Delavnica 4: Internacionalizacija doktorskega študija
Vodja: prof. dr. Janez Krek
Glavno izhodišče delavnice je bil razmislek o težavah, s katerimi se srečujejo tuji študenti.
V razpravi so doktorandi, državljani tujih držav, najbolj izpostavili zapletenost birokratskih postopkov pri
pridobivanju dovoljenja za bivanje v RS. Med čakanjem na dovoljenje študenti ne smejo zapustiti ozemlja
RS, kar jim onemogoča sodelovanje na raznih konferencah in seminarjih, ki potekajo v tujini. Dovoljenje
bi skladno z veljavnimi predpisi morali prejeti v 2 mesecih, vendar je v praksi postopek lahko tudi
dolgotrajnejši; udeleženka delavnice je na primer na dovoljenje čakala kar 7 mesecev.
Še ena pomembna ovira na poti do pridobitve dovoljenja so prevodi. V postopku pridobivanja dovoljenja
je namreč treba razne dokumente prevesti v slovenščino, kar lahko predstavlja precejšen strošek za
študenta (strošek posameznega dokumenta je približno 30 EUR, prevesti pa je lahko treba tudi 10
dokumentov).
Tuji študenti so izrazili presenečenje, da na Upravni enoti na oddelku za tujce ne želijo govoriti angleško,
kar pomeni, da mora tuj študent poiskati in prositi znanca, ki govori slovensko, da skupaj z njim obišče
Upravno enoto. Poleg tega je odnos uradnikov na Upravni enoti do tujih državljanov večkrat neprijazen.
Naslednja težava je pomanjkanje študentskih domov. Izmenjave so za tuje študente precej manj privlačne,
če v državi gostiteljici ni poskrbljeno za namestitev (nekaj študentov, ki bi moralo priti na UL, si je tudi
zaradi tega naknadno premislilo in izmenjavo odpovedalo). Če je cilj univerze pritegniti najboljše tuje
študente, bi bilo smiselno aktivneje iskati rešitve za bivalno problematiko študentov.
V razpravi je bilo izpostavljeno tudi vprašanje smiselnosti predpisa, da morajo zaposleni tuji državljani
(npr. mladi raziskovalci) vlogo za podaljšanje dovoljenja oddajati na UE vsako leto znova, kljub temu, da
imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ki velja več let.
Udeleženci delavnice so pohvalili program Leto plus, ki promovira učenje slovenskega jezika ter
spoznavanje slovenske kulture in predlagali, da bi število mest za ta program povečali, saj so bila letos vsa
mesta zasedena že konec septembra.
Na delavnici je bila omenjena tudi težava, da študenti, ki niso zaposleni na članici, ne morejo pridobiti
SICRIS številke.
Na delavnici so bili izpostavljeni naslednji konkretni predlogi za UL:
- ustanovitev pisarne na ravni univerze, ki bi po eni strani praktično pomagala tujim državljanom
(študentom, zaposlenim) pri urejanju dokumentacije, po drugi strani pa bi pripravljala predloge za
sistemske rešitve, da bi univerza (rektor) pritiskala na državo za optimizacijo in ustreznejše reševanje
postopkov na tem področju;
- na vsaki članici zagotoviti osebo, ki bo pomagala tujim državljanom pri urejanju dokumentacije;
- povečati število mest v programu Leto plus;
- v angleščino prevesti vse dokumente, vezane na študij (razni pravilniki ipd.);
- predlagati MOL, da poskuša zagotoviti študentski/e dom/ove za tuje doktorske študente (lahko poišče
že obstoječe kapacitete in jih najame, kupi ali zgradi nove domove) oziroma da pri tem sodeluje z univerzo;
- nadaljevati s prizadevanji za spremembo predpisov, ki študentom, ki niso zaposleni na članici,
onemogočajo pridobitev SICRIS številke.

