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Sudarytojų žodis

Susidomėjimas jungtinėmis studijų programomis Europos aukštojo mokslo erdvėje ne-
slūgsta jau daugiau kaip dešimtmetį. Jį skatina globalizacijos procesai – tarptautinių 
aukštųjų mokyklų tinklų tankėjimas, augantis regioninių ir pasaulinių švietimo organiza-
cijų vaidmuo, stiprėjančios nacionalinės aukštojo mokslo tarptautinio bendradarbiavimo 
programos. Ne mažiau, o gal net daugiau reikšmės turi ir Europos visuomenės bei ūkio 
procesai. Auga darbo jėgos judėjimas tarp Europos Sąjungos šalių, ES pramonė ir preky-
ba vis intensyviau sąveikauja su švietimu, moksliniais tyrimais ir technologijomis. Taip for-
muojasi objektyvus tarptautinio aukštojo išsilavinimo poreikis. Jo nebetenkina įprastiniai 
studijų mainai, jau tapę visų Europos Sąjungos šalių studentų kasdienybe Europos Komisi-
jos finansuojamos Erasmus programos dėka, ir anksčiau paplitusios tarptautinio aukštojo 
mokslo formos – aukštųjų mokyklų filialai užsienyje ar atskirų studijų programų franšizė. Į 
šį poreikį taiko nauja aukštojo mokslo tarptautinio bendradarbiavimo forma – jungtinės 
studijų programos1. Jos studentams pasiūlo šį tą daugiau: dviejų ar kelių aukštųjų mokyklų, 
paprastai skirtingų šalių, teikiamo išsilavinimo junginį.

Skirtingai nuo komercinės aukštojo mokslo pasiūlos, jungtinės studijų programos yra 
grindžiamos akademinės partnerystės principais, jos kertinės atramos yra glaudus ben-
dradarbiavimas ir lygios visų partnerių teisės. Aukštosioms mokykloms jos paprastai ne-
uždirba daug pajamų, o dažnai net reikalauja papildomų investicijų. Tai kodėl, nežiūrint 
visų sąnaudų, jungtinės studijų programos yra taip skatinamos Europos Sąjungos politikų 
ir kelia tokį didelį aukštojo mokslo institucijų susidomėjimą?

Jungtinės studijų programos yra europinis reiškinys, sulaukęs didelio dėmesio Boloni-
jos procese. Tai „europinis išradimas“, jau tapęs Europos aukštojo mokslo tapatybės dalimi. 
Jungtinių studijų programų atsiradimas ir spartus plitimas paskatino inovatyvios ir akty-
vios Europos akademinės bendruomenės susiformavimą, besivadovaujančios požiūriu, 
kad aukštasis mokslas nėra verslas, o socialinė misija, grindžiama bendromis vertybėmis 
ir bendra ateities vizija. Daugiau kaip 650 aukštojo mokslo institucijų Europoje šiandien 
jau gali pasigirti priklausančios tarptautinei bendrijai, investuojančiai savo laiką ir energiją 
į jungtinių studijų programų kūrimą, skleidžiančiai jas kaip naują aukštojo mokslo paradi-
gmą. Toks aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimo mastas ir kokybė suteikia jungti-
nėms studijų programos didelės pridėtinės vertės. 

Dažniausiai minimi jungtinių studijų programų privalumai aukštosioms mokykloms yra šie:
1. Jungtinės studijų programos didina aukštojo mokslo institucijų tarptautiškumą;
2. Jungtinės studijų programos suteikia studentams tarptautinį išsilavinimą tiek bendrų-

jų, tiek dalykinių kompetencijų požiūriu;
3. Jungtinės studijų programos atveria geresnes karjeros galimybes tiek moksle, tiek ir 

profesinėje srityje;

1 Jungtinės studijų programos sąvoka čia vartojama plačiąja reikšme, apimančia įvairias studijų progra-
mas, bendrai vykdomas dviejų ar daugiau aukštųjų mokyklų, paprastai atstovaujančių skirtingoms 
šalims. Su jungtinėmis studijų programomis susijusi terminologija detaliau aptariama antrame leidi-
nio skyriuje.
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4. Jungtinės studijų programos yra patrauklesnės ir konkurencingesnės tarp studentų, 
lyginant su tos pačios krypties įprastinėmis studijų programomis;

5. Jungtinių studijų programų kūrimas bei vykdymas skatina bendradarbiavimą su įvairių 
sričių socialiniais partneriais.

Šalia šių privalumų, jungtinės studijų programos kelia ir nemažai iššūkių tiek tiesioginiams 
rengėjams bei vykdytojams, tiek nacionalinio ir tarptautinio lygmens aukštojo mokslo po-
litikai. Tai ir papildomas jungtinių studijų programų finansavimas, ir jų akreditavimas, ko-
kybės užtikrinimas, ir teikiamų kvalifikacijų įteisinimas, ir institucinių tradicijų, nacionalinių 
kultūrų skirtumų, kalbinių barjerų nulemti programų įgyvendinimo barjerai. 

