NORDLUS PROJEKTAI IR TINKLAI, KURIUOSE GALI DALYVAUTI KAUNO KOLEGIJOS STUDENTAI

Nr.

Pavadinimas

Projekto tikslas, veikla

1

Aesthetic Expressions and
Cultural Heritage as a Tool
in Pre-school Pedagogy
(projekto Nr.: NPHE2019/10135)

2

Patient centered care in
multicultural society and its
ethical implications
(NordPCC) (projekto Nr.
NPHE-2019/10129)

Tikslas- tęsti darnaus vaiko vystymosi integracinėje
visuomenėje temą, nagrinėjančią pagrindinius
ikimokyklinio ugdymo klausimus globalizacijos ir
pokyčių sąlygomis. Bendrieji tinklo veiklos tikslai ir
uždaviniai yra šie:
- stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą
ikimokyklinio ugdymo srityje, daugiausia dėmesio
skiriant ikimokyklinio ugdymo studijų programoms
partnerėse įstaigose;
- skatinti novatoriškus procesus ir produktus per švietimą
sistemingai keičiantis patirtimi ir gerąja patirtimi;
- Prisidėti prie kokybiško novatoriško švietimo plėtros
atsižvelgiant į šiuolaikinius pasaulio iššūkius, tokius kaip
globalizacija, tvarumas, skaitmeninimas.
Bendras tinklo tikslas plėtoti ir ugdyti Slaugos studijų
programų studentų turimas etines kompetencijas, kad jie
būtų kūrybingi, gebantys susidoroti su iššūkiais
šiuolaikinėje multikultūrinėje aplinkoje. Projekte yra
numatyta organizuoti akademinį ir studentų mobilumą ir
IP savaitę, kurios apimtis 3 ECTS.

3

Network Healing
Greenery/2019
(projekto Nr. NPHE2019/10257)

4

Network Welltour/2019
(projekto Nr. NPHE2019/10152)

Projektas skirtas Agroverslų technologijų bei Socialinio
darbo studijų programų studentams bei dėstytojams.
Projekte gilinimasi į Green Care koncepcijos sampratą,
skatinamas tarpdiscipliniškumas, bus organizuojama
intensyvi programa, rengiamas tarptautinis
tarpdisciplininis modulis.
Tarpdisciplininis projektas įtraukiantis Medicinos
fakulteto reabilitacijos, burnos sveikatos,
kosmetologijos katedras, Verslo fakulteto
sveikatingumo ir SPA paslaugų vadybos studijų
programą bei užsienio partnerius iš Estijos ir Suomijos.

Veiklos
periodas
2019/05/152020/10/01

Kitos dalyvaujančios institucijos

2019/05/15 –
2020/10/01

Riga Medical College of the
University of Latvia (LV),
Metropolitan University College
(DK)
University of Tartu (EE)
Novia UAS (FI)
University of Iceland (IS)
Laane-Viru College (EE);
Savonia UAS (FI); Estonian
University of Life Sciences (EE

MF: P. Beseckas

Tartu Health Care College (EE);
SAVONIA UAS (FI); P. Stradins
Medical College of the University
of Latvia (LV)

MF: P. Beseckas
VF: A. Brusokas

2019/05/15 –
2020/10/01

2019/05/15 –
2020/10/01

Abo Academy University (FI)
University College Lillebelt (DK)
University College of Northern
Jutland (DK)
Mid Sweden University Sundsvall
(SE)
Nord University (NO)

Atsakingi kolegijos
asmenys
MUF: U.
Terentjevaitė

MF:P. Beseckas
TF: V.Gudauskaitė

1

5

Nordejordemodern network
(projekto Nr. NPHE2019/10160

6

Empowering puppetry/2019
(projekto Nr. NPHE2019/10244)

7

Baltic – Nordic Network for
Creating New Earning New
Earning Logics in Rural
Areas (NEWELRA) 2019
Projekto Nr. NPHE2019/10358

8

Student Express Mobility
for Tourism Students 2019
(projekto Nr. NPHE-

vykdomas studentų ir dėstytojų mobilumas.
Rengiama tarptautinio tyrimo rezultatų apžvalga/
akušerių mokslinių kompetencijų plėtros gairės/
studentų ir dėstytojų mobilumas

