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AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ IR DĖSTYTOJŲ TARPTAUTINIŲ PRAKTIKŲ IR STAŽUOČIŲ 
PROGRAMŲ PARTNERIŲ TINKLO KŪRIMO APRAŠAS  

 
 
Įvadas 
 
1. Šis aprašas yra projekto „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir 
dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų 
rezultatas. Projekto tikslas – gerinti aukštojo mokslo kokybę ir konkurencingumą 
sukuriant tarptautine partneryste pagrįstą studentų tarptautinės praktikos ir dėstytojų 
stažuočių organizavimo sistemą. Šis aprašas parengtas įvertinus  užsienio aukštųjų 
mokyklų patirtį užmezgant ryšius su užsienio partneriais tarptautinėms praktikoms ir 
stažuotėms organizuoti ir apibendrinus projekto vykdytojų surinkta informaciją. Siekiant 
šio projekto tikslo apraše apžvelgiama esama tarptautinių stažuočių organizavimo 
Lietuvos aukštosiose mokyklose patirtis, analizuojama tokių veiklų intervencinė logika 
bei aprašomi ryšių su užsienio partneriais užmezgimo procesai. 
 
2. Reaguodamos į darbo rinkos ir studentų poreikius Lietuvos aukštosios mokyklos vysto 
individualias stažuočių ir praktikų įgyvendinimo programas. Praktikos įmonėse ir 
organizacijose įtraukiamos į studijų programas, kuriamos informacinės sistemos praktikų 
įgyvendinimo procesams palaikyti ir optimizuoti, užmezgami tvaresni ryšiai su vietiniais 
partneriais. Tačiau šios svarbios iniciatyvos dažniausiai išlieka vietinėmis, nukreiptomis į 
absolventų galimybių integruotis vietos darbo rinkoje didinimą.  
 
3. Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungos ir tarptautines rinkas svarbi stažuočių ir 
praktikų plėtros niša yra Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų galimybių įsidarbinti 
užsienio įmonėse ir tarptautinėse organizacijose stiprinimas. Absolventų ir dėstytojų 
stažuotės tarptautinėse įmonėse ir organizacijose yra naudingos tiek individams, juos 
priimančiomis organizacijoms (įmonėms), tiek ir visai visuomenei. Jos sukuria palankią 
aplinką Lietuvos įmonių ir organizacijų internacionalizacijai, užsienio investicijų 
pritraukimui. Absolventai įgyja unikalios darbo kitokioje kultūrinėje aplinkoje patirties. 
Norint sėkmingai didinti tarptautinių stažuočių pasiūlą Lietuvos aukštosioms mokyklos 
turi plėtoti stažuotojus priimančių tarptautinių partnerių tinklą. 
 
4. Šio aprašo tikslas – suteikti metodinę pagalbą tarptautinių partnerių tinklus 
kuriantiems aukštųjų mokyklų darbuotojams, aprašyti tokių tinklų kūrimo prielaidas bei 
procesus. Dokumente konceptualizuojama stažuočių programų logika, pateikiamas 
partnerių tinklo kūrimo ir palaikymo procesų aprašymas. Šiame dokumente aprašytų 
procesų įgyvendinimas prisidės prie kokybiško tarptautinių stažuočių paklausos 
tenkinimo. Apraše naudojamos pagrindinės sąvokos yra šios: 
 

4.1 Stažuotė – suplanuotas studento mokymasis arba dėstytojo kvalifikacijos kėlimas 
darbo vietoje, kurio tikslas – stiprinti bendruosius ir/arba specialiuosius gebėjimus.  
 
4.2 Vietinės stažuotės – stažuotės, vykdomos stažuotojo gyvenamojoje vietoje 
įsikūrusioje įmonėje (organizacijoje).  
 

Aprašo tikslas 
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4.3 Tarptautinės stažuotės – stažuotės, vykdomos užsienio šalyje įsikūrusioje įmonėje 
(organizacijoje).  
 
4.4 Trumpalaikė stažuotė – stažuotė, trunkanti ne trumpiau nei viena savaitė ir ne 
ilgiau nei vienas mėnuo.  
 
4.5 Ilgalaikė stažuotė – stažuotė, trunkanti ilgiau nei vienas mėnuo.  
 
4.6 Praktika – suplanuotas studento praktinis mokymasis darbo vietoje, kuris yra 
neatskiriamas studijų programos dalis. 
 
4.7 Tarptautinių partnerių tinklas – tarptautinių stažuočių programą koordinuojančio 
subjekto tarptautinių partnerių, su kuriais užmegzti bendradarbiavimo ryšiai, visuma. 
 
4.8 Priimanti įmonė (organizacija) – įmonė (arba organizacija) užsienio šalyje, 
priimanti stažuotoją ir sudaranti sąlygas kokybiškam mokymuisi darbo vietoje pagal 
nustatytą stažuotės planą.  
 
4.9 Stažuotės koordinatorius – priimančios įmonės (organizacijos) arba aukštosios 
mokyklos darbuotojas, atsakingas už stažuotės įgyvendinimą, atstovaujantis 
atitinkamas puses įgyvendinant stažuotę reglamentuojančią sutartį. 

 
5. Rengiant šį aprašą buvo pasitelkta keletas vienas kitą papildančių metodų - buvo 
atlikta Lietuvos aukštųjų mokyklų vykdomų stažuočių ir praktikų programų ataskaitų bei 
statistinių duomenų analizė, interviu su Lietuvos aukštųjų mokyklų (dviejų universitetų ir 
dviejų kolegijų) užsienio ryšių skyrių darbuotojais bei praktikų koordinatoriais. Projekto 
metu įgyvendinti studijų vizitai į ES šalių narių aukštąsias mokyklas ir atlikti interviu su šių 
aukštųjų mokyklų tarptautinių stažuočių ir praktikų programų koordinatoriais. Remiantis 
šiais šaltiniais buvo aprašyta esama padėtis, identifikuoti aukštųjų mokyklų poreikiai 
tarptautinių stažuočių įgyvendinimui, taip pat aprašyta tarptautinių partnerių tinklo 
kūrimo logika, tinklo kūrimo ir palaikymo procesai. Šio dokumento prieduose pateikiami 
kvietimo bendradarbiauti bei bendradarbiavimo sutarties pavyzdžiai, kurie buvo 
naudojami projekto vykdytojų kuriant ir plečiant tarptautinių partnerių tinklą. 
 
6. Šis aprašas yra skirtas aukštųjų mokyklų darbuotojams, kuriantiems tarptautinių 
partnerių tinklus tarptautinių praktikų ir stažuočių programų įgyvendinimui. Jis taip pat 
naudingas aukštųjų mokyklų vadovybei priimant su stažuočių programomis susijusius 
sprendimus bei kuriant paskatas tokių programų įgyvendinimui. 
 
7. Aprašas pradedamas nuo esamos padėties analizės, kurioje pristatoma esama vietinių 
ir tarptautinių praktikų ir stažuočių programų įgyvendinimo praktika Lietuvos 
aukštosiose mokyklose, įdiegti procesai tokių programų įgyvendinimui bei susijusios 
problemos. Tarptautinių partnerių tinklo kūrimo koncepcijoje aprašoma tarptautinių 
stažuočių ir praktikų programų poveikio logika, tinklo kūrimo logika bei sąvokos. 
Tolesniuose skyriuose aprašomi partnerių tinklo kūrimo ir palaikymo procesai ir 
pateikiami priedai. 
 
1. Esamos padėties analizė: nerealizuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų poreikiai 
bendradarbiavimui su tarptautiniais partneriais organizuojant tarptautines 
praktikas/stažuotes 
 
8. Tarptautinių stažuočių įgyvendinimo praktiką Lietuvos aukštosiose mokyklose svarbu 
vertinti bendrame Lietuvos aukštojo mokslo sektoriaus raidos kontekste. Tarptautinių 

Metodai 

Tikslinė grupė 

Aprašo 
turinys 
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stažuočių programos savo tikslais taip pat tampriai siejasi su vietinių stažuočių programų 
įgyvendinimu. Tiek tarptautinėmis tiek ir vietinėmis stažuotėmis siekiama panašių tikslų, 
tačiau Lietuvos aukštosiose mokyklose šios veiklos dažniausiai atskirtos organizacinėje 
struktūroje – už jų įgyvendinimą atsakingi skirtingi mokyklų padaliniai. Tiek vietines tiek 
ir tarptautines stažuotes dažniausiai įtakoja studijų procesas, aukštųjų mokyklų 
vykdomos mokslinių tyrimų programos. Tarptautinių stažuočių plėtra susijusi su aukštųjų 
mokyklų pastangomis skatinti tarptautiškumą, dalyvauti tarptautinėse mobilumo ir 
mokslinių tyrimų programose. 
 
9. Aukštųjų mokyklų dėmesys studentų stažuotėms stiprėja reaguojant į suinteresuotų 
grupių atsiliepimus apie absolventų išsilavinimo kokybę bei jų integraciją į darbo rinką. 
Verslo įmones atstovaujančios organizacijos nuolat atkreipia dėmesį į kaštus, kuriuos 
patiria įmonės darbo vietoje apmokydamos į darbą priimtus absolventus. Aukštosios 
mokyklos šioje diskusijoje dažnai pabrėžia, kad jų misija visų pirma yra ugdyti bendrąsias 
atskiros srities specialistui reikalingas kompetencijas, skatinti kritinį mastymą, gebėjimą 
priimti sprendimus unikaliose, nestandartinėse situacijose. Taip pat tikimasi, kad bent 
dalis absolventų sieks akademinės karjeros, todėl mokslo-tiriamajai veiklai reikalingų 
kompetencijų ugdymas užima svarbią vietą studijų programose. Nepaisant šių diskusijų 
sutariama, kad aukštųjų mokyklų studijų programų tikslai ir darbdavių poreikiai iš esmės 
gali būti suderinami. Aukštosios mokyklos turėtų skirti daugiau dėmesio paslaugoms, 
skatinančioms studentų integraciją į darbo rinką. Aukštosios mokyklos suvokia būtinybę 
geriau atliepti darbdavių poreikius, parengti studentus sklandžiai integracijai į darbo 
rinką. Atsižvelgdamos į darbdavių nuomonę jos įtraukia stažuotes į naujai kuriamas bei 
tobulinamas studijų programas, ilgina į studijų programas jau įtrauktų stažuočių trukmę. 
 
10. Skirti daugiau dėmesio stažuotėms studijų programose universitetus paskatino ir 
netiesioginė konkurencija su kolegijomis. Kolegijose studentų praktikos jau kuris laikas 
integruotos į studijų procesą. Praktikų apimtis koleginėse studijose turi būti ne mažesnė 
kaip 30 kreditų (iki 2011 m. rugsėjo 1d. - 20 kreditų). Kolegijų specifika nulemia tai, kad 
jų studijų programos lengviau atliepia darbo rinkos poreikius. Atitinkamai kur kas 
daugiau kolegijų studentų darbo patirties įgyja dar studijų metu. Netiesiogiai 
konkuruodami dėl studijų krepšeliams skiriamų lėšų dalies universitetai priversti mažinti 
šiuos skirtumus. 
 
11. Praktikos atlikimas studentams yra privaloma studijų programos dalis. Tai sukuria 
tam tikrus procesus aukštosiose mokyklose, kurios turi suderinti praktikų  veiklas su 
studijų programos tikslais, užtikrinti praktikos atitikimą minimaliems kokybės 
standartams. Taigi organizacijos ir jų teikiamos galimybės darbo vietoje turi atitikti tam 
tikrus aukštųjų mokyklų nustatytus minimalius reikalavimus, kurie skiriasi skirtingose 
mokyklose. Atitikimo šiems reikalavimams tikrinimas dažniausiai apsiriboja praktikos 
užduoties (plano) sudarymu bei neformaliomis užklausomis apie užduoties (plano) 
įgyvendinimo galimybes. Vietinių praktikų vietas dažniausiai pasiūlo katedros, jas taip 
pat gali susirasti ir patys studentai. Patvirtinami praktikos planai, kuriais siekiama 
užtikrinti praktikos tikslų atitikimą studijų programai. Taigi praktikos įtraukimas į studijų 
programą nulemia praktikos proceso reglamentavimą. Šis reglamentavimas apibrėžia 
praktikos tikslus ir trukmę, turi užtikrinti šios studijų proceso dalies kokybę. Praktikų 
organizavimo procesas  ir jų studijų programose aukštosiose mokyklose yra 
reglamentuotos  vidaus tvarkomis. Aukštosios mokyklos taip naudoja vietinių praktikų 
procesų organizavimą palengvinančias duomenų bazes, kuriose fiksuojamos katedrų 
siūlomos praktikų vietos, praktikas įgyvendinantys studentai, jiems priskirti praktikų 
vadovai.  
 

