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Vadovas parengtas įgyvendinant projektą “Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų 

studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir 

įgyvendinimas“. Projekto tikslas – gerinti aukštojo mokslo kokybę ir konkurencingumą 

sukuriant tarptautine partneryte pagrįstą studentų tarptautinės praktikos ir dėstytojų 

stažuočių organizavimo sistemą. 

 

Projektą iniciavo Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje. Projekto partneriai: 

Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mykolo Riomerio 

universitetas, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. 

 

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto 

“Mokymasis visą gyvenimą” priemonę “Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra”.  

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis. 
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Įvadas 

 

Dinamiškas globalizacijos procesas ženkliai keičia aukštojo mokslo aplinką: visuomenė 

sparčiai vystosi žinių, sumanios visuomenės ir ekonomikos link1, studijos ir darbo rinka 

tampa vis labiau tarptautiškesnės2, ekonominė konkurencija pasauliniu mastu reikalauja 

proveržio inovacijų srityje3. Aukštajam mokslui keliami reikalavimai konstruktyviai 

prisidėti prie šių pokyčių keliant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą (mobilumą), 

parengiant specialistus atitinkančius naujus darbo rinkos poreikius, bendradarbiaujant su 

verslu žinių ir inovacijų kūrimo ir komercializavimo procese4.  

 

Visa tai kelia didėjančius reikalavimus individualiai dėstytojams nuolat atnaujinti savo 

kvalifikaciją, ypač savo turimų ir studentams perteikiamų žinių bei gebėjimų sąsajos su 

praktika atžvilgiu, kad jos leistų rengti ir įgyvendinti darbo rinkos reikalavimus 

atitinkančias studijų programas, ruošti specialistus, gebančius sklandžiai įsilieti į 

tarptautinę darbo rinką, atlikti verslo poreikius atitinkančius tyrimus, bendradarbiauti su 

verslu kuriant ir diegiant inovacijas. Vienas iš pagrindinių būdų stiprinti šias 

kompetencijas – tai tarptautinės dėstytojų stažuotės užsienio neakademinėse 

organizacijose ir įmonėse5. 

                                                           
1
 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. 

nutarimu Nr. XI-2015 (Valstybės žinios: 2012-05-30 Nr.61-3050), prieiga per internetą: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2;  
ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“, patvirtinta Europos Komisijos 
komunikatu 2010 m. kovo 3 d. Nr. KOM(2010), prieiga per internetą: 
http://ec.europa.eu/lietuva/documents/skelbimai/2020m_europa.pdf. 
2 OECD (2010): Learning our lesson: Review of Quality Teaching in Higher Education, prieiga per internetą: 
www.oecd.org/dataoecd/52/23/44058352.pdf; Talent Mobility 2020: the Next genaration of International 
assigments, Price Water House Coopers, prieiga per internetą: http://www.pwc.com/gx/en/managing-
tomorrows-people/future-of-work/pdf/talent-mobility-2020.pdf 
3 Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva  „Inovacijų sąjunga“, patvirtinta   Europos Komisijos 
komunikatu 2010 10 06 COM(2010) 546, prieiga per internetą: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:lt:PDF; Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų 
strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 163(Valstybės 
žinios, 2010-02-25, Nr. 23-1075), prieiga per internetą: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365849&p_query=&p_tr2= 
4 Making the Most of Our Potential: Consolidating the European Higher Education Area (2012), Bucharest 

Communiqué, prieiga per internetą: 
http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf; 
OECD (2010): Learning our lesson: Review of Quality Teaching in Higher Education, prieiga per internetą: 
www.oecd.org/dataoecd/52/23/44058352.pdf; 
Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija:  Mokslioji Lietuva 2030, Mosta, 2011, Prieiga per internetą:  
http://www.moksliojilietuva.lt/images/documents/mokslioji_lietuva_2030_vizija.pdf  

 

 

 
5
 Mobility for Better Learning,  Mobility strategy 2020 for the European Higher Education Area (EHEA), 2012, 

prieiga per internetą:  http://www.ehea.info/Uploads/(1)/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf; 

Projekto “Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių 

sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ metu parengta studija “Nacionalinės lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų 

tarptautinių stažuočių sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo modelio pagrindimas”, 2011. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2
http://ec.europa.eu/lietuva/documents/skelbimai/2020m_europa.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/52/23/44058352.pdf
http://www.pwc.com/gx/en/managing-tomorrows-people/future-of-work/pdf/talent-mobility-2020.pdf
http://www.pwc.com/gx/en/managing-tomorrows-people/future-of-work/pdf/talent-mobility-2020.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:lt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:lt:PDF
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365849&p_query=&p_tr2=
http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/52/23/44058352.pdf
http://www.moksliojilietuva.lt/images/documents/mokslioji_lietuva_2030_vizija.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/(1)/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf
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Tarptautinė stažuotė yra viena iš pagrindinių priemonių, leidžianti aukštųjų mokyklų 

dėstytojams tobulėti profesinėje srityje. Tarptautinė stažuotė yra naudinga ne tik pačiam 

stažuotę atlikusiam dėstytojui, bet ir pačiai institucijai ar padaliniui, bei apskritai prisideda 

prie aukštojo mokslo ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo skatinimo, taip pat 

tarptautiškumo plėtros. Tarptautinė stažuotė: 

 

 Leidžia dėstytojui įgyti žinių ir tobulinti savo bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. Stažuotės metu dėstytojas susipažįsta su praktiniais mokslinių 

tyrimų (mokslo ir eksperimentinės plėtros veiklos) aspektais; susipažįsta su 

praktikoje aktualiomis tyrimų kryptimis, gali pasisemti naujų idėjų ateities 

tyrimams; susipažįsta su savo profesinės srities tarptautinėmis tendencijomis. 

 Leidžia aukštosioms mokyklos rengti praktinei veiklai geriau 

pasirengusius studentus. Stažuotės metu dėstytojas susipažįsta su realiomis 

darbo aplinkos sąlygomis, atnaujina praktinius savo dėstymo srities įgūdžius, 

kuriuos gali perteikti studentams užsiėmimų metu. 

 Padeda aukštojo mokslo institucijoms geriau orientuotis į rinkos poreikius 

rengiant studentus. Stažuotės metu dėstytojas susipažįsta su darbo rinkos 

reikalavimais ir darbdavių lūkesčiais, į kuriuos gali atsižvelgti tobulindamas studijų 

programas bei savo dėstomus dalykus. 

 Stiprina bendradarbiavimą tarp aukštosios mokyklos ir verslo sektoriaus. 

Stažuotės metu gali būti kuriami ir plėtojami bendrų tyrimo ar kito pobūdžio 

projektų planai, mezgamas ir plėtojamas bendradarbiavimas studentų praktikos 

srityje. 

 Didina Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą. Stažuočių metu mezgami ir 

plėtojami ryšiai su užsienio įmonėmis ir organizacijomis, didinamas Lietuvos 

aukštojo mokslo žinomumas užsienio šalyse. Stažuočių metu dėstytojai įgyja 

tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir bendravimo kompetencijų, leidžiančių aukštajai 

mokyklai gerinti darbą su užsienio studentais ir plėtoti tarptautinį 

bendradarbiavimą kitose srityse. 

 

Šis tarptautinių stažuočių vadovas supažindins stažuotėse dalyvaujančius dėstytojus su 

visais sėkmingai tarptautinei stažuotei reikalingais žingsniais:  

 

 Supažindins su stažuotės organizavimo ir vykdymo procesu ir etapais; 

 Leis suprasti galimus stažuotės tikslus ir formas; 

 Supažindins su stažuotės vietos paieškos šaltiniais; 

 Supažindins su reikalingais sutvarkyti dokumentais ir procedūriniais reikalavimais, 

reikalingais įforminant stažuotę; 

 Supažindins su darbo tarpkultūrinėje aplinkoje principais ir šaltiniais, leidžiančiais 

pasiruošti stažuotei pasirinktoje šalyje; 

 Pateiks praktinio pasiruošimo išvykimui atmintinę; 

 Supažindins su atsiskaitymo už stažuotę reikalavimus; 

 Pristatys stažuotės rezultatų sklaidos principus. 
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1. Stažuotės organizavimo procesas ir etapai 

 

 

Šiame skyriuje dėstytojas susipažins su kuriama nacionaliniu tarptautinių 

stažuočių  organizavimo sistema (projektas „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų 

studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir 

įgyvendinimas“) ir tarptautinės stažuotės procesu bei jo skirtumais, kai stažuotė 

organizuojama atskirai aukštosios mokyklos arba dalyvaujant nacionalinėje stažuočių 

sistemoje. 

 

1.1. Stažuotės organizavimo procesas 

 

Šiame skyriuje pristatoma įgyvendinant projektą „Nacionalinės Lietuvos 

aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių 

sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ sukurta Asociacija ir stažuočių 

organizavimo procesas dalyvaujant ir nedalyvaujant jame Asociacijai. 

 

Įgyvendinant projektą „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų 

tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“, buvo sukurtas 

pagrindas vieningai Nacionalinei aukštųjų mokyklų dėstytojų tarptautinių stažuočių 

sistemai (toliau – NDTSS). Ši sistema – tai tarpusavyje susijusių priemonių, procesų ir 

juos įgyvendinančių subjektų visuma, reikalinga Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų 

tarptautinėms stažuotėms įgyvendinti ir tobulinti. 

 

Viena svarbiausių šios sistemos naujovių ir centrinė jos veiklos ašis – projekto partnerių 

įkurta ir jų veiklą koordinuojanti asociacija (toliau – Asociacija). Prie Asociacijos galės 

jungtis ir kitos aukštosios mokyklos. Toliau pateiktos Asociacijos funkcijos. 

 

 

 

 

Asociacijos funkcijos 

 

Asociacija plėtoja savo veiklą ir įtraukia į ją naujus dalyvius tinklaveikos  principais, 

teikdama paslaugas partnerių organizacijoms:  

 

1. Rengia gaires nacionalinės tarptautinių dėstytojų stažuočių sistemos modernizavimui ir 

adaptavimui naujiems poreikiams Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje;  

 

2. Teikia visų rūšių paramą  tarptautinių stažuočių dalyviams, siunčiančioms ir 

priimančioms organizacijoms, plėtoja partnerių tinklą;  

 

3. Kuria ir administruoja informacinę duomenų ir dokumentų bazę; apdoroja duomenis  ir 

rengia  ataskaitas, kaupia ir  sistemina  informaciją apie gerąją stažuočių organizavimo 

patirtį ir jų rezultatus; vykdo tarptautinių dėstytojų stažuočių organizavimo tendencijų 

stebėseną ir analizę,  rekomendacijų ir pasiūlymų teikimą stažuočių organizavimo plėtros 

ir tobulinimo klausimais;  

 

4. Vykdo tarptautinio ir nacionalinio lygmens NDTSS rinkodarą;  
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5. Inicijuoja ir rengia programas ir projektus kartu su aukštosiomis mokyklomis ir kitomis 

partnerių organizacijomis, skirtus stažuočių organizavimo veiklai diversifikuoti, jos mastui 

didinti ir kokybei gerinti. 

 

 

Sukurtoje Nacionalinėje aukštųjų mokyklų dėstytojų tarptautinių stažuočių sistemoje 

tarptautinės dėstytojų stažuotės gali būti vykdomos per du vienas kitą papildančius 

būdus. Šie du būdai gali būti naudojami tuo pat metu, atsižvelgiant į tam tikru laikotarpiu 

vykdomas NDTSS plėtojamas veiklas, aukštosios mokyklos poreikius, galimybes ir kitas 

aplinkybes, jais abiem gali pasinaudoti ir į tarptautinę stažuotę norintys vykti dėstytojai: 

 

1. Decentralizuotas organizavimas – stažuotę organizuoja aukštoji mokykla pagal 

įprastinę tarptautinių dėstytojų stažuočių organizavimo veiklą dvišalių ryšių su 

priimančiomis organizacijomis pagrindu, tačiau dėstytojai gali pasinaudoti 

Asociacijos sukurtu tarptautinių partnerių paieškos tinklu ar kita metodine ir 

informacine pagalba ir paslaugomis. 

 

2. Centralizuotas organizavimas – stažuotes organizuoja Asociacija per savo 

inicijuojamas, rengiamas, koordinuojamas ir vykdomas tikslines programas ir 

projektus, pvz., tikslinius konkursus, kuriuose gali dalyvauti dėstytojai, norintys 

vykti į tarptautinę stažuotę. 

 

Šiame vadove šie du tarptautinių stažuočių organizavimo būdai vadinami scenarijais ir, 

aprašant stažuotės vykdymo etapus, nurodomi jų įgyvendinimo skirtumai pagal vieną ar 

kitą scenarijų. Schematiškai stažuotės vykdymo procesai pagal vieną ir kitą scenarijų 

pavaizduoti 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Stažuotės organizavimo ir vykdymo procesas pagal centralizuotą ir 

decentralizuotą scenarijų (brūkšneliais nurodyta, kai atitinkamas žingsnis viename ar 

kitame scenarijuje nereikalingas) 

Decentralizuotas scenarijus Centralizuotas scenarijus 

savarankiškai išsikelti stažuotės tikslą 

išsikelti stažuotės tikslą ir pasirinkti 

atitinkamą stažuotės programą ar projektą 

iš siūlomų Asociacijos 

susirasti stažuotes vietą savarankiškai 

arba pasirinkti iš aukštosios mokyklos 

ar Asociacijos partnerių tinklo siūlomų 

stažuotės vietų. 

susirasti stažuotės vietą iš Asociacijos 

partnerių tinklo duomenų bazės pagal 

konkurso sąlygas 

parengti ir suderinti su priimančiąja organizacija preliminarią stažuotės programą 

preliminarią programą suderinti su reikalingais padaliniais aukštojoje mokykloje 

rasti finansavimą stažuotei - 

- 

gauti preliminarų aukštosios mokyklos 

leidimą dalyvauti Asociacijos 

organizuojamame konkurse 
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tikslinti ir koreguoti preliminarią stažuotės programą, atsižvelgiant į akademinio 

padalinio kvalifikacijos kėlimo  ir veiklos kokybės gerinimo tikslus 

pateikti papildomą informaciją apie planuojamą stažuotę atitinkamam aukštosios 

mokyklos padaliniui 

- 

teikti Asociacijai paraišką dalyvauti 

konkurse stažuotei pagal paskelbtas 

konkurso sąlygas 

pateikti prašymą leisti išvykti į stažuotę atitinkamam aukštosios mokyklos 

padaliniui 

gauti aukštosios mokyklos leidimą išvykti 

- 
gauti Asociacijos teigiamą sprendimą 

dėl stažuotės skyrimo kandidatui 

vykti į stažuotę ir vykdyti jos programą 

iškilus poreikiui, keisti stažuotes programą, 

informuojant aukštąją mokyklą 

iškilus poreikiui, keisti stažuotes programą, 

informuojant aukštąją mokyklą ir 

Asociaciją 

po stažuotės  pateikti  ataskaitą aukštosios mokyklos numatyta tvarka 

- 
po stažuotės pateikti ataskaitas (dalykinę ir 

finansinę) Asociacijos nustatyta tvarka 

atsiskaityti už finansavimą jį skyrusiai 

organizacijai, jei tai nebuvo aukštosios 

mokyklos lėšos 

- 

 

 

Šio vadovo prieduose pateiktos aukštųjų mokyklų, akademinių padalinių, 

stažuotes koordinuojančių padalinių ir asociacijos funkcijos, organizuojant 

stažuotes pagal centralizuotą ir decentralizuotą modelį. Naudokitės šiais priedais, jei Jums 

kyla klausimų dėl šių padalinių ir institucijų atsakomybių. Svarbiausi principai, kuriuos 

reikia žinoti dėstytojui, planuojančiam vykti į stažuotę, pateikiami ir pagrindiniame šio 

vadovo tekste. 

 

 

1.2. Stažuotės etapai 

 

 

Šiame skyriuje trumpai pristatomi stažuotės organizavimo etapai ir veiklos 

kiekvieno iš jų metu. 

