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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS TARPTAUTIŠKUMO VYSTYMO PLANAS
2015–2020 M.
Šiaulių valstybinės kolegijos tarptautiškumo vystymo planas parengtas vadovaujantis šiais dokumentais: Šiaulių valstybinei kolegijai 2007–2012
m. institucinio vertinimo išvadose ekspertų grupės pateikta rekomendacija1, Šiaulių valstybinės kolegijos 2013–2015-ųjų metų strateginiu veiklos planu,
Šiaulių valstybinės kolegijos integruota plėtros strategija 2011–2020 m., Šiaulių valstybinės kolegijos veiklos gerinimo planu 2014–2020 m., Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-878 patvirtintu Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2013–2016 metų
veiksmų planu, ES ekonomikos augimo strategija – Europa 2020, Valstybės pažangos strategija – Lietuva 2030, Erasmus aukštojo mokslo institucijos
chartija 2014–2020 metams, 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa.
Šiaulių valstybinės kolegijos tarptautiškumo vystymo plano tikslas – siekti geresnių Kolegijos tarptautiškumo2 veiklų rezultatų, gerinant studijų
kokybę ir didinant veiklos konkurencingumą.
Uždaviniai

Priemonės

1. Vykdyti studijas
užsienio kalba

1.1. Parengti ir vykdyti
jungtinę / bendrą
studijų programą su
užsienio aukštąja
mokykla

1

Veiklos rodikliai, kuriais
remiantis bus vertinama
pažanga
1.1.1. Parengtų ir vykdomų
jungtinių / bendrų studijų
programų su užsienio aukštąja
mokykla skaičius
1.1.2. Studijuojančiųjų (pilnos /
bendros studijos) užsienio
studentų skaičius

Finansiniai ištekliai
1. 2014–2020 m. ES struktūrinių
fondų įgyvendinamos investicijų
veiksmų programos biudžeto
lėšos
2. Tarptautinių programų lėšos
3. Lietuvos valstybės biudžeto
lėšos
4. Kolegijos biudžeto lėšos
5. Kiti finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai
Pavaduotojas akademinei veiklai
Fakulteto dekanas
Studijų kokybės specialistas

2007–2012 m. institucinio vertinimo išvadose ekspertų grupės pateikta rekomendacija – parengti į etapus suskirstytą tarptautiškumo planą, paremtą pagrindiniais veiklos rodikliais ir
poveikio analizės programa.
2
Aukštojo mokslo tarptautiškumas – tarptautinių, tarpkultūrinių ir pasaulio metmenų įtraukimas į aukštojo mokslo tikslus, studijas ir jų įgyvendinimas siekiant parengti studentus gyvenimui
ir darbui globaliame pasaulyje [Šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-878 patvirtintas Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo
2013–2016 metų veiksmų planas].
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Uždaviniai

Priemonės
1.2. Didinti užsienio
kalba parengtų studijų
programų, atskirų
dalykų (modulių)
skaičių ir dėstyti juos
užsienio kalba

2. Viešinti
informaciją apie
studijas užsienio
kalba

3. Tobulinti
dėstytojų,
administracijos ir
kitų darbuotojų
kompetencijas

2.1. Publikuoti ir nuolat
naujinti informaciją
apie Kolegiją, studijas,
priėmimo sąlygas
užsienio kalba
2.2. Dalyvauti užsienio
šalių studijų parodose

Veiklos rodikliai, kuriais
remiantis bus vertinama
pažanga
1.2.1. Parengtų užsienio kalba
dėstomų studijų programų
skaičius, atskirų dalykų
(modulių) skaičius
1.2.2. Atvykusių Express
mobilumui (1–4 savaitės)
užsienio studentų skaičius
1.2.3. Atvykusių stažuotis
užsienio studentų / dėstytojų
skaičius
2.1.1. Publikuojama ir
naujinama informacija apie
Kolegiją, studijas, priėmimo
sąlygas užsienio kalba

2.2.1. Užsienio šalių studijų
parodų (kuriose dalyvauta) ir
jose dalyvavusių atstovų
skaičius
3.1. Tobulinti dėstytojų, 3.1.1. Dėstytojų, dėstančių
administracijos ir kitų
užsienio kalba, skaičius
darbuotojų užsienio
3.1.2. Dėstytojų, administracijos
kalbos, tarpkultūrinės
ir kitų darbuotojų, tobulinančių
komunikacijos
užsienio kalbos įgūdžius,
kompetencijas
skaičius
3.1.3. Dėstytojų, administracijos
ir kitų darbuotojų, dalyvavusių
tarptautiniuose renginiuose ir
seminaruose, skaičius
3.1.4. Dėstytojų, administracijos
ir kitų darbuotojų, dalyvavusių

