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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. spalio 14 d. 
 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 
LR švietimo ir mokslo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetas 

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 

 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

9.3.1 „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams padidinti 

studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą” 

 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Nr. 09.3.1-ESFA-V-709 „Studijų tarptautiškumo didinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų suma, mln. Eur: 

21,3 mln. Eur 

 

Pagal priemonę remiamos veiklos:  Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų 

bendradarbiavimas; 

 studentų ir dėstytojų mobilumo skatinimas, užsienio (tame tarpe ir užsienio lietuvių)  

studentų pritraukimas. Jungtinių studijų programų vykdymas; 

 Lietuvos aukštųjų mokyklų (tarptautinio) žinomumo ir prestižo didinimas, studijų 

Lietuvoje populiarinimas. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

x ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

(Taip pat pateikiamas trumpas paaiškinimas, kodėl veiklos turi būti vykdomos ne programos 

teritorijoje.) 

 

Dalis priemonės veiklų bus vykdoma ne Europos Sąjungos šalyse. Tokių veiklų išlaidos neturi 

viršyti 23 procentų priemonės išlaidų. 

Pagal priemonės veiklą „Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio šalių lituanistikos 

(baltistikos) centrų bendradarbiavimas“ planuojamas lietuvių kalbos ir kultūros ilgalaikis 
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dėstymas Čikagos ir Vašingtono universitetuose (Jungtinės Amerikos Valstijos) bei  Lvovo 

universitete (Ukraina). Ilgalaikio dėstymo tikslas – sukurti pastovų lituanistikos lektoratą 

šiuose universitetuose, kuris užtikrintų lituanistikos studijų programų tęstinumą. Planuojami 

trumpalaikiai vizitai į Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Kazachstano, Gruzijos, Izraelio, 

Jungtinių Amerikos Valstijų, Japonijos, Kinijos universitetus, kurių metu bus skaitomos 

paskaitos, konsultuojami studentai, renkama medžiaga archyvuose ir bibliotekose ir t.t. Taip 

pat planuojama surengti konferenciją Gruzijoje. Šių veiklų įgyvendinimas atvers galimybes 

Lietuvai įsilieti į pasaulinės lituanistikos (baltistikos) plėtros procesus bei pasinaudoti jais 

saugant bei populiarinant lietuvių kalbą, Lietuvos kultūrą, istoriją, atskleidžiant Lietuvos 

indėlį į pasaulio kultūrą, formuojant objektyvų požiūrį į Lietuvos praeitį ir dabartį. 

Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas - indėlis į teigiamo Lietuvos įvaizdžio 

kūrimą pasaulyje. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio lituanistikos (baltistikos) 

centrų studentų, dėstytojų bei tyrėjų mainai suteiks galimybę tobulinti jų dalykinę, mokslinę, 

pedagoginę kvalifikaciją. 

 

Pagal priemonės veiklą „studentų ir dėstytojų mobilumo skatinimas, užsienio (tame tarpe ir 

užsienio lietuvių) studentų pritraukimas. Jungtinių studijų programų vykdymas“ planuojama 

teikti stipendijas ES „Erasmus+“ programoje dalyvaujančių Lietuvos aukštųjų mokyklų 

studentų ir absolventų dalinėms studijoms ir praktikai užsienyje. Taip bus prisidedama prie 

Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų besimokančiųjų judumo srityje įgyvendinimo: dokumente 

„Tarybos išvados dėl besimokančiųjų judumo lyginamojo standarto“ (2011/C 372/08) yra 

numatyta, kad iki 2020 m. ES vidutiniškai ne mažiau kaip 20% aukštojo mokslo institucijų 

absolventų turėtų būti užsienyje praleidę su aukštuoju mokslu susijusių studijų ar mokymosi 

laikotarpį. 

Planuojama teikti stipendijas studentų dalinėms studijoms institucijose, su kuriomis Lietuvos 

aukštosios mokyklos vykdo bendras tarptautines jungtines studijų programas. Būtina 

finansuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, besimokančių tarptautinėse jungtinėse studijų 

programose, nuo 1 iki 3 semestrų studijų mobilumui į universitetus, su kuriais kartu 

vykdomos jungtinės studijų programos, tame tarpe ir ne ES šalių, universitetus. Tokios 

stipendijos didina jungtinių studijų programų patrauklumą ir šios programos nebus 

uždaromos, nes šiuo metu dalies programų studentų mobilumo veiklos yra finansuojamos iš 

kitų ES struktūrinių fondų projektų. Visų šių projektų įgyvendinimo laikotarpis baigiasi, todėl 

lėšų tolesniam studentų mobilumui finansuoti universitetai neturi. Taip pat šių veiklų 

įgyvendinimas turės tiesioginį poveikį Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumo lygiui bei 
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studentų užsieniečių pritraukimui. 

