PATVIRTINTA
Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus
2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. VD-9

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS VEIKLOS TARPTAUTIŠKUMO VYSTYMO PLANAS
2021–2027 M.
Šiaulių valstybinės kolegijos veiklos tarptautiškumo vystymo planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis šiais dokumentais:
Šiaulių valstybinei kolegijai 2007–2012 m. institucinio vertinimo išvadose ekspertų grupės pateikta rekomendacija, 2021 m. preliminariomis Valstybės
audito „Studijų kokybės užtikrinimas aukštosiose mokyklose“ išvadomis, Šiaulių valstybinės kolegijos plėtros strategija 2021–2030 m., Šiaulių
valstybinės kolegijos veiklos gerinimo plano 2014–2020 m. ataskaita, JT darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m., Valstybės pažangos strategija –
Lietuva 2030, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2022 m. strateginiu veiklos planu, Erasmus aukštojo mokslo institucijos
chartija 2021–2027 m., Europos Komisijos vizija apie Europos švietimo erdvę iki 2025 m., 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa.
Šiaulių valstybinės kolegijos veiklos tarptautiškumo vystymo plano tikslas – gerinti Kolegijos studijų kokybę ir didinti veiklos
konkurencingumą, įgyvendinant Kolegijoje vykdomų studijų tarptautinimo veiklas, įtvirtintas institucijos plėtros strategijoje.
Šiaulių valstybinės kolegijos veiklos tarptautiškumo vystymo plano rodikliai 2021–2027 m. nurodomi priede.
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Uždaviniai
1. Vykdyti studijas
užsienio kalba

Priemonės
1.1. Parengti studijų
programas užsienio
kalba bei bendras
tarptautines studijų
programas

1.2. Didinti užsienio
kalba parengtų dalykų
skaičių

2. Viešinti
informaciją apie
studijas Kolegijoje
užsienio kalba

2.1. Publikuoti ir nuolat
naujinti informaciją
apie Kolegiją, studijas,
priėmimo sąlygas
užsienio kalba
Kolegijos ir kitose
interneto svetainėse,
socialinių tinklų
paskyrose
2.2. Organizuoti
tarptautinius renginius
2.3. Dalyvauti užsienio
šalių studijų parodose

Veiklos rodikliai, kuriais
remiantis bus vertinama
pažanga
1.1.1. Parengtų studijų programų
užsienio kalba bei bendrų
tarptautinių studijų programų
skaičius
1.1.2. Studijuojančiųjų (studijų
programose užsienio kalba ir
bendrose tarptautinėse studijų
programose) studentų skaičius
1.2.1. Užsienio kalba parengtų
dalykų studentams
(planuojantiems trumpalaikius
mobilumus užsienyje) ir
užsienio studentams
(atvykstantiems trumpalaikiams
mobilumams į Kolegiją) skaičius
2.1.1. Publikuojama ir
naujinama informacija apie
Kolegiją, studijas, priėmimo
sąlygas užsienio kalba Kolegijos
ir kitose interneto svetainėse,
socialinių tinklų paskyrose

2.2.1. Suorganizuotų tarptautinių
renginių skaičius
2.3.1. Užsienio šalių studijų
parodų, kuriuose dalyvauta,
skaičius

Finansiniai ištekliai

Atsakingi vykdytojai
Pavaduotojas akademinei veiklai
Fakulteto dekanas
Fakulteto prodekanas
Katedros vedėjas
Studijų kokybės specialistas

1. Tarptautinių programų
lėšos;
2. 2021–2027 m. ES
fondų investicijų
programos biudžeto
lėšos;
3. Lietuvos valstybės
biudžeto lėšos;
4. Kolegijos biudžeto
lėšos;
5. Kiti finansavimo
šaltiniai.