Tiek norminiuose dokumentuose, tiek ir kasdieninėje aukštojo mokslo institucijų vei-
kloje terminai jungtinė programa, jungtinis laipsnis, jungtinė kvalifikacija, jungtinis diplo-
mas dažnai vartojami sinonimiškai, nepaisant to, kad yra esminis skirtumas tarp išsilavinimą 
teikiančios akademinės programos, ją baigus įgyjamos kvalifikacijos ir tą kvalifikaciją paliu-
dijančio dokumento ar dokumentų. Tiek jungtinė studijų programa, tiek kvalifikacija gali 
būti ir visiškai integruotos (vieninga, partnerių bendrai parengta ir vykdoma studijų pro-
grama; suteikiama viena, visose partnerių šalyse vienodai galiojanti kvalifikacija), bet gali 
būti ir susijusios tik iš dalies (partnerių atskirai parengtos ir vykdomos tarpusavyje sude-
rintos programos; tarp jų migruojantiems studentams suteikiamos kelios atskirose šalyse 
galiojančios kvalifikacijos). Tą patį galima pasakyti ir apie diplomus, kurie esti ir vieningi, 
pasirašomi visų partnerių, ir papildomi, išduodami šalia kelių nacionalinių diplomų, o kai 
kuriose jungtinėse studijų programose bendro diplomo apskritai nėra, suteikiama kvalifi-
kacija arba kvalifikacijos nurodomos tik nacionaliniuose diplomuose. Priklausomai nuo to, 
ar akcentuojama akademinė programa, ar suteikiamas laipsnis (laipsniai) bei kvalifikacija, 
jungtinės studijų programos gali būti įvairiai klasifikuojamos, atskiriamos nuo kitų tarptau-
tinio akademinio bendradarbiavimo studijų srityje formų. Didžiulė yra ir jungtinių studijų 
programų vykdymo, ypač jų kertinio elemento – studentų ir dėstytojų judumo – įvairovė.

Lietuvoje galimybė institucijoms kurti jungtines programas ir teikti su jomis susijusias 
kvalifikacijas yra įteisinta Švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Tačiau Lietuva, kaip ir dau-
gelis kitų Europos šalių, neišvengė terminų painiavos, atsiradusios verčiant iš anglų kalbos, 
tačiau gerai neįsigilinus į Europos, Amerikos ir kitų šalių akademines tradicijas ir sąvokų var-
tojimo ypatumus. Kaip pavyzdį galima paminėti „dvigubo laipsnio“ terminą. Anglų kalboje 
jis turi bent du atitikmenis: double degree ir dual degree, kurių reikšmė skiriasi priklausomai 
nuo šalies ir kontinento. Lietuvos norminiuose aktuose įteisinta amerikietiška ir australiška 
termino dual degree termino reikšmė: „jungtinis kvalifikacinis laipsnis gali būti ir dvigubas, 
kuris suteikiamas, kai jungtinė studijų programa greta pagrindinės studijų krypties reikala-
vimų atitinka ir minimalius kitos studijų krypties reikalavimus“. Tačiau Europoje „dvigubas 
laipsnis“ (double degree) dažniausiai suprantamas kaip jungtinė programa, kurią baigęs 
studentas be papildomų laiko sąnaudų įgyja dvi arba daugiau tos pačios krypties, tačiau 
skirtingų šalių kvalifikacijų, paliudijamų atitinkamais akademiniais laipsniais ir dviem arba 
daugiau aukštojo mokslo diplomų. Nors šios programos vis dar kelia daug diskusijų dėl 
to, kad už tą patį kreditų skaičių studentai gauna du ar daugiau laipsnių, jos yra lengviau 
įgyvendinamos, geriau pritampa prie nacionalinių akreditavimo sistemų, todėl darosi vis 
populiaresnės. Terminų painiava, netikslus reglamentavimas trikdo jungtinių studijų pro-
gramų plėtrą Lietuvoje, lėtina mūsų šalies integraciją į tarptautinę aukštojo mokslo erdvę.