 

Stažuotės laikotarpį galima suskirstyti į tris pagrindinius etapus: pasiruošimas, vykdymas 

ir užbaigimas. Nuo gero pasiruošimo stažuotei priklauso kitų dviejų etapų sėkmingas 
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įgyvendinimas. Tolesniuose skyriuose smulkiau aprašytas kiekvienas stažuotės etapas, 

nurodomi darbai, kuriuos reikia atlikti tame etape, ir pateikiami praktiniai patarimai. 

Aprašant kiekvieną etapą, nurodomi aukščiau aprašytų scenarijų skirtumai (jei jų yra). 

 

2 lentelė. Tarptautinės stažuotės etapai ir veiklos 

Etapas Veikla 

P
A
S
IR

U
O

Š
IM

A
S

 

1. Stažuotės tikslo iškėlimas 

2. Stažuotės vietos paieška 

3. Stažuotės finansavimo paieška  

4. Stažuotės dokumentų tvarkymas ir procedūriniai 

reikalavimai 

5. Kultūrinis pasiruošimas 

6. Praktinis pasiruošimas išvykimui 

V
Y
K
D

Y
M

A
S
 

6. Stažuotės programos vykdymas 

U
Ž
B
A
IG

IM
A
S
 

7. Galutinės ataskaitos parengimas 

8. Stažuotės rezultatų sklaida 
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2. Pasiruošimas stažuotei 

 

Šiame skyriuje pristatomos pasiruošimo stažuotei veiklos: stažuotės tikslo 

iškėlimas, stažuotės vietos paieška, stažuotės finansavimo paieška, stažuotės 

dokumentų tvarkymas ir procedūriniai reikalavimai, kultūrinis pasiruošimas 

stažuotei. 

 

Prieš pradėdami ieškoti tarptautinės stažuotės vietos ir prieš išvykdami į stažuotę, 

susipažinkite su šiame Tarptautinės stažuotės vadove pateikta medžiaga, kuri padės laiku 

numatyti visus pasiruošimo tarptautinei stažuotei reikalingus veiksmus.  

 

Siekiant gerai pasiruošti tarptautinei stažuotei, siūloma dalyvauti aukštosios mokyklos 

arba Asociacijos organizuojamuose seminaruose, paskaitose, konsultacijose ir kituose 

užsiėmimuose, skirtuose pasirengti tarptautinei stažuotei. Šiuose renginiuose plačiau 

sužinosite apie keliamus tarptautinei stažuotei reikalavimus, procedūras, efektyvius 

pasiruošimo būdus, reikalingų dokumentų užpildymo reikalavimus bei svarbius 

dokumentų pridavimo terminus. 

 

2.1. Stažuotės tikslo iškėlimas 

 

Šiame skyriuje pristatomi aspektai, susiję su stažuotės tikslo formulavimu: 

dėstytojo kompetencijų struktūra, padėsianti iškelti ir suformuluoti stažuotės 

tikslus; išsamiai pristatomos galimos stažuočių formos. 

 

Dėstytojų stažuotės Lietuvoje kol kas nėra įprasta kvalifikacijos kėlimo forma. Užsienyje 

jos pasitaiko dažniau (pvz., JAV Mokslo rėmimo fondas turi atskirą rėmimo programą 

akademinių institucijų ir verslo įmonių ryšiams skatinti, pagal kurią remiami ir įvairių 

formų mokslininkų vizitai į įmones), tačiau irgi nėra labai plačiai paplitusios.  

 

Visų dėstytojų stažuočių tikslas – praktinių žinių ir patirties įgijimas, kaupimas, sklaida 

ir panaudojimas, siekiant gerinti dalykines bei praktines dėstytojo kompetencijas, bei 

ryšių tarp aukštosios mokyklos ir priimančiosios organizacijos užmezgimas ir palaikymas, 

siekiant sukurti ir gerinti sąlygas žinių perdavimui ir inovacijų kūrimui aukštajame moksle, 

versle, viešajame ir nevyriausybiniame sektoriuje. 

 

2.1.1. Siekiamos įgyti ar pagerinti kompetencijos ir stažuotės tikslai  

 

 

Norint pasinaudoti tarptautinės stažuotės galimybėmis pagerinti savo dalykines bei 

praktines kompetencijas, visų pirma reikia įvertinti savo kvalifikacijos kėlimo poreikius ir 

interesus. Šiuo pagrindu patikslinsite savo stažuotės tikslus ir stažuotės pobūdį, 

apsibrėžkite galimą priimančiųjų institucijų lauką. 

 

Stažuotės tikslas turėtų būti apibrėžiamas per jos metu siekiamas pagerinti arba įgyti 

kompetencijas: žinias ir gebėjimus. Stažuotės metu pirmiausiai bus siekiama gerinti 

dalykines, arba specialiąsias kompetencijas (pvz., susipažinti su konkrečiais 

dėstytojo profesinės srities aspektais, išmokti dirbti tam tikromis specialiosiomis 

technologijomis ir pan.). Papildomas (bet tik papildomas) tikslas gali būti  ir bendrųjų 

kompetencijų gerinimas. 
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Dalykinės kompetencijos 

 

Dalykinės dėstytojo kompetencijos – tai dėstomosios srities žinios, gebėjimai ir nuostatos. 

Dalykines kompetencijas galima pateikti kaip mokymosi lygmenis (žr. 1 pav.): 

 

 Žinojimas: informacijos prisiminimas, supratimas, pritaikymas, analizė, sintezė, 

vertinimas; 

 Gebėjimas: žinių taikymas; žinojimas, kaip atliekami tam tikri veiksmai;  

 Mokėjimas: mokėjimas parodyti, kaip kažką daryti, atkartoti 

 Įgūdžiai: savarankiškas veikimas 

 

 

 

 
1 pav. Žinių, gebėjimų, mokėjimų ir įgūdžių piramidė6  

 

Stažuotė, kaip kompetencijų ugdymo priemonė, gali būti skirta visiems kompetencijų 

lygmenims tobulinti:  

 sužinoma apie naujoves, srities tendencijas ir naujų žinių poreikius; stažuotė ypač 

gali būti naudinga siekiant aukštesnių žinojimo lygmenų: taikymo, analizės ir 

sintezės, vertinimo; 

 stebimas žinių pritaikymas praktinėje organizacijų veikloje;  

 mokomasi praktinių įgūdžių;  

 dalyvaujant realioje veikloje, įtvirtinami įgūdžiai.  

                                                           
6
 Pagal: Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų tarptautinių stažuočių sistemos sukūrimo ir 

įgyvendinimo modelio pagrindimas. Vilnius, 2011; Miller G.E., (1990). The assessment of clinical 

skills/competence/performance. Acad Med; 65: 563–567.   

Įgūdžiai: 

daro 

 

Žinojimas: žino 

 

Gebėjimas:  

žino, kaip 

 

Mokėjimas: 

gali atkartoti 

 

Žinių lygmuo 

Elgesio lygmuo 
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Pagal apibrėžimą pagrindinis akcentas stažuotėse turėtų būti teikiamas trečiajam ir 

ketvirtajam kompetencijų lygmeniui, kai dėstytojas savo sukauptas teorines žinias siekia 

paversti įgūdžiais. Tačiau, kiek stažuotės metu tikėtina pagerinti šias kompetencijas, 

priklauso ir nuo stažuotės trukmės (žr. kitą poskyrį). 

 

Kadangi stažuotė skirta dėstytojų įgūdžiams formuoti, svarbu apsibrėžti, kokių 

apčiuopiamų tikslų galima pasiekti jos metu kompetencijų ugdymo prasme7. 

Formuluodamas stažuotės tikslą, turėtumėm ypač akcentuoti unikalią stažuotės naudą: 

įgyti žinių galima ir nevykstant į stažuotę (skaitant literatūrą, dalyvaujant konferencijose), 

o stažuotė visų pirma yra skirta praktiniams gebėjimams ir įgūdžiams gerinti.  

 

Bendrosios kompetencijos 

 

Dėstytojo darbui svarbios ir bendrosios kompetencijos. Dauguma iš šių kompetencijų tam 

tikrame lygyje yra reikalingos jau iš anksto, norint sėkmingai atlikti stažuotę; tačiau 

stažuotės metu jos gali būti toliau gerinamos ir įtvirtinamos: 

 

1. Instrumentinės kompetencijos (atliekančios instrumentinę funkciją). Joms 

priklauso: 

 

• kognityviniai gebėjimai, gebėjimas suprasti ir valdyti / pritaikyti idėjas ir mintis; 

• metodologiniai gebėjimai valdyti aplinką: organizuoti laiką ir taikyti mokymosi 

strategijas, priimti sprendimus ar spręsti problemas; 

• technologiniai įgūdžiai, susiję su technologinių priemonių naudojimu, kompiuteriniai 

įgūdžiai ir gebėjimas apdoroti informaciją; 

• lingvistiniai gebėjimai – bendravimas žodžiu ir raštu ar užsienio kalbos žinios. 

 

2. Tarpasmeninės kompetencijos: asmeninės savybės, susijusios su gebėjimu 

reikšti savo jausmus; kritinis ir savikritinis mąstymas. Socialiniai įgūdžiai, susiję su 

tarpasmeniniais įgūdžiais, darbu komandoje, gebėjimu išreikšti socialinį ar etinį 

įsipareigojimą. Tarptautiniame kontekste svarbi stažuotės sėkmei kompetencija, kurią 

galima toliau ugdyti stažuotės metu, yra tarpkultūrinė kompetencija – kultūrinės 

įvairovės supratimas, gebėjimas sėkmingai bendrauti su kitų kultūrų atstovais. 

 

3. Sisteminės kompetencijos: žinios, suvokimas ir gebėjimai reikalingi derinant 

skirtingų sričių informaciją ar veiklas į vieną visumą. Tai gebėjimas žinias taikyti 

praktikoje, kokybės vadybos įgūdžiai, rūpinimasis veiklos ir aplinkos kokybe, 

gebėjimas prisitaikyti naujose situacijose, sąlygose; kūrybiškumas, iniciatyvumas; 

gebėjimas dirbti savarankiškai. 

 

Apibrėžiant stažuotės metu siekiamas įgyti kompetencijas, turėtumėte atsižvelgti ir į 

aukštosios mokyklos arba Jūsų padalinio kvalifikacijos kėlimo tikslus: pvz., galbūt Jūsų 

padalinyje planuojamas naujas dalykas, ir stažuotė padėtų Jums (geriau) pasirengti šio 

dalyko dėstymui. Taip pat ir aukštoji mokykla gali teikti prioritetus tam tikro pobūdžio 

stažuotėms, pvz., skatinti stažuotes, kurių pagrindinis tikslas yra įgyti praktinių įgūdžių, 

ir teikti mažesnį prioritetą pažintinio pobūdžio stažuotėms. 

 

                                                           
7
 Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų tarptautinių stažuočių sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo 

modelio pagrindimas. Vilnius, 2011. 
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Taigi, atsižvelgiant į stažuotės metu siekiamas pagerinti ar įgyti kompetencijas, 

suformuluojamas stažuotės tikslas. 

 

Jei dalyvausite stažuotėje pagal centralizuotą stažuočių organizavimo scenarijų, turėsite 

pasirinkti stažuotės programą ar projektą iš Asociacijos siūlomų programų ar 

projektų sąrašo, atitinkančią išsikeltus stažuotės tikslus. Žinoma, turėsite atitikti 

tinkamų kandidatų tai stažuotės programai ar projektui kriterijus.  

 

 

2.2.2. Stažuočių formos  

 

Minėtuose bendruose rėmuose – siekiant gerinti dalykines bei praktines kompetencijas – 

dėstytojų stažuotės gali būti įvairaus pobūdžio. Stažuotės rūšis priklauso nuo trijų 

veiksnių8: 

 

 stažuotės turinio, arba tikslo, apibrėžiamo per jos metu siekiamas gerinti 

kompetencijas; 

 stažuotės laikotarpio, kuris apriboja stažuotės metu tobulintinų kompetencijų 

sąrašą. Trumpalaikės stažuotės metu tikėtina pagerinti kognityvinio lygmens 

dalykines kompetencijas (susipažinti su įmonių ar organizacijų veiklos procesas) ir 

kai kurias bendrąsias kompetencijas. Ilgalaikės stažuotės metu tikėtina pagerinti 

ir elgesio lygmens dalykines kompetencijas (ugdyti mokėjimus ir įgūdžius atlikti 

tam tikrus procesus); 

 stažuotės struktūros – individuali ar grupinė stažuotė, darbas su vienu vadovu 

ar keliais, darbas viename padalinyje ar keliuose, darbo formų ir pan. veiksnių. 

 

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, galima išskirti keturias stažuočių formas (2 pav.): 

 

1. Stebėjimo stažuotė – jos metu dėstytojas tiesiog stebi vieną specialistą jam atliekant 

visus darbus (angl. shadowing). 

2. Asistavimo stažuotė – dėstytojas atlieka stažuotę atlikdamas kai kuriuos pagalbinius 

arba paprastesnius darbus. Tokiu atveju dėstytojas dar ir įgyja praktinių įgūdžių, nes 

prisideda prie veiklų įgyvendinimo. 

3. Darbo stažuotė vadovaujant – dėstytojas įsilieja į įmonėje ar organizacijoje vykdomus 

procesus, dalyvaudamas juose kaip įmonės ar organizacijos darbuotojas. Dėl to, kad 

stažuotė yra apribotos trukmės, labiausiai tikėtina dalyvauti įgyvendinant konkretų 

projektą. 

4. Savarankiško darbo stažuotė – dėstytojas įmonėje ar organizacijoje įgyvendina savo 

inicijuotą projektą. Projekto pobūdis priklauso nuo įmonės ar organizacijos ir dėstytojo 

srities specifikos, pvz., tai gali būti tyrimo, eksperimentinės plėtros projektas įmonėje, 

kampanija nevyriausybinėje organizacijoje ar kt.  

 

3 lentelė. Stažuočių formos ir jų turinys 

Stebėjimo 

stažuotė 

Asistavimo 

stažuotė 

Darbo stažuotė 

vadovaujant 

Savarankiško 

darbo stažuotė 

 Stebi organizacijos 

procesus 

 Susipažįsta su 

 Dalyvauja 

organizacijos 

procesuose ir 

 Įgyvendina 

organizacijos 

procesus 

 Savarankiškai 

atlieka 

suplanuotas 

                                                           
8
 Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų tarptautinių stažuočių sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo 

modelio pagrindimas. Vilnius, 2011. 
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vadovavimo veiklai 

pagrindais 

 Dalyvauja 

diskusijose 

 Renka informaciją 

prisideda prie 

organizacijos 

procesų 

įgyvendinimo 

 Susipažįsta su 

vadovavimo veiklai 

pagrindais 

 Dalyvauja 

diskusijose 

 Renka informaciją 

 Susipažįsta su 

veiklos principais 

 Susipažįsta su 

vadovavimo veiklai 

pagrindais 

 Priima sprendimus 

 Renka informaciją 

 

veiklas 

 Vadovauja veiklos 

procesui 

 Rengia ataskaitas 

 Ruošia rezultatų 

sklaidos ataskaitas 

(pranešimai, 

straipsniai, 

metodinė 

medžiaga) 

 

 

 

Žinoma, šios stažuočių formos yra idealios rūšys, o konkreti dėstytojo stažuotė gali apimti 

elementų iš kelių rūšių. Tikrovėje labiausiai tikėtinos dviejų apibendrintų tipų stažuotės, 

sujungiančios pirmąją ir antrąją formas bei trečiąją ir ketvirtąją formas: 

 

1. Stebėjimo-asistavimo stažuotė. 

2. Darbo stažuotė. 

   

Toliau detaliau paaiškinamos šios galimos stažuočių formos su pavyzdžiais. Aprašomos 

formos ir pavyzdžiai bei jų aprašymuose pateikti stažuočių naudos aspektai bus naudingi 

ne tik savarankiškai stažuotę inicijuojantiems dėstytojams, bet ir renkantis stažuotę iš 

Asociacijos siūlomų galimybių. 

 

1. Stebėjimo-asistavimo stažuotės 

 

Šios stažuotės tikslai gali būti pasiekiami ir trumpalaikės stažuotės metu. Tačiau norint 

įgyti daugiau praktinių įgūdžių, o ne tik susipažinti su įmonės ar organizacijos procesais, 

reikėtų ilgesnės stažuotės. 

