IZJAVA UNIVERZE V MARIBORU
O
EVROPSKI VISOKOŠOLSKI POLITIKI
I.

Uvod

Univerza v Mariboru (UM) je javna široko usmerjena institucija, ki se zavzema za odličnost v
izobraževanju, širjenje znanja skozi temeljne, aplikativne raziskave in umetniško izražanje. UM
spodbuja mednarodno interdisciplinarno sodelovanje in pošteno konkurenco. UM zagotavlja enake
možnosti študentom in ima za jedro svojih vrednosti svobodo mišljenja in izražanja ter
nediskriminacijo. UM se zavzema za najvišje standarde poštenja in integritete. UM ima za cilj
spodbujati partnerstva z gospodarstvom, vladnimi in nevladnimi organizacijami ter družbo za
bogatitev poučevanja, raziskovalne ustvarjalnosti in mobilnosti; pripraviti angažirane državljane;
krepiti demokratične in etične vrednote in civilno odgovornost; spoštovati okoljske zadeve;
spodbujati trajnostni razvoj in prispevati k javnemu dobremu.

II.

Načela modernizacije in razvoja

Študijski programi in raziskovanje je usmerjeno v povpraševanje Evropskega gospodarstva in družbe,
kar pospešuje Raziskovalno, razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru v skladu s Strategijo
razvoja raziskovalne dejavnosti Univerze v Mariboru. To naj bi preprečilo nezaposlenost diplomantov
po izobraževanju in zapolnilo praznino v verigi ponudbe pri prenosu znanja od ideje do inovacije.
Torej, Univerza v Mariboru bo nadaljevala z izboljšanjem mehanizmov zagotavljanja kakovosti, skozi
svojo strategijo razvoja kulture kakovosti, ki je bila sprejeta v letu 2012. Stalno notranje in periodično
znanje merjenje in vrednotenje kakovosti naj podpira razvoj kulture kakovosti.
Zaradi geografskih pogojev, bo Univerza v Mariboru ostala most med zahodno in Severno Evropsko
regijo in Jugovzhodno Evropo, skozi svojo kulturno in zgodovinsko integracijo v oboje, centralno
evropsko in alpsko, kakor tudi vzhodno evropsko in jadransko regijo. Ta edinstvena vez vseh treh
evropskih glavnih področij pogojuje zavezo Univerze v Mariboru, da bo aktivni motor povezovanja
kakovostne mobilnosti čez bližnje meje Slovenije, ampak tudi širših mej med podonavskimi in
jadranskimi univerzami ter drugimi visokošolskimi zavodi. Prenos znanja – most med ustvarjalnim
umom in praktično uporabo inovacije, tj. povezovanje študentov in raziskovalcev s podjetniki, ki
stremijo po ustvarjanju bazena najbolj bistrih umov regije za cilj ključnega inovacijskega centra za
Srednjo in Jugovzhodno Evropo, za kohezivno in sodobno Evropsko regijo znotraj Evropskega
visokošolskega prostora. V razviti Srednji in Jugovzhodni Evropi se ne bomo bali bega možganov in
izgube mladih.
Univerza v Mariboru je in bo podpirala integracijo in izboljšanje kakovosti upravljanja univerz,
posebej znotraj svoje regije, kjer upravljanje visokega šolstva še vedno nazaduje za drugimi
evropskimi regijami. Sodobna organizacija univerzitetne uprave in strukture, ki temelji na načelih
racionalne rabe virov in optimizacije porabe znotraj postavljenih prioritetah naj bo prav tako vodilo
do bolj učinkovitega financiranja raziskovanja in izobraževanja ter do zanimanja deležnikov iz
gospodarstva in vrnitvi mobilnih študentov domov.
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III.

Osrednji elementi institucionalne politike

Za zagotavljanje zgoraj omenjene organizacije in razvoja, bo Univerza v Mariboru pospešila in širila
svojo mrežo bilateralnih partnerjev iz evropskih visokošolskih zavodov in izven njenih meja, znotraj
svojega krovnega dokumenta o internacionalizaciji, vendar s posebnim poudarkom na regionalnem
razvoju. Aktivnosti Univerze v Mariboru za povečanje mobilnosti iz in na UM bodo odprte za vse
zainteresirane, posebej tiste študente in zaposlene z manjšimi možnostmi. Društvo študentov
invalidov UM in Študentski svet UM naj se osredotočijo v pomoč univerzi pri omogočanju dostopa
študentov s posebnimi potrebami, socialno šibkih študentov in študentov obeh spolov in vseh verskih
in etničnih ozadij. Vsi člani univerze so stalno obveščeni o teh temeljnih načelih Univerze v Mariboru,
bodisi da so akademski ali administrativni kader, UM pa razširja uspehe dobrih praks znotraj svojih
študentov in njenih omrežij. Poseben poudarek bo na praktičnem usposabljanju in priznavanju
mehkih veščin znotraj razvitih študijskih programov.
Ne zgolj zaradi procesa racionalizacije, temveč v glavnem zaradi ugotovljenih potreb po
interdisciplinarnosti in mednarodne integracije Univerze v Mariboru, bo strategija internacionalizacije
vedno opredelila prioriteto mednarodnih več disciplinarnih študijskih programih na vseh stopnjah, s
poudarkom na samodejnim priznavanjem vnaprej dogovorjenih in uresničenih študijskih dosežkov na
podlagi ECTS. UM si bo prizadevala po najboljših močeh, da bo premagala vse ovire za ustvarjanje
takih programov.
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