Šis leidinys yra skirtas norintiems susiorientuoti jungtinių studijų programų, jų sutei-

kiamų laipsnių ir su jomis susijusių terminų įvairovėje, daugiau sužinoti apie šių studijų 
programų rengimo ir vykdymo praktiką bei tarptautinį reglamentavimą. Jis supažindina 
su svarbiausiomis šiuo metu prieinamos europinės ir globalios junginių studijų programų 
apžvalgomis, Europos Sąjungos finansuotų projektų rezultatais, privačių konsultacinių 
bendrovių, atskirų ekspertų įžvalgomis, tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais.

Leidinys susideda iš trijų pagrindinių dalių: kertinių terminų žodyno, praktinių pata-
rimų, kaip rengti ir vykdyti jungtines studijų programas, ir svarbiausių jungtines studijų 
programas reglamentuojančių teisės aktų. Leidinio pradžioje papildomai įdėta žinomos 
tarptautinio aukštojo mokslo tyrinėtojos kanadietės profesorės Jane Knight apžvalga, 
detaliau atskleidžianti jungtinio bei dvigubo laipsnio studijų programų problematiką. Lei-
dinio prieduose yra tarpinstitucinės sutarties dėl jungtinės studijų programos šablonas, 
parengtas Europos jungtinių studijų programų administravimo tinklo JOIMAN, publikuoja-
mos medžiagos šaltinių bibliografija ir naudingų nuorodų sąrašas. 

Leidinį parengė Lietuvos nacionalinės Bolonijos ekspertų grupės nariai Raimonda Mar-
kevičienė, Nijolė Zinkevičienė, Giedrius Viliūnas ir Švietimo mainų paramos fondo projektų 
koordinatorius Martynas Šukys, suredagavo Giedrius Viliūnas. Leidinys finansuojamas Eu-
ropos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos remiamo projek-
to „Nacionalinė Bolonijos ekspertų grupė 2011–2013 m.“ (Proj. Nr. 2011–2663_001–001) 
lėšomis.
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1. JuNGTINIO IR DVIGuBO LAIPSNIO 
 PROGRAMOS: KEBLIAuSI KLAuSIMAI

Kas yra jungtiniai ir dvigubi laipsniai?

Kas turima omenyje, kai kalbama apie jungtinius (joint), dvigubus (double), daugiašalius 
(multiple) arba vientisuosius (combined) laipsnius? Ar jie yra tapatūs, ar skirtingi? Kaip jie 
teikiami? Ar dvigubas laipsnis reiškia „du už vieną“? Ar šie laipsniai kilę iš „diplomų malū-
nų“? Ar daugiašalis laipsnis reiškia, kad išlaikęs visų bendrą programą vykdančių institucijų 
egzaminus gali gauti keletą laipsnių? Ar galima gauti bakalauro ir magistro laipsnius skir-
tingose šalyse, pabaigus trumpesnę vientisą programą? Ar tokių programų kvalifikacijos 
teisėtos ir pripažįstamos? Ar studentai gali likti savo šalyje ir gauti antrą kitos šalies laipsnį, 
išstudijavę keletą papildomų dalykų nuotoliniu būdu? Jeigu studentai užsienio instituci-
joje partnerėje praleidžia du semestrus, ar jie taip pat gauna ir tos institucijos laipsnį? Ar 
dvigubos programos yra tas pats kaip sudvejintos (twinning) programos? Jeigu studentai 
pabaigia dviejų institucijų vykdomą jungtinę programą ir gauna du laipsnius, ar tai nėra 
dviguba apskaita – akademinio nesąžiningumo atvejis? Visi šie klausiami nėra išgalvoti – 
jie kyla tikrovėje. Juos kelia dėstytojai ir studentai, besidomintys jungtiniais ir dvigubais 
laipsniais, bet abejojantys, ką šie laipsniai reiškia ir ką jie apima. [...]

Daugeliui akademikų ir aukštojo mokslo politikų dvigubo ir jungtinio laipsnio progra-
mos yra natūrali studentų mainų ir judumo programų tąsa. Tačiau kitiems jos kelia susirū-
pinimą dėl dvigubos akademinio darbo apskaitos ir santykio su akademiniu sąžiningumu. 
Taip, tikrai – reakcijos yra labai įvairios dėl didžiulės kuriamų programų modelių įvairovės, 
dėl jų tradicinių ir naujų tipų vykdytojų skirtumų, dėl neaiškumų, susijusių su kokybės užti-
krinimu ir kvalifikacijų pripažinimu ir, galiausiai, dėl etinių klausimų, kylančių sprendžiant, 
koks akademinis darbo krūvis ar naujos kompetencijos yra būtini, norint suteikti jungtinį, 
dvigubą, daugiašalį ar vientisąjį laipsnį. [...]

