interne zakonodaje. Glede izmenjav zaposlenih smo pridobili 

informacije pri Informacijskem pooblaščencu, ki v temeljiti obrazložitvi pojasnjuje pravne 

podlage, ki določajo, da so osebni podatki javno dostopni v primeru, ko gre za podatke o porabi 

javnih sredstev, ali podatke, ki so povezani z opravljanjem javne funkcije ali delovnega 

razmerja javnega uslužbenca. Meni, da za objavo osebnega podatka o imenu in priimku javnega 

uslužbenca, ki je v okviru izvajanja svojega delovnega razmerja potoval v tujino na 

izobraževanje, ne potrebujemo osebne privolitve (povzeto po: Beznik, 2016). 

 

 

3. Zaključek - Prepoznavanje pozitivnih učinkov projekta 

 

V slovenskem šolstvu je internacionalizacija razmeroma stihijski pojav in nikakor ni rezultat 

poglobljenega razmisleka in strateških usmeritev, pač pa prepuščen volji in ambicijam 

posameznih visokošolskih ustanov (povzeto po: Miklavčič, 2013). Projekt izmenjav na VSŠ v 

okviru programa Erasmus+ je le ena izmed možnosti uresničevanja temeljnih ciljev naše 

inštitucije, ki so izmenjava znanja, izkušenj in spretnosti v delovnem okolju, spoznavanje 

drugih kultur in vzpostavljanje novih stikov z mednarodnim okoljem. Prizadevamo si za 

optimalno integracijo sodobnih znanj praktičnega in strokovno teoretičnega pouka v širšem 

okolju na mednarodno primerljivi ravni. Zavedamo se pomembnosti pospeševanja 

gospodarskih dogajanj v neposrednem in širšem okolju ter hitrejšega odziva šole glede na 

potrebe gospodarstva in motiviranosti študentov za pridobivanje znanj, za katere izobražujemo.  

 

Menimo, da bodo vse oblike izmenjav prinašale velik donos na različnih področjih, kot so 

inovativni kadri za potrebe gospodarstva in znanstveno-raziskovalnih ustanov, usposobljena 

mreža razvojno-raziskovalnih timov, katerih člani bodo tako predavatelji kot tudi mentorji iz 

podjetij; promocija ŠC, njegovih organizacijskih enot in izobraževalnih programov; 

ugotavljanje možnosti vpliva sprememb izobraževalnih programov glede na potrebe podjetij; 

vsestransko sodelovanje med šolami, fakultetami, podjetji, zavodi v ožji in širši okolici ter 

mednarodno; razvoj in izdelava nove učne tehnologije ter didaktičnih pripomočkov, kar naj bi 

v prihodnosti pomenilo tudi razvoj in izdelavo izdelkov ali storitev za potrebe industrije in obrti 

v smislu sodelovanja pri ohranjanju konkurenčnosti gospodarstva.  

Kvalitetno posredovano pridobljeno znanje in izkušnje študentov  pri študiju ali praksi v tujini 

močno vpliva tudi na kvaliteto dela njihovih mentorjev v podjetjih ali učnega osebja v šolah ter 

na delo inštitucije kot celote. Enako močan vpliv imajo kvalitetno posredovano pridobljeno 

znanje in izkušnje učnega osebja na pridobljeno znanje študentov, ki jim ga le ti posredujejo, 

ter na kvaliteto dela in ugled institucije, kjer se udeleženec izmenjave zaposli. Pričakujemo 

posreden in zelo močan vpliv tudi na lokalno gospodarstvo, saj bo možno v doglednem času 

dobiti na tržišču več kvalitetnih in široko usposobljenih strokovnjakov. Ti bodo imeli poleg 

specifičnih strokovnih in funkcionalnih znanj tudi številna uporabna znanja, obenem pa bodo 



dovzetni in ustrezno prilagodljivi na vplive globalizacije in stalne spremembe, ki so povezane 

z njimi. 
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