Planuojama teikti stipendijas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų tarptautinėms praktikoms 

užsienio lituanistinio švietimo mokyklose bei lietuvių bendruomenėse ir Lietuvos Respublikos 

diplomatinėse atstovybėse. Taip bus prisidedama prie 2014-2020 metų Nacionalinės pažangos 

programos iniciatyvų „stiprinti ir plėtoti Lietuvos piliečių ir lietuvių kilmės užsienio 

gyventojų tapatybę globalizacijos sąlygomis“ ir „skatinti užsienio lietuvių tautinės tapatybės 

išlaikymą ir įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą“ įgyvendinimo. Taip pat bus prisidedama prie 

„Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo. Šioje veikloje taip pat planuojami projektą 

įgyvendinančio personalo, valstybės mokslo ir studijų politiką formuojančių ir įgyvendinančių 

institucijų atstovų vizitai į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir lietuvių 

bendruomenes bei lituanistinio švietimo institucijas užsienyje (ne ES šalis), kontaktiniai 

seminarai ir renginiai, skirti skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą su 

„Erasmus+“ šalių Partnerių aukštosiomis mokyklomis. Šie vizitai ir renginiai yra būtini 

sėkmingam programų veiklų įgyvendinimui, naujų bendradarbiavimo tarp aukštųjų mokyklų 

galimybių sudarymui, ypač su tais regionais, su kuriais bendradarbiavimas silpnai išvystytas 

(Viduržiemio jūros regiono, Lotynų Amerikos, Azijos šalimis, Pietų Afrikos Respublika ir 

pan.), rezultatų stebėsenai ir vertinimui. Tokie vizitai ir renginiai yra pasiteisinę 2007–2013 

m. finansavimo periode įgyvendinto projekto metu. 

 

Pagal priemonės veiklą „Lietuvos aukštųjų mokyklų (tarptautinio) žinomumo ir prestižo 

didinimas, studijų Lietuvoje populiarinimas“ planuojama dalyvauti specializuotose studijų 

parodose užsienyje, kurios skirtos studentų informavimui apie studijų galimybes ir dalyvauti 

aukštojo mokslo asociacijų parodose (Europos EAIE, Šiaurės Amerikos NAFSA ir Azijos  

APAIE), kurios skirtos pristatyti nacionalines aukštojo mokslo sistemas bei kurti 

bendradarbiavimo tinklus. Dalyvavimas šiose parodose sukuria ir/arba sustiprina kokybės, 

patikimumo, aptarnavimo, konkurencingumo įvaizdį, pristatomos naujovės, įvardijami šalies 

bei konkrečios mokslo ir studijų institucijos privalumai. Parodoje pristatomas ir 

populiarinamas Lietuvos aukštojo mokslo prekės ženklas, stiprinamas pasitikėjimas šalimi.  

Planuojamos viešinimo priemonės skirtos didesne apimtimi pasiekti tikslinę auditoriją, 

informuojant apie planuojamus projekto veiksmus šalyse (parodos, renginiai).  

Planuojami projektą įgyvendinančio personalo, valstybės mokslo ir studijų politiką 

formuojančių ir įgyvendinančių institucijų atstovų vizitai, kurie suteikia galimybes palaikyti 

ryšius su Lietuvos aukštųjų mokyklų viešinimo tinklo nariais užsienyje bei pritraukti naujų 

narių, ieškoti bendradarbiavimo galimybių su užsienio valstybių švietimo srityje dirbančiomis 
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institucijomis, atlikti naujų rinkų žvalgymą, situacijos analizę, dalyvauti Europos Komisijos 

organizuojamuose aukštojo mokslo pristatymuose, parodose ne ES šalyse narėse, dvišalio 

bendradarbiavimo susitikimuose. 

2011-10-06 Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Kazachstano Respublikos Vyriausybė 

pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno srityse, kuris 

įsigaliojo 2013-12-09. Siekiant praktiškai įgyvendinti bendradarbiavimą su Kazachstanu 

švietimo ir mokslo srityje, turint kelių metų įdirbį ir matant dideles galimybes ne tik pritraukti 

studentus studijoms, bet ir siūlyti kvalifikacijos kėlimo kursus, dalyvavimą bendruose 

projektuose ir kitose veiklose, buvo sudarytas Lietuvos universitetų konsorciumas veikloms 

Kazachstane. Konsorciume dalyvauja 9 universitetai. Planuojama surengti temines 

konferencijas / studijų programų pristatymus Kazachstane. Lėšos būtų panaudotos Lietuvos 

aukštųjų mokyklų studijų programų, kvalifikacijos kėlimo kursų ir jų kokybės užtikrinimo 

sistemų bei valdymo produktų parengimui ir pristatymui Kazachstane, renginių 

organizavimui, kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti. Vykdant šias veiklas bus 

pasirašytos tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartys, suaktyvės studentų ir dėstytojų 

akademiniai mainai, padidės atvykusių stažuotėms skaičius, atsiras bendrų projektų ir kt. 

Projekto veiklomis bus didinamas Lietuvos ir jos aukštojo mokslo žinomumas ir prestižas, tuo 

pačiu Lietuvos universitetai didins savo tarptautiškumą. 

 
 

 
             Viceministras                                                                        _________________                      Rolandas Zuoza 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                                  (vardas ir pavardė) 
 
 