Kas skatina susidomėjimą jungtiniais ir dvigubais laipsniais?

Kas sukėlė šį dėmesio jungtinių, dvigubų ir vientisųjų laipsnių programoms potvynį? Be-
maž visi pasaulio regionai šiandien turi institucijų, ieškančių galimybių kurti tarptautines 
bendrąsias programas ir noriai atsakančių ir partnerystės paieškos užklausimus. [...]

Pirmiausia, reikia atsižvelgti į neregėtą bendrąjį aukštojo mokslo internacionalizacijos spar-
tėjimą. Daugiašalių universitetų mokslo, studijų ir užsakomųjų projektų tinklų skaičius auga 
sprogstamuoju greičiu; kuriamos vis naujos regioninės tarptautinio švietimo organizacijos; 
šalys nuolat plečia savo internacionalizacijos strategijas ir programas; nauji politikos veiks-
niai, tokie kaip imigracija, pramonė, prekyba vis glaudžiau siejami su aukštuoju mokslu, 
užsienio reikalais, mokslu ir technologijomis. Tarptautinių švietimo programų (franšizė, 
sudvejintos programos, filialai ir t.t.) ir teikėjų (komercinės bendrovės, nevyriausybinės 
organizacijos, tradiciniai universitetai) skalė, apimtis ir mastelis auga nepaprastai greitai. 
Auga bendrasis aukštojo išsilavinimo poreikis, o tai stiprina ir susidomėjimą tarptautinio iš-
silavinimo galimybėmis, ypatingai – užsienio išsilavinimo kredencialais. Tokios tendencijos 
paaiškina ir dvigubų bei jungtinių laipsnių patrauklumą.

Yra trys akivaizdžiausi veiksniai, ypač skatinantys susidomėjimą dvigubo laipsnio ir 
jungtinėmis studijų programomis: tai auganti aukštojo išsilavinimo apskritai ir ypač tarp-
tautinio aukštojo mokslo paklausa; naujosios informacinės technologijos, leidžiančios 
lengvai bendradarbiauti bet kuriose žemyno ar pasaulio vietose esančioms aukštosioms 
mokykloms; taip pat ir daugelio institucijų suvokimas, kad kuo daugiau tarptautinių ryšių 
jos turi, tuo tvirtesnė yra jų reputacija ir didesnis patrauklumas. Šios aukštojo mokslo tarp-
tautinio bendradarbiavimo formos nauda taip pat apčiuopiama bent keturiuose lygmeny-
se: asmens, institucijos, nacionaliniame ir regioniniame.

Asmeninis lygmuo – studentai ir dėstytojai

Studentai domisi jungtinėmis programomis dėl įvairių priežasčių. Manoma, kad įgijus du 
laipsnius skirtingų šalių universitetuose pagerės įsidarbinimo galimybės, kad tai bus pui-
kus pagrindas tolesnei karjerai. Studentai linkę manyti, kad jungtinės studijų programos 
kokybė yra aukštesnė, kadangi ji sukurta sujungus dviejų arba daugiau aukštųjų mokyklų 
patirtį ir išteklius. Patraukli ir galimybė gauti du diplomus arba kelių universitetų patvirtintą 
įgytos kvalifikacijos pažymėjimą per tą patį studijų laikotarpį – taip ne tik laimimas didesnis 
darbdavių pasitikėjimas, bet ir sutaupoma pinigų bei laiko. 

Nuosekliai studijuojant užsienyje geriau atsiskleidžia tos šalies kultūra, įgyjama vertin-
gų tarptautinio bendravimo kompetencijų. Jungtinių studijų programų pranašumas, lygi-
nant su  mainų programomis ar vieno semestro studijomis užsienyje, yra ir tas, kad nėra 
rizikos, jog jas pasirinkusieji veltui praras laiką arba užsienyje įgyti studijų kreditai nebus 
užskaityti. Bet kuriuo atveju jungtinė programa suteikia išskirtinumo: net jei niekada ne-
studijavai realioje užsienio universiteto aplinkoje, o pasinaudojai nuotoliniu studijų būdu 
ar tik lankei vizituojančių profesorių paskaitas.  