Studentų  
praktikų ir 
dėstytojų 
stažuočių 
plėtros 
kontekstas 

Vietinės 
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12. Kiek kitaip organizuojamos su studijų procesu nesusietos praktikos. Tokių praktikų 
pasiūlymus studentai gali gauti savo iniciatyva arba tarpininkaujant katedroms. Tokios 
praktikos nėra formalizuotos, jų formą, tikslus ir trukmę apsprendžia priimančiosios 
organizacijos, joms neprivalomi studijų programose numatyti tikslai. Dažniausiai tokios 
praktikos organizuojamos siekiant supažindinti absolventus su priimančiosios 
organizacijos veikla, žvalgantis būsimų darbuotojų arba ieškant būdų patenkinti 
trumpalaikę darbo jėgos paklausą. Tiek praktikos, kurios yra studijų proceso dalimi, tiek 
praktikos nesančios studijų proceso dalimi padeda studentams susipažinti su darbo 
aplinka priimančioje įmonėje ar organizacijoje - jos yra veiksminga absolventų 
integravimo į darbo rinką priemonė. Todėl aukštosios mokyklos turėtų būti 
suinteresuotos absolventų dalyvavimu ir su studijų procesu nesusietose stažuotėse. 
 
13. Apie dėstytojų stažuočių, ypač tarptautinėse įmonėse ir organizacijose, būtinybę 
kalbama rečiau. Tokio pobūdžio veikloms aukštosios mokyklos skiria gana mažai savų 
lėšų. Organizuojant dėstytojų mobilumą dažniausiai apsiribojama galimybėmis, kurias 
suteikia tarptautinės mobilumo programos. Šios programos finansuoja dėstytojų mainus 
tarp aukštojo mokslo institucijų, suteikia galimybes jiems gilinti profesines žinias 
užsienyje, tačiau dėl nepakankamų ryšių su verslo  įmonėmis ir organizacijomis, šios 
galimybės nepakankamai išnaudojamos. Kita vertus gana didelė dalis aukštųjų mokyklų 
dėstytojų aukštosiose mokyklose dirba nepilnu etatu ir turi pastovius ryšius (taip pat ir 
darbo santykius) su kitomis organizacijomis ir verslo įmonėmis. Ši aplinkybė, iš dalies 
nulemta sąlyginai žemo darbo užmokesčio aukštosiose mokyklose, palaiko dėstytojų 
mobilumą tarp akademinio, privataus ir viešo sektoriaus. Tokie dėstytojų ryšiai padeda 
užmegzti kontaktus su galimais partneriais tiek vietinių tiek ir tarptautinių stažuočių 
įgyvendinimui. Teigiamo poveikio užsienio stažuočių plėtrai turi ir tarptautinės 
mobilumo programos, taip pat Lietuvos Mokslo Tarybos įgyvendinamos mobilumą 
skatinančios priemonės. Nepaisant daugelio teigiamų pokyčių reikia pastebėti, kad vis 
dar išlieka daug kliūčių mobilumo plėtrai. Kai kurios aukštosios mokyklos dėstytojų 
mobilumo metu nutraukia atlyginimo mokėjimą. Dėstytojas mobilumo metu negali siekti 
jam iškeltų kiekybinių uždavinių tokių, kaip kontaktinių valandų skaičius. Mobilumo metu 
kaupiamas darbo stažas, atostogų dienos, nepadengiamos papildomo sveikatos 
draudimo išlaidos. Visa tai - specifiniai dėstytojų mobilumo barjerai. 
 
14. Būtinybė įvesti tarptautiškumo matmenį į stažuočių organizavimo procesą atsiranda 
dėl Lietuvos integracijos į ES bendrąsias rinkas. Svarbiu veiksniu tampa ir Lietuvos 
integraciją į ES aukštojo mokslo erdvę. Lietuva įgyvendina ES programas, dalis kurių yra 
nukreiptos ir į aukštojo mokslo ir verslo ryšių skatinimą studijų procese. Šios programos 
buvo svarbi paskata Lietuvos aukštosioms mokykloms pradėti organizuoti tarptautines 
studentų stažuotes. Didžioji dalis aukštųjų mokyklų patirties organizuojant tarptautines 
stažuotes susijusi su Erasmus programos „Student mobility for Placements“ veiklos 
įgyvendinimu. Ši veikla, kurios ištakos yra Leonardo da Vinci programoje, sukūrė 
pradines paskatas stažuočių tarptautiškumo skatinimui. Šiuo metu didžioji dalis studentų 
stažuotis užsienio įmonėse ir organizacijose išsiunčiami būtent per šią programą. 
Atitinkamai programa turi didelės įtakos formuojant su tuo susijusius aukštųjų mokyklų 
procesus bei patirtį. Tokia aukštųjų mokyklų elgsena rodo, kad šioje srityje pasiteisina 
atviro koordinavimo metodas – ES Mokymosi visą gyvenimą programa įtakoja užsienio 
šalių patirties perėmimą bei stažuočių veiklų internacionalizavimą. Kita vertus reikia 
pastebėti, kad Lietuvos ir užsienio aukštąsias mokyklas šios paskatos veikia kiek 
skirtingai. Užsienio aukštosiose mokyklose Erasmus programa tik prisidėjo prie jau 
egzistuojančios studentų praktikų organizavimo patirties internacionalizavimo. Tuo tarpu 
Lietuvoje tarptautinių stažuočių programos veiklos dar mažai išvystytos, vietinės 
praktikos labiau išplėtotos neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose, o Erasmus 
programos sukurtos paskatos yra sąlyginai didelės. Tarptautinės stažuotės (ir susijusios 
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programos) dažnai traktuojamos kaip atskiros nuo vietinių stažuočių organizavimo 
procesų, tam kuriami atskiri padaliniai ir sutelkiami pajėgumai. Taigi užsienio stažuočių 
plėtra ne visuomet yra organiškai susieta su bendrais studijų tikslais. 
 
15. Ji taip pat nulemia ir tam tikras šiuo metu įgyvendinamų stažuočių tendencijas ir 
apribojimus, parodo bendrąsias užsienio praktikų įgyvendinimo tendencijas. 1 lentelėje 
pavaizduota 2008-2009 metų dalies universitetų ir kolegijų užsienio praktikų 
įgyvendinimo pagal Erasmus programą statistiką. Lyginant atskirų aukštųjų mokyklų 
išsiųstų stažuotojų skaičių tūkstančiui studentų galima daryti išvadas apie bendrąsias šios 
rūšies mobilumo tendencijas. 
 
1 lentelė Dalies Lietuvos aukštųjų mokyklų dalyvavimo įgyvendinant Erasmus programos 
„Student mobility for Placements“ veiklas 2008-2009 mokslo metų rezultatai 

Institucija 

SMP 
skaičius 

SMP 
trukmė 
mėn.  

Studentų 
sk. 
(2009) 

SMP sk. 
/1000 
studentų 

Universitetai         

Kauno medicinos universitetas* 33 115.75 5175 6.38 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas* 97 291 15549 6.24 

Lietuvos veterinarijos akademija 11 33 1871 5.88 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 6 22.5 1169 5.13 

Vilniaus universitetas 110 345 24502 4.49 

Vytauto Didžiojo universitetas 34 102 8898 3.82 

Vilniaus dailės akademija 5 17 2097 2.38 

Šiaulių universitetas 28 85 11752 2.38 

Kauno technologijos universitetas 36 108 17386 2.07 

Klaipėdos universitetas 17 51 9340 1.82 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 8 24 7719 1.04 

Mykolo Romerio universitetas 1 3 19662 0.05 

Kolegijos         

Utenos kolegija 21 64 2646 7.94 

Kauno kolegija 62 212 8646 7.17 

Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija 7 22 1565 4.47 

Vilniaus kolegija 33 108 8976 3.68 

Žemaitijos kolegija 4 12 2219 1.80 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 4 12 3982 1.00 

Panevėžio kolegija 2 6 2480 0.81 

Šiaulių kolegija 2 6 2722 0.73 

Šaltiniai: Švietimo mainų paramos fondas, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės 
centras. * - 2008 metų studentų skaičiaus statistika. 
 
16. Iš šios dalyvavimo Erasmus programoje statistikos matome, kad aukštosios mokyklos, 
kuriose dominuoja technologinių ir gamtos mokslų studijų programos patenkina 
didžiausią poreikį užsienio stažuotėms. Nors aukštosios mokyklos, kuriose dominuoja 
socialinių/humanitarinių mokslų studijų programos išsiunčia mažiau studentų, nėra 
tvirtų įrodymų, kad stažuotės paklausą ar galimybes išsiųsti konkretų studentą nulemia 
studijų programa. Interviu programos metu pastebėta, kad skirtingos aukštosios 
mokyklos išsiunčia gana skirtingus kiekius tos pačios studijų srities studijų programų 
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studentus. Taigi sėkmę organizuojant stažuotes visų pirma nulemia gerai išvystyti 
stažuočių orgnizavimo procesai. 
 
17. Erasmus studentų praktikų organizavimo procesai iš esmės panašūs į vietinių 
praktikų organizavimo procesus. Didžioji dalis šių tarptautinių stažuočių yra studijų 
proceso dalis. Šioms stažuotėms taikomos specifinės procedūros, tokios kaip konkurso į 
praktikos vietas organizavimas, trišalių sutarčių sudarymas ir praktikos kokybės 
vertinimas. Užmezgant ryšius su stažuotės vietą teikiančiomis įmonėmis ir 
organizacijomis didžiausią vaidmenį turi katedros bei patys studentai. Studentai yra 
labiausiai suinteresuota grandis tarptautinių stažuočių įgyvendinimo procese. Dažnai 
kontaktų su būsima stažuotės vieta užmezgimui pasitarnauja akademinio mobilumo 
metu įgyti ryšiai ir įgūdžiai, asmeninės pažintys. Studentų užmegzti ryšiai su stažuotės 
vietomis išlieka naudingi ilgesnį laikotarpį – užsienio ryšių skyriai jais pasinaudoja 
išsiunčiant studentus ir kitais metais. 
 
18. Stažuočių koordinatoriai pastebi, kad patys studentai tik pradeda suvokti tarptautinių 
stažuočių jiems teikiamą naudą ir poveikį jų profesinei karjerai. Kol kas tokios stažuotės 
visų pirma siejamos su tam tikromis asmeninėmis rizikomis. Studentai nėra linkę dengti 
didesnės dalies su tokiomis stažuotėmis susijusių asmeninių mobilumo kaštų, dalis 
studentų linkę pasirinkti stažuotes Lietuvoje, nes siekia integracijos į vietinę darbo rinką. 
Viešinant „sėkmės istorijas“, kuriomis iliustruojamos sėkmingai įgyvendintos stažuotės 
bei teigiamas jų poveikis karjerai, stiprinamas stažuočių, kaip investicijos į asmeninę 
karjerą suvokimas. Patirtis rodo, kad tarptautinės stažuotės neveikia kaip tiesioginė 
ekonominės migracijos paskata. Studentai sugrįžta į aukštąsias mokyklas pabaigti studijų, 
tarptautinės stažuotės vietose pasiliekama gana retai, bet jose įgyta patirtis vertinama 
darbdavių ir teigiamai įtakoja karjeros raidą. 
 
19. Svarbus vaidmuo užtikrinant pakankamą kokybiškų studentų stažuočių užsienio 
įmonėse ir organizacijose pasiūlą tenka dėstytojams. Svarbia to prielaida yra dėstytojų 
mobilumas. Dėstytojai, kurie dalyvauja tarptautinėse mobilumo programose, kurie patys 
stažuojasi užsienio įmonėse ir organizacijose, užmezga tvarius ryšius su būsimais užsienio 
partneriais. Išvykų metu jie turi galimybes susipažinti su užsienio partnerių poreikiais, 
susitarti dėl studentų priėmimo. Akademinio mobilumo metu užmezgus ryšius su 
užsienio partneriais dėstytojai gali geriau užtikrinti stažuočių kokybę. Šiuo metu 
neegzistuoja tiesioginių specifinių paskatų dėstytojams, kurie užmezga ir palaiko ryšius 
su galimais stažuočių vietos teikėjais. Tokios pastangos įvertinamos kartu su kitomis 
pastangomis akademinio vertinimo procedūrų metu. Skatinimas už kontaktų užmezgimą 
turėtų būti išskirtas tarp paskatų už kitus pasiekimus. Aukštųjų mokyklų patirtis rodo, 
kad dėstytojų užmegzti ryšiai su užsienio partneriais yra tvariausi, dėstytojai suranda 
geriausią kokybę užtikrinančias tarptautinių stažuočių vietas. Tokie ryšiai yra stabilūs, nes 
dažniausiai remiasi asmeniniais profesiniais kontaktais. Svarbi prielaida tokių ryšių 
užmezgimui yra efektyvus aukštosios mokyklos tarptautiškumo skatinimo strategijos 
įgyvendinimas. Geri rezultatai pasiekiami aukštųjų mokyklų vadovybei tinkamai 
komunikuojant tarptautiškumo skatinimo tikslus ir teikiant paramą tarptautiniam 
mobilumui. 
 