 

Tokių formų stažuočių nauda: 

 

 dėstytojas/ mokslininkas susipažįsta su savo srities praktikomis, naujovėmis, 

tarptautiniais skirtumais šioje profesinėje srityje; 

 stažuotės metu dėstytojas geriau susipažįsta su šios veiklos srities poreikiais 

specialistams ir jiems reikalingoms žinioms bei įgūdžiams, šias žinias gali 

panaudoti koreguodamas savo kursus ir studijų programas;  

 dėstytojas gali geriau orientuoti savo dėstymą į praktiką, praturtindamas paskaitų 

medžiagą realiais praktiniais pavyzdžiais ir probleminiais atvejais; 

 stažuotės metu dėstytojas/ mokslininkas gali įžvelgti idėjų praktikoje aktualiems 

tyrimams; 

 stažuotės metu dėstytojas/ mokslininkas gali įžvelgti idėjų praktiniam tyrimų 

pritaikymui ir taip paskatinti atliekamų tyrimų komercinio panaudojimo tikimybę. 

 

Vienoje stažuotėje gali būti derinamos abi formos, asistavimo darbai su stebėtojo 

vaidmeniu. Intarpe pateikiamos tokios stažuotės pavyzdys. 

  

Pavyzdys: Stebėjimo-asistavimo stažuotė 1 
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Thomas J. Gerstensberger, psichologijos dėstytojas, atliko stažuotę paauglių 

priklausomybių reabilitacijos centre. Mintis atlikti stažuotę kilo dėl to, kad dėstytojas 

jautėsi negalintis pakankamai paaiškinti studentams, ko jie gali tikėtis palikę universitetą. 

 

Dėstytojo žodžiais, stažuotė buvo panaši į studento atliekamą praktiką: jis stebėjo 

profesionalus ir daugiau mokėsi stebėdamas, negu darydamas; taip pat dalyvavo 

grupinės terapijos sesijose, pildė pacientų sveikatos istorijas, pravesdavo pacientų 

protinių gebėjimų testus, dalyvaudavo darbuotojų susirinkimuose. 

 

Praktikos metu sukauptą tiesioginę patirtį dėstytojas panaudos dėstydamas kursą. 

Pavyzdžiai, stebėti praktikos metu, pagyvins ir suteiks įtikinamumo paskaitų metu 

dėstomai medžiagai. Be to, praktikos metu buvo sustiprinti bendradarbiavimo ryšiai su 

priimančiąja institucija. 

 

Parengta pagal: An Internship for the Professor. Prieiga per: 

http://www.facultyfocus.com/articles/ 

 

Pavyzdys: stebėjimo-asistavimo stažuotė 1 

 

Denise English, Bois State University (Idaho, JAV) dėstytoja, atliko audito srities 

„praktiką“ Boise Cascade Corp. Pagrindiniai šios praktikos tikslai buvo atnaujinti 

praktinius audito įgūdžius; įgyti tiesioginės kompiuterinių audito priemonių naudojimosi 

patirties; ir stebėti vieno auditą reguliuojančio dokumento įtaką vidiniam auditui. Praktika 

apėmė visas šias sritis, o vėliau Denise English atsižvelgdama į šią patirtį pakoregavo 

visus savo kursus, studentams užduodamus projektus ir paskaitų medžiagą. 

 

Pačios dėstytojos žodžiais, dabar ji turi nemažai informacijos, kuo šiandieninė verslo 

patirtis skiriasi nuo to, kas yra rašoma vadovėliuose, o tai suteikia patikimumo ir 

aktualumo jos kursams. Šios įžvalgos yra nepaprastai svarbios studentams, tarp kurių yra 

nemažai jau turinčių darbo versle patirties. Studentams dėstytoja pateikia realius audito 

atvejus, paremtus realiais audito skyrių poreikiais. 

 

Stažuotės metu dėstytoja taip pat pasiruošė ir išlaikė egzaminą auditoriaus sertifikatui 

gauti, kuris domina ir jos studentus. Ši patirtis leido peržiūrėti, kaip dėstomų kursų 

medžiaga yra susijusi su egzaminui reikalingais aspektais. 

 

Galiausiai, stažuotė padėjo sustiprinti universiteto ir įmonės, kurioje buvo atlikta praktika, 

bendradarbiavimą. Nors bendradarbiavimas vyko ir anksčiau, stažuotė leido geriau 

susipažinti su įmonės poreikiais ir bendradarbiavimo galimybėmis. 

 

Parengta pagal: 

The professor as intern – case study on internal auditing internships for accounting 

professors involving Boise Cascade Corp. Straipsnis prieinamas per: 

http://findarticles.com/ 

 

2. Darbo stažuotė  

 

Ši stažuotės forma labiausiai tinkama ilgalaikei stažuotei, nes jos metu turi būti įsiliejama 

į įmonės ar organizacijos aplinką ir įgyvendinamas konkretus projektas. 

 

Tokios stažuotės nauda: 

http://www.facultyfocus.com/articles/teaching-careers-an-internship-for-the-professor/
http://findarticles.com/p/articles/mi_m4153/is_5_55/ai_54250897/pg_2/?tag=content;col1
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 stažuotės metu dėstytojas įgyja praktinių tyrimų ir projektinio darbo įgūdžių, 

kuriuos galima perteikti studentams ir panaudoti tolesniuose tyrimuose; 

 stažuotės metu dėstytojas susipažįsta ir perpranta įmonių ar organizacijų praktines 

problemas ir poreikius, o tai leidžia ateityje vykdyti geriau į praktinį tyrimų 

rezultatų panaudojimą orientuotus tyrimus; 

 priklausomai nuo galimybių, dėstytojas stažuotės metu gali įmonėje ar 

organizacijoje atlikti tyrimą ir jo pagrindu parengti publikacijų; 

 stažuotės metu dėstytojas pasisemia naujų idėjų tolesniems tyrimams; 

 stažuotės metu yra tikimybė užmegzti bendradarbiavimą, pradėti bendrus su 

įmonėmis tyrimo ar kitokio pobūdžio projektus. 

 

Intarpe pateikiami pavyzdžiai iš technikos ir biomedicinos mokslų, tačiau projektus 

įvairiose organizacijose galėtų įgyvendinti ir humanitarinių bei socialinių mokslų 

mokslininkai (pvz., projektus, susijusius su paslaugų plėtra, socialinių inovacijų diegimu ir 

pan.). 

 

Pavyzdys: darbo stažuotė  

 

Markas Hillas, kompiuterių mokslo, Wisconsino universiteto elektros ir kompiuterių 

inžinerijos profesorius, atliko 10 mėn. trukmės stažuotę Sun Microsystems, Silicio slėnyje 

įsikūrusioje kompiuterius ir programinę įrangą gaminančioje įmonėje. Pusę atlyginimo 

stažuotės metu toliau mokėjo universitetas, pusę – įmonė. Pagal susitarimą su įmone, 

ketvirtį darbo laiko užėmė darbas universitete, ketvirtį – konsultacinis darbas įmonėje, 

pusę – darbas konkrečiame įmonės vykdomame projekte. 

 

Prie kurio projekto mokslininkas norės dirbti, jis galėjo pasirinkti pats per pirmąjį mėnesį 

įmonėje. Kai kuriems darbo projekte aspektams jis galėjo panaudoti jau turimas žinias, 

kituose aspektuose reikėjo mokytis nuo pradžių. Darbą projekte profesorius vadina 

daugiausiai pasitenkinimo ir naudos suteikusia veikla. Stažuotės metu profesorius įgijo 

praktinių inžinerijos žinių, įgijo įžvalgų, kas svarbu šioje srityje, o taip pat parsinešė į 

universitetą naujų tyrimų idėjų. Įmonei stažuotė taip pat buvo naudinga. Profesorius 

rekomenduoja stažuotes ir kitiems, patardamas rinktis ilgos trukmės stažuotę ir rinktis 

tokį darbą, kuris papildytų, o ne atkartotų, akademinę patirtį (pvz., rinktis darbą prie 

produkto kūrimo, o ne tyrimų laboratorijoje). 

 

Parengta pagal: 

Hill M.D. Bidirectional Technology Transfer: Sabbaticals in Industry. 

Prieiga per: pages.cs.wisc.edu/~markhill/nsf_es96_pos.ps 

 

 

Atmintinė 

 

● Ko siekiate savo stažuote? Ar norite susipažinti su savo srities naujovėmis ir 

praktikomis, ar įgyti praktinių gebėjimų ir įgūdžių? 

● Kokios formos stažuotė geriausiai tiktų siekiant Jūsų išsikeltų tikslų? 

 

 

2.2. Stažuotės vietos paieška 

 

Šiame skyriuje pristatomos stažuotės vietos paieškos alternatyvos; 

organizacijų, galinčių priimti stažuotojus, tipai; priimančių organizacijų motyvai 
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priimti stažuotojus, į kuriuos reikia atsižvelgti, prisistatant organizacijai; ir 

esminiai prisistatymo organizacijai patarimai. 

 

Išsikėlę stažuotės tikslus ir apsibrėžę, kokioje organizacijoje ir per kokio pobūdžio 

stažuotę jų galėtumėte pasiekti, galite pradėti ieškoti stažuotės vietos. 

 

Stažuotės vietos pasirinkimą kiek apribos mokamos kalbos. Labiausiai tikėtina rasti 

stažuotės vietą toje šalyje, kurioje Jūsų mokama užsienio kalba yra gimtoji. Tačiau 

mokant anglų kalbą, yra tikimybė stažuotės vietą gauti daug daugiau įvairių šalių. Kitais 

atžvilgiais stažuotės vietos paieška turėtų būti vedama tik išsikelto stažuotės tikslo.  

 

Ieškodami stažuotės vietos, turite kelias alternatyvas: 

 

1. Stažuotė su akademiniu padaliniu bendradarbiaujančioje organizacijoje. 

Galbūt jau nuspręsdami vykti į stažuotę ir keldami jos tikslus, jau žinojote, į kokią įmonę 

ar organizaciją norite vykti, pvz., jei tai yra tokia organizacija, su kuria Jūs pats ar Jūsų 

akademinis padalinys jau seniau yra užmezgę bendradarbiavimo ryšius. 

 

2. Savarankiška stažuotės vietos paieška, konsultuojant Jūsų aukštosios mokyklos 

stažuočių organizavimo specialistui. Tokiu atveju Jums reikia suprasti, kokio tipo 

organizacijose tikėtina rasti stažuotės vietą (žr. tolesnį sk. 2.2.1. „Tarptautinių partnerių 

tipai“). Sėkminga stažuotės vietos paieška priklausys nuo gebėjimo „parduoti“ save 

organizacijai, t.y. parodyti jai galimą savo stažuotės naudą (žr. sk. 2.2.3. „Priimančiųjų 

organizacijų motyvacija priimti stažuotojus“) ir pateikti savo turimą patirtį bei motyvaciją 

atvykti į stažuotę (žr. sk. 2.2.4. Prisistatymas organizacijai). 

 

3. Tarptautinių partnerių tinklas, kuriamas įgyvendinant šiame vadove aprašytą 

Projektą. Šis Asociacijos plėtojamas Tarptautinių partnerių tinklas turėtų įtraukti 

praktikos ir stažuotės vietas teikiančius užsienio partnerius – įmones ir kitas 

organizacijas. Šis tinklas garantuotų daugiau mažiau nuolatinę stažuočių vietų pasiūlą, 

nes stažuotės organizuojamos remiantis ilgesnio laikotarpio įsipareigojimais. Planuojama, 

kad informacija apie partneres – potencialias priimančiąsias organizacijas – kaupiama 

specializuotoje duomenų bazėje. 

 

Toliau apžvelgiami organizacijų, galinčių priimti stažuotojus, tipai. 

 

2.2.1. Tarptautinių partnerių tipai 

 

Galimi keli tarptautinių partnerių, galinčių priimti dėstytojus stažuotėms, tipai: 

 

1. Tarpvyriausybinės organizacijos. Tai pasaulinės (pvz., Jungtinės Tautos), 

paneuropinės (pvz., Europos taryba) ar regioninės organizacijos (pvz., Baltijos jūros 

valstybių taryba). 

Tarpvyriausybinių organizacijų tikslas – šalių narių atstovus kuo geriau supažindinti su 

tarpvyriausybinių organizacijų struktūra, darbo pobūdžiu, veiklomis. Šios organizacijos 

dažniau priima praktikai studentus, o susitarti dėl dėstytojų stažuočių yra sudėtingiau. Kai 

kurios organizacijos turi ir dėstytojams skirtas programas, bet tai dažniau būna ne 

stažuočių, o grupinių vizitų programos, per kurias susipažinti su organizacijos veikla 

surenkama grupė dėstytojų. Individualiai stažuotei susitarti yra sunku, nebent dėstytojas 

turėtų labai aiškią domėjimosi sritį ar vykdytų labai konkretų tyrimą.  
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2. Europos Sąjungos institucijos – tai gausybė ES sistemos institucijų, pradedant 

pačiomis bendriausiomis (Europos Parlamentas, Europos Komisija) ir baigiant 

specializuotomis agentūromis (pvz., Europos aviacijos saugos agentūra). Europos 

sąjungos institucijose dažnai yra agentūros, skirtos praktikantų programoms, o dėl 

dėstytojų stažuočių paprastai reikia tartis neformaliai ir individualiai. 

 

3. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos (NVO), pvz., Amnesty International, 

Greenpeace ir kt. Nevyriausybines organizacijas labiausiai motyvuoja galimybė gauti 

papildomą darbo jėgą. Šios organizacijos daugiausia gyvena iš projektų, todėl 

stažuotojams dažniausiai paskiria projektinę veiklą. 

 

4. Užsienio šalių valstybinės institucijos. Jose stažuotės vietą rasti sunkiau, nes jos 

nėra lanksčios, paprastai neturi specialių programų stažuotėms. 

 

5. Tarptautinės ar užsienio įmonės. Su jomis dėl stažuočių galima tartis neformaliai ir 

individualiai, tačiau kai kurios didelės įmonės turi specialias stažuotojams mokslininkams 

skirtas programas (žr. pavyzdį intarpe). Stažuotės vietą gali būti lengviau rasti tokiose 

įmonėse, kurios turi interesų Lietuvoje ar bent Baltijos regione. 

 

6. Organizacijų asociacijos, pvz., ESOMAR (Tarptautinė rinkos tyrimo bendrovių 

asociacija) ir gausybė kitų asociacijų. Tokios asociacijos turi savo sekretoriatus, kurie taip 

pat priima stažuotojus. Bendradarbiaujant su asociacijomis gana paprasta pasiekti, kad 

jos išplatintų informaciją savo nariams. 

 

 

Pavyzdys: Įmonių stažuotojų programos 

 

Novartis, Šveicarijoje įsikūrusi daugianacionalinė farmacijos kompanija, organizuoja 

įvairios trukmės (nuo 1 mėn. iki metų) stažuotes akademinėje srityje dirbantiems 

mokslininkams. Ilgesnės trukmės stažuotės leidžia mokslininkams visiškai perimti 

pramonėje taikomą požiūrį į naujų vaistų kūrime naudojamą modeliavimą ir simuliacijas. 

 

Tokios stažuotės naudingos universitetams, nes stiprina jų mokslininkų tiriamuosius 

gebėjimus; mokslininkai gauna prieiga prie duomenų ir gali suformuluoti vaistų kūrimui 

aktualius tyrimų klausimus. Įmonė gauna naudos, nes pasinaudoja geriausių mokslininkų 

žiniomis, gauna žinių apie naujausias tyrimų metodologijas. Galiausiai naudos gauna ir 

įmonės vartotojai – pacientai. 

 

Parengta pagal: 

Diversity: Academia-Industry Collaborations on Modelling and Simulation to enhance 

Scientific Capability Development – the Novartis Experience. Prieiga: < http://www.page-

meeting.org/pdf_assets/9719-PAGE%202011%20Steimer%20etal.pdf>  

 

 

2.2.2. Stažuotės vietos paieškos šaltiniai 

 

Galimi savarankiškos stažuočių vietų paieškos šaltiniai: 

 

1. Įmonės ar organizacijos, su kuriomis aukštoji mokykla jau bendradarbiauja arba 

bendradarbiavo anksčiau ne stažuočių srityje, pvz., praktikos arba tyrimų srityje. 
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Tokias organizacijas gali būti lengviau pritraukti teikti vietas ir dėstytojų 

stažuotėms. 

