ИЗЈАВА О ЕРАЗМУС ПОЛИТИЦИ
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду (у даљем тексту Школа)
присутна је у образовном систему Републике Србије више од шест деценија. Развили смо
се у водећу државну институцију у сектору струковног високог образовања у земљи. Од
2007. године, сви наши студијски програми усклађени су са европским образовним
стандардима наведеним у Болоњској декларацији, а себе доживљавамо као део
европског образовног простора.
Одувек смо били отворени за сарадњу свесни да је само разменом људи, идеја,
резултата и заједничким радом у избалансираној, али такмичарској атмосфери, могуће
истовремено давати допринос и имати користи. Намера нам је да проширимо обим и
врсту регионалних и међународних партнерстава, како бисмо увели низ новина у нашу
академску и административну праксу и организациону структуру, научне и истраживачке
активности, везе са привредом и могућности за размену. Зато су различити облици
сарадње, без обзира јесу ли резултат билатералних споразума или специјализованих
програма попут Еразмуса, пресудна компонента наше институционалне политике.
Главни стратешки циљеви које намеравамо постићи кроз наш ангажман у програму
Еразмус су напредак на нивоу институције и јачање наше позиције у високом образовању
у националном и међународном оквиру кроз повезивање са онима који су посвећени
модернизацији, изградњи и интернационализацији високог образовања.
Заинтересовани смо за учешће у све три кључне активности у оквиру програма
Еразмус, јер пружају широк спектар модалитета за сарадњу, како са програмским тако и
са партнерским земљама. Спремни смо да будемо партнер на пројекту или да преузмемо
водећу улогу координатора. Наша институција је стекла драгоцено искуство кроз
претходне пројекте и може успешно обављати различите задатке, укључујући управљање
пројектима на нивоу конзорцијума.
Стога можемо рећи да је наш институционални капацитет за активно учешће и
спровођење резултата пројекта веома висок. Наши студенти и запослени се подстичу да
учествују у раду на пројектима још од нашег првог међународног пројекта из 2009. године.
Предвиђене су конкретне мере које ће их мотивисати и помоћи им у обављању задатака
уз пружање правне, финансијске и друге административне подршке. Пре доношења
одлуке о покретању пројекта, ми дефинишемо своје приоритете у вези са тематском
облашћу и узимамо у обзир одрживост резултата и различите аспекте потенцијалног
партнерства.
Очекује се да ће у наредним годинама наше учешће у Еразмус пројектима на два
начина допринети даљем развоју међународне сарадње институције. Прво, оно ће
директно утицати на све већи број организација са којима сарађујемо. Друго, разгранаће
сарадњу унутар постојећих односа.
Учешће у пројекту доноси могућност за поређење са колегама из партнерских
институција и успостављање контаката који ће трајати и резултирати новом сарадњом.
Интернационална заједница створена око пројекта омогућава неговање вештина
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преговарања и комуникације. Затим, ту су вештине креативног размишља и решавања
проблема и коначно, учесници усавршавају вештине вођења и управљања, што све
заједно доприноси успешном завршетку пројекта, и њиховом личном и професионалном
развоју.
Као струковна високошколска установа, Школа је изузетно заинтересована за
пројекте у које су укључени учесници из привреде. За нас су могућности за мобилност
ради квалитетне обуке студената и наставника од велике важности, баш као и учешће
представника предузећа у наставном процесу.
Сходно томе, на институционалном нивоу предвиђени утицај наших пројеката
подразумева побољшање наставе и обуке у погледу методолошког приступа, садржаја
предмета и развоја нових курикулума, укључујући заједничке студијске програме. Такође,
заједничке смернице, модели и политике који се односе на иновативне и добре праксе и
други исходи пројеката које институција примењује или као дугорочну стратегију или као
краткорочно решење врше снажан утицај на њен рад и развој. Број обухваћених учесника,
створени производи и услуге и постигнути одрживи исходи су квантитативни показатељи у
праћењу тог утицаја.
Уз лично задовољство оних који учествују у активностима на пројекту и имају
користи од њих, најбољи квалитативни показатељи нашег ангажовања су заједничка
истраживања и публикације, конференције, нови предлози пројеката и савези рођени под
окриљем програма Еразмус који ће допринети јачању европске димензије наше
организације.
У Новом Саду, дана 21.05.2021.
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