20. Svarbus vaidmuo užmezgant ryšius su užsienio partneriais tarptautinių stažuočių 
įgyvendinimui tenka ir aukštųjų mokyklų užsienio ryšių skyriams. Šie skyriai atsakingi už 
tarptautinių mobilumo programų (tokių kaip Erasmus ir Leonardo da Vinci) 
įgyvendinimą. Tai struktūriškai atskiria tarptautinių stažuočių organizavimą nuo vietinių 
stažuočių organizavimo, už kurį atsakingos aukštųjų mokyklų katedros, studijų skyriai ar 
karjeros centrai. Esama pavyzdžių kai tokio atskyrimo siekiama išvengti (pavyzdžiui 
Vilniaus Universitete Erasmus student mobility for placements veiklos priskirtos VU 
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karjeros centrui). Mažesnėse institucijose toks atskyrimas nesukelia didesnių 
koordinavimo problemų, o stambesnėse stengiamasi palaikyti atskirų padalinių 
bendradarbiavimą siekiant išvengti veiklų persidengimų ar nekokybiško įgyvendinimo. 
Šis su tarptautinėmis stažuotėmis susijusių veiklų atspindys organizacinėje struktūroje 
rodo, kad tarptautinės stažuotės aukštosiose mokyklose visų pirma susijusios su 
tarptautinių mobilumo programų įgyvendinimu. Jos kol kas nėra tampriai integruotos su 
vietinių stažuočių organizavimo procesais, nors šie procesai panašūs (gali skirtis tik 
atrankos procedūros, minimali stažuotės trukmė ir tuo, kad skiriamas finansavimas 
praktikos išlaidoms padengti). Kita vertus tarptautinių ryšių skyrių įsitraukimas į šiuos 
procesus yra pagrįstas jų patirtimi įgyvendinant mobilumo programas, taip išvengiama 
kompetencijų dubliavimo. Nesvarbu kaip šie procesai atsispindi institucinėje struktūroje, 
matomas akivaizdus bendradarbiavimo tarp atskirų institucijos padalinių įgyvendinant 
tarptautinių stažuočių programas poreikis. 
 
21. Didelis vaidmuo užmezgant ryšius tarptautinių stažuočių įgyvendinimui tenka ir 
pačioms įmonėms ir organizacijoms, priimančioms stažuotojus. Įgyvendinant Erasmus 
tarptautines studentų stažuotes individualios įmonių užklausos daugelyje aukštųjų 
mokyklų kol kas sudaro pagrindinį sukurtų ryšių srautą. Kai kada savo užsienio partnerių 
vardu dėl stažuotojų kreipiasi ir vietinės įmonės. Tipiška įmonė, besikreipianti į 
aukštąsias mokyklas su prašymu skirti vienos ar kitos srities studentus jos siūlomai 
praktikos vietai, yra smulki arba vidutinė įmonė, paprastai turinti interesų Baltijos Šalių 
arba Rytų ir Centrinės Europos rinkoje, ieškanti stažuotojų, mokančių naujų ES šalių-
narių kalbas. Svarbia paskata tokioms įmonėms yra ir pilnai padengiami stažuotojo 
priėmimo kaštai. Priešingai nei stambios įmonės SVV įmonės yra lanksčios, ieškodamos 
stažuotojų greitai reaguoja į specifinius savo verslo plėtros poreikius. Su tokiomis 
įmonėmis užmegztas kontaktas išlieka ilgai, sėkmingai įgyvendinus stažuotes studentai į 
šias vietas siunčiami ir kitais metais. Ryšiai nutrūksta su tomis įmonėmis, kurioms 
nepavyksta užtikrinti tinkamos stažuotės kokybės arba kurios mažina veiklą ir atsisako 
savo plėtros ketinimų šiose rinkose. Tačiau stažuotės stambiose įmonėse ir 
organizacijose turi stiprių privalumų. Jos gali pasiūlyti įvairesnę stažavimosi patirtį, 
dažnai skiria papildomų resursų stažuotės kokybei užtikrinti. Stažuočių patirtis įgauta 
stambiose įmonėse ir organizacijose labiau vertinama darbo rinkoje. 

 
22. Reikėtų pastebėti ir svarbius skirtumus tarp įmonių ir organizacijų, 
bendradarbiaujančių su universitetais ir kolegijomis. Jeigu į universitetus dažnai kreipiasi 
partneriai, siekiantys plėtros į užsienio rinkas, tai į kolegijas dažnai kreipiasi įmonės, 
ieškančios darbo jėgos (ypač sezoninei darbo paklausai tenkinti). Taip pat svarbūs 
skirtumai tarp techninių ir socialinių-humanitarinių mokslų studentų. Surasti tinkamą 
stažuotės vietą techninių mokslų specialistams yra lengviau, nes jų studijos nukreiptos į 
specifinių kompetencijų formavimą, kurios yra paklausios labai apibrėžtame įmonių ir 
organizacijų rate. Tai atsiskleidžia ir pirmojoje lentelėje pateiktoje statistikoje. Tuo tarpu 
socialinių-humanitarinių mokslų studentų kompetencijos bendresnės, atitinkamai 
plačiau taikomos. Todėl sunkiau identifikuoti konkrečią įmonę ar organizaciją, kuriai 
tokie studentai būtų paklausūs. Tokia paklausa dažniau susijusi su vidiniais 
organizaciniais pokyčiais, kurie nėra viešinami. 
 
23. Apibendrinant esama stažuočių organizavimo patirtį galima teigti, kad tarptautinės 
stažuotės užima vis svarbesnę vietą aukštųjų mokyklų tarptautiškumo skatinimo veikloje. 
Šiuo metu Lietuvos aukštųjų mokyklų procesus užmezgant ryšius su įmonėmis ir 
organizacijomis didžia dalimi nulemia Erasmus programos įgyvendinimo patirtis. 
Atitinkamai daugiausiai studentų-stažuotojų priima ES SVV įmonės, turinčios interesų 
vietinėje rinkoje. Stažuotes stambiose įmonėse ar tarptautinėse organizacijose studentai 
įgyvendina retai. Šios organizacijos turi savas stažuočių programas, jomis siekiama 
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pritraukti talentingiausius studentus, o tai lengviau įgyvendinama centralizuotą atranką. 
Atitinkamai jas sunku motyvuoti suteikti specialias sąlygas Lietuvos aukštųjų mokyklų 
studentams, ar suderinti stažuotės trukmę ir turinį su studijų programos reikalavimais. 
 
24. Nepaisant gana trumpos tarptautinių stažuočių organizavimo patirties, aukštosios 
mokyklos pastebi, kad pastangos, įdėtos į šių veiklų organizavimą duoda teigiamą grąžą. 
Studentai įgyja unikalios tarptautinės patirties, sustiprėja praktinio darbo įgūdžiai bei 
kompetencijos, kyla pasitikėjimas aukštojo mokslo institucija bei pasitenkinimas studijų 
kokybe. Aukštosios mokyklos, suvokdamos tokio pobūdžio veiklų naudą, yra linkusios 
plėsti tarptautinių stažuočių apimtis. Prie stažuočių plėtros prisideda ir aukštųjų mokyklų 
perėjimas prie lankstesnės studijų organizavimo sistemos – tokiomis aplinkybėmis 
studentai į stažuotę gali būti išleidžiami bet kuriuo studijų metu. 
 
25. Tačiau siekiant užtikrinti tolesnį įgyvendintų stažuočių skaičiaus augimą svarbu 
derinti vietinių ir užsienio stažuočių organizavimo procesus, nes jais siekiama panašių 
tikslų. Tarptautinių stažuočių ir praktikų sistemos kūrimas taip pat siejasi ir su  Lietuvos 
verslo konfederacijos vykdomu stažuočių projektu, kuriuo siekiama pritraukti lietuvių 
studentus, kurie šiuo metu mokosi užsienio aukštosiose mokyklose. 
 
26. Erasmus programos įgyvendinimo metu institucijų įgyta patirtis turėtų būti pritaikyta 
užmezgant ryšius su įmonėmis ir organizacijomis, kurios nėra tipinės šios programos 
stažuočių įgyvendinimo partnerės. Į tarptautines stažuotes turėtų būti išsiunčiama 
daugiau socialinių-humanitarinių studijų studentų. Į dideles tarptautines organizacijas 
turėtų būti siunčiami ir dėstytojai, kurie padėtų užmegzti tvarius ryšius su užsienio 
partneriais. Jie turėtų būti tinkamai skatinami už tokių ryšių užmezgimą ir palaikymą. 
Siekiant šių tikslų svarbu apsibrėžti logiką, kuria remiantis įgyvendinamos stažuotės, bei 
aiškinama stažuočių nauda institucijoms, individams ir bendrai visai visuomenei. 
Remiantis šia išplėsta logika turi būti vystomi stažuočių įgyvendinimo procesai. 

 
 
2. Tarptautinių partnerių tinklo kūrimo koncepcija: tinklo kūrimo principai, tikslai ir 
uždaviniai 
 
27. Aiškiai konceptualizuoti tarptautinių partnerių tinklo kūrimą labiausiai padeda 
stažuočių proceso dalyvių gaunamos naudos bei patiriamų kaštų bei rizikų 
apibendrinimas. Remiantis juo galima išskirti pagrindines dalyvių įsitraukimo prielaidas 
bei skatinimo kryptis. Tarptautinių stažuočių nauda tiek tiesiogiai tiek netiesiogiai 
pasiekia visas procese dalyvaujančias puses. Didžiausią naudą iš kokybiškai įgyvendintos 
stažuotės gauna tiesiogiai šiame procese dalyvaujančios pusės – individai ir stažuotojus 
priimančios organizacijos. Šios pusės taip pat daugiausiai investuoja išteklių ir tiesiogiai 
susiduria su stažuočių programų rizikomis. 
 
28. Individai stažuočių metu susipažįsta su pasirinktos organizacijos darbo aplinka, įgyja 
praktinių žinių ir taip papildo studijų procese įgytas žinias. Stažuotės suteikia galimybę 
sustiprinti specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius. Tačiau pats dalyvavimo tokioje 
programoje procesas prisideda ir prie asmeninių savybių, tokių kaip savarankiškumas, 
asmeninio laiko valdymas, orientacija stresinėse situacijose, vystymo. Tarptautinės 
stažuotės unikalios ir tuo, kad individai jose įgyja tarpkultūrinių kompetencijų, susiduria 
su profesinėmis situacijomis kitokioje kultūrinėje aplinkoje. Tai prisideda prie bendrųjų 
asmeninių gebėjimų, reikalingų darbui šiuolaikinėje tarptautinėje darbo rinkoje, ugdymo. 
Taigi stažuočių metu individas gauna asmeninės naudos, kuri nepriklauso nuo stažuotės 
turinio. Tokios stažuotės patirtis būsimam darbdaviui liudija ne tik specifinę profesinę 
patirtį, bet ir asmeninę brandą, palengvina individo integraciją į darbo rinką. Stažuočių 
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dalyviai taip pat turi galimybę gauti pirmuosius rekomendacinius laiškus. Stambių 
tarptautinių organizacijų stažuotojai patenka į šių organizacijų rosterius (galimų 
darbuotojų rezervinius sąrašus). Kadangi studentai po stažuotės grįžta pabaigti studijų, 
tai yra laikotarpis kai tarptautinės patirties galima suteikti nedidinant emigracijos rizikos.  
 
29. Individai, dalyvaujantys tokiose stažuotėse, patiria su mobilumu susijusius kaštus – 
kelionės išlaidas, išlaidas, susijusias su pragyvenimo lygio skirtumais priimančiose šalyse, 
prarandamas pajamas dėl laikino darbo vietos netekimo, išlaidas, susijusias su sveikatos 
draudimu. Mobilumo metu taip pat gali susilpnėti asmeniniai ryšiai namų šalyje, mobilus 
asmuo tuo metu nestiprina savo pozicijų vietinėje darbo rinkoje (pavyzdžiui nedalyvauja 
stažuotėse vietinėse įmonėse, laikinai negali dirbti vietiniams darbdaviams), taip pat 
susiduriama su netikrumu dėl stažuotės vietos kokybės. Mobilumo išmokos padengia 
dalį asmens patiriamų finansinių mobilumo kaštų. Tačiau nefinansiniai kaštai ir 
mobilumo rizikos dažniausiai išlieka, jos skiriasi kiekvienu konkrečiu atveju - priklauso 
nuo stažuotojo ir stažuotės vietos. Kokybiška stažuotė gali būti laikoma ta, kurios nauda 
viršija mobilumo kaštus bei vidutiniu laikotarpiu pasireiškusias rizikas. Kadangi stažuotės 
naudą apsprendžia ne tik patiriami mobilumo kaštai, bet ir specifinės individualiai 
patiriamos rizikos, stažuotės kokybė suvokiama subjektyviai, didele dalimi priklauso nuo 
asmeninio individo vertinimo. 
 