Daugumai dėstytojų jungtinės studijų programos taip pat yra patrauklios. Jiems pa-
tinka įvairesni, labiau motyvuoti studentai, puiki dirva pritaikyti studijų proceso naujoves, 
galimybė dirbti su kitų universitetų kolegomis bendruose mokslinių tyrimų projektuose, 
gauti prieigą prie specializuotos užsienio institucijų įrangos, plėsti savo profesinių ryšių 
tinklą. Jungtinės studijų programos ne tik studentams, bet ir dėstytojams giliau atskleidžia 
skirtingas kultūras, suteikia naujų intelektinių impulsų bei tarptautinio bendradarbiavimo 
patirties. Nors bendros studijų programos dažniausiai yra susijusios su didesniu darbo 
krūviu ir sudėtingesniu darbo organizavimu, dauguma akademinio personalo jas vertina 
vienareikšmiškai pozityviai, kaip labai naudingas į jas įsitraukusių institucijų dėstytojams ir 
studentams.

Institucinis lygmuo

Institucijoms jungtinės studijų programos paprastai reiškia gilesnę ir glaudesnę sąveiką, 
negu daugelis kitų bendradarbiavimo veiklų, kuri joms duoda ir geriau apčiuopiamos nau-
dos. Šios programos reikalauja permąstyti savo vykdomų studijų struktūrą, turinį, organiza-
vimą, studijų rezultatus ir baigimo reikalavimus. Bendra studentų registracija, priėmimas, 
jų pasiekimų vertinimas, studijų kainos kelia nemažai iššūkių. Tačiau šiuos iššūkius su kau-
pu atsveria diskusijose gimstančios novatoriškos idėjos, intensyvesnis dėstytojų ir tyrėjų 
bendradarbiavimas, prieiga prie partnerio infrastruktūrinių, intelektinių išteklių bei akade-
minių tinklų. Dažnai jungtinės studijų programos institucijoms suteikia galimybę pasiūlyti 
tokias magistrantūros bei doktorantūros studijas, kurių jos pačios neturi. Be to, kiekvienai 
aukštajai mokyklai patraukli galimybė vadintis tarptautine. 
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Vienas didžiausių iššūkių rengiant ir įgyvendinant jungtines studijų programas yra ko-
munikacijos tarp partnerių ir savo institucijos viduje išplėtojimas ir palaikymas. Kaip pasa-
kė vienas iš jungtinių programų ekspertų, geras tęstinis ryšys tarp partnerių yra ne mažiau 
svarbus negu geras išankstinis planavimas. Visuotinai sutariama, kad norint įveikti sunku-
mus abiejų pusių lankstumas yra labai svarbus ir kad viskas prasideda nuo pasitikėjimo. Pa-
sak vieno apklausos respondento iš Europos, naujos jungtinės studijų programos kūrimas 
yra „mokymasis darant – kuo toliau, tuo einasi lengviau. Reikia įsigilinti į savo institucijų ir 
akademinės bendruomenės narių prioritetus ir tada ieškoti geriausio sprendimo“. 

Atskiras aspektas yra jungtinėms programoms reikalingi finansiniai ištekliai. Kai kuriais 
atvejais jungtinės programos sukūrimo ir išlaikymo išlaidas galima dengti padidinus stu-
dentų įmokas už mokslą, tačiau tai ją daro ganėtinai elitine ir prieinama tiktai finansiškai 
pajėgiems studentams. Todėl jungtines programas kuriančios institucijos paprastai ieško 
papildomo išorinio finansavimo iš šaltinių savo šalyse arba iš prestižinės Europos Sąjungos 
programos Erasmus Mundus. Šios įplaukos taip pat padidina jungtinių studijų programų 
patrauklumą institucijoms. Laimėti Erasmus Mundus ar kiti finansavimo projektai yra ir vie-
nas aukštųjų mokyklų reitinguose naudojamų rodiklių.

Nacionalinis lygmuo

Nacionaliniu požiūriu svarbiausios paskatos remti jungtinių programų kūrimą yra jų indė-
lis į  šalies aukštojo mokslo prestižą ir ekonomikos konkurencingumą. Mokslinis, ekono-
minis ir technologinis konkurencingumas dažniausiai esti vienas svarbiausių nacionalinių 
strategijų prioritetų. Aukštasis mokslas yra pagrindinis mokslo, inovacijų bei šalies ūkio 
žmogiškųjų išteklių stiprinimo šaltinis, todėl įsivaizduoti bet kokios nacionalinės strate-
gijos įgyvendinimą be išskirtinio aukštojo mokslo vaidmens yra sunkiai įmanoma. Šalies 
aukštojo mokslo institucijos paprastai skatinamos kurti jungtines studijų programas su pir-
maujančiais kitų šalių universitetais ir į šias programas įtraukti geriausius savo bei partnerių 
studentus ir mokslininkus. Svarbus ir tarptautinio verslo interesas – jis suinteresuotas įdar-
binti studentus, mokančius kelias kalbas ir studijavusius šalyse, kuriose plėtojama jo veikla. 

