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1.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) yra tarptautinei erdvei atviras universitetas,
ypatingą dėmesį kreipiantis į studentų ir dėstytojų tarptautinio bendradarbiavimo galimybių
sukūrimą ir tarptautiškumo plėtojimą. LSMU plėtros strategija dera su Programos priemonėmis,
pastarosios padeda įgyvendinti universiteto strateginius tikslus vykdant studentų ir personalo
judumą, bendradarbiaujant diegiant inovacijas ir gerąją praktiką, dalyvaujant nacionalinėje aukštojo
mokslo reformoje. Aktyviai bendradarbiaudamas su partneriais LSMU prisideda prie Europos
strategijos 2020 įgyvendinimo. LSMU tarptautiškumo gerinimo strategija yra aprašyta „Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Strateginės plėtros gairėse 2011-2016 metams“, patvirtintose LSMU
Tarybos 2011 m. gegužės 4 d. Tarp visų vertybių, studijų plėtros strategija yra grindžiama:
universitete puoselėjamomis Europos humanistinėmis ir demokratinėmis tradicijomis;
suderinamumo su Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatomis; nuolatinio mokymosi,
profesionalumo ir tobulėjimo siekiu; aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo principais. Universitete
pripažįstamos Didžiosios universitetų chartijos, Europos Sąjungos bendros studijų erdvės ir kitos
pažangios tarptautinės mokslo ir akademinės bendruomenės nuostatos. Studijų plėtrai skirtame
strateginiame tiksle numatoma tarptautiškumo plėtra, siejama su šiais specifiniais uždaviniais: 1)
didinti užsienio studentų skaičių visose programose; 2) skatinti akademinius mainus siekiant didesnio
atvykstančiųjų skaičiaus; 3) užtikrinti tarptautinių tarpinstitucinių sutarčių finansavimą. Apibrėžti
siekiniai ir rodikliai įgyvendinimo lygiui pamatuoti. Mokymosi visą gyvenimą plėtra numatoma kaip
vienas iš uždavinių, padėsiantis įgyvendinti studijų plėtros tikslą. Mokslo plėtros srityje, tarp kitų
uždavinių, keliamas tikslas sėkmingai įsijungti į bendrą Europos mokslinių tyrimų erdvę. Universitetas
siekia efektyvių valdymo ir kontrolės procesų, didindamas veiklos efektyvumą, gerindamas
materialiųjų ir žmoniškųjų išteklių valdymą ir lėšų naudojimą.
Didžiausią dalinėms studijoms išvykstančių ir atvykstančių visų pakopų studentų dalį sudaro studentai
iš šalių, dalyvaujančių iš Programoje, tačiau universitete priimami ir trečiųjų šalių studentai. Iš
trečiųjų šalių prioritetiniais laikomi Centrinės ir Pietryčių Azijos regionai bei kaimyninės šalys, su
kuriomis LSMU aktyviai bendrauja universiteto inicijuotoje edukacinėje veikloje, o taip pat
valstybinėse ir tarptautinėse programose bei projektuose.
LSMU vykdo studentų mainus su institucijomis, su kuriomis yra pasirašytos akademinių mainų
sutartys. Visų trijų pakopų užsienio studentams sudaromos palankios sąlygos atvykti į LSMU dalinėms
studijoms ar praktikai, taip pat skatinamas LSMU studentų judumas dalinėms studijoms ir praktikai į
užsienio institucijas, tuo užtikrinant abipusę naudą bendradarbiaujančioms institucijoms. Pasirenkant
užsienio institucijas, pagrindinis dėmesys studijų programos ir mokymosi siekinių deramumui,
sukauptų kreditų perkėlimo galimybėms, atsižvelgiama į ankstesnių laikotarpių bendradarbiavimo
rezultatus bei patirtį.
LSMU akademinis personalas vyksta dėstyti į kitų šalių universitetus, pasidalindamas savo patirtimi ir
gerąja praktika bei pats jos įgydamas. Įgyta geroji patirtis perkeliama į universiteto procesų
tobulinimą. Personalo darbuotojai skatinamas vykti į pažangias šalis ir universitetus, siekiant perimti
jų gerąją patirtį ir sėkmingos veiklos modelius. LSMU akademinis personalas skatinamas vykti dėstyti į
trečiųjų šalių universitetus ir taip inicijuoti gerosios patirties, suformuotos LSMU, perdavimą bei
prisidėti prie teigiamų struktūrinių pokyčių tose institucijose. LSMU priima iš užsienio įmonių
atvykstantį personalą, vertinant praktine patirtimi pagrįsto mokymo svarbą. Dėstyti LSMU
studentams atrenkami ir kviečiami sėkmingų įmonių ir organizacijų darbuotojai, turintys mokymo

veiklos patirties. Jų paskaitų temos yra LSMU dėstomų dalykų sudėtinė dalis ir atitinka dalyko studijų
siekinius.
