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Santrumpos
AM

Aukštasis mokslas

AMI

Aukštojo mokslo institucijos

AU

Australija

ARWU

Pasaulio universitetų akademinis reitingas

BVP

Bendrasis vidaus produktas

BE

Belgija

CIMO

Tarptautinio mobilumo ir kooperacijos organizacija

COAG

Australijos vyriausybės taryba

DAAD

Vokietijos akademinių mainų programa

EE

Estija

EEE

Europos ekonominė erdvė

ES

Europos Sąjunga

Ekspertai

JIE ir VU TVM

ESF

Europos socialinio fondo agentūra

ECTS

Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos

EURIDYCE Švietimo ir mokslo sistemos organizacija Vengrijoje
ESOS

Švietimo paslaugų užsienio studentams įstatymas

EHEA

Europos aukštojo mokslo erdvė

FI

Suomija

FIRST

Suomių ir rusų studentų mainų programa

HEIC

Vengrijos lygiavertiškumo ir informacijos centras

HU

Vengrija

JIE

Jaržemskis ir ekspertai, UAB

LT

Lietuva

m.m.

Mokslo metai

NKS

Nacionalinė kvalifikacijų sistema

OECD

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

Studija

Studija „Aukštojo mokslo viešinimo tarptautiniu mastu patirties analizė ir
studija“

SKVC

Studijų kokybės vertinimo centras
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ŠMPF

Švietimo mainų paramos fondas

TSS

Tarptautinių studentų skaičius

VU TVM

VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
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Įvadas
Švietimo mainų paramos fondo skelbtą konkursą “Aukštojo mokslo viešinimo tarptautiniu mastu
patirties analizės ir studijos paslaugos” laimėjo Jaržemskis ir ekspertai, UAB ir VšĮ Vilniaus
universiteto Tarptautinio verslo mokyklos konsorciumas ir 2011 m. rugpjūčio 8 d. buvo
pasirašyta sutartis dėl studijos atlikimo.
Aukštojo mokslo tarptautiškumo ištakos Lietuvoje
AM samprata ir jam keliami reikalavimai vien per pastarąjį dešimtmetį iš esmės pasikeitė: AM
įstatymo (2000 m.) preambulėje teigiama, kad „AM uždavinys – ugdyti išsilavinusią, mokslui ir
naujausioms technologijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę ir visuomenę, kurti, kaupti
ir skleisti mokslo žinias bei kultūros vertybes, įtvirtinti nacionalinės kultūros savitumą. Kaip
esminė šalies ateities dvasinio ir materialiojo klestėjimo sąlyga, AM studijomis, moksliniais
tyrimais ar menine kūryba skatina naujų žinių ir kultūros vertybių kūrimą.“ Mokslo ir studijų
įstatymo (2009 m.) analogiškoje dalyje nurodoma, kad „mokslo ir studijų misija – padėti
užtikrinti šalies visuomenės, kultūros ir ūkio klestėjimą, būti kiekvieno Lietuvos Respublikos
piliečio visaverčio gyvenimo atrama ir paskata, tenkinti prigimtinį pažinimo troškimą. Mokslo ir
studijų tendencijos Europoje bei Lietuvos politika laiduoja mokslo ir studijų kokybę, visų šalies
piliečių lygias teises įgyti aukštąjį išsilavinimą ir sąlygas geriausiems dirbti mokslinį darbą,
siekti mokslinio ir kūrybinio tobulėjimo, rūpinasi mokslo ir studijų sistemos atitiktimi
visuomenės ir ūkio poreikiams, remia jos atvirumą ir integraciją į tarptautinę mokslinių tyrimų ir
Europos AM erdvę. Darni mokslo ir studijų sistema grindžia žinių visuomenės plėtotę, žiniomis
grįstos ekonomikos stiprėjimą ir darnią šalies plėtrą, dinamišką ir konkurencingą šalies ūkio
gyvenimą, socialinę ir ekonominę gerovę; ugdo kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą,
pilietišką, savarankišką ir verslią asmenybę, puoselėja civilizacinę Lietuvos tapatybę, palaiko,
plėtoja ir kuria šalies ir pasaulio kultūros tradicijas.“ Pagrindinis skirtumas tarp šių teisinių
dokumentų – išaugęs dėmesys tiek rinkos poreikiams, tiek ir AM sistemos internacionalizavimui.
Mokslo sistema apibrėžiama kaip AM studijas planuojančių, reguliuojančių ir vykdančių
institucijų ir šių procesų dalyvių bei studijų procesų sąveikos laukas, pasižymintis instituciniu ir
asmeniniu aspektais. Pastaruoju metu AM ir technologijos tampa neatsiejami nuo ekonominės
sistemos: visuomenės gerovės pagrindo, kuriame realizuojamas žmogiškasis kapitalas – žinios,
gebėjimai, įgūdžiai, patirtis. Remiantis šiuo požiūriu viena iš svarbiausių studijų sistemos
funkcijų tampa kurti žmogiškąjį kapitalą, kuris yra reikalingas ir realizuojamas verslo sistemoje.
AM tapo neatsiejamu nuo darbo rinkos ir ekonomikos dėl globalių procesų:
 žiniomis grįstos ekonomikos plėtra ir jos globalizacija;
 AM rinkos globalizacija ir AM masiškumo augimas;
 aukštos kvalifikacijos žmonių išteklių rinkos ir kompanijų žmonių išteklių strategijų
globalizacija.
Pastaruoju metu akcentuojama, kad plėtojama žiniomis grįsta ekonomika reikalauja vis daugiau
darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą. Tai daro labai didelę įtaką aukštųjų mokyklų studentų
skaičiaus augimui ne tik ekonomiškai stipriose šalyse, bet ir sparčiai besivystančios ekonomikos
valstybėse (Lietuvoje ši tendencija ypač ryški). Kita svarbi tendencija yra aukštos kvalifikacijos
reikalaujančio darbo rinkos globalizacija, kuri pasireiškia aukštos kvalifikacijos specialistų
migracijos intensyvėjimu ir aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų perkėlimu iš vienų
šalių į kitas. Tai skatina reiškinį, kuomet konkuruojama dėl aukščiausios kvalifikacijos už
mažiausią kainą. Šiuo atveju laimi tos šalys, kurios geba pasiūlyti aukštos kvalifikacijos žmonių
išteklius, turinčius patrauklesnę kainą. AM masiškumo augimas palankus šiam reiškiniui,
kadangi jis didina konkurenciją tarp aukštos kvalifikacijos specialistų darbo rinkoje ir šitaip
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mažina tokių specialistų darbo įkainius. Aukštos kvalifikacijos žmonių išteklių rinkos ir
organizacijų žmonių išteklių strategijų globalizacija skatina AM institucijų lyginamųjų
pranašumų akcentavimą, aukštųjų mokyklų reitingavimo plėtrą, nes tai tampa svarbiu orientyru
naujų aukštos kvalifikacijos specialistų paieškos ir samdymo srityje. Universitetai siekia
pritraukti geriausius akademikus, dėstytojus ir studentus1.
AM reformas Lietuvoje paskatino Bolonijos procesas, kuris prasidėjo 1999 m., po to, kai Italijos
mieste Bolonijoje susitikę 29 Europos šalių ministrai, atsakingi už AM, pasirašė Bolonijos
deklaraciją. Ji tapo politiniu veiksniu ir postūmiu pokyčiams šalių AM sistemose, siekiant
apjungti iki tol skirtingas šalių AM sistemas į bendrą erdvę. Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
vykdomomis reformomis švietimo srityje, siekiama sukurti bendrą AM erdvę, kuri užtikrintų
aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą darbo rinkoms bei glaudų darbo sektoriaus atstovų
(darbdavių, profesinių organizacijų, profesinių sąjungų) ir AMI bendradarbiavimą. Pastarąjį
dešimtmetį tarptautinėje mokslo ir studijų rinkoje yra pastebima aktyvėjanti konkurencija dėl
nuolat didėjančios AM paklausos ir akademinio mobilumo (pokyčiams įtakos turėjo tiek
Bolonijos procesas, tiek ekonominiai ir socialiniai pokyčiai visuomenėje). Tai pasireiškia keletu
aspektų:
 konkurencija dėl studentų (studijos tampa eksportuojama paslauga);
 konkurencija dėl „protų“, t.y. dėstytojų, tyrėjų ir mokslinių darbuotojų (čia reikia
atkreipti dėmesį į stiprų aglomeracijos efektą lemiantį prestižinių mokslo ir studijų
institucijų populiarumą tarp „geriausių protų“);
 žinių ir išradimų komercionalizavimas;
 mokslo ir studijų institucijų reitingavimas.
Nors AM reformai pastaruoju metu skiriama nemažai dėmesio, tačiau tam tikros problemos
Lietuvoje vis dar lieka neišspręstos. Bolonijos deklaracija įvardijo kaip ir kokiais įrankiais
naudojantis bus kuriama bendra Europos AM erdvė – pasirenkant aiškių ir palyginamų laipsnių
sistemą, pagrįstą dviem ciklais AM: įvedant kreditų sistemą, skatinant studentų ir dėstytojų
mobilumą, užtikrinant AM kokybę bei, apskritai, stiprinant ir plečiant Europinio AM idėją.
Bolonijos proceso ir Lietuvos AM strateginiai dokumentai bei teisės aktai akcentuoja AM
kokybę, tačiau nepakankamas dėmesys skiriamas Lietuvos AM, kaip pridėtinę vertę suteikiančio
proceso, viešinimui, todėl nukenčia Lietuvos, kaip šalies galinčios pasiūlyti kokybišką ir
pažangią paslaugą, įvaizdis.
Ataskaitos tikslas
Šios ataskaitos tikslas yra pateikti 5 užsienio šalių (Suomijos, Estijos, Vengrijos, Belgijos
(Flandrijos) ir Australijos) bei Lietuvos AM tarptautiškumo tyrimą bei jo atlikimo metodines
gaires. Remiantis šioje analizėje identifikuota gerąja patirtimi bus parengtos rekomendacijos
Lietuvos AM tarptautiškumo plėtrai. Aktualiausios rekomendacijos bus panaudotos nustatyti ir
pagrįsti Lietuvos AM tarptautiškumo plėtros strategijos iki 2020 metų kryptims ir tikslams.
Teisės aktai
AM tarptautiškumas – Europos Sąjungos mastu skatinamas reiškinys. Įgyvendinant projekto
veiklas buvo vadovaujamasi šiomis ES programomis ir tarptautiniais susitarimais:

1

Vidmantas Tūtlys, Vytauto Didžiojo universitetas, Jolita Butkienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
http://www.smpf.lt/uploads/documents/docs/464_15f4eec6643debaabf22e49dfe1774ca.pdf
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Struktūrinių fondų parama švietimui ir mokslui 2007 – 2013 m.:
o Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
o Ekonomikos augimo veiksmų programa
o Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
o Techninės paramos veiksmų programa



Bolonijos ministrų konferencijų nutarimai ir deklaracijos



2006 m. lapkričio 15 d. Europos parlamento ir tarybos sprendimas Nr. 1720/2006/EB
nustatantis veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje
Taip pat buvo atsižvelgiama į aukštojo mokslo bendruomenėje vykstančiose diskusijose ir
ataskaitose iškeltas idėjas ir pasiūlymus:
 Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos
(„ET2020“) nacionalinė ataskaita
 Skaitymai „Švietimo atsinaujinimas: politinės, ekonominės, sociokultūrinės,
technologinės aplinkybės ir tendencijos. Žvilgsnis iš šalies“ (2010-04-28)
 Diskusija „Visuomenė ir technologijos“ (2010-05-20)
 Diskusija „Perspektyvios švietimo politikos kryptys“ (2010-06-21)
 Diskusija „Mokslas švietimo praktikai“ (2010-11-24)
 Antrieji Meilės Lukšienės skaitymai „Lietuvos švietimas: laimingos visuomenės
paieškos“ (2011-04-28)
Nors pastaruoju metu Lietuvos visuomenėje vis dažniau yra išreiškiama AM tarptautiškumo
nauda ir poreikis, pasigendama kryptingo šios srities nagrinėjimo. Pagrindiniai teisiniai
dokumentai apibrėžiantys AM tarptautiškumo plėtrą Lietuvoje:




AM tarptautiškumo skatinimo 2008 – 2010 m. programa patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 732 (Žin., 2008, Nr. 85-3384)
AM tarptautiškumo skatinimo 2011 – 2012 m. programa patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-178 (Žin., 2011, Nr. 16785)
Paramos užsieniečiams, atvykusiems studijuoti, suteikimo tvarka: Lietuvos Respublikos
vyriausybės 2011 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 476 „Dėl paramos teikimo į antrosios
pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose
priimtų užsieniečių studijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V-935 „Dėl 2011 metais
teikiamų stipendijų ir išmokų skaičiaus bei užsienio valstybių, kurių piliečiai gali
pretenduoti į skiriamą paramą, sąrašo patvirtinimo“.

Galima teigti, kad strategijų, apibrėžiančių ilgalaikes AM tarptautiškumo plėtotės kryptis, nėra.
Kadangi Lietuvoje šis reiškinys (AM tarptautiškumas) pradėtas planuoti dar visai neseniai,
rengiant ilgalaikę strategiją bei jos įgyvendinimo priemonių planą buvo remiamasi:


Lietuvos strateginiais, valstybės veiklą apibrėžiančiais dokumentais:
o Lietuvos ūkio (ekonomikos) strategija
 Ekonomikos augimo ir jos struktūros plėtotės strategija;
 Išorės ekonominių santykių plėtotės strategija;
 Finansų sektoriaus plėtotės strategija
 Energetikos plėtotės strategija;
 Transporto ir tranzito plėtotės strategija;
 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtotės strategija;
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o
o
o
o
o
o
o


Pramonės plėtotės strategija;
Kaimo ir žemės ūkio plėtotės strategija;
Statybos sektoriaus plėtotės strategija;
Regionų ekonomikos plėtotės strategija;
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės strategija;
Turizmo plėtotės strategija;
Socialinės apsaugos plėtotės ir užimtumo ekonominių veiksnių strategija
Aplinkos apsaugos ekonominių veiksnių strategija.

Lietuvos ilgalaike raidos strategija
Pažangos strategijos „Lietuva - 2030 m.“ projektu
Lietuvos kultūros politikos gairėmis
Nacionaline darnaus vystymosi strategija
Nacionaline Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa
Lietuvos ES politikos 2008 – 2013 m. strateginėmis kryptimis
Lietuvos mokslo ir technologijų baltąja knyga

Lietuvos strateginiais dokumentais, apibrėžiančiais švietimo veiklas ir jų kryptis :
o Valstybinės švietimo strategijos 2003 – 2012 m. nuostatomis ir jų įgyvendinimo
programa
o Nacionaline studijų programa
o Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, priimtu Lietuvos Respublikos
Seimo 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242
o AM plėtros planas 2008 - 2010 m.
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1. 5 (penkių) užsienio valstybių ir Lietuvos aukštojo mokslo
tarptautiškumo analizė
Ši studijos dalis apima analizuojamų šalių patrauklumo užsienio studentams bei AM sistemos
vertinimą, užsienio studentų pritraukimo priemonių analizę ir AM pristatymo užsienio piliečiams
priemonių analizę.
1.1

Metodologija aukštojo mokslo tarptautiškumo analizei atlikti

Per pastaruosius 25 metus Europos AM tarptautiškumas tapo ypač svarbiu reiškiniu Europos ir
nacionalinėms vyriausybėms, AMI ir jų atstovams, studentų organizacijoms bei akreditavimo
agentūroms. Vykdant AM tarptautiškumo analizę, svarbu apibrėžti AM tarptautiškumo sąvoką,
suprasti motyvus ir priežastis, kodėl siekiama tarptautiškumo, bei kas ir kaip
internacionalizuojama plečiant AM tarptautiškumą. Dėl šių priežasčių svarbu žinoti, kokie
taikomi AM tarptautiškumo vertinimo ir tyrimo būdai.
Dažniausiai sutinkama tarptautiškumo sąvoka, kurią 1994 m. pateikė Jane Knight. Ji AM
tarptautiškumą apibrėžė kaip “procesą, kurio metu tarptautiniai ir kultūros aspektai integruojami
į mokymo, tyrimų ir organizacijos paslaugų funkcijas“. Nuo tada ši sąvoka evoliucionavo ir 2008
m. Jane Knight tarptautiškumo procesą apibūdino taip „Internacionalizavimas keičia AM
pasaulį, o globalizacija keičia tarptautiškumo pasaulį“. Praeityje švietimo tarptautiškumas buvo
švietimo internacionalizacijos sinonimas, o šiuo metu globalizacija dažnai tampa
internacionalizavimo sinonimu.
Scott (2006) teigia, kad internacionalizacija ir globalizacija sudėtingi reiškiniai, ir nėra
galimybės atskirti juos vieną nuo kito, nes iš dalies jie sutampa ir yra susiję. Jane Knight (2008)
mini naujas nūdienos AM realijas: globalizacija, žinių ekonomikos augimą, išsivysčiusias
informacijos ir ryšių technologijas, alternatyvius finansavimo šaltinius, paslaugas be sienų,
mokymąsi visą gyvenimą, naujų suinteresuotųjų šalių įvairovę ir didėjimą.
Jane Knight taip pat teigia, kad šiuo metu plėtojamos dvi AM tarptautiškumo dedamosios. Viena
– tai internacionalizacija „namuose“ – tai tokios veiklos, kurios padeda plėtoti studentų
tarpkultūrinius gebėjimus ir tarptautiškumo supratimą. Tad šios krypties veiklomis siekiama
skatinti studentus būti aktyviais globaliame pasaulyje. Kitos minėtos dedamosios veiklos:
mokymo programos, mokymo ir mokymosi procesai, papildomos veiklos, ryšiai su
kultūrinėmis/etninėmis grupėmis, mokslo tiriamosios veiklos. Kita AM tarptautiškumo dedamoji
– tarptautiškumas užsienyje, tame tarpe visos mokymo užsienyje formos: studentų ir dėstytojų
mobilumas, mobilumo projektai, programos ir tiekėjai. Abi AM tarptautiškumo dedamosios nėra
atskirtos viena nuo kitos, o įlietos į AM tarptautiškumo strategijas ir programas.
Tarptautiškumo plėtra buvo skatinama nuo 1980 m., kai buvo sukurtos Europos mokymo ir
mokslo bendradarbiavimo ir mainų programos. Šiuo metu auganti konkurencija, komercializacija
ir mokymo paslaugų teikimas be sienų tampa iššūkiu tradicinėms bendradarbiavimo vertybėms:
partnerystei ir mainams. Tarptautiškumas tapo AM kokybės kriterijumi, tačiau kartu
diskutuojama apie paties tarptautiškumo kokybę.
Altbach, Reisberg ir Rumbley (2009) savo ataskaitoje UNESCO tarptautinėje konferencijoje,
skirtoje AM, teigė, kad „Dvidešimt pirmame amžiuje ypač išaugo globalizacijos reikšmė. Anglų
kalbos kaip mokslo bendravimo priemonės naudojimas negirdėtas nuo tada, kai lotynų kalba
dominavo mokslo įstaigose viduramžių Europoje. Informacinės ir ryšių technologijos sukūrė
bendravimo priemones greitam kontaktui ir moksliniam bendravimui. Kartu šie pokyčiai padėjo
sutelkti duomenų bazes, leidybą ir kitus svarbius išteklius stipriausių universitetų ir kai kurių
tarptautinių bendrovių rankose.“
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Svarbu ir tai, kad AM tarptautiškumo kitimo būdai skiriasi Europoje ir visame pasaulyje. Yra
daug skirtingų aspektų ir būdų (De Wit, 2007). Tarptautiškumo strategijos atskiriamos ir
derinamos prie universitetų vidinio konteksto, tipo ir kaip jie integruoti nacionaliniu lygmeniu.
Tiriant tarptautiškumo strategijas svarbu nustatyti tarptautiškumo skatinimo AM priežastis ir
motyvus, suvokti tarptautiškumo plėtros būdus.
Literatūroje išskiriamos keturios tarptautiškumo plėtros priežasčių grupės: politinės priežastys,
ekonominės priežastys, socialinės ir kultūrinės bei akademinės paskatos.
Politinės paskatos (tokios, kaip užsienio politika, nacionalinis saugumas, techninė pagalba, taika
ir abipusis supratimas, nacionalinis ir regioninis identitetas) plėsti AM tarptautiškumą dominavo
po antrojo pasaulinio karo ir šaltojo karo laikotarpiu.
Antroji paskatų grupė – ekonominės priežastys, tame tarpe augimas bei konkurencija,
nacionalinė mokymų paklausa, darbo rinka, finansinės iniciatyvos – tampa pagrindinėmis
ekonomikos globalizacijos laikotarpiu.
Kita paskatų grupė yra socialinės ir kultūrinės priežastys. Kultūrinės priežastys siejamos su
universitetų vaidmeniu moksle ir mokyme, o tai svarbu studentų tarpkultūrinę sampratą ir
kompetenciją ugdyti. Socialinė paskata siejama su individu, t.y. studentu ir dėstytoju, kurie
būdami tarptautinėje aplinkoje, tampa mažiau provincialūs.
Paskutinioji priežasčių grupė – akademinės paskatos: tarptautiškumo ir tarpkultūriniai aspektai
mokslo tyrimuose, mokyme ir paslaugų teikime, akademinio akiračio plėtimas, profilis ir
statusas, kokybės tobulinimas ir tarptautiniai akademiniai standartai. Vis svarbesnę reikšmę
įgyja profilis ir statusas, kadangi auga tarptautinių reitingų reikšmė.
Skirtingos tarptautiškumo priežastys skiriasi pagal šalį ir regioną, kintant ir jų dominavimui tam
tikru laikotarpiu. Šiuo metu dominuoja ekonominės paskatos. Žemiau pateiktoje lentelėje
pateikti motyvai pagal veiksnius.
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1 lentelė. Studijų ir mokslo tyrimų tarptautiškumo motyvų veiksniai.
Motyvai

Veiksniai
Vyriausybė

Organizacija

Mokslininkai

Studentai

Pramonė

Strategijos

Pvz., diplomatiniai
ryšiai, prekyba

Pvz., pasaulinė
reputacija arba/ir
tarptautinis
žinomumas

Pvz., galimybė
naudotis žinių
šaltiniais,
patirtimi ir
infrastruktūra

Pvz., solidžios
kvalifikacijos
įgijimas

Pvz., tiekimo
grandinė

Įtakos

Pvz., tarptautiniai
susitarimai

Pvz.,
organizacijos
prekinio ženklo
vertės sukūrimas

Pvz., temos
vystymas

Pvz.,
respektabilių
grupių ir
alumni tinklas

Pvz., prekybos
atvirumas,
tiekimo
patikimumas

Kultūros

Pvz., kultūrinių
skirtumų kaip
pagrindo
bendradarbiavimui
suvokimas

Pvz., ryšiai tarp
organizacijų

Pvz.,
lyginamosios
studijos

Pvz., daugianacionalinės
perspektyvos,
kalbos

Pvz., vartotojų
ir konkurentų
sąmoningumas

Prekybos

Pvz., paslaugų
eksporto pajamas ir
vietos ekonomikos
augimas

Pvz., papildomas
finansavimas ir
pertekliaus
gamyba

Pvz.,
technologijų
licencijavimas

Pvz.,
konkurencinis
pranašumas
darbo rinkoje

Pvz.,
produktyvumo
augimas ir
pelningumas

Talentų
atskleidimo
galimybės

Pvz., įgūdžių
poreikis

Pvz., akademiniai
postai

Pvz.,
bendradarbiavimas su mokslo
lyderiais

Pvz.,
mokymasis su
grupės
pirmūnais

Pvz., profesinė
ir techninė
kompetencija ir
lyderystė

Žinių gavimo
galimybės

Pvz., politikos
idėjos, inovacijos
patirtis ir analizė

Pvz., girių
nustatymas

Pvz., lyginamoji
informacija

Pvz., profesionalumo
tobulinimas

Pvz.,
komercinių
problemų
sprendimas

Prieigos prie
mokslo
infrastruktūros

Pvz., vietos išlaidų
apmokėjimas

Pvz., mokslinių
tyrimų
intensyvumo
palaikymas ir
skatinimas

Pvz., šiuolaikinių
metodų kūrimas

Pvz.,
šiuolaikinių
įgūdžių
įgijimas

Pvz., produktų
inovacijų
testavimas

Galimybė
patekti
rinkas

Pvz., vietos
gamintojams

Pvz., užsienio
studentams

Pvz., mokslo
tyrimų
komercializavimas

Pvz., darbas

Pvz., vartotojai

į

Šaltinis: H. de Wit, 2009 m.

Literatūroje teigiama, kad ekonominės AM tarptautiškumo priežastys tampa dominuojančiomis
AMI tarptautiškumo strategijose (H. de Wit, 2009). Atliekant tarptautiškumo vertinimą, svarbu
atsakyti į šiuos klausimus:
 Kaip bus matuojami vykdomų tarptautiškumo veiklų pasiekimai?
 Kokie bus naudojami vertinimo rodikliai?
 Ar vertinsime procesą ar veiklas?
 Ar vertinsime savo procesų ir veiklų kokybės pažangą ar tarptautiškumo indėlį į bendrą
AM kokybės gerėjimą?
 Ar vertinime taikysime kiekybinius ir/arba kokybinius metodus?
 Kokius matavimo būdus naudosime: ex post ar ex ante vertinimus, rodiklius, gerosios
praktikos, kokybės apžvalgas, akreditaciją, sertifikavimą, auditą ar reitingus?
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Ar dėmesį sutelksime į sąnaudas, išeigą ir/ar rezultatus?

Siekiant išanalizuoti AM plėtros tarptautiniu mastu patirtį Belgijoje (Flandrijoje), Estijoje,
Suomijoje, Vengrijoje ir Australijoje bei palyginti šių šalių patirtį su Lietuvos, buvo naudojami 1
paveiksle pateikti tyrimo metodai.

AM tarptautiškumo patirties
analizė:
1. Šalių patrauklumo užsienio
studentams vertinimas.
2. Šalių AM sistemų vertinimas.
3. Užsienio studentų pritraukimo
patirties vertinimas.
4. Šalių AM pristatymo užsienio
piliečiams priemonių analizė.

Tarptautinių ir nacionalinių
strateginių ir politinių
dokumentų bei teisės aktų
analizė. Analizuojamos šalys:
Belgija (Flandrija), Estija,
Suomija, Vengrija, Australija,
Lietuva

Antrinių duomenų analizė
Šaltiniai: Eurostat, OECD,
UNESCO, EUROSTUDENT,
EURIDYCE duomenų bazės

Interviu su ekspertais (pusiau
struktūrizuotas)
Ekspertai, N=5
Laikotarpis: 2011 m. 8-9 mėn.

1 paveikslas. Aukštojo mokslo plėtros tarptautiniu mastu patirties analizės struktūra ir tyrimo
metodai

Kaip pavaizduota 1 paveiksle, siekiant įvertinti AM tarptautiškumo plėtrą analizuojamų šalių
strateginiame lygmenyje, buvo tiriami tarptautiniai ir nacionaliniai strateginiai, politiniai bei
teisiniai dokumentai. Analitinis darbas buvo vykdomas tiek duomenų rinkimo proceso metu, tiek
analizuojant surinktą informaciją. Buvo atliekama dokumentų analizė, duomenų turinio analizė –
tekstinė analizė ir turinio analizė.
AM tarptautiškumo plėtra analizuojamose šalyse buvo vertinama, remiantis antriniais
duomenimis, gautais iš tarptautinių ir Europos duomenų bazių: EUROSTAT, OECD, UNESCO,
EUROSTUDENT, EURIDYCE. Antriniai duomenys buvo nagrinėjami paskutinių penkių metų
laikotarpyje.
Atliekant kokybinį tyrimą, nestruktūruoto interviu būdu buvo apklausti ekspertai, dirbantys su
AM tarptautiškumo skatinimo programomis. Interviu buvo atliktas su šiais Belgijos (Flandrijos),
Estijos, Suomijos ir Vengrijos atstovais:
• Bernadette Allaert, portalo “Study in Flanders” projekto koordinatorė, Flandrijos mobilumo
ir bendradarbiavimo aukštajame moksle agentūra (Flandrija);
• Magalie Soenen, direktoriaus pavaduotoja, Flandrijos Vyriausybė, Švietimo ir mokymų
departamentas, Aukštojo mokslo politikos skyrius (Flandrija);
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•
•
•

Eero Loonurm, aukštojo mokslo komunikacijos specialistas, Archimedes fondas, Aukštojo
mokslo vystymo centras (Estija);
Kaija Lindroth, programos direktorė, Haaga-Helia universitetas (Suomija);
Agnes Szekely, Erasmus koordinatorė, Eotvos Lorand universitetas (Vengrija).

Atliktų interviu klausimynas yra pateiktas šios ataskaitos priede Nr. 1.
Atliekant šalių AM tarptautiškumo analizę, pirmiausiai yra tiriamas kiekvienos šalies
patrauklumas užsienio studentams. Kita analizės dalis apima AM sistemos vertinimą. Toliau yra
atliekama užsienio studentų pritraukimo analizė. Paskutinėje analizės dalyje yra tiriamos
kiekvienos šalies AM pristatymo užsienio piliečiams priemonės.
1.2

Šalies patrauklumo užsienio studentams įvertinimas

Šiame skyriuje yra analizuojamas kiekvienos šalies patrauklumas kalbos bei kultūros,
geografinės padėties, šalies įvaizdžio, socialinės-ekonominės aplinkos ir vykdomos migracijos
politikos aspektais.
1.2.1 Kalba ir kultūra
Šio poskyrio tikslas yra įvertinti kiekvienos analizuojamos šalies patrauklumą užsienio
studentams kalbos bei kultūros aspektu. Šalių, kurių anglų kalba nėra gimtoji, gyventojų užsienio
kalbų žinios yra pateikiamos 2 lentelėje.
2 lentelė. Suaugusiųjų (25-64 metų) užsienio kalbos žinios, procentais.
Anglų
kalba

Vokiečių
kalba

Prancūzų
kalba

Ispanų
kalba

Rusų kaba

Vidutinis
užsienio kalbų
skaičius

56,8

38,2

25,2

7,4

0,6

1,5

46,1

1,2

14,4

0,7

57,8

1,7

80,3

9,6

31,6

5,8

6,5

2,1

HU

14,5

0,9

12,1

0,1

2,6

0,3

LT

37,9

5,5

20,1

0,9

87,2

1,9

BE
EE
FI

Šaltinis: Eurostat, Suaugusiųjų švietimo apklausa (AES), 2007 m.

