
Izjava o Erasmus politiki 
  

I.                    Uvod 

  

Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM) je javna široko usmerjena institucija, ki se zavzema za odličnost v 
izobraževanju in širjenju znanja skozi temeljne aplikativne raziskave in umetniško izražanje in si prizadeva postati 
trajnostno naravnana in družbeno odgovorna univerza v skladu s cilji strateških dokumentov izobraževanja in 
usposabljanja EU. Po načelih Erasmus listine za visoko šolstvo, spodbuja mednarodno interdisciplinarno 
sodelovanje in pošteno konkurenco, študentom zagotavlja enake možnosti, za jedro svojih vrednot pa postavlja 
svobodo mišljenja in izražanja ter nediskriminacijo. Zavzema se za najvišje standarde poštenja in integritete. UM je 
usmerjena k spodbujanju partnerstva z visokošolskimi institucijami, gospodarstvom, vladnimi in nevladnimi 
organizacijami ter z družbo kot celoto z namenom bogatitve poučevanja, raziskovalne ustvarjalnosti in mobilnosti, 
usmerjena je k vzgajanju angažiranih državljanov, krepitvi demokratičnih in etičnih vrednot in civilne odgovornosti, 
k spoštovanju okoljskih tem, k spodbujanju trajnostnega razvoja in prispevanju k javnemu dobremu. 

  

II.                  Načela modernizacije in razvoja 

  

Univerza v Mariboru v skladu s strategijo internacionalizacije in strategijo razvoja raziskovalne dejavnosti UM 
pospešuje mednarodno akademsko in raziskovano sodelovanje, razvija študijske programe prilagojene 
evropskemu trgu dela in  spodbuja mobilnost študentov in osebja  kar naj bi preprečilo nezaposlenost diplomantov 
po zaključku izobraževanja in zapolnilo praznino v verigi ponudbe pri prenosu znanja od ideje do inovacije. Pri tem 
se poslužuje načelu Odprtega dostopa do znanja oz. inovativnih odprtih tehnologij. UM bo z namenom doseganja 
odličnosti nadaljevala z izboljševanjem institucionalnih mehanizmov spremljanja in zagotavljanja kakovosti, pri 
čemer bo upoštevala mednarodne standarde kakovosti v visokem šolstvu.   
  
Univerza v Mariboru bo, kot most med različno visoko razvitimi regijami Evrope, s svojo edinstveno vezjo z vidika 
evropskih makro regionalnih politik, povezala študente in zaposlene iz vseh delov sveta. Za podjetnike in podjetja, 
ki stremijo k ustvarjanju bazena najbolj bistrih umov regije, Univerza v Mariboru gradi ključni inovacijski center za 
celotno okolje UM, za kohezivno in sodobno evropsko regijo znotraj evropskega visokošolskega prostora in 
aktivnega vključevanja v mednarodne zveze za prenos znanja in tehnologij. Sodobna organizacija univerzitetne 
uprave in strukture, ki temelji na načelih racionalne rabe virov in optimizacije porabe znotraj postavljenih prioritet, 
naj bo prav tako vodilo za bolj učinkovito financiranje raziskovanja in izobraževanja ter za zanimanje deležnikov iz 
gospodarstva in za vrnitev mobilnih študentov domov. 
 
Za študente in zaposlene, ki se neposredno ne udeležujejo mobilnosti v tujino, pa bo Univerza v Mariboru izvajala 
program internacionalizacije doma, s poudarkom na razvoju mednarodnih študijskih programov, povezovanja tujih 
študentov in zaposlenih z domačimi, mednarodno kadrovsko in vpisno politiko in posledično večanjem kakovosti 
raziskovanja in izobraževanja doma. 
  
  
  

III.                Osrednji elementi institucionalne politike 
  

Za zagotavljanje omenjene organizacije in razvoja bo Univerza v Mariboru svoje široke mreže bilateralnih partnerjev 
z evropskih visokošolskih zavodov in izven njenih meja strnila v strateških združenjih univerz, s katerimi bo 
sodelovala v programih Evropske unije za oblikovanje Evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, s 
posebnim poudarkom na regionalni razvoj iz krovnega dokumenta o internacionalizaciji UM. S temi partnerstvi bo 
Univerza v Mariboru izvajala aktivnosti za povečanje mobilnosti študentov in osebja. Erasmus študentska mreža 
pri Univerzi v Mariboru (ESN Maribor), Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Društvo študentov invalidov 
UM in druga društva študentov Univerze v Mariboru, ki skrbijo za internacionalizacijo izkušenj svojih članov ter 
Študentski svet UM so univerzi v pomoč pri omogočanju mobilnosti za vse študente, posebej pa za študente z manj 
možnostmi, socialno šibkejših študentov, pri čemer se zagotavlja enakost ne glede na  spol ter verske in etnične 
skupine. Vsi na univerzi so vedno obveščeni o temeljnih načelih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali 
izhajajo iz akademskih ali administrativnih vrst, UM pa jih obvešča o uspehih dobre prakse znotraj svojih struktur in 
omrežij. Poseben poudarek bo na UM namenjen praktičnemu usposabljanju in priznavanju mehkih znanj znotraj 
obstoječih študijskih programov. 

Zaradi ugotovljenih potreb po interdisciplinarnosti in mednarodni integraciji UM, strategija internacionalizacije na 
področju izobraževanja kot prioriteto navaja mednarodne interdisciplinarne študijske programe na vseh stopnjah, 
in sicer s poudarkom na merilih mednarodne kakovosti in priznavanju vnaprej dogovorjenih in uspešno opravljenih 



študijskih obveznosti z uporabo ECTS. Univerza v Mariboru je aktivni pobudnik za premagovanje vseh ovir za 
ustvarjanje takih programov. 

 