LSMU vykdo jungtines programas nacionaliniu lygmeniu ir panaudoja įgytą patirtį dalyvaudamas
tarptautinių jungtinių magistrantūros programų, vienos iš Programos veiklų, inicijavimo ir kūrimo
procese.
2.
Ankstesnėse programose vykdomų tarptautinių projektų patirtis bus pritaikoma vykdant
naujosios programos projektus. LSMU numato įsijungti į daugiašalius aukštojo mokslo institucijų
projektus, orientuotus į partnerystę tarp aukštojo mokslo ir socialinių partnerių kaip tiesioginių jo
rezultatų gavėjų, taip siekiant modernizuoti aukštąjį mokslą ir ruošti aukštesnės kvalifikacijos
specialistus darbo rinkai. Panaudodamas Centrinės Azijos regione įgytą patirtį bei institucijoje
pasiektus struktūrinių pokyčius, LSMU planuoja inicijuoti ir dalyvauti partnerių inicijuotuose
projektuose, siekiančiuose modernizuoti trečiųjų šalių aukštojo mokslo sistemas.
3.
Tiek dalyvavimas edukaciniuose projektuose, tiek mobilumo veiklų įgyvendinimas, pagerins
studijų proceso kokybę, todėl tikimasi, kad daugiau studentų rinksis mažiau populiarias studijų sritis
ir veiklas, nes baigę studijas galės dirbti sektoriuose, kuriuose dėl mažo populiarumo ateityje
prognozuojamas specialistų trūkumas (visuomenės sveikatos, gyvulininkystės sektoriai). Programai
skiriamos lėšos pagerins galimybes gabiems, tačiau mažiau lėšų turintiems, studentams išvykti
dalinėms studijoms į užsienio universitetus ar praktikai į užsienio įmones ir įgyti tarptautinės
patirties. Padaugės studentų, norinčių likti universitete ir tęsti mokslininko karjerą, o dėl siekiamos
mokslo ir verslo integracijos padaugės absolventų, gebančių panaudoti mokslo ir tyrimų rezultatus
kasdieninėje veikloje ir nenutraukiančių ryšio su universitetu.
Personalo mokymosi vizitai į užsienio įmones ir organizacijas, o taip pat iš užsienio įmonių kviečiamų
profesionalų skleidžiama patirtis, skatins dialogą tarp verslo ir LSMU vykdomų studijų ir mokslinių
tyrimų. Dėl to pagerės studijų kokybė ir studijų programų rezultatų atitikimas darbo rinkos
poreikiams. Studijų rezultatai taps artimesni ne tik nacionaliniams poreikiams, bet tenkins daugelio
šalių reikalavimus ir užtikrins geresnį darbo jėgos judumą tarptautinėje darbo rinkoje. Programa
sudarys galimybes trečiųjų šalių studentams atvykti į LSMU akademiniams mainams. Taip siekiama
populiarinti studijų programas ir pritraukti geriausius užsienio studentus pilnoms studijoms LSMU.
Programa padidins universiteto personalo nuolatinio mokymosi ir kompetencijų ugdymo galimybes
sudarydama tam finansines sąlygas bei tarptautinio judumo sistemą. Iš užsienio įmonių kviečiami
dėstytojai pagerins dėstymo kokybę srityse, kuriose universiteto personalas yra mažiau
kompetentingas ar neturi praktine veikla pagrįstos patirties.
Tarptautinis studentų ir personalo judumas yra vienas pagrindinių LSMU prioritetų ir studijų bei
mokymo veiklos dalyvių siekiamybių. Pagerės universiteto tvarkų suderinimas su akademinio judumo
principais. Užsienio šalyje studijavusiems ar praktiką atlikusiems studentams studijų kreditai įskaitomi
ar suteikiami visais atvejais, kai juos galima prilyginti ECTS kreditų skalei. Dėstytojams ir personalui
dėstymo ar mokymosi veikla užsienio universitete ar įmonėje pripažįstama kaip jų darbinė veikla.
Dėstymas užsienio universitete ar mokymosi veikla užsienyje yra pageidaujama, ir teigiamai
vertinama veikla vykdant periodines dėstytojų ir darbuotojų atestacijas.
LSMU siekia kurti pažangią aukštojo mokslo aplinką, taikydamas probleminio mokymo metodą
studijų procese, diegdamas interaktyvias informacines technologijas į studijų procesą ir jo
administravimą. Dėstytojų judumo veiklos Programoje, daugiašaliai edukaciniai projektai bus idėjų ir
naujovių perkėlimo šaltiniai, padedantys perimti ir įdiegiant pažangius edukacinės veiklos metodus.