Belgija (Flandrija)
Belgijoje anglų kalbos žinios tampa pagrindinėmis žiniomis, kurias pradedama ugdyti pradinėse
mokyklose. Belgijoje daugiau nei pusė visuomenės kalba anglų kalba, likusi dalis – vokiečių ir
prancūzų kalbomis.
Flandrijoje stipriai orientuojamasi į olandų kalbos mokymus užsieniečiams. Bakalauro studijos
Flandrijoje neprieinamos be olandų kalbos mokėjimo. Prieš bakalauro studijas ir tolimesnių
studijų metu užsieniečiams siūlomi olandų kalbos ir kultūros mokymai.
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Estija
Estijos gyventojai išsiskiria geresniu rusų nei anglų kalbos mokėjimu. Estijos gyventojai 8,2
procentiniais punktais lenkia Lietuvos gyventojus anglų kalbos žiniomis.
Estijos vyriausybė 2009 m. skyrė 204,000 kronų estų kalbos mokymams užsienio studentams.
2005–2010 m. buvo vykdoma Estijos kalbos ir kultūros akademinių studijų užsienyje programa,
kurios metu buvo siekiama supažindinti su Estija, jos kalba ir kultūra. Pagal šią programą buvo
organizuojami kalbos kursai užsienio studentams ir skiriamos stipendijos bei parama užsienio
studentams, norintiems studijuoti ar atlikti tyrimus Estijoje. Taip pat yra sukurta Emigrantų
programa, kurios metu yra skiriama parama Estijos emigrantams studijuoti estų kalba Estijos
AMI bei organizuojami estų kalbos kursai užsienyje gyvenantiems estams.2
Suomija
Suomijos gyventojai pasižymi geriausiomis anglų ir prancūzų kalbos žiniomis – net 80,3%
visuomenės kalba anglų kalba ir 31,6% prancūzų. Taip pat suomiai išsiskiria kaip daugiausiai
užsienio kalbų mokanti visuomenė.
Suomija 2007 metų studijų ir mokslo plėtros plane išskyrė būtinybę užtikrinti pakankamas
atvykstančių užsieniečių suomių ir švedų kalbų žinias, reikalingas norintiems įsidarbinti
Suomijoje. Suomijos studijų ir mokslo plėtros plane buvo išskirta būtinybė AMI suteikti ne tik
suomių ir švedų kalbų, bet ir šių kultūrų kompetencijas. Dokumente taip pat akcentuojama, kad
vietinės kalbos kursai turi būti siejami su studijomis ir įsidarbinimo galimybėmis.3 2009 metų
Suomijos AM tarptautiškumo strategijoje toliau yra pabrėžiamas suomių ir švedų kalbų bei
kultūros kompetencijų ugdymas, kas paskatintų užsieniečius likti studijuoti, dirbti arba grįžus į
savo šalį plėtoti tolesnį bendradarbiavimą su Suomija. 4
Kitas svarbus iššūkis, išskiriamas Suomijos 2007 metų studijų ir mokslo plėtros plane yra
intensyvesnis kultūros kompetencijų ugdymas, integruojant užsieniečius į visuomenę. Suomijoje
šiam tikslui tarptautiniai AM skyriai skatinami intensyviau įtraukti studentų asociacijas,
pristatant suomių kultūrą.
Įgyvendindami numatytas strategijos kryptis, suomiai pradėjo siūlyti platesnį suomių ir švedų
kalbų kursų pasirinkimą, orientuodamiesi į skirtingus lygius ir skirtingus kalbos bei kultūros
aspektus, kas tampa labai svarbu pilnoms studijoms atvykusiems studentams. Taip pat nuolat yra
lengvinamas procesas integruojant kalbos kursus į studijų programas, pvz. intensyvūs kursai yra
organizuojami per pertraukas tarp semestrų, pasitelkiamos informacinės technologijos,
užsieniečiai skatinami būti atidesni juos supančiai aplinkai ir pan.5
Vengrija
Iš analizuojamų šalių, Vengrijos gyventojai blogiausiai moka užsienio kalbas – anglų kalbą
moka 14,5 %, prancūzų – 12,1%, rusų – tik 2,6% visuomenės. Dėl šios priežasties užsieniečiams
sunku įsilieti į visuomenės gyvenimą nemokant vengrų kalbos.
Vengrijoje užsieniečiai nėra skatinami įsitraukti į vietinės kalbos ir kultūros mokymus.

2

www.einst.ee (Žiūrėta 2011-08-17)
The Finnish development plan for education and research, 2007
4
The international strategy of higher education institutions 2009–2015, 2009
5
CIMO, 2009 m., pp. 42-48
3
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Australija
Australijoje, užsieniečiams nėra sunku įsilieti į visuomenės gyvenimą, kadangi gimtoji kalba
šalyje – anglų. Australai atvykstantiems užsieniečiams siūlo mokytis arba tobulinti anglų kalbos
žinias. Tačiau, lyginant Australiją su kitomis šalimis, pastebima, kad australai mažiausiai kalba
užsienio kalbomis. Todėl, ilguoju laikotarpiu anglų kalbai vis labiau tampant nebe užsienio
kalba, bet pagrindiniu įgūdžiu, Australija gali tapti mažiau konkurencinga.6 Todėl Australijoje
pradedamas skatinti multi-lingvistinių įgūdžių ugdymas visuomenėje, skatinant užsienio,
ypatingai Azijos šalių (Mandarin, Bahasa Indonesia, Hindi/Urdu), ispanų, arabų, persų kalbų
mokymą.
Lietuva
Lietuvos gyventojai išsiskiria geresniu rusų nei anglų kalbos mokėjimu. Nors Estijos gyventojai
8,2 procentiniais punktais lenkia Lietuvos gyventojus anglų kalbos žiniomis, tačiau Lietuvos
gyventojai net 29,4 procentiniais punktais lenkia Estijos gyventojus rusų kalbos mokėjimu.
Lietuvoje universitetai atvykstantiems studentams siūlo studijų modulius užsienio kalba,
daugumos studijų programų turinys susijęs su tarptautine problematika ir žinios yra pateikiamos
atsižvelgiant į Europos ir pasaulio patirtį bei praktiką. Visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai
turi mokėti bent vieną užsienio kalbą, todėl jos mokymasis yra privalomas pirmaisiais studijų
metais, studentai ypatingai skatinami tobulinti profesinės užsienio kalbos vartoseną.7 Viena iš
galimybių užsieniečiams pasirinkti studijuoti lietuvių kalbą.
Visos analizuojamos šalys studijuoti atvykstantiems užsieniečiams siūlo šalies gimtosios kalbos
kursus, siekdamos efektyviau juos integruoti į visuomenę. EUROSTUDENT periodiškai atlieka
studentų apklausą Europoje, kurios metu yra vertinama socialinė dimensija AM. 2 paveiksle
pavaizduoti atliktos apklausos rezultatai, kurie parodo kaip labai užsienio studentai įsitraukia į
veiklas, susijusias su studijomis atitinkamose Europos šalyse.

6
7

Graddol, 2007
Euridyce, Lietuva, 2010, p.253
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2 paveikslas. Su studijomis susijusi užsienio studentų patirtis Europos šalyse.
Šaltinis: EUROSTUDENT, 2011 m.

Iš analizuojamų šalių į EUROSTUDENT tyrimą yra įtrauktos Suomija, Estija ir Lietuva.
Lyginant šias šalis matome, jog Suomijoje ir Estijoje po 5% apklaustų studentų įsitraukė į kalbos
kursus, kai tuo tarpu Lietuvos atveju užsienio studentai į kalbos kursus neįsitraukė.
Europos Bendrija išskiria tris sritis, kurias reikia tobulinti, siekiant padidinti užsieniečių
įsitraukimą į šalies gimtosios kalbos ir kultūros mokymąsi: siūlomų kalbos kursų skirtinguose
lygiuose skaičiaus didinimas, kalbos kursų integravimas į studijų programas ir kalbos
kompetencijų, įtraukiant kultūros šalies studijas, ugdymas.8
Apibendrinant, galima išskirti, jog Belgijoje ir Suomijoje anglų kalbos žinios tampa
pagrindinėmis užsienio kalbos žiniomis, kurias pradedama ugdyti pradinėse mokyklose. Tuo
tarpu, Estijos ir ypač Lietuvos gyventojai išsiskiria geresniu rusų nei anglų kalbos mokėjimu.
Vengrijos gyventojai iš analizuojamų šalių blogiausiai moka užsienio kalbas, o suomiai išsiskiria
kaip daugiausiai užsienio kalbų mokanti visuomenė (nors Lietuva, Estija ir Belgija, lyginant su

8

Europos Bendrija, 2004 m.
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Vengrija, atsilieka nedaug). Australai pritraukia užsienio studentus anglakalbe aplinka ir
siūlomais anglų kalbos kursais.
1.2.2 Geografinė padėtis
Šio poskyrio tikslas įvertinti kiekvienos analizuojamos šalies patrauklumą užsienio studentams
geografinės padėties požiūriu. Analizuojamų šalių geografinė informacija pateikiama 3 lentelėje.
3 lentelė. Šalių geografinė informacija.

BE
Flandrija
(Šiaurinė
Belgijos
dalis)
EE

FI

Plotas

Gyventojų
skaičius

Tankis

Geografija

Klimatas

13.522 km²
(44.29%
Belgijos
teritorijos)

6,25 mln.

462
gyv./km²

Ribojasi su Valonija
(pietinė Belgijos dalis),
Nyderlandų Karalyste,
Prancūzija, Šiaurės jūra

Jūrinis,
drėgnas
bei
kintantis. Švelnios žiemos,
šiltos vasaros.

45.226 km²

1,3 mln.

29,28
gyv./km²

Ribojasi su Latvija,
Rusija, Baltijos jūra,
Suomių įlanka, Rygos
įlanka.

Jūrinis, drėgnas. Žiemos
vidutiniškai šaltos, drėgnos,
vasaros vėsios.

338.145
km²

5,2 mln.

15,47
gyv./km²

Šiaurės
Europos
valstybė, ribojasi su
Norvegija,
Rusija,
Švedija.

Šaltos žiemos
vasaros.

93.030 km²

10 mln.

107
gyv./km²

Vidurio
Europos
valstybė, ribojasi su
Austrija,
Slovakija,
Ukraina,
Rumunija,
Serbija, Kroatija ir
Slovėnija.

Žemyninis klimatas: žiemos
- šaltos, o vasaros - karštos.

7.686.850
km²

20,3 mln.

2,64
gyv./km²

Ribojasi su Naująja
Zelandija, Indonezija,
Papua Naująja Gvinėja
ir Rytų Timoru, šiaurės
rytuose Saliamono salos
ir Vanuatu.

Tropiniai
regionai:
du
sezonai - lietingasis ir
sausasis.

HU

AU

Sausieji
didžiąją
dykumos.

ir

šiltos

regionai,
kur
dalį
užima

Vidutinio klimato regionai.
LT

65.300 km²

3,2 mln.

52,00
gyv./km²

Ribojasi su
Baltarusija,
Rusija.

Latvija,
Lenkija,

Iš jūrinio pereinantis į
žemyninį, vėsiojo vidutinio
klimato zonoje, su šiltomis,
bei
vidutinio
šaltumo
žiemomis.

Šaltinis: EUROSTAT, Australijos statistikos biuras, 2011 m.

Belgija (Flandrija)
Flandrijos pavyzdys parodo, kaip pristatant šalį pasinaudojama geografinės padėties teikiamais
privalumais. Flandrija pristatoma kaip Europos širdis, nuo kurios sostinės Briuselio 300 km
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spinduliu pasiekiami tokie miestai kaip Londonas, Paryžius, Roterdamas, Amsterdamas, Kiolnas,
Bona ir Liuksemburgas.9
Flandrija išsiskiria tuo, kad turi 1 mln. daugiau gyventojų nei Suomija, bet plotu už ją yra
mažesnė 25 kartais. Ši šalis yra vienas labiausiai apgyvendintų regionų Europoje (žr. 3 lent.).
Estija
Interviu metu buvo išskirta, jog Estija panašiai kaip Suomija, sieja save su Šiaurės Europos
regionu, pabrėždama tarpininkės tarp Rusijos ir Skandinavijos vaidmens svarbą. Iš Estijos
lengvai pasiekiami didieji miestai – Helsinkis, Sankt Peterburgas, Ryga ir Vilnius.
Suomija
Skandinavijos regiono šalis Suomija pabrėžia savo, kaip Šiaurės šalies ir tilto tarp Rytų ir
Vakarų, privalumą. Interviu metu buvo pabrėžta, jog šis Suomijos bruožas ir atšiaurus klimatas
užsienio studentams yra pateikiami kaip privalumai.
Vengrija
Vengrija – vidurio Europos šalis, kuri šiuo metu aktyviausiai bendradarbiauja su kaimyninėmis
valstybėmis (Rumunija, Slovėnija, Ukraina). Ši valstybė labiausiai traukia kaimyninių šalių,
kurios nepriklauso ES ir mato Vengriją kaip progą patekti į ES rinką, dėmesį.
Australija
Australijos geografinė padėtis ženkliai skiriasi nuo kitų analizuojamų šalių. Ši šalis yra 6 pagal
dydį valstybė. Didelis šalies plotas lemia klimato kaitą skirtingose jos dalyse, o tai sudaro
galimybę mėgautis geru oruvisais sezonais . Australija apsupta pastaruoju metu greitai augančios
Azijos ekonominės zonos (žr. 3 pav.).
Lietuva
Lietuvos geografinė padėtis leidžia sujungti Vakarų šalių patirtį su Rytų šalių augimo potencialu.
Taip pat kaip ir Vengrija, Lietuva savo kaimyninėms šalims gali yra patraukli kaip ES šalis.
Deja, šis Lietuvos potencialas nėra pilnai išnaudojamas, kaip Vengrijos atveju, kai per įvairias
programas skatinamas AM bendradarbiavimas su kaimyninėmis valstybėmis.

9

www.flanders.be (Žiūrėta 2011-08-17)
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3 paveikslas. Prognozuojamas pasaulio turto augimas 2010-2015 m., BVP (PPP) kitimo žemėlapis.
Šaltinis: Benjamin David Hennig, Sasi Research Group, University of Sheffield (2011).
* Šalių dydis pakeistas pagal jų absoliutų BVP (PPP) augimo dydį per 2010-2015 metus.

Kaip pavaizduota paveiksle aukščiau, analizuojamos šalys pakliūna į mažo (Belgija) ir vidutinio
(Estija, Suomija, Vengrija, Australija, Lietuva) augimo ekonomikos zonas. Globalioje AM
rinkoje patrauklios tampa stipriai augančios ekonomikos, nes prognozuojama, jog iki 2025 metų
studijų užsienio šalyse ieškančių studentų skaičius patrigubės.10
Tuo pačiu metu AM rinkoje auga konkurencija, pvz. naftos turinčios šalys (Artimieji Rytai,
Singapūras) investuoja į AM infrastruktūrą, pritraukdamos geriausius tarptautinius universitetus.
Kinija, siekdama sustabdyti „smegenų nutekėjimą“ į JAV, Vakarų Europą ir Australiją, aktyviai
investuoja į AM infrastruktūros plėtrą, kas ne tik didina konkurenciją AM rinkoje, bet ir suteikia
galimybes Vakarų pasaulio universitetams investuoti į savo atstovybių steigimą šioje šalyje.
Taigi, tradiciniai universitetai yra priversti keistis, pvz. Suomijoje šiuo metu yra atliekama
universitetų reforma, kurios tikslas yra didinti Suomijos AM patrauklumą ir konkurencingumą
pasaulyje. Suomijos bei Australijos atveju akcentuojama studentų iš augančių šalių pritraukimo
problemos, šiose šalyse taip pat aktyviai ieškomos bendradarbiavimo galimybės su augančių
šalių AMI. Bendrų studijų programų kūrimas, studentų bei dėstytojų mainų programų
įgyvendinimas ir plėtojimas bei AMI padalinių steigimas augančios ekonomikos šalyse –
pagrindinės bendradarbiavimo priemonės tarp sparčiau ir lėčiau besivystančios ekonomikos
šalių.
Apibendrinant, galima pastebėti:

10



jog Flandrija – turi 1 mln. daugiau gyventojų nei Suomija, bet plotu už ją yra mažesnė 25
kartais. Flandrija akcentuoja savo palankią geografinę padėtį – Europos širdis, iš kurios
visi didieji Vakarų Europos miestai yra lengvai pasiekiami.



Estija ir Lietuva turėdamos panašią geografinę padėtį, tarptautinei rinkai save pristato
skirtingai. Estija labiau akcentuoja savo kaip Šiaurės šalies pranašumą ir panaudoja
glaudžius ryšius su Suomija. Lietuva pristato save kaip ES bendruomenės narę, tačiau

Newsweek, August 18/25, 2008
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nepakankamai pabrėžia savo geografinės padėties išskirtinumą ir ryšius su kaimyninėmis
šalimis.


Suomija remiasi savo kaip Skandinavijos šalies reputacija. Tuo tarpu, Vengrija savo
geografine padėtimi naudojasi kurdama glaudžius ryšius su kaimynėmis šalimis,
nepamiršdama akcentuoti šalies priklausančios ES pranašumų.



Australija iš analizuojamų valstybių išsiskiria didžiausiu plotu ir gyventojų skaičiumi.
Verta paminėti, kad ši šalis yra apsupta greitai augančios Azijos ekonomikos zonos.

1.2.3 Šalies įvaizdis
Šio poskyrio tikslas yra įvertinti kiekvienos analizuojamos šalies patrauklumą užsienio
studentams kuriamo šalies įvaizdžio aspektu.
Šalies įvaizdžiui įtaką daro daugelis veiksnių, dalis jų jau aptarti kalbos, kultūros ir geografinės
padėties veiksniai. Taigi, šalies įvaizdis priklauso tiek nuo tiesiogiai nekontroliuojamų išorinių
veiksnių, tokių kaip ekonominė, socialinė situacija, tiek nuo pačios šalies pastangų nustatytant
strategines kryptis šalies įvaizdžio kūrimui.
Šalių įvaizdis kasmet pateikiamas pasauliniame šalių įvaizdžių reitinge (angl. East West Global
index), kur valstybės vertinamos kokybiniu požiūriu, t.y. kokiu aspektu (neigiamu ar teigiamu)
yra minima šalis, bei kiekybiniu požiūriu, t.y. kiek kartų tarptautinėje spaudoje buvo pristatoma
šalis. (žr. 4 lent.)
4 lentelė. Šalių įvaizdžio reitingas pagal East West Global Index 2008-2010 m.
2008 m.

2009 m.

2010 m.

Vieta

Kokybinis
įvertinimas

Paminėti
kartai

Vieta

Kokybinis
įvertinimas

Paminėti
kartai

Vieta

Kokybinis
įvertinimas

Paminėti
kartai

104

51

37.329

33

55

44.230

63

53,3

50.060

134

49,6

4.118

133

49,2

4.029

45

55,9

5.794

24

58,3

13.392

22

57,7

13.876

13

66,5

20.702

43

55

11.087

150

48,4

15.722

133

48

22.242

4

69,3

319.420

18

60

233.811

11

67,2

779.470

129

50

7.354

143

48,8

6.040

119

50

5.449

BE

EE

FI
HU
AU
LT
Šaltinis: http://eastwestcoms.com/global.htm (žiūrėta 2011-08-17)
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Belgija (Flandrija)
Pasaulio šalių įvaizdžio reitinguose Belgija aukščiausią vietą užėmė 2009 m., tačiau padaugėjus
neigiamos informacijos 2010 m. jos reitingas nukrito. Lyginant Belgiją su kitomis
analizuojamomis Europos šalimis, galima išskirti, kad informacijos apie šią šalį tarptautinėje
spaudoje yra žymiai daugiau. Taip yra dėl to, jog Belgija yra tarptautinių organizacijų (ES,
NATO) būstinių vieta. Tuo naudodamasi Belgija kryptingai kuria šalies kaip Europos širdies
įvaizdį. Belgija išskiriama, kaip turinti geriausią susiekimą su didžiausiais Vakarų Europos
miestais, tačiau, kartu su Suomija, studentų suvokiama kaip brangi šalis gyventi.
Estija
Estijos įvaizdžio reitingas pasaulyje per 2008 – 2010 m. tolygiai kilo nuo 134 iki 45 vietos. Nors
informacijos apie Estiją tarptautinėje spaudoje per šį laikotarpį ženkliai nepadaugėjo, tačiau
platinama informacija apie šalį buvo nuosekli, pabrėžianti teigiamus aspektus, ypač
akcentuojami stiprūs ryšiai su kaimyne Suomija. Taigi, Estijos šalies įvaizdis kryptingai siejamas
su teigiamą reputaciją turinčiu Šiaurės Europos regionu, priklausančiu ES.
Suomija
Padaugėjus teigiamos informacijos apie šalį, Suomijos vieta pasaulio šalių įvaizdžio reitinguose
per 2008 – 2010 m. išaugo nuo 24 iki 13 vietos. Nepaisant aukštų pragyvenimo išlaidų, ši
valstybė yra sukūrusi teigiamą skaidrios šalies, siūlančios aukštos kokybės nemokamas studijas,
įvaizdį. Akademiniu, socialiniu ir kultūriniu aspektais Suomija suvokiama kaip Vakarų Europos
šalis, derinanti skandinavišką gyvenimo būdą bei skatinanti patikimos partnerystės ir
bendradarbiavimo aplinką. Interviu metu buvo išskirta, jog atšiaurus Suomijos klimatas yra
pateikiamas kaip išskirtinumas užsieniečiams. Taip pat pabrėžiamas studijų programų
prieinamumas anglų kalba bei galimybė mokytis vietinės kalbos, aplinkos kultūros suvokimo.
Vengrija
Pasaulio šalių įvaizdžio reitinguose Vengrijos užimama vieta per 2008 – 2010 m. nukrito nuo 43
iki 133 vietos, padaugėjus neigiamos informacijos apie šalį. Nors informacijos kiekis apie
Vengriją ir Suomiją panašus, tačiau informacija apie Vengriją turi daugiau neigiamų aspektų.
Tai gali būti pasekmė to, jog Vengrija nekuria kryptingo šalies įvaizdžio. Interviu metu buvo
išskirta, kad studentai Vengriją identifikuoja, kaip ES šalį, kurioje pigus pragyvenimas ir aktyvus
socialinis gyvenimas bei pramogos.
Australija
Australijos užimama vieta pasaulio šalių įvaizdžio reitinguose yra aukščiausia. Tačiau, per 2008
– 2010 m. Australijos užimama pozicija sumažėjo nuo 4 iki 11 vietos, padaugėjus neigiamos
informacijos apie šalį. Australijos įvaizdis labiausiai siejamas su multikultūrine aplinka, kurioje
veikia stiprius ekonominius ryšius turintys žaidėjai, nuolat siūlantys naujas galimybes. Pagal
švietimo paslaugų užsienio studentams aktą Australijos įvaizdis švietimo srityje yra siejamas su
aukšta kokybe. Tačiau pastaraisiais metais užsienio studentams vis dažniau pradėjus abejoti dėl
saugumo Australijoje, padaugėjo neigiamos informacijos.11 Tai atsispindi ir pasaulio šalių
įvaizdžio reitinguose.
Lietuva

11

ESOS review, 2010 m.
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2008 – 2010 m. sumažėjus neigiamos informacijos apie Lietuvą, mūsų valstybės vieta pasaulio
šalių įvaizdžio reitinguose pakilo nuo 129 iki 119 vietos. Tačiau, Lietuva nepasiekia tokių gerų
rezultatų kaip Estija, apie kurią skleidžiamas panašus kiekis informacijos. Tai gali būti dėl
tęstinumo ir kryptingumo trūkumo, kuriant Lietuvos įvaizdį. Valstybės įvaizdžio formavimo
chaotiškumas matomas apžvelgus keleto pastarųjų metų iniciatyvas šioje srityje: 2008 m. buvo
svarstoma pakeisti anglišką šalies pavadinimą „Lithuania“ į kitą, skambesnį ir lengviau ištariamą
vardą, 2009 m. buvo pasitelkti Londono konsultantai „Saffron Consultants“ Lietuvos valstybės
prekės ženklo strategijai sukurti, 2010 m. buvo sukurtas šia strategija paremtas Lietuvą
pristatantis filmukas, o 2011 m. Lietuva pasauliui pristatė kvepalus „Lietuvos kvapas“. Iškeltos
idėjos yra pakankamai inovatyvios ir unikalios, tačiau jas galima pavadinti tik vienkartinėmis
iniciatyvomis. Situaciją pagerinti buvo bandoma keletą kartų steigiant valstybines komisijas bei
darbo grupes. Tačiau vykdomos veiklos nesulaukė teigiamų rezultatų: iki šiol nepatvirtinta
Lietuvos įvaizdžio strategija, neapibrėžti bendri šalies įvaizdžio formavimo tikslai, neparengtas
priemonių planas, nėra apibrėžtų ir nustatytų Lietuvos įvaizdžio formavimo rezultatų vertinimo
kriterijų. 2009 m. kovo 31 d. valstybinio audito ataskaitoje „Lietuvos įvaizdžio formavimas“
pateikiamos išvados, kad kuriant valstybės įvaizdį lėšos skaidomos pavienėms institucijų
programoms, nėra aišku kokiais kriterijais vadovaujasi institucijos priskirdamos tam tikras
priemones šalies įvaizdžio formavimo priemonėms, šalies mastu neteikiama ir neanalizuojama
informacija apie pasiektus/nepasiektus rezultatus, panaudotas lėšas. Tęstinumo ir kryptingumo
trūkumas – tai pagrindinės kliūtys, siekiant suformuoti stiprų Lietuvos valstybės įvaizdį.
Apibendrinant galima teigti, kad formuojant šalies įvaizdį svarbiausia yra nuoseklumas ir
tęstinumas. Belgija būdama tarptautinių organizacijų (ES, NATO) būstinių vieta, kryptingai
kuria šalies kaip Europos širdies įvaizdį. Estijos komunikuojama informacija yra nuosekli ir
pabrėžianti teigiamus aspektus, ypač pabrėžiami stipriūs ryšiai su kaimyne Suomija. Suomija
suvokiama kaip Vakarų Europos šalis, derinanti skandinavišką gyvenimo būdą bei skatinanti
patikimos partnerystės ir bendradarbiavimo aplinką. Nors skleidžiamas informacijos kiekis
tarptautinėje spaudoje apie Vengriją ir Suomiją yra panašus, tačiau informacija apie Vengriją turi
žymiai daugiau neigiamų aspektų. Tam turi įtakos kryptingo Vengrijos šalies įvaizdžio
nebuvimas. Australijos užimama vieta pasaulio šalių įvaizdžio reitinguose yra aukščiausia. Ši
šalis yra siejama su multikultūrine aplinka, kurioje atsiveria daug galimybių. Pastaraisiais metais,
Lietuvos vieta pasaulio šalių įvaizdžio reitinguose pakilo, tačiau Lietuva nepasiekia tokių gerų
rezultatų kaip Estija, apie kurią platinamos informacijos kiekis yra panašus. Tam įtakos turi
tęstinumo ir kryptingumo trūkumas, kuriant Lietuvos įvaizdį.
1.2.4 Socialinė-ekonominė aplinka
Šio poskyrio tikslas yra įvertinti kiekvienos analizuojamos šalies patrauklumą užsienio
studentams socialinės – ekonominės aplinkos aspektu. Pasaulio ekonomikos forumas kiekvienais
metais skelbia pasaulio šalių konkurencingumo indeksą, kuris susideda iš 12 tarpusavyje
susijusių konkurencingumo rodiklių (žr. 4 pav.).
Konkurencingumas suprantamas, kaip institucijų, politikos sistemos ir veiksnių, sąlygojančių
šalies produktyvumą, visuma.12 5 lentelėje yra pateikiami analizuojamų šalių konkurencingumo
indeksai bei užimama vieta pasaulio reitinge.

12

Pasaulio ekonomikos forumas, 2011 m., p.4
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4 paveikslas. Konkurencingumo rodikliai.
Šaltinis: Pasaulio ekonomikos forumas, 2011 m.
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5 lentelė. Šalių konkurencingumo indeksas 2011 m.
BVP (PPP),
Bendras šalies
viso pasaulio konkurencingumo
BVP dalis (%)
indeksas

Pagrindiniai
reikalavimai

Produktyvumo
veiksniai

Inovacijos

Vertinimas

Vieta

Vertinimas

Vieta

Vertinimas

Vieta

Vertinimas

Vieta

0,53

5,2

15

5,6

22

5,1

15

5,1

14

0,03

4,6

33

5,4

27

4,5

36

4

37

0,25

5,5

4

6

5

5,2

10

5,6

4

0,25

4,4

48

4,7

55

4,4

42

3,7

52

1,19

5,1

20

5,7

14

5,2

12

4,6

26

0,08

4,4

44

4,8

49

4,3

48

3,8

50

BE

EE

FI
HU
AU
LT
Šaltinis: Pasaulio ekonomikos forumas, 2011 m.

Šalių AM ir mokymų užimama vieta pagal konkurencingumą pavaizduota 5 paveiksle.

5 paveikslas. Šalių užimama vieta pasaulio konkurencingumo reitinge pagal AM ir mokymus 2011
m.
Šaltinis: Pasaulio ekonomikos forumas, 2011 m.
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Nors AM sistemos ir ekonomikos konkurencingumo sąryšį sunku nustatyti, tačiau aišku yra tai,
jog AMI prisideda prie šalies socialinės-ekonominės aplinkos plėtros dvejais būdais –
žmogiškųjų išteklių plėtojimu ir inovacijų generavimu. Kaip išskirta Europa 2020 strategijoje,
esminės prielaidos Europos gerovei yra kvalifikuota darbo jėga ir gerai funkcionuojanti inovacijų
sistema.
Kaip pavaizduota 6 paveiksle ekonomikos nuosmukis mažiau paveikė aukštąjį išsilavinimą
turinčius europiečius, tačiau iš analizuojamų šalių aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių nedarbo
lygis yra didžiausias Lietuvoje, Estijoje ir Vengrijoje.

6
6 paveikslas. Metinis nedarbo lygis pagal aukščiausią įgytą išsilavinimą 2010 m.
Šaltinis: European Commission, 2011 m.

Matuojant šalies AM produktyvumą, galima pastebėti koreliaciją tarp šių reikšmių: įgytas AM
išsilavinimas ir sukurtas BVP vienam gyventojui (žr. 7 pav.).
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7 paveikslas. AM išsilavinimas ir BVP vienam gyventojui 2010 m.
Šaltinis: European Commission, 2011 m.

Kitas socialinės – ekonominės aplinkos iššūkis AM Europoje yra visuomenės senėjimas bei
jaunų žmonių skaičiaus mažėjimas, kuris didžiausią įtaką iš analizuojamų šalių turės Lietuvai,
Estijai ir Vengrijai (žr. 8 pav.)

