
 

Erasmus politikos nuostatos 2014-2020 

Institucijos tarptautinio bendradarbiavimo strategija ( su ES ir ne ES šalimis): a) Kaip pasirenkami 

partneriai b.) Į kokius geografinius regionus orientuojatės; c.) Kokie yra judumo pagrindiniai tikslai pagal 

tikslines grupes ( įvardijant 1ą, 2ą, 3ą pakopas ir trumpojo ciklo studijas). Paaiškinkite, kaip Jūsų institucija 

dalyvauja jungtinių, tame tarpe dvigubo diplomo, studijų programų kūrime. 

Kolegijos veiklos strategijoje iki 2015 metų iškelti šie uždaviniai:  

- Siekti Kolegijos studijų internacionalizavimo.  

- Ugdyti Kolegijos bendruomenės tarpkultūrinius gebėjimus, kurti internacionalizacijai 

palankią aplinką.  

- Internacionalizuoti mokslinę veiklą.  

Strateginiuose tiksluose numatyta, kad iki 2014 m. bus parengta ir vykdoma ne mažiau nei 

viena jungtinė studijų programa. 2011 m. pabaigoje Kolegijoje svarstyta preliminari jungtinė 

studijų programa Sveikatingumo verslo vadyba. Ji patvirtinta Akademinėje Taryboje 2012 m. 

sausio 31 d. Nr. 1.32-1. Taip pat siekiama pritraukti į Kolegiją mokytis kuo daugiau užsienio šalių 

studentų. Šio uždavinio realizavimui reikšmingos įtakos turi tai, kad 2009-2011 m. laikotarpiu 

Kolegijoje išaugo anglų kalba skaitomų dalykų skaičius iki dvidešimt vieno, kurį perspektyvoje 

numatoma dar labiau padidinti. Taip pat numatoma į Kolegiją aktyviau kviesti užsienio dėstytojus 

skaityti paskaitų. Atlikus išsamius tarptautinės studijų rinkos tyrimus ketinama parengti ir vykdyti 

vieną ar kelias studijų programas užsienio kalba, iki 2014 m. ketinama studijų procese sukurti ir 

įdiegti daugiakalbystės modelį. Kolegijos internacionalizavimo strategijoje nurodomas siekis 

didinti studentų, dėstytojų, administracijos darbuotojų mobilumą. Kolegija orientuojasi į 

horizontalų mobilumą (tarptautinių mainų programas). Iki 2015 m. kasmet dalyvaujančių Erasmus 

programoje studentų skaičių siekiama padidinti 10-20 proc., pasiekti, kad maždaug trečdalis 

kiekvienos studijų krypties dėstytojų, administracijos darbuotojų kiekvienais metais dalyvautų 

tarptautinėse mainų programose ar stažuotėse. Pasirenkant partnerius projektams, atsižvelgiama į 

bendradarbiavimo patirtį. Su daugeliu partnerių vykdomi tęstiniai projektai. Taip pat ieškoma 



naujų partnerių mobilumo programoms ir projektams naujose geografinėse teritorijose. Mes 

siekiame užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais visoms studijų kryptims ir programoms. 

Stengiamės, kad kiekvienai studijų programai tektų ne mažiau kaip 5 tarptautiniai partneriai. 

 

Apibūdinkite institucijos nuostatas organizuojant ir įgyvendinant tarptautinius projektus ( su ES ir ne 

ES šalimis) pagal Erasmus programą. 

Kolegijoje kiekvienais metais vykdoma apie 5 MVG programos projektus. Kolegijoje yra 

sukurta internacionalizavimo strategija. Kolegijos strategijoje numatyta didinti studentų, dėstytojų 

bei administracijos mobilumą (atvykstančių ir išvykstančių), kurti jungtines studijų programas, 

didinti dalykų, dėstomų anglų kalba, skaičių, organizuoti ir įgyvendinti tarptautines vasaros 

stovyklas, įsijungti į tarptautines mokslinių tyrimų programas. Visi šie strategijoje iškelti 

uždaviniai įgyvendinami per tarptautinius MVG programos projektus. 

 

Dalyvavimo Erasmus programoje poveikis institucijos modernizavimui (pagal kiekvieną iš penkių 

Modernizacijos darbotvarkės prioritetų1 ), įgyvendinant uždavinius 

Kolegijos dalyvavimas Programoje prisideda prie dėstytojų ir studentų tyrėjų kompetencijų 

didinimo. Kolegija siekia suteikti aukštos kokybės išsilavinimą visiems studijuojantiems 

kolegijoje, todėl taip pat stengiamasi, kad studentai gautų kuo daugiau patirties tiek savo šalyje, 

tiek užsienyje. Be to, Institucijai labai svarbu, kad čia dirbtų kompetentingas ir kvalifikuotas 

kolektyvas. Dėl to yra rūpinamasi jų kvalifikacijos kėlimu, stengiamasi, kad darbuotojai įgytų ir 

užsienio šalių patirties. Kolegija siekia suteikti išsilavinimą visiems, nepriklausomai nuo lyties, 

rasės, religijos ir įsitikinimų. Institucija, vykdydama visus projektus, laikosi lyčių lygybės 

principo: stengiamasi įtraukti vienodą skaičių abiejų lyčių atstovų, tiek organizuojant studentų 

mobilumą, tiek dėstytojų vizitus. Lyčių lygybės principų bus laikomasi ir ateityje remiantis jau 

įgyta patirtimi. Pataruoju metu stengiamasi pritraukti kuo daugiau užsienio Erasmus dalyvių, taip 

siekiant užtikrinti užsieniečių integraciją Europoje, norint sumažinti neigiamą rasistinį požiūrį, o 

taip pat siekti didesnės tolerancijos užsieniečių atžvilgiu ir pagerinti socialinius santykius. Taip pat 

siekiama lygiaverčio akademinio elgesio ir aptarnavimo tiek atvykstančių, tiek išvykstančių 

atžvilgiu. Nemažai dėmesio skiriama žmonėms, turintiems fizinę negalią. Kolegijos patalpos yra 



pritaikytos neįgaliesiems, jie be išimties gali įgyti išsilavinimą ir dalyvauti projektuose kaip ir kiti 

studentai. 

Kolegijoje stengiamasi užtikrinti aukštą studijų kokybę: čia dėsto patyrę ir kvalifikuoti 

dėstytojai, taikomi inovatyvūs metodai, įgytą patirtį stengiamasi pritaikyti studijose. Akademinį 

mobilumą siekiama padaryti kuo kokybiškesnį: ieškoma patikimų užsienio partnerių su kuriais 

pasirašomos tarpinstitucinės sutartys, studijuoti ir stažuotis siunčiami tik tie kandidatai, kurie 

visiškai atitinka atrankos kriterijus. Taip pat norima įgyti patirties, pasidalinti žiniomis ir 

pasiekimais su studentais ir dėstytojais. Studentai atlieka praktiką pagal specialybę užsienio 

įmonėse ir organizacijose, vykdydami dėstytojų nurodytas praktines užduotis. Praktikos metu 

studento žinios patikrinamos, pritaikomos bei tobulinamos praktinėje profesinėje veikloje. 

Mobilumo laikotarpio veikla yra studijų dalis: studijos užsienyje yra studijų Kolegijoje dalis, o 

dėstytojo vizitas – reikšminga karjeros dalis. 