2. Akademiniai partneriai užsienyje – jie gali turėti bendradarbiavimo ryšių su 

įmonėmis ar organizacijomis savo šalyje ir gali nurodyti, į kurias galima kreiptis, 

arba net tarpininkauti tariantis su jomis dėl stažuočių vietų. 

3. Tarptautinės praktikos paieškos tinklalapiai, kuriose pateikiama bendra informacija 

apie praktikos galimybes, bei organizacijų, priimančių praktikantus, sąrašai ir 

kontaktai. Šie tinklalapiai daugiausiai yra skirti studentų praktikai, tačiau tos 

pačios organizacijos gali priimti stažuotei dėstytoją, ypač, jei stažuotė bus 

stebėjimo/asistavimo pobūdžio. 

 

Tarptautinių praktikos vietų duomenų bazės 

 

GLOBAL PLACEMENT, LEO-NET, EU-NEXT, ISPO, PLACEMENT-UK, PHILOX.PRO, WORKING 

FOR NATURE, NORD STAGES, IAGORA, CIFM, Leo-Net-JOEplus, ISPO, PLACEMENT-UK, 

EAEC database ir kt.  

 

4. Organizacijų internetiniai puslapiai. Organizacijų internetiniuose puslapiuose 

skelbiama informacija apie karjeros galimybes ir darbuotojų bei praktikantų 

paieškos skelbimai. 

5. Užsienio šalių Prekybos rūmai (Chambers of Commerce), kurie bendradarbiauja su 

potencialiomis priimančiosiomis organizacijomis atitinkamuose regionuose. 

6. Kiti šaltiniai. Per savo kontaktus rasti stažuočių vietų gali padėti atitinkami 

Lietuvos ambasadų užsienyje darbuotojai (kultūros, ekonomikos atašė), Lietuvos 

garbės konsulai. Dar vienas šaltinis – užsienyje dirbantys universitetų ir kitų 

aukštųjų mokyklų Alumni organizacijų nariai. Pvz., Vilniaus universitetas turi 

Alumnų duomenų bazę, per kurią galima ieškoti tam tinkamų alumnų. 

 

 

2.2.3. Priimančiųjų organizacijų motyvacija priimti stažuotojus 

 

Priimančiosios organizacijos motyvaciją svarbu suprasti dėl poros priežasčių. Pirma, tai 

leidžia efektyviau derėtis dėl galimybės priimti stažuotoją, organizacijai ar įmonei 

parodant galimą stažuotės naudą. Antra, į organizacijos motyvus reikės atsižvelgti 

iškeliant stažuotės tikslus (žr. 1.5. sk. “Stažuočių tikslai ir formos”). 

 

Taigi organizacijų tikslai ir motyvai priimti stažuotes gali būti: 

 

 Naujos žinios ir bendradarbiaujant įgyta patirtis. Tai yra galimybė susipažinti 

su aukštos kvalifikacijos, teorines savo srities naujoves sekančiais, kūrybiškai 

mąstančiais žmonėmis, kurių požiūris gali padėti išspręsti konkrečias problemas ir 

nurodyti būsimos veikos kryptis. Diskusijos tarp skirtingą patirtį turinčių žmonių 

gali atskleisti naujų įžvalgų. 

 Praktiniai rezultatai. Tais atvejais, kai stažuotės metu dėstytojas vykdo 

eksperimentinės plėtros darbus (ilgalaikės stažuotės metu), įmonė gali gauti 

tiesioginę naudą plėtojant produktus. Priklausomai nuo konkretaus mokslininko, 

stažuotės metu organizacijoje gali būti atliekamas tyrimas (pvz., rinkos, vidinės 

komunikacijos ar kt.) Organizacija gali pasinaudoti tyrimo rezultatais, 

rekomendacijomis dėl įmonės paslaugų plėtros, organizacijos veiklos tobulinimo 

kurioje nors srityje ar pan. 
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 Organizacijos žinomumo didinimas. Kai kurioms organizacijoms, ypač tokioms, 

kurių viena iš veiklos krypčių yra skatinti tarptautinį bendradarbiavimą 

(tarpvyriausybinėms, tarptautinėms nevyriausybinėms organizacijoms) stažuotės 

yra naudingos vien dėl to, kad jų metu jos pristato savo organizacijų veiklą 

dėstytojams, galintiems toliau skleisti informaciją apie jas platesnei auditorijai – 

studentams.   

 Bendradarbiavimo ir partnerių tinklo plėtra. Stažuotės organizacijoms gali 

būti proga plėsti bendradarbiavimo tinklus. Bendradarbiavimas su aukštosiomis 

mokyklomis organizacijoms gali būti naudingas studentų praktikos srityje (pvz., 

ateityje aukštoji mokykla galėtų atsiųsti praktikantų), tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros srityje (bendri tyrimų projektai). 

 Dalijimasis tarptautine patirtimi. Stažuotės metu įmonė ar organizacija gali 

susipažinti su tarptautine šios srities patirtimi. Pvz., galbūt įmonė planuoja 

tarptautinę plėtrą ir jai gali praversti įžvalgos apie šios srities ypatumus kitose 

rinkose? 

 Kultūrinių skirtumų pažinimas. Iš kitos šalies atvykstantis stažuotojas tampa 

kultūrinio mokymosi šaltiniu ne tik pačiam dėstytojui, bet ir priimančiai 

organizacijai. 

 Socialinė atsakomybė. Su aukštosiomis mokyklomis edukaciniais tikslais 

bendradarbiaujančios organizacijos demonstruoja plačiajai visuomenei ir 

būsimiems savo darbuotojams savo indėlį į tvarią visuomenės plėtrą, kuria 

patikimo darbdavio ir socialinio partnerio įvaizdį9. 

 

 

2.2.4. Prisistatymas organizacijai 

 

Ieškodami stažuotės vietos (tiek savarankiškai, tiek per Asociacijos partnerių tinklą), radę 

organizaciją, kurioje norėtume atlikti stažuotę, turėsite prisistatyti jai ir pristatyti jai savo 

stažuotės idėją. Prisistatymui turėsite parengti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, 

priklausomai nuo stažuotės tikslo ir situacijos – galbūt ir atskirą išsamesnį stažuotės 

idėjos (siūlomo projekto) pristatymą. 

 

Pradiniame paieškos etape šis pristatymas apims gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką 

ir stažuotės idėjos aprašymą. 

 

Be jokios abejonės, jau turite paruošę savo gyvenimo aprašymą (CV). Galima naudoti 

standartizuotą CV formatą (pvz., Europass) arba bendrąjį tarptautinį CV formatą (žr. 2 

priedą; pateiktas pavyzdys nerodo privalomo CV maketavimo, bet priimtus informacijos 

tipus, kuriuos reikėtų pateikti CV). Jei vykstate į kultūriškai tolimesnę šalį, verta 

pasidomėti CV rengimo toje šalyje ypatumais, kad jis būtų priimtinesnis potencialiai 

priimančiajai organizacijai. 

 

Motyvacinis laiškas bus labiausiai reikalingas ieškant stažuotės vietos savarankiškai, 

norint sudominti įmonę ar organizaciją. Jį galima parengti pagal standartinę motyvacinių 

laiškų rengimo struktūrą (žr. išryškintą tekstą).  

 

Tipinis motyvacinio laiško planas 

                                                           
9 Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų tarptautinių stažuočių sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo 

modelio pagrindimas [Galimybių studija]. Vilnius, 2011. 
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1. Laiško pradžia. Šioje dalyje turėtumėte sudominti adresatą ir nurodyti, ko siekiate savo 

stažuote, bei kodėl Jus domina stažuotė šioje įmonėje ar organizacijoje.  

 

2. Turima patirtis ir kvalifikacijos, moksliniai interesai. Paaiškinkite, kodėl norite atlikti 

tokio pobūdžio stažuotę, kaip Jūsų ankstesnė patirtis susijusi su siūloma stažuote ir kuo 

galite būti naudingas šiai įmonei ar organizacijai. Laiške nereikėtų kartoti CV pateiktos 

informacijos, bet išryškinti svarbiausius faktus, pasiekimus ir motyvus. 

 

3. Požiūrio į darbinę veiklą atskleidimas, Jūsų pasiūlymas organizacijai. Šioje dalyje 

turėtumėte išryškinti savo požiūrį į darbinę veiklą bei ką Jūs galite pasiūlyti įmonei ar 

organizacijai, kuo Jūsų stažuotė galėtų būti jai naudinga. 

 

4. Padėka. Paskutinėje pastraipoje turite padėkoti už sugaištą laiką bei Jums parodytą 

dėmesį. Nepamirškite paprašyti asmens, kuriam rašote, kad jis atsiustų savo sprendimą ir 

nurodykite, kaip Jus galėtų rasti (adresas, telefonas ir galimas laikas). Nepamirškite 

sakinio, kuriuo įsipareigojate atsakyti, jei įmonei ar organizacijai reikėtų daugiau 

informacijos. 

 

Turite gerai suprasti stažuočių naudą įmonėms ir kitoms organizacijoms (apžvelgta 

anksčiau), kad galėtumėte prieiti prie tokios stažuotės idėjos, kuri padėtų rasti stažuotei 

norinčią priimti įmonę, bei galėtumėte tinkamai parengti savo pasiūlymą ir prisistatymą 

organizacijai. 

 

Atmintinė 

● Ar ieškosite stažuotės vietos savarankiškai, ar rinksitės iš Asociacijos siūlomų vietų? 

● Pasinaudokite įvairiomis savarankiškos stažuotės vietos paieškos galimybėmis. 

● Apmąstykite savo pasiūlymą įmonei ir parenkite prisistatymo dokumentus (CV, 

motyvacinį laišką, projekto aprašymą (jei reikia).  

 

 

2.3. Finansavimo šaltinių paieška 

 

Šiame skyriuje trumpai pristatomi galimi stažuotės finansavimo šaltiniai. 

 

Norint vykti į stažuotę, bus reikalingas nemažas finansavimas kelionei, apgyvendinimui, 

maistui ir kitoms išlaidoms, ypač jei stažuotė ilgesnė.  

 

Jei stažuotė vykdoma pagal centralizuotą scenarijų, stažuotę visiškai arba iš dalies 

finansuoja Asociacija. Projekto metu stažuotės finansuojamos iš Projekto lėšų. Pasibaigus 

projektui, stažuotės bus finansuojamos iš kitų lėšų, priklausomai nuo Projekto tęstinumo 

formų (projektinio finansavimo, valstybės biudžeto lėšų dėstytojų mobilumui ir kt.). 

 

Jei  stažuotė vyksta pagal decentralizuotą scenarijų, finansavimo stažuotei turėsite 

ieškoti pats, konsultuojamas stažuočių organizavimo specialisto. Galimi stažuotės 

finansavimo šaltiniai: 

1. ERASMUS mobilumo skatinimo programa, skirta finansuoti stažuotes (mokymosi 

vizitus) neakademinėse institucijose: 

http://www.smpf.lt/lt/programos/erasmus/personalo_mobilumas_mokymams 

2. Lietuvos mokslo tarybos Mokslinių išvykų rėmimo programa. 

http://www.smpf.lt/lt/programos/erasmus/personalo_mobilumas_mokymams
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3. Aukštųjų mokyklų mokslo rėmimo fondai, kur tokie egzistuoja (pvz., Vilniaus 

universiteto Mokslo skatinimo fondas).  

4. Aukštosios mokyklos akademinio padalinio, kuriam priklauso dėstytojas, 

specialiųjų programų lėšos. 

5. Asmeninės dėstytojo lėšos, įskaitant dėstytojui stažuotės metu paliekama visą 

arba dalinį tarnybinį atlyginimą. 

6. Kitų mokslinę veiklą ir mokslines išvykas remiančių fondų lėšos. 

 

Išskyrus ERASMUS mobilumo skatinimo programą, iš kitų šaltinių tikėtina sulaukti tik 

dalinio finansavimo. 

 

2.4. Stažuotės dokumentų tvarkymas ir procedūriniai reikalavimai 

 

Šiame skyriuje pristatomi dokumentai, kuriuos turės parengti į stažuotę 

vykstantis dėstytojas ir procedūros, kurias jis turės atlikti.  

 

Ruošdamiesi stažuotei, gerai susipažinkite su vykstant į stažuotę reikalingais sutvarkyti 

dokumentais ir procedūriniais reikalavimais ir atlikite visus reikalingus žingsnius. Taip pat 

susipažinkite su tarptautinės stažuotės organizavimo reikalavimais dėstytojui, aukštajai 

mokyklai ir stažuotės vietas teikiančioms įmonėms ar organizacijoms (Tarptautinės 

stažuotės organizavimo reikalavimai aukštajai mokyklai, priimančiai organizacijai ir 

dėstytojui, žr. 1 priedas). Šie reikalavimai padės geriau suprasti, ką turite atlikti pats, ko 

galite tikėtis ir reikalauti iš savo aukštosios mokyklos bei stažuotės vietas teikiančių 

įmonių ir organizacijų. 

 

Reikalingi dokumentai bei formalumai ruošiantis stažuotei pagal centralizuotą ir 

decentralizuotą scenarijų parodyti 4 lentelėje.  

 

4 lentelė. Stažuotės dokumentų tvarkymas ir procedūriniai reikalavimai 

Dokumentai ir 

procedūriniai 

reikalavimai 

Decentralizuotas scenarijus Centralizuotas scenarijus 

Stažuotės 

programa 

 

Parengti ir suderinti su priimančiąja organizacija preliminarią stažuotės 

programą, kurioje turi būti numatyta stažuotės vieta, stažuotės trukmė, 

tikslas, veikla stažuotės metu, planuojami rezultatai, priimančios 

organizacijos sutikimas priimti kandidatą stažuotei 

Stažuotės 

programos 

suderinimas 

Parengtą preliminarią programą  suderinti savo aukštojoje mokykloje 

pagal joje galiojančią stažuočių organizavimo tvarką 

Tikslinti ir koreguoti preliminarią stažuotės programą, kai to reikia siekiant 

geriau suderinti asmeninius profesinius interesus su akademinio padalinio 

kvalifikacijos kėlimo  ir veiklos kokybės gerinimo tikslais 

Finansavimo 

paieška 

Gauti finansavimą iš aukštosios 

mokyklos arba kitų šaltinių 
- 

Leidimas dėl 

dalyvavimo 

Asociacijos 

konkurse 

- 

Gauti preliminarų aukštosios 

mokyklos leidimą dalyvauti 

Asociacijos organizuojamame 

konkurse 

Aukštosios 

mokyklos 

informavimas 

apie stažuotės 

Pateikti papildomą informaciją apie 

planuojamą stažuotę akademiniams 

ir /ar administraciniams 

padaliniams, koordinuojantiems 

- 
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vietą stažuočių organizavimą aukštojoje 

mokykloje 

Prašymas dėl 

stažuotės 

Pateikti prašymą leisti išvykti į stažuotę už stažuočių organizavimą 

instituciniu lygmeniu atsakingam padaliniui, laikantis institucijos stažuočių 

organizavimo tvarkoje numatytų procedūrų 

- 

Pateikti paraišką dalyvauti konkurse 

stažuotei pagal paskelbtas 

konkurso sąlygas 

Leidimas išvykti 

vykti į stažuotę ir vykdyti jos 

programą, jei yra gautas aukštosios 

mokyklos leidimas išvykti, 

patvirtintas įsakymu 

laimėjęs konkursą, vykti į stažuotę 

ir vykdyti jos programą, jei yra 

gautas Asociacijos teigiamas 

sprendimas dėl stažuotės skyrimo 

kandidatui ir aukštosios mokyklos 

leidimas jam išvykti, laikantis 

aukštosios mokyklos stažuočių 

organizavimo tvarkoje numatytų 

procedūrų 

 

Pagrindinę informaciją apie dalyvavimo galimybes ir sąlygas tarptautinių stažuočių  

programose Jums turi suteikti Jūsų aukštosios mokyklos specialistas, atsakingas už 

tarptautinių stažuočių organizavimą. 

