KONFERENCIJA
„UŽSIENIO STUDENTAI LIETUVOJE: NUO STRATEGIJOS IKI PRAKTIKOS“
2013 m. kovas 13 d.
Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, I-414 auditorija
Dienotvarkė
10.30 – 11.00

Dalyvių registracija

11.00 – 11.10

Sveikinimo žodis, renginio programos pristatymas
dr. Audra Sipavičienė, TMO Vilniaus biuro vadovė
dr. Rimantas Vaitkus, švietimo ir mokslo viceministras

11.00 – 11.40

Studijos „Studentai iš trečiųjų šalių Lietuvoje“ ir sociologinės apklausos
„Studentų iš trečiųjų šalių patirtis Lietuvoje“ rezultatų pristatymas
Dr. Audra Sipavičienė

11.40 – 12.20

Trečiųjų šalių studentai: Švedijos patirtis
Fredrik Andersson, Švedijos aukštojo mokslo asociacija

12.20 – 13.00

Kavos pertrauka

13.00 – 15.00

Diskusija „Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimas Lietuvoje“
(moderuoja TMO Vilniaus biuras)
1 tema. Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimas: kokie tikslaiir
ateities vizija?
 Bolonijos proceso eksperto pranešimas
Raimonda Markevičienė, Vilniaus universiteto Tarptautinių
programų ir ryšių skyriaus vedėja
 Švietimo ir mokslo ministerijos atstovo pranešimas
Virginija Rinkevičienė, Studijų, mokslo ir technologijų
departamento Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus
vedėja


Klausimai diskusijai:
o Kokie yra pagrindiniai tikslai ir prioritetai?Ar turime ateities
viziją?
o Ar siekiama didinti studentų skaičių/ekonominę naudą ar
orientuojamasi į gabiausių studentų pritraukimą?
o Kuriose mokslo srityse reikėtų plėstis – didinti studijų
programų įvairovę ar koncentruotis ties prioritetinėmis sritimis?
Kokios sritys yra laikomos prioritetinėmis?
o Ar turėtų būti vienoda studijų kaina lietuviams ir užsienio
studentams? Ar studijų kaina padengia realias išlaidas?
o Ar reikalingos paruošiamosios studijos?
o Ar ir kokie turėtų būti geografiniai prioritetai?

2 tema. Užsienio studentų pritraukimas:kokie yra prioritetai, kokios
taikomos pritraukimo priemonės ir jų efektyvumas?
 Aukštųjų mokyklų atstovų pranešimai
dr. Giedrius Viliūnas, Mykolo Romerio universiteto studijų
prorektorius
prof. Žilvinas Padaiga, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanas
Jolanta Preidienė, Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus
vedėja


Klausimai diskusijai:
o Studentų atrankos kriterijai: ar jie pasiteisina? Ar reikia
griežtinti, keisti, įvesti papildomus kokybės kriterijus?
o Ar reikalingas testavimas prieš atvykstant – kalbos, dalykinis?
o Turimo išsilavinimo/ diplomų tikrinimas
o Išorės paslaugų teikėjų ir tarpininkų vaidmuo
o Kokios pritraukimo priemonės veikia geriausiai? Ko trūksta,
kad Lietuva būtų dar patrauklesnė?

3 tema. Migracijos politika ir integracija: ar/ ir kaip reiktų keisti studentų
atvykimo, buvimo ir įsidarbinimo sąlygas?
 Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos pranešimas
Irena Dvilaitienė, Užsieniečių reikalų skyriaus viršininkė
 Užsienio reikalų ministerijos pranešimas


Klausimai diskusijai:
o Ar reikia lengvinti atvykimą studijų tikslais? Jei taip, kaip?
o Studijos kaip neteisėtos migracijos kanalas – kaip užkirsti
kelią?
o Leidimų gyventi pratęsimas – kodėl studentai skundžiasi?
o Ar reikia studentams suteikti galimybę atsivežti šeimą? Jei taip,
kokiems studentams?
o Kaip vertintume galimybę pasilikti studentams po studijų
Lietuvoje? Ar visiems, ar tik geriausiai baigusiems, ar tik
paklausių specialybių studentams? Koks laikotarpis turėtų būti
suteikiamas?
o Ar reikalinga studentų integracijos programa? Jei taip, kokia ir
kas turėtų tą programą įgyvendinti?

