ERASMUS+ IZJAVA BIC LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA BIC LJUBLJANA
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je javni zavod, ki nudi izobraževanje in raziskave na
področju srednješolskega, terciarnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih. Višja strokovna šola
v okviru zavoda izvaja in razvija krajše terciarno izobraževanje, in sicer dvoletni program živilstvo in
prehrana ter gostinstvo in turizem. Program je zasnovan tako, da upošteva in omogoča ustrezno
strokovno izobraževanje in razvoj študentov.
A) Naš glavni cilj je, da zagotavljamo študentom kakovostno izobraževanje preko vzpostavljanja
trdnega partnerstva s podjetji, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega izobraževanja in tako sodelujejo
pri nadgradnji teorije s prakso. Taka partnerstva so primerljiva evropskim standardom dobre prakse
in so še posebej dobrodošla na področju višješolskega strokovnega izobraževanja, ki ima glavni
namen, da usposablja študente s praktičnimi znanji za potrebe trga dela. V tujini imamo vzpostavljeno
mrežo partnerskih organizacij, v katerih lahko študenti opravljajo kakovostno praktično usposabljanje
v skladu s študijskima programoma. Izkušnje so pokazale, da je osebni kontakt pri navezovanju stikov
najpomembnejši za dolgotrajnejše in kakovostno sodelovanje, kot so dobra komunikacija,
zagotavljanje primernih pogojev za delo študentov, mentorstvo, pomoč pri navezovanju stikov z
drugimi partnerji. Kontakte v podjetjih in drugih institucijah v tujini smo tako pridobili preko
slovenskih podjetij, s katerimi šola sodeluje ter preko naših predavateljev, ki so se udeležili
mednarodnih konferenc, sejmov in drugih srečanj. Študent si lahko v tujini tudi sam izbere podjetje
in v tem primeru šola naveže stik z mentorjem, s katerim uskladita zahteve za praktično izobraževanje
in možnosti ter želje podjetja.
B) Izbira države mobilnosti je odvisna od mnogih dejavnikov, kot so želje (preference) udeležencev
mobilnosti, njihove osebne okoliščine, znanje jezika, partnerske povezave ter oddaljenost partnerske
institucije od doma. V začetku izvajanja študentske mobilnosti za prakso smo se osredotočali
predvsem na partnerske institucije v državah, ki so nam geografsko in kulturno bližje - predvsem
Avstrija, saj je geografsko in finančno dostopnejša, nudi pa tudi dobre priložnosti za kasnejše iskanje
službe. Poleg tega nekateri delodajalci govorijo tudi slovensko, kar pripomore k lažji odločitvi študenta
za odhod. V zadnjih letih pa se v okviru Erasmus+ študenti odločajo za vse države EU (po novem tudi
za Makedonijo, Švedsko ...). Poleg tega nam je izven programa Erasmus+ uspelo razširiti naše
sodelovanje v države, s katerimi še nismo imeli kontaktov ter tudi na države izven EU območja
(Kanada). V letu 2013 smo podpisali sporazum o sodelovanju z Visoko šolo na Hrvaškem, zasebno
visoko šolo s področja kulinarike v Italiji, z namenom izvajanja skupnega mednarodnega programa
italijanske kulinarike ter z Visoko šolo v Kanadi, z namenom opravljanja praktičnega izobraževanja
študentov, izobraževalno - raziskovalnih aktivnosti in študijskih obiskov. Trudili se bomo za krepitev
sodelovanja tudi z drugimi državami, saj želimo biti navzven čim bolj odprti oziroma se pri izbiri
partnerjev ne želimo omejevati.
C) Sodelovanje v aktivnostih programa Erasmus+ nam omogoča pridobivanje mednarodnih izkušenj,
omogoča nam oblikovanje konstruktivnih partnerstev z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami
ter podjetji. Med naše najpomembnejše cilje delovanja sodi rast števila mobilnosti študentov,
učiteljev ter vseh ostalih zaposlenih v države EU in izven, prav tako povečevanje števila partnerskih

ustanov, zagotavljanje kakovostnih izvedb mobilnosti in povezanosti vsebine mobilnosti s študijskima
programoma in razvojem šole. Še naprej bomo zagotavljali ustrezno administrativno podporo
udeležencem mobilnosti, dostopnost informacij o možnostih mobilnosti, vnaprej podpisane in
potrjene sporazume o mobilnostih, ustrezne in pravične postopke izbora kandidatov, pomoč pri
pripravi, sprejemu in vključevanju študentov in osebja v mobilnost (pridobitev vize, zavarovanja,
pomoč pri iskanju nastanitve) ter sprotno spremljanje, evalviranje in priznavanje mobilnosti. Tudi v
prihodnjem obdobju se bomo osredotočali na mobilnost študentov z namenom prakse ter mobilnost
osebja z namenom poučevanja in usposabljanja. Študenti in zaposleni si na ta način pridobijo izkušnje
v tujini, spoznajo tuje delovno in socialno okolje, izpopolnijo znanje tujega jezika. Projekti mobilnosti
so izrednega pomena za razvoj in prepoznavnost šole v domačem in tujem okolju ter za izmenjavo
izkušenj, spoznavanju dobrih praks in strokovnega znanja.