Tarptautiniu požiūriu labai svarbi galimybė per jungtines programas stiprinti besivys-
tančių šalių aukštojo mokslo institucijas. Tačiau kol kas išsivysčiusiose šalyse tai dar ne vi-
sada suvokiama kaip prioritetas. Tikėtina, kad ilgainiui šiam aukštojo mokslo tarptautinio 
bendradarbiavimo aspektui bus skiriama daugiau dėmesio, ypač stiprinant saitus bendra-
darbiavimą tarp Šiaurės ir Pietų šalių.

Regioninis lygmuo 

Europoje net trys Bolonijos ministrų konferencijų komunikatai pabrėžė, kad jungtinės pro-
gramos vaidina centrinį vaidmenį kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę2 (EAME). EuA 
ataskaita apie jungtinių laipsnių kūrimą (2004) išaukštino jungtinių laipsnių vertę, teig-
dama, kad „jungtiniai laipsniai paskatins jungtinės kokybės užtikrinimo sistemos plėtrą; 
laipsnių ir kvalifikacijų pripažinimą visoje EAME; aukštojo mokslo sistemų skaidrumą ir su-

2 Schüle, U. (2006) Joint and Double Degrees within the European Higher Education Area – Towards Furt-
her Internationalisation of Business Degrees, Consortium of International Double Degrees, Papers on 
International Business Education. Paris, France. Prieiga per internetą: http://www.CIDD.org. Žiūrėta 
2008–09–15.

artėjimą; studentų ir personalo judumą; taprtautinį absolventų įsidarbinamumą; europinę 
studijų dimensiją ir EAME patrauklumą“. Tai iškalbingas liudijimas, kokį svarbų vaidmenį 
tarptautinės bendrosios programos vaidina regioniniame lygmenyje.

Reikia pripažinti ir jų tarpregioninį bendradarbiavimą skatinanantį potencialą. ES ir 
JAV Atlantis programa rodo, kaip Europos ir Amerikos institucijos gali bendradarbiauti, 
siūlydamos jungtinio bei dvigubo laipsnio programas bakalauro ir magistrantūros pako-
pose. Erasmus Mundus – tai pasaulinė programa, skatinanti Europos universitetų judumo, 
bendradarbiavimo tinklų ir jungtinių laipsnių iniciatyvas. Tokio tipo strateginių programų 
ir investicijų kituose pasaulio regionuose dar nėra, bet potencialas joms atsirasti yra aki-
vaizdus. Europos sėkmė panaudojant jungtinius ir dvigubus laipsnius bendradarbiavimo 
ryšiams su kitų pasaulio regionų institucijomis ir savo aukštojo mokslo konkurencingumui 
gali pasaulio mastu sustiprinti dėmesį šio tipo studijų programoms kaip sėkmingam regio-
ninės ir tarpregioninės sanglaudos instrumentui. [...]

Kebliausi klausimai – judumas, kalba, pripažinimas ir teisėtumas  

Nemažai šiandieninių dvigubo ir jungtinio laipsnio programų yra išsirutuliojusios iš tarp-
institucinių studentų ir personalo mainų. Judumas jose lieka centriniu ar net privalomu 
aspektu, studentus praturtinančiu kitos kultūros ir kitokio akademinio konteksto patirtimi. 
Kitais atvejais institucijos esti lankstesnės ir skatina įvairių formų fizinį ir virtualų studentų, 
dėstytojų bei dėstomų dalykų judumą. Naujosios technologijos ir virtualūs pasauliai, tokie 
kaip Second Life, labai išplečia inovatyvaus mokymo, mokymosi ir mokslinės veiklos gali-
mybes. Nors ir neatstodamos visų fizinio judumo privalumų, bendrosioms studijų progra-
moms jos prideda vertingų dimensijų ir išplečia jų prieinamumą studentams ir personalui, 
neturintiems galimybių ilgesniam laikui išvykti į kitą šalį. 

Tam tikrų keblumų jungtinio ir dvigubo laipsnio programose sukelia dėstymo kalba. 
Partneriai paprastai studijų programas vykdo savo kalbomis ir tiktai kartais angliškai. Tai 
reiškia, kad tas pats studijų dalykas potencialiai gali būti dėstomas trimis ar net daugiau 
kalbų, jeigu konsorciume dalyvauja daugiau partnerių. Studentai turi būti mažų mažiausiai 
dvikalbiai – mokėti savo gimtąsias kalbas ir anglų. Anglų kalba paprastai įsigali net ir tais 
atvejais, kai ji nė vienam iš partnerių nėra gimtoji.  

