VABILO
na regionalni seminar, v okviru nacionalne skupine bolonjskih ekspertov in je posvečen
pomembnim tematikam bolonjske reforme – zaposljivost bodočih študentov, spodbujanje
mednarodne mobilnosti profesorjev in študentov
dogodek nastaja v letu, ko Erasmus program praznuje 25 let obstoja in zato bomo znanja in
izkušnje, pridobljene v tem času s pomočjo mednarodne mobilnosti predstavili, posebej izpostavili
dobre prakse in določene pomanjkljivosti in možnosti izboljšanja, napredka…
POMEN MEDNARODNE MOBILNOSTI V PROCESU INTERNACIONALIZACIJE UNIVERZE
OB 25. OBLETNICI PROGRAMA ERASMUS: ŽE 25 LET SPREMINJA ŽIVLJENJSKE POTI IN ŠIRI OBZORJA

V letu 2012 EU praznuje 25. obletnico delovanja mobilnosti študentov in učiteljev v programu
Erasmus. Prireditve v EU in posameznih državah potekajo skozi vse leto, konec januarja pa jih je
odprla evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou, ki je
ob tem dejala: „ Z izmenjavami Erasmus študenti izboljšujejo svoje znanje tujih jezikov in razvijajo
spretnosti, kot je prilagodljivost, ter si tako obetajo boljšo prihodnost. Tudi učiteljem in drugim
zaposlenim omogoča, da se seznanijo z delovanjem visokega šolstva v drugih državah in domov
prinesejo najboljše zamisli. Prošnje po sodelovanju v programu močno presegajo razpoložljivost v
mnogih državah. To je eden od razlogov, zakaj nameravamo razširiti možnosti za študij in
usposabljanje v tujini v okviru novega programa za podporo izobraževanju, usposabljanju in mladim
Erasmus za vse.“
Praznovanju se pridružuje tudi Univerza v Mariboru z Erasmus dnevom 15. novembra 2012.
V enodnevnem dogodku, ki bo potekal v univerzitetni stavbi Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15,
bomo pozornost namenili Erasmus praksam in povezanosti mobilnosti s podjetji, posvetili se bomo
dosežkom in izzivom programa Erasmus v Sloveniji, vključno s problemi v obdobju sodelovanja
Slovenije v programu in zaključili s pogledom v prihodnost. Svoje izkušnje bodo z nami delili tudi
partnerji iz tujine.
Gradiva in razprave Erasmus dne, bomo skupaj z vtisi sodelujočih v Erasmus mobilnosti v preteklih
letih objavili v brošuri, ki bo v počastitev 25. obletnice izšla v decembru 2012.

Ta dogodek je sofinanciran s pomočjo sredstev Evropske skupnosti za projekt Nacionalna skupina
bolonjskih ekspertov in Ministrstva za izobraževanje, znanost kulturo in šport.