8 paveikslas. Prognozuojamas 20-24 m. amžiaus grupės žmonių skaičiaus kitimas 2020 m. ir 2050
m.
Šaltinis: European Commission, 2011 m.
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Belgija (Flandrija)
Belgijos ir Australijos šalių konkurencingumo reitingai yra panašūs, tačiau Belgija lenkia
Australiją inovacijų srityje. AM konkurencingumo srityje Belgija yra įvertinta panašiai kaip
Australija, bet nusileidžia Suomijos pasiektam rezultatui. Belgijoje aukštąjį išsilavinimą turinčių
žmonių nedarbo lygis neviršija 5% ir AM išsilavinimą gavusiųjų kiekis šalyje atitinka sukuriamą
BVP vienam gyventojui. Iki 2050 m. Belgijoje 20 – 24 m. amžiaus grupės žmonių kiekis išaugs,
tuo tarpu visose kitose tiriamose Europos šalyse ši visuomenės grupė mažės.
Estija
Estijos pasiekti konkurencingumo rezultatai ženkliai pralenkia Lietuvos ir Vengrijos pasiektus
rezultatus. AM srityje Estija lenkia Lietuvą, nors pagal matematikos ir tiksliųjų mokslų kokybę
Lietuva, Estija ir Australija buvo įvertintos panašiai. Estija užima pirmą vietą reitinge pagal
interneto prieinamumą. Tačiau, aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių nedarbo lygis iš
analizuojamų ES šalių Estijoje išlieka vienu iš aukščiausių (virš 6%). Estijoje sukuriamas
žemesnis BVP vienam gyventojui negu turėtų būti su tokiu AM išsilavinimą gavusių žmonių
kiekiu. Tai būdinga šalims, kurios iš centralizuotos ekonomikos perėjo į rinkos ekonomiką.
Ekonomikos restruktūrizavimo procese aukštos kvalifikacijos darbo jėgos sukuriama pridėtinė
vertė ne pilnai atsispindi BVP. 20 – 24 m. amžiaus grupės žmonių kiekis Estijoje iki 2050 m.
sumažės 45%, todėl ateityje šaliai gali būti sunku užtikrinti kvalifikuotos darbo jėgos poreikį ir
išlaikyti atitinkamą AM įgijusių žmonių kiekį.
Suomija
Pasaulio konkurencingumo reitinge iš analizuojamų šalių geriausius rezultatus yra pasiekusi
Suomija. AM konkurencingumo srityje Suomija taip pat pirmauja. Suomijoje aukštąjį
išsilavinimą turinčių žmonių nedarbo lygis neviršija 5%, taip pat AM išsilavinimą gavusiųjų
kiekis šalyje atitinka sukuriamą BVP vienam gyventojui. 20 – 24 m. amžiaus grupės žmonių
kiekis Suomijoje iki 2050 m. sumažės nežymiai – 1,6%.
Vengrija
Vengrijos pasiekti konkurencingumo rezultatai yra blogiausi tarp analizuojamų šalių. AM
konkurencingumo srityje Vengrija taip pat atsilieka labiausiai. Tuo tarpu, šioje valstybėje
aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių nedarbo lygis neviršija 5% ir AM išsilavinimą gavusiųjų
kiekis šalyje atitinka sukuriamą BVP vienam gyventojui. 20 – 24 m. amžiaus grupės žmonių
kiekis Vengrijoje iki 2050 m. sumažės 33%, ateityje sukurdamas kvalifikuotos darbo jėgos ir
AM įgijusių žmonių trūkumą.
Australija
Australijos pasiekti tiek bendri, tiek AM konkurencingumo rodikliai lenkia Belgiją (išskyrus
inovacijų sritį), tačiau nesiekia Suomijos pasiektų rezultatų. AM konkurencingumo srityje
Australija išsiskiria kaip pritraukianti didžiausią kiekį užsienio studentų.
Lietuva
Lietuvos pasiekti konkurencingumo rezultatai yra nežymiai geresni už Vengrijos. AM
konkurencingumo srityje pagal įstojusiųjų skaičių, Lietuva lenkia Belgiją ir Estiją. Kitose srityse
Estija lenkia Lietuvą, nors pagal matematikos ir tiksliųjų mokslų kokybę Lietuva, Estija ir
Australija yra įvertintos panašiai. Aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių nedarbo lygis iš
analizuojamų ES šalių aukščiausias išlieka Lietuvoje (virš 6%). Kaip ir Estijoje, Lietuvoje
sukuriamas žemesnis BVP vienam gyventojui negu turėtų būti su tokiu AM išsilavinimą gavusių
žmonių kiekiu. Taip yra todėl, kad ekonomikos restruktūrizavimo proceso metu aukštos
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kvalifikacijos darbo jėgos sukuriama pridėtinė vertė ne pilnai atsispindi BVP. 20 – 24 m.
amžiaus grupės žmonių kiekis Lietuvoje iki 2050 m. sumažės 49,5%, kas ateityje gali sukurti
didelių problemų, užtikrinant kvalifikuotos darbo jėgos poreikį ir išlaikant AM įgijusių žmonių
kiekį.
Dėl susiklosčiusių demografinių sąlygų darosi vis svarbiau pritraukti užsienio studentus, kurie
liktų šalyje ir papildytų reikiamos kvalifikuotos darbo jėgos poreikį. Vertinant šalies socialinės –
ekonominės aplinkos patrauklumą užsienio studentams, galima pasinaudoti daugiau nei
trisdešimt metų leidžiamo žurnalo International Living skelbiamu pasaulio valstybių gyvenimo
kokybės indeksu. Jis sudaromas įvertinus 9 kriterijus: gyvenimo išlaidas, kultūrą, ekonomiką,
aplinką, laisvę, sveikatos apsaugą, infrastruktūrą, saugumą ir klimatą. Taigi, bendras gyvenimo
kokybės indeksas yra sudaromas, kaip skirtumas tarp gaunamos naudos ir patiriamų išlaidų,
gyvenant atitinkamoje šalyje (žr. 6 lent.).
6 lentelė. Analizuojamų šalių gyvenimo kokybės indeksas 2011 m.
Šalis/Rodiklis

Belgija

Estija

Suomija

Vengrija

Australija

Lietuva

Gyvenimo
išlaidos

65

76

57

79

55

70

Kultūra

80

81

73

87

83

78

Ekonomika

60

35

52

48

66

36

Aplinka

42

52

69

60

55

59

Laisvė

100

100

100

100

100

100

Sveikatos
apsauga

95

69

85

72

82

74

Infrastruktūra

66

73

68

57

61

63

Saugumas

100

86

100

95

100

93

Klimatas

86

75

76

77

94

80

Šaltinis: www.internationalliving.com (žiūrėta 2011-08-17)

Belgija International Living skelbiamame reitinge su 75 balais iš 100 galimų užima aukščiausią
6 vietą, Australija su 73 balais – 13 vietą, toliau su 72 balais seka Vengrija, kuri kartu su
Norvegija, Argentina ir Slovėnija dalinasi 16 – 19 vietomis. Estija ir Suomija, turėdamos 69
balus, kartu su dar trimis Europos valstybėmis (Švedija, Latvija, Bulgarija), pasidalina 31 – 35
vietas. Lietuva, surinkusi 68 balus, kartu su Kroatija užima 36 – 37 vietas. Lietuva prasčiausiai
įvertinta dėl savo ekonomikos, tuo tarpu geriau yra vertinamas šalies saugumo ir sveikatos
apsaugos lygis.
Apibendrinant analizuojamų šalių socialinės – ekonominės aplinkos sąlygas galima išskirti, jog
Pasaulio banko skelbiamame pasaulio bendrame ir AM konkurencingumo reitinge pirmauja
Suomija, Australija ir Belgija. Pagal International Living skelbiamą pasaulio valstybių gyvenimo
kokybės indeksą, kuris parodo gaunamos naudos ir patiriamų išlaidų skirtumą, pirmauja Belgija
ir Australija. Tuo tarpu Suomija atsilieka ir kartu su Estija užima žemesnę poziciją. Jas nežymiai
lenkia Vengrija, užtikrinanti užsienio studentams geresnį gaunamos naudos ir patiriamų išlaidų
santykį. Tačiau, pasaulio konkurencingumo reitinge Vengrija yra įvertinta blogiausiai iš
analizuojamų šalių. Ne daug nuo Vengrijos atsilieka Lietuva, nors AM konkurencingumo srityje
Lietuva pagal įstojusiųjų skaičių į AM lenkia Belgiją ir Estiją. Kitose srityse Estija lenkia
Lietuvą, tik matematikos ir tiksliųjų mokslų srityje Lietuva, Estija ir Australija yra vertinamos
panašiai. Estija užima pirmą vietą konkurencingumo reitinge pagal interneto prieinamumą AM.
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Aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių nedarbo lygis iš analizuojamų ES šalių aukščiausias išlieka
Lietuvoje ir Estijoje, tačiau Lietuvoje ir Estijoje sukuriamas žemesnis BVP vienam gyventojui
negu turėtų būti su tokiu AM išsilavinimą gavusių žmonių kiekiu. Tai būdinga šalims, kurių
aukštos kvalifikacijos darbo jėgos sukuriama pridėtinė vertė ne pilnai atsispindi BVP. Ateityje,
Lietuvos, Estijos ir Vengrijos AM gali susidurti su problemomis, užtikrinant kvalifikuotos darbo
jėgos poreikį ir išlaikant atitinkamą AM įgijusių žmonių kiekį, kadangi iki 2050 m. 20 – 24 m.
amžiaus grupės žmonių kiekis šiose šalyse stipriai sumažės.
1.2.5

Migracijos politika

Šio poskyrio tikslas įvertinti kiekvienos tiriamos šalies patrauklumą užsienio studentams
migracijos politikos aspektu. Šalies migracijos politiką apibūdina vizos ir/arba leidimo gyventi
bei dirbti gavimo procedūros ypatumai: sudėtingumas (į kelias šalies institucijas reikia kreiptis,
kiek kartų, kiek ir kokius dokumentus reikia pateikti), trukmė ir kitos ypatybės. Europos
Sąjungos šalyse procedūros tampa sudėtingesnės ne ES šalių piliečiams. 7 lentelėje yra
pateikiamas penkių ES šalių bei Australijos leidimo gyventi ir dirbti gavimo tvarkų palyginimas.
7 lentelė. Šalių procedūrų leidimui gyventi ir dirbti studentams, studijuojantiems AMI, palyginimas
Studento viza/ leidimas
gyventi

BE

EE

FI

Procedūrose
dalyvaujančių
institucijų
skaičius /
sprendimą
priimančių
institucijų
skaičius (dėl vizos,
leidimo gyventi ir
(arba) dirbti)

Ne ES piliečiams – studento
viza.

3/1

Ne ES piliečiams privaloma
gauti studento vizą.

2/1

Ne ES piliečiai turi gauti
leidimą gyventi, jei studijos
trunka ilgiau nei 3 mėnesius.

3/1-2

Dokumentų,
kuriuos reikia
pateikti vizai ir
(arba) leidimui
gyventi, skaičius

6

7-9

7 ir daugiau

Proceso
trukmė

Mokesčiai

3–8
savaitės

180 EUR

15 ir
daugiau
dienų

64 EUR

2 mėnesiai

250 EUR

Nuo
4
savaičių
iki
60
dienų

50 USD (37
EUR)13

ES šalių piliečiams – atvykus,
privaloma registracija Policijos
skyriuje.
Šiaurės šalių (Švedija,
Norvegija, Danija, Islandija)
piliečiams – leidimo gyventi
nereikia.
HU

13

Ne ES piliečiams privaloma
gauti studento vizą (kitaip
vadinama
Visa
D,
kuri
išduodama tik 30-iai dienų).

3/3

5

Apskaičiuota pagal oficialų Lietuvos banko 2011-09-24 JAV dolerio kursą.
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Studento viza/ leidimas
gyventi

Išduodama studento viza.

Procedūrose
dalyvaujančių
institucijų
skaičius /
sprendimą
priimančių
institucijų
skaičius (dėl vizos,
leidimo gyventi ir
(arba) dirbti)

Dokumentų,
kuriuos reikia
pateikti vizai ir
(arba) leidimui
gyventi, skaičius

2/1

914

AU

Proceso
trukmė

Mokesčiai

Nuo 14
dienų iki 3
mėnesių15

565 USD
(417 EUR)16

Ne ES piliečiams - laikinas
3/1
5
60 EUR /
leidimas gyventi vieneriems
207 LT
akademiniams metams.
ES piliečiams atvykus gyventi
ilgiau nei 3 mėnesiams reikia
deklaruoti gyvenamąją vietą.
Šaltinis: www.dofi.fgov.be (žiūrėta 2011-08-17); www.politsei.ee (žiūrėta 2011-08-17); www.migri.fi (žiūrėta
2011-08-17); www.bmbah.hu (žiūrėta 2011-08-17); www.migracija.lt (žiūrėta 2011-08-17); www.immi.gov.au
(žiūrėta 2011-08-17);
LT

Išsamesni studento vizos ir (arba) leidimo gyventi gavimo tvarkų aprašymai kartu su
dokumentais pateikti 2 priede.
Belgija (Flandrija)
Atlikto interviu ir antrinių duomenų analizės metu nustatyta, kad Belgijos vizos gavimo
procedūra, kaip ir Suomijos atveju, yra gana sudėtinga ir užtrunka panašių laiko tarpą. Taip pat,
baigusiems studijas studentams nėra paprasta įsidarbinti Belgijoje (Flandrijoje).
Estija
Estijoje vizos išdavimo procedūra tapo paprastesnė, kai nuo 2011 m. sausio 1 d. veiklą pradėjo
Policijos ir sienos apsaugos departamentas, apjungęs policijos departamento, centrinės
kriminalinės policijos, apsaugos policijos, sienos apsaugos departamento ir pilietybės ir
migracijos departamento veiklas.17 Tad norinčiam gauti vizą, kreiptis reikia į vieną instituciją.
Interviu metu buvo išskirti šie Estijos migracijos politikos trūkumai: galimybės paraišką studento
vizai pateikti elektroniniu būdu nebuvimas ir konsulatų trūkumas, pvz., studentas iš Nigerijos,
norintis studijuoti Estijoje, vizos turi vykti į Egiptą.
Suomija
Interviu su Suomijos atstovais metu, buvo išskirta, jog Suomijoje viza ne ES piliečiams gaunama
pakankamai sunkiai, procedūra yra ilga ir sudėtinga. Kai kurios institucijos organizuoja stojamąjį
egzaminą, kuris vyksta Suomijoje. Egzamino tikslas nėra tik patikrinti studento žinias ir
gebėjimus, bet ir galimybė studentui iš arčiau susipažinti su institucija, studijų sistema ir
aplinka. Taip pat, tai naudojama kaip viena iš priemonių, atsirenkant motyvuotus studentus. Dar
14

Gali keistis dėl vizos gavimo vertinimo lygių papildomų reikalavimų. Keičiantis vizos gavimo vertinimo lygiui,
keičiasi ir reikalavimai.
15
Priklauso nuo vizos gavimo vertinimo lygio.
16
Apskaičiuota pagal oficialų Lietuvos banko 2011-09-24 JAV dolerio kursą.
17
www.politsei.lt (žiūrėta 2011-08-17);
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vienas Suomijos migracijos politikos trūkumas – net, jei studijų trukmė ilgesnė nei vieneri metai,
leidimo gyventi šalyje trukmė ribojama iki vienerių metų. Suomijoje nėra reikalingas leidimas
dirbti, tačiau studentams studijų metu darbo laikas yra ribojamas.
Vengrija
Vengrai interviu metu išskyrė, jog nemato didelių trukdžių migracijos politikoje . 2006 m.
rugpjūčio mėn., susijungus Vidaus reikalų ministerijai ir Teisingumo ministerijai buvo
suformuota Teisingumo ir teisėtvarkos ministerija. Ministerijoje yra įsteigtas departamentas
migracijos politikai ir migracijos valdymui. Viza išduodama tik 30 – iai dienų, o leidimo gyventi
išdavimo tvarka turi trūkumų: trumpas gyvenamosios vietos registracijos laikotarpis, leidimas
gyventi išduodamas jau atvykus į šalį.
Australija
Australijos vizų išdavimo tvarka sudėtinga, reikia pateikti daug papildomų dokumentų. Tačiau
procedūrų skaičius skiriasi nuo šalies, iš kurios atvyksta studentas, rizikos laipsnio. Dokumentai
turi būti išversti į anglų kalbą ir juridiškai patvirtinti. Atliekamas išankstinis vertinimas, kurio
metu priimamas sprendimas dėl vizos išdavimo. Privalumas – paraiška vizai kartu su visais
dokumentais teikiama elektroniniu būdu.18
Lietuva
Lietuvoje užsieniečių atvykimą ir išvykimą, buvimą ir gyvenimą, jų integraciją reglamentuoja
Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin. 2004, Nr. 73-2539).
Pagal šį įstatymą leidimas gyventi užsieniečiui kuris atvyksta studijuoti, stažuotis, dalyvauti
kvalifikacijos kėlimo kursuose ar profesiniuose mokymuose išduodamas jeigu jis priimtas
studijuoti į aukštojo mokslo įstaigos dienines nuosekliąsias studijas ar gavo pakvietimą
mokymams. Užsienio šalių piliečiai atvykstantys savarankiškai studijuoti ar siekiantys mokytis
tik tam tikrus dalykus ar jų ciklus, t.y. norintys mokytis pagal nenuosekliąsias studijų programas,
nepatenka į įstatymo apibrėžiamą besimokančiųjų užsieniečių kategoriją. Tai reiškia papildomos
dokumentacijos poreikį ir padidėjusias laiko sąnaudas siekiant gauti leidimą laikinai gyventi.
Šiame dokumente koncentruojamasi ties lietuvių kilmės užsieniečių pritraukimu studijuoti
Lietuvos aukštosiose mokyklose, paramos lituanistiniam švietimui užsienyje teikimu ar
užsienyje dirbančių Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimo skatinimu su Lietuvos mokslo ir
studijų institucijomis. Parama studentų, dėstytojų bei mokslo darbuotojų mobilumui
organizuojama ir skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009 m. gruodžio 23
d. nutarimu Nr. 1752 “Dėl valstybės paramos skyrimo Lietuvos mokytojams, dėstytojams bei
kultūros ir meno darbuotojams, vykstantiems į užsienio valstybes dirbti Lietuvių švietimo,
kultūros įstaigose, aukštųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos centruose ir lietuvių
bendruomenėse” (Žin., 2009, Nr. 158-7138) ir Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės
užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo ir
atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1899 (Žin., 2009, Nr. 152-6859). Minėtuose
dokumentuose iškeliami tikslai ir uždaviniai yra vienašališki, į migracijos vyksmus žvelgiantys
tik iš vienos perspektyvos ir neįvertinantys užsienio studentų, dėstytojų ar mokslo darbuotojų
teikiamos naudos Lietuvos aukštojo mokslo sistemai. Situacija kai nėra vystomos užsieniečių

18

Išskyrus Kinijos Respublikos, Pakistano ir Afganistano šalių piliečius, kurie turi paraiškas teikti paštu arba su
kurjeriu nurodytu vizos išdavimo tvarkoje adresu.
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integracijos programos, nėra sukurta jų finansinės paramos sistema lemia prastesnius Lietuvos
AM patrauklumo užsieniečiams rezultatus lyginant su kitomis šalimis.
Apibendrinant migracijos politiką analizuojamose šalyse, galima teigti, jog Belgijoje, Suomijoje
ir Australijoje vizos gavimo procedūra yra gana sudėtinga. Tačiau, Australija diferencijuoja šalis
pagal rizikos laipsnį ir suteikia galimybę dokumentus tvarkyti elektroniniu būdu. Suomija
išsiskiria tuo, kad užsienio studentams nėra reikalingas leidimas dirbti. Estijoje bei Lietuvoje
vizos išdavimo procedūra yra lengvinama, tačiau konsulatų trūkumas ir negalėjimas tvarkyti
dokumentų elektroniniu būdu sukuria trukdžius užsieniečiams. Vengrai interviu metu išskyrė,
jog nemato didelių trukdžių migracijos politikoje. Tačiau, Vengrijoje trukdžiai yra sukeliami dėl
trumpo gyvenamosios vietos registracijos laikotarpio bei sąlygos, jog leidimas gyventi
išduodamas jau atvykus į šalį.
1.2.6 APIBENDRINIMAS: panašumai ir skirtumai
Šalių patrauklumo kalbos ir kultūros, geografinės padėties, šalies įvaizdžio, socialinės –
ekonominės aplinkos bei vykdomos migracijos politikos aspektais analizė išryškino žemiau
aptartus analizuojamų šalių panašumus bei skirtumus.
Kalba ir kultūra
Belgijoje ir Suomijoje daugiau nei pusė visuomenės kalba angliškai. Suomiai išsiskiria kaip
daugiausiai užsienio kalbų mokanti visuomenė, nors Lietuva, Estija ir Belgija, lyginant su
Vengrija, atsilieka nedaug. Tuo tarpu, Estijos ir ypač Lietuvos gyventojai išsiskiria geresniu rusų
nei anglų kalbos mokėjimu. Vengrijos gyventojai iš analizuojamų šalių pasižymi blogiausiu
užsienio kalbų žinojimu. Palankiausioje padėtyje yra australai, kurie pritraukia užsienio
studentus anglakalbe aplinka ir siūlomais anglų kalbos kursais.
Rengiant kalbos kursus išsiskiria Suomija, kuri pabrėžia suomių ir švedų kalbų bei kultūros
kompetencijų ugdymo svarbą, kaip paskatą užsieniečiams likti studijuoti, dirbti arba grįžus į
savo šalį vystyti tolesnį bendradarbiavimą su Suomija. Estija taip pat siekia sudominti savo kalba
bei kultūra, skirdami paramą ne tik užsieniečių studijoms Estijoje, bet ir Estijos emigrantų
studijoms estų kalba Estijoje. Flandrijoje orientuojamasi į olandų kalbos mokymus
užsieniečiams. Tuo tarpu, tiek Lietuvoje, tiek Vengrijoje užsieniečiai yra mažiau skatinami
įsitraukti į šalies gimtosios kalbos ir kultūros mokymus.
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Geografinė padėtis
Geografinė padėtis taip pat yra naudojama šalies įvaizdžio formavimui:
 Flandrija akcentuoja savo palankią geografinę padėtį – Europos širdis, iš kurios visi
didieji Vakarų Europos miestai yra lengvai pasiekiami;
 Estija, panaudodama glaudžius ryšius su kaimyne Suomija, akcentuoja savo kaip Šiaurės
šalies pranašumą – tarpininkė tarp Rusijos ir Skandinavijos;
 Suomija koncentruojasi ties Skandinavijos šalies reputacija, pabrėždama tilto tarp Rytų ir
Vakarų privalumą;
 Vengrija Vengrija savo geografine padėtimi naudojasi kurdama glaudžius ryšius su
kaimynėmis šalimis, nepamiršdama akcentuoti šalies priklausančios ES pranašumų;
 Australija apsupta augančios Azijos ekonominės zonos, kurioje veikia stiprius
ekonominius ryšius turintys žaidėjai, nuolat siūlantys naujas galimybes;
 Lietuva pristato save kaip ES bendruomenės narę, nepakankamai pabrėždama savo
geografinės padėties išskirtinumą ir ryšius su kaimyninėmis šalimis. Neišnaudojamos
galimybės sujungti Vakarų šalių patirtį su Rytų šalių augimo potencialu.
Kadangi tiriamos šalys yra žemo arba vidutinio ekonominio augimo geografinėse zonose,
analizuojamų šalių AMI ieško bendradarbiavimo galimybių su greitai augančių šalių AMI,
kuriant bendras programas, vykdant studentų bei dėstytojų mainų programas ar įsteigiant AMI
padalinius augančios ekonomikos šalyse.
Šalies įvaizdis
Formuojant šalies įvaizdį svarbiausia yra nuoseklumas ir tęstinumas. Belgija būdama tarptautinių
organizacijų (ES, NATO) būstinių vieta, kryptingai kuria šalies kaip Europos širdies įvaizdį.
Estijos platinama informacija yra nuosekli ir pabrėžianti stiprius ryšius su kaimyne Suomija.
Suomija pozicionuojama kaip patikima skandinaviška šalis. Nors skleidžiamas informacijos
kiekis tarptautinėje erdvėje apie Vengriją ir Suomiją yra panašus, tačiau informacija apie
Vengriją turi žymiai daugiau neigiamų aspektų. Tokiai tendencijai įtakos turi kryptingo
Vengrijos šalies įvaizdžio kūrimo nebuvimas. Pagal pasaulio šalių įvaizdžio reitingus Australija,
siejama su multikutūrine aplinka, yra įvertinta geriausiai. Pastaraisiais metais, Lietuvos vieta
pasaulio šalių įvaizdžio reitinguose pakilo, tačiau Lietuva nepasiekia tokių gerų rezultatų kaip
Estija, apie kurią skleidžiamas informacijos kiekis yra panašus. Tam įtakos turi tęstinumo ir
kryptingumo trūkumas, kuriant Lietuvos įvaizdį.
Socialinė – ekonominė aplinka
Bendrame Pasaulio banko ir AM konkurencingumo reitinguose pirmauja Suomija, Australija ir
Belgija. Pagal International Living pasaulio valstybių gyvenimo kokybės indeksą, kuris parodo
gaunamos naudos ir patiriamų išlaidų skirtumą, pirmauja Belgija ir Australija. Tuo tarpu
Suomija atsilieka ir kartu su Estija užima žemesnę poziciją. Jas nežymiai lenkia Vengrija,
užtikrinanti užsienio studentams geresnį gaunamos naudos ir patiriamų išlaidų santykį. Tačiau,
pasaulio konkurencingumo reitinge Vengrija įvertinta prasčiausiai. Ne daug nuo Vengrijos
atsilieka Lietuva. Tuo tarpu, Estijos pasiekti konkurencingumo rezultatai ženkliai geresni nei
Lietuvos ir Vengrijos. Estija užima pirmą vietą reitinge pagal interneto prieinamumą AM.
Aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių nedarbo lygis iš analizuojamų ES šalių aukščiausias išlieka
Lietuvoje ir Estijoje (virš 6%). AM produktyvumas Lietuvoje ir Estijoje yra žemiausias, kadangi
ekonomikos restruktūrizavimo procese aukštos kvalifikacijos darbo jėgos sukuriama pridėtinė
vertė ne pilnai atsispindi šalies sukurtame BVP.
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Dėl senėjančios visuomenės ir jaunų žmonių mažėjimo ES šalims (ypač Vengrijai, Estijai,
Lietuvai) darosi vis svarbiau pritraukti užsienio studentus, kurie liktų šalyje ir papildytų
reikiamos kvalifikuotos darbo jėgos poreikį.
Migracijos politika
Belgijoje, Suomijoje ir Australijoje vizos gavimo procedūra yra gana sudėtinga. Tačiau,
Australija diferencijuoja šalis pagal rizikos laipsnį ir suteikia galimybę dokumentus tvarkyti
elektroniniu būdu. Suomija išsiskiria tuo, kad užsienio studentams nėra reikalingas leidimas
dirbti. Estijojs bei Lietuvos vizos išdavimo procedūra yra lengvinama, tačiau konsulatų trūkumas
ir negalėjimas tvarkyti dokumentų elektroniniu būdu sukuria trukdžius užsieniečiams. Kai tuo
tarpu Vengrijoje užsieniečiams trukdžius sukelia trumpas gyvenamosios vietos registracijos
laikotarpis bei sąlyga, jog leidimas gyventi išduodamas jau atvykus į šalį.
1.3

Šalies aukštojo mokslo sistemos įvertinimas

Šiame skyriuje vertinama šalių AM sistema, analizuojant nacionalines tarptautiškumo strategijas
ir jų įgyvendinimo priemones, tarptautinius reitingus, AM kokybės užtikrinimo ir kvalifikacijų
pripažinimo sistemas bei studijų finansavimo galimybes.
2.3.1. Nacionalinė tarptautiškumo strategija ir jos įgyvendinimo priemonės
Šio poskyrio tikslas identifikuoti Belgijos (Flandrijos), Estijos, Suomijos, Vengrijos, Lietuvos ir
Australijos tarptautiškumo strategijų prioritetines kryptis ir jų įgyvendinimo priemones bei atlikti
šalių palyginamąją analizę.
Belgija (Flandrija)
Iš kitų šioje ataskaitoje analizuojamų šalių Belgija išsiskiria tuo, kad po Antrojo Pasaulinio karo
ji aktyviai dalyvavo Europos atstatyme, politinės ir teisinės aplinkos kūrime. Beveik visais
atvejais Belgija atlikdavo ir šiuo metu atlieka pilotinės šalies vaidmenį diegiant naują politiką ar
programas. Pavyzdžiui, praėjusio šimtmečio aštunto dešimtmečio pabaigoje atsirado Europos
akademinės bendruomenės mobilumo skatinimo programos (Erasmus, Leonardo da Vinci ir kt.),
kuriose Belgija (Flandrija) dalyvavo nuo pat pradžių. Šis aktyvumas turėjo didelį poveikį
Belgijos (Flandrijos) AM internacionalizacijai. Dalyvavimas šiose Europos programose
paskatino Belgijos (Flandrijos) AMI sukurti paslaugas, kurios turėjo įtakos tarptautinių kontaktų
tinklo plėtrai.
Šiuo metu Belgija aktyviai dalyvauja dvišalėse programose ir iniciatyvose (pvz. bendradarbiauja
su Nyderlandais (nuo 1980 m.), bendradarbiavimo programoje su kaimyninėmis šalimis (nuo
1995 m.), bendradarbiavimo programoje su Rusija (nuo 1991 m.), bendradarbiavimo su Pietų
Afrika programoje (nuo 1996 m.), daugiašalėse programose ir iniciatyvose (Europos tarybos,
OECD, UNESCO, UNICEF, Europos programos), bei kitose programose ir iniciatyvose, kurios
atsiradoplėtros ir bendradarbiavimo politikos kontekste. Tai lėmė, kad
Belgijos AM
tarptautiškumo strateginės kryptys yra tokios pačios, kaip ir aukščiau minėtų programų ir
iniciatyvų: pavyzdžiui, 2003 metais buvo patvirtinta nauja tarptautinio bakalauro, magistrantūros
ir doktorantūros studijų sistema, kuri atitinka Bolonijos proceso reikalavimus. Jau 2009 metais
ekspertai patvirtino, kad Flandrų aukštojo mokslo sistema pilnai atitinka minėtus reikalavimus.
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Vadovaujantis AMI ir valdžios atstovų parengtu tarptautiškumo vadovu, kuris remiasi Bolonijos
proceso principais ir įgyvendinimo priemonėmis šiuo metu dar tik rengiama Flandrijos AM
tarptautiškumo strategija,19 todėl nėra galimybės konkrečiai įvardinti strateginių krypčių.
Vis tik, analizuota literatūra leidžia daryti tokias prielaidas dėl Belgijos (Flandrijos) aukštojo
mokslo prioritetinių krypčių20:
 Bolonijos proceso prioritetinės kryptys taps ir Belgijos (Flandrijos) aukštojo mokslo
strateginėmis kryptimis;
 Išplėtoti skaidrius detalios informacijos apie AM institucijas pateikimo Europos AM
erdvėje (EHEA) mechanizmus (atsižvelgiant į tai, kad 2009 metais Mokslo reikalų
ministras ratifikavo Leuveno Deklaraciją);
 Iki 2015 – 2016 pasiekti, kad 15 proc. baigusiųjų universitetus studijų metu bent tris
mėnesius būtų praleidę užsienyje;
 Siekti, kad automatiškai būtų pripažįstami diplomai įgyti Bolonijos deklaracijos šalysenarėse (atsižvelgiant į tai, kad 2009 metais buvo ratifikuota Lisabonos Pripažinimo
konvencija (Lisbon Recognition Convention)).
 Skatinti plėtoti bendradarbiavimą tyrimų srityje;
 Siekti pritraukti užsienio talentus;
 Siūlyti kokybiškas studijų programas.
Apibendrinant galima teigti, kad Belgijos (Flandrijos) AM tarptautiškumo politika galėtų būti
naudojama, kaip palyginamoji (angl. benchmarking) politika, kadangi ji atspindi naujausias
Europos bei pasaulio AM politikos formavimo tendencijas.
Estija
Atgavus nepriklausomybę, ilgą laiką Estijoje buvo taikoma nesikišimo („laissez faire”) į AM
politika, dėl kurios AM buvo būdingas kiekybinis augimas, turėjęs tiek teigiamų, tiek neigiamų
pasekmių. Estijos AM strategijoje 2006 – 2015 akcentuojamas poreikis kelti AM kokybę bei
tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti akademinį mobilumą.
Estijos AM strategijoje 2006 – 2015 numatyta iki 2014 metų 3 proc. nuolatinių akademinio
darbo vietų paskirti dėstytojams iš užsienio, turėti 10 proc. doktorantų ir po doktorantūros (angl.
Post Doctoral) studijų studentų iš užsienio, Estijos doktorantus siųsti mažiausiai vieno semestro
stažuotei į užsienį, skirti stipendijas 5 proc. magistrantūros studentų stažuotėms užsienyje.
Siekiant skatinti AM tarptautiškumą Estijos AM strategijoje 2006 – 2015 metams buvo numatyta
rengti, o 2006 metais buvo parengta ir patvirtinta Estijos AM tarptautiškumo strategija 2006 –
2015 m.. Šios strategijos pagrindinis tikslas yra didinti Estijos AM konkurencingumą regione,
skatinti Estijos AMI matomumą ir sukurti teisinę bei institucinę aplinką, kuri visais aspektais
skatintų AM tarptautiškumą.21
2007 m. gruodžio 6 d. buvo pasirašyta „Geros praktikos sutartis“ tarp Estijos Rektorių
konferencijos, Estijos švietimo ministerijos ir Archimedes fondo, kuri apibrėžia pagrindinius
AM tarptautiškumo skatinimo principus.22

19

http://www.handboek-internationalisering.be/nl/handboek-internationalisering/
Organization of the education system in the Flemish Community of Belgium (EURYDICE)
21
http://www.tlu.ee/files/arts/264/KH%20RV4408e35c013e25e848df3a365fb841c9.doc;
http://www.studyinestonia.ee/images/tekstid/hestrategy.doc
http://www.studyinestonia.ee/images/tekstid/rdandinnovation.pdf
22
http://www.studyinestonia.ee/images/tekstid/headetavadelepe.pdf
20
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Estijos AMI konkuruoja dėl studentų su Šiaurės Europos šalimis, kuriose į kiekvieną studentą
investuojama gerokai daugiau nei Estijoje.
Taigi, Estijos AM gali konkuruoti regione tik tuo atveju, jei gebės užtikrinti AM sistemos
atvirumą ir kokybę. Siekiant paskatinti AM internacionalizaciją, Estijos AM tarptautiškumo
strategijoje 2006 – 2015 m. numatoma didinti AM finansavimą (ypač investicijas į
infrastruktūrą), gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir tobulinti mokymų programas.
Estijos AM tarptautiškumo strategija 2006 – 2015 m. įgyvendinama laikantis šių principų:
 Tarptautinės dimensijos įvertinimas;
 Estų kalbos plėtojimas, užtikrinant jos naudojimą Estijos AMI;
 Lygios galimybės;
 Kurti pridėtinę vertę visuomenei;
 Užtikrinti AMI autonomiją.
Kuriant teisinę aplinką, remiančią Estijos AM internacionalizaciją, Estijos institucijos
vadovaujasi Europos AM erdvės bei tyrimų, mokslo ir imigracijos politikomis bei atsižvelgia į
Estijos nacionalinius interesus, tokius kaip (žr. 3 priedą):
 Kokybė ir kokybės užtikrinimas;
 Diplomų pripažinimo supaprastinimas siekiant suaktyvinti mobilumą;
 Bendrų programų siūlymas ir studijuojant pagal šias programas gautų diplomų
pripažinimas;
 Teisė siekti gauti studijų išmokas ir paskolas studijoms tuomet, kai studijuojama užsienio
universitete.;
 Nuostata dėl tarptautinio AM;
 Imigracijos politika.
Mokymo internacionalizacijos tikslas yra suteikti studentams konkurencingus mokymus, žinias
ir patirtį, kurie įgyjami dirbant tarptautinėje aplinkoje. (žr. 4 priedą). Pagrindiniai AM
tarptautiškumo aspektai ir jų tikslai:
 Studentų mobilumas
o
o
o



Užsienio Know-How
o
o



Galimybė dalyvauti studentų mainuose;
Pritraukti užsienio studentus atvykstančius pilnoms studijoms;
Doktorantų mobilumas.
Didinti akademinio personalo iš užsienio kiekį;
Pritraukti akademinį personalą, kuris daktaro laipsnį yra įgijęs užsienyje.

