ИЗЈАВА О ЕРАЗМУС ПОЛИТИЦИ
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду (у даљем тексту Школа)
основана је 1959. године и данас је једна од водећих високошколских установа ове врсте
у Србији, која нуди инжењерска стручна знања и обуке из области машинства, саобраћаја,
електротехнике, информационих технологија, графике и заштите. Од 2007. године сви
наши студијски програми су у складу са европским образовним стандардима наведеним у
Болоњској декларацији.
У протеклим годинама, Школу је завршило на хиљаде студената, што је значајан
допринос образовном, друштвеном и економском развоју читавог региона, јер наши
редовни студенти нису само из Србије. Они су одувек долазили из суседних земаља, као
што су Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Словенија и Македонија, због
сличности језика које користимо, и културних и историјских веза. Данас су две од тих
земаља у Европској унији, а остале су на путу да јој се придруже, тако да су за нас
партнерства са њиховим високообразовним институцијама изузетно занимљива у сврху
мобилности запослених и студената. Штавише, та партнерства генерално могу допринети
порасту разумевања и сарадње у региону.
Ми себе, пре свега, видимо као део европског образовног, стручног и научноистраживачког простора, и тежимо изградњи капацитета, побољшању и развијању наших
студијских програма и курсева целоживотног учења, јачајући нашу позицију у домаћем и
међународном високообразовном окружењу кроз даљу сарадњу са високошколским
установама и научним институцијама, са привредом и друштвеном заједницом. То су
наши главни стратешки циљеви.
Код избора партнерских институција фокусирани смо на њихову способност да
воде међународне пројекте, и на студијске програме које имају. Са наше тачке гледишта,
компатибилни студијски програми нуде могућност за све врсте мобилности студената и
запослених у првом циклусу (мада очекујемо да ћемо их проширити на други, као и на
кратак циклус), за побољшање или развој наставног плана и програма, а могуће су и
заједничке дипломе у будућности, али најпре на националном нивоу са високообразовном
установом сличног профила у вези са струковним мастером из машинства. Међутим, ми
смо такође спремни да размотримо партнерства са онима који предлажу комплементарне
програме. Наша намера је изградња ефикасних и квалитетних партнерстава за
(ре)дизајнирање наших програма, нарочито на струковном мастеру.
Сходно томе, успоставили смо односе и потписали билатералне споразуме са
неким европским високошколским установама. То су Политехнички универзитет у
Темишвару (Румунија), Велеучилиште у Карловцу (Хрватска) и Технички универзитет у
Зволену (Словачка). Уговор о мобилности студената потписан је са Техничким
универзитетом у Зволену, и са њим припремамо заједничке конференције и пројекте.
Иако је наш примарни циљ да проширимо везе са високошколским установама из
региона и држава чланица Европске уније, Школа такође развија блиску сарадњу са
Академијом за цивилну одбрану из Москве, и Санктпетербуршким универзитетом
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Државне противпожарне службе Министарства за ванредне ситуације Руске федерације
који се баве цивилном заштитом у ванредним ситуацијама, као и са Државним колеџом
Мејкон, сада Државним колеџом Средње Џорџије из Сједињених америчких држава, у ИТ
сектору. Наши споразуми о сарадњи заснивају се на заједничким академским интересима,
мобилности студената и запослених, и учењу на даљину.
Учествовали смо у националним и међународним пројектима који имају научни,
истраживачки или образовни карактер, и који подржавају размену студената и
запослених, као што су они из програма Темпус и Еразмус. Пошто су Школа и њена
управа посвећени свим облицима међународне сарадње, акције програма Еразмус+ су
снажно подржане. Тренутно је Школа партнер на два пројекта Еразмус+ са институцијама
Европске уније из Грчке, Словеније, Чешке, Шведске, Данске, Словачке, и земаља
Западног Балкана – Албаније, Босне и Херцеговине, и Македоније.
Осим тога, Школа је члан Конференције академија струковних студија Србије
(КАССС) и Европског удружења институција у високом образовању (EURASHE/Јураши).
Ове организације се баве питањима у високом струковном образовању на националном и
ширем нивоу, трасирајући његове перспективе кроз интензивне контакте институција
чланица и пројектне активности.
Свесни смо да је само кроз размену људи, идеја, резултата и заједничког рада у
избалансираној, али и такмичарској сарадњи разноликог међународног окружења, у исто
време могуће давати допринос и имати користи. Наша је намера да проширимо обим
сарадње унутар старих и нових партнерстава, како би се уводили различити новитети у
нашу наставну и административну праксу и организациону структуру, научноистраживачке активности, везе са привредом и модалитете мобилности.
Зато је међународна сарадња на пројектима, без обзира на то да ли су резултат
билатералних споразума или специјализованих програма као што је Еразмус+, пресудна
компонента институционалне политике. Школа подстиче учешће и студената и
запослених у таквим пројектима. Позиви за предлоге пројеката се пажљиво прате, а
потенцијални партнери се контактирају унапред. Пројекти међународне сарадње нису
само начин представљања и поређења институције у ширем контексту, они су средство
њеног свеобухватног развоја. Наша стратегија за организацију и имплементацију
пројеката међународне сарадње заснована је на корацима који имају за циљ:
−