30. Tiesioginę stažuotės naudą patiria ir stažuotojus priimančios organizacijos (ar 
įmonės). Vidutinėms ir mažoms įmonėms aktualu tai, kad sąlyginai nedideliais kaštais 
galima gauti specifinės informacijos apie stažuotojo šalį bei jos rinkas. Jos taip pat turi 
galimybę adaptuoti savo marketingo medžiagą (atlikti vertimus ar pataisymus, užmegzti 
kontaktus su galimais partneriais šalyje). Dalį tarptautinių organizacijų motyvuoja 
galimybė stažuotojus supažindinti su savo veikla. Universitetų dėstytojų priėmimas 
stažuotei sudaro sąlygas kuriamų žinių perdavimui, taip pat tvarių ryšių su aukštąja 
mokykla užmezgimui.  Įmonės turi galimybę patenkinti sezoninius darbo jėgos paklausos 
svyravimus. Tarptautinių stažuotojų priėmimas taip pat prisideda prie atviros 
organizacijos įvaizdžio kūrimo. Taip pat patiriant sąlyginai nedideles sąnaudas sukuriama 
galimybė žvalgyti darbo rinką ir išbandyti potencialius darbuotojus. Stažuotojus 
priimančios organizacijos ir įmonės patiria ir kaštus. Dažnai stažuotojams pritraukti 
reikalinga padengti dalį individų mobilumo kaštų, užtikrinti pilną sveikatos draudimą. 
Tokio pobūdžio išlaidos, priklausomai nuo vietinių įstatymų, gali būti apmokestinamos. 
Užsienio valstybės institucijos dažnai susiduria su problemomis apibrėžiant šalies 
pilietybės neturinčio stažuotojo statusą. Kokybiškai stažuotei užtikrinti reikalingas 
stažuotojo integravimas, jam skiriamas prižiūrintis darbuotojas, kuris dalį darbo laiko 
atitraukiamas nuo tiesioginių užduočių, taip pat turi būti skirta darbo vieta, patiriamos 
netiesioginės  darbo vietos eksploatavimo išlaidos. 
 
31. Priimančioji organizacija (ar įmonė) susiduria su įvairiomis stažuotojo priėmimo 
rizikomis. Visų pirma stažuotojai dažniausiai neturi tinkamos darbo patirties ir tai mažina 
galimybes turiningai panaudoti stažuotės laiką organizacijos (įmonės) tikslų 
įgyvendinimui. Stažuotojams dažniausiai gali būti skiriamos nesudėtingos, rutininės 
užduotys. Didesnės atsakomybės užduočių jie įgyvendinti negali, nes nėra susipažinę su 
organizacijos (įmonės) veikla, turi mažai darbo patirties, negali būti motyvuojami tomis 
pačiomis, kaip motyvuojami pastovūs darbuotojai. Dažnai organizacija negali būti tikra 
dėl stažuotojo specifinių (profesinių) bei bendrųjų (pvz. kalbinių) gebėjimų tinkamumo. 
Tai galėtų užtikrinti kruopštesnė atranka, tačiau stažuotojas, skirtingai nei darbuotojas, 
priimamas trumpam laiko tarpui ir ribotiems įsipareigojimams, todėl tokia atranka 
neatsiperka. Atitinkamai stažuotojams keliami žemesni lūkesčiai. Organizacija gali 
dalyvauti stažuočių programose jei jos patiriama nauda viršija susidarančius kaštus bei 
pasireiškiančias rizikas. Net ir tais atvejais, kai šis balansas yra teigiamas, dalis 
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organizacijų gali būti nepajėgios įsitraukti į tokio pobūdžio veiklas dėl mažų galimybių 
atitraukti dalį savų pajėgumų nuo tiesioginių veiklų. Reikia pastebėti, kad tiek individo 
patiriama nauda tiek ir rizikos iš dalies siejasi su organizacijos patiriama nauda ir 
rizikomis. Kuo daugiau suteikiama galimybių individui stažuotės metu realizuoti savo 
specialiuosius gebėjimus tuo didesnę naudą patiria priimančioji organizacija ir pats 
individas. Tai gali būti pasiekta specialiomis rizikų pasireiškimo tikimybę mažinančiomis 
aukštųjų mokyklų paslaugomis. 
 
32. Aukštosios mokyklos susiduria su kaštais, atsirandančiais tarpininkaujant tarp 
organizacijų (įmonių) ir stažuotėse dalyvaujančių individų. Didėjant išsiunčiamų studentų 
skaičiui programas koordinuojančių skyrių darbuotojams tenka papildomas darbo krūvis 
palaikant ryšius su užsienio partneriais, derantis dėl stažuočių sąlygų, pasirašant sutartis, 
atliekant studentų atranką ir parengimą stažuotei, organizuojant stažuočių finansus ir kt. 
Papildomas darbo krūvis sukuriamas ir studijų procesą organizuojantiems dėstytojams, 
nes jie dažnai atsakingi už stažuotės kokybę, dažnai, užmezga ir palaiko ryšius su 
partneriais. Tiesioginė nauda, kurią gauna institucijos iš tokių stažuočių organizavimo yra 
užtikrintas studijų programos įgyvendinimas bei padidėjusi studijų kokybė. Tačiau dalis 
aukštojo mokslo institucijų gaunamos naudos yra netiesioginė – išaugęs pasitikėjimas 
(tiek studentų, tiek privataus ir viešojo sektoriaus institucijų) aukštojo mokslo institucija 
ir jos teikiamų paslaugų kokybe, augantis studentų pasitenkinimas, stiprėjantis 
institucijos įvaizdis. Aukštosios mokyklos tiek tiesiogiai tiek ir netiesiogiai patiria dalį 
individus veikiančių rizikų. Prasta stažuotės kokybė neigiamai veikia studijų procesą ir 
rezultatus todėl institucijos suinteresuotos tinkamų užsienio partnerių parinkimu, 
studento specifinių ir bendrųjų gebėjimų atitikimu organizacijų poreikiams. Aukštosios 
mokyklos taip pat suinteresuotos studentų integracija į darbo rinką, nes tai veikia studijų 
kokybės bei bendrą institucijos įvaizdį. 
 
33. Tarptautinės stažuotės turi specifinio poveikio ekonomikai bei bendrai visai 
visuomenei. Stažuotės prisideda prie tarptautinėje aplinkoje funkcionuoti pasirengusios 
darbo jėgos parengimo. Sukuriami asmeniniai ryšiai tarp užsienio organizacijų/įmonių, 
kurie vėliau gali būti panaudoti užsienio kapitalo pritraukimui į Lietuvą bei geresniam 
Lietuvos interesų atstovavimui tarptautinėse organizacijose. Įgyjama darbo tarptautinėje 
aplinkoje patirties. Visa tai kuria prielaidas užsienio investicijų pritraukimui, teigiamai 
veikia vietinę darbo aplinką. Geriau integruotis į darbo rinką pasirengę absolventai 
prisideda prie šalies ekonominės plėtros, mažina krūvį socialinės apsaugos sistemai, turi 
mažiau paskatų ekonominei migracijai. Visas šias sritis tarptautinės stažuotės veikia 
netiesiogiai, didžioji dalis poveikio pasireiškia vidutiniu (1-2 metų) ir ilguoju (3-4 metų) 
laikotarpiu. 

 
1 paveikslas. Tarptautinių stažuočių poveikis stažuočių programų dalyviams ir 
visuomenei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauda 
aukštojo 
mokslo 
institucijoms 
bei jų 
patiriami 
kaštai ir 
rizikos 

Nauda 
visuomenei 

 

Individai: 

 Susipažįsta su darbo 
aplinka, 

 Įgyja profesinės patirties, 

 Sustiprina bendruosius ir 
specialiuosius gebėjimus. 

Nauda visuomenei ir 
ekonomikai: 

 Rengiama tarptautinėje 
aplinkoje veikti pasirengusi 
darbo jėga, 

 Kuriami ryšiai su užsienio 
organizacijomis (įmonėmis), 

 Teigiamai veikiama vietinė 
darbo aplinka, 

 Absolventai geriau 
pasirengę integruotis į darbo 
rinką, 

 Mažinamas krūvis 
socialinės apsaugos sistemai. 
 

Aukštojo mokslo 
institucijos: 

 Įgyvendina studijų 
programas, 

 Gerina studijų kokybę ir 
studentų 
pasitenkinimą, 

 Stiprina institucijos 
įvaizdį, 

 Didina tarptautiškumą. 

Organizacijos (įmonės): 

 Žvalgo užsienio rinkas, 

 Žvalgo darbuotojų 
pasiūlą, 

 Supažindina su savo 
veikla, stiprina įvaizdį, 

 Naudojasi papildomais 
darbo ištekliaisi, tenkina 

Atranka ir kontrolė 
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Pirmajame paveiksle apibendrinta nauda, kurią gauna tarptautinių stažuočių programoje 
dalyvaujančios pusės. Įvardinus naudą, kurią tikimąsi gauti tarptautinių stažuočių  
įgyvendinime dalyvaujančios pusės, galima suformuluoti tokių stažuočių tarptautinių 
partnerių tinklo kūrimo tikslus ir uždavinius.  
 
34. Tarptautinių partnerių tinklo kūrimo tikslas – užtikrinti kokybiškų stažuotės vietų 
pasiūlą. Tinklas kuriamas į stažuočių organizavimo veiklas įtraukiant partnerius, kuriems 
dalyvaujant tikimasi, kad visų įsitraukusių pusių dalyvavimo tokiose stažuotėse nauda 
viršys dalyvavimo kaštus bei pasireiškiančias rizikas. Partnerių tinklas užtikrina ne tik 
stažuočių kokybę, bet ir stažuotės vietų pasiūlos pastovumą. Esant gerai išvystytam 
partnerių tinklui stažuotės organizuojamos remiantis ne atsitiktine organizacijų (įmonių) 
stažuotės vietų pasiūla, bet ilgesnio laikotarpio įsipareigojimais. 
 
35. Siekiant šių tikslų būtina įgyvendinti uždavinius, kuriuos apibendrintai galima būtų 
įvardinti kaip veiklų grupes, kurias būtina atlikti kuriant tarptautinių partnerių tinklus bei 
palaikant užmegztus ryšius. Galima išskirti du apibendrinančius uždavinius, kuriuos turi 
įgyvendinti aukštojo mokslo institucijos, ar kitos organizacijos, užsiimančios stažuočių 
organizavimu: 

 Įgyvendinti pasyvias stažuotojų paklausos skatinimo priemones - tai 
priemonių grupė, kuriomis skatinamas organizacijų (įmonių) susidomėjimas 
aukštosios mokyklos paslaugomis, sukuriamos prielaidos ilgalaikiams ryšiams. 
Pagrindinės prielaidos yra aukštosios mokyklos tarptautiškumo skatinimo 
programos įgyvendinimas bei akademinio mobilumo skatinimas. Prie pasyvaus 
skatinimo taip pat galima priskirti bendrosios informacijos apie stažuotes 
rengimą. Tokios informacijos paketai turi būti adaptuoti organizacijoms 
(įmonėms) bei studentams (dėstytojams); 

 
 Įgyvendinti aktyvias stažuotojų paklausos skatinimo priemones – tai 

priemonių grupė, kuriomis užmezgamas tiesioginis ryšys su organizacijomis 
(įmonėmis), supažindinama su stažuotojų priėmimo galimybėmis, įvardijami 
stažuotės metu atsirandantys kaštai bei tai, kokių priemonių bus imtasi 
kontroliuojant rizikas, taip pat pasirašomos vienkartinės ar ilgalaikės 
bendradarbiavimo sutartys. 

 
36. Įgyvendinant tarptautinių partnerių tinklo kūrimo uždavinius sukuriamos tinkamos 
prielaidos užmegzti ryšius bei kokybiškai įgyvendinti stažuotes. Taip pat sukuriami ir 
palaikomi tam tikri organizaciniai procesai, kurie leidžia tinkamai ir nuosekliai siekti kuo 
platesnio partnerių tinklo bei tinkamos stažuočių kokybės. 

 
3. Tarptautinių partnerių tinklo kūrimo procesai: tinklo valdymo principai, partnerių 
atrankos organizaciniai žingsniai 

 

Tinklo tikslai 

Uždaviniai 
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37. Visi procesai, atsirandantys įgyvendinant tarptautines stažuotes, yra susiję su 
tiesioginių ir netiesioginių stažuočių pasiūlos skatinimo priemonių įgyvendinimu. Šiame 
skyriuje aprašomos pasyvias ir aktyvias priemones įgyvendinančių pusių atsakomybės. 
Taip pat aprašomos dvi alternatyvos, kuriose stažuočių administravimo-koordinavimo 
vaidmenį prisiima skirtingi subjektai. 
 
 
 
3.1 Tarptautinių partnerių tinklo valdymo alternatyvos ir principai 
 
38. Galima išskirti dvi alternatyvas kaip gali būti kuriamas tarptautinių partnerių tinklas 
stažuočių organizavimui – tai centralizuota ir decentralizuota alternatyva. Įgyvendinant 
decentralizuoto tinklo kūrimo alternatyvą už partnerių paiešką atsakingos pačios 
aukštosios mokyklos, o centralizuotą alternatyvą už paiešką atsakinga kelias aukštąsias 
mokyklas savanorišku pagrindu jungianti asociacija. Taigi įgyvendinant skirtingus 
partnerių tinklo kūrimo modelius stažuočių programų koordinatoriaus vaidmuo atitenka 
skirtingiems subjektams, o jie turi skirtingas galimybes įgyvendinti koordinatoriaus 
funkcijas. Programos koordinatorius visų pirma atsakingas už pasyvių stažuotojų 
paklausos skatinimo priemonių įgyvendinimą. Jis taip pat palaiko visus tiesiogiai su 
programos įgyvendinimu susijusius procesus – derybas su suinteresuotomis 
organizacijomis, sutarčių pasirašymą, kokybės kontrolės priežiūrą, stažuotojų 
konsultavimą prieš išvykstant. 
 