 

Akademinio padalinio, iš kurio išvyksta stažuotojas, vadovas, esant poreikiui, gali 

konsultuoti padalinio dėstytojus stažuotės planavimo ir programos sudarymo klausimais ir 

skirti stažuotės užduotis. Taip pat vadovas tvirtina preliminarią stažuotės programą, 

įvertinus programos atitikimą padalinio ir dėstytojo kvalifikacijos kėlimo planams ir teikti 

ją įsakymui dėl dėstytojo išleidimo į stažuotę. 

 

Stažuotės programa. Kai jau būsite susiradę ir išsirinkę stažuotės vietą, pirmas žingsnis 

pradedant tvarkyti stažuotės dokumentus – parengti ir suderinti su priimančiąja 

organizacija preliminarią stažuotės programą. Stažuotės programa rengiama stažuotei 

vykstant ir pagal centralizuotą, ir pagal decentralizuotą scenarijų. 

 

Jūsų aukštojoje mokykloje gali būti sukurta privaloma stažuotės programos forma arba 

tik nurodoma informacija, kokia turi būti pateikiama stažuotėje. 5.1. priede pateikiama 

šio Projekto rėmuose rekomenduojama stažuotės programos forma – joje nurodytos 

informacijos gali būti prašoma iš Jūsų rengiant stažuotės programą. Į tai galite atsižvelgti 

jau keldami stažuotės tikslus ir ieškodami stažuotės vietos. 

 

Preliminarią stažuotės programą gali reikėti patikslinti ir koreguoti, jei to reikės siekiant 

geriau suderinti asmeninius profesinius tikslus su akademinio padalinio kvalifikacijos 

kėlimo ir veiklos kokybės gerinimo tikslais.  

 

Leidimas dėl dalyvavimo Asociacijos konkurse. Jei į stažuotę ketinate vykti 

dalyvaudami Asociacijos skelbiame konkurse, turėsite gauti preliminarų aukštosios 

mokyklos leidimą dalyvauti Asociacijos organizuojamame konkurse. Jį suteiks akademinio 

padalinio vadovas. 
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Aukštosios mokyklos informavimas apie stažuotės vietą. Jei stažuotę ketinate 

atlikti savo susirastoje vietoje (ne pagal Asociacijos skelbtą konkursą), apie turėsite 

pateikti papildomą informaciją apie planuojamą stažuotę akademiniams ir /ar 

administraciniams padaliniams, koordinuojantiems stažuočių organizavimą aukštojoje 

mokykloje. 

 

Prašymas dėl stažuotės. Turite pateikti reikiamus prašymus dėl stažuotės. Jei norite 

atlikti stažuotę Asociacijos siūlomoje stažuotės vietoje (centralizuotas scenarijus), turite 

Asociacijai pateikti paraišką dalyvauti konkurse stažuotei pagal paskelbtas konkurso 

sąlygas. Abiem atvejais turite pateikti prašymą leisti išvykti į stažuotę už stažuočių 

organizavimą instituciniu lygmeniu atsakingam padaliniui, laikantis institucijos stažuočių 

organizavimo tvarkoje numatytų procedūrų.  

 

Leidimas išvykti. Jei dėstytojo stažuotė yra patvirtinama, padalinys, koordinuojantis 

stažuočių organizavimą instituciniu lygmeniu, turi:  

 

1. Parengti įsakymą dėl išvykos į stažuotę;  

2. Konsultuoti dėstytoją, akademinio personalo vadovą ar kitus aukštosios mokyklos 

darbuotojus stažuotės organizavimo klausimais prieš, po ar stažuotės metu, jei tai nėra 

priskirta kito aukštosios mokyklos padalinio funkcijoms.  

 

 

Atmintinė  

 

● Gerai susipažinkite su visais dokumentais, kuriuos turėsite parengti, ir formaliomis 

procedūromis, kurias turėsite atlikti. 

● Įformindami stažuotę, turėsite parengti ir suderinti stažuotės programą, gauti 

reikalingus leidimus iš aukštosios mokyklos ir informuoti atitinkamus jos padalinius, 

pateikti prašymus dės stažuotės, gauti leidimą išvykti. 

 

 

 

2.5. Kultūrinis pasiruošimas 

 

Šiame skyriuje pristatoma medžiaga, padedanti kultūriniu aspektu pasiruošti 

buvimui kitoje šalyje: aptariama, kas yra sėkminga tarpkultūrinė komunikacija; 

tarpkultūrinės komunikacijos kliūtys; pritaikymo prie kitos kultūros etapai ir 

pagrindiniai su darbo aplinka susiję kultūrų skirtumai.  

 

Kad stažuotė užsienio šalyje praeitų sėkmingai, ir kad iš tiesų galėtumėte pasinaudoti jos 

teikiamomis galimybėmis tobulėti, turite būti pasirengę darbui kitos kultūros aplinkoje. 

Toliau aprašoma keletas aspektų, kurie padės pasirengti darbui tarpkultūrinėje aplinkoje: 

pristatoma, kas yra sėkminga tarpkultūrinė komunikacija; kokios yra bendrosios ir 

dažniausios kliūtys, komunikuojant su kitų kultūrų atstovais (vien jau žinios apie galimas 

kliūtis gali padėti jų išvengti); kokie yra pagrindiniai su darbu susiję kultūriniai skirtumai 

ir kur galima rasti informacijos apie šalies, į kurią vykstama, profesinę kultūrą; kokių 

savybių reikia sėkmingai tarpkultūrinei komunikacijai. 

 

 

Kas yra sėkminga tarpkultūrinė komunikacija? 
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Sėkminga tarpkultūrinė komunikacija yra tinkama ir efektyvi. Tinkama komunikacija – 

toks bendravimas, kuris atitinka tos šalies santykių standartus ir lūkesčius; kitaip sakant, 

norėdami tinkamai bendrauti su kitos kultūros atstovais, turite nepažeisti tos kultūros 

normų. Jei bent vienas iš komunikuojančių yra sutrikęs, įsižeidęs, susierzinęs, nusivylęs 

arba kitaip nepatenkintas kito asmens elgesiu, tai nėra sėkminga komunikacija. 

 

Tačiau kartu sėkminga tarpkultūrinė komunikacija turi būti ir efektyvi – bendraudami 

turite pasiekti norimų tikslų. Šiuos du komunikacijos požymius ne visada lengva suderinti 

– nebus tinkama siekti savo tikslų, nepaisant kitos kultūros normų; tačiau jei 

prisitaikysite prie kitos kultūros, bet dėl to negalėsite pasiekti reikalingų rezultatų, tai irgi 

nebus sėkminga komunikacija. 

 

Tarpkultūrinės komunikacijos kliūtys 

 

Tarpkultūrinė komunikacija dažniausiai yra sudėtingesnė negu komunikacija su kitais 

žmonėmis iš tos pačios kultūros. Net ir toje pačioje kultūroje tą patį dalyką žmonės 

suvokia skirtingais būdais, o tarpkultūrinėje komunikacijoje tai ypač ryšku. Pvz., skirtingai 

suvokiama, kas yra gražu ar negražu, koks yra mandagus pasisveikinimas, kaip reikia 

kreiptis į kitus žmones ir t.t. 

 

Be to, ir kitų žmonių veiksmus bei žodžius esame linkę interpretuoti pagal savo 

kultūrą, nors kitos kultūros žmonės tais veiksmais ir žodžiais galėjo manyti visai ką kita. 

Todėl, bendraujant su kitos kultūros atstovais, svarbu nespręsti per greitai, nepriimti 

visko asmeniškai; čia dažniau negu savo kultūroje gali tekti pasitikrinti, ar teisingai 

interpretuojame kito žmogaus elgesį.  

 

Sėkmingai bendrauti su kitų kultūrų atstovais gali trukdyti ir kitos kliūtis – jas reikia turėti 

galvoje ir neleisti, kad jos sutrukdytų sėkmingam bendravimui. 

 

Nuomonė, kad visos kultūros yra vienodos. Tokia nuostata neleidžia pastebėti 

svarbių skirtumų, atsižvelgti į skirtingą suvokimą ir interpretaciją. Kad ir kiek pažengusi 

globalizacija, kad ir kaip supanašėję mūsų drabužiai ir parduotuvių lentynose išdėstyti 

daiktai, kultūrų skirtumai yra gilesni negu paviršiniai matomi dalykai ir jiems reikia skirti 

pakankamai dėmesio. Todėl geriau iš anksto nusiteikti skirtumams ir iš anksto 

pasidomėti, kokie yra tos šalies papročiai, kaip ką reikia daryti, negu elgtis sau įprastu 

būdu ir taip parodyti nepagarbą kitai kultūrai. 

 

Be to, reikia ne tik bandyti pažinti kultūrą šalies, į kurią važiuojate, bet ir pristatyti 

savąją, kad būsimi bendradarbiai pamatytų ir bent truputėlį suvoktų, iš kur atvykstate. 

Tam labai tiktų koks nuotaikingas trumpas filmukas ar prezentacija. Pvz., galima naudoti 

ir tokį profesionaliai parengtą Lietuvą pristatantį siužetą – nors jis skirtas verslininkams, 

vis tiek juo bent kiek supažindinama su mūsų šalimi: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ws5Keu2aKRU. 

 

Stereotipai. Stereotipas – stabili idėja ar įvaizdis apie kitą žmogų ar objektą, aprašantis 

ne individą, o tam tikros grupės elgesio normą ar tipinį bruožą. Stereotipai trukdo 

komunikacijai vien jau dėl to, kad pernelyg apibendrina kurios nors tautos savybes. 

Sutikę konkretų žmogų, mes nežinome, kiek jam iš tiesų būdingas tas bruožas, ir, 

taikydami stereotipą, rizikuojame būti neteisūs. Antra, stereotipai verčia mus interpretuoti 

asmens veiksmus per tam tikrą iškreiptą stiklą. Pvz., jei mes manome, kad kurios nors 

tautos atstovai nėra itin darbštūs, ir dirbdami projekte gauname iš tos tautos atstovo 
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laišką, kad  jis negali atsiųsti ataskaitos, nes susirgo, mes būsime linkę netikėti juo ir 

manyti, kad tai yra jo sugalvota priežastis. Taigi, nors stereotipai ir perteikia kažkiek 

informacijos apie kitas tautas, reikia būti kritiškiems jų atžvilgiu ir juos taikyti labai 

atsargiai. 

 

Etnocentrizmas. Etnocentrizmas – tai nuostata, kad ta visuomenės grupė, kuriai 

žmogus priklauso, yra pranašesnė už kitas, arba tiesiog kitų kultūrų vertinimas pagal 

savo kultūros standartus. Etnocentrizmas yra tarpkultūrinės komunikacijos kliūtis, nes 

mes tikimės, kad kiti elgsis taip, kaip mes (kaip įprasta mūsų kultūroje), manome, kad jie 

turėtų taip elgtis, ir vertiname juos neigiamai, jei jie elgiasi kitaip. Todėl etnocentrizmas 

neleidžia keistis idėjomis ir įgūdžiais tarp žmonių. Taigi bendraujant su kitos kultūros 

atstovais reikia vengti etnocentrizmo ir stengtis priimti kitas kultūras tokias, kokios jos 

yra, atsisakant vertinimo. 

 

Nerimas. Bendraudami su kitų kultūrų atstovais, galime jausti stipresnį ar silpnesnį 

nerimą, kylantį iš susirūpinimo, ar viską darome teisingai, kaip interpretuojami mūsų 

veiksmai ir t.t. Nerimas veikia kaip komunikacijos kliūtis, nes sukuria „vidinį triukšmą“ ir 

taip trukdo visapusiškai dalyvauti komunikacijoje. Taip rūpinamės, kaip padaryti viską 

teisingai, kad net galime pasirodyti žiopli ir daryti elementarias klaidas. Esant didelei 

įtampai, netgi gali tapti sunku suprasti ir interpretuoti kalbą. Itin stiprus nerimas gali net 

paskatinti priešiškumą, norą pasitraukti, vadovavimąsi stereotipais. Nerimo gali padėti 

išvengti vien jau žinojimas, kad tam tikras nerimo lygis yra normalus; susitelkimas į kitą 

žmogų, su kuriuo bendraujama, į bendravimo turinį ir siekiamą bendravimo tikslą. 

Žinoma, su laiku nerimas savaime silpnėja. 

 

Prisitaikymo prie kitos kultūros etapai  

 

Atvykę į kitą šalį stažuotei, turite žinoti, kad kurį laiką gali užtrukti prisitaikymas prie kitos 

kultūros, todėl kurį laiką galite jaustis prastai. Prisitaikymas prie kitos kultūros pasireiškia 

tam tikrais etapais: iš pradžių, kai viskas nauja ir įdomu, galite jaustis labai gerai 

(vadinamasis „medaus mėnesio“ etapas); tada gali prasidėti sunkusis periodas, arba 

trumpesni geresnių ir blogesnių periodų ciklai; galiausiai, ateina „persilaužimas“, kai 

įsigyvenama į naują kultūrą ir visą laiką jaučiamasi neblogai. Kai kuriems žmonėms šie 

etapai gali pasireikšti kita seka – pvz., nuo pat pradžių jaučiamasi blogai, tada ateina 

pagerėjimas. Bet kuriuo atveju, būnant užsienio šalyje, dauguma žmonių anksčiau ar 

vėliau patiria sunkesnius etapus. 

 

Tokie sunkumai kyla, nes atsiduriame naujoje nepažįstamoje aplinkoje be mums įprastų 

ženklų ir bendravimo taisyklių. Šie kultūriniai ženklai yra tie tūkstančiai būdų ir užuominų, 

pagal kuriuos orientuojamės kasdieninėse situacijose: kada paspausti ranką ir ką sakyti 

sutikus žmogų, kada ir kaip duoti arbatpinigių, kaip ir kur apsipirkti, kada atmesti ir kada 

priimti kvietimus, kaip elgtis svečiuose, kada ką priimti rimtai ir juokais, ir t.t. Atsidūrę 

svetimoje aplinkoje, esame išmušami iš vėžių, nes prarandame šią mums įprastą aplinką. 

Tada galime jausti nerimą, pasimetimą ir stresą. Šis neigiamų jausmų etapas dažnai 

vadinamas „kultūriniu šoku“, „pereinamuoju šoku“ ir pan. 

  

Taigi reikia būti nusiteikus, kad galbūt patirsite kultūrinį šoką – didelį nerimą, 

pasimetimą, depresyvias mintis. Kultūrinio šoko simptomai gali būti ir fiziniai, ir 

psichologiniai. Fiziologiniai simptomai gali būti galvos skausmas, nemiga, persivalgymas, 

tam tikrų „paguodos“ produktų (pvz., šokolado) vartojimas, skrandžio skausmai ir kt. 
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Psichologiniai simptomai gali būti įtampa, praradimo jausmas, atstūmimo jausmas 

(jaučiamasi atstumiamu ir nepriimamu), pasimetimas, nerimas, bejėgiškumas. 

 

Kultūrinį šoką įveikti galima tinkamomis nuostatomis ir išorine pagalba. Vienas 

svarbiausių patarimų, ypač svečiuojantis kitoje šalyje ilgesnį laiką, yra paramos tinklai: 

ryšiai su kitais tautiečiais, kitais panašios padėties žmonėmis (stažuotojais, dėstytojais), 

žmonėmis iš artimesnių kultūrų (pvz., Latvijos ar kitų Rytų Europos šalių, jei gyvename 

Vakarų Europos ar dar tolimesnėse kultūrose). Taip pat labai svarbu atpažinti kylantį 

nerimą. Gali padėti vien jau įvardinimas ir pripažinimas, kad jaučiate kultūrinį šoką, bei 

žinojimas, kad tai yra vienas iš etapų, kuris praeis, vis labiau priprantant prie naujos 

kultūros. Gali tekti imtis fizinių atsipalaidavimo priemonių. Trečia, kultūrinį šoką lengvina 

teigiamos nuostatos kitos kultūros atžvilgiu. Jei domimės kita kultūra ir stengiamės joje 

adaptuotis, tikėtina, kad stresą priimsime kaip teigiamą susijaudinimą; ir atvirkščiai, jei 

esame nusiteikę neigiamai, jį interpretuosime kaip neigiamą stresą ir taip dar pagilinsime 

savo blogą jauseną.  

