Подкрепа за
интернационализация
на висшето образование
чрез професионализиране
на услуги за мобилен
академичен персонал
Успешната интеграция на международни учени е ключов
елемент за изграждането на наистина международни висши
институции. Пристигащите докторанти и преподаватели,
получаващи висококачествена помощ преди, по време и дори
след престоя си, могат да се възползват от всички предимства
на своята мобилност и да допринесат по-добре за работата
и живота на отделите и изследователските екипи, към които се
присъединяват. Институциите за висше образование, способни
да предоставят такава подкрепа, могат да бъдат по-успешни
в привличането и задържането на таланти.

Как да се
ангажирате с нас:
 Мобилни академични представители: Споделете с нас
отзивите си за академичната мобилност чрез специално
проучване, планирано за пролетта на 2021 година
 Професионалисти от висшето образование: Разкажете
ни за вашите нужди от обучение и предизвикателства
в поредица от интервюта с персонала на висшето
училище, планирано за пролетта на 2021 година
 Висши учебни заведения: Изпробвайте нашия
модел рамка за предоставяне на услуги по посрещане
и обслужване и проучете програмата за обучение
на служители за поддръжка и управление на ВО

uniwelis.saia.sk
uniwelis@saia.sk

 Различни заинтересовани страни във висшето
образование: Присъединете се към нас на различни
събития, за да научите повече за нашите ключови
констатации и препоръки

През последното десетилетие
много университети в региона
на Централна и Източна Европа
постигнаха голям напредък в развитието
на услуги по посрещане, както
и професионален капацитет в подкрепа на
мобилността на студенти в бакалавърска
и магистърска степен. Услугите
за подпомагане на чуждестранни
докторанти и изследователи, идващи
за средносрочна или дългосрочна
мобилност, не са разработени със
същата скорост, нито в същата степен.
Заедно с нарастващата амбиция на
висшите учебни заведения в региона на
Централна и Източна Европа да направят
преподаването и изследванията
си по‑международни възниква
необходимост от по‑стратегически
подход за повишаване на
институционалната култура на посрещане
и по‑нататъшна професионализация
на услугите за тази целева група.

Erasmus+ UniWeliS
Проектът UniWeliS, финансиран от
програмата Еразъм + на ЕС, ще създаде
практически инструменти за улесняване
на подобно развитие, отразяващи
специфичните институционални
реалности на висшето образование
в целевия регион, като същевременно
ще използва синергии с други вече
съществуващи услуги за подкрепа,
предоставяни на институционално,
местно или национално ниво
(напр. Мрежа EURAXESS, информационни
центрове за миграцията ).

uniwelis.saia.sk
uniwelis@saia.sk

Основни
резултати
и дейности:

пречки пред входящата
мобилност на академичния персонал и разбирането
01. Идентифицирани
на институционалните пропуски по отношение
на “по-приветливи” услуги

 Задълбочен анализ на съществуващите
бариери и специфичните нужди на
входящите докторанти и преподаватели
 Изчерпателен анализ на съществуващите
национални и институционални бариери,
свързани с мобилността, пред които
са изправени местните висши училища
 Идентифициране на нуждите от обучение
на поддържащия и управленския
персонал на висшето образование
 Основни констатации и препоръки към
институционалните лидери и политиците

Кои са партньорите
по проекта?
В този проект, шест партньора от
пет страни са обединили техните
усилия да работят заедно и да
постигнат заложените цели,
между тях са три университета,
две агенции за финансиране
на мобилността и Европейска
федерация на национални
организации продкрепящи
интернационализацията на висшето
образования.

02.

Софийски университет
„С. Кл. Охридски“,
България
www.uni‑sofia.bg

Коменски университет
в Братислава,
Словакия
https://uniba.sk

Полска национална
агенция за академична
обмяна, Полша
https://nawa.gov.pl/en/

Logo, Университет
в Ниш, Сърбия
www.ni.ac.rs

 Колекция от добри практики
в цяла Европа
 Пилотно тестване на рамката

03.

Цялостна програма за обучение и нейната онлайн версия

04.

Семинари и конференция

ноември 2020г. – юни 2023г.

Асоциация за академично
коопериране,
Белгия
https://aca‑secretariat.be

Стратегически модел на Рамка за услуга за добре дошли,
добри практики и инструмент за онлайн планиране
 Гъвкава комбинация от препоръчани
услуги и дейности за висши учебни
заведения за напредък на индивидуални
институционални стратегии към
международни докторанти и академичен
персонал
 Лесно за ползване онлайн приложение,
позволяващо интерактивна работа с рамката

Продължителност на проекта:

SAIA, n. o., Агенция за
академична информация,
Словакия
www.saia.sk

 Настолни изследвания
 Отворено проучване за
международни докторанти
и преподаватели/изследователи
 Интервюта с
административно‑управленски
персонал на висшето
образование в 10 държави
от региона на Централна
и Източна Европа

 Предложените мерки и дейности
се трансформират в цялостна програма
за обучение на помощен и управленски
персонал в висшите училища
 Онлайн курс за обучение на помощен
и управленски персонал на висшите училища
със свободен достъп до учебните материали

 Международно пилотно
обучение за персонал
от проектния консорциум

 Национални семинари за персонала на ВУЗ и ключови заинтересовани страни
в България, Полша и Сърбия
 Международна конференция в Словакия за висши училища в региона
на Централна и Източна Европа и участници на европейско ниво, активни
в насърчаването на интернационализацията на висшето образование.