Studijų programų internacionalizacija
o
o
o
o

Programos užsienio kalba;
Bendrų tarptautinių programų kūrimas ir įgyvendinimas;
Dalykai ir moduliai užsienio kalba;
Visų studentų studijų internacionalizavimas.

Kad visos šios priemonės veiktų, būtina sukurti priemonių įgyvendinimo palaikymo sistemą, t.y.
AMI mokymosi ir darbo aplinka turi būti atvira ir prieinama ne estų kalba kalbantiems asmenims
šiais aspektais:
 Institucinė aplinka
o
o
o



Atvira ir palaikanti tarptautinė studijų aplinka;
Gebėjimas dirbti tarptautinėje aplinkoje;
Bendradarbiavimas integruojant užsienio studentus ir akademinį personalą.

Pranešimai ir informacijos mainai
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o
o
o

Estijos, kaip puikios studijų aplinkos pristatymas;
Informacija apie galimybes studijuoti ir dirbti Estijoje;
Susitarimas dėl gerosios internacionalizacijos praktikos.

Suomija
AM tarptautiškumas Suomijoje tapo prioritetine kryptimi nuo XX a. devintojo dešimtmečio. Šis
istorinis periodas pasižymėjo socializmo griūtimi, Rytų Europos ekonomikų transformacija į
rinkos ekonomikos sąlygas bei Suomijos integracija į Vakarų Europą. Integracijos procesas
suteikė daug galimybių, tačiau atsirado ir iššūkių užtikrinant Suomijos tarptautinę poziciją ir
konkurencingumą tarptautinėje arenoje. 1987 m. buvo kuriama AM tarptautiškumo strategija,
siekiant padidinti tarptautinį mobilumą. 1992/93 m. buvo pradėta įgyvendinti Erasmus mainų
programa, o nuo 1988 – Šiaurės šalių programa Nordplus. 1991 m. buvo įkurtas Tarptautinio
mobilumo centras (CIMO), atsakingas už tarptautinio mobilumo ir bendradarbiavimo skatinimą.
Šiuo metu CIMO administruoja paramą įvairioms mainų programoms, siūlo tarptautines
stažuotes ir viešina Suomijos AM. CIMO dirba su AMI, įmonėmis, valdžios atstovais,
įsidarbinimo agentūromis, jaunimo bei nevyriausybinėmis organizacijomis, norinčiais studijuoti
ar dirbti užsienyje.
Taigi, Suomija siekia didinti visos švietimo sistemos tarptautiškumą. 1990-aisiais pastebėjus, kad
profesinio lygio mokymuose nevyksta tarptautiniai mainai, buvo įkurta nauja AM forma –
taikomųjų mokslų universitetai. Šiuo metu Suomijoje vyksta universitetų reforma, kuri yra
orientuota į gabių studentų pritraukimą iš viso pasaulio. Taip pat reforma skatina
bendradarbiavimą tarp universitetų ir taikomųjų mokslų universitetų, siekiant padidinti Suomijos
AM sistemos tarptautinį konkurencingumą.
Suomijos AM tarptautiškumo strategija 2009–2015 m. parengta atsižvelgus į šiuo metu
reformuojamos AM sistemos tikslus. Parengta strategija apima universitetų reformą,
politechnikos įstatymo pakeitimus, struktūrinę AMI plėtrą, nacionalinę inovacijų strategiją,
nacionalinę tyrimų infrastruktūros politiką ir tyrėjų karjeros sistemą.
Strategijos iškelti tikslai nėra tokie ambicingi kaip kitų Skandinavijos šalių, kadangi tarptautinio
akademinio personalo, užsienio studentų, atvykusių pilnoms studijoms, skaičius Suomijoje
palyginti nedidelis. Taip pat, nėra sudaromos pakankamai vienodos sąlygos užsienio bei vietos
studentams, AM viešinimo veiksmai nėra pakankamai intensyvūs (žr. 9 pav.).
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9 paveikslas. Nuo 1990 m. sukurtos Suomijos AM tarptautiškumo stiprybės ir silpnybės.
Šaltinis: sukurta autorių, remiantis Suomijos AMI tarptautiškumo strategija 2009–2015 m.

Suomijos tyrėjai sėkmingai įsitraukia į tarptautines veiklas, tačiau studijų procese
tarptautiškumas nėra pakankamas. Todėl, Suomijos AMI tarptautiškumo strategija 2009–2015
m. iškelia šiuos tikslus23:
1. Tarptautinės AM bendruomenės sukūrimas. AMI darbuotojų tarptautinė patirtis ir
ryšiai turi gerinti tyrimų ir studijų kokybę bei skatinti studentų tarptautiškumą.
2. AMI kokybės ir patrauklumo gerinimas. Patrauklios studijų ir darbo aplinkos
sukūrimas, siūlant efektyviai veikiančias paslaugas užsieniečiams. Bendradarbiavimas
tarp AMI turi skatinti tarptautiškumą, konkurencingumą ir visuomenės gerovę.
3. Ekspertinių žinių bei įgūdžių eksporto skatinimas. Suomijos AMI būdamos aktyvios
ir patikimos partnerės, per tarptautinį tyrimų, studijų ir kultūrinį bendradarbiavimą gali
skatinti savo ekspertinių žinių bei įgūdžių eksportą.
4. Multikultūrinės visuomenės plėtros skatinimas. AM dalyvaujantys užsieniečiai turi
būti vertinami kaip ištekliai, reikalingi tarptautiškumo plėtrai.
5. Globalios atsakomybės skatinimas. AMI savo atliekamais tyrimai turi siekti spręsti
globalias problemas ir nukreipti savo kompetencijas padėti besivystančioms šalims.
Suomijos AMI tarptautiškumo strategijos 2009–2015 m. numatyti tikslai bus įgyvendinti,
pasirašant sutartis tarp Švietimo ministerijos, Suomijos Akademijos, CIMO ir AMI. Suomijos
AM vertinimo taryba (FINHEEC) vertins tarptautines studijų programas ir AMI paslaugas.
Švietimo ministerija vertins strategijos įgyvendinimą, lygindama pažangą su kitomis šalimis
(Nyderlandai, Danija), taikančiomis panašias tarptautiškumo priemones ir veikiančiomis
panašioje aplinkoje.

23

Įgyvendinimo priemonės aprašytos 5 priede.
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Apibendrinant galima išskirti, jog Suomijos AM tarptautiškumo strategija 2009–2015 m.
orientuota į tarptautinį mobilumą, nustatomi konkretūs kiekybiniai tikslai (6 priedas). Siekiant
didinti mobilumą, į studijų programas turi būti integruoti tarptautiniai aspektai, gerinamos
elektroninės paslaugos ir skatinamas bendradarbiavimas. Strategijoje nėra nurodyti konkretūs
finansavimo gavėjai, siekiant išlaikyti lankstų finansavimo paskirstymą, atitinkantį numatytus
tikslus.
Suomijos AMI tarptautiškumo strategijos 2009–2015 m. strategijos ir jos įgyvendinimo tikslai
nėra tokie konkretūs, kokie buvo anksčiau. Naujovė strategijoje – ministerija finansavimo
projektų administravimą perleido CIMO. Apskritai, naujos strategijos įgyvendinimas yra mažiau
centralizuotas nei ankstesniosios.
Vengrija
Pirmieji universitetai Vengrijoje buvo įkurti dar viduramžiais (Pecs, 1367; Buda, 1395; Pozsony,
1467). 1947 metais visos AMI buvo perorganizuotos į valstybės valdomas institucijas. 1993
metais buvo priimtas atskiras AM aktas, kuriuo buvo įteisinta galimybė steigti privačias AMI.
2006 metais, vadovaujantis Bolonijos Deklaracija, Vengrijoje buvo įteisintas trijų lygių aukštasis
mokslas: bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros. Stojant į Europos Sąjungą buvo parengta
nauja AM plėtros programa, kuri apėmė priimamų studijuoti studentų skaičiaus didinimą, ,
mokymosi visą gyvenimą skatinimą, AMI tinklo modernizavimą, tolesnį žinių ir mokymo formų
vystymą, siekiant lanksčiau reaguoti į rinkos poreikius, regioninių žinių ir inovacijų centrų
steigimą, IT kultūros kūrimą, kolegijų vystymą ir kt.
Naujas AM aktas (Act on Higher Education), parengtas 2005-aisiais metais, įvedė naują
daugiaciklę sistemą, nustatė naują mokslo ir ugdymo struktūrą ir institucinę sistemą, suvienodino
AMI teises ir įsipareigojimus nepriklausomai nuo to, kas jos steigėjas.
Naujajame AM akte (2005) nustatomos ir AM tarptautiškumo gairės, t.y. jame aptariamos
studijų šalies viduje ir užsienyje galimybės, užsienio AMI veikla Vengrijoje, Vengrijos AMI ir
užsienio AMI bendradarbiavimas kuriant bendras studijų programas. 2009 metais buvo
atnaujintas AM aktas siekiant paskatinti AM konkurencingumą įdiegiant kokybės vystymo
strategijas. Atnaujintame akte yra aptariamas užsienio AMI steigimas ir veiklos Vengrijoje,
Vengrijos AMI steigimasis ir veikla užsienyje, Vengrijos piliečių studijos užsienyje ir užsienio
piliečių studijos Vengrijoje24. Šiame akte įvardijami tokie prioritetai, susiję su AM
tarptautiškumo skatinimu:


Sukurti sąlygas būtinas Vengrijos AM integracijai į Europos AM erdvę ir Europos
Tyrimų erdvę, bei sustiprinti regioninę dimensiją;



Skatinti AM vykdomus tyrimus ir užtikrinti sąlygas būtinas skatinti studijų ir tyrimų
vienybei; skatinti ryšius tarp Vengrijos AMI ir užsienio tyrimų institucijų, siekiant
sukurti pagrindą tyrimų plėtrai AMI.

Nuo 2009 metų AMI atsirado galimybė organizuoti programas, kuriose absolventai įgyja
užsienio diplomus. Viena iš būtinų sąlygų šiuo atveju yra sutartis tarp Vengrijos AMI ir užsienio
AMI, kurioje nurodoma, kad abi pusės pripažins įgytą diplomą.

24

Act of Higher Education (2008) .

Internetinė prieiga: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/nemzet/naric/act_cxxxix_2005.pdf
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Šios ataskaitos ribose analizuota literatūra leidžia daryti išvadą, kad šiuo metu Vengrijoje daug
dėmesio skiriama AM sistemos perorientavimui siekiant atitikti ES AM planavimo dokumentus
ir reikalavimus, o Vengrijos AM tarptautiškumo strategija yra integruota į pagrindinį AM
reglamentuojantį dokumentą – Aukštojo mokslo aktą (angl. Act of Higher Education). Apie tam
tikrus tarptautiškumo aspektus yra užsimenama Vengrijos Universitetų programoje (angl.
Hungarian Universitas Programme), kurioje numatyta gerinti Vengrijos AM konkurencingumą
tarptautinėse rinkose bei aptartame AM akte. Vengrijos AM aktas galėtų būti AM autonomiją
užtikrinančio dokumento pavyzdžiu.
Apibendrinant analizuotą informaciją galima teigti, kad tarptautiškumas Vengrijos AM sistemoje
siejamas su Europos AM erdve ir mobilumo programomis25, o Vengrijos AMI gerus rezultatus
tarptautiškumo srityje gali lemti puikiai įdiegta AMI autonomija.
Australija
Tarptautiškumo dimensija Australijos švietime atsirado jau 1950 m. Colombo Plane, kuriame
buvo numatytas finansavimas tūkstančiams Azijos studentų atvykti studijuoti Australijos AMI.
Nuo 1980-ųjų iki 1990-ųjų smarkiai padidėjo užsienio studentų skaičius. Taip pat buvo kuriama
unikali Australijos AM pozicija, kurioje aiškiai atsispindėjo Australijos AM strategija kurti
sąsają tarp Vakarų ir Azijos ekonomikų.
Per pastaruosius du dešimtmečius Australijos tarptautinis švietimo sektorius sparčiai plėtėsi.
1990 m. Australijoje studijavo 47 000 užsienio studentų, 2000 m. šis skaičius išaugo iki 188 000,
2009 m. – iki 500 000, iš kurių 360 000 – pirmakursiai. 2009 m. užsienio studentai sudarė apie
60 procentų visų Australijos studentų. Švietimas Australijoje yra trečias pagal dydį eksporto
sektorius, generuojantis 18.6 mlrd. USD (2009 m. duomenimis) ir sukūręs apie 125.000 darbo
vietų Australijoje. Užsienio studentai, įgiję Australijos rinkai reikalingas kompetencijas bei
įgūdžius, skatinami pasilikti arba grįžti dirbti Australijoje.
Taip sparčiai augant Australijos AM tarptautiškumui, siekiant tvarios švietimo sektoriaus plėtros,
vyriausybės politika ir programos turi užtikrinti aukštos kokybės studijas, pakankamai geras
studentų gyvenimo ir darbo sąlygas. Tarptautines švietimo paslaugas reglamentuoja 2000 m.
Švietimo paslaugų užsienio studentams (ESOS) įstatymas, apimantis vartotojų apsaugą, paslaugų
kokybės užtikrinimą ir pagalbą studentams. Vadovaujantis šiuo įstatymu parengta Australijos
užsienio studentų strategija 2010 -2014 m. (žr. 10 pav.).

25

Organization of the education system in Hungary (EURYDICE)
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10 paveikslas. Australijos užsienio studentų strategijos 2010 -2014 m. pagrindiniai
elementai.
Šaltinis: Australijos užsienio studentų strategija 2010 -2014 m.

Australijos užsienio studentų strategija 2010-2014 m. yra sukurta bendradarbiaujant vyriausybei,
nacionalinės ir teritorinės valdžios atstovams per įkurtą Australijos vyriausybės tarybą (COAG),
kuri užtikrina atskirų valdžios institucijų atsakomybę įgyvendinant strategiją. Vykstant
pokyčiams rinkoje yra svarbu koordinuoti ir tobulinti vyriausybės programas bei imtis naujų
iniciatyvų. Australijos užsienio studentų strategija 2010-2014 m. bus įgyvendinama
bendradarbiaujant vyriausybei, užsienio studentams ir AMI.
Kaip matyti 10 paveiksle, Australijos užsienio studentų strategija 2010-2014 m. orientuota į
užsienio studentų saugumo, sveikatos apsaugos užtikrinimą, studentų integraciją į Australijos
visuomenę per kalbos ir kultūros mokymus. Siekiant užtikrinti studijų kokybę keliami griežtesni
reikalavimai švietimo institucijų personalo kvalifikacijai, institucijų finansinei būklei, įmokų už
studijas surinkimo sistemos saugumo didinimui ir naujų švietimo institucijų steigimui. Strategija
siekia apsaugoti studentų kaip vartotojų teises, numatydama galimybę suteikti pagalbą, nutrūkus
švietimo paslaugų teikimui ar iškilus kitoms problemoms. Taip pat, strategija numato gerinti
informacijos pateikimą užsienio studentams apie asmeninio jų saugumo užtikrinimą (pvz.
brošiūros su rekomendacijomis kaip reikėtų elgtis), suteikiamas paslaugas ir įsidarbinimo teises
bei pareigas.
Lietuva
Lietuvoje nėra aiškiai įvardytų AM tarptautiškumo plėtros nuostatų. Pagrindiniai dokumentai
nustatantys AM tarptautiškumą, esmines jo plėtotės kryptis yra AM tarptautiškumo skatinimo
2008 – 2010 metų ir 2011 – 2012 metų programos, atitinkamai patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 732 (Žin., 2008, Nr. 85-3384) ir Lietuvos
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respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-178 (Žin., 2011, Nr.
16-785). Kiti dokumentai, tokie kaip Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas priimtas
Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242 (Žin., 2009, Nr. 54-2140),
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006 – 2010 metų planas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 335 (Žin., 2006, Nr. 39-1394) tik
netiesiogiai reglamentuoja Lietuvos AM tarptautiškumą.
Nacionalinėje AM tarptautiškumo skatinimo 2008 – 2010 metų programoje yra nustatytos šios
Lietuvos AM tarptautiškumo gairės:
 Aktyvesnis valstybės vaidmuo skatinant AM tarptautiškumą;
 Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo AM srityje prioritetų nustatymas;
 AM sistemos suderinimas su Bolonijos proceso nuostatomis;
 Valstybės paskolų studentams teikimo sistemos tobulinimas;
 Paramos emigravusiems Lietuvos piliečiams teikimas;
 Šiuolaikinių studijų metodų ir formų plėtra;
 Užsienio kalbų mokėjimo stiprinimas;
 Dalyvavimas plėtojant transnacionalinį AM;
 Lietuvos AM sklaidos tarptautiniu lygiu plėtra.
Antrojoje Lietuvos tarptautiškumo skatinimo programoje (2010 – 2012 m.) pagrindinės idėjos
bei kryptys plėtojant AM tarptautiškumą išlieka panašios. Kadangi tai yra pirmieji dokumentai,
kuriais siekiama susisteminti veiklas, skatinančias šio sektoriaus plėtotę, pagrindinės kryptys yra
apibendrintos, nepakankamai išplėtotos. 2010 – 2012 m. tarptautiškumo programoje daug
dėmesio skiriama Lituanistikos (baltistikos) centrų plėtrai ir ryšių su pasaulio lietuviais tyrėjais
palaikymui. Galima sakyti, kad tai yra šios programos prioritetinė sritis – pritraukti užsienyje
esančius lietuviškas šaknis turinčius asmenis bei išlaikyti jų tautiškumą. Šiame dokumente
iškeliami siauresnės ir konkretesnės apimties AM uždaviniai, kai tuo tarpu pirmoji programa
apibrėžia bendrąsias tarptautiškumo plėtotės kryptis. Kaip bebūtų, pagrindiniai tikslai išlieka tie
patys – gerinti AM kokybę, pabrėžiant paramos emigravusiems Lietuvos piliečiams svarbą.
Siekiant iškeltų uždavinių įgyvendinimo, buvo nustatytos tokios tarptautiškumo skatinimo
priemonės:


Jungtinių studijų programų rengimo skatinimas, teisės aktų tobulinimas, šiuolaikinių
studijų metodų diegimas mokymosi procese, studijų programų atnaujinimas ir dėstymo
pritaikymas užsienio studentams, bendradarbiavimas su užsienio AMI per studentų,
dėstytojų mainus (Lietuvos AM konkurencingumo užtikrinimas).



Kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos sukūrimas ir jos tobulinimas, Europos
kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas ir
pritaikymas Lietuvos AMI, nacionalinės mokslo ir studijų institucijų tarptautiškumo
vertinimo sistemos sukūrimas



Tarptautinių sutarčių su užsienio AMI sudarymas ir įgyvendinimas, valstybinių paskolų
studijoms užsienyje sistemos plėtotė, valstybinių stipendijų užsienio valstybių studentų
studijoms Lietuvoje programos parengimas, paramos emigravusiems Lietuvos
Respublikos piliečiams, studijuojantiems Lietuvos AMI įgyvendinimas teisiniame
lygmenyje, leidimų laikinai gyventi Lietuvoje ir vizų išdavimo užsienio studentams ir
dėstytojams teisės aktų tobulinimas, valstybės paskolų studijoms teikimo užsieniečiams
teisės aktų tobulinimas, nacionalinės Lietuvos AMI studentų ir dėstytojų tarptautinių
praktikų/stažuočių sukūrimas (Lietuvos AM tarptautinimas, mezgant glaudesnius ryšius
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su užsienio mokslo ir studijų institucijomis, didinant užsienio studentų ir dėstytojų mainų
mastą ir jų kokybę).


AMI finansavimas joms įgyvendinant AM programas (ERASMUS, Nordplus ir kt.),
dalyvavimas tarptautinių tinklų, tarptautinių organizacijų veikloje (aukštųjų mokyklų
tarptautinė akademinė partnerystė).



Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo užsienio valstybių institucijose finansavimas,
užsienio kalbų kursų Lietuvos dėstytojams finansavimas (dėstytojų kompetencijos
tobulinimas).



Informavimo apie Lietuvos AM ir užsienio šalių pritraukimo į Lietuvą sistemos
sukūrimas, Lietuvos AM prekės ženklo, jo pristatymo tarptautiniu mastu koncepcijos ir
įgyvendinimo priemonių sukūrimas, Lietuvos AM pristatančios interneto svetainės
parengimas, informacinių dienų Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir
konsulinėse įstaigose skirtų supažindinti su studijų Lietuvoje galimybėmis
organizavimas, informacijos apie studijų bei mokslinių stažuočių Lietuvoje galimybes
sklaida ir jos finansavimas tarptautiniuose renginiuose (užsienio studentų pritraukimas
studijuoti Lietuvoje).



Užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
bendradarbiavimo skatinimas, užsienio lituanistų mokslinių stažuočių Lietuvos
institucijose finansavimas, užsienio šalių lituanistikos centruose dirbančių dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimo renginių finansavimas ir pan. (lituanistikos (baltistikos) centrų
užsienyje veiklos skatinimas).



Mokslo premijų lietuvių kilmės mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, skyrimo
organizavimas, dalyvavimas organizuojant Lietuvoje XV pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumą (užsienio šalyse dirbančių tyrėjų lietuvių bendradarbiavimo su
Lietuvos tyrėjais skatinimas).

Jungtinių studijų programų skatinimas, ECTS kreditų įvedimas, tarptautinių sutarčių su užsienio
AMI sudarymas ir įgyvendinimas, aukštųjų mokyklų finansavimas joms įgyvendinant AM
programas, valstybės paskolų teikimo užsieniečiams tvarką nustatančių teisės aktų tobulinimas,
leidimų laikinai gyventi Lietuvoje ir vizų išdavimo užsienio studentams ir dėstytojams teisės
aktų tobulinimas, kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos sukūrimas ir jos tobulinimas –
priemonės, kurios buvo įgyvendinamos 2008 – 2011 m. laikotarpiu, t.y. pirmosios ir antrosios
tarptautiškumo skatinimo programų įgyvendinimo metu. Informacinės komunikacijos priemonės
taip pat plačiau naudojamos studijų procese: aukštosios mokyklos tobulina savo informacines
sistemas, kuria elektroninio informacijos apsikeitimo tarp dėstytojų ir studentų tinklus, rengia
nuotolinio mokymosi programas (Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo duomenimis 2011 m.
buvo teikiama daugiau kaip 1070 nuotolinio mokymosi kursų, iš kurių tik labai nedidelė dalis
dėstoma anglų kalba). Tarptautinės mainų programos, tokios kaip ERASMUS ar Nordplus,
pritraukia vis didesnį aukštojo mokslo bendruomenės dėmesį, pastebimas ne tik išvykstančių
studentų bet ir atvykstančiųjų skaičiaus augimas (2008/2009 mokslo metais atvykusių studentų
skaičius – 1217, išvykusių – 3000, 2009/2010 mokslo metais atvykusių studentų skaičius – 1374,
išvykusių – 3002). Remiantis šiais duomenimis galime teigti, kad šios, nacionalinėse AM
tarptautiškumo skatinimo programose, siūlomos priemonės yra efektyvios siekiant užtikrinti
Lietuvos AM konkurencingumą.
Be minėtųjų AM tarptautiškumo skatinimo 2008 – 2010 metų ir 2011 – 2012 metų programų,
Lietuvos AM tarptautinimo idėjų apraiškų galima surasti kituose valstybės veiklą
reglamentuojančiuose dokumentuose. Studijos skyriuje „Teisės aktai“ pateikiamas sąrašas
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dokumentų, kuriuose iškeliamas Lietuvos AM tarptautiškumo plėtotės poreikis ar minimos su AM tarptautiškumo plėtra susijusios priemonės.
8 lentelė. Šalių tarptautiškumo strategijų keliamų tikslų palyginamas
Belgija (Flandrija)

Estija

Suomija

Vengrija

Australija

Lietuva

- Bolonijos proceso
prioritetinės
kryptys
taps
Belgijos
(Flandrijos)
AM
strateginėmis
kryptimis;

- Kokybė ir kokybės
užtikrinimas;

- Pilnai tarptautinės
AM bendruomenės
sukūrimas;

Sukurti
sąlygas
būtinas Vengrijos AM
integracijai į Europos
Aukštojo mokslo erdvę
ir Europos Tyrimų
erdvę, bei sustiprinti
reginionę dimensiją;

- Užtikrinti AM tvarią
plėtrą;

- Aktyvesnis valstybės
vaidmuo skatinant AM
tarptautiškumą;

- Išplėtoti skaidrius
detalios informacijos
apie AM institucijas
pateikimo Europos AM
erdvėje
(EHEA)
mechanizmus;
- Iki 2015 – 2016
pasiekti, kad 15 proc.
baigusiųjų universitetus
studijų metu bent tris
mėnesius būtų praleidę
užsienyje;
- Siekti, kad būtų
pripažįstami diplomai
įgyti
Bolonijos
deklaracijos
šalyse
narėse;
Skatinti
plėtoti
bendradarbiavimą
tyrimų srityje;

Diplomų
pripažinimo
supaprastinimas
siekiant suaktyvinti
mobilumą;
- Bendrų programų
siūlymas ir diplomų
pripažinimas;
- Teisė siekti gauti
studijų išmokas ir
paskolas
studijoms
tuomet,
kai
yra
studijuojama užsienio
universitete;
Nuostata
dėl
tarptautinio
AM:
sukurti
palankias
teisines
sąlygas
Estijos AM institucijų
plėtrai į užsienio
rinkas;

- AMI kokybės ir
patrauklumo
gerinimas;
- Ekspertinių žinių
bei įgūdžių eksporto
skatinimas;
Multikultūrinės
visuomenės
skatinimas;
Globalios
atsakomybės
skatinimas.

Skatinti
AM
vykdomus tyrimus ir
užtikrinti
būtinas
sąlygas
skatinančias
studijų
ir
tyrimų
vienybę; skatinti ryšius
tarp Vengrijos AMI ir
užsienio
tyrimų
institucijų,
siekiant
sukurti pagrindą tyrimų
plėtrai AMI.

- Užtikrinti
kokybės
reputaciją;

aukštos
studijų

- Užtikrinti kokybės
užtikrinimo
reglamentaciją;
- Informuoti užsienio
studentus
apie
gyvenimą ir studijas;
- Užsienio studentai
turi įgyti teigiamą
gyvenimo ir studijų
patirtį;
- Užsienio studentai
turi išsiugdyti įgūdžius
reikalingus sėkmingai
ateičiai.

- Lietuvos tarptautinio
bendradarbiavimo
AM
srityje
prioritetų
nustatymas;
AM
sistemos
suderinimas su Bolonijos
proceso nuostatomis;
Valstybės
paskolų
studentams
teikimo
sistemos tobulinimas;
- Paramos emigravusiems
Lietuvos
piliečiams
teikimas;
Pritraukti
užsienyje
esančius lietuviškas šaknis
turinčius
asmenis
bei
išlaikyti jų tautiškumą;
Šiuolaikinių
studijų
metodų ir formų plėtra;
- Užsienio kalbų mokėjimo
stiprinimas;

- Migracijos politika.

- Dalyvavimas plėtojant
transnacionalinį AM;

Siekti
pritraukti
užsienio talentus;

- Lietuvos AM sklaidos
tarptautiniu lygiu plėtra.

