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POVZETEK

Študija o internacionalizaciji visokošolskega izobraževanja ponuja pregled trendov na
področju internacionalizacije v visokošolskem izobraževanju, pri čemer se posebej
osredotoča na Evropo, ter obravnava, kaj je internacionalizacija in k čemu bi morala
stremeti. Internacionalizacija visokošolskega izobraževanja je razmeroma nov, vendar širok
in raznolik pojav. Poganja jo dinamična kombinacija političnih, gospodarskih,
družbenokulturnih in akademskih dejavnikov, ki vplivajo na regije, države in institucije, in
sicer odvisno od posebnih okoliščin, v katerih se te nahajajo, kot jasno ponazarja 17 poročil
za posamezne države. Čeprav enoten model, ki bi ustrezal vsem, ne obstaja, obstajajo
skupni cilji, v tej študiji pa je opredeljenih 10 ključnih točk:

1. vse večji pomen internacionalizacije na vseh ravneh (širši razpon dejavnosti, bolj
strateški pristop, nastajajoče nacionalne strategije in ambicije);

2. okrepitev institucionalnih strategij za internacionalizacijo (vendar tudi tveganje
homogenizacije in osredotočanja zgolj na kvantitativne rezultate);

3. izziv financiranja, ki je prisoten povsod;
4. vse večje usmerjanje v privatizacijo v okviru internacionalizacije visokošolskega

izobraževanja prek ustvarjanja prihodkov;
5. konkurenčni pritiski globalizacije, ki se kažejo v vse večjem zbliževanju teženj, če še

ne ukrepov;
6. očiten premik od (zgolj) sodelovanja k tekmovanju (v večji meri);
7. pojav regionalizacije, pri čemer se Evropa pogosto navaja kot primer;
8. splošno naraščajoče število sodelujočih, zaradi česar se pojavlja izziv količine proti

kakovosti;
9. pomanjkanje zadostnih podatkov za primerjalne analize in odločanje;
10. v središču pozornosti se v vse večji meri pojavljajo internacionalizacija učnih

načrtov, nadnacionalno izobraževanje in digitalno učenje.

Kar zadeva Evropo, je jasno, da se je proces internacionalizacije visokošolskega
izobraževanja pričel z evropskimi programi, zlasti programom Erasmus, ki je prispeval k
oblikovanju skupnega razumevanja in gonil internacionalizacije, to pa je še okrepil
bolonjski proces. Prav tako je očitno, da so evropski programi in modeli vplivali na razvoj
internacionalizacije visokošolskega izobraževanja v drugih delih sveta.

Internacionalizacija visokošolskega izobraževanja je, zlasti v Evropi, vse bolj vsesplošen
pojav na nacionalni in institucionalni ravni. Sodeč po retoriki naj bi šlo za celovitejše
strategije internacionalizacije visokošolskega izobraževanja, vendar je dejansko v tej smeri
treba storiti še marsikaj. Tudi znotraj same Evrope dosežki niso enakomerni; izzivi se
pojavljajo v južni ter zlasti v srednji in vzhodni Evropi.

Vodje visokošolskega izobraževanja in tisti, ki so dejavni na področju internacionalizacije
visokega šolstva, kot ključne prednosti in razloge za prizadevanja za internacionalizacijo
visokošolskega izobraževanja navajajo izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja ter
pripravo študentov na življenje in delo v globaliziranem svetu. Politiko na regionalni in
nacionalni ravni obravnavajo kot ključno zunanje gonilo in dejavnik, ki vpliva na
institucionalne politike, po njihovem mnenju pa so med prednostnimi nalogami v okviru
internacionalizacije visokošolskega izobraževanja mednarodna mobilnost študentov,
sodelovanje na področju raziskav in strateška partnerstva.
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V okviru scenarija za prihodnost internacionalizacije visokošolskega izobraževanja v Evropi,
za kar je bila uporabljena analiza z metodo delfi, je bilo potrjeno to pozitivno dojemanje:
razvoj globalnih državljanov in strokovnjakov, ki spoštujejo in cenijo druge kulture ter so
sposobni prispevati k razvoju ekonomij znanja in vključujočih družb. Takšna Evropa bi
lahko bolje ne le tekmovala, temveč tudi sodelovala s preostankom sveta.

V okviru scenarija so bili opredeljeni dejavniki, ki bi to omogočili, in sicer:
 tehnološke priložnosti za virtualne izmenjave in kombinirano učenje (vključno z

okrepljeno mednarodno interaktivnostjo študentov);
 nadaljnji razvoj skupnih in dvojnih diplom;
 večje povezovanje možnosti za študij v tujini in pripravništva;
 izboljšano vzajemno priznavanje kreditnih točk in diplom;
 krepitev kvalitativnih kazalnikov za zagotavljanje kakovosti in sisteme klasifikacije;
 večja zavezanost enakopravnim partnerstvom in vzajemnim koristim;
 okrepljeno spodbujanje javno-zasebnih pobud;
 večje usklajevanje med izobraževalnimi in raziskovalnimi politikami ter z drugimi

ravnmi izobraževanja (osnovnošolsko, srednješolsko in poklicno izobraževanje ter
izobraževanje odraslih).