39. Įgyvendinant decentralizuoto tarptautinių partnerių tinklo administravimo 
alternatyvą stažuočių programos koordinatoriaus, atsakingo už skatinimo priemonių 
įgyvendinimą ar įgyvendinimo priežiūrą, vaidmuo tenka už studentų karjeros vystymą 
atsakingiems aukštųjų mokyklų skyriams. Jei aukštoji mokykla neturi skyrusi pajėgumų 
studentų karjeros vystymui, tarptautinių stažuočių programos yra valdomos kaip dalis 
užsienio ryšių ir jas administruoja aukštųjų mokyklų užsienio ryšių skyriai. Įgyvendinant 
šią tarptautinių partnerių tinklo kūrimo alternatyvą aukštosios mokyklos kurtų 
individualius procesus, atsižvelgdamos į specifinius poreikius, galėtų laksčiai priimti 
susijusius sprendimus.  
 
40. Tačiau centralizuoto tarptautinių partnerių tinklo administravimo alternatyva turi 
ryškių privalumų. Įgyvendinant tokią alternatyvą nacionalinė tarptautinės praktikos ir 
stažuočių sistema būtų administruojama sistemoje dalyvaujančių aukštųjų mokyklų 
įsteigtos asociacijos. Tokiu būdų būtų gaunamas masto efektas – aukštosios mokyklos 
apjungusios savo pajėgumus galėtų pasiekti aukštesnių rezultatų, asociacija turėtų 
didesnę derybinę galią kontaktuojant su galimais tarptautiniais partneriais, būtų 
taupomos lėšos informacinei medžiagai rengti, pasiekiama aukštesnės tokios medžiagos 
kokybės, geriau įgyvendinami su stažuočių programomis susiję procesai. 
 
41. Šiame tarptautinių stažuočių plėtros etape, kai aukštosios mokyklos tik pradeda 
didinti tarptautinių stažuočių įgyvendinimo apimtis, siūlome įgyvendinti centralizuoto 
administravimo alternatyvą su kai kuriais decentralizuotos alternatyvos bruožais. 
Įsteigus asociaciją nacionalinei tarptautinių stažuočių ir praktikų sistemai administruoti 
būtų konsoliduoti aukštųjų mokyklų pajėgumai šių veiklų įgyvendinimui bei sustiprintos 
Lietuvos studentų ir dėstytojų galimybės stažuotis įmonėse ir organizacijose, kuriose 
konkurencija dėl stažuotės vietos yra didžiausia. Įgyvendinant centralizuotą modelį 
aukštosios mokyklos toliau galėtų užmegzti kontaktus su užsienio partneriais, tačiau 
asociacija įgyvendintų aktyvias paklausos skatinimo priemones – tiesiogiai kontaktuotų 
su stambiomis tarptautinėmis įmonėmis ir organizacijomis, su kuriomis užmegzti ryšius 
yra sunkiausia, bet kuriose stažuotės duoda daugiausiai naudos ir yra paklausiausios. 

Decentrali-
zuoto 
administra-
vimo 
alternatyva  

Centralizuoto 
administra-
vimo 
alternatyva  
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Asociacijos naudos gavėjais taptų ne tik aukštosios mokyklos (joms teikiama metodinė 
pagalba, siūlomi partneriai individualiam stažuočių organizavimui), bet ir tiesiogiai 
studentai – jie taptų bendrai visiems asociacijos aukštųjų mokyklų studentams skirtų 
specialių stažuočių programų naudos gavėjais.  

 
 
 

 
Centralizuoto ir decentralizuoto partnerių tinklo koordinavimo gerosios užsienio 
praktikos pavyzdžiai 
 
Madride veikianti privati, ne pelno siekianti organizacija Universitetų ir įmonių 
fondas (Fundación Universidad Empresa, www.fue.es) be kitų universitetų bei 
verslo įmonių bendradarbiavimą ska nančių veiklų organizuoja stažuotes 
studentams.  ondas yra geras universitetų ir įmonių centralizuoto 
bendradarbiavimo pavyzdys.  ondas tarpininkauja tarp įmonių ir universitetų. 
Fondo Valdyba atstovauja 16 Madrido universitetu   . Universitetų ir įmonių fondo 
tinklas apima verslo ir darbdavių asociacijas, tarptautines organizacijas, 
vietinės/regioninės/centrinės valdžios institucijos. Dėl atstovaujamų aukštojo 
mokslo institucijų bei verslo įmonių gausos fondas yra gerai žinoma institucija, 
turi stiprų įvaizdį bei derybinę galią. 

 

Panašiu principu veikiančių organizacijų, centralizuotai organizuojančių stažuočių 
programas, yra ir kitose šalyse. Pavyzdžiui The Saltire Foundation (Škotija, 
www.saltirefoundation.com) siūlo stažuočių galimybes tarptautinėse 
kompanijose. Panašias programas taip pat turi Vokietijos Akademinių Mainių 
Tarnyba (DAAD, www.daad.de), Carlo Schmid programą. 

Dar vienas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo pavyzdys yra nuo 2009 m. 
Comillos universiteto (Ispanija) koordinuojama Goya Mundus programa. 
Programa  nansuoja studentų   iš Madrido universitetų siun mą prak koms  
įmonėse ir ins tucijose ar nevyriausybinėse organizacijose JAV, Europos ir Azijos 
šalyse. Ši programa yra tęsinys 2002-2008 m. įgyvendintos Goya-Leonardo 
programos, kuri buvo ko-finansuojama Europos Komisijos ir Madrido 
autonominio regiono  valdžios siekiant paska n  studentų iš Madrido 
autonominio regiono prak kas Europos Sąjungos šalyse. Goya Mundus programos 
koordinavimas buvo pa kėtas Comillas universitetui konkurso būdu. Goya 
Mundus programoje dalyvauja 13 universitetų iš Madrido autonominio regiono. 
Visų universitetų studentai turi galimybę dalyvauti programoje. Dalyvaujantys 
universitetai priima valdymo sprendimus kasme niame programos priežiūros 
susitikime. 
 
Bocconi universitete (Italija) ryšius su užsienio įmonėmis (organizacijomis) 
užmezga specialus už karjeros konsultavimą ir ryšius su darbo rinka atsakingas 
padalinys. Šis padalinys administruoja didelės apimties partnerių siūlomų 
stažuočių duomenų bazę, atlieka išankstinį kokybės patikrinimą. ES darbo rinka 
traktuojama kaip vietinė todėl net ketvirtis universiteto prižiūrimų stažuočių yra 
įgyvendinamos užsienyje.  
 

 

http://www.fue.es/
http://www.daad.de/
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42. Atsižvelgiant į aptartų alternatyvų privalumus ir trūkumus vystant tarptautinių 
partnerių tinklą turėtų būti diegiami abiejų alternatyvų elementai. Atskiros aukštosios 
mokyklos ir toliau turėtų išlaikyti decentralizuotas veiklas ryšiams su partneriais 
užmegzti. Tačiau tuo pačiu turėtų būti pasitelkiamas tarptautinių partnerių tinklas, ypač 
ryšiams su stambiomis tarptautinėmis įmonėmis ir organizacijomis užmegzti. 
 
43. Tarptautinių partnerių tinklo plėtra turėtų būti vykdoma keliomis pakopomis. 
Pirmuoju tinklo plėtros etapu turėtų būti buriamas aukštųjų mokyklų, kuriuos vienytų 
bendri tarptautinių praktikų ir stažuočių organizavimo tikslai, branduolys. Šis aukštųjų 
mokyklų branduolys vėlesniame etape steigtų asociaciją. Prie šios asociacijos galėtų 
jungtis ir projekte nedalyvavusios aukštosios mokyklos bei viešojo sektoriaus 
organizacijos, kurios galėtų prisidėti prie tinklo kūrimo priimdamos užsienio praktikantus 
ir stažuotojus. 
 
44. Pirmajame plėtros etape sudaromos galimybės užmegzti ryšius su užsienio 
partneriais stažuočių ir praktikų įgyvendinimui. Tuo tarpu antrajame etape tinklas 
institucionalizuojamas, nusistovi aiškios dalyvaujančių aukštųjų mokyklų ir partnerių 
atsakomybės ir vaidmenys bei sukuriamos sąlygos abipusių įsipareigojimų didinimui. 
 
45. Pirmajame tinklo plėtros etape tinklo partneriai galėtų bendrai įgyvendinti pasyvias 
skatinimo priemones, ypač studentų ir galimų partnerių informavimo veiklas. Tuo tarpu 
įgyvendinus antrąjį tinklo plėtros etapą būtų sukurtos prielaidos bendram aktyvių 
skatinimo priemonių įgyvendinimui – daliniam stažuočių ir praktikų finansavimui bei 
bendrosios išankstinės atrankos organizavimui.   

 
3.2 Tarptautinių partnerių atrankos organizaciniai žingsniai  
 
46. Tarptautinių partnerių paieška aukštosiose mokyklose pradedama identifikuojant 
stažuotės vietų paklausą. Šis procesas organizuojamas trejopai: 
 

- Analizuojant galimų partnerių, stambių tarptautinių įmonių ir organizacijų 
atitikimą aukštosios mokyklos studijų programų rinkiniui, internacionalizacijos 
strategijai; 

- Atliekant aukštosios mokyklos katedrų apklausas; 

- Į paklausos identifikavimą įtraukiant studentus, renkant informaciją apie 
studentų savarankiškai įgyvendintas praktikas bei jų rezultatus. 

 
47. Identifikuojant galimus stažuočių (praktikų) tarptautinius partnerius pagrindinis 
atspirties taškas yra aukštosios mokyklos studijų programos, jų studentams suteikiamos 
specialiosios kompetencijos, studijų procese kylantys mokymosi iš praktinės patirties 
poreikiai. Tais atvejais kai aukštosios mokyklos strateginiuose dokumentuose yra 
detaliau išdėstyti aukštosios mokyklos internacionalizacijos tikslai, galima remtis ir šiais 
dokumentais. Tais atvejais kai aukštosios mokyklos strateginiuose dokumentuose ar 
studijų padalinių darbiniuose dokumentuose yra išskiriamos prioritetinės studijų 
programos, kurių įgyvendinimui reikalinga studentų ar dėstytojų praktinė darbo užsienio 
įmonėse/organizacijose patirtis, šių programų stažuočių/praktikų partnerių paieška gali 
būti prioritetizuojama jai skiriant didesnį dėmesį. 
 
48. Identifikuojant bendrąją stažuotės/praktikos vietų paklausą turi būti atliekama 
katedrų apklausa. Jos metu katedrų darbuotojai turėtų identifikuoti kokios srities 
įmonėse/organizacijose labiausiai reikalingos praktikos/stažuotės, kokiose konkrečiose 
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įmonėse/organizacijose būtų naudingos praktikos/stažuotės, kurioms gauti reikalingas 
partnerių tinklą administruojančios subjekto tarpininkavimas. 
 
49. Į poreikių identifikavimą įtraukiami ir studentai. Aukštosios mokyklos renka 
informaciją apie studentų individualiai surastas ir įgyvendintas praktikas, pasitenkinimą 
šių praktikų kokybe. Šiame etape taip pat pasinaudojama alumni asociacijų pagalba – 
siunčiamos užklausos apie jų praktikų patirtį bei jų turimus kontaktus su galimais 
stažuotės partneriais. Apibendrinant šią informaciją sprendžiama su kuriomis iš 
įmonių/organizacijų siektina užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius. 
 
50. Pagal identifikuotus poreikius galimų partneriu ieškant tarp didelių 
įmonių/organizacijų pravartu naudotis šiais šaltiniais: 
 
- Globalių tarptautinių įmonių reitingais (pvz.  ortune 500, 100 best companies to work 
for ir kt.); 
- Tarpvyriausybinių organizacijų agentūrų, fondų ir regioninių padalinių sąrašais (pvz. JT 
sistemos organizacijos: www.unsystem.org, Europos Sąjungos institucijos); 
- ES šalių-narių ir kitų valstybių institucijų, veikiančių su studijų programų turiniu 
susijusiose srityse, sąrašais. 
 
51. Tarptautinė praktika rodo, kad rezultatyvus būdas užmegzti ryšius su užsienio 
partneriais yra kontaktuojant su tarptautinių įmonių ir organizacijų darbuotojus ar 
lyderius apjungiančiais socialiniais tinklais (tokiais kaip pvz. Global Lithuanian Leaders). 

 
 
Socialinių tinklų panaudojimo užmezgant ryšius su tarptautinėmis įmonėmis ir 
organizacijomis gerosios užsienio praktikos pavyzdžiai 
 
Saltire fondas (Škotija) yra Glo alių škotu   (Global Scots) – tarptau nio  nklo, 
vienijančio škotus ar jiems prijaučiančius - padalinys.  ondas vykdo mokslinių 
s pendijų programą, apjungiančią prak kų pa r  su akademine pa r mi. Saltire 
fondo vykdomos prak kos nėra studijų   proceso dalis, jos papildo studijas. 
Programa yra  nansuojama Europos socialinio fondo lėšomis, iš kurių yra 
apmokami prak kantų dalyvavimo kaštai. Programoje dalyvaujantys universitetai 
taip pat įneša savo  nansinį   indėlį, kaip ir prak kantus priimančios įmonės. 
Stažuotės vietų paieška už krinama išim nai per Global Scots  nklą,  esiogiai 
bendradarbiaujant su aukščiausio lygio vadovais škotais dirbančiais užsienio, 
tarptau nėse įmonėse. Prak kos vietų   kokybė už krinama per Global Scots  nklo 
narių rekomendacijas ir personalinius kontaktus su škotais įmonių vadovais ar 
 nansų direktoriais, o taip pat siekiama kuo  ksliau suderin  stažuotojo poreikius 
ir įmonės  pą bei darbo pobūdį. 
  

