
 
 

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta 

v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto,  

Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto Jagodina in 

Učiteljsko fakulteto iz Užic (Srbija) 

 

vas v petek, 29. septembra 2017, vabi na  

13. mednarodni znanstveni sestanek/konferenco z naslovom  
 

Perspektive internacionalizacije visokega šolstva 
 

Znanstveni sestanek/konferenca bo potekal/a v prostorih 

 Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5 v Kopru. 

 

  

Temeljni namen mednarodnega znanstvenega sestanka/konference je zagotavljanje izboljšanja 

internacionalizacije v slovenskem visokem šolstvu, skladno s Strategijo internacionalizacije 

slovenskega visokega šolstva 2016-2020, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 28. 7. 2016. 

Strategija  temelji na Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020, z vizijo, da bo 

do leta 2020 slovensko visoko šolstvo del globalnega visokošolskega prostora, ki bo svojo kakovost 

nenehno izboljševalo v sodelovanju z najboljšimi tujimi institucijami.  

Ključna področja strategije so: 

 1) mobilnost kot ključni del slovenske visokošolske skupnosti, odprte v mednarodno okolje;  

2) kakovostno mednarodno znanstvenoraziskovalno in razvojno sodelovanje;  

3) spodbujanje razvoja medkulturnih kompetenc;  

4) ciljna usmerjenost v prednostne regije in države, in  

5) promocija, podpora ter spremljanje Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva. 

Pri vključevanju študentov tujcev se soočamo z razlikami v predznanju, s specifikami študijskih 

področij in izobraževalnih sistemov držav, iz katerih prihajajo, in ne nazadnje z razlikami v študijskih 

pričakovanjih ter razlogih za mobilnost. Konferenca bo priložnost za izmenjavo in predstavitev 

izkušenj in spoznanj pri vključevanju študentov na kratkotrajnih in dolgotrajnih mobilnostih, načinov  

njihovega vključevanja v študijski proces in novo družbeno okolje. Obenem bo to priložnost za 

izmenjavo in predstavitev inovativnih oblik načrtovanja, izvedbe in ocenjevanja znanja ter učnih 

izidov, z upoštevanjem specifik disciplinarnih področij, s primerjavo izkušenj s študenti iz različnih 

držav in kulturnih okolij. 
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K sodelovanju vabimo raziskovalce, visokošolske učitelje, sodelavce in strokovne sodelavce z 

izkušnjami mobilnosti ter vključevanja tujih študentov v študijski proces. Vabljeni so tudi študenti z 

mednarodnimi izkušnjami in študenti, ki v procesu izobraževanja sodelujejo s študenti iz drugih 

držav in študijskih okolij (internacionalizacija doma). 

Tematska področja: 

 

- Internacionalizacija in kakovost visokega šolstva 

- Pedagoški vidiki internacionalizacije 

- Internacionalizacija doma 

- Razvijanje večjezičnosti in medkulturnosti v visokošolskem prostoru 

- Sodobni učni pristopi in prožne oblike učenja in poučevanja v heterogenih skupinah 

- Pedagoška komunikacija in medosebni odnosi v visokošolskem okolju 

- Mobilnost in razvoj medkulturnih kompetenc  

 

 

Pomembni datumi: 

 

29. maj 2017 – rok za oddajo  prispevka 

30. junij 2017 - povratna informacija avtorju o ustreznosti prispevka 

7. julij 2017 – rok za oddajo končne verzije prispevka    

5. september 2017 – rok za oddajo prijavnice in plačilo kotizacije 

 

 

 

 

        Vodja programskega odbora  
doc. dr. Sonja Rutar 

                


