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Zadeva:  Mobilnost v poletnem semestru 2020/21 – priporočilo 

Mobilnost študentov in študentk ter zaposlenih kot osrednji del internacionalizacije visokega 
šolstva pomembno prispeva k razvoju medkulturnih veščin, globalne zavesti in s tem k 
trajnostnemu razvoju družbe.

V letošnjem letu izjemno resna epidemiološka situacija je žal suboptimalna za razvoj in 
pospeševanje mobilnosti v živo, jo pogosto otežuje, negativno bremeni in barva celostno 
izkušnjo tako za študente in študentke kot za njihove družine.

Po neuradnih podatkih CMEPIUS-a je za prihodnji semester zgolj v programu E+ napovedanih 
že preko 650 tujih študentov in študentk. 

Nepredvidljivost epidemiološke situacije se nadaljuje v prihodnje leto. Glede na nedavne 
intenzivne izkušnje ob porastu okužb med študenti in študentkami iz tujine, ob prehodih 
izobraževanja na daljavo, ob zmanjšanju kapacitet za varno nameščanje študentov in študentk, 
še posebej oseb s simptomi ali z okužbami, glede na omejitev organiziranega zagotavljanja 
varnega povratka domov, omejitve gibanja, širše družbeno ciklično prilagajanje omejitev in 
ukrepov in s tem povezano odsotnost dinamike in pisanosti študentskega življenja, mestnega 
utripa in druženj kot sicer osrednjih elementov mobilnosti, pomembno ali celo kritično krčijo 
tovrstno izkušnjo.

Zato v preostanku študijskega leta 2020/21 podpiramo hibridne in virtualne oblike 
mobilnosti in odsvetujemo fizično mobilnost tako tujih kot slovenskih študentov in 
študentk (in kot relevantno tudi zaposlenih). 

Končno odločitev o oblikah mobilnosti v preostanku študijskega leta sicer prepuščamo 
visokošolskim zavodom, študentom in študentkam ter matičnim institucijam. 

Pri tem ponovno opozarjamo vse visokošolske zavode, da pripravite ocene tveganja, 
načine sprotnega in temeljitega ter pravilnega informiranja vseh vključenih, ter vzpostavite
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ustrezne elemente podpore na strani obeh institucij in študenta/študentke. Ta naj vključuje
tudi strategijo oz. načrt za varno nameščanje v primeru karantene, samoosamitve ali
izolacije in načrt vračanja (ang. home travel assistance), ko / če pride do izjemnega 
naraščanja okužb in bodo nacionalni sistemi nad- in preobremenjeni. Študente in študentke iz 
tujine je smiselno tudi natančno seznaniti z zahtevanimi zdravstvenimi in drugimi sistemi
zavarovanja v Sloveniji, ki smo vam jih posredovali in so objavljeni na spletni strani Direktorata 
za visoko šolstvo.

Ob trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji in po svetu moramo ravnati enako odgovorno do
vseh študentov in študentk in zaposlenih. Ministrstvo v pomanjkanju kritičnih in varnih 
bivanjskih, kadrovskih in drugih kapacitet ter obremenjenosti ostalih družbenih podsistemov, 
najbolj kritično zdravstvenega, ne more prevzeti te odgovornosti za visokošolske zavode. 

Zato vas vljudno prosim, da z vso skrbnostjo in odgovornostjo premislite o institucionalnem 
pristopu k mobilnosti v prihajajočem semestru ter vse udeležence in udeleženke temeljito in 
ustrezno seznanite z vsemi tveganji, ki jih ob mobilnosti v živo prevzemajo tako študenti in 
študentke kot zavodi. 

V upanju na ponoven zagon mobilnosti v živo v varnejših okoliščinah se ponovno zahvaljujem 
vsem visokošolskim zavodom ter študentom in študentkam, ker odgovorno udejanjate javno-
zdravstvena priporočila in s tem pomembno pripomorete k obvladovanju bolezni COVID-19.

S spoštovanjem,

Jana Javornik, PhD 
(Združeno kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske)
generalna direktorica 
Direktorat za visoko šolstvo 

V seznanitev:
- Študentski dom Ljubljana
- Študentska organizacija Slovenije
- NAKVIS
- Ministrstvo za zunanje zadeve, Konzularni sektor
- Nacionalni inštitut za javno zdravje
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
- Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
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