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Erasmus Policy Statement 
 
Vizija Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko (v nadaljevanju 
fakulteta) je postati prepoznavna in cenjena fakulteta na področju poslovanja, upravljanja 
in poslovne informatike z vzpostavljenim sodelovanjem s priznanimi fakultetami na 
širšem mednarodnem območju ter drugimi gospodarskimi in negospodarskimi subjekti na 
regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Postati želi uveljavljena in družbeno 
odgovorna izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki prenaša znanje v svoje okolje.  
 
Fakulteta ponuja tri akreditirane visokošolske programe: 

• visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje: 
o Upravljanje in poslovanje, 
o Poslovna informatika in 

• magistrski študijski program druge stopnje: 
o Upravljanje in poslovanje. 

 
Izhajajoč iz Strategije internacionalizacije ima fakulteta postavljene naslednje ključne 
strateške cilje internacionalizacije in modernizacije: 

• oblikovanje mreže strateških partnerstev z izbranimi fakultetami v EU in širše, 
• okrepitev sodelovanja v obstoječi mednarodni izobraževalni in raziskovalni mreži, 
• povečanje števila prijav in sodelovanja v mednarodnih projektih, 
• povečanje študentske izmenjave z namenom, da se vsakemu študentu ponudi 

možnost študija za čas enega semestra v tujini, 
• povečanje števila vpisanih tujih študentov, 
• povečanje števila gostovanj osebja na tujih visokošolskih institucijah, 
• povečanje števila gostovanj osebja na fakulteti, 
• okrepiti kakovost dejavnosti mobilnosti s poudarkom na nediskriminaciji, 

transparentnosti in vključevanju.  
 
Mobilnost je ključno orodje pri izvajanju strateških ciljev internacionalizacije in 
modernizacije. S sodelovanjem v programu Erasmus+ fakulteta vzpostavlja pomembna 
partnerstva s številnimi visokošolskimi in drugimi partnerji. Zaradi geografske bližine, 
manjših jezikovnih ovir, poznavanja kulture in zelo podobnega študijskega programa smo 
do sedaj vzpostavljali partnerstva predvsem z institucijami v državah Jugovzhodne 
Evrope, ki niso članice EU, so pa že pridobile ECHE listino, in s sorodnimi fakultetami na 
Hrvaškem. V prihodnje se bomo osredotočali predvsem na vzpostavitev partnerstva v 
drugih državah EU, da bi razširili sodelovanje s fakultetami iz severnih in zahodnih 
držav EU. 
 
Za dosego svojih ciljev nameravamo: 

• identificirati preference na področju mobilnosti študentov in osebja, 
• vzpostaviti interne mehanizme spodbujanja raziskovanja v okviru mednarodnega 

sodelovanja, 
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• preferirati izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, ki bodo vključene v 
mednarodno mrežo, 

• tesneje sodelovati z raziskovalnimi in drugimi gospodarskimi in negospodarskimi 
subjekti v EU, 

• poiskati nove možnosti mobilnosti z mednarodnimi partnerskimi institucijami, 
• ustvariti okolje za prenos znanja in sodelovanje s tujimi partnerji pri njihovem 

razvoju in sodelovati pri njihovih dejavnostih, 
• okrepiti »incoming and outcoming« izmenjavo študentov in osebja, 
• uveljaviti nove oblike mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja, 
• promovirati študijski program, vpis tujih študentov in sodelovanje tujih 

predavateljev, 
• promovirati raziskovalni program in sodelovanje tujih raziskovalcev pri skupnih 

projektih, 
• uvesti ukrepe za izvajanje upravljanja digitalne mobilnosti v skladu s tehničnimi 

standardi Pobude za evropsko študentsko izkaznico,  
• spodbujati okolju prijazne prakse v vseh dejavnostih mobilnosti,  
• spodbujanje sodelovanja v aktivnosti mobilnosti posameznikov z manj 

priložnostmi, 
• spodbujanje državljanske angažiranosti. 

 
Da bi zagotovili prepoznavnost programa Erasmus+, bomo pripravili različne dogodke in 
dejavnosti, kot so okrogle mize, srečanja, delavnice, konference, »dan odprtih vrat«, 
mednarodna poletna šola, objave v medijih in na družbenih omrežjih. Mednarodna pisarna 
bo zagotovila vso potrebno administrativno podporo, objavljala uporabne informacije za 
študente, zaposlene in druge zainteresirane posameznike ter javnosti. Ključne informacije 
v zvezi z mobilnostjo študentov in osebja bodo predstavljene na spletni strani fakultete. 
 
Pričakovani vpliv našega sodelovanja v programu Erasmus+ na posodobitev in 
internacionalizacijo izobraževalne in raziskovalne dejavnosti fakultete: 
 
1. Dvig ravni dosežkov diplomantov in predavateljev/raziskovalcev, ki jih Evropa 

potrebuje: 
• študenti pridobivajo izobraževalne, jezikovne in kulturne izkušnje s študijem v eni 

od sodelujočih držav, 
• večje razumevanje in odzivnost na socialno, etnično, jezikovno in kulturno 

raznolikost, 
• izboljšane kompetence, povezane s poklicnimi profili, 
• okrepljena iniciativnost in podjetnost,  
• izboljšane ravni spretnosti za zaposljivost in ustvarjanje novih podjetij, 
• povečana raven digitalne usposobljenosti, 
• večja zmogljivost in strokovnost na področju dela v EU in na mednarodni ravni, 
• povečana usposobljenost za rabo tujih jezikov, 
• aktivnejše sodelovanje v družbi, 
• bolj pozitiven odnos do evropskega projekta in vrednot EU. 

 
2. Izboljšanje kakovosti in ustreznosti pedagoškega in raziskovalnega procesa: 

• uvedeni inovativni pristopi pri poučevanju in raziskovanju, 
• bolj moderno, dinamično, zavzeto in profesionalno okolje znotraj fakultete, 
• primerljivost z mednarodnim okoljem. 
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3. Krepitev kakovosti na področju mobilnosti in dejavnosti čezmejnega sodelovanja: 
• vključene prednostne naloge Erasmus+ programa, kot so polno in avtomatično 

priznavanje, digitalizacija dejavnosti, spodbujanje okolju prijaznih praks na vseh 
ravneh mobilnosti, uveljavljanje skupnih vrednot in vključujočega izobraževanja. 
 

4. Izvajanje trikotnika znanja:  
• boljše povezovanje izobraževanja, raziskovanja in podjetništva za odličnost na 

regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, 
• večji razvoj podjetniških, raziskovalnih in inovacijskih veščin na fakulteti s 

pomočjo več interaktivnih učnih okolij in z okrepljenim prenosom znanja. 
 

5. Izboljšanje upravljanja in financiranja: 
• razvoj posameznikov in skupin, ki so usmerjeni v mednarodno raziskovalno in 

pedagoško delovanje,  
• izboljšano upravljanje z resursi,  
• izboljšan sistem nagrajevanja uspešnosti za privabljanje najboljšega učnega in 

raziskovalnega osebja,  
• izboljšana uvedba novih študijskih in raziskovalnih pristopov in programov. 

 
 


