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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 

Kauno kolegijos Integruotos plėtros strategijos iki 2020 metų vienas iš strateginių 

prioritetų yra Kolegijos veiklų tarptautiškumo didinimas. Veikla yra grindžiama 

atsakomybės, profesionalumo, atvirumo, pagarbos ir bendruomeniškumo vertybėmis. 

Studentų ir dėstytojų dalyvavimas Erasmus programos veiklose yra akcentuojamas visų 

akademinių padalinių planuose. Dalyvaujant šioje veikloje bus laikomasi Erasmus Chartijos 

aukštajam mokslui 2014-2020 metams. Kad padidinti institucijos tarptautinį pripažinimą ir 

patrauklumą strategijoje akcentuojama būtinybė sukurti tarptautinėms studijoms palankias 

aplinkas, rengti studijų programas užsienio kalba, plėtoti akademinio personalo ir kitų 

darbuotojų kompetencijas, reikalingas darbui multikultūriškoje aplinkoje. 

Siekiant kokybiško bendradarbiavimo svarbu identifikuoti strateginius tarptautinius 

partnerius ir vykdyti planingą bendradarbiavimo veiklą. Pasitelkus vidinę kokybės 

užtikrinimo sistemą bus įdiegti kokybinius reikalavimus atitinkantys atsakingos partnerių 

atrankos principai. Kauno kolegija bendradarbiauja su daugiau kaip 150 užsienio aukštųjų 

mokyklų, daugiausia esančiomis Europos šalyse. Bendradarbiaujant siekiama išskirti 

strateginės partnerystės lygmenis kolegijos, fakulteto, katedros ar atskirų studijų programų 

mastu. Padaliniai raginami siekti  konkrečių bendradarbiavimo tikslų ir rezultatų, 

orientuojamasi į šalyje pirmaujančias reitinguose to paties lygmens institucijas. Stiprinami 

ryšiai  su partneriais, su kuriais yra pasirašytos tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartys. 

Tarptautiškumo plėtroje siekiama neapsiriboti ES erdve. Bendradarbiaujant su institucijomis, 

esančiomis ne Europos šalyse, bus orientuojamasi į šalis, išskirtas prioritetinėmis 

nacionaliniu mastu, pavyzdžiui orientuojantis į NVS Vidurio Azijos šalis.  
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Bus skatinamas tikslingas studentų/dėstytojų dalyvavimas tarptautinėse organizacijose, 

įvertintas narystės jau esamose tarptautinėse organizacijose efektyvumas, siekiama narystės 

naujose, kolegijos strateginius prioritetus atitinkančiose, organizacijose.  

Kauno kolegija siekia pirmauti tarp Lietuvos kolegijų pagal išvykstančių dalinėms studijoms 

ir praktikai studentų ir dalyvaujančių judume dėstytojų skaičių. Todėl aktyviai dalyvausime 

mainų programose, ieškosime naujų partnerių  ir plėtosime bendradarbiavimą su esamais, 

derinant studijų programas, gerinant studentų studijų užsienyje pasiekimų įskaitymą, 

stiprinsime ryšius su užsienio įmonėmis ir organizacijomis, kad užtikrinti praktikų ir 

stažuočių vietas. Sieksime, kad kolegijos dėstytojai maksimaliai išnaudotų galimybes kelti 

savo kvalifikaciją geriausiose Europos verslo įmonėse ir organizacijose. Tuo tikslu 

išnaudosime ES SF projektų galimybes ir partnerinių įmonių užsienyje tinklą. Dėstytojų 

judumas yra įtraukta į dėstytojų atestacijos nuostatus  kaip viena svarbiausių kvalifikacijos 

tobulinimo  ir vertinimo veiksnių. 

Sieksime, kad  2020 metais išvykstančių  studentų judumas būtų 20 proc. nuo bendro 

studentų skaičiaus, išvykstančių ir atvykstančių studentų santykis – 2:1, dėstytojų judumas – 

geriausias tarp Lietuvos kolegijų. 