Finansiniai ištekliai

Atsakingi vykdytojai

Pavaduotojas strateginei plėtrai
Viešųjų ryšių specialistas
Studentų priėmimo specialistas
Akademinio mobilumo ir projektų
valdymo skyriaus vedėjas

Pavaduotojas strateginei plėtrai
Fakulteto dekanas
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Uždaviniai

4. Pritraukti
užsienio šalių
dėstytojų
5. Skatinti
išvykstančių ir
atvykstančių
studentų mobilumą
(dalinės studijos ir
praktikos)

6. Skatinti
dėstytojų,
administracijos ir
kitų darbuotojų
mobilumą

7. Subalansuoti
akademinį
mobilumą studijų

Priemonės

4.1. Kviesti užsienio
šalių dėstytojus atvykti
dėstyti pagal vykdomą
(vykdomas) studijų
programą (programas)
5.1. Didinti studentų
mobilumų studijoms
skaičių
5.2. Didinti studentų
mobilumų praktikai
skaičių
5.3. Dalintis studentų
akademinio mobilumo
gerąja patirtimi
5.4. Plėtoti mentorystės
veiklą
6.1. Didinti dėstytojų,
administracijos ir kitų
darbuotojų mobilumų
skaičių
6.2. Dalintis dėstytojų,
administracijos ir kitų
darbuotojų akademinio
mobilumo gerąja
patirtimi
7.1. Paskirstyti
akademiniam
mobilumui skirtas lėšas

Veiklos rodikliai, kuriais
remiantis bus vertinama
pažanga
tarpkultūrinės kompetencijos
ugdymo mokymuose, skaičius
4.1.1. Užsienio šalių dėstytojų
atvykusių dėstyti pagal vykdomą
(vykdomas) studijų programą
(programas) skaičius
5.1.1. Studentų mobilumų
studijoms skaičius

Finansiniai ištekliai

Atsakingi vykdytojai

Fakulteto dekanas
Katedros vedėjas
Akademinio mobilumo ir projektų
valdymo skyriaus vedėjas
Akademinio mobilumo ir projektų
valdymo skyriaus vedėjas
Fakulteto prodekanas

5.2.1. Studentų mobilumų
praktikai skaičius
5.3.1. Studentų akademinio
mobilumo gerosios patirties
sklaida (tarptautiniai renginiai,
pranešimai, publikacijos ir kt.)
5.4.1. Mentorystės veiklos plėtra
6.1.1. Dėstytojų, administracijos
ir kitų darbuotojų mobilumų
skaičius

Akademinio mobilumo ir projektų
valdymo skyriaus vedėjas
Katedros vedėjas

6.2.1. Dėstytojų, administracijos
ir kitų darbuotojų akademinio
mobilumo gerosios patirties
sklaida (tarptautiniai renginiai,
pranešimai, publikacijos ir kt.)
7.1.1. Vykdomoms studijų
programoms proporcingai
paskirstytos akademiniam

Akademinio mobilumo ir projektų
valdymo skyriaus vedėjas
Fakulteto dekanas
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Uždaviniai
programose

8. Gerinti
akademinio
mobilumo kokybę

3

Priemonės
proporcingai
vykdomoms studijų
programoms, įvertinus
studijų programos
studentų skaičių,
dėstytojų etatų skaičių
ir kt.
8.1. Siekti didesnio
studijų programų
turinio suderinamumo
su užsienio aukštųjų
mokyklų studijų
programomis, siekiant
geresnio studijų
rezultatų pripažinimo ir
įskaitymo
8.2. Siekti akademinio
mobilumo
dvikryptiškumo3
balanso

Veiklos rodikliai, kuriais
remiantis bus vertinama
pažanga
mobilumui skirtos lėšos

Finansiniai ištekliai

Atsakingi vykdytojai
Fakulteto prodekanas

8.1.1. Užtikrintas studijų
rezultatų pripažinimas ir
įskaitymas

Pavaduotojas akademinei veiklai
Studijų kokybės specialistas
Fakulteto prodekanas

8.2.1. Išvykusių į užsienį
studentų ir dėstytojų skaičiaus ir
atvykusių iš užsienio studentų ir
dėstytojų skaičiaus balansas