Prav tako so bile opredeljene ovire:
 pomanjkanje financiranja, večja odvisnost od kratkoročnih zunanjih virov

financiranja, prekomerna osredotočenost na ustvarjanje prihodkov, birokratske
ovire, neusklajenost modelov financiranja visokošolskega izobraževanja v Evropi;

 nezadostno zagotavljanje učenja tujih jezikov, prevlada angleškega jezika kot jezika
za izobraževanje in raziskave;

 prekomerna osredotočenost na mobilnost, ki je dostopna le maloštevilni eliti in ni
vključena v učni načrt, ali poučevanje in učenje, pomanjkanje zavzetosti učiteljev in
drugih zaposlenih ter pomanjkljivo nagrajevanje le-teh;

 pomanjkanje povezovanja institucionalnih, nacionalnih in nadnacionalnih politik.

V okviru scenarija je bila razširjena sedanja delovna opredelitev internacionalizacije na
namerni proces vključevanja mednarodne, medkulturne in globalne razsežnosti v namen,
funkcije in zagotavljanje posrednješolskega izobraževanja, da bi okrepili kakovost
izobraževanja in raziskovanja za vse študente in zaposlene ter pomembno prispevali k
družbi.

Ta nova opredelitev odraža vse večje zavedanje, da mora internacionalizacija
visokošolskega izobraževanja postati bolj vključujoča in manj elitistična ter da je treba
mobilnost vključiti v internacionalizirane učne načrte, ki se osredotočajo na
internacionalizacijo za vse. Ponovno poudarja, da internacionalizacija visokošolskega
izobraževanja ni cilj sama po sebi, temveč način za izboljšanje kakovosti, ter da se ne bi
smela osredotočati zgolj na ekonomske vidike.

Večina nacionalnih strategij se še vedno osredotoča predvsem na mobilnost, kratkoročne
in/ali dolgoročne gospodarske koristi, novačenje talentov in mednarodno pozicioniranje.
Navedeno kaže, da so potrebna bistveno večja prizadevanja, da bi te pristope vključili v
celovitejše strategije, v katerih bi se več pozornosti namenjalo tudi internacionalizaciji
učnih načrtov in učnih izidov kot načinu za izboljšanje kakovosti izobraževanja in raziskav.
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Da bi podprli razvoj internacionalizacije visokošolskega izobraževanja v Evropi, so bila
podana naslednja priporočila:

1. obravnavati izzive glede neskladij na področju mobilnosti kreditnih točk in diplom
ter glede institucionalnega sodelovanja, kar je posledica velikih razlik v sistemih,
postopkih in financiranju visokošolskega izobraževanja;

2. prepoznati vse večjo priljubljenost pripravništev in oblikovati možnosti za njihovo
kombiniranje z učenjem jezikov in kulturnih veščin ter študijem v tujini;

3. podpirati pomembno vlogo akademskega in upravnega kadra pri nadaljnjem razvoju
internacionalizacije visokošolskega izobraževanja;

4. spodbujati okrepljeno sodelovanje visokega šolstva z gospodarstvom, kar zadeva
mobilnost študentov in zaposlenih;

5. posvečati več pozornosti internacionalizaciji doma z vključevanjem izidov
mednarodnega in medkulturnega učenja v učni načrt za vse študente;

6. odpraviti ovire za razvoj skupnih diplom;
7. razviti inovativne modele digitalnega in kombiniranega učenja kot instrument za

dopolnjevanje internacionalizacije visokošolskega izobraževanja;
8. internacionalizacijo na področju visokošolskega izobraževanja uskladiti z

internacionalizacijo na drugih ravneh izobraževanja (osnovnošolsko, srednješolsko
in poklicno izobraževanje ter izobraževanje odraslih);

9. spodbujati dvojezično in večjezično učenje na ravni osnovnošolskega in
srednješolskega izobraževanja kot podlago za jezikovno politiko, ki spodbuja
raznovrstnost;

10. odpraviti pregrade med internacionalizacijo raziskav in izobraževanja na vseh
ravneh za več sinergij in priložnosti.

Visokošolsko izobraževanje kot javno dobro in v javnem interesu ni nujno v nasprotju z
okrepljenim podjetništvom in zasebnim lastništvom, vendar je pomembno zagotoviti, da
internacionalizacija visokošolskega izobraževanja poteka v skladu z načeli, opredeljenimi v
dokumentih „Affirming Academic Values in Internationalisation of Higher Education, A Call
for Action“ (Zavezanost akademskim vrednotam v okviru internacionalizacije
visokošolskega izobraževanja, poziv k ukrepanju; IAU, 2012) in „International Student
Mobility Charter“ (Listina o mednarodni mobilnosti študentov; EAIE in IEAA).

Pomena vloge Evropske unije in bolonjskega procesa pri razvoju internacionalizacije
visokošolskega izobraževanja v Evropi, pa tudi drugod po svetu, ni mogoče zanikati in ga je
treba še nadgrajevati. Vendar je v okviru tega procesa nujno, da se osredotočimo na
partnerstvo in sodelovanje, ki prepoznavata in spoštujeta razlike glede okoliščin, potreb,
ciljev, interesov partnerjev ter prevladujočih gospodarskih in kulturnih razmer. Evropa
lahko zgled predstavlja le, v kolikor je pripravljena priznati, da se lahko uči tudi od drugih.
Prihodnost internacionalizacije visokošolskega izobraževanja v Evropi je lahko svetla,
vendar le, v kolikor bodo različni deležniki in udeleženci tudi v prihodnje vodili odprt dialog
o razlogih, koristih, načinih, priložnostih in ovirah v tem potekajočem procesu sprememb.


