DR. FRANCISCO FARIA S ŠOLE ISCAL IZ LISBONE JE GOSTOVAL
NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI SLOVENJ GRADEC

Višja strokovna šola Slovenj Gradec v projektih mobilnosti deluje že šesto leto. Predavatelji Višje strokovne šole so v
okviru projektov mobilnosti učnega osebja sodelovali s šolami, ki imajo primerljive programe, v Franciji, na Danskem in
na Portugalskem.
Letos marca je šest predavateljev Višje strokovne šole gostovalo na Visoki šoli za računovodstvo in administracijo ISCAL (Instituto Superior de Contabilidade e Administracao de Lisboa) v Lisboni. V maju 2009 pa je predavatelj šole
ISCAL, dr Francisco Faria, vrnil enotedenski obisk.
Dr. Faria je predavatelj predmeta Finance in je na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec v okviru 5 šolskih ur, rednim in
izrednim študentom, predaval na temo financ, posredoval pa je tudi aktualne dogodke iz portugalskega gospodarskega
dogajanja in predstavil način dela na njihovi šoli.
Taki obiski bogatijo izvedbo predavanj in nudijo možnost višje kvalitete znanja, ki naj ga redni in izredni študenti
pridobijo v okviru terciarnega izobraževanja za poklice komercialist, računovodja, poslovni sekretar in ekonomist, za
katere izobražuje Višja strokovna šola.
Projekt Erasmus, v okviru katerega se vrši sodelovanje Višje strokovne šole z Visoko šolo ISCAL, je sektorski program v
okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje. V program Erasmus spada individualna mobilnost študentov,
mobilnost učnega osebja in drugih zaposlenih, izvaja pa se v državah EU in njenih pridruženih članicah s finančno
podporo iz sredstev Erasmus.
Cilji mobilnosti učnega osebja, na podlagi katerega je dr. Faria iz Lisbone gostoval na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec,
so:
- povezovanje predmetnih področij obeh šol;
- analiziranje metod poučevanja in odzivnosti študentov na drugačne metode,
- izmenjava dobrih praks, inovativnih metod;
- primerjanje nivoja znanja (zahtevnostne stopnje) pri posameznih predmetih,
- ugotavljanje možnosti izvajanja mobilnosti študentov obeh šol z namenom študija ali izvedbe prakse v tujini.
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