- Siūlyti kokybiškas
studijų programas.
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Belgijos (Flandrijos) strategijoje numatyta siekti perimti ES AM reglamentavimo principus bei
supaprastinti mobilumo ES AM erdvėje sąlygas, skatinti AMI vykdomų veiklų kokybę ir
tarptautinį bendradarbiavimą, Belgijos studentų studijas užsienyje ir talentų iš užsienio
pritraukimą. Estijos strategijoje numatomi panašūs prioritetai, kaip ir Belgijos strategijoje, t.y.
kokybės užtikrinimas, tarptautinio bendradarbiavimo sąlygų užtikrinimas skatinant studentų
mobilumą abiejomis kryptimis, bei Estijos AMI galimybes plėstis į užsienio rinkas. Suomijos
AM tarptautiškumo strategija komunikuoja žinią, kad Suomijos AM aplinka yra daugiakultūrinė
aplinka įsiliejanti į pasaulinę AM aplinką. Vengrija išsiskiria tuo, kad AM tarptautiškumas nėra
aptariamas atskiruose strateginiuose dokumentuose ir laikomasi nuomonės, kad tinkamai sukurta
AM plėtros aplinka ir integracija į Europos AM erdvę bei Europos Tyrimų erdvę savaime sudaro
prielaidas Vengrijos AM tarptautinei plėtrai . Australijos tarptautiškumo strategija išsiskiria savo
formuluote: ji parengta akcentuojant ne prioritetus, o siekiamus rezultatus. Ši formuluotė galėtų
būti pritaikyta daugeliui pasaulio AM sistemų, kadangi jos pagrindu yra užtikrinama AM
teikiamų paslaugų kokybė. Pvz., Lietuvoje šiuo metu ši formuluotė perimama diegiant Tiuningo
metodologiją. Australijos AM tarptautiškumo strategijoje yra akcentuojamas užsienio piliečių
teigiamos patirties Australijoje užtikrinimas. Lietuvos AM tarptautiškumo strategijai būdingas ne
prioritetinių krypčių, o konkrečių veiklų identifikavimas, joje ypatingai išryškėja orientacija į
tautiečių judumo sąlygų gerinimą ir AM viešinimo tarptautiniu mastu skatinimą.
Belgijoje (Flandrijoje), Estijoje, Suomijoje ir Australijoje kokybės siekis yra išskiriamas, kaip
prioritetinė veiklų kryptis. Integracija į ES AM erdvę ir ES Tyrimų erdvę yra tarp prioritetinių
veiklos krypčių Belgijoje (Flandrijoje), Vengrijoje ir Lietuvoje, o Suomijos, Estijos ir Australijos
AM tarptautiškumo strategijų prioritetuose nėra akcentuojama konkreti regioninė politika.
Suomijos ir Estijos AM tarptautiškumo strategijoje ES AM reglamentavimas yra suvokiamas
kaip pagalbinė priemonė nacionalinių interesų įgyvendinimui. Tokį požiūrių skirtumą gali lemti
geografinė šalių padėtis, kadangi tiek Estija, tiek Suomija yra ES šalys besiribojančios su
trečiosiomis šalimis. Minėtų šalių AM tarptautinei plėtrai yra aktuali plėtra ne tik ES ribose, bet
ir ne ES šalyse.
1.3.1 Tarptautiniai reitingai ir AM kokybės užtikrinimas
Šio poskyrio tikslas yra išanalizuoti tarptautinių reitingų ir AM kokybės užtikrinimo poveikį AM
tarptautinei plėtrai bei parengti rekomendacijas dėl galimo reitingų naudojimo ir AM kokybės
užtikrinimo sistemos, skirtų skatinti Lietuvos AM tarptautinei plėtrai.
Augant konkurencijai globalioje AM paslaugų rinkoje tampa svarbi AMI pozicija tarptautiniuose
reitinguose. Tarptautinių reitingų era prasidėjo 2003 metais, kai buvo publikuoti Šanchajaus Jiao
Tong Universiteto pirmieji rezultatai pavadinti „Pasaulio Universitetų Akademinis Reitingas“
(Academic Ranking of World Universities – ARWU). Šiame reitinge išskirtinai dominavo JAV
ir JK universitetai, todėl netrukus - 2004 metais – buvo sukurtas Times aukštojo mokslo reitingas
(Times Higher Education Ranking), kaip Europos universitetų atsakas į ARWU.
Vėliau atsirado daug kitų nacionalinės bei regioninės reikšmės reitingų tokių, kaip „World‘s Best
Universities Ranking“ (JAV), „Global University Ranking (Rusija), „Webometrics Ranking of
World Universities“ ir kt. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu pasaulyje yra apie 17 000
universitetų, šiuo metu populiariausiuose reitinguose yra vertinami (t.y. patenka į geriausiųjų
sąrašus) ne daugiau, kaip 3 proc. pasaulio universitetų. Jei universitetas nepatenka į šiuos tris
procentus, jis neturi galimybės savęs įvertinti tų reitingų kontekste, nes reitingų metodologijos
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nesuteikia tokios galimybės26. 9 lentelėje yra pateikiami trijų dažniausiai naudojamų ir didžiausią
poveikį turinčių pasaulio reitingų kriterijai. 27;27
9 lentelė ARWU, THE, QS pasaulio universitetų reitingų kriterijai
Pasaulio
akademinis
(ARWU)

universitetų
reitingas

Studijų kokybė-10%
Akademinis
40%

personalas-

Mokslinė produkcija- 40%
Veikla tenkanti vienam
akademinio
personalo
vienetui (angl. Per Capita
Performance)- 10%

THE pasaulio universitetų reitingas (angl.
The Times Higher Education World
University Ranking)
Dėstymas: mokymosi aplinka – 30%:
 Patyrusių akademikų apklausa;
 Suteikta daktaro vardų;
 Pirmakursių skaičius tenkantis 1 dėstytojui;
 Suteiktų daktaro vardų ir suteiktų bakalauro
diplomų proporcija;
 Vienam akademikui tenkantis pajamų
kiekis.
Mokslas: apimtis, pajamos ir reputacija –
30%:
 Patyrusių mokslininkų apklausa;
 1 tyrėjui tenkantis uždirbtų pajamų kiekis;
 Straipsnių kiekis tenkantis 1 tyrėjui;
 Tyrimų pajamų dalis bendrose pajamose.

THE-QS
(Quacquarelli
–
Symonds)
pasaulio
universitetų reitingas
Akademikų vertinimas – 40%.
Darbdavių vertinimas – 10%.
Citavimas – 20%.
Studentų ir dėstytojų dalis –
20%.
Užsienio studentų dalis – 5 %.
Užsienio dėstytojų dalis – 5 %.

Citavimas: mokslo įtaka – 32,5%.
Pramonės pajamos: inovacijos – 2,5%.
 Vienam akademiniam darbuotojui tenkanti
rinkoje tyrimais uždirbtų pajamų dalis.
Tarptautiškumas: personalas ir studentai –
5%.
 Užsienio dėstytojų dalis;
 Užsienio studentų dalis.
Šaltinis: Gobal University Ranking and their Impact (2011) European University Association. Internetinė prieiga:
http://www.eua.be/pubs/Global_University_Rankings_and_Their_Impact.pdf;
http://www.shanghairanking.com/;
http://www.topuniversities.com/

Lietuvos strateginiuose dokumentuose yra numatyta, jog Lietuvos AMI turėtų siekti patekti į
ARWU reitingus, 10 lentelėje yra pateikiamos analizuojamų šalių pozicijos ARWU reitinge,
2011 m.

26

Gobal University Ranking and their Impact (2011) European University Association. Internetinė prieiga:
http://www.eua.be/pubs/Global_University_Rankings_and_Their_Impact.pdf
27

http://www.shanghairanking.com/
http://www.topuniversities.com/
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10 lentelė. Analizuojamų šalių pozicijos ARWU reitinge, 2011 m.
Universitetų skaičius
Užimama aukščiausia vieta
4

89 (Ghent University)

-

-

FI

5

74 (University of Helsinki)

HU

3

301- 400 (University of Szeged)

AU

20

60 (University of Melbourne)

LT

-

-

BE
Flandrija
EE

Šaltinis: http://www.shanghairanking.com/

Kaip matyti iš 10 lentelės, nei Lietuvos, nei Estijos AMI šiuo metu nepatenka į ARWU reitingą,
nes šio reitingo reikalavimai yra itin aukšti ir yra orientuoti į mokslinį AMI potencialą. Mes
rekomenduotume, Lietuvos AMI pirmiausia orientuotis į THE - QS pasaulio šalių reitingą. Šiuo
metu į THE - QS reitingus patenka Vilniaus Universitetas. THE - QS pasaulio šalių reitingo
keliami reikalavimai yra daugiau orientuoti į mokslinių rezultatų pritaikomumą nei ARWU
reitingo reikalavimai. Kaip jau buvo minėta, ARWU reitingai daugiau orientuojasi į mokslinį
AMI potencialą, todėl yra pasiekiami per ilgesnį laikotarpį bei reikalauja didesnių finansinių
investicijų nei THE - QS reitingai.
Nepaisant daugybės kritikos tarptautiniams reitingams dėl skaidrumo trūkumo, jie suvaidina
svarbų vaidmenį, pasirenkant studijų ir mokslo instituciją, todėl formuojant šalies AM aplinką
negalima nekreipti į juos dėmesio. Svarbu pastebėti, kad tarptautinių reitingų kriterijai nuolat
kinta, todėl reiktų vykdyti reitingų kriterijų monitoringą.
Analizuojant aukščiau pateiktų reitingų kriterijus, matyti, kad reitingai daugiausia analizuoja
institucinius veiksnius. Formuojant Lietuvos AM aplinką reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad šalies
mastu būtų sukurtos tinkamos sąlygos leidžiančios AMI pagerinti kai kuriuos reitinguose
naudojamus kriterijus: užsienio studentų dalis, užsienio dėstytojų dalis, mokslinės produkcijos
pripažinimas tarptautinėje mokslo erdvėje, verslios AM aplinkos formavimas.
Taigi, kitas svarbus veiksnys, darantis įtaką AM tarptautiškumui yra AM kokybės užtikrinimas,
kuris tampa ypač svarbiu užmezgant partnerystes su užsienio AMI. Analizuojant šiuo metu
taikomus kriterijus AM kokybės užtikrinimui, 11 lentelėje yra palyginamos institucinės ir studijų
programų akreditacijų vertinimo sritys kiekvienoje šalyje.
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11 lentelė. AM kokybės užtikrinimo kriterijai
Institucinės akreditacijos vertinimo sritys

Studijų programų akreditacijos vertinimo
sritys

1. Studijų programos siekiniai.
2. Mokymo-mokymosi aplinka.
3. Studijų programos turinys.
Flandrija
4. Studijų programos įgyvendinimo vertinimas.
5. Finansiniai ištekliai.
6. Personalas.
7. Paslaugos ir patalpos.
8. Kokybės užtikrinimas.
9. Pasiekti rezultatai.
1. Organizacijos vadyba ir veiklos rezultatai.
1. Kokybė: nacionalinis bendradarbiavimas,
2. Mokymas ir mokymasis.
veiksmų planas, studijų programos struktūra,
EE
3. Mokslo tiriamoji veikla.
vertinimų rezultatai.
4. Paslaugos visuomenei.
2. Ištekliai: informacija apie akademinį personalą,
tarptautinis bendradarbiavimas, studijų aplinka,
paslaugos studentams ir personalui, IT, biblioteka,
finansai.
3. Tvarumas: kokybiškų studijų įgyvendinimas,
pakankami ištekliai, informacija apie studentus,
AMI tikslai ir strategijos.
1. Kokybės užtikrinimo tikslai, funkcijos ir atsakomybės.
FI 2. Kokybės užtikrinimo išsamumas ir efektyvumas:
- mokslinis laipsnis;
- mokslo tiriamoji ir plėtros veikla;
- įtaka visuomenei bei regioninė partnerystė;
- paslaugos (bibliotekos ir informacijos paslaugos, karjeros ir įdarbinimo paslaugos, tarptautinės
paslaugos)
- Personalo įdarbinimas ir vystymas.
3. Kokybės užtikrinimo, vadybos ir priežiūros sąsajos.
4. AMI personalo, studentų ir kitų suinteresuotųjų šalių įtraukimas į kokybės užtikrinimą.
5. Informacijos prieinamumas ir aktualumas.
6. Kokybės užtikrinimo sistemos monitoringas, vertinimas ir tobulinimas.
7. Bendra kokybės užtikrinimo sistema.
1. Diplomo kokybė.
1. Nacionaliniai kvalifikacijos reikalavimai.
2. Mokymo procesas: kompetencijos, personalas, 2. Personalas.
HU
mokymo medžiaga, mokymo praktika, atsakomybė, 3. Infrastruktūra.
mokslinė veikla, vadyba, infrastruktūra.
1. Standartai AMI: registracijos, kategorijos, kursų akreditacijos standartai.
2. Kvalifikacijos standartai: mokymo ir mokymosi standartai, mokslo tiriamosios veiklos standartai,
AU
informacijos standartai.
1. Strateginis valdymas.
1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai
2.
Studijos
ir
mokymasis
visą
gyvenimą.
2. Programos sandara
LT
3. Mokslo ir (arba) meno veikla;
3. Personalas
4. Poveikis regionų ir visos šalies raidai.
4. Materialieji ištekliai
5. Studijų eiga ir jos vertinimas
6. Programos vadyba.
Šaltinis: www.mab.hu; www.finheec.fi; www.ekka.archimedes.ee; http://nvao.netwww.vlir.be; www.vlhora.be;
www.teqsa.gov.au
BE

1. Institucijos vizija į kokybę.
2. Vizijos įgyvendinimo politika.
3. Pasiekti rezultatai.
4. Kokybės tobulinimo politika.
5. Atsakomybių ir sprendimų priėmimo sistema.

Apibendrinant 11 lentelėje lyginamas akreditacijų vertinimo sritis, galima išskirti Australiją ir
Suomiją, kaip šalis, sujungiančias institucinę ir studijų programų akreditacijas į bendrą
vertinimą. Kitos šalys vykdo atskirus institucijos ir studijų programų vertinimus. ES šalių
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taikomi AM kokybės užtikrinimo standartai yra vienodinami ir palyginus galima pastebėti, kad
Belgija, Suomija, Estija ir Lietuva yra įsidiegusios daugiau bendrų ES standartų nei Vengrija.
Vengrija dažniausiai taiko nacionalinius kvalifikacijos reikalavimus.
Pastaraisiais metais išaugo išorinio AM kokybės užtikrinimo mechanizmo naudojimas. ES šalys
pradėjo intensyviai bendradarbiautiužtikrinant AM kokybės standartus. Analizuojamų ES šalių
įsitraukimas į bendradarbiavimą, užtikrinant AM kokybę yra aprašomas 12 lentelėje.
12 lentelė. AM kokybės užtikrinimas ES šalyse
Pripažįstamų
aukštojo
mokslo
įstaigų
skaičius

Kokybės užtikrinimo agentūrų narystė
Europos AM kokybės užtikrinimo asociacijoje
(European Association for Quality Assurance
in Higher Education – ENQA)

Sąrašas kokybės užtikrinimo
agentūrų, kurios yra Europos
kokybės registro (European
Quality Assurance Register –
EQAR) narės

38

1. VLHORA – Flemish Council of University
Colleges (www.vlhora.be)

1. VLHORA – Flemish Council
of University Colleges

2. VLIR – Flemish Interuniversity Council
(www.vlir.be)

2.
VLIR
–
Flemish
Interuniversity Council

3. NVAO – Accreditation Organisation of the
Netherlands and Flanders (http://nvao.net)

3. NVAO – Accreditation
Organisation of the Netherlands
and Flanders

34

EKKA – Estonian Higher Education Quality
Agency (www.ekka.archimedes.ee)

Nėra

42

FINHEEC – Finnish Higher Education Evaluation
Council (www.finheec.fi)

Nėra

70

Hungarian
(www.mab.hu)

Committee

Nėra

49

SKVC – Centre for Quality Assessment in Higher
Education (www.skvc.lt)

Nėra

BE
Flandrija

EE

FI
HU
LT

Accreditation

Šaltinis: Euridyce, 2010 m.

ES šalys jungiasi į bendrą AM kokybės užtikrinimo sistemą ir pradeda taikyti vienodus kokybės
standartus, tačiau kiekvienoje šalyje vis dar išlieka skirtingas požiūris į AM kokybės užtikrinimo
sistemą, kuris yra pavaizduotas 11 paveiksle.
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11 paveikslas. Požiūriai į AM kokybės užtikrinimą 2009/10 m.
Šaltinis: Euridyce, 2010 m.

Iš aukščiau esančio paveikslo matyti, kad Estijos, Vengrijos ir Lietuvos institucijos,
užtikrinančios AM kokybę daugiausiai atlieka prižiūrimąją funkciją, užtikrinančią AM atitikimą
keliamiems minimaliems kokybės reikalavimams. Belgijos, Suomijos AM kokybės užtikrinimo
sistema yra patariamojo pobūdžio ir orientuota į nuolatinį AMI kokybės tobulinimą.
Apibendrinant, galima teigti, jog plečiant AM tarptautiškumą yra svarbus tiek tarptautinių
reitingų, tiek AM kokybės užtikrinimo sistemos vaidmuo: tarptautiniai reitingai turi didelės
įtakos, pasirenkant AMI, AM kokybės užtikrinimas tampa svarbus, užmezgant partnerystes su
užsienio AMI.
Ilguoju laikotarpiu Lietuvos AMI galėtų orientuotis į ARWU reitingo reikalavimus, susijusius su
mokslinio potencialo didinimu, o trumpuoju laikotarpiu į THE-QS reitingo reikalavimus,
susijusius su mokslinių rezultatų pritaikomumu. Taigi, formuojant sąlygas Lietuvos AMI, reikėtų
atsižvelgti į keliamus reitingų reikalavimus šiose srityse: užsienio studentų dalis, užsienio
dėstytojų dalis, mokslinės produkcijos pripažinimas tarptautinėje mokslo erdvėje, verslios AM
aplinkos formavimas.
AM kokybės užtikrinimo srityje Suomija ir Australija išsiskiria tuo, kad sujungia institucinę ir
studijų programų akreditacijas į bendrą vertinimą. Suomijos, Australijos ir Belgijos AM kokybės
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užtikrinimo sistema yra patariamojo pobūdžio ir orientuota į nuolatinį AMI kokybės tobulinimą.
Likusios šalys prižiūri AMI atitikimą minimaliems kokybės reikalavimams. ES šalys stengiasi
suvienodinti AM kokybės užtikrinimo standartus. Iš analizuotų ES šalių šiuo metu Vengrija taiko
mažiausiai bendrų ES standartų, užtikrinant AM kokybę.
1.3.2 Kvalifikacijų pripažinimo sistema
Šio poskyrio tikslas yra išanalizuoti kvalifikacijų pripažinimo sistemos veikimą ir jos
patrauklumą užsienio studentams kiekvienoje analizuojamoje šalyje.
ES šalyse kvalifikacijų pripažinimo sistema yra grindžiama Bolonijos procesu, kuris turėjo
įtakos nacionalinių AM sistemų struktūrų supanašėjimui. Galima išskirti šias Bolonijos proceso
priemones:


Europos kreditų perkėlimas ir kaupimo sistema (ECTS).



Diplomo priedėlis – standartizuota dokumento, kuriame aprašomas studijų pobūdis, lygis,
sąlygos, turinys ir reputacija, forma. Tikslas – didinti AM sistemų skaidrumą užtikrinant
užimtumą ir akademinį pripažinimą papildomose studijose.



Nacionalinė kvalifikacijų sistema (NKS) –priemonė, kuri aprašo skirtumus tarp įgyjamų
kvalifikacijų visose AM pakopose ir lygiuose.

13 lentelėje yra įvertinti kiekvienos analizuojamos šalies kvalifikacijos pripažinimo sistemos
reglamentavimas bei įgyvendinimas, ES šalies atveju – Bolonijos proceso diegimo progresas.
13 lentelė. AM kvalifikacijos pripažinimo sistemų palyginimas
Mokymosi
pasiekimų
pripažinimo
statusas

Nacionalinė
kvalifikacijų
sistema

Kreditų
sistema

Diplomo
priedėlis

Užsienio
studentų
pritraukimo
prioritetiniai
regionai

Lanksčių mokymosi
būdų
įstatymas
(2004) numato, kad
AM gali suteikti
išimtis dėl anksčiau
įgytos kvalifikacijos
ir/arba
ankstesnio
mokymosi.

Įteisinta

Įdiegta

ECTS
ir
nacionalinė
sistema
įteisintos
teisės
aktais.

Išduodamas
nemokamai
baigusiems
studijas,
mokymo
kalba ir/arba
anglų k.

ES, ne ES
šalys,
JAV/
Kanada,
Lotynų
Amerika,
Azija

EE

Universitetų
įstatymas, Profesinio
AM įstatymas, AM
standartas

Leidžiama,
neįteisinta

Įdiegta

ECTS

Išduodamas
nemokamai
baigusiems
studijas,
mokymo ir
anglų k.

Ne ES šalys,
Azija

Politechnikos
nutarimas 2003/352
ir
Universitetų
įstatymas 2009/558

Įteisinta

Diegiama

ECTS

Išduodamas
nemokamai
baigusiems
studijas, tik
anglų kalba

Visos šalys ir
regionai

FI

Aukštojo
mokslo
įstatymas (įstatymas
Nr. CXXXIX, 2005)
nustato
ankstesnio
mokymosi pasiekimų

Leidžiama,
tačiau
neįteisinta

Diegiama

ECTS

Išduodamas
nemokamai
didžiajai
daliai,
baigusiems

ES šalys, ne
ES
šalys,
Vidurio rytai,
Azija

Mokymosi
pasiekimų
pripažinimo
reglamentavimas

BE
Flandrija
(Šiaurinė
Belgijos
dalis)

HU

J A R Ž E M S K I S

I R

E K S P E R T A I

AUKŠTOJO MOKSLO VIEŠINIMO TARPTAUTINIU MASTU PATIRTIES ANALIZĖ IR STUDIJA

54 puslapis

5 (penkių) užsienio valstybių ir Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo analizė

pripažinimą
58).

AU

LT

(

str.

studijas,
mokymo
kalba ir anglų
k.
(nors
privaloma
išduoti
visiems,
statistiniai
duomenys
rodo,
kad
priedėlį
gauna tik 70
proc.)

Australijoje
įgytas
kvalifikacijas
sujungia Australijos
kvalifikacijų sistema
(AQF).
Užsienyje
įgytas kvalifikacijas
–
Nacionalinė
užsienyje
įgytos
kvalifikacijos
pripažinimo tarnyba
(NOOSR).

Įteisinta

-

-

-

Azijos
regionas, JAV,
Lotynų
Amerika, ES.

Ankstesnio
mokymosi pasiekimų
pripažinimas
reglamentuojamas
Mokslo ir Studijų
įstatymas
(„Valstybės žinios“
Nr. 54-2140, str. 50,
2009) ir Švietimo ir
mokslo
ministro
įsakymu „Dėl studijų
rezultatų įskaitymo
tvarkos“ (2003-1112, Nr. ISAK-1603,
„Valstybės žinios“
Nr. 109-4899, 2003)

Įteisinta

Diegiama

Nacionalinė
sistema ir
ECTS

Išduodamas
nemokamai
visiems
didžiojoje
dalyje studijų
programų
mokymo
kalba ir anglų
k.

ES, ne ES
šalys (Ukraina,
Baltarusija,
Moldova,
Rusija,
Armėnija,
Azerbaidžanas,
Gruzija), JAV,
Australija,
Lotynų
Amerika
(Argentina,
Brazilija),
Azija (Kinija,
Indija,
Japonija)

Šaltinis: Euridyce, 2010 m.; http://aei.gov.au/AEI/QualificationsRecognition/default.htm

Belgija (Flandrija)
Belgijoje kvalifikacijų pripažinimo funkciją atlieka Nacionalinis akademinio pripažinimo
informacijos centras (angl. National Academic Recognition Information Center NARIC).
Kvalifikacijų pripažinimą atlieka kiekviena AMI savarankiškai.28 Stojant į bakalauro programas,
olandų kalbos žinios privalomos. Universitetai siūlo metų trukmės olandų kalbos kursus.
Bolonijos proceso priemonės yra visos trys įgyvendintos Belgijoje (Flandrijoje).

28

http://www.ond.vlaanderen.be/naric/
http://www.studyinflanders.be/en/flanders-education-system/admission-requirements/
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Estija
Estijoje kvalifikacijų pripažinimą vykdo Akademinio pripažinimo informacijos centras
"ENIC/NARIC (Academic Recognition Information Centre)". ENIC/NARIC pateikia
rekomendacinio pobūdžio išvadas, o galutinį sprendimą dėl kvalifikacijų pripažinimo priima
AMI. ENIC/NARIC vertinimo paslauga yra nemokama, vertinimo išvados yra pateikiamos per
30 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo dienos, kai buvo gauti visi vertinimui reikiami
dokumentai.29 Kvalifikacijos vertinimą gali atlikti universitetai, bet dažnai kreipiamasi į
valstybinę instituciją, kuri atlieka užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinį vertinimą. Dvi iš trijų
Bolonijos proceso priemonių yra įgyvendintos Estijos AM.
Suomija
Suomijoje kvalifikacijos vertinimą atlieka kiekviena AMI. Suomijoje įteisintos dvi iš trijų
Bolonijos proceso priemonių. Taip pat Suomija išsiskiria iš analizuojamų šalių leisdama diplomo
priedėlį tik anglų kalba bei orientuodamasi į studentų pritraukimą iš visų šalių ir regionų t.y.
Suomija neišskiria prioritetinių regionų.
Vengrija
Vengrijoje kvalifikacijų pripažinimą atlieka Vengrijos lygiavertiškumo ir informacijos centras
"Hungarian Equivalence and Information Center (HEIC)". Kvalifikacijų pripažinimą studijoms
atlieka kiekviena AMI atskirai.30 Yra įgyvendinta viena iš trijų Bolonijos proceso priemonių.
Australija
Australijos švietime yra sukurta nacionalinė kvalifikacijų sistema – Australijos kvalifikacijų
sistema (AQF), kuri sujungia Australijoje įgytas kvalifikacijas. Taip pat, yra sukurta sistema,
pripažįstanti užsienyje įgytas kvalifikacijas – Nacionalinė užsienyje įgytos kvalifikacijos
pripažinimo tarnyba (NOOSR).
Lietuva
Lietuvoje kvalifikacijos vertinimą atlieka SKVC. Priešingai nei kitose ES šalyse, Lietuvoje AMI
kvalifikacijų vertinti neturi teisės. Dvi iš trijų Bolonijos proceso priemonių yra įgyvendintos
Lietuvos AM.
Apibendrinant, galima išskirti, jog ES šalyse kvalifikacijų pripažinimo sistema yra grindžiama
Bolonijos proceso priemonėmis: ECTS, diplomo priedėlis, NKS, kurios skatina ES bendrą AM
erdvę bei didina studentų mobilumą. Visas tris Bolonijos proceso priemones yra įgyvendinusi
Belgija (Flandrija), dvi priemones – Estija, Suomija, Lietuva ir vieną priemonę – Vengrija.
Vertinant kvalifikacijų pripažinimo sistemos lankstumą, galima išskirti, kad beveik visose šalyse
(išskyrus Lietuvą, kur įgytų kvalifikacijų vertinimą gali atlikti tik SKVC), AMI leidžiama priimti
sprendimą dėl įgytų kvalifikacijų . .
1.3.3 Studijų finansavimas ir parama
Šio poskyrio tikslas yra išanalizuoti studijų finansavimo bei paramos galimybes užsienio
studentams kiekvienoje iš nagrinėjamų šalių.
Belgija (Flandrija)
Flandrijos stipendija gali būti suteikta užsienio studentui, kuris atitinka tokias sąlygas:
29
30

http://www2.archimedes.ee/enic/File/General_Procedures_2011.pdf
http://www.oh.gov.hu/hungarian-equivalence/recognition-of-foreign
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gyvena su šeima Belgijoje ne trumpiau nei 2 metus arba yra pripažintas politiniu
pabėgėliu;
nekartoja akademinių metų;
yra nuolatinių studijų studentas.

Dalis Flandrijos AMI siūlo nedidelį skaičių stipendijų. Užsienio studentai gali teikti paraiškas
savoje šalyje dėl galimybės dalyvauti tarptautinėse mainų programose, gauti vyriausybines
stipendijas. Flandrijos studijų ir praktikų departamentas siūlo ribotą skaičių stipendijų, tačiau
platesnė informacija internete neprieinama.31
2006 m. Flandrija pradėjo penkerių metų trukmės Odysseus programą, kurios tikslas yra
pritraukti geriausius Europos protus į Flandriją. Programos biudžetas, kuris sudarė apie 57 mln.
eurų, buvo skirtas patyrusiems ir savo srityje lyderiaujantiems tyrėjams bei perspektyviems,
žengiantiems pirmuosius žingsnius savo karjeroje mokslininkams. Dotacijos padeda tyrėjams
vykdyti projektus, kurie didins Flandrijos mokslo tarptautiškumą.
Daugiau nei pusė Odysseus programos lešų buvo skirta biologijos ir medicinos mokslams, tačiau
paraiškas galėjo teikti visų sričių mokslininkai. Norintys dalyvauti programoje pirmiausiai turėjo
kreiptis į vieną iš penkių nurodytų Flandrijos universitetų, kurie dėl finansavimo kreipėsi į
Flandrijos mokslinių tyrimų fondą.
Estija
Estijoje užsienio studentams yra galimybė gauti “DoRa” programos stipendiją magistrantūros ir
doktorantūros studijoms išskirtinai ne estų kalba. Numatyta „DoRa“ programos trukmė septyneri
metai, t.y. nuo 2008 m. iki 2015 m. Programos biudžetas sudaro 33,49 mln. EUR iš kurių
76,18% dengia Europos socialinis fondas, 8,96% Estijos vyriausybė, 14,86% aukštojo mokslo
institucijos.
Pagrindiniai programos tikslai:
 didinti Estijos aukštojo mokslo konkurencingumą Baltijos jūros regione, kelti aukštojo
mokslo institucijų tarptautiškumą, tuo būdu studijas ir darbą Estijoje darant tarptautiškai
patraukliais;
 didinti tyrėjų ir inžinierių skaičių, turinčių mokslų daktaro laipsnį, ypatingai srityse,
kurios atlieka lemiamą vaidmenį gerinant gyvenimo kokybę ir Estijos ekonomikos
konkurencingumą;
 siekti aktyvaus Estijos universitetų dalyvavimo tarptautinėje žinių cirkuliacijoje;
 didinti Estijos aukštojo mokslo ir tyrimų kokybę pritaukiant aukštos kvalifikacijos
užsienio specialistus;
 skatinti tyrimų ir plėtros bendardarbiavimą tarp universitetų ir verslo, tuo būdu didinti
verslo tyrimų, plėtros ir inovacijų intensyvumą.
Studentai, pageidaujantys gauti stipendiją turi atitikti šias sąlygas:
 studento gyvenamoji vieta yra ne Estijoje;
 per paskutinius 3 metus studentas negyveno Estijoje daugiau nei metus sudėjus visus
vizitų laikotarpius;
 studentas studijuos nuolatinėje studijų programoje ir bus Estijoje studijų laikotarpiu nuo
rugsėjo iki birželio mėn.
31

http://www.studyinflanders.be/files/Study%20in%20Flanders_brochure_edition%202011.pdf

J A R Ž E M S K I S

I R

E K S P E R T A I

AUKŠTOJO MOKSLO VIEŠINIMO TARPTAUTINIU MASTU PATIRTIES ANALIZĖ IR STUDIJA

57 puslapis

5 (penkių) užsienio valstybių ir Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo analizė

Stipendijos dydis sudaro 287 EUR per mėnesi, stipendija mokama nuo rugsėjo iki birželio mėn.
Paraiškas priima ir atranką vykdo universitetai. Studentai gaunantys stipendiją, negali išvykti iš
šalies didesniam nei mėnesio laikotarpiui. Sekantiems mokslo metams stipendija skiriama, jei
studentas sėkmingai įvykdė pirmųjų metų studijų programą ir surinko ne mažiau nei 54 ECTS
kreditus. Informacija apie stipendijas yra pateikiama atskirame lankstinuke, publikuojama
internete.32
Suomija
Visos bakalauro studijos ir dalis magistrantūros programų Suomijoje yra nemokamas, studijas
finansuoja Suomijos vyriausybė. Studentai, įstoję į mokamas magistrantūros programos turi
galimybę gauti AMI stipendiją, kuri priklauso nuo institucijos.
Suomijos vyriausybė pagal CIMO stipendijų programas skiria stipendijas jauniems
doktorantūros studentams ir tyrėjams iš visų valstybių ir studijų krypčių. Stipendijos skiriamos
nuo 3 iki 12 mėnesių periodui, stipendija sudaro 900-1200 EUR per mėnesį. Stipendija skirta
padengti gyvenimo išlaidas Suomijoje. Atskira CIMO stipendijų programa skirta doktorantūros
studijų studentams bei tyrėjams iš Indijos. Stipendijų dydis sudaro 900-1200 EUR per mėnesį,
tačiau yra galimybė gauti papildomą 500 EUR. dotacija kelionės išlaidoms padengti. Dėl
stipendijos pareiškėjai turi kreiptis į pasirinktą Suomijos universitetą.
Suomijos vyriausybė taip pat siūlo 3-9 mėnesių stipendijas doktorantūros studijoms ir tyrimams
Suomijos universitetuose pagal vyriausybines sutartis, stipendijos dydis yra 1200 EUR per
mėnėsį. Studentai dėl stipendijos pirmiausia turi kreiptis į atsakingą įstaigą savo šalyje.
Studyinfinland.fi portale plačiai aprašomos finansavimo ir studijų galimybės Suomijoje pagal
Erasmus Mundus programą, pateikiama susisteminta informacija apie programoje dalyvaujančias
Suomijos aukštojo mokslo institucijas ir jų studijų programas. Portale taip pat galima rasti
informaciją atvykstantiems iš JAV pagal Fulbraito programą.
Vengrija
Vengrija pagal vyriausybines sutartis siūlo stipendijas atvykstantiems užsienio studentams
įvairioms studijų formoms:


semestro/dalinėms studijoms bakalauro ir magistrantūros studentams (3-10 mėnesių);



podiplominėms studijoms ir tyrimams (3-21 dienos arba 3-10 mėnesių);



pilnoms doktorantūros programoms (36 mėnesiai);



dalinėms doktorantūros programoms (1-12 mėnesių);



podoktorantūros studijoms ir tyrimams (1-10 mėnesių);



tyrimų laiktotarpiui (3-21 dienos arba 3-10 mėnesių);



vasaros kursams (1-4 savaitės)