Zavod BIC Ljubljana je strokovna izobraževalna institucija na področjih živilstva, prehrane, gostinstva,
turizma, naravovarstva, biotehnike in veterine. Skrbimo za strokovno usposobljenost naših dijakov,
študentov pa tudi ostale strokovne javnosti iz celotne Slovenije in tudi tujine. V mednarodnih
aktivnostih sodelujemo v okviru posameznih enot (srednji šoli, višja strokovna šola ter medpodjetniški
izobraževalni center-izobraževanje odraslih). V prihodnjem obdobju bomo sodelovanje na področju
mednarodnih aktivnosti znotraj zavoda še okrepili, z namenom širjenja mreže partnerskih institucij in
iskanja možnosti za izvajanje skupnih projektov s tujino. Tako pridobljena nova znanja in izkušnje
bomo implementirali v delo celotnega zavoda. Vizija zavoda namreč poudarja sodelovanje enot,
prepoznavnost zavoda v Sloveniji in zunaj nje ter mednarodno sodelovanje šole (praktično
izobraževanje, tekmovanja, projekti v tujini …), z namenom nudenja najboljših šolskih in študijskih
pogojev. Kot strokovna šola smo v nenehnih stikih s stroko iz Slovenije in tujine, saj se le-ta izjemno
hitro razvija. V ta namen na 2-3 leta organiziramo mednarodno strokovno konferenco, kjer
povezujemo naše udeležence izobraževanj (dijake, študente, udeležence izobraževanja odraslih) ter
strokovno javnost iz Slovenije in tujine. V preteklosti smo organizacijo konference že povezali z
Erasmus+ programom in tudi tako omogočili našim udeležencem izobraževanj in strokovni javnosti
nova znanja iz tujine. Tudi v prihodnje bomo sodelovali v Skupnosti Višjih strokovnih šol, ki z
nudenjem dodatnih mest za praktično usposabljanje naših študentov, pripomore k naši mednarodni
aktivnosti.
Učinke sodelovanj v mednarodnih aktivnostih za našo izobraževalno institucijo prepoznavamo v bolj
kakovostnem študiju, razvoju praktičnih znanj, posodabljanju izobraževalnih modulov oz.
programov, razvijanju metodike poučevanja stroke in razvijanju učnih pripomočkov, strokovnem
izpopolnjevanju predavateljev, razvoju mreže strokovnjakov na področjih, za katera izobražujemo,
promociji sinergije med raziskovanjem, izobraževanjem in trgom dela, razvoju morebitnega
specialističnega študija ter dobri usposobljenosti naših udeležencev izobraževanj za delo in
življenje.
Višješolska Izobraževalna programa Živilstvo in prehrana ter Gostinstvo in turizem sta izdelana
skladno z bolonjsko in kopenhagensko deklaracijo. Oba sta praktično naravnana in študentom, poleg
teoretičnega znanja, omogočata pridobitev praktičnih izkušenj in veščin. Preko programa Erasmus+
lahko praktične izkušnje pridobijo v tujini, kar je izrednega pomena za nadaljnjo poklicno pot
študenta. Preko sodelovanja s podjetji v Sloveniji in v tujini, v katera pošiljamo študente na prakso,

zaposlene pa na usposabljanje, zagotavljamo za njih in šolo nova znanja, razvoj spretnosti in
spoznavanje delovnega okolja, kar lahko študentom omogoča večje zaposlitvene zmožnosti na
evropskem trgu dela. Povratne informacije delodajalcev nam kažejo, da so naši študentje ustrezno
kompetentni za uspešen prehod v delovno okolje. K njegovi kompetentnosti pripomorejo tudi
izkušnje, ki jih študent pridobi v času praktičnega usposabljanja v tujini. Podjetja tako dobijo
kakovosten kader, s katerim lahko dobro sodelujejo.
Naša želja in pričakovanje je, da bi v prihodnje lahko omogočili našim zaposlenim v šolstvu možnost
pridobivanja praktičnih izkušenj v partnerskih podjetjih v Sloveniji in tujini. Do sedaj smo namreč za
zaposlene koristili usposabljanja preko programa Erasmus+ v obsegu 5 – 10 delovnih dni v tujini, v
bodoče pa jim želimo glede na zavodov petletni razvojni načrt, ki smo ga sprejeli v letu 2013 in ga
bomo posodobili v 2018, omogočiti tudi daljša usposabljanja, saj lahko tako dobijo zaposleni več
praktičnih znanj. Tako bodo namreč lažje sledili trendom stroke in sveža praktična znanja prenašali
na študente. S kakovostno izvedenima izobraževalnima programoma, strokovno podprtim kadrom
ter mednarodnimi in domačimi povezavami se tako uvrščamo med najboljše izobraževalne inštitucije
na strokovnih področjih, za katera izobražujemo in smo tako soustvarjalci novih trendov in smernic
na teh področjih.
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