Pavaduotojas strateginei plėtrai
Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėjas
Studentų priėmimo specialistas
Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus
vedėjas
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3. Tobulinti
studentų, dėstytojų,
administracijos
darbuotojų
kompetencijas

4. Vystyti
dvikryptį
dėstytojų,
administracijos
darbuotojų
tarptautinį
mobilumą

3.1. Tobulinti dėstytojų, 3.1.1. Dėstytojų, dėstančių
administracijos
užsienio kalba, skaičius
darbuotojų užsienio
3.1.2. Dėstytojų, administracijos
kalbos, tarpkultūrinės
darbuotojų, tobulinančių
komunikacijos
užsienio kalbų įgūdžius, skaičius
kompetencijas
3.1.3. Dėstytojų, administracijos
darbuotojų, dalyvavusių
tarptautiniuose renginiuose
skaičius
3.2. Tobulinti studentų
3.2.1. Studentų dalyvavusių
tarpkultūrinės
tarpkultūrinės komunikacijos
komunikacijos
ugdymo renginiuose, skaičius
kompetencijas
4.1. Didinti dėstytojų,
4.1.1. Dėstytojų, administracijos
administracijos
darbuotojų tarptautinių
darbuotojų tarptautinių mobilumų skaičius
mobilumų skaičių
4.2. Viešinti
4.2.1. Dėstytojų, administracijos
tarptautinio mobilumo
darbuotojų tarptautinių
programų galimybes
mobilumų gerosios patirties
dėstytojams,
sklaida (tarptautiniai renginiai,
administracijos
posėdžiai, pranešimai,
darbuotojams
publikacijos ir kt.)
4.2.2. Paramos ir informacijos
apie tarptautinio mobilumo
galimybes dėstytojams,
administracijos darbuotojams
teikimas
4.2.3. Skatinti visų studijų
krypčių dėstytojų dalyvavimą
tarptautinio mobilumo veiklose

Pavaduotojas strateginei plėtrai
Fakulteto dekanas
Fakulteto prodekanas
Katedros vedėjas
Personalo skyriaus vedėjas

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus
vedėjas
Fakulteto dekanas
Fakulteto prodekanas
Katedros vedėjas
Mokslo skyriaus vedėjas
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5. Vystyti
dvikryptį studentų
mobilumą

4.3. Kviesti užsienio
šalių dėstytojus,
administracijos
darbuotojus
4.4. Kviesti patyrusius
užsienio organizacijose
dirbančius praktikus
4.5. Pritraukti aukšto
lygio tyrėjus
moksliniams vizitams
4.6. Skatinti įvairias
tarptautinio mobilumo
formas (fizinis, mišrus ir kt.)
5.1. Didinti studentų
tarptautinių mobilumų
skaičių
5.2. Didinti užsienio
studentų tarptautinių
mobilumų skaičių

5.3. Viešinti
tarptautinio mobilumo
programas studentams

4.3.1. Atvykusių užsienio šalių
dėstytojų, administracijos
darbuotojų skaičius
4.4.1. Atvykusių patyrusių
užsienio šalių organizacijose
dirbančių praktikų skaičius
4.5.1. Atvykusių tyrėjų skaičius

4.6.1. Įgyvendintų tarptautinių
mobilumų formų skaičius
5.1.1. Studentų tarptautinių
mobilumų studijoms skaičius
5.1.2. Studentų tarptautinių
mobilumų praktikai skaičius
5.2.1. Užsienio studentų
tarptautinių mobilumų studijoms
skaičius
5.2.2. Užsienio studentų
tarptautinių mobilumų praktikai
skaičius
5.3.1. Studentų tarptautinio
mobilumo gerosios patirties
sklaida (tarptautiniai renginiai,
posėdžiai, pranešimai,
publikacijos ir kt.)
5.3.2. Paramos ir informacijos
apie tarptautinio mobilumo
galimybes studentams teikimas

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus
vedėjas
Fakulteto dekanas
Fakulteto prodekanas
Studentų priėmimo specialistas
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5.4. Skatinti įvairias
tarptautinio mobilumo
formas (fizinis, mišrus
ir kt.)
5.5. Plėtoti mentorystės
veiklą
6. Įgyvendinti
tarptautinio
mobilumo 20212027 m. Erasmus+
programos
prioritetus

6.1. Įtraukti į Erasmus+
programos veiklas
mažiau galimybių
turinčius dalyvius

7. Gerinti
tarptautinio
mobilumo kokybę

7.1. Siekti didesnio
studijų programų
turinio suderinamumo
su užsienio aukštųjų
mokyklų studijų
programomis, siekiant

6.2. Užtikrinti aplinkos
tvarumo ir žaliojo
Erasmus+ prioritetų
laikymąsi

5.3.3. Skatinti visų studijų
krypčių studentų dalyvavimą
tarptautinio mobilumo veiklose
5.4.1. Įgyvendintų tarptautinių
mobilumų formų skaičius
5.5.1. Mentorystės veiklų
studentams ir užsienio
studentams teikimas
6.1.1. Viešinti Erasmus+
programos teikiamą finansinę ir
kt. paramą mažiau galimybių
turintiems dalyviams
6.2.1. Diegiami ir naudojami
skaitmeniniai Erasmus+
programai įgyvendinti reikalingi
sprendimai
6.2.2. Viešinti tvarių tarptautinių
kelionių būdus ir Erasmus+
programos teikiamas papildomas
jų finansavimo galimybes
6.2.3. Aktyvūs veiksmai
organizuojant renginius,
susijusius su Erasmus+
programa
7.1.1. Užtikrintas studijų
rezultatų pripažinimas ir
įskaitymas

