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Kaunas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatas, išklausęs Tarptautinių ryšių ir studijų centro
dekano Žilvino Padaigos informaciją, pritardamas Universiteto tarptautiškumo didinimui ir tarptautinio
bendradarbiavimo plėtojimui, n u t a r i a:
1 . S i ū l y t i iki 2013 m. birželio 30 d. pritaikyti LSMU Studijų informavimo sistemą (SIS)
studijoms anglų kalba taikant tokias priemones:
1. Įdiegti SIS anglų kalba;
2. Pilnai integruoti SIS dalinėms studijoms atvykusių mainų programų studentų studijų
procesą, pradedant galimybe patiems studentams SIS rinktis studijų dalykus, sudarant
savo dalinių studijų LSMU planus ir baigiant akademinės pažymos formavimu.
2 . P r i t a r t i LSMU siūlomų studijų programų anglų kalba propagavimui strategiškai svarbiose
šalyse:
1. Šalyse, iš kurių į LSMU atvyksta daugiausiai studentų (Izraelyje, Libane, Švedijoje,
Ispanijoje, P.Korėjoje);
2.
Naujose prioritetinėse rinkose (Turkijoje, Indijoje, Vokietijoje);
3. Žvalgomose rinkose, dalyvaujant studijų programų tarptautiškumo viešinimo
projektuose su kitomis ES šalimis, ŠMM, ŠMPF, VšĮ „Versli Lietuva“ ir kitų
institucijų iniciatyvomis.
3.
Pritarti šioms priemonėms plečiant LSMU bendradarbiavimą su Kazachstano respublikos
partneriais mokslo, studijų ir klinikinės praktikos srityse:
1. P a v e s t i Tarptautinių ryšių ir studijų centrui koordinuoti visą bendradarbiavimo su
Kazachstano respublikos partneriais veiklą, kurioje dalyvauja LSMU padaliniai.
2. P a v e s t i TRSC dekanui prof. Žilvinui Padaigai parengti LSMU bendradarbiavimo su
Kazachstano Respublikos partneriais veiklos koordinavimo nuostatus iki 2013 m.
vasario 1d.
3. P l ė t o t i LSMU ir Kazachstano Respublikos partnerių bendradarbiavimą
lygiaverčiais pagrindais vykdant abipusiai reikšmingus mokslo, studijų ir klinikinės
praktikos projektus.
4. P a v e s t i TRSC iki 2014 m. sausio 1 d. parengti LSMU filialo steigimo užsienio šalyje galimybių
studiją.
5.
T e i k t i Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriui įforminti šiame nutarime
numatytas priemones ir įpareigojimus savo įsakymu.
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