Ko gero pats kebliausias dalykas bendradarbiavimu pagrįstose programose yra kvalifika-
cijų pripažinimas. Kaip jau buvo aptarta, nors jungtinių programų skaičius auga, kol kas yra 
tik kelios šalys, kurios teisiškai leidžia savo universitetams teikti jungtines kvalifikacijas kartu 
su kitos šalies aukštojo mokslo institucijomis. O tai reiškia, kad studentas dažnai gauna vieno 
universiteto oficialų diplomą ir neoficialią pažymą, patvirtinančią, kad jis baigė jungtinę, ben-
dradarbiavimu pagrįstą programą. Kai kuriems studentams tai nesvarbu, kadangi jiems visų 
pirma rūpi tarptautinė patirtis, o ne kvalifikacija. Tačiau daugumai to nepakanka, nes įgyti 
kredencialai aukštojo mokslo absolventams taip pat darosi vis reikšmingesni. 

Darbdaviai, akademinės institucijos ir kvalifikacijas pripažįstančios agentūros turi vie-
nodai suprasti, kokios yra dvigubos arba daugiašalės kvalifikacijos suteikimo ir pripažini-
mo  pasekmės. Esama požiūrio, kad kai kurie dvigubi, daugiašaliai ar suderinti laipsniai yra 
„teisėtesni“ už kitus, tačiau tai sunku pagrįsti. Dvigubų ir daugiašalių laipsnių pripažinimo 
procesas kelia daugiau klausimų dėl teisėtumo ir klaidingumo, negu jungtinės ir suderin-
tos kvalifikacijos.

Dalis šio rūpesčio kyla dėl tų pačių kreditų, mokymosi krūvio įskaitymo dviems ar dau-
giau kvalifikacijų įgyti. Dėl jo atsirado „dviejų už vieno kainą“ etiketė, kuri pradėta klijuoti 
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dvigubiems laipsniams. Kaina tiesiogine prasme čia yra ne tik svarbi, kiek du kartus įskaito-
mas tas pats studento darbo krūvis.

Dvigubo ar daugiašalio laipsnio programų baigimo reikalavimų įvairovė yra nepapras-
tai didelė. Kyla esminis klausimas, ar reikalavimai pagrįsti išklausytų dalykų / įgytų studijų 
kreditų skaičiumi, ar studento darbo krūviu, ar reikalavimais studijų rezultatams / kompe-
tencijoms? Šios trys sampratos atvedė prie skirtingų aiškinimų ir argumentų, diskutuojant 
dėl dvigubų ar daugiašalių laipsnių „teisėtumo“. 

Daugelis polemikos dalyvių tvirtina, kad tų pačių studijų dalykų ar studento darbo krūvio 
priskyrimas dviems ar daugiau laipsnių, kuriuos suteikia dvi ar daugiau institucijų skirtingose 
šalyse, sumenkina kvalifikacijos patikimumą. Kiti mano, kad jeigu studentai gali pademons-
truoti mokymosi rezultatus ar kompetencijas, reikalingus įgyti kvalifikacijai, tai nėra svarbu, 
kur ir kaip jie šias kompetencijas yra įgiję, kvalifikacijos patvirtinimas vis tiek yra teisėtas. Pagal 
šią logiką dvigubi ar daugiašaliai laipsniai, pagrįsti kertiniais studijų dalykais ar kompetencijo-
mis ir sutvirtinti bendradrabiaujančių institucijų papildomais reikalavimais, yra akademiškai 
galiojantys ir teisėti; šiuo atveju daugiau dėmesio reikalauja pats kvalifikacijų pripažinimo 
procesas, o ne jų įgijimo reikalavimai. Abu šie samprotavimai turi pagrindo, tačiau modelių 
įvairovė kol kas kliudo galutinai susitarti dėl įvairių laipsnių „teisėtumo“. 

Aišku tik tiek, kad dvigubų ir daugiašalių laipsnių „teisėtumo“ keliamas susirūpinimas ir jo 
interpretacijų įvairovė reikalingi tolesnės analizės. Suinteresuotosios šalys, įskaitant studentus, 
aukštąsias mokyklas, darbdavius, akreditavimo ir kokybės užtikrinimo agentūras, politikus, aka-
deminius vadovus ir pripažinimo institucijas, turi šiuos klausimus išnagrinėti skyrium ir drauge. 
Suinteresuotųjų šalių požiūrių panašumai ir skirtumai turi būti pripažinti ir gerbiami, tačiau rei-
kalingas ir bendras supratimas, ką iš tikrųjų reiškia ir ką žymi dvi ar daugiau to paties lygio kvali-
fikacijų, suteikiamos pabaigus dvigubo arba daugiašalio laipsnio bendrąsias studijų programas. 