Проширити међународне активности путем контаката унутар удружења КАССС и
Јураши;

−

Направити избор стратешких партнера;

−

Успоставити развијен систем финансијске подршке (грантова) за учеснике
међународних активности, нарочито студената;

−

Додатно мотивисати међународно активне чланове колектива препознавањем
њихових постигнућа;

−

Проширити тематски обим активности међународне сарадње како би различити
образовни одсеци у Школи могли пронаћи свој интерес за учешће;

−

Диверсификовати међународне пројектне активности тако што ће се више пажње
посветити мобилности, мастер студијама и обукама за професионалце из јавног и
приватног сектора;

−

Олакшати међународну мобилност студената на пракси стварањем конзорцијума
између високошколских установа и предузећа.
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Наша Школа се налази у Србији која је започела процес придруживања Европској
унији, па смо упознати са активностима које се тичу обновљене Агенде Европске уније за
високо образовање. Поред тога, будући да је члан КАССС-а, који директор Школе
тренутно представља у Одбору Јурашија, наша институција је из прве руке обавештена о
трендовима у европском високом школству и приоритетима које је поставила Европска
унија, као што су напори за изградњу европског образовног простора заснованог на
поверењу, узајамном признавању, сарадњи и размени најбољих пракси, мобилности и
расту.
Будући да је програм Еразмус+ инструмент за постизање горенаведених циљева,
верујемо да ће наше учешће у њему имати позитиван утицај на институцију. Очекиване
користи обухватају следеће:
−

Модернизовани наставни планови засновани на истраживањима и анализама са
пројеката и искуствима из Европске уније, који су прилагођени потребама привреде
и тржишту рада;

−

Побољшан квалитет вештина које наши студенти стичу, не само професионалних,
већ и основних (нпр. дигиталних) и трансверзалних, као што је решавање
проблема;

−

Јачање капацитета институције инвестирањем у њену опрему и објекте (посебно
лабораторије);

−

Даљи развој међународне мобилности студената, особља и истраживача у региону
и шире;

−

Успостављање сарадње са релевантним домаћим и страним истраживачким
институцијама и предузећима кроз конзорцијуме са високошколским установама;

−

Унапређивање иновација у сарадњи са привредом.

Главни циљ наше политике је подизање стандарда квалитета у свим сегментима
перформанси на институционалном и појединачном нивоу.
Треба напоменути да се Школа налази у Новом Саду, Европској престоници
младих 2019. и Европској престоници културе 2021. године. То је економски и политички
центар Аутономне покрајине Војводине, мултинационалне заједница у којој су људи
научили да поштују разлике и живе заједно, а не једни поред других. Овај став одражава
и политику Школе.
У Новом Саду, 17. марта 2018.
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