У периоду од 2. до 6. јула 2019. године, Александра Петковић, самосталностручнотехнички сарадник за међународну сарадњу Факултета заштите на раду у
Нишу, боравила је на Универзитету Миколас Ромерис у Вилњусу у Литванији, на
9. међународној недељи обуке административног особља (International Staff
Week), као део Erasmus+ програма мобилности. Осим Александре Петковић која је
представљала Универзитета у Нишу, Факултет заштите на раду, у мобилности је
учествовало 40 представника из 30 земаља. Учесници су се у четири радна дана
упознали са радом Универзитета, Канцеларије за међународну сарадњу, Центра
за истраживање и иновације, Канцеларије за припрему пројеката, и Канцеларије
за осигурање квалитета истраживања. Кроз индивидуалне састанке са Erasmus+
координаторима сагледане су могућности међународне сарадње и јачања
капацитета у области мобилности.

Први радни дан је био посвећен међусобном упознавању представника
Универзитета из програмских и партнерских земаља. Уводним презентација,
учесницима су пожелеле добродошлицу Проректор за наставу Универзитета
Миколас Ромерис, проф.др. Регина Валутуте, Аудроне Богдониен из Литванске
националне Ерасмус+ канцеларије и Аудра Бурокиен, шефица Канцеларије за
међународну сарадњу.

Након општег упознавања са Универзитетом Миколас Ромерис и Канцелоријом за
међународну сарадњу, уследиле су презентације Универзитета. Александра
Петковић је свим присутнима представила Универзитет у Нишу и Факултет
заштите на раду у Нишу.

У поподневним часовима, домаћини су за све учеснике мобилности организовали
обилазак Старог града Вилњуса.

Другог радног дана организован је обилазак кампуса. Учесници су имали прилике
да виде просторије ректората, амфитеатар, салу за конференцију, учионице за
учење на даљину, библиотеку и читаонице, уз пратњу главног библиотекара МРУ.

Након тога, учесници су подељени по секцијама. Александра Петковић је провела
део радног дана у Канцеларији за међународну сарадњу, где је у више детаља
представила рад Факулета заштите на раду и Универзитета у Нишу. Разговарано
је о могућностима мобилности између партнерских и програмских земаља, већим
могућностима за Србију у наредном циклусу, сервисима за међународне студенте
на МРУ, процедурама за упис и долазак интернационалних студената на МРУ,
развој партнерстава.

Универзитет Миколас Ромерис организује студијске програма на енглеском језику
у области друштвено-хуманистичких наука, и то 9 програма на основним, 18 на
мастер и 6 на докторским студијама.

Трећег дана, организовани су индивидуални састанци између учесника 9.
недеље мобилности и Ерасмус + координатора са Факултета/Института
Универзитета Миколас Ромерис. Вођени су разговори на тему броја и ставова о
мобилности студената и запослених на Универзитету. Дошло се до закључка да
број мобилности треба бити реципрочан у погледу долазних и одлазних
мобилности, као и да Универзитет у Нишу треба улагати у јачање капацитета за
долазне мобилности.
Након тога, учесници су по избору присуствовали састанцима са представницима
деканата Факултета/ Института МРУ. Александра Петковић је присуствовала
састанку на Институту за друштвене науке са деканом проф.др. Људмилом
Мокиене и продеканом др. Викротијом Межеикиене. На овој инстутицији, између
осталих друштвених наука, изучавају се технике превођења, лектуре и коректуре,
као и енглеског за посебне намене. Учесници су сагледали могућности и
капацитете институција за организоване наставе на енглеском језику, а
представници МРУ су изнели своја искуства.

Четврти радни дан, Александра Петковић је провела у Центру за истраживање и
иновације у згради Лабораторије МРУ. Центар ради по принципу “co-working”
простора и окупља истраживаче из свих крајева света који заједнички раде на
пројектима Horizon 2020, Interreg (North-West Europe), ERA Learn 2020, итд.
Истраживачи имају интердисциплинарни приступ истраживању. Колегиница
Петковић је уз пратњу шефице Канцеларије за осигурање квалитета истраживања
Др. Номеде Гуделиене, обишла Канцеларију за припрему пројеката, Школу за
докторске студије из области друштевних иновацији чији је фокус истраживачки
рад на пројектима Europe 2020 у делу Social Challenges (који између осталог
обухвата енергетску ефикасност, климатске промене, одрживо коришћење

ресурса, безбедност друштва, итд). Осим тога, запослени у Центру су учесницима
представили рад Канцеларије за осигурање квалитета истраживања, Центра за
трансфер знања и научне часописе и публикације Универзитета које су
индексиране у SCOPUS-у.

Петог дана, организован је излет за све учеснике 9. недеље мобилности до замка
на острву Тракај, у непосредној близини Вилњуса. Учесницима су на заједничкој
вечери подељени сертификати о учешћу.

