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PROGRAM DOGODKA
9.30–10.00

Registracija z jutranjo kavo

Predstavitev predloga Strategije internacionalizacije slovenskega
visokega šolstva 2016–2020
Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica
10.00–11.30

11.30–12:00

Sodelujejo:
Dr. Erika Rustja, vodja Sektorja za visoko šolstvo
Mag. Peter Volasko, Sektor za znanost
Dr. Alenka Flander, CMEPIUS
Odmor

Vzpostavitev sodelovanja s prednostnimi regijami: primer Indija
Nagovor indijskega veleposlanika v Sloveniji
Nj. eksc. g. Sarvajit Chakravarti
12.00–12.45
Priložnosti, izzivi in prednosti slovenskih visokošolskih ustanov pri sodelovanju
z Indijo
Mateja Geder, strokovnjakinja s področja visokega šolstva v Indiji
12.45–13:15

Razprava, vprašanja

13:15–14:00

Prigrizek in osvežitev

PRIJAVA
Na dogodek se lahko prijavite TUKAJ1. Rok za registracijo je 21. junij 2016 oziroma do zapolnitve mest.
Strategijo in akcijski načrt boste prejeli predvidoma do 15. 6. 2016. Po dogodku bodo dokumenti
objavljeni tudi na spletni strani projekta EHEA.
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http://sova.cmepius.si/limesurvey/index.php?r=survey/index/sid/366648/newtest/Y/lang/sl
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Mateja Geder je strokovnjakinja s področja poznavanja sistema in trendov indijskega visokega šolstva.
Skoraj dve leti živi in dela v New Delhiju, kjer za različne naročnike s področja visokega šolstva iz Evrope
pripravlja analize in oblikuje predloge vstopa oziroma sodelovanja z Indijskimi visokošolskimi
institucijami.
Glavnina njenih aktivnosti je usmerjana h krepitvi sodelovanja med Slovenijo/Evropo in Indijo na
področju izobraževanja in gospodarstva. Je članica posebne skupine za razvoj izobraževanja in
usposabljanja ter podjetništva pri CII (Confederation of Indian Industries) in se v Indiji tudi kot
panelistka aktivno vključuje v dogodke, povezane z izobraževanjem, usposabljanjem in gospodarstvom
(npr. Smart Cities India, India-Central European Business Forum, Renewable Energy India, Global
Exhibition of Services).
Pred odhodom v Indijo je v Sloveniji veliko let delala v izobraževalnem menedžmentu, in sicer na
različnih vodstvenih funkcijah, povezanih z izobraževanjem na daljavo, oblikovanjem in vodenjem
študijskih programov ter razvojem na Dobi. Je strokovnjakinja za online izobraževanje in projektno
vodenje s številnimi izkušnjami na področju mednarodnih projektov ter ima licenco ECQA (European
Certification and Qualification Association) za usposabljanje za upravljanje procesov v visokem šolstvu.
Po osnovni izobrazbi je jezikoslovka, magistrirala je na britanski Open University iz online izobraževanja
in zaključuje doktorski študij iz marketinga na KTH Royal Institute of Technology v Stockholmu na
Švedskem.
Je tudi predsednica društva Slovencev v Indiji in članica indijsko-slovenskega gospodarskega foruma s
sedežem v New Delhiju.