 

Gali pasireikšti ir atvirkštinis kultūrinis šokas – po ilgo laiko grįžus į savo šalį. Po to, kai 

atslūgsta teigiami jausmai grįžus namo, gali ateiti susvetimėjimo jausmas, susijęs su 

supratimu, kad daug kas pasikeitė per tą laiką, kol buvome išvykę. Tačiau ir šis etapas 

praeina – ateina prisitaikymas, persilaužimas. 

 

Pagrindiniai kultūrų skirtumai darbo aplinkoje 

 

Vykstant dirbti į kitą šalį, reikia žinoti pagrindinius su darbu susijusius kultūrinius 

skirtumus. Kadangi šis leidinys skirtas visiems dėstytojams, dar nežinant, į kokias 

konkrečias šalis bus vykstama, čia pateikiami pagrindiniai aspektai, į kuriuos reikia 

atsižvelgti tarpkultūriniame darbo kontekste. Žinant pagrindinius aspektus, galima 

mokytis vietoje – stebint, kaip elgiasi bendradarbiai, ar, jei reikia, užduodant atitinkamus 

klausimus. Žinoma, žinodami konkrečią šalį, į kurią vyksite, turėtumėte iš anksto 

pasidomėti jos bendrąja ir profesine kultūra (toliau pateikta pagrindinė rekomenduojama 

literatūra lietuvių kalba; žinoma, gausybę literatūros galima rasti kitomis kalbomis bei 

internete).  

 

Kultūrų skirtumai profesinėje sferoje ir bendraujant pasireiškia įvairias aspektais:  

 

 Hierarchija. Kai kuriose kultūrose hierarchija yra didesnė, jose vadovai prisiima 

labiau autoritarinį vaidmenį, nuo aukščiausių vadovų priklauso galutiniai 

sprendimai (pvz., Prancūzija). Kitose kultūrose hierarchija mažesnė, vadovai taiko 

labiau „demokratišką“ vadovavimo stilių (pvz., JAV). Tai lemia ir vadovo – 

pavaldinio santykius – kai kuriose vadovas priims sprendimus ir pavaldiniui reikės 

tik juos vykdyti; kitose kultūrose vadovai tikėsis, kad ir pavaldiniai dalyvaus 

sprendimuose ir prisiims atsakomybę. 

 Komunikacijos tiesumas. Vienose kultūrose įprastas tiesioginis komunikacijos 

stilius, kai viskas pasakoma konkrečiai ir tiesiai; kitose – labiau netiesioginis, gali 

būti vengiama tiesiai reikšti kritiką, tiesiai pateikti neigiamą atsakymą. Tokiose 

kultūrose svarbu mokėti suprasti, kas nebuvo tiesiai pasakyta, „skaityti tarp 

eilučių“. 

 Darbo ir poilsio atskyrimas. Vienose kultūrose darbas ir poilsis griežtai 

atskiriamas, kitose mažiau, ir darbuotojas gali būti sutrukdytas ir po darbo 

valandų. Pvz., Japonijoje yra svarbiausia dalyvauti, būti darbo vietoje. Japonai gali 
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ir užmigti darbo vietoje, koncerte, pasitarime ir tai nelaikoma įžeidimu; savaime 

aišku, kad darbo valandų kiekis per dieną tokiu atveju padidėja. 

 Darbo erdvė. Vienose kultūrose įprasta, kad daug darbuotojų dirba vienoje 

didelėje erdvėje (žinoma, priklausomai nuo jų užimamos padėties), kitose erdvės 

yra mažesnės ir privatesnės. Taip pat skiriasi požiūris į atvirumą – kai kuriose 

šalyse kabinetų durys yra atviros, kitose laikomos uždarytos (tačiau pabeldus 

visada galima užeiti). 

 Formalumas. Kai kuriose šalyse teikiama pirmenybė mažiau formaliam, kitur – 

formaliam komunikacijos stiliui (pvz., Prancūzija, Vokietija). Tokiu atveju net ir el. 

laiškai turi būti gana formalūs – su pasisveikinimu ir tinkama pabaiga. 

 Apsirengimo stilius. Kai kuriose šalyse vertinamas mažiau formalus, kitur – 

formalesnis aprangos darbe stilius (pvz., Prancūzijoje). 

 Požiūris į laiko valdymą ir planavimą. Vienose kultūrose labai svarbus 

punktualumas, kitose jis mažiau svarbus (pvz., Prancūzijoje). Tokiose šalyse gali 

tikėtis, kad bus vėluojama, tačiau svečiui paprastai vis tiek geriau  nevėluoti. 

 

Žinoma, skirtumų yra gerokai daugiau ir apie juos turėtumėte arba pasidomėti iš anksto, 

arba mokytis jų atidžiai stebėdami aplinką.  

 

Rekomenduojama literatūra rengiantis darbui kitoje šalyje (lietuvių kalba) 

 

1. Lewis R.D. Kultūrų sandūra. Kaip sėkmingai bendrauti su kitų tautų ir kultūrų atstovais. 

Vilnius, 2002. 

Tai pagrindinė rekomenduojama knyga – ji skirta tarpkultūrinei verslo ir darbo aplinkai, 

joje rasite daug informacijos apie pagrindinių tautų darbo kultūrų skirtumas. 

 

2. Gesteland R. Kaip išgauti „taip“: menas bendrauti ir derėtis įvairiose kultūrose. Vilnius, 

1997. 

3. Serija „Prieš Jus visas pasaulis”. Kaunas: Šviesa, 2000. Išleista: Indija, Ispanija, 

Italija, Japonija, JAV, Jungtinė Karalystė, Kinija, Lenkija, Prancūzija, Vokietija. 

4. Foster D. Europos šalių etiketas. Vilnius: Algarvė, 2004. 

5. Foster D. Azijos šalių etiketas. Vilnius: Algarvė, 2004. 

 

 

Sėkmingai tarpkultūrinei komunikacijai reikalingos savybės 

 

Svarbu suprasti, kad norint sėkmingai bendrauti ir dirbti tarpkultūriniame kontekste, 

reikia ne vien žinių apie tą kultūrą. Ne mažiau svarbios tinkamos nuostatos ir tinkami 

bendrieji komunikacijos gebėjimai bei asmeninės savybės. Apibendrintai, galima nurodyti 

keturias gebėjimų ar žinių sritis, kurios reikalingos sėkmingai tarpkultūrinei 

komunikacijai. 

 

1. Asmenybės bruožai. Pagrindinės asmeninės savybės, turinčios įtaką tarpkultūrinei 

komunikacijai, yra savęs suvokimas – pasitikėjimas savimi ir savigarba; atvirumas – 

gebėjimas atskleisti informaciją apie save; savistaba – gebėjimas  stebėti kitus ir pagal 

tai priderinti savęs pateikimą ir veiksmus; atsipalaidavimas – sugebėjimas nejausti 

nerimo neįprastoje komunikacijos situacijoje. Tarpkultūrinėse situacijose labai padeda tai, 

ką galima pavadinti „draugiškumu“ – atvirumas naujoms patirtims, iniciatyva bendraujant 

(rodymas, kad esate susidomėję kitais, noras užmegzti naujus ryšius). 

 



 

 

29 

2. Komunikacijos įgūdžiai. Tarpkultūrinei komunikacijai yra būtini geri verbalinės ir 

neverbalinės komunikacijos įgūdžiai. Jie apima gebėjimą suprasti ir naudoti kalbą; elgesio 

lankstumą – gebėjimą pasirinkti tinkamą elgesio būdą, tinkamą tai situacijai; sąveikos 

valdymą – pvz., gebėjimą inicijuoti pokalbį, klausyti ir pan.; socialinius įgūdžius – 

empatiją (sugebėjimą įsijausti į kito žmogaus požiūrį) ir tapatybės palaikymą (gebėjimą 

parodyti pašnekovui, kad teisingai jį suprantame). 

 

3. Psichologinis prisitaikymas. Tai mokėjimas prisitaikyti prie naujos aplinkos, 

susidoroti su kultūriniu šoku – stresu, nerimu, pasimetimo jausmu. 

 

4. Kultūrinės žinios. Norint sėkmingai komunikuoti tarpkultūriniame kontekste, 

reikalingos ir žinios (supratimas) apie svečios šalies socialines normas, papročius, 

vertybes. Norint bendrauti su kitų kultūrų žmonėmis, yra būtina suprasti, kaip jie galvoja 

ir elgiasi. 

 

Kaip matyti, sėkmingai tarpkultūrinei komunikacijai labai svarbios tam tikros asmeninės 

savybės – atvirumas naujoms patirtims, gebėjimas bendrauti su kitais jų nevertinant, 

mokėjimas prisitaikyti, stebėti aplinką ir t.t. Tai nereiškia, kad jei dabar neturite visų šių 

savybių, negalėsite sėkmingai bendrauti su kitų kultūrų atstovais – tai veikiau yra 

patarimai, kokių savybių reiktų siekti ir kokių nuostatų laikytis. Pvz., jei jaučiate, kad 

turite bendravimo kitoje kultūroje sunkumų, paklauskite savęs, gal esate nepakankamai 

atviras, gal pasiduodate vertinimams, o gal nepakankamai rodote iniciatyvą? Jei 

nuoširdžiai norėsite ir stengsitės prisitaikyti prie tos kultūros, tikrai nepatirsite didelių 

bendravimo sunkumų. 

 

Atmintinė 

• Ar apmąstėte tarpkultūrinei komunikacijai tinkamas nuostatas, ar sugebėsite 

nepasiduoti stereotipams, entnocentriškam vertinimui, susidoroti su nerimu? 

• Ar žinote, kad naujoje kultūroje kurį laiką galite jaustis blogai, ir esate pasirengę įveikti 

šį etapą? 

• Ar pasidomėjote tos šalies, į kurią vykstate, bendrosios ir profesinės kultūros 

ypatumais? 

• Ar apmąstėte, kokių savybių reikia sėkmingai tarpkultūrinei komunikacijai ir esate 

nusiteikęs jų siekti?  

 

 

2.6. Praktinis pasiruošimas išvykti 

 

Šiame skyriuje pateikiama atmintinė, padėsianti praktiniu aspektu pasirengti 

kelionei į kitą šalį. 

Svarbu laiku pasiruošti kelionei į pasirinktos stažuotės vietos šalį. Pasiruošimo laikotarpis 

ir sudėtingumas priklauso nuo tos šalies reikalavimų ir kitų veiksnių, pvz., sveikatos 

apsaugos lygis toje šalyje ir pan. Žemiau pateikiama atmintinė ir praktiniai patarimai – 

kokių svarbių aspektų turėtumėte nepamiršti, ruošdamiesi išvykti. 

 

 Pasas. Pasirūpinkite, kad turėtumėte visą stažuotės laikotarpį ir dar pusę metų po 

jo galiojančius asmeninius dokumentus ir jų kopijas: 

 tapatybės kortelę, jei vykstate į Europos Sąjungos šalis,  

 ir/ar pasą, jei vykstate į kitas šalis. 
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 Viza. Išsiaiškinkite, ar reikalinga viza įvažiavimui į stažuotės vietos šalį (daugiau 

informacijos rasite Užsienio reikalų ministerijos puslapyje:  

http://www.urm.lt/index.php?100523654). Jei bus reikalinga viza į stažuotei 

pasirinktą šalį, iš anksto pasirūpinkite, kad tos šalies diplomatinei atstovybei laiku 

pateiktumėte prašymą jai gauti. Vizų išdavimas trunka nuo 1-2 savaičių iki kelių 

mėnesių; ypač ilgai gali tekti laukti vizos tų šalių, kurių artimiausios diplomatinės 

atstovybės yra ne Lietuvoje, o kaimyninėse šalyse. 

 

 Leidimas dirbti. Išsiaiškinkite, ar reikalingas leidimas dirbti atliekant stažuotę 

stažuotės vietos šalyje. Dažnai toks leidimas nėra reikalingas, jei stažuotė yra 

atliekama akademiniais tikslais, o už stažuotės metu atliekamus darbus nėra 

mokama. Visgi, jei toks leidimas dirbti yra reikalingas, iš anksto pasirūpinkite, kad 

laiku pateiktumėte reikalingą prašymą.   

 

 Draudimas. Įsigykite sveikatos draudimą visam stažuotės laikotarpiui. Jei Jūsų 

stažuotė vyks, pvz. gamykloje, sužinokite, ar nereikia specialaus darbo draudimo, 

ar jį Jums padarys priimanti įmonė, nes dažnoje užsienio šalyje yra privalomas 

darbo draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Lietuvos ligonių kasų kortelė dengia 

tik pačią pirminę medicininę pagalbą. Pvz., kojos lūžio atveju šis draudimas 

padegs nuvežimo į ligoninę išlaidas, tačiau už tyrimą ir lūžio gipsavimą jau teks 

mokėti. Jei esate apdraustas kreditinės kortelės savininko draudimu, išsiaiškinkite 

su savo banku, kiek ir kokius atvejus kortelės draudimas dengia šis draudimas, 

t.y. ar jis garantuoja Jums apsaugą stažuotės, kurios metu atliksite darbines 

funkcijas, metu. 

 

 Skiepai. Jei vykstate į ne ES šalis, pasidomėkite, ar tos šalys reikalauja tam tikrų 

skiepų (daugiau informacijos gausite savo poliklinikoje arba www.endemik.lt/). Kai 

kurios šalys skiepų nereikalauja, tačiau vis tiek rekomenduojama pasiskiepyti nuo 

tam tikrų ligų. Jei stažuotės vietos šalyje kai kurie skiepai privalomi, iš anksto  

pasirūpinkite juos atlikti (nes kai kuriuos skiepus po tam tikros pertraukos reikia 

kartoti). 

 

 Bilietai. Patartina iš anksto pasirūpinti kelionės bilietais į stažuotės vietos šalį. 

 

 Gyvenamoji vieta. Iš anksto pasirūpinkite gyvenamąja vieta stažuotės vietos 

šalyje. Užklauskite apie stažuotės vietos įmonės ar organizacijos galimybes 

pasiūlyti gyvenamąją vietą. 

 

 

Atmintinė 

 

• Ar patikrinote asmens dokumentų galiojimo laikotarpį? 

• Ar išsiaiškinote, ar reikia vizos, darbo leidimo ir skiepų vykstant į stažuotės vietos šalį? 

• Ar pasirūpinote draudimu visam stažuotės laikotarpiui?  

• Ar iš anksto užsisakėte bilietus? Ar pasirūpinote, kad Jus kas nors pasitiktų? 

• Ar pasirūpinote gyvenamąja vieta bent pradiniam laikotarpiui? 

http://www.endemik.lt/
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3. Stažuotės programos vykdymas 

 

Šioje dalyje trumpai pristatomas stažuotės programos įgyvendinimas.  

 

Atvykę į priimančiąja organizaciją, pirmąsias dienas turėsite skirti susipažinimui su savo 

kolegomis ir pačia organizacija. Atkreipkite dėmesį į praktinius darbo aspektus (darbo 

valandos, leidimai patekti į organizaciją, galimybės pietauti, saugos reikalavimai ir pan.), 

darbo vidaus tvarkos taisykles.  

 

Stažuotės metu turėsite įgyvendinti suplanuotą ir su aukštąja mokykla suderintą 

stažuotės programą. Vykdydami stažuotės programą, būtinai laikykitės priimančios 

organizacijos darbo tvarkos taisyklių bei taisyklių, susijusių su komercinės ir kitos 

konfidencialios informacijos apsauga.  

 

Stažuotės programą iškilus poreikiui bus galima koreguoti, informuojant apie tai aukštąją 

mokyklą ir Asociaciją (jei į stažuotę vykote pagal Asociacijos skelbtą konkursą). 

 

Itin svarbu laikytis konfidencialumo reikalavimų, ypač, jei stažuotėje būsite ne tik 

stebėtojas, o dirbsite su įmonės ar organizacijos projektais. Jei stažuotės metu surinktą 

medžiagą norėtumėte panaudoti publikacijoms, išsiaiškinkite, kokią informaciją bus 

galima skelbti, o kokia bus neskelbtina (parengus publikaciją, būtų geriausia pateikti ją 

organizacijai supažindinti). Jei priimančioji organizacija paprašytų, pasirašykite 

reikalaujamas sutartis dėl konfidencialios informacijos ar kitus reikalaujamus 

dokumentus, žinoma, prieš tai gerai susipažinę su jų turiniu. 

