ERASMUS POLICY STATMENT
For ISMT, participation in the Erasmus Programme is central for its internationalization policy,
highlighting the following objectives:
•

To consolidate and deepening of its involvement in partnerships and networks, whether to
continue the internationalization of its teaching, or to provide international scientific, artistic
and technological outputs, with a special focus on academic publications on scientific journals
in all relevant disciplinary areas, or for the exchange of good practices and innovation in
digitalization dimensions of teaching and learning.

•

To increase the outgoing mobility of students, teachers and other staff as an essential,
although not exclusive, component of the internationalization of its education. It is crucial to
promote awareness among the participants of the importance of international mobility for the
development of skills that are increasingly valued in the workplace. Conversely, the offer of
internationalization opportunities in the context of higher education can also be an additional
incentive to attend such education and to pursue a professional career in that context.

•

To further the components of internationalization of the curriculum in a domestic context,
essential for the academic education of all the students of the institution, namely, for the
acquisition of international and intercultural skills, including a European identity component.
For this purpose it is crucial to enhance the impact of incoming mobility of students and
professors and of outgoing mobility of professors.

•

To comply with the internationalization indicators in the preparation of curricula, curricular unit
programs, teaching performance, scientific production, knowledge transfer and innovation –
an administrative dimension essential to the accreditation and projection of the courses and
of the institution itself.

•

To pursue the modernization of the services with regard to good practices for the
internationalization of activities, with emphasis on the linguistic and cross-cultural skills of the
staff.

Taken as a whole, these objectives should contribute to promoting the visibility and attractiveness
of the institution at the national and the international levels.
Finally, these goals make sense only by reference to our mission in society. This mission aims to
contribute to increase productivity, growth and employment, but also to environmental
sustainability, social inclusion, equity and democracy. When our common European identity and
our social model are under intense pressure, higher education and scientific research oriented to
community and the regions must be sites of innovation, reflexivity and debate or otherwise
deemed to be irrelevant. In order to achieve these objectives, the internationalization of higher
education is crucial. At ISMT, we are committed to making our contribution.

DECLARAÇÃO DE POLÍTICA ERASMUS
Para o ISMT, a participação no Programa Erasmus é um dos eixos centrais da sua política de
internacionalização, destacando-se os seguintes objectivos:


Consolidação e aprofundamento do envolvimento em parcerias e redes, seja para prosseguir
a internacionalização do seu ensino, seja para propiciar produção científica, artística e
tecnológica de âmbito internacional, com um enfoque especial em publicações académicas
de natureza científica em todas as áreas disciplinares relevantes, seja ainda para a troca de
boas práticas e inovação em digitalização de dimensões do ensino e da aprendizagem.



Incremento das mobilidades outgoing de estudantes, docentes e funcionários, como uma
componente essencial, embora não exclusiva, da internacionalização do ensino oferecido. É
crucial promover junto dos/as participantes a consciência da importância da mobilidade
internacional para o desenvolvimento de competências cada vez mais valorizadas em
contexto de trabalho. Inversamente, a oferta de oportunidades de internacionalização no
contexto do ensino superior pode também ser um incentivo suplementar à frequência desse
ensino e ao investimento profissional nesse contexto.



Aprofundamento de componentes de internacionalização do currículo em contexto
doméstico, essenciais para a formação académica de todos/as os/as estudantes da
instituição, nomeadamente, para a aquisição de competências internacionais e de
interculturalidade, incluindo uma componente de identidade europeia, a partir da potenciação
do impacto das mobilidades incoming de estudantes e docentes e outgoing de docentes.



Dar cumprimento aos indicadores de internacionalização na elaboração dos currículos, dos
programas das unidades curriculares, no desempenho docente, na produção científica, na
transferência de conhecimento e inovação, dimensão administrativa essencial à acreditação
e projecção da própria instituição.



Prosseguir a modernização dos serviços no que respeita a boas práticas para a
internacionalização das actividades, com destaque para as competências linguísticas e interculturais dos/as funcionários/as.

No seu conjunto, estes objectivos devem concorrer para promover a visibilidade e atractividade
da instituição dos planos nacional e internacional.
Finalmente, estes objetivos fazem sentido apenas por referência à nossa missão na sociedade.
Esta missão visa contribuir para aumentar a produtividade, o crescimento e o emprego, mas
também a sustentabilidade ambiental, a inclusão social, a equidade, a democracia. Quando a
nossa identidade europeia comum e o nosso modelo social, com todos os seus cambiantes, se
encontram sob pressão intensa, o ensino superior e a pesquisa científica orientados para a
comunidade e as regiões devem ser locais de inovação, reflexividade e debate ou então votados
à irrelevância. Para atingir esses objetivos, a internacionalização do ensino superior é
incontornável. No ISMT, comprometemo-nos a dar o nosso contributo.