Paraiškų teikimo terminai ir sąlygos skelbiami portale www.scholarship.hu
Australija
Australijoje stipendijas užsienio studentams skiria vyriausybė, mokslo institucijos ir daugelis

32

http://www.studyinestonia.ee/study/scholarships
http://www.studyinestonia.ee/images/tekstid/stip_mag2011.pdf
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kitų organizacijų. Stipendijas gali gauti studijuojantys įvairiuose mokymosi sektoriuose, įskaitant
profesinį mokymą, praktiką, studentų mainus, bakalauro ir magistrantūros studijas bei tyrimus.
Studinaustralia.gov.au. portale veikia stipendijų paieška pagal šalį, studijų kryptį, Australijos
valstijas ir universietus, kuriuose ketinama studijuoti.
Australijos vyriausybė suteikia paramą užsienio studentams per stipendijas, kurias skiria
studentams iš atitinkamų prioritetinių regionų. Taigi, Australijos vyriausybė per studijų
finansavimą siekia sudominti atitinkamo regiono užsienio studentus. Australija yra tiksliai
numačiusi prioritetinius geografinius regionus, kurie laikui bėgant keičiasi priklausomai nuo
valstybės politikos krypčių.
Australijos vyriausybė neskiria stipendijų užsienio studentų anglų kalbos studijoms, tačiau
stipendijas jas siūlo dalis mokslo institucijų.
Lietuva
Lietuvoje studijas galima finansuoti keletu būdų: paskolomis, valstybės remiamomis paskolomis,
stipendijomis, socialinėmis stipendijomis ir specialiomis stipendijomis. LR Vyriausybė 2011 m.
balandžio 27 d. patvirtino paramos teikimo į antrosios pakopos nuolatines studijų formos studijų
programas Lietuvos AMI priimtų užsieniečių studijoms tvarkos aprašą. Įgyvendinant
Vyriausybės nutarimą 2011 m. gegužės 30 d. LR švietimo ministras išleido įsakymą dėl 2011
metais teikiamų stipendijų ir išmokų skaičiaus bei užsienio valstybių, kurių piliečiai gali
pretenduoti į skiriamą paramą, sąrašo patvirtinimą. Pagal įsakymą skirti asignavimai ne daugiau
kaip keturiems Ukrainos piliečiams įstojusiems į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos
studijų programas Lietuvos AMI– stipendija ir išmoka studijų kainai padengti ir ne daugiau kaip
keturiems Azerbaidžano Respublikos piliečiams, 2011 metais įstojusiems į antrosios pakopos
nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos AMI – tik stipendija.33
Apibendrinant, galima išskirti Australiją, kuri studijų finansavimo galimybes stipriai naudoja
užsienio studentų pritraukimui iš atitinkamų geografinių regionų. Iš ES šalių išsiskiria Estija,
kuri yra sukūrusi specialią “DoRa” programą, kuri siūlo finansavimo galimybes užsienio
studentams magistrantūros ir doktorantūros studijoms. Flandrijoje, Suomijoje, Vengrijoje ir
Lietuvoje yra ribotos galimybės užsienio studentams gauti paramą, finansavimas dažniausiai
sukoncentruokas aukštesnių pakopų studijoms ir užsienio tyrėjų pritraukimui.
1.3.4 APIBENDRINIMAS
Įvertinus šalių AM sistemas, skyrelyje pateikiamos įžvalgos dėl nacionalinių tarptautiškumo
strategijų ir jų įgyvendinimo priemonių, tarptautinių reitingų, AM kokybės užtikrinimo ir
kvalifikacijų pripažinimo sistemų bei studijų finansavimo galimybių užsienio studentams. .
Nacionalinė tarptautiškumo strategija ir jos įgyvendinimo priemonės
Belgijos (Flandrijos) strategijoje numatyta siekti perimti ES AM reglamentavimą bei
supaprastinti mobilumo ES AM erdvėje sąlygas, skatinti AMI vykdomų veiklų kokybę ir
tarptautinį bendradarbiavimą, Belgijos studentų studijas užsienyje ir talentų iš užsienio
pritraukimą. Estijos strategijoje numatomi panašūs prioritetai, kaip ir Belgijos strategijoje, t.y.
33

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=397720
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=397720&p_query=&p_t
r2=\> &p_query=&p_tr2=\; http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400476
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400476&p_query=&p_tr2=> &p_query=&p_tr2=
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kokybės užtikrinimas, tarptautinio bendradarbiavimo sąlygų užtikrinimas skatinant studentų
mobilumą abiem kryptimis, bei Estijos AMI galimybes plėstis į užsienio rinkas. Suomijos AM
tarptautiškumo strategija komunikuoja žinią, kad Suomijos AM aplinka yra daugiakultūrinė,
įsiliejanti į pasaulinę AM aplinką. Vengrija išsiskiria tuo, kad AM tarptautiškumas nėra
aptariamas atskiruose strateginiuose dokumentuose ir yra laikomasi nuomonės, kad tinkamai
sukurta AM plėtros aplinka ir integracija į Europos AM erdvę bei Europos Tyrimų erdvę
savaime sukuria Vengrijos AM tarptautinei plėtrai tinkamas sąlygas. Australijos tarptautiškumo
strategija išsiskiria tuo, kad yra parengta, akcentuojant ne prioritetus, o siekiamus rezultatus. Ši
formuluotė priimtina daugeliui pasaulio AM sistemų, kadangi jos pagrindu yra užtikrinama AM
teikiamų paslaugų kokybė. Lietuvos AM tarptautiškumo strategijai būdingas ne prioritetinių
krypčių, o konkrečių veiklų identifikavimas, joje akcentuojamas tautiečių mobilumo sąlygų
gerinimas ir AM viešinimo tarptautiniu mastu skatinimas.
Belgijoje (Flandrijoje), Estijoje, Suomijoje ir Australijoje kokybės siekis yra išskiriamas kaip
prioritetinė veiklų kryptis. Integracija į ES Aukštojo mokslo erdvę ir ES tyrimų erdvę yra tarp
prioritetinių veiklos krypčių Belgijoje (Flandrijoje), Vengrijoje ir Lietuvoje, o Suomijos, Estijos
ir Australijos AM tarptautiškumo strategijų prioritetuose nėra akcentuojama konkreti regioninė
politika. Suomijos ir Estijos AM tarptautiškumo strategijose ES AM reglamentavimas yra
suvokiamas kaip pagalbinė priemonė nacionalinių interesų įgyvendinimui. Tokį požiūrių
skirtumą gali lemti geografinė šalių padėtis, kadangi tiek Estija, tiek Suomija yra ES šalys
besiribojančios su trečiosiomis šalimis. Minėtų šalių AM tarptautinei plėtrai yra aktuali plėtra ne
tik ES ribose, bet ir ne ES šalyse.
Tarptautiniai reitingai ir AM kokybės užtikrinimas
Tarptautiniai reitingai daro didelę įtaką, pasirenkant AMI, o AM kokybės užtikrinimas tampa
svarbus, užmezgant partnerystes su užsienio AMI. Taigi, formuojant sąlygas Lietuvos AMI,
reikėtų atsižvelgti į keliamus reitingų reikalavimus (ilguoju laikotarpiu – ARWU, trumpuoju –
THE-QS) šiose srityse: užsienio studentų dalis, užsienio dėstytojų dalis, mokslinės produkcijos
pripažinimas tarptautinėje mokslo erdvėje, verslios AM aplinkos formavimas.
Belgijoje, Suomijoje ir Australijoje institucijos, užtikrinančios AM kokybę yra daugiau
patariamojo pobūdžio, siekiančios nurodyti tobulėjimo kryptis AMI. Tuo tarpu, Lietuvoje,
Estijoje ir Vengrijoje institucijos, užtikrinančios AM kokybę atlieka prižiūrinčiąją funkciją,
tikrinant AMI atitikimą minimaliems kokybės reikalavimams. ES šalys stengiasi suvienodinti
AM kokybės užtikrinimo standartus. Iš analizuotų ES šalių šiuo metu Vengrija taiko mažiausiai
bendrų ES standartų, užtikrinti AM kokybei.
Kvalifikacijų pripažinimo sistema
Kvalifikacijos pripažinimas ES yra grindžiamas Bolonijos principais. Šiuo metu visose
analizuojamose ES šalyse yra įdiegta ECTS sistema ir išduodamas nemokamas diplomo
priedėlis. Tačiau nacionalinė kvalifikacijų sistema (NKS), kuri aprašo skirtumus tarp įgyjamų
kvalifikacijų visose AM pakopose ir lygiuose, yra galutinai įgyvendinta tik Belgijoje (5 etapas),
Estijoje ir Suomijoje pertvarkomos studijų programos (4 etapas), Lietuvoje ir Vengrijoje yra
priimtas sprendimas dėl NKS tikslo bei įgyvendinimo proceso (2 etapas). Vertinant kvalifikacijų
pripažinimo sistemos lankstumą, galima išskirti, jog visose šalyse, išskyrus Lietuvą, yra
leidžiama sprendimą dėl įgytų kvalifikacijų priimti AMI, oLietuvoje įgytų kvalifikacijų
vertinimą gali atlikti tik SKVC.
Studijų finansavimas ir parama
Flandrijoje, Suomijoje, Vengrijoje ir Lietuvoje galimybės užsienio studentams gauti paramą yra
ribotos. Lietuvoje stipendijos suteikiamos ribotam skaičiui užsienio studentų iš nustatytų
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regionų. Estija yra sukūrusi specialią “DoRa” programą, kuri siūlo finansavimo galimybes
užsienio studentams magistrantūros ir doktorantūros studijoms. Australija studijų finansavimo
galimybes naudoja kaip priemonę užsienio studentų pritraukimui iš atitinkamų geografinių
regionų.

1.4 Užsienio studentų pritraukimas
Šioje ataskaitos dalyje nagrinėjamas užsienio studentų skaičiaus kitimas, studentų ir dėstytojų
mobilumo dinamika, studijų programų užsienio kalba bei jungtinių programų pasiūla, studijų
kaina Flandrijoje, Estijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Lietuvoje ir Australijoje.
1.4.1 Tarptautinių studentų skaičius
Užsienio studentų skaičius vienas svarbiausių AM įstaigų tarptautiškumo rodiklių. Pastarąjį
dešimtmetį ES matomas studentų tarptautiškumo didėjimas: 2008 m. ES apie 1,5 milijono (7,8
proc.) iš 19 milijonų AM studentų studijavo kitoje nei turi pilietybę šalyje. 2000 m. šis skaičius
buvo 788 000 studentų, 5 proc. iš visų tų metų studentų. Vidutiniškai per aštuonerius metus
užsienio studentų skaičius augo po 8,1 proc. kasmet. Šis pokytis vyko dėl TSS augimo tiek ES,
tiek pasaulyje.34
Visame pasaulyje nuo 1975 m. užsienyje studijavusių studentų skaičius išaugo nuo 0,8 mln. iki
3,67 mln. 2009 metais (12 pav.)

12 paveikslas. Bendras užsienio studentų skaičius 1975-2007 m.
Šaltinis: Eurostat, 2011.

34

Europos Komisija, 2011.
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13 paveikslas. Užsienio studentų skaičius tiriamose šalyse 2000-2009 m.
Šaltinis: Eurostat ,2011
Visose tiriamose Europos šalyse užsienio studentų skaičius didėjo nuo 2000 metų. (13 pav.)
Paveiksle pateikiamas iš visų pasaulio šalių atvykusių studentų skaičius.
Kai kuriose šalyse tokiam dideliam užsienio studentų skaičiaus augimui įtakos turėjo pavieniai
veiksniai, pavyzdžiui 2006 m. Lietuvoje įsteigtas Europos humanitarinis universitetas, kuriame
didžiąją dalį studijuojančiųjų sudaro Baltarusijos studentai. Lietuvoje 2009 m. iš visų 2 927
užsienio studentų 1 957 buvo atvykę iš Baltarusijos. Estijoje 2009 m. – 1 254 studentai buvo
atvykę iš Rusijos (žr. 14 lent.).
14 lentelė. Šalys “donorės“ pagal didžiausią studijuojančių studentų skaičių 2008/2009 m.m.
Šalis „donorė“

Studentų skaičius

Nyderlandai

4747

Rusija

1254

Kinija

1988

HU

Serbija

1320

LT

Baltarusija

1957

BE
Flandrija
EE
FI

Šaltinis: Eurostat, 2011

Analizuojant iš ne Europos žemyno atvykusių studentų skaičių (14 pav.), pastebima, kad 2009
m. Flandrijoje šie studentai sudarė 42 proc. visų atvykusiųjų, Suomijoje beveik 60 proc.,
Vengrijoje 22 proc., o Lietuvoje ir Estijoje atitinkamai tik 14 proc. ir 10 proc..
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14 paveikslas. Užsienio studentų, atvykusių iš ne Europos žemyno, skaičius 2000-2009 m.
Šaltinis: Eurostat, 2011

Lietuvoje ir Estijoje iš ne Europos žemyno atvykusių tarptautinių studentų skaičius kito
neženkliai, nors ir buvo pastebimas augimas. Labiausiai atvykstančių studentų skaičius augo
Suomijoje ir Flandrijoje, lyginant su 2006 m. atitinkamai 72 proc. ir 36 proc., nedaug atsiliko
Vengrija - 34 proc..
Belgija (Flandrija)
2008/2009 m.m. didžiąją dalį Flandrijoje studijuojančių studentų sudarė atvykę iš Nyderlandų
(4274), Kinijos (930), Vokietijos (492), Irano (360).35 Flandrijoje nuo 2005 m. iki 2009 m. TSS
padidėjo apie 50 proc.
Estija
Interviu metu, Estijos ARCHIMEDES fondo atstovas pabrėžė, kad Suomija yra viena iš
prioritetinių rinkų. Studentams, neįstojusiems į Suomijos AMI, kuriose ribojamas stojančiųjų
skaičius, Estija teigia galinti pasiūlyti kokybiškas studijas.
Estijoje nuo 2005 m. iki 2009 m. užsienio studentu skaičius padidėjo beveik tris kartus.
Populiariausios studijų sritys tarp užsienio studentų Estijoje buvo socialiniai mokslai, verslas ir
teisė (46 proc.), humanitariniai mokslai ir menai (20 proc.), žemdirbystė (11 proc.), gamtos
mokslai (8,5 proc.), sveikatos mokslai 8,5 proc..36
Suomija
Suomijoje tarp užsienio studentų populiariausios šios studijų kryptys: inžinerijos/ technologijos
ir verslas. Taip pat populiarūs universitetiniai gamtos, socialiniai ir humanitariniai mokslai. 37

35

http://www.studyinflanders.be (žiūrėta 2011-08-16)
http://www.studyinestonia.ee (žiūrėta 2011-08-16)
37
http://www.studyinfinland.fi (žiūrėta 2011-08-16)
36
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Vengrija
Vengrijoje nuo 2005 m. iki 2009 m. Užsienio studentų skaičius padidėjo apie 50 proc. 2005 m. į
Vengrijos atstovybes kreipėsi 4 693 pareiškėjai su prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi
studijų tikslais. Rumunijai prisijungus prie ES šis skaičius sumažėjo, tačiau 2008 m. pateiktos 8
733 paraiškos, iš kurių 836 paraiškas pateikė Kinijos piliečiai. 2009 m. prašymų išduoti leidimą
laikinai gyventi studijų tikslais skaičius išaugo net iki 9 814, t.y. daugiau nei dvigubai nuo 2005
m.
2009 m. Vengrijoje užsienio studentai atvyko iš 87 valstybių, nepriklausančių ES – po 14 proc.
atvyko iš Irano ir Serbijos, likusiuosius sudarė Turkijos, JAV, Ukrainos, Izraelio, Nigerijos,
Kinijos ir Japonijos studentai.38 Iš viso 2009 m. Vengrijos migracijos departamentas išdavė 6
014 leidimus laikinai gyventi studijų tikslais trečiųjų šalių gyventojams.
Vengrijos Migracijos ir pilietybės tarnybos atstovai 2010 m. atliko tyrimą, kurio metu nustatė
trečiųjų šalių studentų pasiskirstymą pagal studijų kryptis (žr. 15 lent.).
15 lentelė. Trečiųjų šalių studentai Vengrijoje pagal studijų kryptis 2010 m., proc.
Medicina

Inžinerija

Ekonomika
ir finansai

Humanitariniai
mokslai

Socialiniai
mokslai

Gamtos
mokslai

Pietų Korėja

81.8

-

-

18.2

-

-

Iranas

84.9

13.2

1.9

-

-

-

Izraelis

100.0

-

-

-

-

-

Kinija

6.3

-

75.0

-

6.3

12.5

Mongolija

33.3

-

33.3

-

-

33.3

Nigerija

45.8

25.0

16.7

-

12.5

-

Rusija

11.8

-

47.1

-

23.5

17.6

Serbija

17.9

10.7

7.1

35.7

10.7

17.9

Turkija

43.8

18.8

-

-

18.8

18.8

Ukraina

13.0

5.6

14.8

25.9

14.8

25.9

JAV

26.7

10.0

16.7

3.3

30.0

13.3

Vietnamas
9.1
45.5
36.4
9.1
Šaltinis: A Research Study of Third Country Nationals Studying in Hungarian Higher Education, 2010

Kaip pavaizduota 15 lentelėje visi tyrime dalyvavę Vengrijos užsienio studentai iš Izraelio
pasirinko medicinos studijas (iš viso Vengrijoje studijavo 455 studentai iš Izraelio). Ekonomikos
ir finansų programos patraukliausios Kinijos, Rusijos ir Vietnamo studentams.
Australija
Analizuojant Australiją, būtina paminėti, kad Australija kartu su JAV, Jungtine Karalyste,
Prancūzija ir Vokietija patenka į penketuką pasaulio šalių, pritraukiančių didžiausią užsienio
studentų skaičių (15 pav.)

38

A Research Study of Third Country Nationals Studying in Hungarian Higher Education, 2010
* http://www.studyinflanders.be duomenys skiriasi nuo teikiamų EUROSTAT
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15 paveikslas. 2007 m. didžiausią užsienio studentų skaičių pritraukusios šalys.
Šaltinis: OECD, 2008

Australijoje kiekvienais metais didėja tarptautinių studentų skaičius (16 pav.). Tarptautinės
studijos Australijoje yra didžiausias ekonomikos pajamų šaltinis (eksporto struktūroje), 20062007 m. atnešęs 11,7 milijardų dolerių.

16 paveikslas. Užsienio studentų skaičius Australijoje 2004-2008 m.
Šaltinis: OECD, 2009

2008 m. Australijoje studijavo daugiau nei 250 tūkst. užsienio studentų, iš jų apie penktadalis
atvykusių iš Kinijos, po 8 proc. atvyko iš Pietų Korėjos ir JAV, 7 proc. iš Japonijos ir 6 proc. iš
Malaizijos.
2009 m. 21,5 proc. visų Australijoje studijavusių studentų buvo užsieniečiai, tuo tarpu Suomijoje
apie 4 proc., Estijoje 1,6 proc., Vengrijoje ir Suomijoje po 3,7 proc.39.
Lietuva
Lietuvoje nuo 2005 m. iki 2009 m. Užsienio studentų skaičius padidėjo net 3,5 karto. Didžiausią
dalį atvykstančių studijuoti į Lietuvą sudaro studentai iš kaimyninių šalių (Latvijos, Rusijos,
Baltarusijos, Lenkijos) bei Azijos ir Artimųjų Rytų šalių (Libano, Izraelio, Pakistano, Kinijos,
Turkijos, Jordanijos ir kt.). Populiariausios tarp užsienio studentų yra medicinos, mokytojų
rengimo ir technikos mokslų programos.
39

OECD, 2011
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1.4.2 Mobilumo dinamika
Šiame ataskaitos poskyryje yra aptariama nagrinėjamų šalių aukštojo mokslo atstovų mobilumo
dinamika naudojant palyginamosios analizės metodą.
Studentų mobilumas visame pasaulyje yra labai svarbus veiksnys, prisidedantis prie ūkio augimo
ir nedarbo mažinimo. Mobilumas didina žinių sklaidą ir suteikia galimybę pasinaudoti
tarptautine darbo rinka.
Dauguma šalių turi finansinių priemonių remti studentų mobilumą, tačiau ekonominiai skirtumai
tarp Europos aukštojo mokslo erdvės valstybių sukuria papildomus barjerus mažiau turtingoms
šalims ir jų piliečiams.
Tik nedaugelyje valstybių AM strategijos dalis skirta studentų mobilumui skatinti. Dažnai šie
tikslai neapibrėžti arba apima tik tam tikrą mobilumo dalį. Pavyzdžiui, dalis Europos aukštojo
mokslo erdvės valstybių koncentruojasi į atvykstančių studentų, kitos, pvz. kaip Flandrija,
politikoje didesnę reikšmę teikia išvykstantiems studentams, trečios remia abi veiklas. Dažnai
Studentų mobilumo politika skirtingose šalyse koncentruojasi į vieną iš studijų pakopų arba
apima tik tam tikras programas, pavyzdžiui jungtines.

17 paveikslas. Studentų mobilumo politika 2009/2010 m.m.
Šaltinis: Eurydice, 2010 m.

Europoje informacija apie studentų mobilumą turi daug spragų, net šalyse, turinčiose aiškią
studentų mobilumo politiką. Didžioji dauguma Europos aukštojo mokslo erdvės valstybių
reguliariai renka informaciją apie kai kurias mobilumo formas, tačiau ne visas pagrindines. Net ir
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tos valstybės, kurios surenka visus pagrindinius mobilumo duomenis, labai nedaug duomenų
pateikia apie užsienio studentus, atvykstančius studijuoti pilnoms studijoms.

18 paveikslas. Informacija apie mobilumą 2009/2010 m.m.
Šaltinis: Eurydice, 2010 m.

Kaip matyti iš 18 paveikslo, ES šalių pateikiama mobilumo informacija yra gana fragmentiška ir
kiekviena šalis ją pateikia skirtingais pjūviais, todėl studentų, atvykusių studijuoti pilnoms
studijoms, skaičiaus palyginamoji analizė ES šalyse yra negalima. Taigi, toliau bus analizuojama
studentų mobilumo dinamika tarptautinėse mainų programose, kuriose atsispindi studentų
mobilumo tendencijos analizuojamose šalyse.
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19 paveikslas. Išvykę studentai pagal mainų programas į ES šalis ( proc. nuo visų
studijuojančiųjų)
Šaltinis: Eurostat, 2011 m.

Iš tiriamų šalių didžiausią dalį visų studijuojančių studentų skaičiaus studijuoti į užsienį yra
išsiuntusi Estija. Lietuvoje taip pat pastebimas studentų, išvykstančių pagal mainų programas,
skaičiaus augimas, o Suomijoje, lyginant su 2006, išvykusių studentų dalis sumažėjo.
Analizuojant studentų mobilumą pagal Erasmus programą 2009/2010 m.m. (žr. 20 pav.)
pastebima, kad naujosios ES šalys vis dar išsiunčia daugiau studentų, nei priima.

20 paveikslas. Studentų mobilumas pagal Erasmus programą 2009/2010 m.m.
Šaltinis: European Commission, Education and Culture Directorate-General, 2011 m.

Estija ir Belgija geriausiai išlaiko priimamų ir išsiunčiamų studentų skaičiaus balansą – Estijoje
išsiunčiama 22 proc. daugiau nei priimama, o Belgija priima 15 proc. daugiau studentų, nei
išsiunčia. Tuo tarpu Lietuva priima tik 46 proc. studentų nuo išsiunčiamų skaičiaus – t.y.
atvykstančių yra dvigubai mažiau nei išvykstančių.
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16 lentelė. Valstybės, iš kurių atvyko studentai pagal Erasmus programą 2009/2010 m.m.
Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Valstybė

Studentų
skaičius

Valstybė

Studentų
skaičius

Valstybė

Studentų
skaičius

Ispanija

1626

Prancūzija

867

Italija

796

Prancūzija

104

Vokietija

93

Italija

75

Vokietija

1102

Prancūzija

1029

Ispanija

884

HU

Vokietija

425

Prancūzija

348

Turkija

333

LT

Turkija

229

Prancūzija

152

Ispanija

127

BE
Flandrija
EE
FI

Šaltinis: Eurostat, 2011 m.

Kaip pavaizduota 16 lentelėje, daugiausiai studentų pagal Erasmus programą į tiriamas šalis
išsiunčia Vokietija, Prancūzija, Ispanija. Lietuva ir Vengrija išsiskiria kaip pritraukiančios
nemažai Turkijos studentų pagal Erasmus programą.
Tiriant dėstytojų mobilumą, Vengrija ir Lietuva išsiunčia daugiau dėstytojų nei priima, šiuo
atžvilgiu iš naujųjų ES šalių išsiskiria Estija, kuri priima daugiau dėstytojų, nei išsiunčia (žr. 21
pav.).

21 paveikslas. Dėstytojų mobilumas pagal Erasmus programą 2009/2010 m.m.
Šaltinis: European Commission, Education and Culture Directorate-General, 2011 m.

Šiaurės Europos ir Baltijos šalys aktyviai dalyvauja Nordplus programoje, kurios viena iš
aukštojo mokslo remiamų veiklų yra studentų ir dėstytojų mobilumas. Atvykusių/išvykusių
studentų bei dėstytojų skaičius pagal Nordplus programą patiekiamas 22-23 paveiksluose.
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22 paveikslas. Studentų mobilumas pagal Nordplus programą 2008/2009 m.m.
Šaltinis: Nordplus, 2009 m.

23 paveikslas. Dėstytojų mobilumas pagal Nordplus programą 2008/2009 m.m.
Šaltinis: Nordplus, 2009 m.

Lietuva ir Estija prie Nordplus programos prisijungė tik 2008 m., nors Estijos pasiekti rezultatai
yra aukštesni nei Lietuvos, tačiau abiejų šalių pasiekti rezultatai rodo nemažą programos indėlį į
AM tarptautiškumo plėtrą.
1.4.3 Studijų programų tarptautiškumas
Vertinant studijų programų tarptautiškumą, svarbu išanalizuoti studijų programų užsienio kalba
pasiūlą bei jungtinių programų skaičių tiriamose šalyse.
17 lentelė. Studijų programos užsienio kalba 2011 m.
Studijų programų užsienio
kalba skaičius
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BE

116

Flandrija
EE
FI

137
375

HU

N.D.

AU

26.000

LT

N.D.

Šaltinis: studyin portalai tiriamose šalyse

Flandrijoje siūlomos tik magistrantūros studijų programos, kuriose nereikalaujama olandų
kalbos žinių. Anglų kalba patvirtintos 116 magistrantūros programų.
Estijos AMI siūlo 137 programas anglų kalba, iš kurių 25 bakalauro, 51 magistrantūros, 60
doktorantūros ir viena integruota studijų programa. Tuo tarpu, Suomijoje siūlomos 375
programos anglų kalba.
Vengrijoje ir Lietuvoje nėra užsienio studentams prieinamos susistemintos informacijos apie
užsienio kalba siūlomas programas. Kai kurios AMI šią informaciją skelbia savo tinklapiuose.
Australijos AMI siūlo net 26 tūkst. studijų programų, dėstomų anglų kalba. Svarbu paminėti,
kad siūloma didelė gausa intensyvių anglų kalbos kursų, kurių suskaičiuojama net 102
tūkstančiai.
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ne visada patvirtinta ir registruota programa anglų kalba realiai
vyksta ir priima studentus kiekvienais metais.
Nagrinėjant jungtines studijų programas, išsiskiria bendradarbiavimo ir mobilumo programa
Erasmus Mundus, kuri 2012/2013 m.m. siūlo 131 jungtinę magistrantūros studijų programą tarp
ES ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijų. Programoje gali dalyvauti visų šalių studentai.
Atrinkti studentai gauna stipendiją, kuri priklauso nuo studijų pakopos, trukmės ir studento
pilietybės.
2011/2012 m.m. 1.917 studentų buvo atrinkti studijuoti Erasmus Mundus jungtinėse
magistrantūros studijų programose ir 96 doktorantūros studijų programose (A ir B kategorijos).
Daugiausiai stipendijų studijuoti magistrantūros studijose bus skirta studentams iš Kinijos (93),
Rusijos (60) ir Indijos (62) (A kategorijos). Po 9 studentus iš Australijos ir Belgijos, 7 iš Estijos,
18 iš Vengrijos, 4 iš Suomijos ir net 31 iš Lietuvos (B kategorijos) gaus Erasmus Mundus
stipendiją.40
Erasmus Mundus programoje aktyviausiai dalyvauja Flandrijos AMI – 15 Erasmus Mundus
jungtinių programų, Estijos AMI – 2 Erasmus Mundus jungtinės programos. Lietuvoje Erasmus
Mundus programoje dalyvauja tik Vilniaus universitetas.
Interviu metu Suomijos, Estijos, Flandrijos ir Vengrijos AM ir valdžios institucijų atstovai
vienbalsiai tvirtino, kad jungtinių programų kūrimas itin sudėtingas, o kartais neįmanomas
procesas dėl teisinių reguliavimų jų šalyse. Todėl visose minėtose šalyse institucijos dažniausiai

40

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/statistics_en.php (žiūrėta 2011-08-17)
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siūlo dvigubo diplomo programas, kurių metu studentai dalį studijų studijuoja partnerio AMI, o
pabaigus studijas studentams išduodami dviejų AMI diplomai.
1.4.4 Studijų kaina
Eurostat skelbia dažniausiai taikytas pirmos ir antros pakopos studijų kainas 2009/2010 m. m.
Duomenys apskaičiuojami pagal dirbtinės valiutos vienetą – perkamosios galios standartą
(Purchasing Power Standard – PPS), kuriame atsižvelgiama į kainų skirtumus įvairiose šalyse.
(žr. 18 lent.)
18 lentelė. Studijų kaina ES šalyse pagal PPS 2009/2010 m.m., EUR metams
1 studijų pakopa

2 studijų pakopa

587

587

EE

2.037

2.037

FI

Nėra mokesčių

Nėra mokesčių

HU

1.968

2.457

LT

2.646

3.307

BE
Flandrija

Šaltinis: Eurostat, 2011 m.

