
 
 

 

Internacionalizacije višjega strokovnega šolstva v Republiki Sloveniji 

Cilji internacionalizacije VS 
 
 
 
 

 
 

Dodana vrednost internacionalizacije 
višjega strokovnega šolstva za 
Slovenijo 

 

1 Izvedba odličnih študijskih programov in študijske izkušnje za mednarodne študente 
 
Uspeh pomeni 

1. Mednarodni študentje pridobijo visokokakovostno izobrazbo 

2. Mednarodni študentje so dobrodošli in varni 

3. Slovenija ponuja odlično študijsko izkušnjo 

Ključni ukrepi 

Ukrep Pristojne institucije/ 
Delovna skupina 

Časovni 
okvir 

Uveljavitev temeljnega leta (ang. Foundation Year) Skupnost VSŠ, MIZŠ 24 mesecev 

Uveljavitev programskih evalvacij višješolskih študijskih 
programov 

Skupnost VSŠ, MIZŠ, CPI 36 mesecev 

Odprava administrativnih ovir za izvajanje mednarodnih 
višješolskih strokovnih programov 

Skupnost VSŠ, MIZŠ 6 mesecev 

Ocena skladnosti izhodišč za pripravo skupnih 
študijskih programov z EU načeli transnacionalnega 
izobraževanja ter odprava ovir 

Skupnost VSŠ, MIZŠ 6 mesecev 

Posodobitev postopka za imenovanje mednarodnih 
predavateljev višjih strokovnih šol 

Skupnost VSŠ, MIZŠ 12 mesecev 

Posodobitev meril za zunanjo akreditacijo/ evalvacijo 
višjih strokovnih šol, področje študenti – 1. skb za 
mednarodne študente: namestitev, vključenost v obštudijske 
dejavnosti in družbo / naturalizacija; 2. promocija študijskih 
programov v tujini ter sodelovanje s promotorji šol 

Skupnost VSŠ, NAKVIS 12 mesecev 

Posodobitev načina in (finančnih) pogojev za pridobitev, 
prekinitev in podaljšanje dovoljenja za začasno 
prebivanje za namen študija (znanje jezika, »blok-računi« 
za dokazovanje finančnih sredstev, oddaja vlog na 
pooblaščenih veleposlaništvih držav EU ter ti. viza centrih) 

Skupnost VSŠ, MIZŠ, MZZ, 
MNZ, MF, MZ 

12 mesecev 

Priprava kataloga informacij o primerljivosti Skupnost VSŠ, ENIC- 6 mesecev 
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izobraževalnih sistemov ciljnih držav BRICs z RS za 
potrebe postopkov priznavanja izobraževanja za namen 
študija v RS 

NARIC MIZŠ 

2 Doseči trajnostno rast 
 
Uspeh pomeni 

1. Internacionalizacija VSŠ je panoga visoke dodane vrednosti in kakovosti 

2. Vse regije v Sloveniji enakovredno pridobivajo dodano vrednost internacionalizacije  

3. Internacionalizacija predstavlja raznolikost študentov, inovativne študijske programe in storitve 

Ključni ukrepi 

Ukrep Pristojne institucije / 
Delovna skupina 

Časovni okvir 

Vključitev višjega strokovnega šolstva v promocijo 
v okviru aktivnosti »Study in Slovenia« 

SkupnostVSŠ, MIZŠ, 
CMEPIUS 

6 mesecev 

»Study in Slovenia« združi promocijske zmogljivosti 
s slovensko turistično organizacijo (STO) ter 
blagovno znamko »I Feel Slovenia« 

MIZŠ, CMEPIUS, STO, 
MGRT, MZZ 

12 mesecev 

Spodbujanje razvoja strateških partnerstev s šolami 
v ciljnih državah – EU, Zahodni Balkan in BRICs 

SkupnostVSŠ, MIZŠ, 
CMEPIUS 

12 mesecev 

Določitev pogojev za izvedbo slovenskih 
višješolskih strokovnih programov v tujini 

Skupnost VSŠ, MIZŠ 12 mesecev 

Posodobitev spletne strani MIZŠ in SkupnostiVSŠ z 
objavo seznama višjih strokovnih šol ter študijskih 
programov v angleškem jeziku 

Skupnost VSŠ, MIZŠ 3 mesece 

Posodobitev in vzpostavitev spletne strani 
višješolske prijavne službe v angleškem jeziku s 
celostno grafično podobo MIZŠ ter elektronsko 
oddajo prijave 

Višješolska prijavna služba 3 mesece 

Spodbuditi VSŠ k večjezični predstavitvi šol na 
lastnih spletnih straneh 

Višje strokovne šole 12 mesecev 

3 Razviti globalne državljane 
 

Uspeh pomeni 

1. Vsi študentje pridobijo globalna znanja in veščine potrebne za življenje, delo in študij doma in v 

tujini  
2. Višje strokovne šole nudijo močne povezave in partnerstva za Slovenijo 

3. Državljanke in državljani razumejo in podpirajo koristi internacionalizacije izobraževanja 

Ključni ukrepi Pristojne institucije/ 
Delovna skupina 

Časovni okvir 

Povečati odhodno mobilnost študentov in osebja v 
okviru programov Erasmus+ v programske in 
partnerske države 

Višje strokovne šole, 
SkupnostVSŠ 

36 mesecev 

Povečati odhodno mobilnost študentov v okviru 
razpisa študijskih obiskov v tujini (poletne šole, 
prakse ipd.) 

Višje strokovne šole 12 mesecev 

Povečati odhodno mobilnost študentov v okviru 
bilateralnih sporazumov med višjimi strokovnimi 
šolami 

Višje strokovne šole, 
SkupnostVSŠ 

36 mesecev 

Pomagati študentom razviti globalne kompetence 
v izvedbi nacionalnih študijskih programov 
(internacionalizacija kurikulov, (delna) izvedba 
programa v tujem jeziku) 

Višje strokovne šole, 
CMEPIUS, SkupnostVSŠ 

36 mesecev 

 