 
 
52. Identifikavus paklausą atitinkančius galimus partnerius turi būti siunčiamos 
motyvuotos užklausos dėl galimo bendradarbiavimo, kurios paaiškinama 
bendradarbiavimo abipusė nauda bei tiesioginio skatinimo priemonės, kurias taiko 
aukštoji mokykla. Ateityje užmezgant ryšius su tarptautiniais partneriais praktikų 
įgyvendinimui turėtų būti naudojama ir Europos Komisijos praktikų organizavimo 
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platformą, kurią sukurti suplanuojama 2011 metais paskelbtoje Europos aukštojo mokslo 
sistemų modernizacijos darbotvarkėje

1
. 

 
53. Komunkuojant su galimais partneriais svarbu atsižvelgti į aukštosios mokyklos ir 
tarptautinės įmonės/organizacijos specifiką, apsprendžiančią bendradarbiavimo 
motyvaciją ir galimybes. Organizacijos (įmonės), kurios gali būti įtrauktos į tarptautinių 
stažuočių įgyvendinimo tinklą skiriasi savo veiklos specifika bei tuo, kiek yra 
standartizavusios ir kaip organizuoja stažuočių įgyvendinimo procesus. Taip pat ir 
aukštosios mokyklos skiriasi tuo, kokia stažuotojų paklausą gali sukurti. Organizuojant 
stažuotes didelę įtaką turi priimančiosios organizacijos (įmonės) dydis. Mažos 
organizacijos stažuotojus priima pagal poreikį, kuris yra nepastovus ir ribotas. Tai 
nulemia stažuotojų paklausos ribotumą. Kita vertus neturėdamos pakankamai didelio 
stažuotojų srauto šios organizacijos (įmonės) nestandartizuoja su tuo susijusių procesų ir 
yra lankstesnės priimti stažuotojus aukštųjų mokyklų nustatytomis sąlygomis. Didelės 
organizacijos (įmonės) galėdamos priimti daugiau stažuotojų, išlaiko pastovesnę 
stažuotojų paklausą todėl ima standartizuoti susijusius procesus ir yra mažiau 
lankstesnės. Didelėse tarptautinėse organizacijose svarbus vienodų sąlygų stažuotojams 
iš įvairių šalių sudarymui. Skirtumų esama ir tarp viešo bei privataus sektoriaus 
organizacijų (įmonių). Viešojo sektoriaus organizacijų procesai dažnai yra griežčiau 
reglamentuoti, jos privalo sudaryti vienodas sąlygas šalių-narių kandidatams. Tuo tarpu 
privačios įmonės tokio pobūdžio įsipareigojimų neturi, kandidatus jos pasirenka 
daugiausiai atsižvelgdamos į verslo plėtros poreikius. 
 
54. Taigi organizacijų praktikantų priėmimo procedūros gali būti suskirstytos į  
standartizuotas ir nestandartizuotas, uždaras ir  atviras procedūras. Kuriant tarptautinių 
partnerių tinklą reikia atsižvelgti į su tuo susijusių procedūrų pobūdį ir standartizavimo 
lygį. Didelė dalis tarptautinių organizacijų turi nusistovėjusias praktikantų / stažuotojų 
priėmimo procedūras. Tais atvejais, kai procedūros mažiau standartizuotis aukštosios 
mokyklos gali lengviau derėtis dėl specialių bendradarbiavimo sąlygų, kurios atitiktų 
studentų/dėstytojų poreikius bei studijų programas. Tais atvejais kai potencialaus 
partnerio procedūros labiau standartizuotos reikia siekti specialių susitarimų su 
organizacija dėl informacijos teikimo, kad galimi kandidatai kuo anksčiau ir kuo tiksliau 
būtų informuoti apie praktikos galimybes. Taip pat aukštoji mokykla gali derėtis dėl kitų 
specialių sąlygų aukštosios mokyklos studentams mainais siūlant atrankos ir kitas 
paslaugas. Tais atvejais kai specialių sąlygų gauti nepavyksta  svarbu investuoti į 
netiesiogines skatinimo priemones - parengti gaires konkurso dalyviams kaip sėkmingai 
sudalyvauti konkurse ir sukurti palaikymo procedūras. Reikia pastebėti, kad išankstinės 
atrankos paslaugos ir dalinio finansavimo galimybės patrauklesnės mažoms ir vidutinėms 
įmonėms bei organizacijos. Tuo tarpu stažuotės didelėse tarptautinėse organizacijose (ir 
įmonėse) teikia galimai didžiausią naudą, nes jos įtakingesnės (ar ekonomiškai 
stipresnės), stažuotės jose dažniau susijusios su darbo santykiais ateityje. Tačiau jos taip 
pat sunkiau prieinamos stažuotojams iš Lietuvos dėl didelės konkurencijos, didesnių 
mobilumo kaštų. Stažuočių didelėse tarptautinėse organizacijose ir įmonėse skatinimas 
padidintų Erasmus programos kontekste įgyvendinamų stažuočių įvairovę. 
 
55. Didelės įmonės ir organizacijos į aukštąsias mokyklas dėl stažuotojų kreipiasi itin 
retai. Jos retai teigiamai atsako į aukštųjų mokyklų užklausas. Tokios organizacijos turi 
savo nusistovėjusius praktikų organizavimo procesus, kurie dažnai sunkiai suderinami su 
į studijų procesą įtrauktų praktikų tikslais ir trukme. Dalis organizacijų ruošiasi vėliau 

                                                 
1 „Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe's higher education systems“ Communication from the 
Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of the 
Regions: Brussels, 20.9.2011COM(2011) 567. 

Organizacijų 
(įmonių) 
specifika  

Organizacijų 
(įmonių) 
procesai 

Stambių 
įmonių ir 
organizacijų 
specifika 
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įdarbinti gana didelę stažuotojų dalį. Todėl jos linkusios pilnai kontroliuoti atrankos 
procesą, negali teikti išlygų skirtingų šalių kandidatams. Didelėms įmonėms šiuose 
procesuose tarpininkauja personalo atrankos įmonės. Organizacijų nustatytose atrankos 
procedūrose itin retai įtraukiamos išimtys atskiroms šalims. Tiek mažas tiek ir dideles 
įmones ir organizacijas sunku motyvuoti ilgalaikių sutartinių įsipareigojimų sudarymui, 
kuriuose būtų deklaruojami ketinimai priimti aukštųjų mokyklų studentus ar suteikti 
jiems specifines sąlygas atrankos procese. Visų pirma tai susiję su tuo, kad sunku sukurti 
paskatas tokių sutarčių sudarymui, poreikis stažuotojams dažnai suvokiamas kaip 
trumpalaikis. Kai kurios įmonės ir organizacijos turi savo terminus bei sąlygas, kurios 
nebūtinai atitinka studijų programų reikalavimus.  
 
56. Užmezgant ryšius su galimais partneriais reikia atsižvelgti į šių skirtingų kategorijų 
partnerių specifiką. Tarptautines įmones pritraukia regioninė stažuotojų pasiūla, 
talentingiausių studentų atranka. Kvalifikuota laikina darbo jėga, turinti regiono 
specifikos žinių bei mokanti užsienio kalbas taip pat naudinga tarptautinėms 
nevyriausybinėms organizacijoms, ypač jų padaliniams atskirose šalyse. Praktikantai 
panaudojami vykdant organizacijos veiklas, mobilizuojant resursus, darbui su 
specifinėmis tikslinėmis grupėmis. Panašios paklauso laikinai darbo jėgai turi ir smulkios, 
bet unikalią darbo patirtį siūlančios ekspertinės, „think tank“ organizacijos. 
 
2 lentelė Skirtingos tarptautinių partnerių kategorijos ir jų stažuotojų programų 
įgyvendinimo specifika. 

Įmonės/ 
organizacijos 

Stažuotojų programų įgyvendinimo specifika 

Tarpvyriausybinės 
organizacijos 

Negali teikti pirmenybės skirtingų šalių stažuotojams, 
stažuotojų atranką organizuoja centralizuotai, taiko aukštus 
reikalavimus. 

Tarptautinės 
nevyriausybinės 
organizacijos 

Galimos derybos dėl pirmenybės atskirų šalių kandidatams, 
dažnai reikalauja padengti dalį stažuotės išlaidų. 

Tarptautinės 
korporacijos 

Retai linkusios teikti pirmenybę skirtingų šalių stažuotojams, 
stažuotojų atranką organizuoja centralizuotai (dažniausiai 
pasitelkdamos personalo atrankos įmonių pagalbą), taiko 
aukštus reikalavimus stažuotojams. 

Stambios užsienio 
įmonės 

Stažuotojų iš konkrečių šalių poreikis susijęs su verslo plėtros 
strategija ir vidiniais procesais, kurie nėra komunikuojami 
išorei.  

 
57. Siūlant bendradarbiavimo galimybes užsienio partneriams bei įgyvendinat stažuotes 
svarbu ne tik atsižvelgti į kiekvienos įmonės ar organizacijos specifiką, bet taip pat ir 
šalies, į kurią vyksta stažuotojas teisinę aplinką, kuri gali paveikti stažuotės eigą. Tokia 
patirtis lengviau kaupiama ir apibendrinama įgyvendinant centralizuotą stažuočių 
organizavimo modelį. 

 
58. Kontaktų užmezgimo su užsienio partneriais procesai priklauso ir nuo aukštosios 
mokyklos specifikos. Dalis aukštųjų mokyklų stažuotes organizuoja tik kaip studijų 
proceso dalį. Tai daro procesą mažiau lankstų stažuotės turinio, įgyvendinimo terminų 
prasme. Tačiau diegiant individualius studentų mokymosi ir atsiskaitymo planus 
atsiranda galimybės studijų metu įgyvendinti stažuotes, nesusietas su studijų planu. Kai 
stažuotė nėra studijų proceso dalis, aukštoji mokykla veikia tik kaip tarpininkas tarp 
studentų ir darbo rinkos padedantis studentams įgyti kokybiškesnę stažavimosi patirtį. 
Didelę reikšmę užsienio partnerių pasirinkimui turi ir tai, kiek studijų procesas nukreiptas 

Aukštųjų 
mokyklų 
specifika 
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į specialiųjų ir kiek į bendrųjų gebėjimų vystymą. Kuo didesnis dėmesys specialiesiems 
gebėjimams (techniniai mokslai, kolegijos) tuo labiau į stažuočių pasiūlos skatinimą turi 
būti įtraukti aukštųjų mokyklų katedrų darbuotojai, gerai pažįstantys darbo rinką bei 
pagrindinius jos veikėjus (įmones ir organizacijas) užsienio šalyse. Kuo gebėjimai 
bendresni (socialiniai-humanitariniai mokslai) tuo daugiau dėmesio turi būti skiriama 
netiesioginėms skatinimo priemonėms, nes tokie stažuotojai paklausūs sąlyginai 
platesniam organizacijų (įmonių) ratui. 
 
2 paveikslas. Stažuočių programų kaštai ir rizikos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Pasyvios skatinimo priemonės 
 
59. Pasyvių stažuotojų paklausos priemonių įgyvendinimo procesai yra lengviau 
planuojami ir įgyvendinami, nes skirti tinkamoms stažuotojų paklausos plėtros sąlygoms 
sudaryti. Šios priemonės tiesiogiai susijusios su aukštosios mokyklos tarptautiškumo 
skatinimo strategija ir jos įgyvendinimu. Šiuo metu tokias strategijas turi didžioji dalis 
aukštųjų mokyklų, tačiau kol kas stokojama tokių strategijų įgyvendinimo patirties, 
fakultetų lygyje retai suformuluojami tinkami uždaviniai strategijos tikslų įgyvendinimui. 
Tarptautinių stažuočių skatinimas turėtų būti vienu iš tokioje strategijoje įvardintų 
uždavinių. Bet kuris akademinio mobilumo skatinimas netiesiogiai prisideda prie 
stažuotojų paklausos augimo. Dėstytojai akademinio mobilumo metu gali užmegzti 
ryšius su organizacijomis (įmonėmis), potencialiomis stažuočių programų partnerėmis. 

Akademinis 
mobilumas 
kaip prielaida  

 

 
Individų kaštai ir rizikos: 
 

- Kelionės išlaidos; 

- Išlaidos, susijusias su 
pragyvenimo lygio skirtumais 
priimančiose šalyse; 

- Prarandamos pajamos dėl laikino 
darbo vietos netekimo; 

- Išlaidos, susijusias su (papildomu) 
sveikatos draudimu. 

 

- Susilpnėję asmeniniai ryšiai namų 
šalyje; 

- Nestiprinamos pozicijos vietinėje 
darbo rinkoje; 

- Netikrumas dėl stažuotės vietos 
kokybės.  

