
Na svojoj 6. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine, Stručno vijeće je donijelo:

Politika mobilnosti studenata i nastavnika Visokog evanđeoskog teološkog učilišta

Pojam "mobilnost"

Mobilnost uključuje boravak studenata ili nastavnika Učilišta na drugom visokom učilištu, izvan ili 
u matičnoj zemlji, u svrhu studija, kratkih programa razmjene ili cjelovite studijske programe.
Mobilnost također može uključivati boravak u nekoj drugoj zemlji radi radne prakse, rada u 
zajednici ili dodatne izobrazbe.

Prednosti mobilnosti

Mobilnost može povećati zapošljivost pojedinca i time povećati njegove mogućnosti za 
zapošljavanje na međunarodnom tržištu rada. 
Mobilnost uključuje izloženost drugim kulturama i jezicima čime se također razvija uzajamno (ili 
međukulturalno) razumijevanje građana, promiče se solidarnost, razmjena ideja i bolje znanje o 
različitim kulturama.
Mobilnost potiče razvijanje novih kulturnih, društvenih i akademskih vrijednosti i omogućuje 
osobni razvoj. 
Akademska mobilnost utječe na povećanje međunarodne suradnje među visokim učilištima, 
razmjenu znanstvenih iskustava i pronalazaka, čime se stvaraju okolnosti povoljne za razvoj 
inovacija te za uvođenje novih sadržaja i metoda u nastavni program i proces učenja. 

Institucionalni pristup mobilnosti

Učilište treba izraditi mjere za poticanje mobilnosti studenata i istraživača te nastavnika. 
Studenti Učilišta trebaju dobiti priliku provesti razdoblje svog studija u inozemstvu kroz studijsku 
razmjenu, program izobrazbe ili radnu praksu. 
Cilj je Učilišta integrirati razdoblja mobilnosti u sastavni dio studijskih programa. Stručno vijeće će 
razmatrati izradu fleksibilnih kurikuluma koji uključuju i sudjelovanje u programima razmjene.

ERASMUS 

Učilište je po akreditaciji studijskih programa pokrenulo prijavu u europski program za akademsku 
mobilnost ERASMUS u svrhu realizacije navedenih ciljeva. 
U sklopu ERASMUS programa, Učilište će moći svoje nastavnike i administrativno osoblje 
uključiti u programe razmjene.

Učilište treba razviti plan informiranja i savjetovanja studenata i nastavnika o ERASMUS 
programima.
Učilište treba razmotriti izdvajanje vlastitih sredstava za stipendiranje studenata.

Učilište će podržati nastavnike u razmjeni te će omogućiti odlaznu mobilnost svojih nastavnika u 
trajanju od jednog semestra, a dolaznim nastavnicima će omogućiti smještaj.