Tarpkryptinis projektas, apjungiantis Pramoninių
technologijų, IT ir Socialinio darbo bei Reabilitacijos
programas. Pagrindinė projekto tema yra terapinė
lėlininkystė, kuri per kūrybos procesą gali būti labai
plačiai naudojama psichosocialinių iššūkių sprendime.
Projekte yra numatytas organizavimas IP savaitės,
tarptautinio/ tarpdisciplininio studijų modulio parengimas
ir mobilumas.
Tikslas yra paspartinti studentų ir mokytojų mainus tarp
partnerių mokymosi ir mokslinių tyrimų plėtros bei
inovacijų (TPI) institucijoms rinkti ir dalintis
geriausia kaimo verslumo Baltijos ir Šiaurės šalyse
patirtis.
Novatoriškų mokymo metodų įgyvendinimas remiant
kaimo verslininkus ir studentams suteikiant verslumo
žinias, įgūdžius ir gebėjimus.
Ilgalaikėje perspektyvoje išleisti (su visų partnerių
institucijų indėliu) kaimo verslumo Baltijos ir Šiaurės
šalyse vadovas.
Aktyvaus turizmo studentų mobilumo tikslas yra įgyti
papildomos patirties tarptautinėje studijų aplinkoje ir
papildyti teorines bei praktines turizmo vadybos žinias

2019/05/15 –
2020/10/01

Arcada UAS (FI); Metropol
University College (DK); Tartu
Health Care College (EE);
University of Iceland (IS); Riga 1st
Medical College (LV); University
of Boras (SE); Lunds University
(SE); Alands hospital (Alandų
salos,FI), Hospital in Thorshavn
(Farerų salos, DK); Dronning
Ingrids Hospital (Grenlandija, DK);
Western Norway University UAS
(NO); Oslo Metropolitan University
(NO); Rigas Stradina University
RSU (LV); Novia UAS (FI).
P. Stradins Medical College of the
University of Latvia (LV); HAMK
UAS (FI); Tartu Health Care
College (EE); New Generation of
Women‘s Initiatives (LT)

MF: P. Beseckas

2019/05/152020/10/01

Saimaa University of Applied
Sciences (FI)
University of Tartu, Pӓrnu College
(EE)
Vidzeme University of Applied
Sciences (LV)

VF: W. L.Tchasse S.

2019/05/152020/10/01

Vidzeme UAS (LV)/ Satakunta
UAS (FI);
Tallinn University of Technology

J. Valiaugienė

15/05/201901/10/2020

MF: P. Beseckas
TF: V. Gudauskaitė

2

2019/10127)

9

EkoTekNord (projekto Nr.
NPHE-2019/10053)

bei remti dėstytojų bendradarbiavimą ir
internacionalizaciją partnerinėse institucijose. Vienos
savaitės greitojo mobilumo vizitai yra integruoti į įprastą
studentų programą (3 ECTS kreditai pripažįstami studijų
programoje). Prieš mobilumą studentai vykdo užduotis,
susijusius su priimančiosios šalies turizmo tyrimais.
Judumo metu studentai lankosi priimančiose įstaigose ir
sužino apie įvairius turizmo aspektus per paskaitas,
seminarus, išvykas į įmones ir lankytinas vietas. Po
mobilumo studentai parašo ataskaitą.
• Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo ir bendradarbiavimo
didinimas skatinant ir remiant studentų ir dėstytojų
mainus verslo, technologijų, komunikacijos ir
žiniasklaidos srityse, taip pat verslumą ir inovacijas.
Šis tinklas, turėdamas glaudžius ryšius su pramone,
suteikia galimybes ir finansavimą stažuotėms. Be to,
šiame tinkle finansuojamas greitasis mobilumas, nes kai
kuriems studentams tai gali būti vienintelė galimybė
(studentams su šeimomis, gaunantiems mažas pajamas,
pan)
• Intensyvių programų įgyvendinimas. Intensyvios
programos metu studentai ir dėstytojai iš įvairių partnerių
institucijų susirenka dirbti bendra tema. Šis darbas
paprastai veda prie tolesnio bendradarbiavimo.

Estonian Maritime Academy Centre
for Blue Economy (EE);

2019/05/15 –
2020/10/01

Helsinki Metropolia UAS (FI )/
TTK UAS (EE)
Arcada UAS (FI)
HAAGA-HELIA UAS (FI)
Åland University UAS (AX)
University of Akureyri (IS)
Vidzeme UAS (LV)
Westerdals (NO)
University of Dalarna (SE)
Högskolan i Skövde (SE)
Jönköping University/University
Services (SE)
Copenhagen Business Academy
(Cphbusiness) (DK) University
College of Southeast Norway (NO)
UCL University College (DK)

VF/ Tarptautinių
ryšių skyrius, J.
Valiaugienė

3

