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În ciud
da vremurilor grele ccu care se
e confruntă
ă
lumea, educaţia poate ofeeri speranţă
ă şi poate
e
n
contribui la efortturile de ddepăşire a crizei. În
ă modul de
e
acelaşii timp, este larg accepptat faptul că
operare
e a învăţăm
mântului suuperior a ajuns să fie
e
depăşitt de progrresele din ultima pe
erioadă, iarr
instituţiile noastre se
e străduie să răspun
ndă nevoilo
or societăţii şi să fiee competitiv
ve la nivell
nt în acest sens
s
este p rocentajul scăzut
s
al stu
udenţilor strrăini care aleg
a
Europa
a
internaţional. Elocven
udiile superioare.
de Sud-Esst pentru stu
Procesul ttot mai inte
ens de inte
egrare econ
nomică şi interdepend
denţă politiică pe care
e îl numim
m
onstruind noi
globalizare
e înlătură în
n mod clar barierele,
b
co
n reţele între naţiuni, oameni şi culturi, într-un ritm exxtraordinar şi fără pre
ecedent în istorie. Ac
cest proces a fost im pulsionat de
d explozia
a
tehnologică
ă ce permite ca inforrmaţia, idei le şi banii, oamenii, produsele
p
şşi serviciile
e să circule
e
înăuntrul g
graniţelor şi dincolo de
e ele din cce în ce ma
ai rapid şi într-un voluum tot mai mare. Din
n
nefericire, este valabil şi pentru efectele
e
crizzei. Suntem
m mai expuş
şi decât ne dăm seama. Înfiinţată
ă
în 2005, avvând din 20
008 şi studii doctorale, prima unive
ersitate pub
blică de limbbă engleză din Grecia,,
Internation
nal Hellenic University (IHU) dove
edeşte că aplicarea
a
unui altfel dee model nu
u este doarr
posibilă, da
ar poate fi încununată
î
de succes îîntr-o perioa
adă scurtă, în ciuda crrizei econom
mice.
IHU a înce
ercat să pu
ună în prim
m plan proccesul de învăţare şi să creeze uun mediu academic
a
şii
condiţiile n
necesare pe
entru eficien
nţă şi excele
enţă în cerc
cetare în pre
edare. Printtre alte aspecte, IHU a
încorporat cu success în modul său de fun
ncţionare următoarele
u
: internaţioonalizarea, introucerea
a
ese de evalu
uare clare şi
ş transpare
ente, stabilirrea de legături între unniversităţi şii societatea
a
unor proce
civilă.
În perspecctiva mediului globaliza
at şi a tendiinţelor către
e internaţion
nalizare în îînvăţământul superior,,
este imporrtant ca univversităţile să
s aibă o po
oziţie clară cu privire la
a necesitateea internaţionalizării şii
a semnifica
aţiei aceste
eia. Vom puncta câteva
a idei:
Mai întâi, e
este vorba despre îmb
bunătăţirea educaţiei acordate
a
stu
udenţilor şi a mediilor academice
e
de colaborrare. Nu estte vorba doa
ar de atrage
erea de studenţi străini.
Este vorba
a despre educaţia
e
intternaţională
ă şi partene
eriatele din cercetare,, care refle
ectă fiecare
e
aspect al activităţii universităţii, de la co
olaborarea în cerceta
are la schhimbul de studenţi şii
E
vorba
a de oferire
ea de oporrtunităţi diaasporei gre
eceşti de a
parteneriattele antreprenoriale. Este
contribui la
a o mai bun
nă educaţie
e şi la cerce
etarea acad
demică. Este vorba dee a stabili un
n mediu de
e
învăţare ca
are să le offere studenţţilor posibili tatea de a se plasa mai bine pe ppiaţa internaţională de
e
muncă şi ssă devină ce
etăţeni glob
bali prin cun
noaşterea diirectă a alto
or culturi.
www.ihu.gr