Tarp tiriamų šalių pagal studijų kainą išsiskiria Suomija ir Flandrija. Suomijoje bakalauro
studijos visiems studentams yra nemokamos tiek privačiose, tiek valstybinėse AMI, tačiau šiuo
metu vykstanti Suomijos universitetų reforma, skirta didinti Suomijos AMI konkurencingumą
suteiks galimybę imti mokestį už studijas iš trečiųjų šalių studentų. Flandrijoje bakalauro studijų
programų kaina yra nustatoma valstybės ir yra apie 600 EUR metams. Studentams iš ne ES šalių
gali būti taikoma didesnė kaina.
Lietuvoje, Estijoje ir Vengrijoje studijų kaina nustatoma kiekvienos institucijos atskirai ir gali
kisti nuo 1 000 EUR iki 7 000 EUR metams. Studijų kainos gali skirtis priklausomai nuo
pasirinktos programos, pvz., medicinos studijų kaina gali būti ženkliai didesnė lyginant su
kitomis studijų kryptimis. Studentams iš trečiųjų šalių taip pat dažnai taikoma didesnė studijų
kaina nei atvykstantiems iš Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių.
Australijoje studijų kaina yra aukščiausia – bakalauro studijų kaina svyruoja nuo 10 000 iki 25
000 EUR metams, magistrantūros studijų kaina gali būti nuo 11 000 iki 26 000 EUR metams.
1.4.5 APIBENDRINIMAS
Išnagrinėjus užsienio studentų skaičiaus kitimą, studentų ir dėstytojų mobilumo dinamiką,
studijų programų užsienio kalba bei jungtinių programų pasiūlą, studijų kainą analizuojamose
šalyse, toliau yra išskiriamos pagrindinės tendencijos analizuojamose šalyse.
Tarptautinių studentų skaičius
Didžiąją dalį atvykstančių į analizuojamas šalis užsienio studentų skaičių sudaro studentai iš
kaimyninių valstybių: Lietuvoje – Baltarusijos studentai, Estijoje – Rusijos ir Suomijos,
Flandrijoje – Nyderlandų, o Vengrijoje – Serbijos studentai. Dėl nemokamo mokslo Suomijoje
didelę dalį atvykstančiųjų studentų sudaro kinai. Australijoje 75 proc. užsienio studentų atvyksta
iš Azijos šalių.
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Tarp tiriamų ES šalių, daugiausiai užsienio studentų pritraukia Vengrija, kuri kaimyninėms
šalims patraukli dėl ES teikiamo išsilavinimo medicinos, inžinerijos, ekonomikos ir finansų
srityse. Pagal pritrauktus užsienio studentus Flandrija vejasi Vengriją, kadangi yra patraukli
kaimyninėms šalims dėl mažos studijų kainos, kurią nustato valstybė, ir kokybiškų studijų.
Flandrija anglų kalba siūlo tik magistrantūros studijas, o bakalauro studijos yra orientuotos į
Nyderlandų studentus. Suomija siūlo daugiausiai studijų programų užsienio kalba ir neatsilieka
nuo Flandrijos, pritraukdama užsienio studentus galimybe gauti nemokamą mokslą. Tačiau, po
šiuo metu vykdomos universitetų reformos Suomijos universitetai galės pradėti taikyti įmokas už
studijas trečiųjų šalių studentams. Estijos ir Lietuvos pritrauktų studentų skaičius yra panašus,
tačiau Estija išlaiko geresnį priimamų ir išsiunčiamų studentų skaičiaus balansą. Taip pat, Estija
sugebėjo pasiekti geresnių rezultatų Nordplus programoje. Iš naujųjų ES šalių Estija išsiskiria ir
tuo, kad priima daugiau dėstytojų, nei išsiunčia (priešingai negu Vengrija ir Lietuva).
Mobilumo dinamika
Analizuojant ES šalių studentų mobilumo dinamiką, paaiškėjo, jog palyginti nedaug valstybių
yra iškėlusius mobilumo tikslus kaip AM strategijos dalį. Kaip buvo išskirta 3.3.1 poskyryje
“Nacionalinė tarptautiškumo strategija ir jos įgyvendinimo priemonės”, dabartinėje AM
tarptautiškumo strategijoje tik Suomija išskiria aiškius mobilumo tikslus.
Ekonominiai skirtumai tarp valstybių sukuria barjerus skatinti mobilumą mažiau turtingoms
šalims. Šiuo atveju jungtinės programos galėtų padidinti šalių konkurencingumą, tačiau ES tokių
programų parengimo procesas sudėtingas. Dėl šios priežasties dažniau pasirenkamos dvigubo
diplomo programos, kurių metu studentai dalį studijų studijuoja partnerio AMI.
Pateikiama nacionalinė šalių mobilumo informacija yra gana fragmentiška ir pristatoma
skirtingais pjūviais, todėl ši studija rėmėsi tarptautinių duomenų bazių pateikiama informacija.
Atsižvelgiant į šioje dalyje atliktą analizę, Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms
rekomenduotume mobilumo skatinimui aktyviau naudoti turimas Erasmus programas ir kitas
tarptautines programas, skirtas mobilumui skatinti. Taip pat, būtina pradėti rinkti mobilumą
atspindinčius statistinius duomenis, kurie yra būtini siekiant identifikuoti esamą mobilumo būklę
bei nustatyti vykdomos politikos poveikį pokyčiams mobilumo dinamikoje.
Studijų programų tarptautiškumas ir studijų kaina
Vengrijoje ir Lietuvoje nėra užsienio studentams prieinamos susistemintos informacijos apie
užsienio kalba siūlomas studijų programas. Kai kurios AMI šią informaciją skelbia atskirai savo
tinklapiuose.
Australija yra labiausiai konkurencinga iš tiriamų šalių. Nors Australijos studijų kaina yra
aukščiausia, ji patenka į pasaulio šalių, , pritraukiančių didžiausią užsienio studentų skaičių,
penketuką. Tarptautinės studijos Australijoje yra didžiausias eksporto sektorius. Australijos AMI
siūlo net 26 tūkst. studijų programų anglų kalba ir apie 102 tūkstančius intensyvių anglų kalbos
kursų.
1.5

Šalies aukštojo mokslo pristatymo užsienio piliečiams priemonių analizė

Šiame skyriuje yra analizuojamos AM pristatymo užsienio piliečiams priemonių analizė:
aprašomi ir nagrinėjami šalių portalai „study in ...“, AM prekės ženklai, viešinimo produktai,
priemonės bei šalių naudojamas užsienio partnerių tinklas.
1.5.1 Portalas „Study in..“ ir AM prekės ženklas
Analizuojamų šalių “Study in ...” portalų pateikiama informacija ir naudojamas prekės ženklas
yra palyginami 19 lentelėje.
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19 lentelė. Portalas „study in..“ ir AM prekės ženklas.

BE
Flandrija

Portalas

Portalo
kalba

Prekės ženklas

studyinflanders.be

Anglų
kalba

Mažas regionas – globali vizija.

Anglų ir
estų
kalbos

Šiaurės regiono ES šalis, kurioje
el.
paslaugos
yra
toli
pažengusios (el. balsavimas,
Skype atradimas ir pan.).

Anglų
kalba

Logotipo grafinis simbolis
komponuojamas iš trijų
besisukančių stilizuotų žmonių
figurų, kurios sukuria nuolat
kintančio ir judančio simbolio
įpūdį. Dinamiška kompozicija
išreiškia kūrybiškumą,
inovatyvumą ir patrauklų
Lietuvos aukštojo mokslo
įvaizdį.

Anglų ir
vokiečių
kalbos

-

Flandrija: Europos širdis, valdžia,
ekonomika, turizmas, kultūra ir kalba.

geografija,

Gyvenimas: mentalitetas, gyvenimo būdas, sveikata,
saugumas, laisvalaikis, maistas, gėrimai, religija,
transportas.

Flandrija – Europos sankryža,
kurią
simbolizuoja
susikertančios linijos.

Švietimo sistema: AM, laipsniai, priėmimas, kalba,
akreditacijos, asociacijos.
Studijų programų paieška
Institucijos: universitetai,
institucijų paieška.

koledžai,

kitos

AMI,

Pasiruošimas: viza, svarbiausi punktai, išlaidos,
apgyvendinimas, draudimas.
Finansavimo galimybės; Tyrimai ir jų finansavimas
AM parodų grafikas
studyinestonia.ee
EE

Studijos: programos, stipendijos, AMI, priėmimas,
kvalifikacijų pripažinimas, laipsniai
Gyvenimas: atvykimas, apgyvendinimas, gyvenimo/
darbo leidimai, interneto pasiekiamumas, kodėl Estija?
Estija: valstybė, gamta, kultūra, kalba, ekonomika,
gyvenimo būdas.
Patirtis: studentų komentarai ir emocijos

LT

study-in-lithuania.eu;
(neoficialūs)

studyinlithuania.com

Apie Lietuvą: atvykimas, išlaidos, dokumentai.
Švietimo sistema: universitetai, studijų programos.
Studijų
finansavimo
galimybės:
užsieniečiams, įsidarbinimo galimybės.

stipendijos

studyinlithuania.lt portalas yra šiuo metu kuriamas.
Dabar yra peradresuojamas į Švietimo mainų paramos
fondo tinklalapio skiltį „Study in Lithuania“.

studyhungary.hu (neoficialus)
HU

Prieš
įstojant:
apgyvendinimas,
pripažinimas, stojamieji egzaminai.
AMI
medicinos,
matematikos srityse.

sveikatos,

diplomo

ekonomikos

ir

Po įstojimo: susisiekimas, apgyvendinimas, sveikatos
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apsauga, ES ir ne ES piliečiai, knygos, studento
kortelės.
Apie Vengriją
studyinfinland.fi
FI

Suomija: kodėl FI, istorijos, švietimo sistema, CIMO.

Anglų
kalba

Sveiki atvykę į Suomiją –
pabrėžiamas skaidrumas
(nuoroda į “Tai, ką turėtumėte ir
neturėtumėte žinoti apie
Suomiją”).

12 kalbų

Neribotos ateities
Australijoje,
kur
Vakarai su Rytais.

Studijos: pilnos, mainai, suomių kalba, studijų
programos.
AMI: universitetai, politechnikumai, priėmimas.
Įmokos ir parama: CIMO, Erasmus Mundus,
Fulbright centras, kiti finansavimo šaltiniai.
Gyvenimas: prieš atvykstant, gyvenimo būdas,
studentų organizacijos, darbas, po studijų baigimo.
studyinaustralia.gov.au
AU

Kodėl pasirinkti Australiją: kokybė, multikultūra,
anglų kalba, pripažinimas, paslaugos studentams.

galimybės
susitinka

Kursai: stojimo reikalavimai, nuotolinis mokymasis,
Australijos AM specifika, AMI, kursų paieška.
Studijų kaštai: mokesčiai, stipendijos,
draudimas, apgyvendinimas, viza.

darbas,

Po studijų baigimo: ALUMNI, darbas, tolesnės
studijos.
Gyvenimas Australijoje: pinigai, laisvalaikis, kultūra,
istorija, geografija, saugumas.
Studijų
laikotarpis:
sutartys,
diskriminacija,
integracija į visuomenę, šeimos reikalai, sveikata,
transportas, darbas.
Studentų pasakojimai

Tiriant studijų portalus matyti, jog jų turinys atitinka šalies AM tarptautiškumo strategijoje
nurodytas plėtros kryptis (žr. 3.3.1 skyrių “Nacionalinė AM tarptautiškumo strategija ir jos
įgyvendinimo priemonės”). AM prekės ženklas glaudžiai susijęs su bendru šalies įvaizdžiu (žr.
3.2.2 skyrių “Šalies įvaizdis”), išryškinančiu stipriąsias šalies savybes, kurios aktualios
atvykstantiems užsienio studentams.
Iš studijų portalų pateikiamos informacijos būtina atkreipti dėmesį į tarptautinių studentų
atsiliepimus, kuriuos tam tikrais atvejais galima rasti labai išsamius. Estijos svetainėje
pateikiami daugelio šalių trumpi studentų atsiliepimai su nuotraukomis ir galimybe pamatyti
išsamią informaciją apie studentą, net ir gimtąja studento kalba. Suomijos studyinfinland.fi
atsiliepimai skirstomi pagal studijų pakopą ir mainų programose dalyvavusius studentus.
Australijos svetainėje studyinaustralia.gov.au studentų atsiliepimai sugrupuoti pagal šiuo metu
studijuojančius studentus, studijas pabaigusius ir pasikeitimo programų studentus. Studentų
atsiliepimų skilties nebuvimas yra silpnoji Flandrijos, Lietuvos ir Vengrijos portalų pusė.
Portalo kalba taip pat svarbi informacijos prieinamumui, šiuo atveju išsiskiria Australija, kuri
informaciją pateikia net 12 kalbų. Kitos šalys informaciją talpina tik 1-2 užsienio kalbomis.
Reiktų atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje didžiąją dalį atvykstančių studentų sudaro Baltarusijos
piliečiai ir informacijos prieinamumas rusų kalba būtų puiki galimybė pateikti informaciją ne tik
būsimiems studentams, bet ir jų šeimos nariams.
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Lietuvoje yra du portalai, pristatantys AM sistemą, kurių adresuose vyrauja frazė “study in
Lithuania”: http://study-in-lithuania.eu/ ir http://studyinlithuania.com/. Svetainių struktūra yra
panaši: išskiriamos pagrindinės 3 temos, kuriomis pateikiama:
 Bendra informacija apie Lietuvą. Abiejuose portaluose išsamiai aprašyta tiek vizos, tiek
leidimų gyventi bei dirbti gavimo procedūros. Internetinėje svetainėje http://study-inlithuania.eu/ skelbiamos su AM Lietuvoje susijusios naujienos (pokyčiai stipendijų
paskirstymo sistemoje, studijų muges ir pan.).
 Informacija apie Lietuvos švietimo sistemą. Tiesa, portale http://study-in-lithuania.eu/
studijų programų paieškos sistemoje nėra galimybės pasirinkti kitą užsienio kalbą,
vienintelis leidžiamas variantas – anglų kalba. Kai tuo tarpu http://studyinlithuania.com/
yra bendras programų užsienio kalbomis sąrašas. Ieškant konkrečios srities studijų
programų pasiūlos tampa kiek nepatogu, kadangi tenka skaityti visą sąrašą (tačiau pasiūla
nėra tokia didelė, kad uždavinys taptų neįmanomu). Ateityje, didėjant galimybėms
studijuoti užsienio kalba, tai gali tapti problematika.
 Informacija apie studijų finansavimo galimybes. Tačiau, ši tema nėra pakankamai
išplėtota: įsidarbinimo sistema paaiškinama keliais lakoniškais sakiniais, o nuorodos į
kitas svetaines, turinčias pateikti išsamesnius paaiškinimus apie stipendijas, vartotoją
nuveda į niekur.
Nors interneto svetainėse, pristatančiose Lietuvos AM užsienio šalių gyventojams, pateikiama
pagrindinė ir naudinga informacija apie studijų užsienio kalba pasiūlą bei privalomus dokumentų
procesus, svetainės nėra pakankamai išplėtotos. Pagrindiniai neoficialių svetainių trūkumai –
nuorodos į neegzistuojančius šaltinius bei pateikiamos informacijos neišsamumas. Svetainė
studyinlithuania.lt šiuo metu ruošiama ir dabar peradresuojama į Švietimo mainų paramos fondo
tinklalapio skiltį „Study in Lithuania“.
1.5.2 Viešinimo produktai ir sklaidos priemonės
Užsienio studentų pasirinkimas, kur studijuoti sunkiai prognozuojamas, todėl universitetai, šalys
ir regionai turėtų orientuotis į pristatymą to, ką turi geriausio. Vieni studentai pasirinks tam tikrą
šalį ar regioną dėl kalbos, kiti ieškos geriausios studijų programos su atitinkama infrastruktūra
už prieinamą kainą ir pan. Daugelis iš šių pasirinkimą lemiančių veiksnių negali būti taip lengvai
keičiami, todėl esamų rinkodaros pastangų pagrindinis tikslas paskleisti žinią apie tam tikrus
šalies, institucijų ir sistemos privalumus, siekiant tarptautinius studentus supažindinti su
pasiūlymais užsienyje.41
20 lentelėje pavaizduotas modelis, nurodantis AM viešinimo produktų prekės ženklo kūrimo
procesą, kuris turėtų veikti trijuose lygmenyse: tarptautiniame, valstybiniame, pramonės/
instituciniame. Vadovaujantis šio modelio principais yra sukurti stiprūs AM prekės ženklai
Flandrijoje, Suomijoje, Australijoje.
20 lentelė. Viešinimo produktų prekės ženklo kūrimas trijuose lygmenyse
Lygis

Pagrindinės vertybės

Vidinė rinkodara

Išorinė rinkodara

Tarptautinis

Šalies įvaizdis

Valdžios institucijos,
administruojančios
švietimo sistemą

Tarptautinė rinkodara ir
aukščiausios valdžios
atstovai, atsakingi už šalies

41

DAAD, 2010 m.
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įvaizdžio kūrimą
Valstybinis

Įsipareigojimai ir parama
studentams

Valdžios paslaugos
studentams

Jungtinės valstybinės
rinkodaros pastangos

Pramonės/ institucinis

Institucinė kultūra ir
darnumas

Institucinis valdymas ir
komunikacija

Rinkodaros veiksmai
būsimiems studentams

Šaltinis: Heaney, G.J., Ryan, P., Heaney, F. M., 2010 m.

2010 m. gruodžio mėnesį Vokietijos akademinė mainų tarnyba (DAAD) pristatė AMI ir
nacionalinių agentūrų rinkodaros iniciatyvų apžvalgą Europos AM erdvėje. Tyrime iš
analizuojamų ES šalių nedalyvavo tik Suomija. Didžiausią tyrimo respondentų dalį sudarė
nacionalinės agentūros. Tyrimo respondentai nurodė aspektus, vaidinančius svarbiausią vaidmenį
tarptautiniame AM viešinime (žr. 24 pav.)
Analizuojamos šalys DAAD tyrimo metu išskyrė šiuos svarbius AM viešinimo aspektus: Estija
pabrėžė gerai išplėtotą IT infrastruktūrą bei gyvenimo sąlygų patrauklumą, susisiekimą su
kitomis šalimis, ypač su šiaurine Europa; Vengrija nurodė galimybės studijuoti vengrų kalba
svarbą tautinėms mažumoms, gyvenančioms kaimyninėse valstybėse.

24 paveikslas. Svarbiausi tarptautinio AM viešinimo aspektai ES (%)
Šaltinis: DAAD, 2010 m.

Taip pat, DAAD tyrimo metu buvo nustatytos dažniausiai naudojamos viešinimo priemonės,
pavaizduotos 25 paveiksle.
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25 paveikslas. AM tarptautinės viešinimo priemonės ES.
Šaltinis: DAAD, 2010 m.
*mėlyna spalva pažymėti tie, kurie atsakė naudojantys atitinkamą priemonę “labai dažnai” ir “dažnai”, raudona
spalva pažymėti visi atitinkamą priemonę pasirinkę respondentai

Analizuojant DAAD tyrimo metu gautus rezultatus pastebima, kad dažniausiai naudojamos AM
viešinimo priemonės yra lankstinukai, internetiniai portalai, universitetų katalogai, tarptautinės
parodos. Kiekvienais metais vyksta tarptautinė EAIE paroda, kurioje dalyvauja visos
analizuojamos ES šalys. Flandrijos agentūra Flamenco 2011 m. sumažino dalyvavimą atskirose
studijų parodose ir daugiau koncentruojasi ties tinklų, tokių kaip EAIE ir NAFSA, parodas.
Flandrijos, Suomijos „Study in...“ portalai skelbia informaciją apie būsimas parodas. Tai yra gera
galimybė būsimiems studentus informuoti apie galimybę pabendrauti su AMI atstovais
tiesiogiai.42
Lietuvos atveju AM viešinimo priemones galima išskirti į tris pagrindines grupes:
1. Virtualios priemonės: interneto erdvėje randami tinklapiai, video medžiaga,
parsisiuntimai (pvz. universitetų pagalbiniai gidai). Šiuo metu priemonės yra
įgyvendinimo stadijoje: portalas study in, kuris tradiciškai asocijuojasi su pagrindiniu
informacijos šaltiniu nėra išbaigtas, kiekvienas universitetas interneto erdvėje prisistato
savaip ir pateikia tokią informaciją, kokią laiko esant naudinga. Komunikacijos akcentai
orientuojami į tam tikros AMI viešinimą, bendrai nekoordinuojant viešinimo priemonių.
2. Žvelgiant iš potencialaus užsienio studento pozicijų, gana sudėtinga rasti argumentų,
kodėl studijuoti Lietuvoje – net ir tikslingai ieškant informacijos apie studijas Lietuvoje
yra sudėtinga atsakyti į pagrindinius klausimus. Informacijos šaltiniai prieštarauja vieni

42

www.studyinflanders.be
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kitiems. Galima teigti, kad galimybė viešinti Lietuvos AM internete nėra pakankamai
išnaudojama.
3. Prisistatymai parodose ir kituose renginiuose: tarptautinėse parodose universitetai
dažniausiai dalyvauja savo lėšomis ir iniciatyva, tačiau yra ir koordinuotų iniciatyvų
(pvz. per AM plėtrą užsiimančias įstaigas, tokias kaip Švietimo mainų paramos fondas).
4. Pristatymas per užsienio partnerius ir programas. Dalis Lietuvos universitetų vykdo
bendras veiklas su užsienio universitetais, taip pat dalyvauja tarptautinėse mainų
programose.
Išanalizavus ES šalių naudojamas viešinimo priemones, galima išskirti šiuos svarbiausius
aspektus:43
 Tarptautinė rinkodara yra plačiai naudojama Europos AM erdvėje.
 Daugiausiai AMI orientuojasi ir sutelkia savo pastangas į nedidelį skaičių pagrindinių
geografinių regionų.
 Nacionaliniu lygiu daugelis Europos aukštojo mokslo erdvės valstybių turi nacionalines
agentūras, atsakingas už AM viešinimą.
 AMI naudoja įvairias viešinimo priemones, iš kurių populiariausios yra
lankstinukai/dalomoji medžiaga, parodos ir interneto portalai.
 AMI dalyvauja daugelyje ES programų, kurios prisideda prie AM viešinimo.
 Pastebima vieninga informacijos, susijusios su Europos AM erdve, sklaida – kokybiškas
AM, įvairovė, gyvenimo/kultūros kokybė.
 Kol kas nėra bendros naudojamos kalbos, susijusios su Europos AM erdvės viešinimu.
Sąvokos ir terminai turi skirtingą sampratą skirtinguose nacionaliniuose kontekstuose.
1.5.3 AM pristatymo užsienyje partnerių tinklas
DAAD atliktame tyrime daugumos šalių AM atstovai, atsakingi už viešinimą, patvirtino, jog
atlikdami AM viešinimą jungiasi į partnerystę pagal geografinius regionus, AMI tipus,
programas ir kitus veiksnius (žr. 26 pav.). Taip pat, dauguma DAAD tyrimo respondentų nurodė,
kad partnerystės AM rinkoje yra dažnėjantis reiškinys, nes tai padeda išlikti konkurencingiems.

26 paveikslas. Ar Jūsų šalies AMI jungiasi į partnerystę, viešindamos savo paslaugas? (%)
Šaltinis: DAAD, 2010 m.

43

DAAD, 2010 m.
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Išanalizavus Flandrijos, Estijos, Suomijos, Vengrijos ir Australijos partnerių tinklus,
paaiškėjo, jog daugiausiai partnerystė yra užmezgama pasirašant bendradarbiavimo sutartis ir
organizuojant bendras studijų programas. Australijos atveju, AMI yra įkūrusi bendrus paramos
centrus strateginiuose regionuose.
Taigi, didžiojoje daugumoje analizuojamų valstybių, partnerystė su užsienio šalių agentūromis,
užsiimančiomis studentų paieška, vyksta instituciniu lygiu t.y. kiekviena AMI atskirai bando
užmegzti ryšius su užsienio agentais. Pasitaiko, kad AMI savo portaluose skelbia informaciją
apie juos atstovaujančius agentus, tačiau tai labiau atsitiktinumas nei pasikartojantis reiškinys.
Šioje srityje išsiskiria Australija, kuri turi labai platų agentų/agentūrų tinklą, internete kiekvienai
šaliai (nuo Japonijos iki Portugalijos) yra įkurtas atskiras portalas, prieinamas iš pagrindinio
studyinaustralia.gov.au portalo meniu pavadinto „Pagalba Jūsų šalyje“. Kitos šalys taip pat turi
pavienių iniciatyvų kaip Belgijos-Kinijos prekybos rūmų Kinijoje organizuojamas alumni
renginys, šeši Estijos universitetų organizuoti seminarai Šanchajaus EXPO parodoje, su tikslu
reklamuoti labiausiai patrauklias ir kokybiškas magistrantūros programas anglų kalba.
Lietuvos AM pristatymo užsienyje partnerių tinklas dar nėra sukurtas. Tiek 2008 – 2010 m., tiek
2011 – 2012 m. AM tarptautiškumo skatinimo programų priemonių plane nėra numatyti
veiksmai šiai situacijai pakeisti.
Šiuo metu AM pristatymas užsienyje priklauso nuo AMI, Lietuvos ambasadų bei konsulatų
iniciatyvų. Bendros sistemos nebuvimas lemia neorganizuotą veiklų įgyvendinimą. AMI savo
paslaugas (kartu ir Lietuvą) pristato bendradarbiaudamos su užsienio AMI. Geriausiai žinomos
studijų tarptautiškumo programos ERASMUS ir Nordplus teikia informaciją užsienyje apie
Lietuvos universitetus – partnerius tiek per savo informacinį tinklą, tiek per studentus ar
dėstytojus, dalyvavusius mainų programose. AMI savo paslaugas viešina, sudarydamos
tarptautines sutartis.
1.5.4 APIBENDRINIMAS
Išanalizavus Belgijos (Flandrijos), Estijos, Suomijos, Vengrijos, Australijos ir Lietuvos portalus
„study in ...“, AM prekės ženklus, viešinimo produktus, priemones bei užsienio partnerių tinklą,
pateikiamos pagrindinės tendencijos.
Portalas „study in..“ ir AM prekės ženklas
Analizuojamų šalių studijų portalų turinys atitinka šalies AM tarptautiškumo strategijoje
nurodytas vystymo kryptis. Vengrijoje nėra oficialaus “study in …” portalo, o Lietuva oficialus
portalas šiuo metu kuriamas. Pagrindiniai neoficialių portalų trūkumai – nuorodos į
neegzistuojančius šaltinius bei pateikiamos informacijos neišsamumas.
Visos analizuojamos valstybės, išskyrus Vengriją, turi patvirtintą AM prekės ženklą, glaudžiai
susijusį su bendru šalies įvaizdžiu, išryškinantį stipriąsias šalies puses, kurios yra aktualios
atvykstantiems užsienio studentams. Pagal Belgijos, Suomijos ir Australijos pavyzdį, kuriamas
AM viešinimo produktų prekės ženklas turėtų atsižvelgti į tris lygmenis: tarptautinį, valstybinį,
pramonės/ institucinį.
Viešinimo produktai, sklaidos priemonės
DAAD (2010 m.) atliktas tyrimas, orientuotas į AMI ir nacionalinių agentūrų rinkodaros
iniciatyvas Europos AM erdvėje, išskyrė, jog vieni iš svarbiausių AM viešinimo aspektų yra
studijų kokybė, AMI įvaizdis, studijų kaina ir studijos Europoje. AMI naudoja įvairias viešinimo
priemones, iš kurių populiariausios yra lankstinukai/dalomoji medžiaga, parodos ir interneto
portalai.
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AM pristatymo užsienyje partnerių tinklas
Dauguma DAAD tyrimo respondentų nurodė, kad partnerystės AM rinkoje yra dažnėjantis
reiškinys, nes tai padeda išlikti konkurencingiems AM rinkoje. Partnerystė dažniausiai
užmezgama pasirašant bendradarbiavimo sutartis ir organizuojant bendras studijų programas.
Australijos atveju, AMI yra įkūrusi bendrus paramos centrus strateginiuose regionuose. Lietuvos
AM pristatymo užsienyje partnerių tinklas dar nėra sukurtas. Šiuo metu AM pristatymas
užsienyje priklauso nuo AMI, Lietuvos ambasadų bei konsulatų iniciatyvų. Bendros sistemos
nebuvimas lemia neorganizuotą veiklų įgyvendinimą.