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus
vedėjas
Fakulteto prodekanas
Katedros vedėjas
Informacinių technologijų centro vedėjas
Duomenų apsaugos specialistas

Pavaduotojas akademinei veiklai
Studijų kokybės specialistas
Fakulteto prodekanas
Katedros vedėjas
Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus
vedėjas
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8. Ieškoti
galimybių
bendradarbiauti su
užsienio
organizacijomis
įgyvendinant
tarptautinius
projektus ir kitas
veiklas, jungtis į
tarptautinius
tinklus

geresnio studijų
rezultatų pripažinimo ir
įskaitymo
7.2. Siekti akademinio
7.2.1. Išvykusių į užsienį
mobilumo
studentų, dėstytojų,
dvikryptiškumo balanso administracijos darbuotojų
mobilumų skaičiaus ir atvykusių
iš užsienio studentų, dėstytojų,
administracijos darbuotojų
mobilumų skaičiaus balansas
7.3. Įveiklinti turimas
7.3.1. Siekti bendradarbiavimo
bendradarbiavimo
sutarčių įveiklinimo
sutartis
8.1. Teikti paraiškas
8.1.1. Pateiktų paraiškų
įgyvendinti ar sutikimus įgyvendinti ar sutikimų
partneriauti tarptautinių partneriauti tarptautinių
programų projektuose
programų projektuose skaičius
8.2. Kartu su partneriais 8.2.1. Pateiktų paraiškų
teikti paraiškas
tarptautiniams mokslo
tarptautiniams mokslo
projektams įgyvendinti skaičius
projektams įgyvendinti
8.3. Plėtoti tarptautinės 8.3.1. Pasirašytų
partnerystės tinklą
bendradarbiavimo sutarčių su
užsienio aukštosiomis
mokyklomis, kitomis
organizacijomis skaičius
8.3.2. Užsienio šalių, kuriose
turima tarptautinių partnerių,
skaičius
8.3.3. Įvardinti strateginius
studijų krypčių užsienio
partnerius ir vykdomas veiklas

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus
vedėjas
Fakulteto dekanas
Fakulteto prodekanas

Pavaduotojas strateginei plėtrai
Fakulteto dekanas
Fakulteto prodekanas
Katedros vedėjas
Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus
vedėjas
Mokslo skyriaus vedėjas
Studijų kokybės specialistas
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9. Didinti
tarptautiškumo
veikloms
įgyvendinti skirtą
biudžetą

8.4. Plėtoti narystę
tarptautiniuose
tinkluose ir gerinti
dalyvavimo juose
kokybę
8.5. Studentų
kompetencijų užsienio
aukštosiose mokyklose
ar įmonėse tobulinimas,
siekiant mokytis visą
gyvenimą
9.1. Teikti paraiškas
tarptautiškumo veiklų
įgyvendinimo
finansavimui gauti,
skirti lėšų iš institucijos
biudžeto

8.4.1. Tarptautinių narysčių
skaičius
8.4.2. Aktyvus dalyvavimas
tarptautinių tinklų veiklose
8.5.1. Studentų tobulinančių
kompetencijas užsienio
aukštosiose mokyklose ar
įmonėse skaičius
9.1.1. Tarptautiškumo veikloms
įgyvendinti skirtos Lietuvos ir
tarptautinių programų biudžetų
lėšos, pokytis proc.

Suderinta
Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai

Suderinta
Direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai

Danutė Valentienė
2021-05-31

Lina Tamutienė
2021-05-31

Parengė
Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vedėja
Kristina Nesovienė
2021-05-31

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus
vedėjas
Fakulteto dekanas
Fakulteto prodekanas
Katedros vedėjas
Ekonomistas

Aprobuota
Direktorato posėdyje
(2021-05-31 protokolas Nr. DP-22)

