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Raziskovalna in izobraževalna dejavnost, iskanje temeljnih in aplikativnih re-
snic, je vselej omejeno zgolj s človeško spoznavno zmožnostjo. Pridobivanje
in iskanje znanja v različnih, mednarodnih okoljih pa je bilo in je pogojeno
z možnostjo dostopa posameznikov do izobraževalnih priložnosti ter z že-
ljo/vrednoto in naklonjenostjo posameznikov do pridobivanja novega zna-
nja. Tokovi raziskav, spoznanj in mladi, željni znanja, ter profesorji, s katerimi
so se mladi srečevali, so vedno delovali internacionalno. Zato so internacio-
nalizacija in kakovost, osrednja konceptamonografije, kot sodobna pojma in
njuna aplikacija v visokošolskem prostoru zgolj artikulacija namena, ciljev in
poti povezovanja obstoječega; predvsem akademskih skupnosti in posame-
znikov iz različnih družbenih in kulturnih okolij.
Monografija predstavlja konceptualno orientacijo in argumentacijo po-

trebe po internacionalizaciji, ki jo je v današnjem času potrebno osmisliti
zato, ker je visokošolsko izobraževanje pogosto dostopno mladim v doma-
čem okolju. Prednost učenja v domačem jeziku, med pripadniki iste kulture
in družbe, lahko vodi v občutek samozadostnosti in v nezmožnost razume-
vanja drugega. Prav zato je internacionalizacija visokega šolstva pomembna
predvsem z vidika razvoja humanističnih razsežnosti posameznika in druž-
benih skupin, z namenom pozitivnega pripoznanja različnosti. Prepogosto
je bila namreč izrabljena za instrumentalizacijo znanja in izobraževanja, za
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namene reprodukcije obstoječe družbe. Posledično internacionalizacija da-
nes postaja pomemben izziv za visokošolske učitelje, sodelavce in domače
študente pri zagotavljanju naklonjenega sobivanja, sožitja ter sodelovanja
različnih kultur in posameznikov, sodelovanja v jezikovno heterogenih sku-
pinah ter usklajevanja različnih medsebojnih pričakovanj. Poleg avtentične
priložnosti za razvojmedkulturnih kompetencpanedvomnopredstavlja tudi
pot do zagotavljanja večje kakovosti učenja in poučevanja.
Verjamemo, da bo monografija, v kateri so zbrani prispevki visokošolskih

sodelavcev, učiteljev in študentov z različnimi mednarodnimi izkušnjami
doma ali v bolj oddaljenem okolju, predvsem iztočnica za razprave o na-
menu, ciljih in poteh internacionalizacije. Pri prebiranju in urejanju mono-
grafije smo urednice zaznale nekaj ključnih področij, ki so stalnica v preu-
čevanju, izpraševanju, raziskovanju in doživljanju vseh sodelujočih avtorjev.
Ugotavljamo, da je smiselno in potrebno: (1) jasno artikulirati sistemski vi-
dik, prepoznati namen in cilje internacionalizacije, ki s svojimi priložnostmi
lahko vodijo v zagotavljanje višje kakovosti visokega šolstva; (2) spodbuditi
razpravo o značilnostih in prednostih večjezičnega in medkulturnega okolja
ter procesa izobraževanja; (3) nadaljevati razpravo o prednostih in učinkih
različnih oblik mobilnosti; (4) zagotoviti sodobne pedagoške pristope v viso-
košolskem izobraževanju, ki naj bodo odziv na interdisciplinarno delovanje
mladih in njihovo stalno povezanost v različnih, tudi virtualnih okoljih; (5)
omogočiti kontinuiteto razvoja študentov s pozitivnim pripoznanjem njiho-
vih predhodnih znanj in izkušenj ter (6) omogočiti individualizirano integra-
cijo posameznikov v okolje. In nenazadnje, ključna in osrednja tema ostaja
in postaja odnos med vsemi vključenimi v pedagoški proces.
Tako v monografiji vsebinsko prehajamo iz prepogosto instrumentalizira-

nega razumevanja internacionalizacije na medčloveško dimenzijo srečeva-
nja, povezovanja in individualiziranega uresničevanja zmožnosti posamezni-
kov ter skupin v skupnosti znanja in raziskovanja.
Naj bo monografija nadaljevanje naših skupnih poti.
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