 

Organizacijų (įmonių) kaštai ir 
rizikos: 
 

- Dalies individų 
patiriamų mobilumo 
kaštų padengimas; 

- Mokestinės išlaidos; 

- Stažuotojo priežiūra; 

- Darbo vietos išlaidos. 
 

- Žemas stažuotojo 
specifinių (profesinių) 
bei bendrųjų (pvz. 
kalbinių) gebėjimų 
lygis; 

- Menka stažuotojų 
profesinė patirtis. 

 

Aukštųjų mokyklų kaštai ir rizikos: 
 

 Aukštojo mokslo institucijos programas 
koordinuojančių skyrių darbuotojų darbo krūvis; 

 Studijų procesą organizuojančių dėstytojų darbo 
krūvis 

 kiti tarpininkavimo tarp organizacijų (įmonių) ir 
individų administraciniai kaštai 

 

 
dėl prastai įgyvendintų stažuočių 

nepasiekti studijų rezultatai 

neigiamas poveikis pasitenkinimui 

studijų kokybe  

neigiamas poveikis institucijos įvaizdžiui 

 

Aktyvios ir pasyvios 
skatinimo priemonės 

Atranka ir 
kontrolė 

Atranka ir 
kontrolė 
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Studentai (ypač kolegijų) akademinio mobilumo metu  gali identifikuoti sau tinkamas 
stažuotės vietas. Stažuočių vietas galima susirasti pasitelkiant priimančios aukštosios 
mokyklos vietinių stažuočių organizavimo paslaugomis. Studentai, kurie jau yra dalyvavę 
mobilumo programose, yra mažiau rizikingi stažuotės programos dalyviai, nes mažiau 
tikėtina, kad jiems pasireikš su mobilumu susijusios rizikos, arba jie bus labiau pasirengę 
jas valdyti. Tokie studentai labiau pasirengę įsisavinti darbo kitoje kultūrinėje aplinkoje 
patirtį, jie mažiau jautrūs tokioms mobilumo pasekmėms kaip laikinai sumažėjusios 
pajamos, nutrūkę socialiniai ryšiai namuose ir kt. 
 
60. Apibendrinus galima teigti, kad aukštųjų mokyklų vaidmuo įgyvendinant stažuočių 
programas - užtikrinti tinkamą stažuotojų pasiūlą. Skyriai, administruojantys stažuočių 
programas, turėtų teikti specifinę informaciją apie stažuočių programas studentams – 
kokią galimą naudą stažuotė suteikia individui (pravartu naudoti sėkmės istorijas 
pasitelkiant sėkmingai stažuotėse sudalyvavusius aukštosios mokyklos studentus), kokie 
dalyvavimo stažuotės programoje kaštai ir rizikos ir kaip galima juos sumažinti. Taip 
informuoti studentai bus pasirengę kaip galima efektyviau išnaudoti stažuotės galimybę, 
o tai didina ir stažuotojus priimančių organizacijų gaunamą naudą. Tai svarbi skatinimo 
priemonė, nes šiuo metu būna atvejų kai nepanaudojamos visos stažuočių užsienio 
įmonėse galimybės. Studentai geriausiai gali įvertinti asmenines dalyvavimo programoje 
rizikas bei kaštus, todėl jie turi būti tinkamai informuoti apie aplinkybes kuriomis gali 
pasireikšti tokios rizikos ir kaštai bei naudą, kurią suteikia stažuotės. 
 
61. Stažuotes administruojantys skyriai taip pat turi rengti bendrąją informaciją apie 
stažuotojų priėmimo galimybes įmonėms ir organizacijoms ir viešintį ją užsienio kalba 
aukštosios mokyklos interneto svetainėje bei kitomis priemonėmis. Tokia informacija 
turi atspindėti stažuočių programos procesus, organizacijoms (įmonėms) teikiamas 
paslaugas, stažuotojų kokybę, bendradarbiavimo sėkmės istorijas. Tokia informacija 
sudaro sąlygas užmegzti ryšius užsienio organizacijų (įmonių) iniciatyva. Ši informacija 
taip pat parodo galimiems partneriams, kad egzistuoja struktūruoti procesai tokioms 
stažuotėms įgyvendinti, o tai savo ruožtu kelia pasitikėjimą bendradarbiavimo kokybe. 
Ypač svarbu pateikti informaciją apie tai, kokių priemonių aukštoji mokykla imasi 
stažuotės kaštams ir rizikai minimizuoti. Tai apima stažuotojų atranką ir parengimą, 
mobilumo išmokas, kokybės kontrolę ir kitus procesus. 

 
62. Taigi svarbiausios pasyvaus skatinimo priemonės yra stažuočių programų susiejimas 
su bendra aukštosios mokyklos tarptautiškumo skatinimo strategija bei akademinio 
mobilumo srautais. Taip pat tinkamas studentų (dėstytojų) ir galimų partnerių 
informavimas apie stažuočių programas bei priemones, kurių imasi aukštoji mokykla 
kaštams ir rizikoms minimizuoti. Visos aktyvaus skatinimo priemonės susijusios su 
tiesioginiu kontaktu su galimais užsienio partneriais.  

 
3.4 Aktyvios skatinimo priemonės 
 
63. Svarbi prielaida aktyvioms skatinimo priemonėms sėkmingai įgyvendinti – vidinis 
aukštųjų mokyklų darbuotojų skatinimas už užmegztus ryšius su tarptautinėmis 
organizacijomis (įmonėmis) stažuočių programų įgyvendinimui. Katedrų darbuotojai 
turėtų gauti tiesioginę ar netiesioginę naudą už tokių kontaktų užmezgimą. Katedrų 
darbuotojai (ypač techninių ir gamtos  mokslų srityse) turi žinių apie darbo rinką, 
užsienyje veikiančias jų srities įmones ir organizacijas, kurios gali būti tinkamos stažuočių 
įgyvendinimo partnerės. Tai mažiau taikytina socialinių-humanitarinių mokslų 
katedroms, nes šiose srityse teikiamos bendresnės žinios, kurios negali būti tiesiogiai 
siejamos su atskirų įmonių ar organizacijų veikla. Tais atvejais kai katedrų darbuotojai 
turi tamprų ryšį su darbo rinka, jie gali tinkamai informuoti užsienio įmones apie praktikų 

Katedrų 
darbuotojų 
skatinimas už 
kontaktų  su 
partneriais 
užmezgimą 

Studentų 
informavimas  

Organizacijų 
(įmonių) 
informavimas  
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galimybes, motyvuotai pristatyti programos naudą įmonei ar organizacijai. Tokios veiklos 
paprastai neįeina į tiesiogines šių darbuotojų pareigas. Jos turėtų būti skatinamos 
atsižvelgiant į jas kasmetinio vertinimo ar akademinės atestacijos metu. Turint išteklių 
gali būti taikomas ir tiesioginis skatinimas skiriant priedus vaisingus kontaktus 
užmezgusiems darbuotojams. Akademinio mobilumo vizitų metu katedrų darbuotojai 
(dėstytojai) turėtų būti skatinami planuoti ir vykdyti susitikimus su jų sektoriuje 
veikiančiomis įmonėmis (organizacijomis) ir jų asociacijomis, kurių metu joms pristatytų 
galimybes dalyvauti aukštosios mokyklos tarptautinių stažuočių programoje. Ryšių 
užmezgimas su užsienio įmonėmis turėtų tapti vienu bendros katedrų mobilumo 
programos tikslų. Jos turėtų išskirti organizacijas, su kuriomis naudinga užmegzti ryšius, 
išsikelti kiekybinius tokių ryšių užmezgimo tikslus. Katedrų ir jų darbuotojų sukurti ryšiai 
stabilesni, nes jie pagrįsti asmeniniais profesiniais kontaktais, geru sektoriaus ir jo darbo 
rinkos žinojimu. Tinkamas katedrų įsitraukimas į stažuočių programos  įgyvendinimą 
didina programos dalyvių naudą bei mažina rizikas, susijusias su organizacijų poreikių ir 
studentų lūkesčių neatitikimu. 
 
64. Stažuočių koordinatoriai tiesiogiai kontaktuoja su stambesnėmis užsienio 
organizacijomis (įmonėmis), kurios  pagal savo veiklos kryptį neatitinka  katedros 
specifikos, tačiau yra tinkamos stažuotojams priimti. Koordinatorius identifikuoja tokias 
organizacijas, kurios gali priimti įvairius ar bendresnius gebėjimus turinčius stažuotojus. 
Taip pat organizacijas, kurios gali tarpininkauti užmezgant ryšius užsienyje. Prie tokių 
organizacijų galima priskirti ir įvairaus pobūdžio Lietuvių bendruomenes bei Lietuvos 
ambasadas užsienyje. Jos paprastai turi ribotus resursus tokioms veikloms vystyti, bet 
gali būti naudingos tarpininkės tarp programos koordinatoriaus ir asmenų, turinčių 
informaciją apie stažuočių galimybes turinčias įmones. Programos koordinatorius taip 
pat komunikuoja su personalo atrankos ir žmogiškųjų išteklių įmonėmis, 
atstovaujančiomis stambias užsienio įmones (organizacijas). Koordinatoriai taip pat 
atsako į tiesiogines organizacijų (įmonių) užklausas dėl galimybių bendradarbiauti 
įgyvendinant stažuočių programas.  
 
65. Ieškant tarptautinių partnerių stažuotėms įgyvendinti būtina kaip galima labiau 
tiesiogiai kontaktuoti su įmonėmis (organizacijomis), su kuriomis siekiama užmegzti 
bendradarbiavimo ryšius. Todėl nereikėtų apsiriboti komunikavimu per įmones ar 
organizacijas apjungiančias asociacijas ir tinklus. Viena galimybių užmegzti ryšius yra 
dalyvavimas tarptautinėse mugėse ir specializuotose renginiuose. 

 
 
Ryšių su užsienio partneriais užmezgimo  ei stažuočių programų organizavimo 
gerosios užsienio praktikos pavyzdžiai 

 
Universitetų ir įmonių fondas (Fundación Universidad Empresa, www.fue.es) 
savo stažuočių organizavimo veikloje vadovaujasi principu, kad stažuotojus 
norinčios priim  įmonės turi prisiim  stažuočių kaštus. Visų pirma stažuotojus 
priim  norinčios įmonės fondui moka me nį 400 eurų dydžio narystės mokes . 
Mokestis yra priklausomas nuo dalyvavimo intensyvumo, t.y. jei per metus 
įmonė/organizacija nepriima nei vien  student , mokesčio nereikalaujama 
mokė .  ondui tenkan s administravimo mokes s sudaro 10 procentų nuo visos 
stažuotojo gaunamos sumos. Stažuotės gali vyk  priimančiose 
įmonėse/institucijose visame pasaulyje. Ieškodamas užsienio partnerių stažuočių 
įgyvendinimui fondas laikos pro-aktyvios strategijos. Visų pirma aktyviai 
kontaktuojamą su ispaniškų kompanijų padaliniais užsienio šalyse, taip pat 
dalyvaujamą verslo forumuose bei mugėse, kuriose siūlomos fondo paslaugos. 
Siekiant pritrauk  įmones, pirmasis kontaktas yra žmogiškųjų išteklių vadovas ar 
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vadybininkas. Tačiau taip pat dažnai kontaktuojama ir su specialistais bei  nansų 
skyriaus atstovais. Siekiant už krin  prak kų kokybę, prak kos vykdyme dalyvauja 
 ek akademinis,  ek ir įmonės paskirtas tutorius.   

 
Įgyvendinant Comillos universiteto koordinuojamą Goya Mundus programą 
tarptau nių partnerių stažuočių srityje ieško fakultetai, tarptau nių ryšių skyriai 
bei patys studentai. Ryšiai užmezgami naudojan s Goya duomenų baze, 
kontaktais iš tarptau nių konferencijų bei forumų, užsienio šalių pramonės ir 
prekybos amatų rūmų kontaktais. Universitetas taip pat organizuoja kasme nį 
užsienio šalių įmonių forumą. Prioritetas yra didin  turimų kontaktų skaičių JAV ir 
Azijos šalyse.  

 
 

 
66. Pagrindinės paklausą skatinančios paslaugos, kurias siūlo programos koordinatorius, 
yra išankstinė stažuotojų atranka ir jų parengimas stažuotei. Išankstinės stažuotojų 
atrankos metu atrenkami keli studentai, kurie atitinka organizacijos (įmonės) poreikius. 
Organizacija (įmonė) atsirenka kandidatą iš siauresnio rato kandidatų ir taip sumažinami 
jos dalyvavimo kaštai. Taip pat mažinamos ir rizikos, nes aukštoji mokykla turi daugiau 
informacijos apie studentus ir gali parinkti tinkamesnius kandidatus. Studentų 
parengimas stažuotei naudingas tiek individui tiek ir priimančiai įmonei (organizacijai), 
nes tai mažina jų atkritimo riziką bei didina jų pasirengimą tinkamai sudalyvauti 
stažuotėje.  