Akademinio mobilumo ir projektų
valdymo skyriaus vedėjas
Katedros vedėjas

Prioritetinės akademinio judumo kryptys:
1. Lietuvos dėstytojų ir studentų judumas į:
1.1. Baltijos jūros regiono valstybes;
1.2. Europos Sąjungos valstybes;
1.3. konkurencingą aukštąjį mokslą teikiančias ne Europos Sąjungos valstybes – Australiją, Japoniją, Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Pietų Korėją.
2. Studentų pritraukimas iš:
2.1. Rytų partnerystės šalių ir kitų posovietinės erdvės valstybių;
2.2. Azijos regiono valstybių – Indonezijos, Japonijos, Kinijos, Malaizijos, Pietų Korėjos, Singapūro, Indijos;
2.3. Artimųjų Rytų regiono valstybių – Bahreino, Egipto, Izraelio, Jordanijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Kataro, Libano, Libijos, Omano, Turkijos.
3. Lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos pritraukimas, ypač iš valstybių, nepriklausančių Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar posovietinės erdvės valstybėms.
[Šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-878 patvirtintas Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2013–2016 metų veiksmų
planas].
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Uždaviniai

9. Ieškoti
galimybių
bendradarbiauti su
užsienio
organizacijomis
įgyvendinant
tarptautinius
projektus, jungtis į
tarptautinius
tinklus

Priemonės
8.3. Siekti akademinio
mobilumo geografinio
balanso
9.1. Teikti paraiškas
įgyvendinti / sutikimus
partneriauti Erasmus+
programos strateginės
partnerystės
projektuose
9.2. Teikti paraiškas
įgyvendinti / sutikimus
partneriauti Nordplus ir
kitų tarptautinių
programų projektuose
9.3. Jungtis ir dalyvauti
tarptautiniuose
organizacijų tinkluose

9.4. Dalyvauti
tarptautiniuose
specializuotose
forumuose,
seminaruose,
konferencijose ir kt.
9.5. Tęsti studijas
užsienio aukštosiose
mokyklose

Veiklos rodikliai, kuriais
remiantis bus vertinama
pažanga
8.3.1. Geografinis akademinio
mobilumo balansas
9.1.1. Pateiktų paraiškų
įgyvendinti ar sutikimų
partneriauti Erasmus+
programos strateginės
partnerystės projektuose skaičius
9.2.1. Pateiktų paraiškų
įgyvendinti ar sutikimų
partneriauti Nordplus ir kitų
tarptautinių programų
projektuose skaičius
9.3.1. Sutarčių skaičius ir
rezultatyvesnė veikla
tarptautiniuose organizacijų
tinkluose
9.3.2. Studentams, dėstytojams
išduotų tarptautinių asociacijų
sertifikatų skaičius
9.4.1. Studentams, dėstytojams,
administracijos ir kitiems
darbuotojams išduotų sertifikatų
skaičius
9.5.1. Studijuojančiųjų tęstinėse
studijose užsienio aukštosiose
mokyklose skaičius

Finansiniai ištekliai

Atsakingi vykdytojai
Akademinio mobilumo ir projektų
valdymo skyriaus vedėjas
Fakulteto dekanas
Fakulteto prodekanas
Katedros vedėjas
Akademinio mobilumo ir projektų
valdymo skyriaus vedėjas
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Uždaviniai

Priemonės

10. Plėsti
tarptautiškumo
veiklų finansavimo
šaltinių skaičių

10.1. Teikti paraiškas
gauti paramą iš
Lietuvos ir tarptautinių
(ES ir kitų šalių)
programų biudžetų

Direktoriaus pavaduotoja
strateginei plėtrai
Lina Tamutienė
2014-12-18
Aprobuota
Direktorato posėdyje
(2014-12-08 protokolas Nr. DP- 37)
Aprobuota
Akademinės tarybos posėdyje
(2014-12-17 protokolas Nr. ATP-14)

Parengė
Kristina Nesovienė
2014-12-08

Veiklos rodikliai, kuriais
remiantis bus vertinama
pažanga
10.1.1. Teiktų ir laimėtų
paraiškų gauti paramą iš
Lietuvos ir tarptautinių (ES ir
kitų šalių) programų biudžetų
skaičius ir lėšos

Finansiniai ištekliai

Atsakingi vykdytojai
Akademinio mobilumo ir projektų
valdymo skyriaus vedėjas
Katedros vedėjas
Ekonomistas