Akademinio judumo valdymas yra aprašytas Kokybės ir socialinės atsakomybės 

vadybos sistemos procedūrose. Atliekant  judumo dalyvių atranką, taikomi skaidrūs ir 

visiems suprantami atrankos kriterijai, skelbiami Kolegijos internetinėje svetainėje, 

vadovaujamasi lygių galimybių principu. Judumą didins ir aktyvus studentų bei dėstytojų 

dalyvavimas intensyviose programose, vykdomose pagal Erasmus, Nordplus programas arba 

dvišalius susitarimus. Per užsienio kalbos dalykus tobulinsime studentų kalbines 

kompetencijas, numatoma didinti  pasirenkamų studijuoti užsienio kalbų skaičių. Numatomos 

priemonės dėstytojų užsienio kalbų kompetencijų užtikrinimui. Sėkmingą atvykusių studentų 

integravimą į Kauno kolegijos studijų procesą užtikrinsime taikant decentralizuotą kuravimo 

sistemą, mentoriavimą, organizuojant įvadines savaites, intensyvius lietuvių kalbos ir 

kultūros kursus bei pažintines  ekskursijas. 

Kolegijoje šiuo metu realizuojamos  pirmo ciklo – profesinio bakalauro studijos, 

sieksime, kad būtų įdiegtos ir realizuojamos  trumpo ciklo ir antrojo ciklo-profesinio magistro 

studijos. 

Stengsimės, kad studijų programos turėtų daugiau tarptautiškumo bruožų turinio ir formų 

aspektais: jos bus orientuotos į tarptautinius ir tarpkultūrinius studijų rezultatus ir atspindės 

institucijos tarptautiškumo politiką. Juos leis pasiekti atitinkama studijų programų struktūra, 

turinys ir metodai bei nuolat tobulinamos mokymosi aplinkos. Sieksime absolventų sėkmingo 

įsidarbinimo tarptautinėje darbo rinkoje. Siekiant realizuoti  kokybiškas, kelių pakopų, 
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aukštąsias studijas rengsime jungtines studijų programas su užsienio aukštojo mokslo 

institucijomis, užsienio kalba dėstomas pilnas ar bent vieno semestro trukmės studijų 

programas kiekvienoje studijų programoje. Numatoma, kad iki 2020 metų bus parengta  ne 

mažiau kaip 7 užsienio kalba dėstomos (tarptautinių) studijų programos, tame tarpe  5 

jungtinės studijų programos. 

 

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

ES šalimis)  pagal Erasmus programą 

Kauno kolegija toliau tęs aktyvų dalyvavimą tarptautinio bendradarbiavimo  projektuose. 

Siekiant stiprinti studijų, mokslo/meno taikomosios veiklos ir veiklos pasaulio sąveiką bus 

vykdomi tarptautiniai projektai, orientuoti į šalies/regionų poreikius, mokslo taikomosios 

veiklos projektai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Prioritetas teikiamas 

pripažinimą institucijai žadantiems, inovatyvaus turinio, pridėtinę vertę studijų programoms 

kuriantiems projektams. Bus numatytos bendradarbiavimo prioritetinės sritys, kurias sutartam 

laikotarpiui išskirs iš bendruomenės narių sudaryta darbo grupė,  sukurta projektų 

efektyvumo vertinimo metodika. Bendradarbiavimą inicijuos ir bendrus projektus vykdys 

Kauno kolegijos padaliniai, atsižvelgdami į suplanuotas bendradarbiavimo gaires ir 

užmegzdami, palaikydami bei puoselėdami ryšius su organizacijomis, atitinkančiomis Kauno 

kolegijos ir jos padalinių veiklos bei vykdomų studijų programų specifiką, kolegijos 

prioritetus ir tikslus. Tarptautinių projektų, rengimo inicijavimas ir paramos iš fondų paieška 

bus vykdoma pasitelkus darbo grupes.  

Dėstytojai  bus skatinami  rengti intensyvių programų projektus ir dalyvauti juose kartu su 

studentais. Šie projektai puiki galimybė ne tik  padidinti studentų akademinį judumą, bet ir 

tobulinti studijų programas, integruojant į jas naujus aspektus, didinant studijų programų 

tarptautiškumą, multidiscipliniškumą ir ryšį su verslo pasauliu, pasidalinti patirtimi su 

užsienio partneriais, tuo pačiu inicijuoti jungtines programas. Kasmet  Kauno kolegijoje yra  

įgyvendinama apie 12-15 tokių projektų,  taigi bus siekiama išlaikyti šį skaičių. 