 
67. Esant galimybei koordinatorius taip pat gali finansuoti dalį stažuotojo mobilumo 
kaštų.  inansuojant dalį mobilumo kaštų ne tik didinama stažuotojų pasiūla, bet taip pat 
minimizuojamos programoje dalyvaujančių organizacijų (įmonių) finansinės rizikos. 
Stažuočių koordinatorius taip pat gali finansuoti mobilumo kaštus iš organizacijų 
(įmonių) surinktų įmokų už dalyvavimą programoje. Toks modelis naudingas tiek 
aukštajai mokyklai tiek ir organizacija (įmonei), nes taip mažinami finansiniai 
organizacijos (įmonės) kaštai - prie organizacijos (įmonės) kaštų neprisideda su darbo 
santykiais susiję mokesčiai. 
 

 
Išankstinės atrankos organizavimo ir mo ilumo kaštų padengimo gerosios 
užsienio praktikos pavyzdžiai 

 
Comillos universiteto koordinuojamos Goya Mundus programos kandidatai 
atrenkami remiantis Internetinės registracijos metu pateikiamais duomenimis – 
CV bei akademiniais pasiekimais. Galu nę stažuotojų atranką iš koordinatoriaus 
pasiūlytų kandidatų   vykdo priiman  įmonė (organizacija). Jei studentas jau turi 
susitarimą su priimančiąja įmone (organizacija), jis/ji pateikia prašymą grantui 
gau  Goya Mundus biurui. Goya Mundus koordinatorius  krina stažuotės  kslus, 
sąlygas bei kitus reikalavimus. Paraiškų stažuotėms atlik  priėmimo procesas yra 
tęs nis. Atliekant stažuotę Europoje 3 mėn. yra skiriama 2600 eurų grantas, 
Azijoje – 3000 eurų (sveikatos ir nelaimingų atsi kimų darbe kaštai yra įtrauk  į 
šią sumą). Stažuotojui atvykus į įmonę užsienio šalyje bei pasirašius sutar  su 
priimančiąja įmone išmokama 80 proc. granto. Stažuotės pabaigoje, gavus 
galu nes ataskaitas, išmokami likusieji 20 proc. granto. Galu nėje ataskaitoje 
stažuotojas ver na ir stažuotės kokybę.  
 
Bocconi universiteto (Italija) ryšius su darbo rinka palaikantis skyrius atlieka 
išankstinę kandidatų stažuotėms atranką. Akademiniais rezultatais remiantis 
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atrinktų studentų kandidatūros perduodamos partneriams, kurie pasirenka 
tinkamiausią kandidatą. Tai sustiprina pasitikėjimą tarp partnerių, užtikrina 
tolimesnį bendradarbiavimą, nes tokiu būdu taupomas partnerių laikas. 
 

 
 
68. Aukštųjų mokyklų siūlomos paslaugos ir mobilumo kaštų kofinansavimas sukuria 
pagrindą sutartiniams santykiams tarp stažuočių programos koordinatoriaus ir 
stažuotojus priimančios organizacijos (įmonės). Sudarant sutartis koordinatorius turėtų 
siekti, kad stažuotės turinys kuo labiau atitiktų studijų programą, stažuotės truktų bent 
du mėnesius, būtų dalinai finansuojamos mobilumo išlaidos, būtų suteikiamos specialios 
sąlygos aukštosios mokyklos studentams. Sutartys gali būti vienkartinės ir ilgalaikės. 
Koordinatoriaus tikslas sudaryti kuo daugiau ilgalaikių sutarčių su stažuotes sėkmingai 
įgyvendinusiomis organizacijomis (įmonėmis). Sudarant vienkartinę sutartį turi būti 
tikrinama ar organizacija (įmonė) gali įgyvendinti minimalius tokios sutarties 
įsipareigojimus – ji vykdo veiklą su studento studijų programa susijusioje srityje, pateikia 
stažuotės planą, atitinkantį minimalius aukštosios mokyklos keliamus reikalavimus. 
Sutartyje abi šalys apibrėžia bendradarbiavimo pagrindus, sudarančius sąlygas abipusei 
stažuotės naudai atsirasti. Taip pat apibrėžiami šalių įsipareigojimai bei  kokybės 
kontrolės procedūros. Ilgalaikės sutartys visų pirma skirtos bendradarbiavimo 
ketinimams išreikšti bei specialioms aukštosios mokyklos stažuotojų priėmimo sąlygomis 
apibrėžti. Tokie susitarimai apsaugo bendradarbiavimo ryšius nuo darbuotojų kaitos 
organizacijų viduje. Tiek ilgalaikės tiek ir trumpalaikės sutartys skirtos stažuočių 
programoje dalyvaujančių šalių rizikai mažinti.  
 

 
Bendradar iavimo sutarčių sudarymo gerosios užsienio praktikos pavyzdžiai 

 
Bocconi universitete (Italija) įgyvendinant tarptautines stažuotes sudaromos 
kelių lygių sutartys. Individuali stažuotės sutartis sudaroma kiekvienos stažuotės 
atveju. Tačiau taip pat sudaromos bendradarbiavimo sutartys tarp universiteto ir 
įmonių (organizacijų) dėl specialių sąlygų. Universitetas turi susitarimus su 
tokiomis tarptautinėmis įmonėmis kaip General Electrics (Paryžiaus padalinys), 
Barclays Capital, Damiani, Philips ir kt. Universitetas taip pat susitarimus turi ir su 
Europos Sąjungos bei Jungtinių Tautų institucijomis. 
 

 
69. Programos koordinatorius, taikydamas tiesioginio skatinimo priemones, tokias kaip 
dalinis mobilumo kaštų finansavimas, turėtų atidžiai stebėti kaip tokios priemonės 
įtakoja partnerių elgseną, ar stažuotojai gauna kokybišką stažuotės patirtį. Kai kuriais 
atvejais dalinis stažuotės kaštų finansavimas gali į programą pritraukti nepakankamai 
programoje dalyvauti suinteresuotus partnerius, kurie negali užtikrinti tinkamos 
stažuočių kokybės. 
 
4. Kontrolės aplinka ir tęstinumas 
 
70. Stažuotę įgyvendinančios įmonės (organizacijos) turi daugiausiai įtakos stažuotės 
kokybei. Pagrindinius kokybės užtikrinimo svertus turi įmonė (organizacija) bei pats 
stažuotojas. Todėl pagrindiniai stažuotės kokybės kontrolės saugikliai turi būti numatyti 
stažuotės sutartyje. Jie susideda iš trijų lygių: kokybės planavimo, įgyvendinimo procesų 
ir stebėsenos. Pagrindinė prielaida, kurią įgyvendinus galima teigti, jog įmonė 
(organizacija), geba užtikrinti stažuotės kokybę yra tinkamai parengtas stažuotės planas. 
Jame turi būti numatyti stažuotės mokymosi tikslai, atitinkamai kokias užduotis turės 
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atlikti stažuotojas, koks preliminarus darbo valandų skaičius tam skiriamas, kas 
atsakingas už stažuotojo priežiūrą – stažuotę įmonėje (organizacijoje) koordinuojantis 
asmuo. Stažuotės plane taip pat numatomas tarpinis ir galutinis kokybės vertinimas – 
vertinimą ir savivertinimą atlieka stažuotojas ir stažuotės koordinatorius įmonėje 
(organizacijoje). Stažuotės koordinatorius aukštojoje mokykloje priima ir apibendrina 
vertinimo rezultatus.  

 
71. Atliekant stažuočių vertinimą renkami atsiliepimai iš stažuotėje dalyvaujančių pusių. 
Todėl šis procesas tuo rezultatyvesnis, kuo jis yra labiau standartizuotas ir išplėtotas. 
Vertinimo anketos pasitarnauja kaip stažuotės patirtį struktūruojantis analizės 
pagrindas. Nustačius, kad stažuotės rezultatai neatitiko studento ar organizacijos 
(įmonės) lūkesčių tikrinamos aplinkybės bei numatomi galimi tobulinimo veiksmai. Tai 
ypač svarbu tarpinio vertinimo (praėjus 2-3 mėnesiams nuo stažuotės pradžios) metu. 
Nustačius, kad partneris nevykdo nustatytų įsipareigojimų (tinkamai arba iš esmės 
nevykdo stažuotės plano) pati radikaliausia sankcija yra stažuotės (ir bendradarbiavimo 
sutarties) nutraukimas. Tačiau taip pat galima naudotis sutartyje numatomais 
įsipareigojimais atsižvelgti į aukštosios mokyklos pastabas apie stažuotės vykdymo 
procesą. Apie savo įsipareigojimų nevykdymą informuojamas ir stažuotojas – šiuo atveju 
griežčiausia sankcija yra stažuotės neįskaitymas į studijų rezultatus, pareikalavimas 
grąžinti mobilumo išmokas. Reikia pastebėti, kad daugiausiai įtakos stažuotės kokybei 
aukštoji mokykla turi taikydama išankstines prevencines priemones. Kokybės kontrolės 
procesus ir sankcijas svarbu kaip galint detaliau apibrėžti bendradarbiavimo sutartyje. 
  
72. Jei nustatoma, kad kokybės problemos yra sisteminės (t.y. priklauso nuo partnerio 
veiklos ar lūkesčių specifikos, jo požiūrio į stažuočių programą, motyvacijos trūkumo) 
partnerystė su tokiu partneriu nutraukiama. Aukštosios mokyklos turėtų siekti 
palaipsniui didinti abipusius partnerystės įsipareigojimus – pradedant nuo vienkartinių 
sutarčių, vėliau pereinant prie ilgalaikių bendradarbiavimo sutarčių į jas palaipsniui 
įtraukiant susitarimus dėl specialių sąlygų aukštosios mokyklos studentams. Siekdamos 
įgyti didesnę derybinę galią aukštosios mokyklos gali apjungti savo stažuočių programų 
koordinavimo veiklas kurdamos bendrą tarptautinių partnerių tinklą ir tarptautinių 
stažuočių įgyvendinimo paslaugas. 
 
73. Pasiekus didesnes stažuočių įgyvendinimo apimtis organizacinius procesus gali 
palengvinti aktyvesnis informacinių technologijų naudojimas. Ypač jei vystomas 
centralizuotas partnerių tinklas – turi būti užtikrintas informacijos pasikeitimas apie 
partnerius tarp skirtingų aukštųjų mokyklų. Sistemos kūrimo pradžioje reikia vengti 
sudėtingų, kompleksiškų, visus procesus apimančių duomenų bazių kūrimo. Tokius 
projektus sunku įgyvendinti, nes nėra nusistovėję stažuočių organizavimo procesai, 
sunku numatyti informacinių technologijų naudojimo šiuose procesuose poreikius. 
Vidutiniu-ilgu laikotarpiu (4-5 metus) šių procesų palaikymui siūloma apsiriboti 
standartine programine įranga. Svarbiausia turėti centralizuotai kuriamo partnerių tinklo 
dalyviams prieinamus partnerių profilius. Toks profilis apimtų: įmonės (organizacijos) 
pavadinimą, tipą, veiklos sritis, būstinės (-ių) vietas, stažuočių organizavimo vidinių 
procesų apibūdinimą (vidinė stažuočių programa, trišalė sutartis ar pan.), stažuotojų 
poreikio apibūdinimą (kiekybinį ir kokybinį), stažuočių organizavimo  pagal sutartis su 
sistemą administruojančiu subjektu istoriją (įgyvendinta stažuočių, atsiliepimai apie 
kokybę ir pan.). Šiuo metu kai kurios aukštosios mokyklos turi vietinių stažuočių 
organizavimo procesus palengvinančias duomenų bazes, jos galėtų būti tobulinamos 
įtraukiant ir tarptautinių stažuočių organizavimą. Kuriant bendras duomenų bazes 
svarbus ne tik techninės bazės, bet ir informacijos atnaujinimo užtikrinimas. Šie procesai 
turi būti įvardinti bendradarbiavimo sutartyse. 
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74. Projekto „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės 
praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ metu perimta užsienio šalių 
patirtis ir užmegzti ryšiai su stažuočių partneriais yra rezultatai, galintys nešti naudą ir 
ilguoju laikotarpiu projektui pasibaigus. Projekto įgyvendinimo metu buvo taikomi 
saugikliai,  užtikrinantys veiklų tęstinumą. Visų pirma į sutarčių su užsienio partneriais 
pasirašymą buvo įtraukiamos visos projekte dalyvaujančios aukštosios mokyklos, taip 
sudarant sąlygas pasinaudoti šiais projekto rezultatais projektui pasibaigus. Projekto 
metu perimta patirtis dokumentuota ataskaitose ir metodiniuose dokumentuose. 
Tolesnį projekto veiklų įgyvendinimo tęstinumą užtikrintų nacionalinę tarptautinių 
stažuočių ir praktikų sistemą administruojančio subjekto įsteigimas. Projekto 
partneriams siūloma steigti asociaciją. Prie jos galėtų prisijungti ir projekte 
nedalyvaujančios aukštosios mokyklos. Tokiu būdu būtų įgyvendinama centralizuoto 
tarptautinių stažuočių administravimo alternatyva, turinti svarbių privalumų, kurie buvo 
plačiau aprašyti šiame apraše. Atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį asociacijos veikla 
galėtų būti finansuojama iš asociacijos narių, stažuotojus priimančių įmonių 
(organizacijų) už stažuočių programų administravimą surinktomis lėšomis bei iš kitų 
šaltinių. 
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