
 
 
 
 

Na podlagi tretje točke 31. člena Statuta Univerze v Novem mestu je Senat univerze v 
Novem mestu na seji 19. maja 2020 sprejel  

 
Strategijo internacionalizacije Univerze v Novem mestu 

 
Vizija Univerze v Novem mestu (UNM) je postati prepoznavna in cenjena univerza z 
vzpostavljenim sodelovanjem s priznanimi univerzami na širšem mednarodnem 
območju  ter drugimi gospodarskimi in negospodarskimi subjekti na regionalni, 
nacionalni in mednarodni ravni. Postati želi uveljavljena in družbeno odgovorna 
izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki prenaša znanje v svoje okolje.  
 
Ključni strateški cilji internacionalizacije in modernizacije: 

 oblikovanje mreže strateških partnerstev z izbranimi univerzami v EU in širše, 
 okrepitev sodelovanja v obstoječi mednarodni izobraževalni in raziskovalni mreži, 
 povečanje števila prijav in sodelovanja v mednarodnih projektih, 
 povečanje študentske izmenjave z namenom, da se vsakemu študentu ponudi 

možnost študija enega semestra v tujini, 
 povečanje števila vpisanih tujih študentov, 
 povečanje števila gostovanj zaposlenih UNM na tujih visokošolskih institucijah, 
 povečanje števila gostovanj osebja s partnerskih institucij na UNM, 
 okrepitev mednarodnega sodelovanja z organizacijo obstoječih oblik pedagoškega 

in raziskovalnega sodelovanja in uvedba novih oblik,  
 povečanje mednarodne odmevnosti znanstvenih objav, 
 okrepitev dejavnosti mobilnosti s poudarki na nediskriminaciji, transparentnosti 

in vključevanju, 
 krepitev mednarodnega sodelovanja na področju internacionalizacije doma. 

 
Mobilnost je ključno orodje pri izvajanju strateških ciljev internacionalizacije in 
modernizacije. Zaradi geografske bližine, manjših jezikovnih ovir, poznavanja kulture 
in zelo podobnega študijskega programa smo do sedaj vzpostavljali partnerstva 
predvsem s posameznimi fakultetami in drugimi institucijami v državah Jugovzhodne 
in Vzhodne Evrope. V prihodnje se bomo osredotočali predvsem na vzpostavitev 
partnerstva v drugih državah EU, da bi razširili sodelovanje z univerzami v severnih 
in zahodnih državah EU, poglabljali pa bomo tudi že obstoječa partnerstva. 
 
Za dosego svojih ciljev nameravamo: 

 identificirati preference na področju mobilnosti študentov in osebja, 
 vzpostaviti interne mehanizme spodbujanja raziskovanja v okviru mednarodnega 

sodelovanja, 
 preferirati izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, ki bodo vključene v 

mednarodno mrežo, 
 tesneje sodelovati z raziskovalnimi in drugimi gospodarskimi in negospodarskimi 

subjekti v EU, 
 poiskati nove možnosti mobilnosti z mednarodnimi partnerskimi institucijami, 



 ustvariti okolje za prenos znanja in sodelovanje s tujimi partnerji pri njihovem 
razvoju in sodelovati pri njihovih dejavnostih, 

 okrepiti izmenjavo študentov in osebja,  
 organizirati mednarodne konference, poletne šole, seminarje, delavnice, 

kratkotrajna in daljša gostovanja ter nove oblike pedagoškega in raziskovalnega 
sodelovanja, 

 uveljaviti nove oblike mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja, 
 spodbujanje različnih ukrepov internacionalizacije doma za omogočanje 

mednarodne izkušnje večjemu krogu študentov (načrtno vključevanje 
mednarodnih in medkuturnih  ter globalnih razsežnosti predvsem v vsebino 
učnega programa za vse študente znotraj UNM),  

 promovirati študijski program, vpis tujih študentov in sodelovanje tujih 
predavateljev, 

 promovirati raziskovalni program in sodelovanje tujih raziskovalcev na skupnih 
projektih, 

 spodbujati objavljanje znanstvenih prispevkov v mednarodno odmevnih revijah 
in mednarodnih založbah, 

 uvesti ukrepe za izvajanje upravljanja digitalne mobilnosti v skladu s tehničnimi 
standardi Pobude za evropsko študentsko izkaznico,  

 spodbujati okolju prijazne prakse v vseh dejavnostih mobilnosti,  
 spodbujanje sodelovanja v aktivnosti mobilnosti posameznikov z manj 

priložnostmi, 
 spodbujanje državljanske angažiranosti. 