2. Rekomendacijos Lietuvai
Atlikus 5 užsienio valstybių (Belgija (Flandrija), Estija, Suomija, Vengrija, Australija) bei
Lietuvos AM tarptautiškumo analizę, Lietuvai siūlomos šios rekomendacijos, renkantis AM
tarptautiškumo skatinimo modelį.
Šalies patrauklumo užsienio studentams didinimas
1. Sukurti priemonių kompleksą atvykstančių studentų socialinei ir kultūrinei integracijai
paskatinti. Priemonės galėtų apimti intensyvius kalbos ir kultūros kursus, kurie sudarytų
sąlygas studentui geriau pajusti šalies kultūrą ir atsirasti kultūriniams ryšiams .
Specialybės kalbos kursai padidintų galimybes įsidarbinti; studentų asociacijos ir kitos
panašios veiklos paskatintų daugiau bendrauti su vietiniais gyventojais. Šios priemonės
turėtų būti taikomos siekiant naudos ilguoju laikotarpiu: užmegzti ryšiai didina tikimybę,
kad studentas pasiliks tęsti studijų arba dirbti pagal įgytą specialybę.
2. Lietuvai būtina nustatyti savo geografinį identitetą ir apibrėžti vieną ar kelias stiprybes,
kurios turėtų būti komunikuojamos (pvz. tiltas tarp vakarų ir rytų; ES valstybė; vakarų
patirties ir rytų potencialo sujungimas).
3. Suformuoti vientisą šalies įvaizdį, kurio pagrindinės kryptys ir tikslai atsispindėtų AM
strategijoje ir viešinime, įgyvendinamą tarptautiniu, nacionaliniu ir instituciniu
lygmenimis: t.y. suformuoti vertybes, kurios kryptingai ir nuosekliai būtų
komunikuojamos pasirinktais viešinimo kanalais.
4. Kaip socialinės-ekonominės veiklos stiprybę Lietuva galėtų komunikuoti kokybės ir
kainos santykį: gyvenimo kokybė šalyje prilygsta išsivysčiusių šalių, o pragyvenimo
lygis yra sąlyginai mažas, lyginant su kitomis ES šalimis.
5. Reikėtų nustatyti kryptingą politiką migracijos klausimu: siekiant tam tikrų studentų
pritraukimo (pvz. iš prioritetinių šalių ar studijuoti prioritetines specialybes) galima
griežtesnė migracijos politika, kurią sušvelnintų patogi procesų valdymo sistema, pvz.
galimybė pateikti dokumentus internetu. Lankstesnė migracijos politika turėtų būti gerai
apgalvota, siekiant užtikrinti šalies saugumą ir aukštojo mokslo kokybę.
Šalies aukštojo mokslo vertės didinimas
6. Rengiant Lietuvos AM tarptautiškumo strategiją rekomenduojame iš analizuotų šalių
perimti šią patirtį:
a. Tinkamai sukurta AM plėtros aplinka ir AMI autonomija sudaro sąlygas AM
tarptautinei plėtrai;
b. Skatinti studentų ir AM bendruomenės judumą abiem kryptimis ir užtikrinti
Lietuvos AM daugiakultūrinę aplinką;
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c. ES AM reglamentuojančių dokumentų perėmimą suvokti, kaip pagalbinę
priemonę nacionalinių tikslų įgyvendinimui, o ne kaip prioritetinę veiklą;
d. Atsižvelgiant į Lietuvos geografinę padėtį neapsiriboti Europos Mokslo ir tyrimų
erdve, bet skatinti Lietuvos AM plėtrą ir už ES ribų;
e. Naudoti AM bendruomenei priimtiną siekiamų rezultatų formulavimo metodiką.
7. Lietuvos aukštojo mokslo plėtra neturėtų būti nukreipta vien į aukštų įvertinimų
reitinguose siekimą. Aukštos vietos reitinguose dažniausiai reikalauja didelių lėšų, kurių
Lietuva negali skirti. Specifinės nišos identifikavimas ir jos pozicijų stiprinimas
užtikrintų tvaresnį plėtros modelį. Taigi, formuojant sąlygas Lietuvos AMI, galėtų
atsižvelgti į keliamus reitingų reikalavimus (ilguoju laikotarpiu – ARWU, trumpuoju –
THE-QS) šiose srityse: užsienio studentų dalis, užsienio dėstytojų dalis, mokslinės
produkcijos pripažinimas tarptautinėje mokslo erdvėje, verslios AM aplinkos
formavimas.
8. Aukštojo mokslo kokybei užtikrinti Lietuvoje galėtų būti naudojamas vadinamasis
holistinis Skandinaviškas modelis, kurio esmė į kokybės užtikrinimo sistemą įtraukti kuo
daugiau suinteresuotų pusių – AMI, kokybės užtikrinimo ir AM politiką formuojančias
valstybės institucijas .
9. Finansinė paskata yra svarbus veiksnys studentams pritraukti . Lietuvos atveju tai galėtų
būti nemokamos studijos, stipendijų ar prioritetinių stipendijų sistema. Rinkdamasis
mokamas studijas studentas tikėsis atitinkamos kokybės, todėl būtina aiški pozicija.
10. Lietuva turėtų nustatyti aiškią poziciją, kurioje būtų atspindima, ar bus siekiama naudos
trumpuoju laikotarpiu, t.y. pritraukti kuo daugiau studentų, ar ilguoju - investuojant į
pastangas, kad studentai Lietuvoje pasiliktų kuo ilgesniam laikui, pvz. dirbtų baigę
studijas.
11. Būtina užtikrinti šiuo metų įgyvendinamo nacionalinės kvalifikacijų sistemos proceso
sklandų tęstinumą, taip užtikrinant geresnį studentų informuotumą ir Lietuvos aukštojo
mokslo įsiliejimą į tarptautinę erdvę.
Užsienio studentų pritraukimas
12. Lietuvoje turėtų būti plečiamas studijų kitomis užsienio kalbomis ir kitais metodais
pasirinkimas, pvz. nuotolinių studijų užsienio kalbomis.
13. Lietuva turėtų plėsti mokslinių tyrimų programas bei jungtines mokslinių tyrimų
programas, bendradarbiavimo prioritetą taikant besivystančioms šalims, perduodant
gerąją patirtį. Platesnės galimybės atlikti mokslinius tyrimus pritrauktų aukštesnės
pakopos studentus bei dėstytojus, įsitraukusius į mokslines veiklas.
14. Lietuva turėtų taikyti viešinimo ir rinkodaros priemonių kompleksą, kuris būtų nukreiptas
į: šalis, iš kurių atvyksta daugiausia studentų (kaimyninės šalys, Turkija) ir šalis, kurios
bus pasirinktos prioritetinėmis (pvz. augančios rytų ekonomikos)
15. Atsižvelgiant į šioje dalyje atliktą analizę, Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms
rekomenduotume mobilumo skatinimui aktyviau naudoti turimas Erasmus programas ir
kitas tarptautines programas, skirtas mobilumui skatinti. Taip pat, būtina pradėti rinkti
mobilumą atspindinčius statistinius duomenis, kurie yra būtini siekiant identifikuoti
esamą mobilumo būklę bei nustatyti vykdomos politikos poveikį pokyčiams mobilumo
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dinamikoje.
AM pristatymo užsienio piliečiams priemonės
16. Partnerių tinklo sukūrimas turėtų vykti bendradarbiavimo lygmenyje (pvz. su
augančiomis ekonomikomis), nes atstovybių kūrimas reikalauja didžiulių išteklių.
Draugiškų mokslinių ryšių užmezgimas šiuo atveju galėtų būti naudingesnis.
17. Lietuvos aukštojo mokslo viešinimo priemonės turėtų aiškiai atspindėti aukštojo mokslo
tarptautiškumo strategijos kryptis ir jas paremti. Lietuvos pozicija ir stiprybės turėtų būti
aiškiai apibrėžtos, o įvaizdžio kūrimas kryptingas.
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1 priedas
Nestruktūruoto interviu, atlikto su ekspertais, dirbančiais su AM tarptautiškumo skatinimo
programomis, klausimynas lietuvių ir anglų kalbomis.
Lietuviškas klausimyno variantas
1. Kokie Jūsų valstybės geografiniai pranašumai, pritraukiant užsienio studentus ir vystant
aukštojo mokslo tarptautiškumą?
2. Koks yra Jūsų valstybės įvaizdis užsienio studentų akimis? Kokios pagrindinės stiprybės?
3. Kaip Jūsų valstybė suvokiama iš užsienio studentų perspektyvos?
4. Kokie yra pagrindiniai studentų motyvai pasirenkant studijas Jūsų valstybėje?
o Socialinis gyvenimas
o Ekonominė situacija
o Socialinė apsauga
o Apgyvendinimo galimybės
o Pragyvenimo kaina
o Kita
5. Ar galėtumėt įvertinti migracijos politiką užsienio studentams (atvykstantiems iš ES ir
trečiųjų šalių) Jūsų šalyje? Kaip ji gali būti tobulinama? Ar užsienio studentai turi
galimybę dirbti?
6. Ar Jūsų valstybė turi aukštojo mokslo tarptautiškumo strategiją? Kokios yra pagrindinės
įgyvendinimo priemonės?
7. Kaip Jūsų valstybė siekia aukštojo mokslo tarptautinio pripažinimo (studijų kokybės,
akademinis personal srityje ir kt.)?
8. Ar Jūsų valstybė turi strateginį tikslą būti aukštojo mokslo reitinguose? Jei taip, kokiems
reitingamams teikiama pirmenybė?
9. Kas atsakingas už akademinės kvalifikacijos studijų tikslais pripažinimą Jūsų šalyje?
10. Ar Jūsų valstybė suteikia finansinę paramą atvykstantiems studentams?


Aukštojo mokslo institucijų lygyje



Nacionaliniame lygyje



Paskolos



Stipendijos



Parama užsienio studentų šeimos nariams

11. Kaip portalas “study in…” prisideda prie užsienio student pritraukimo? Kokia Jūsų
nuomone yra svarbiausia informacija pateikiama „study in ...“ portale? Kokių dažniausiai
klausimų susilaukiate iš esamų ir būsimų užsienio studentų?
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12. Kokias reklamos priemonės Jūsų valstybė/universitetai taiko siekdami pritraukti užsienio
studentus?
13. Kokie yra naudojami komunikacijos kanalai informacijos sklaidai?
14. Ar dalyvaujate studijų tarptautinėse parodose? Kokią naudą matote?
15. Kaip buvo sukurtas “study in..” logotipas?
16. Ar Jūsų valstybė/universitetai turi tarptautinių partnerių apie studijų galimybes Jūsų
šalyje/universitetuose informacijai skleisti? Kokie tai partneriai?
17. Ar galite teigti, kad užsienio studentų skaičius auga Jūsų šalyje? Kokios pagrindinės
priežastys?
18. Kaip atvykstančių studentų skaičius pasikeitė Jūsų šalyje per pastaruosius penkis metus?
Kokios pagrindinės priežastys?
19. Kiek programų užsienio kalba siūlo Jūsų šalies AMI?
20. Ar Jūsų AMI siūlo jungitines ar dvigubo diplomo programas?
21. Kokia taikoma studijų kaina užsienio studentams Jūsų AMI? Ar studijų kaina yra
reguliuojama valstybės? Ar studentams atvykusiems iš trečiųjų šalių yra taikoma kitokia
studijų kaina?
22. Ar siūlote kitas paramos priemones užsienio studentams, kurios nebuvo paminėtos
ankščiau?
Angliškas klausimyno variantas
1. What are your country's geographical advantages for attracting foreign students and
developing internationalization of higher education?
2. What do you think is your image of the country through the eyes of foreign students?
What are the main strengths?
3. How your country is perceived by foreign students perspective?
4. What are the main motivatios for students to choose your country for studies?
o Social life
o Economic situation
o Social security
o Accomodation posibilities
o Living costs
o Other
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5. Can you evaluate immigration policy for foreign students (from EU, outside EU) in your
country? How it can be improved? Are there any possibilities to work for foreign
students?
6. Does your country have internationalisation strategy for higher education? What are the
main implementation tools?
7. How do your country seek the international recognition of higher education (quality of
studies, academic personnel etc.)?
8. Do your country has the strategic focus to be rated in international ratings for higher
education? If yes, what kind of ratings your country is preferred to be rated?
9. Who is responsible for academic recognition of higher education qualification for the
purpose of further studies?
10. Does your country provide any financial support for incoming students?
 On HEI level?
 National level?
 Loans?
 Grants?
 Any support for students‘ family members?
11. How the portal „study in…“ helps to attract foreign students? What do you consider as
the most important information in your „study in…“ portal? What kind of requests you
are receiving most often from the current and prospective foreign students?
12. What kind of promotional tools does your country/university employ to attract the
foreign students?
13. What kind of communication channels is used for disseminating the information for
foreign students?
14. Do you participate in international fairs like “Study abroad” and others? Do you see the
value created by these international fairs?
15. How was the “study in” logo developed?
16. Does your country/institution have international partners for promoting opportunities to
study in your country/institution? What kind of partners they are?
17. Can you say that the number of international students increasing in your
country/institution? What are the main reasons?
18. How the numbers of exchange students were changing in your country/institution in the
last five years? What are the main reasons?
19. How many programmes in foreign languages are offered by your institution(s)?
20. Does you institution(s) offer international joint or double degree programmes?
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21. What are the tuition fees for international students in your institution(s)? Are they
regulated by the government? Do you have different tuition fees for students coming
from outside EU?
22. Do you offer other kinds of support to foreign students what wasn’t mentioned?
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2 priedas
Šalių vizos arba leidimo gyventi procedūrų aprašymas
Dėl
vizos/leidimo
aprašymas

gyventi

procedūros

Institucijų skaičius – 3
BE

2. Migracijos tarnyba priima sprendimą dėl vizos
išdavimo.44

2. Sprendimą priima Policijos ir sienos apsaugos
departamentas.

pateikiami

1. Paraiška, nuotraukos.
2. Patvirtinimas apie studijas aukštojo mokslo
institucijoje.
45

4. Užsienio studentui laikinai gyvenančiam šalyje
vietos valdžios institucijos išduoda asmens
tapatybės dokumentą, leidžiantį atvykti ir išvykti iš
šalies. Dokumentas nurodo buvimo šalyje
laikotarpį.

1. Dėl leidimo laikinai gyventi šalyje pareiškėjas
kreipiasi į Estijos diplomatinę atstovybę.

gauti

3. Finansinės paramos patvirtinimas .

3. Atvykus į Belgiją, būtina užsiregistruoti per 8
dienas.

EE

gyventi

Dokumentų skaičius – 6:

1. Dokumentai pateikiami Belgijos diplomatinei
atstovybei, kuri persiunčia dokumentus Migracijos
tarnybai.

Institucijų skaičius – 1

Vizai/leidimui
dokumentai

4. Gero elgesio pažyma arba dokumento atitikmuo
už paskutinius 5 metus, išduotas ne vėliau kaip prieš
6 mėnėsius.
5. Sveikatos pažyma.
46

6. Kelionės bilietų užsakymo patvirtinimas .
Dokumentų skaičius – 7:
1. Paraiška, nuotraukos; gyvenimo aprašymas (CV);
2. Motyvacijos laiškas;
3. Finansinės paramos patvirtinimas;
4. Galiojantis kelionės dokumentas;
5. Sveikatos draudimas;
47

6. Kalbos įgūdžius patvirtinantis dokumentas ;
7. Oficialus aukštosios mokyklos pakvietimas
studijuoti.

FI

Institucijų skaičius – 3

Dokumentų skaičius – 7 ir daugiau

1. Pateikiama paraiška Suomijos diplomatinei
atstovybei, kuri perduoda ją Suomijos migracijos
tarnybai, kuri priima sprendimą.

1. Paraiška leidimui gyventi arba vizai, nuotrauka.

2. ES šalių, Lichtenšteino ir Šveicarijos piliečiai

2. Paso kopija.
3. Aukštosios mokyklos patvirtinimo laiškas,
kuriame nurodoma, kokioje programoje studijuos

44

http://diplomatie.belgium.be/en/services/travel_to_belgium/visa_for_belgium/long_stay/study/
Finansinės paramos laiduotojas pateikia informaciją apie paskutinių trijų mėnesių atlygį ir garantuoja, kad
prireikus padengs studento sveikatos, pragyvenimo ir išvykimo iš šalies išlaidas. 2011/2012 m.m. laiduotojo
pajamos turėjo sudaryti: 860 Eur. asmeninėms išlaidoms, 488 Eur. studento išlaidoms ir 150 Eur. kiekvienam
papildomai išlaikomam asmeniui.
45

46

Gavus patvirtinimą apie stuteiktą leidimą laikinai gyventi šalyje, būtina pateikti kelionės bilietus, išrašytus
pareiškėjo vardu be grąžinimo teisės.
47

Išduotas mokslo įstaigos, išskyrus atvejus, kai studentas atvyksta į kalbos kursus.
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Dėl
vizos/leidimo
aprašymas

gyventi

procedūros

Vizai/leidimui
dokumentai

gyventi

gauti

pateikiami

privalo registruotis Policijos skyriuje48.

asmuo, kokia jos trukmė ir kt.

3. Leidimo gyventi maksimali trukmė 1 metai. Jei
studijos trunka ilgiau, teikiama papildoma paraiška
leidimo gyventi pratęsimui.

4. ES ir kitų šalių piliečiai, išskyrus šiaurės Europos
šalis (Švedija, Norvegija, Danija, Islandija), savo
nuožiūra pateikia dokumentus, įrodančius, kad turi
pakankamai finansinių išteklių gyvenimui šalyje 49.
5. Sveikatos draudimas50.
6. Kalbos žinias patvirtinantis dokumentas.
7. Jei studijos jau prasidėjo, papildomas mokymo
organizacijos patvirtinimas dėl registracijos į
studijuojančių sąrašus.
8. Dokumentas, patvirtinantis informaciją apie
gyvenamąją vietą Suomijoje.
9. Gali būti prašoma kitų dokumentų, atsižvelgiant į
konkrečią situaciją.

Institucijų skaičius – 1
HU

Dokumentų skaičius – 5:

1. Pareiškėjas kreipiasi į Vengrijos diplomatinę
atstovybę dėl vizos D, kuri suteikia teisę
vienkartiniam atvykimui į šalį ne daugiau nei 30
dienų laikotarpiui.
2. Dėl leidimo laikinai gyventi studentas kreipiasi
atvykęs į šalį.
3. Atvykus į Vengriją ilgesniam nei 30 dienų
laikotarpiui būtina deklaruoti gyvenamąją vietą
migracijos tarnyboje ne vėliau nei per 3 dienas nuo
atvykimo dienos.
4. Per 14 dienų nuo atvykimo dienos reikia kreiptis
į savivaldybės institucijas dėl laikino leidimo
gyventi šalyje.
Institucijų skaičius - 2

AU

1. Paraiška pateikiama el. būdu.
2. Aukštoji arba kt. mokymo institucija.
3. Atvykus, per 7 dienas privalu pranešti savo
mokymo paslaugų tiekėjui apie savo gyvenamąją

1. Paraiška, nuotraukos.
2. Patvirtinimas iš aukštojo mokslo institucijos, kad
studentas atleistas nuo studijų įmokos arba yra ją
sumokėjęs.
51

3. Dokumentas apie pragyvenimo lėšas .
4. Dokumentas patvirtinantis gyvenamąją vietą
52
Vengrijoje .
5. Sveikatos draudimas.

Dokumentų skaičius – 9 (gali kisti dėl papildomų
reikalavimų):
1. Paraiška.
2. Organizacijos, kuri kviečia mokytis, patvirtinimas
arba registracijos į kursą patvirtinimas kartu su
laišku, kuriame siūloma vieta į pasirinktą kursą53.

48

Jei tuo metu yra Suomijoje, leidimo gyventi kreipiasi į policiją.

49

500 EUR vienam mėnesiui arba 6000 EUR per metus.

50

Ne mažiau kaip 100 000 EUR medicininio gydymo išlaidoms.

51

Banko sąskaitos išrašas arba tėvų patvirtinimas, kad bus padengtos visos išlaidos susijusios su pragyvenimu šalyje
arba dokumentas, patvirtinantis gaunamą stipendiją.
52

Pažyma iš bendrabučio, būsto nuomos sutartis ar kt.
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Dėl
vizos/leidimo
aprašymas

gyventi

procedūros

vietą

Vizai/leidimui
dokumentai

gyventi

gauti

pateikiami

3. Finansavimo galimybių patvirtinimo dokumentas.
4. Anglų k. žinias patvirtinantis dokumentas.
5. Sveikatos draudimas.
6. Neturi įsiskolinimų Australijos Federacijai.
7. Dokumentai, patvirtinantis asmeninius ir
finansinius įsipareigojimus savo šalyje.
8. Akademinius pasiekimus patvirtinantis
dokumentas.
9. Dokumentas apie gyvenamąją vietą
Visi dokumentai turi būti pateikti anglų k. (vertimas
sertifikuotas), dokumentų kopijos patvirtintos
juridiškai.

LT

53

Institucijų skaičius – 3
1. Atvykus mokytis Universitetas patikrina
dokumentus ir patvirtina priėmimą.
2. Migracijos tarnyba, gavusi patvirtinimą
parengia dokumentus reikalingus išduoti
vizai/leidimui gyventi.
3. Su dokumentais kreipiamasi į Lietuvos
ambasadą gauti vizai.

Dokumentų skaičius – 5
1. Galiojantis kelionės dokumentas.
2. Užpildyta forma patekti į Šengeno erdvę.
3. Asmens nuotrauka.
4. Sveikatos draudimo pažyma.
5. Dokumentas, patvirtinantis leidimą grįžti į
atvykimo šalį arba trečią šalį.

Viza išduodama, jei asmuo užregistruojamas nuolatinėje studijų programoje.
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3 priedas
Estijos AM tarptautiškumo prioritetai, kuriant teisinę aplinką

Prioritetas

Veikla

Kokybė ir kokybės
užtikrinimas

Integruoti Estijos Akreditacijos Centrą į Europos kokybės užtikrinimo agentūrų registrą.

Diplomų pripažinimo
supaprastinimas
siekiant
suaktyvinti
mobilumą

Išvystyti užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo sistemą.

Bendrų
programų
siūlymas ir diplomų
pripažinimas

Įtraukti jungtines programas į Mokslo ir tyrimų ministerijos registrą, siekiant įteisinti
jungtines programas.

Sukurti teisinius dokumentus (įstatymus), kurie užtikrintų, kad Estijos AMI galėtų
naudotis kompetetingų akreditavimo agentūrų paslaugomis, o jų akreditavimo rezultatai
būtų pripažįstami Estijoje.
Sukurti teisinę bazę, kurios dėka kvalifikacijų pripažinimo sistemoje veikiančios agentūros
būtų griežtai reguliuojamos. Šių agnetūrų veikla turi remtis skaidrumo ir kokybiškų
sprendimų principu, įprasta kvalifikacijos pripažinimo praktika, Estijos teisine baze ir
Lisabonos Konvencijos dokumentais.

Pakoreguoti Diplomų ir Akademinių ataskaitų statutą.
Pripažinti jungtinės programos diplomą tik tuo atveu, jei programa atitinka kokybės
reikalavimus ir yra akredituota pripažintos akreditacijos agentūros.

Teisė siekti gauti
studijų išmokas ir
paskolas
studijoms
tuomet,
kai
yra
studijuojama užsienio
universitete.

Sukurti įstatymus, kurie užtikrintų, kad studentai studijuojantys Estijoje ir užsienyje
tutrėtų vienodas galimybes gauti stipendiją.

Nuostata
tarptautinio
mokslo

Išvystyti AM pripažinimą. Sukurti tarptautinio AM stebėsenos mechanizmus siekiant
išplėsti prieigą prie AM; padidinti prieinamų alternatyvų kiekį tiek studentams, tiek AM
institucijoms; skatinti novatoriškų studijų organizavimo formų ir metodų naudojimą;
padidinti Estijos AM konkurencingumą.

dėl
aukštojo

Norint Estijoje atidaryti užsenio AM institucijos padalinį, ta institucija turi būti pripažinta
jos motininėje šalyje, bei atitiktų motininėje šalyje egzistuojančius kokybės reikalavimus.
Svarbu atsižvelgti ir į institucijos reputaciją motininėje šalyje.
Užsienio mokslo institucijos ar padalinio veikla turi atitikti motininės šalies ir Estijos
įstatymus bei UNESCO/ Europos Gerosios praktikos kodekso dėl užsienio AM
pripažinimo tarybos (Council of Europe Code of Good Practice in the Provision of
Transnational Education) reikalavimus.
Sukurti palankias teisines sąlygas Estijos AM institucijų plėtrai į užsienio rinkas.
Pirmiausiai užtikrinant bendrą kvalifikacijų pripažinimą.
Migracijos politika

AM institucijos turi suformuoti susitarimą, kuriame apibūdintų minimalias paslaugas ir
sąlygas, kurios siūlomos užsienio studentams ir dėstytojams atvykstantiems į Estiją. Toks
susitarimas paskatintų palankesnės imigracijos politikos formavimą.
Bendradarbiaujant su kitomis ministerijomis ir agentūromis sukurti sąlygas, kuriomis būtų
užtikrintas sepcialus užsienio studento ar dėstytojo statusas, o talentingiausiems studentans
ir dėstytojams po studijų ar kontrakto pabaigos būtų leidžiama pasilitki Estijoje.
Studentams turi būti leidžiama vykdyti mokymo veiklas kol jie studijuoja. Turi būti
atsižvelgta į užsienio studentų ir dėstytojų poreikius formuojant socialines paslaugas,
sveikatos apsuaga turi būti išplėsta tiek, kad padengtų tų užsienio studentų išlaidas, kurias
finansuoja Estijos vyriausybė.
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Šaltinis:http://www.tlu.ee/files/arts/264/KH%20RV4408e35c013e25e848df3a365fb841c9.doc
http://www.studyinestonia.ee/images/tekstid/hestrategy.doc
http://www.studyinestonia.ee/images/tekstid/rdandinnovation.pdf
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4 priedas
Estijos AM tarptautiškumo prioritetai, vystant mokymo internacionalizaciją
Prioritetas

Veikla
Studentų mobilumas

Galimybė
dalyvauti
studentų mainuose

Sukurti sąlygas studijų institucijoje studentų išvykoms į užsienį, bei pasiruošti priimti
tarptautinių mainų studentus.
Panaikinti mobilumo kliūtis pirmos pakopos studentams, kurios kyla studijas
organizuojančioje institucijoje, t.y. turi būti patobulinta studijų užsienyje pripažinimo tvarka
ir subalansuoti išsiunčiamų ir priimamų studentų srautai.

Užsienio
atvykę
studijoms

studentai
pilnoms

Sukurti palankią studijoms aplinką, kuri pritrauktų gabius ir motyvuotus užsienio studentus,
t.y. taikyti vienodas priėmimo į studijas taisykles ir reikalavimus, taikyti tarptautiniu mastu
pripažintus kalbos patikrinimo testus.
Nustatyti minimalius užsienio studentų priėmimo kriterijus nacionaliniame lygmenyje.
Regulariai stebėti prieš atvykstant užsienio studentų įgytą kvalifikaciją.
Ypatingą dėmesį skirti užsienio studentų pritraukimui į konkurencingų specialybių
doktorantūros ir magistrantūros studijas. Skirti nacionalines stipendijas ir užsienio
studentams.

Doktorantų mobilumas

Padidinti valstybės fiansuojamų doktorantūros vietų skaičių, siekiant paskatinti atvykti
užsienio studentus.
Užsienio studentams taikyti tokias pačias priėmimo į doktorantūrą sąlygas kaip ir Estijos
studentams.
Peržiūrėti socialinės apsaugos sistemą siekiant užtikrinti iš užsienio atvykusių doktorantų
vienodas teises.
Iki 2015 metų pasiekti, kad kiekvienas studentas besiginantis disertaciją būtų nors vieną
semestrą praleidęs užsienyje.
Skirti finansavimą specifinių ir trūkstamų specialybių doktorantūros studijoms užsienyje;
Užsienio Know-How

Didinti
akademinio
personalo iš užsienio
kiekį

Skelbimus apie lasivas darbo vietas aukštojo mokslo institucijoje skelbti tarptautinėse
žiniasklaidos priemonėse ir užsienio kalba. Įtraukti užsienio ekspetus į profesorių atrankos
procedūras.
Atvežti į Estiją auksčiausio lygio akademinį personalą toms sritims, kuriose yra specifinių
kompetencijų trūkumas.

Pritraukti akademinį
personalą,
kuris
daktaro laipsnį yra
įgyjęs užsienyje

Sukurti aplinką skatinančią jaunus mokslininkus, kurie apgynė disertaciją užsienyje, sugrįžti
į Estiją.
Sukurti po doktoranturinių studijų instituciją ir užpildyti podoktorantūrinių studijų pozicijas
tarptautiniu mastu konkurencingoms specialybėms.
Palaikyti ryšį su Estijos piliečiais studijuojančiais doktorantūroje ir po doktorantūros studijų
programose užsienyje.
Sukurti platformą, kuroje galėtų registruotis užsienyje studijuojantys Estijos piliečiai ir kuri
suteiktų galimybę jiems gauti jų kvalifikaciją atitinkantį darbo pasiūlymą.
Studijų programų internacionalizacija

Programos
kalba

užsienio

Bendrų
tarptautinių
programų kūrimas ir

Vyriausybė finansuos programų užsienio kalba kūrimą taikomųjų mokslų srityje ir tų
programų, kurios sukuria pridėtinę vertę visuomenei.
Įvairių fondų lėšos bus nukpreipiamos į bendrų tarptautinių programų kūrimą.
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įgyvendinimas
Dalykai ir moduliai
užsienio kalba

Kiekviena institucija turi įdiegti tarptautinę studijų dimensiją savarankiškai pasirinkdamos
metodus ir motyvacijos schemas.

Visų studentų studijų
internacionalizavimas

Kuriant studijų programas būtina atkreipti dėmesį į tarptautinį ir tarpdisciplininį aspektus., estudijas. Visose studijų programose turi būti numatyta galimybė studijuoti užsieno kalbą.
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5 priedas
Suomijos tarptautiškumo strategijos 2009 – 2015 įgyvendinimo priemonės
Prioritetas

Veikla

Pilnai tarptautinės
AM bendruomenės
sukūrimas.

• Mobilumo programų 2010-2015 m. finansavimas, skiriant 30 mln. EUR.
• AMI studijų programose bus integruojamas adaptuotas tarptautiškumo
skatinimo modulis. Į tarptautines studijų programas bus įtraukiamas emokymasis.
• AMI, bendradarbiaudamos su studentų organizacijomis, turi užtikrinti
pakankamus išteklius užsienio studentų konsultavimo paslaugoms.
• AMI turi įdiegti vienodai greitą kvalifikacijų pripažinimo sistemą užsienio ir
vietos studentams.
• Užtikrinant studijų kokybę užsienio studentams, AMI iš dėstytojų turi prašyti
atitinkamų kalbos mokėjimo sertifikatų ar sukurti savo sistemą.

AMI kokybės
patrauklumo
gerinimas.

ir

• AMI turi bendradarbiauti, sukurdamos nacionalinio lygio tyrimų
infrastruktūrą, kuri bus finansuojama Suomijos Švietimo Ministerijos ir
Akademijos.
• Universitetai ir politechnikumai turi plėsti bendradarbiavimą mokslo
tiriamojoje veikloje, kuriai bus skirta ESF programa “Kompetencijų klasterių
augimas ir tarptautiškumas”.
• AMI turi užtikrinti pakankamą aukšto lygio, tarptautinių tyrėjų skaičių
strateginėse srityse.
• AMI, bendradarbiaudamos su vietinės valdžios atstovais, turi teikti
centralizuotą informaciją apie apgyvendinimą, sveikatos apsaugą ir
įsidarbinimo galimybes.
• Švietimo ministerija, Nacionalinė Švietimo Taryba ir AMI turės sukurti
nacionalinę studentų atrankos sistemą bei paslaugas, adaptuotas užsienio
studentams.
• Švietimo ministerija 50% padidins Fulbright centro finansavimą, siekiant
paremti talentingus, jaunus mokslininkus, AMI bendradarbiavimą ir aukšto
lygio Amerikos mokslininkų pritraukimą į Suomiją.

Ekspertinių žinių bei
įgūdžių
eksporto
skatinimas.

• Švietimo ministerija įkurs tarybą, kuri rems AMI ir eksporto organizacijų
bendradarbiavimą.
• research.fi portalas, skirtas skatinti tarptautiškumą, pateikiant naujausią
informaciją apie Suomijos mokslo, technologines ir inovacines veiklas.
• Užsienio studentų, dėstytojų ir tyrėjų ALUMNI veiklos vystymas.
• Kokybės užtikrinimas, remiantis UNESCO ir OECD nurodymais.
• Švietimo ministerija rems AMI bendradarbiavimą su augančios ekonomikos ir
besivystančiomis šalimis.
• Tarptautinių universitetų kūrimo projektas.
• Aleksanteri Instituto plėtra, skirta nacionalinei Rusijos tyrimų grupei.
• Suomių ir rusų studentų mainų programų (FIRST) finansavimo didinimas iki
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500.000 EUR kasmet.
Multikultūrinės
visuomenės
skatinimas.

• AMI turės stiprinti suomių kalbos ir kultūros mokymus.
• Švietimo ministerija ir AMI turi remti užsienio studentų integravimą į darbo
rinką.
• Stojimui reikalingų parengiamųjų kursų užsienio studentams didinimas.
• Užsienio studentų kvalifikacijų pripažinimo proceso gerinimas.
• Informacija užsienio studentų šeimos nariams.
• ESF, skirtų tarptautiškumo ir multikultūrinės aplinkos skatinimui,
panaudojimas.
• Kartu su kitais valdžios atstovais Švietimo ministerija sieks prailginti leidimą
gyventi Suomijos AM baigusiems studentams, kurie ieško įsidarbinimo
galimybių Suomijoje.

Globalios
atsakomybės
skatinimas.

• AMI bus skatinamos kurti tarptautinį bendradarbiavimą, atitinkantį tikslus,
numatytus JT Darnaus vystymosi švietimo dešimtmetis 2005-2014 m.
• “North-South-South” programos plėtra.
• Užsienio reikalų ministerija ir Švietimo ministerija kartu koordinuos
atitinkamą paramą AMI.
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6 priedas
Suomijos AMI tarptautiškumo strategijos 2009–2015 m. nustatyti tikslai
Tikslas

2015

Užsienio studentų, atvykusių pilnoms studijoms AMI, skaičius

20.000

7%

11.303

3,7%

Bendra užsienio studentų dalis AMI
Dėstytojų
ir
ekspertų
atvykstantys
(ilgalaikis
ir
išvykstantys

3.000
4.000

20%
47%
62%

1.689
3.252

15,8%
26,2%
50,4%

4.000
4.000

29%
29%

1.733
1.223

12,7%
9%

8.000
8.000

8%
8%

4.418
7.178

3,7%
6,1%

8.000
8.000

6%
6%

5.214
5.275

3,8%
3,8%

Dėstytojų
atvykstantys
(ilgalaikis
išvykstantys
Studentų
atvykstantys
(ilgalaikis
išvykstantys
Studentų
atvykstantys
(ilgalaikis
išvykstantys

ir

ekspertų

mobilumas

politechnikumuose
trumpalaikis)

mobilumas

universitetuose

ir
ir

praktikantų

trumpalaikis)

mobilumas

politechnikumuose

ir
ir

praktikantų

2007

trumpalaikis)
mobilumas

universitetuose

ir

trumpalaikis)

Šaltinis: Suomijos AMI tarptautiškumo strategija 2009–2015 m.
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