 

Atmintinė 

 

• Gerai susipažinkite su organizacija, jos vidaus taisyklėmis, praktiniais darbo aspektais 

• Stažuotės metu laikykitės patvirtintos stažuotės programos; prireikus koreguokite ją, 

prieš tai informavę aukštąją mokyklą arba Asociaciją 

• Laikykitės konfidencialumo reikalavimų dirbdami įmonėje ir rengdami publikacijas iš 

stažuotės metu surinktos medžiagos 
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4. Stažuotės pabaiga  

 

 

Šioje dalyje pristatomi stažuotės pabaigos žingsniai: galutinės ataskaitos 

parengimas ir patarimai stažuotės rezultatų sklaidai. 

 

 

Baigus stažuotę ir grįžus į Lietuvą, turėsite laiku sutvarkyti visus likusius su tarptautine 

stažuote susijusius dokumentus bei formalumus. Kad stažuotė būtų naudinga ne tik Jūsų 

asmeninei karjerai, taip pat rekomenduojama pasidalinti jos rezultatais ir jos metu 

įgytomis įžvalgomis su kolegomis – toliau pateikiama patarimų dėl stažuotės rezultatų 

sklaidos. 

 

 

4.1. Galutinės ataskaitos parengimas  

 

 

Šiame skyriuje pristatomi atsiskaitymo už stažuotę, t.y. ataskaitų parengimo 

reikalavimai. 

 

Atsiskaitydami už stažuotę, turėsite pateikti stažuotės ataskaitą (-AS). Reikalingi 

dokumentai bei formalumai atsiskaitant už stažuotę pagal centralizuotą ir decentralizuotą 

scenarijų parodyti 5 lentelėje. 
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5 lentelė. Stažuotės užbaigimui reikalingų dokumentų tvarkymas ir procedūriniai 

reikalavimai 

Dokumentai ir 

procedūriniai 

reikalavimai 

Decentralizuotas scenarijus Centralizuotas scenarijus 

Ataskaitos 

Pateikti  dalykinę stažuotės ataskaitą aukštosios mokyklos 

numatyta tvarka. 

- 

Pateikti  stažuotės ataskaitą 

(dalykinę ir finansinę) 

Asociacijos numatyta tvarka. 

 

Pateikti finansinę ar kitą 

reikalaujamą ataskaitą 

finansavimo teikėjui 

- 

Kiti su stažuote 

susiję dokumentai 

ir duomenys 

Pateikti kitus prašomus duomenis padalinio, koordinuojančio 

stažuočių organizavimą instituciniu lygmeniu, specialistui. 

  
Pateikti kitus prašomus 

duomenis Asociacijai. 

 

Dalykinę ataskaitą, skirtą aukštajai mokyklai, turite pateikti padalinio, iš kurio 

išvykote vadovui ir padalinio, koordinuojančio stažuočių organizavimą instituciniu 

lygmeniu, specialistui. Stažuotės ataskaitą su visais reikalaujamais priedais turite parengti 

pagal aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus ir pateikti per aukštosios mokyklos 

nustatytą laiką. 

 

Jūsų aukštojoje mokykloje gali būti sukurta privaloma stažuotės ataskaitos forma arba tik 

nurodoma informacija, kokia turi būti pateikiama stažuotėje. 5.2. priede pateikiama šio 

Projekto rėmuose rekomenduojama stažuotės ataskaitos formą – joje nurodytos 

informacijos gali būti prašoma iš Jūsų rengiant stažuotės programą. Atkreipkite dėmesį, 

kad joje prašoma ir kai kurios praktinės informacijos – ji bus naudinga stažuočių 

organizavimo specialistui ateityje, geriau padedant kitiems stažuotojams praktiniu 

aspektu pasirengti stažuotei. 

 

Parengta ataskaita, jei dėstytojas įvykdė stažuotės programą, turės buti patvirtinta 

Akademinio padalinio, iš kurio išvyko stažuotojas, vadovo. Vadovas taip pat turi 

organizuoti stažuotės rezultatų aptarimą padalinyje. 

 

Asociacijai teikiamų ataskaitos formas rasite Tarptautinių stažuočių organizavimo 

informacinėje sistemoje.  

 

Tarptautinės stažuotės organizavimo specialistas gali paprašyti pateikti kitus grįžtamojo 

ryšio pobūdžio duomenis ir informaciją, kurie bus naudojami stažuočių organizavimui ir jų 

rezultatų stebėsenai, kiekybinių ir kokybinių stažuočių rezultatų vertinimui, stažuočių 

organizavimo proceso ir rezultatų padaliniuose kokybės kontrolei ir ataskaitoms rengti. 

 

Atmintinė 

 

• Iš anksto susipažinkite su atsiskaitymo už stažuotę reikalavimais savo aukštajai 

mokyklai ir Asociacijai (jei į stažuotę vykote pagal jos organizuojamą konkursą) 

• Laiku pateikite reikalingas ataskaitas: dalykinę ataskaitą aukštajai mokyklai ir dalykinę 

bei finansinę ataskaitas Asociacijai   
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4.2. Stažuotės rezultatų sklaida  

 

Šiame skyriuje išryškinama stažuotės nauda ir pateikiami patarimai dėl stažuotės 

rezultatų pristatymo kolegoms. 

 

Tarptautinės stažuotės metu įgytos žinios, kompetencijos ir įžvalgos, jei bus tinkamai 

panaudoti, gali turėti didžiulę naudą ne tik Jums asmeniškai, bet ir visam Jūsų padaliniui ar 

net aukštajai mokyklai. Toliau išvardinami svarbiausi stažuotės naudos aspektai, į kuriuos 

reikia atkreipti dėmesį, pristatant stažuotes rezultatus kolegoms: 

 

1. Būsite susipažinę su savo srities praktikomis, naujovėmis, tarptautiniais skirtumais 

šioje profesinėje srityje ir galėsite tas žinias perteikti savo studentams ir 

kolegoms. 

2. Stažuotės metu įgysite praktinių tyrimų ir projektinio darbo įgūdžių, kuriuos 

galėsite perteikti studentams ir panaudoti tolesniuose tyrimuose. 

3. Stažuotės metu geriau susipažinsite su šios ekonomikos srities poreikiais 

specialistams ir jiems reikalingoms žinioms bei įgūdžiais, kuriuos galėsite 

panaudoti atnaujindami savo kursus ar rengdami naujus. 

4. Žinias apie įmonių ar organizacijų poreikius specialistams galėsite panaudoti 

koreguodami savo padalinio studijų programas. Būtinai perteikite šias žinias savo 

kolegoms, dirbantiems prie studijų programų kūrimo ir atnaujinimo, kad ir jie 

galėtų jomis pasinaudoti. 

5. Galėsite geriau orientuoti savo dėstymą į praktiką, praturtindami paskaitų 

medžiagą realiais praktiniais pavyzdžiais ir probleminiais atvejais. Pasidalinkite 

savo įžvelgtomis praktinėmis problemomis su kolegomis, kad ir jie galėtų 

atsižvelgti į šias žinias savo dėstomuose kursuose. 

6. Stažuotės metu įžvelgsite idėjų praktikoje aktualiems tyrimams (individualiems ar 

kartu su savo kolegomis). 

7. Stažuotės metu susipažinsite ir perprasite įmonių ar organizacijų praktines 

problemas ir poreikius, o tai leis ateityje vykdyti geriau į praktinį tyrimų rezultatų 

panaudojimą orientuotus tyrimus. Būtinai pasidalinkite šiomis žiniomis su 

kolegomis, dirbdami prie bendrų projektų. 

 

Siekiant pasidalinti stažuotės metu sukauptomis žiniomis ir įžvalgomis bei greičiau atkurti 

ryšius su kolegomis, turėtų įvykti susitikimas su padalinio kolegomis (jį turėtų organizuoti 

padalinio vadovas arba galite suorganizuoti Jūs pats). Susitikimo metu papasakokite 

kolegoms svarbiausias žinias ir įžvalgas. Siekiant paskatinti ir kolegas ateityje dalyvauti 

stažuotėse, iš anksto apmąstykite savo stažuotės gerąsias ir silpnąsias puses, kokias 

stažuotes siūlytumėte savo kolegoms, ką siūlytumėte jiems daryti kitaip. 

 

Siekiant didesnės stažuotės įžvalgų sklaidos bei geresnio ryšių išlaikymo, apsvarstykite 

galimybę visos stažuotės metu (jei ji ilga) periodiškai informuoti apie save socialinių tinklų 

svetainėje ar tinklaraštyje. 

 

Atmintinė 

• Stenkitės kiek įmanoma geriau pasinaudoti stažuotės metu sukaupta patirtimi visuose 

savo darbo aspektuose 
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• Surenkite susitikimą su kolegomis ir perteikite jiems  stažuotės metu sukauptą patirtį 

kolegoms 

• Apsvarstykite galimybę stažuotės metu rašyti tinklaraštį arba nuolat informuoti apie save 

socialinių tinklų svetainėje: geriau išlaikysite ryšį su kolegomis visos stažuotės metu 
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Vartojamų sąvokų žodynėlis 

 

Asistavimo stažuotė – tokia stažuotė, kai dėstytojas stažuotės metu atlieka kai kuriuos 

pagalbinius arba paprastesnius darbus. 

 

Asociacija – teisiškai ir ekonomiškai savarankiškų ir tokiomis išliekančių jungtinėje 

veikloje ne mažiau kaip trijų organizacijų asociacija, sukurta įgyvendinti nacionalinę 

aukštųjų mokyklų dėstytojų tarptautinių stažuočių sistemą, veikianti vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu (2004-01-22 Nr. IX-1969).  

 

Darbo stažuotė vadovaujant – tokia stažuotė, kai dėstytojas įsilieja į įmonėje ar 

organizacijoje vykdomus procesus, dalyvaudamas juose kaip įmonės ar organizacijos 

darbuotojas. 

 

Ilgalaikė stažuotė – nepertraukiama stažuotė, kurios trukmė yra ilgesnė nei vienas 

mėnuo.  

 

Nacionalinė aukštųjų mokyklų dėstytojų tarptautinių stažuočių sistema (toliau –

NDTSS) šiame dokumente suprantama kaip tarpusavyje susijusių priemonių, procesų, ir 

juos įgyvendinančių subjektų visuma, reikalinga Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų 

tarptautinėms stažuotėms įgyvendinti ir tobulinti.  

 

Partnerio organizacija – bet kuri Lietuvos ar užsienio organizacija (aukštoji mokykla, 

tarptautinė organizacija, bet kurio tipo viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektoriaus 

organizacija), dalyvaujanti nacionalinės dėstytojų tarptautinių stažuočių sistemos 

įgyvendinime.  

 

Priimančioji organizacija – užsienyje veikianti organizacija (įmonė, įstaiga, 

organizacija), kuri priima siunčiančiosios organizacijos dėstytojus stažuotei sutartam 

laikui.  

 

Savarankiško darbo stažuotė – tokia stažuotė, kai dėstytojas įmonėje ar organizacijoje 

įgyvendina savo inicijuotą projektą. 

 

Siunčiančioji organizacija – Lietuvos aukštoji mokykla (AM), siunčianti dėstytojus 

stažuotis į organizaciją veikiančią užsienyje.  

 

Stažuotės programa – dėstytojo, ketinančio dalyvauti stažuotėje, pateikiama darbo 

programa, apimanti stažuotės tikslus, veiklas ir laukiamus rezultatus. 

 

Stažuotės programa – dėstytojo, pretenduojančio dalyvauti stažuotėje, pateikiama 

stažuotės veiklų programa, apimanti stažuotės vietą, tikslus, veiklas ir laukiamus 

rezultatus, suderinta su siunčiančia ir priimančia organizacija.  

 

Stebėjimo stažuotė – tokia stažuotė, kurios metu dėstytojas stebi vieną specialistą jam 

atliekant visus darbus (angl. shadowing). 

 

Tarptautinė stažuotė – dėstytojų kvalifikacijos kėlimo priemonė, skirta įgyti, atnaujinti 

ir tobulinti dalykines bei praktines kompetencijas užsienio priimančioje organizacijoje. 
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Trumpalaikė stažuotė – stažuotė, kurios trukmė ne trumpesnė nei viena savaitė ir ne 

ilgesnė nei vienas mėnuo.  
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PRIEDAI 

1 PRIEDAS. Bendrieji reikalavimai aukštosioms mokykloms, organizuojančioms dėstytojų 

tarptautines stažuotes 

 

Ištrauka iš Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų tarptautinių stažuočių 

sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo modelio aprašo (projekto). 2011-10-05, Vilnius 

 

 

19. Kiekviena aukštoji mokykla, organizuodama tarptautines dėstytojų stažuotes, 

vadovaujasi institucine dėstytojų stažuočių organizavimo tvarka, kuri atspindi institucijos 

strateginius, žmonių išteklių politikos ir vadybos, padalinių ir darbuotojų pavaldumo, 

disponavimo išteklių ir jų paskirstymo ypatumus, tačiau, nepaisant institucinių sąlygų, 

kiekviena aukštoji mokykla, siekdama užtikrinti stažuočių organizavimo kokybę, turėtų 

laikytis šių bendrųjų reikalavimų stažuočių organizavimui:  

 

19.1 sukurti ir įgyvendinti institucinę stažuočių organizavimo tvarką, kurioje būtų 

numatytos organizavimo proceso dalyvių atsakomybės ir funkcijos, stažuočių 

organizavimo etapai ir tvarka;  

 

19.2 sukurti ir įgyvendinti institucinę stažuočių planavimo tvarką, kuri leistų numatyti 

preliminarius dalyvaujančių stažuotėse dėstytojų skaičius, jų pasiskirstymą 

akademiniuose padaliniuose, racionaliau planuoti, paskirstyti stažuotėms reikalingus 

aukštosios mokyklos išteklius, o kandidatams sudarytų sąlygas iš anksto planuoti 

stažuotę kaip asmeninės profesinės kvalifikacijos kėlimo priemonę;  

 

19.3 sukurti sistemą išvykusiems į stažuotę dėstytojams pavaduoti;  

 

19.4 numatyti stažuočių finansavimo tvarką ir užtikrinti jos įgyvendinimą;  

 

19.5 užtikrinti socialines garantijas stažuočių dalyviams: stažuotės metu išsaugoti darbo 

vietą ir užimamas pareigas, mokėti tarnybinį atlyginimą;  

 

19.6 organizuoti dėstytojų parengimą stažuotei taikant adekvačias stažuočių tikslams ir 

pobūdžiui mokymo priemones;  

 

19.7 sukurti stažuotės rezultatų vertinimo ir pripažinimo tvarką, integruotą į dėstytojų 

kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo sistemą;  

 

19.8 sukurti institucinę dėstytojų stažuočių koordinavimo sistemą, užtikrinti stažuotes 

organizuojančių specialistų kvalifikacijos kėlimą;  

 

19.9 organizuoti stažuočių veiklos stebėseną institucijos mastu, vertinti kiekybinius ir 

kokybinius stažuočių rezultatus, užtikrinti stažuočių organizavimo proceso ir rezultatų 

padaliniuose kokybės kontrolę;  

 

19.10 rinkti ir naudoti statistinius duomenis bei grįžtamojo ryšio būdu surinktą 

informaciją apie stažuotes jų organizavimui tobulinti;  

 

19.11 plėtoti ryšius su priimančiomis organizacijomis, siekiant plėtoti ir tobulinti stažuočių 

organizavimą.  
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20. Organizuodamos stažuotes aukštosios mokyklos privalo užtikrinti pagrindinių proceso 

dalyvių aukštojoje mokykloje bendradarbiavimą ir jų funkcijų bei atsakomybės 

pasiskirstymą stažuočių įgyvendinimui užtikrinti.  
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2 PRIEDAS. Stažuotės organizavimas decentralizuotu būdu. Akademinio padalinio, 

stažuotes koordinuojančio padalinio, priimančiosios organizacijos, asociacijos funkcijos 

 

Ištrauka iš Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų tarptautinių stažuočių 

sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo modelio aprašo (projekto). 2011-10-05, Vilnius 

 

25. Akademinio padalinio, iš kurio išvyksta stažuotojas, vadovas turi:  

 

25.1 atsižvelgdamas į padalinio poreikius, sudaryti dėstytojų stažuočių planus, pagal 

kuriuos aukštosios mokyklos nustatyta tvarka yra planuojami stažuočių organizavimui 

reikalingi ištekliai (stažuočių finansavimas ir etatai pavadavimui dėstytojų stažuočių metu 

užtikrinti), planavimo laikotarpis ir periodiškumas yra reglamentuojami aukštosios 

mokyklos vidaus tvarka;  

 

25.2 pateikti padalinio stažuotės planus instituciniu lygmeniu koordinuojančiam stažuočių 

organizavimą padaliniui pagal numatytą mokyklos vidaus tvarką;  

 

25.3 kontroliuoti padalinio stažuočių planų vykdymą;  

 

25.4 esant poreikiui, konsultuoti padalinio dėstytojus stažuotės planavimo ir programos 

sudarymo klausimais ir skirti stažuotės užduotis;  

 

25.5 tvirtinti preliminarią stažuotės programą, įvertinus programos atitikimą padalinio ir 

dėstytojo kvalifikacijos kėlimo planams ir teikti ją įsakymui dėl dėstytojo išleidimo į 

stažuotę parengti taip, kaip tai numatyta aukštosios mokyklos stažuočių organizavimo 

tvarkoje;  

 

25.6 suteikti paramą (taip pat ir finansinę) stažuotės organizavimui, jei tai numatyta 

aukštosios mokyklos stažuočių organizavimo tvarkoje;  

 

25.7 spręsti stažuotėje esančio dėstytojo pavadavimo klausimus;  

 

25.8 organizuoti stažuotės rezultatų aptarimą padalinyje;  

 

25.9 tvirtinti stažuotės ataskaitą, jei dėstytojas įvykdė stažuotės programą;  

 

25.10 esant reikalui, komunikuoti su priimančiąja organizacija, pateikti priimančiai 

organizacijai papildomą informaciją ar ją gauti, jei ji tiesiogiai susijusi su konkrečios 

stažuotės organizavimu.  