 
Pričakovani vpliv našega sodelovanja v programu Erasmus na posodobitev in 
internacionalizacijo izobraževalne in raziskovalne dejavnosti UNM: 
 
1. Dvig ravni dosežkov diplomantov in predavateljev/raziskovalcev, ki jih Evropa 
potrebuje: 

 študenti pridobivajo izobraževalne, jezikovne in kulturne izkušnje s študijem v 
eni od sodelujočih držav, 

 večje razumevanje in odzivnost na socialno, etnično, jezikovno in kulturno 
raznolikost, 

 izboljšane kompetence, povezane s poklicnimi profili, 
 okrepljena iniciativnost in podjetnost,  
 izboljšane ravni spretnosti za zaposljivost in ustvarjanje novih podjetij, 
 povečana raven digitalne usposobljenosti, 
 večja zmogljivost in strokovnost na področju dela na EU/mednarodni ravni, 
 povečana usposobljenost za tuje jezike, 
 aktivnejše sodelovanje v družbi, 
 bolj pozitiven odnos do evropskega projekta in vrednot EU, 

 
2. Izboljšanje kakovosti in ustreznosti pedagoškega in raziskovalnega procesa: 

 uvedeni inovativni pristopi k poučevanju in raziskovanju, 
 bolj moderno, dinamično, zavzeto in profesionalno okolje znotraj UNM, 
 primerljivost z mednarodnim okoljem, 

 
3. Dvig mednarodne odmevnosti objav znanstvenih prispevkov: 

 dvig mednarodne odmevnosti revij, ki jih izdaja UNM,  
 povečano število objav znanstvenih prispevkov v mednarodno odmevnih revijah 

in mednarodnih založbah, 



 spodbujanje objav v znanstvenih revijah z odprtim dostopom in finančna pomoč 
pri objavljanju v teh revijah, 

 finančna pomoč pri lektoriranju angleških besedil objavljenih v mednarodno 
odmevnih revijah in mednarodnih založbah, 

 
4. Krepitev kakovosti na področju mobilnosti in dejavnosti čezmejnega sodelovanja: 

 boljša organizacija obstoječih oblih mednarodnega sodelovanja (mednarodne 
konference, poletne šole, seminarji, predavanja, delavnice, kratkotrajna in daljša 
gostovanja) ter uvedba novih oblik pedagoškega in raziskovalnega sodelovanja 
(npr. vključevanje tujih mentorjev v pedagoški proces in mednarodni študentski 
timi),  

 vključene prednostne naloge Erasmus programa, kot so polno in avtomatično 
priznavanje, digitalizacija dejavnosti, spodbujanje okolju prijaznih praks na vseh 
ravneh mobilnosti, uveljavljenje skupnih vrednot in vključujočega izobraževanje, 

 
5. Izvajanje trikotnika znanja:  

 boljše povezovanje izobraževanja, raziskovanja in podjetništva za odličnost na 
regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, 

 večji razvoj podjetniških, raziskovalnih in inovacijskih veščin na UNM s pomočjo 
več interaktivnih učnih okolij in okrepljenim prenosom znanja, 

 
6. Izboljšanje upravljanja in financiranja: 

 razvoj posameznikov in skupin, ki so usmerjeni v mednarodno raziskovalno in 
pedagoško delovanje,  

 izboljšano upravljanje z resursi,  
 izboljšan sistem nagrajevanja uspešnosti za privabljanje najboljšega učnega in 

raziskovalnega osebja,  
 izboljšana uvedba novih študijskih in raziskovalnih pristopov in programov. 
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