Per ateinantį laikotarpį sieksime daugiau rengti ir vykdyti kolegijos koordinuojamų projektų, 

savo patirtį skleisti dalyvaujant projektuose ne Europos šalių aukštosioms mokykloms. 

 

 Dalyvavimo  Erasmus programoje poveikis  institucijos modernizavimui (pagal kiekvieną iš penkių 

Modernizacijos darbotvarkės prioritetų
1
), įgyvendinant uždavinius 

Kauno kolegijos Integruotos plėtros strategijos iki 2020 metų tikslai ir uždaviniai atitinka 

Modernizacijos dienotvarkės prioritetus. 

                                                           
1
 COM (2011)567 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF) 
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Vienas iš strateginių kolegijos tikslų yra vykdyti kokybiškas, konkurencingas kelių pakopų 

aukštąsias studijas, taigi, tuo prisidėsime didinant aukštųjų mokyklų absolventų skaičių, 

kad Europoje pakaktų aukštąjį mokslą įgijusių asmenų ir mokslininkų. Kad įgyvendinti 

šį tikslą sieksime, kad būtų įdiegtos ir realizuojamos trumpo ciklo ir profesinio magistro 

studijos, rengsime naujas ir konkurencingas studijų programas, diegsime integralius studijų 

modelius: suteiksime įvairių studijų formų ir būdų pasirinkimo galimybes studentams; toliau 

plėtosime ankstesnio  mokymosi (įskaitant ir neformalų bei savaiminio mokymosi būdus) 

pasiekimų vertinimo ir pripažinimo  sistemas bei e-mokymosi galimybes. 

Plėtodami vidinę kokybės užtikrinimo sistemą, studijų kokybę užtikrinančias aplinkas, 

didindami socialinių ir verslo partnerių įtaką studijų kokybės tobulinimui, plėtodami  

studentų karjeros konsultavimo sistemą bei vykdydami alumnų karjeros stebėseną didinsime 

aukštojo mokslo kokybę ir aktualumą. Analizuosime darbo rinkos poreikį; taikysime 

inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus, skatinančius  studentų kūrybiškumą, verslumą, 

taikomųjų tyrimų integraciją į studijų procesą. 

Įgyvendinant kryptingą studijų tarptautiškumo politiką ir užtikrinant efektyvų studentų ir 

dėstytojų tarptautinį judumą, didinsime kokybę pasitelkiant judumą ir tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą. 

Kolegijos strateginis tikslas – stiprinti studijų, mokslo ir meno taikomosios veiklos  bei 

veiklos pasaulio sąveiką, prisidedant prie visuomenės gerovės kūrimo, atitinka 

Modernizacijos dienotvarkės prioritetą Žinių trikampio plėtotė: susieti aukštąjį mokslą, 

mokslinius tyrimus ir verslą, siekiant meistriškumo ir regioninės plėtros. Sieksime 

integruoti  Kolegijos mokslo ir meno  taikomąją veiklą į Europos mokslinių tyrimų ir meno 

erdvę, rengsime ir įgyvendinsime verslo įmonėms aktualias mokslo taikomosios veiklos 

programas, sieksime efektyvios gerosios patirties, mokslo ir meno taikomosios veiklos 

rezultatų sklaidos tarptautiniu, stiprinsime kolegijos bendruomenės integraciją į šalies, 

regionų, miesto visuomeninį gyvenimą.  

Suburiant veiklią, profesionalią bendruomenę ir formuojant modernią infrastruktūrą bei 

didinant Kolegijos valdymo efektyvumą  įgyvendinsime siekį gerinti valdymą ir 

finansavimą. Tuo tikslu užtikrinsime profesionalų akademinį ir aptarnaujantį personalą, 

gebantį dirbti daugiakultūrėje aplinkoje, formuosime infrastruktūrą, įgalinančią vykdyti 

konkurencingą mokslo ir meno taikomąją veiklą, įgyvendinsime Kauno kolegijos 

Akademinių miestelių koncepciją; pritaikysime infrastruktūrą žmonėms su specialiaisiais 

poreikiais; optimizuosime Kolegijos organizacinę struktūrą, užtikrinsime darnaus vystymosi 

ir socialinės atsakomybės nuostatų įgyvendinimą, sieksime finansinio kolegijos tvarumo. 

 