 

 

26. Padalinys, koordinuojantis stažuočių organizavimą instituciniu lygmeniu, turi:  

 

26.1 parengti įsakymą dėl išvykos į stažuotę, po to, kai stažuotės programa yra suderinta 

ir patvirtinta pagal aukštosios mokyklos stažuočių organizavimo tvarką;  

 

26.2 konsultuoti dėstytoją, akademinio personalo vadovą ar kitus aukštosios mokyklos 

darbuotojus stažuotės organizavimo klausimais prieš, po ar stažuotės metu, jei tai nėra 

priskirta kito aukštosios mokyklos padalinio funkcijoms;  
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26.3 gauti su stažuote susijusius duomenis ir stažuotės ataskaitą, kurie yra naudojami 

stažuočių organizavimui ir jų rezultatų stebėsenai, kiekybinių ir kokybinių stažuočių 

rezultatų vertinimui, stažuočių organizavimo proceso ir rezultatų padaliniuose kokybės 

kontrolei ir ataskaitoms rengti.  

 

 

27. Priimanti organizacija, dalyvaudama stažuotės organizavimo procese, turi:  

 

27.1 apibrėžti stažuotės atlikimo sąlygas iki stažuotės programos suderinimo;  

 

27.2 esant reikalui teikti papildomą informaciją siunčiančiai organizacijai prieš, po ir per 

stažuotę, jei ji yra būtina ir tiesiogiai susijusi su konkrečios stažuotės organizavimu ir 

įgyvendinimu;  

 

27.3 suteikti vietą tarptautinei dėstytojo stažuotei, jei stažuotės programa yra suderinta 

su priimančia organizacija, dėstytoju ir siunčiančia organizacija;  

 

27.4 paskirti kontaktinį asmenį/kontaktinius asmenis koordinuoti stažuotės organizavimą 

ir įgyvendinimą;  

 

27.5 organizuoti stažuotę atliekančiam dėstytojui darbų saugos instruktažą ir supažindinti 

su vidaus darbo taisyklėmis prieš pradedant stažuotę;  

 

27.6 sudaryti darbo saugos ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas ir skirti 

išteklius (materialinius, informacinius ir žmogiškuosius priklausomai nuo organizacijos 

profilio, galimybių bei stažuotės programos ypatumų) reikalingus stažuotės programai 

įgyvendinti;  

 

27.7 užtikrinti, kad stažuotės turinys, veiklos formos ir sąlygos atitiktų stažuotės 

programą;  

 

27.8 įvertinti stažuotės rezultatus ir pateikti vertinimą siunčiančiai organizacijai;  

 

27.9 teikti grįžtamojo ryšio pobūdžio informaciją siunčiančiai organizacijai, reikalingą 

užtikrinti stažuočių organizavimo proceso kokybę ir jo tobulinimą.  

 

 

28. Asociacijos dalyvavimas tarptautinių dėstytojų stažuotės organizavimo procese 

decentralizuotu būdu yra apibrėžiamas šiomis funkcijomis:  

 

28.1 kurti ir administruoti priimančių organizacijų tinklą, kurio pagrindu formuoti 

tarptautinių dėstytojų stažuočių vietų pasiūlą;  

 

28.2 sudaryti sąlygas dėstytojui, ieškančiam tarptautinės stažuotės vietos, naudotis 

sukurta stažuočių vietų baze, teikti informaciją apie šias stažuočių vietas ir stažuočių 

atlikimo ypatumus priimančiose organizacijose, esančiose Asociacijos duomenų bazėje ir 

partnerių tinkle;  

 

28.3 esant poreikiui tarpininkauti dėstytojui ar siunčiančiai organizacijai, surandant 

tarptautinės stažuotės vietą ar sudarant stažuotės sutartį su priimančia organizacija;  
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28.4 esant poreikiui teikti metodinę ir informacinę pagalbą aukštajai mokyklai, priimančiai 

organizacijai ir stažuotės dalyviui stažuotės organizavimo ir įgyvendinimo klausimais.  
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3 PRIEDAS. Stažuotės organizavimas centralizuotu būdu. Akademinio padalinio, 

stažuotes koordinuojančio padalinio, priimančiosios organizacijos, asociacijos funkcijos 

 

Ištrauka iš Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų tarptautinių stažuočių 

sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo modelio aprašo (projekto). 2011-10-05, Vilnius 

 

Asociacijos veikla yra apibrėžiama šiomis funkcijomis:  

 

29.1 administruoti priimančių organizacijų tinklą, kurio pagrindu formuoti tarptautinių 

dėstytojų stažuočių vietų pasiūlą pagal Asociacijos vykdomas programas ir projektus;  

 

29.2 skelbti konkursus išvykti į stažuotes Asociacijos veikloje dalyvaujančių aukštųjų 

mokyklų dėstytojams;  

 

29.3 nustatyti vykdomų konkursų tarptautinėms dėstytojų stažuotėms sąlygas (esant 

reikalui derinant jas su siunčiančiomis ar priimančiomis organizacijomis);  

 

29.4 sudaryti sąlygas potencialiems stažuočių dalyviams naudotis Asociacijos informacine 

ir stažuočių vietų baze, teikti jiems informaciją apie stažuočių  

vietas ir stažuočių atlikimo ypatumus priimančiose organizacijose, esančiose asociacijos 

informacinėje bazėje ir partnerių tinkle;  

 

29.5 vykdyti kandidatų, stažuotei atlikti, atranką (pirminę ar galutinę), jei to pageidauja 

priimančios organizacijos, laikantis vieningų atrankos procedūrų vykdomo konkurso ribose 

ir užtikrinant lygias teises visiems tinkamumo kriterijus atitinkantiems kandidatams;  

 

29.6 rengti ir sudaryti trišales sutartis tarp asociacijos, priimančios organizacijos ir 

dėstytojo dėl stažuotės atlikimo;  

 

29.7 esant poreikiui teikti metodinę ir informacinę pagalbą, konsultuoti aukštąją mokyklą, 

priimančią organizaciją ir stažuotės dalyvį stažuotės organizavimo klausimais;  

 

29.8 finansuoti visas ar dalines tarptautinės dėstytojo stažuotės išlaidas atsižvelgiant į 

programos ar projekto, pagal kurį vykdoma stažuotė, leistinų išlaidų reglamentavimą;  

 

29.9 gauti su stažuote susijusius duomenis ir stažuotės ataskaitą (dalykinę ir finansinę) 

pagal asociacijos nustatytą tvarką, naudoti ataskaitų duomenis asociacijos įgyvendinamų 

stažuočių organizavimo proceso ir rezultatų stebėsenai, kiekybinių ir kokybinių stažuočių 

rezultatų vertinimui, stažuočių organizavimo proceso ir rezultatų kokybės kontrolei bei 

ataskaitoms rengti;  

 

29.10 koordinuoti grįžtamąjį ryšį su dėstytojais, siunčiančiom ir priimančiom 

organizacijom, reikalingą užtikrinti stažuočių organizavimo proceso kokybę ir jo 

tobulinimą.  

 

 

31. Priimanti organizacija vykdo tas pačias funkcijas, kaip ir decentralizuotu būdu 

organizuojant stažuotes (2 priedas, p. 27.1–27.09), tačiau pagrindinis jos partneris, 

koordinuojantis stažuotės organizavimą ir įgyvendinimą, yra Asociacija, o ne aukštoji 

mokykla.  
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32. Aukštoji mokykla, dalyvaujanti Asociacijos veikloje, turėtų įsipareigoti:  

 

32.1 sudaryti sąlygas dėstytojui išvykti į stažuotę visais atvejais, kai jis yra laimėjęs 

stažuotės vietą Asociacijos rengiamame konkurse.  

 

32.2 išleisti dėstytoją stažuotei pagal aukštojoje mokykloje nustatytą tarptautinių 

dėstytojų stažuočių organizavimo tvarką, visais atvejais, kai jis yra laimėjęs stažuotės 

vietą Asociacijos rengiamame konkurse pagal Asociacijos vykdomą programą ar projektą;  

 

32.3 kofinansuoti stažuotės įgyvendinimą, jei tokia sąlyga buvo numatyta išankstiniame 

susitarime su Asociacija pagal konkrečią programą ar projektą; 

32.4 organizuoti atsiskaitymą už stažuotę, įvertinti ir pripažinti stažuotės rezultatus pagal 

aukštosios mokyklos stažuočių organizavimo tvarką;  

 

32.5 dalyvauti Asociacijos koordinuojamose grįžtamojo ryšio su kitais stažuotės 

organizavimo ir įgyvendinimo proceso dalyviais veiklose, skirtose stažuočių organizavimo 

proceso ir rezultatų stebėsenai, kiekybinių ir kokybinių stažuočių rezultatų vertinimui, 

stažuočių organizavimo proceso ir jų rezultatų kokybės kontrolei ir ataskaitoms rengti;  

 

33. Dalyvaudamos stažuočių organizavime centralizuotu būdu aukštosios mokyklos 

naudojasi: nacionalinės tarptautinių dėstytojų stažuočių sistemos prekės ženklu bei 

marketingo paketu, bendru partnerių tinklu, informaciniu palaikymu bei informacinėmis 

technologijomis (programine įranga), sukurtomis metodinėmis priemonėmis dėstytojų 

stažuotėms organizuoti.  
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4 PRIEDAS. Tarptautinio CV formato pavyzdys 

Susie Queue 

101 Main St. 

Springfield, CA  90001 

phone: (213) 555-1234 

cell: (310) 555-2345 

susie@example.com 

 

PERSONAL 

Date of Birth:  January 1, 1980 

Place of Birth:  Toronto, Ontario, Canada 

Citizenship:  Canadian 

Visa Status:  Permanent Resident 

 

OBJECTIVE 

Position as lecturer in Organizational Psychology 

 

SKILLS 

Language - Fluent in Spanish, intermediate French 

Computer Skills - Microsoft Office, several popular accounting packages 

Personal Interests - Member, Toastmasters International 

                      Volunteer, Memorial Hospital Chaplaincy Program 

Publications - Published article and review of literature in Journal of Business Practices (January 

2007) 

 

EMPLOYMENT 

First Company, Inc., Los Angeles, CA 

January 1, 2007 - present 

Customer Service Manager 

 Oversee Customer Service Department 

 Supervise Customer Service Representatives  

 

 Winner, First Company Excellence Award 

 

Second Corporation, San Diego, CA 

January 1, 2003 - December 31, 2006 

 

Customer Service Representative 

 Provide service to customers via telephone and email 

 Respond to all inquiries within 24 hours 

 

 Successfully reorganized call escalation protocol 
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Third Company, LLC, Fresno, CA 

January 1, 2000 - December 31, 2002 

 

Administrative Assistant 

 Route incoming telephone calls 

 Type official correspondence 

 Distribute mail and interoffice memoranda 

 Responsible for administration and reconciliation of petty cash fund 

 

Helped implement new telephone system 

 

EDUCATION 

State University, Los Angeles, CA 

MBA in Marketing 

June 2007 

Thesis:  This Little Piggy Went To Market 

 

State College, San Diego, CA 

BA in History 

June 2004 

Focus on Elizabethan England and its impact on the world 
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5 PRIEDAS. Rekomenduojamos stažuotės programos ir ataskaitos formos 

 

5.1. Stažuotės programos forma 

 

1. Dėstytojas  

 

1.1. Dėstytojo vardas, pavardė, pareigos ir mokslinis laipsnis 

1.2. Padalinys 

1.3. Gimimo metai 

1.4. Darbo patirtis aukštojo mokslo srityje (metais) 

1.5. Ankstesnė patirtis ne mokslo srityje (jei yra, metais) 

1.6. Kontaktinė informacija 

 

2. Priimančioji organizacija 

 

2.1.  Šalis, į kurią vykstama, ir miestas 

2.2.  Priimančiosios organizacijos pavadinimas 

2.3.  Adresas 

2.4.  Svetainės adresas 

2.5.  Priimančiosios organizacijos padalinys, kuriame vyks stažuotė (jei taikoma) 

2.6.  Priimančiosios organizacijos kontaktinis asmuo, atsakingas už stažuotės 

organizavimą 

 

3. Numatomi stažuotės rezultatai 

 

3.1. Stažuotės trukmė 

3.2. Stažuotės programos pavadinimas 

3.3. Stažuotės tikslas ir uždaviniai 

3.4. Stažuotės eigos ir planuojamų rezultatų aprašymas 

3.5. Priimančiosios organizacijos pasirinkimo pagrindimas (pagrindimas, kodėl stažuotė 

šioje organizacijoje leis pasiekti stažuotės tikslus)  

3.6. Planuojamas stažuotės rezultatų panaudojimas tolesniame dėstytojo darbe 

(stažuotės nauda) 
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5.1. Stažuotės ataskaitos forma 

 

1. Dėstytojas  

 

1.1. Dėstytojo vardas, pavardė, pareigos ir mokslinis laipsnis 

1.2. Padalinys 

1.3. Gimimo metai 

1.4. Darbo patirtis aukštojo mokslo srityje (metais) 

1.5. Ankstesnė patirtis ne mokslo srityje (jei yra, metais) 

1.6. Kontaktinė informacija 

 

2. Priimančioji organizacija 

 

2.1.  Šalis, į kurią vykstama, ir miestas 

2.2.  Priimančiosios organizacijos pavadinimas 

2.3.  Adresas 

2.4.  Svetainės adresas 

2.5.  Priimančiosios organizacijos padalinys, kuriame vyks stažuotė (jei taikoma) 

2.6.  Priimančiosios organizacijos kontaktinis asmuo, atsakingas už stažuotės 

organizavimą 

 

3. Stažuotės rezultatai 

 

3.1. Stažuotės tikslas ir uždaviniai 

3.2. Stažuotės eigos ir gautų rezultatų aprašymas 

3.3. Planuojamas stažuotės rezultatų panaudojimas tolesniame dėstytojo darbe 

(stažuotės nauda) 

3.4. Stažuotės metu patirtų sunkumų ir jų sprendimų trumpas aprašymas 

 

4. Organizavimas ir kelionė 

 

a.  Kelionės būdas 

b.  Kelionės kaina 

c.  Apgyvendinimo vietos tipas (viešbutis, butas) ir jo paieškos šaltiniai (pvz., interneto 

svetainė) 

d.  Apgyvendinimo vietos kaina 

e.  Dėstytojo rekomendacijos dėl stažuočių organizavimo ateityje 

 

 

 


