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Mednarodno sodelovanje je  
naša konkurenčna prednost

Visoko strokovno usposobljeni in motivirani za-
posleni predstavljajo neprecenljivo bogastvo 
podjetja, so intelektualni kapital, ki organizaciji 
omogoča konkurenčno prednost na zahtevnem 
tržišču delovne sile. To tržišče pa je vedno bolj 
usmerjeno predvsem preko meja lastne države, 
zato pomeni konkurenčno prednost zaposlenih 
predvsem sposobnost delovanja ljudi v medna-
rodnem okolju. Medkulturne kompetence, kot 
so zmožnost ustreznega in učinkovitega komu-
niciranja z ljudmi drugih kultur, socialne in dr-
žavljanske kompetence, kompetence v znanosti 
in tehnologiji ter kompetence podjetniškega 
razmišljanja in delovanja, so ključnega pomena 
za doseganje internacionalizacije na mednaro-
dnem nivoju.  

Mednarodno sodelovanje predstavlja eno iz-
med pomembnih orodij za doseganje interna-
cionalizacije v šolstvu. VSŠ ŠC Kranj v okviru 
mednarodnega programa Evropske Unije že od 
leta 2007/2008 sodeluje v programu Erasmus, 
preko katerega izvajamo različne vrste mobil-
nosti, ki so možne tako z evropskimi državami, 
članicami EU, kot tudi nekaterimi neevropskimi 
državami. 

V študijskem letu 2007/2008 smo prvič prido-
bili razširjeno Erasmus listino, ki omogoča vse 
vrste izmenjav. Naši študenti in zaposleni se 
praktično usposabljajo v podjetjih in izobražu-
jejo v šolah v tujini, predavatelji pa lahko pou-
čujejo na inštitucijah z Erasmus listino. Obenem 
lahko gostimo tuje predavatelje, strokovnjake iz 
podjetij in tuje študente na naši inštituciji. 

Od leta 2008/2009 dalje smo pričeli izvajati iz-
menjave tako študentov kot tudi zaposlenih. Ker 
smo v letu  2013/14 zaradi združitve dveh viš-
jih strokovnih šol (ESIC IN TŠC Kranj)    postali 
nov pravni subjekt, smo kandidirali za pridobitev 
nove Erasmus listine in jo tudi pridobili ter na-
daljevali z izvajanjem mobilnosti in tudi številnih 
spremljajočih aktivnosti. V letu 2014 je prišlo s 
strani EU do sprememb na programu Erasmus, 
ki se je preimenoval v Erasmus+. Na novo pri-
dobljena listina Erasmus Charter For Higher 
Education (ECHE) nam omogoča mednarodno 
sodelovanje v tem programu tudi za obdobje od 
2014 do 2020. 

Naši študenti so opravili praktično usposablja-
nje v podjetjih v Nemčiji, Angliji, Španiji in na 
Hrvaškem, ter študij na Hrvaškem. Njihovi do-
sežki (tudi v obliki inovacij) v tujih podjetjih do-
kazujejo, da je naše izobraževanje usmerjeno v 
pravo smer, da smo višja strokovna šola, ki nudi 
praktična aplikativna znanja, ki so nedvomno 
uporabna tudi v mednarodnem delovnem in 
procesno naravnanem okolju. Študenti so preko 
učenja skozi delo (learning-by-doing) pridobili 
znanja in usposobljenost za reševanje konkret-
nih strokovnih nalog v podjetnih, za uporabo so-
dobne računalniške ter IK tehnologije, za organi-
ziranje ter vodenje del in tehnoloških procesov. 
Preko Erasmusa so si tako pridobili  praktično 
izobraževalne, lingvistične in kulturne izkušnje v 
državi gostiteljici. Priznavanje v tujini opravljenih 
obveznosti in KT po ECTS sistemu, še posebno 
pa pridobljen certifikat o delu v tuji organizaciji, 
jim omogočata dodatno prednost pri dokazova-
nju referenc pri bodočem delodajalcu. Erasmus 
izmenjave študentov tako pomenijo pomemben 
prispevek z vidika usposabljanja bodočega stro-
kovnega kadra, ki lahko uspešno konkurira na 
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tržišču delovne sile tako v domačih kot tudi tujih 
podjetjih.  

Zaposleni v VSŠ ŠC Kranj (predavatelji in drugi 
strokovni delavci) smo opravili strokovno uspo-
sabljanje v podjetjih oz. v organizacijah v Nem-
čiji, Španiji, Litvi, Belgiji in na Danskem. S tem iz-
boljšujemo spretnosti in znanja za izvajanje del 
in nalog, pridobivamo nove praktične spretnosti 
in znanja v mednarodnem okolju, izmenjujemo 
izkušnje z drugimi izobraževalnimi inštitucijami 
ter uvajamo nove metode v izobraževalnem pro-
cesu, vse s ciljem, da študentom omogočimo 
sodobna in praktično naravnana kakovostna 
uporabna znanja in spretnosti. 

Poleg »out-going« mobilnosti smo kot gostujoča 
institucija izvedli tudi »in-comig« mobilnosti tako 
zaposlenih kot tudi študentov. Gostili smo stro-
kovnjake iz podjetij iz Nemčije in Hrvaške, ki so 
izvedli strokovna predavanja za naše študente, 
ter študentoma iz Španije omogočili delovno 
okolje za opravljanje prakse.  Izmenjav si želimo 
še več, še posebno pa, da bi bile tako kakovo-
stne, kot so bile dosedanje, ki jih imenujemo 
»Zgodbe o uspehu«. 

Zavedamo se pomembnosti internacionalizacije 
in s tem doseganja ter ohranjanja konkurenčne 
prednosti. Erasmus program je le ena izmed 
možnosti uresničevanja temeljnih ciljev naše 
inštitucije, ki so izmenjava znanja, izkušenj in 
spretnosti v delovnem okolju, spoznavanje dru-
gih kultur in vzpostavljanje novih stikov z med-
narodnim okoljem. Zavedamo se pomembnosti 
pospeševanja gospodarskih dogajanj v nepos-
rednem in širšem okolju ter hitrejšega odziva šol 
glede na potrebe gospodarstva in motiviranosti 
študentov za pridobivanje znanj.  

Kakovostno posredovano pridobljeno znanje 
in izkušnje študentov pri študiju ali praksi v tu-
jini močno vpliva tudi na kakovost dela njihovih 
mentorjev v podjetjih ali učnega osebja v izobra-
ževalni inštituciji ter na delo inštitucije kot celote. 
Enako močan vpliv imajo kakovostno posredo-
vano pridobljeno znanje in izkušnje učnega ose-
bja na pridobljeno znanje študentov, ki jim ga 
le-ti posredujejo, ter na kakovost dela in ugled 
same institucije, kjer se udeleženec mobilno-
sti zaposli. Pričakujemo posreden in zelo mo-
čan vpliv tudi na lokalno gospodarstvo, saj bo 
možno v doglednem času dobiti na tržišču več 
kakovostnih in široko usposobljenih strokovnja-
kov. Ti bodo imeli poleg specifičnih strokovnih 
in funkcionalnih znanj tudi številna uporabna 
znanja, obenem pa bodo ustrezno prilagodljivi 
na vplive globalizacije in stalne spremembe, ki 
so povezane z njimi. 

Ogled izvedbe krmiljenja in regulacije 
v učilnici.
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