Jane Knight, Joint and Double Degree Programmes: Vexing Questions and Issues

2. ŽODYNAS

Su jungtinėmis studijų programomis susijusi terminija tebėra nenusistovėjusi. Tarptauti-
nėje erdvėje įvairuoja jungtinių (joint), dvigubų (double, dual) studijų programų apibrėžtys, 
ne visada skiriami kvalifikacinio laipsnio (degree) ir diplomo (diploma) terminai, dar tebesi-
klosto ir kvalifikacinių laipsnių suteikimo praktika jungtinių, dvigubų ar kitokio pobūdžio 
bendrųjų studijų programų absolventams. Todėl šiame žodyne pateikiamas visas pluoštas 
kertinių terminų, susijusių su jungtinėmis studijų programomis, apibrėžčių. Pirmiausia, jei 
yra, duodama lietuviškuose šaltiniuose randama apibrėžtis, toliau – Europos ir pasaulio 
aukštojo mokslo erdvėje plačiausiai vartojami variantai. Žodyno pabaigoje skelbiami keli 
trumpi jungtinių studijų programų terminijos komentarai, atskleidžiantys jos reikšmių re-
gioninius skirtumus ir tarpusavio sąsajas. 

Toliau leidinyje laikomasi originalo vartosenos, atsisakant tik sinonimiškų terminų skir-
čių (dual, double degree visur verčiama kaip jungtinis laipsnis, neskiriama [study] program-
me ir degree programme vartosena).

2.1. Studijų programos

Jungtinė studijų programa (joint study programme)

Jungtinė studijų programa – ne mažiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų kartu parengta ir 
vykdoma studijų programa. 

Jungtinių studijų programų bendrieji reikalavimai3

Jungtinė studijų programa

Ne mažiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų, paprastai skirtingų šalių, bendrai vykdoma studi-
jų programa, kurią baigus suteikiamas jungtinis kvalifikacinis laipsnis. 

Su studijomis susijusių terminų žodynas

Jungtinė studijų programa

Studijų programa, bendrai sukurta ir (arba) vykdoma dviejų arba daugiau aukštojo mokslo 
institucijų, taip pat ir bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. Ją baigus suteikiamas 
dvigubas (double), daugiašalis (multiple) arba jungtinis (joint) laipsnis. 

JOIMAN Glossary

Jungtinio laipsnio studijų programa suteikia vieną jungtinę kvalifikaciją asmenims, įvyk-
džiusiems bendradarbiaujančių institucijų nustatytus bendrosios studijų programos (colla-
borative programme) reikalavimus. 

Jane Knight, Joint and Double Degree Programmes: Vexing Questions and Issues

Jungtinio laipsnio studijų programa 

Studentai studijuoja ne mažiau kaip dviejose aukštojo mokslo institucijose ir pabaigę pro-
gramą gauna vieną aukštojo mokslo laipsnį paliudijantį dokumentą (degree certificate), 
bendrai išduodamą ir pasirašomą visų dalyvaujančių institucijų. 

Joint and Double Degree Programs in the Transatlantic Context 

Tarptautinės jungtinio laipsnio programos – tai studijų programos, vykdomos bendra-
darbiaujant dviejų ar daugiau aukštojo mokslo institucijų, esančių skirtingose šalyse. Jos 
paprastai apima bendrai sukurtą vieningą programos turinį (curriculum) ir susitarimą dėl 
kreditų pripažinimo. Studentai paprastai studijuoja dviejose ar daugiau bendradarbiau-
jančių aukštojo mokslo institucijų (namų ir užsienio). Pabaigę studijų programą, studentai 
gauna vieną aukštojo mokslo laipsnį paliudijantį dokumentą (degree certificate), išduoda-
mą ir pasirašomą visų programą vykdančių institucijų. 

Joint and Double Degree Programs in the Global Context

3  Pilnas šaltinių nuorodas žr. literatūros sąraše.
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Dviguba ir daugiašalė studijų programa (double / dual / multiple degree program)

Dvigubo laipsnio studijų programa
Studentai studijuoja bent dviejose aukštojo mokslo institucijose ir pabaigę studijų progra-
mą iš kiekvienos dalyvaujančios institucijos gauna atskirą aukštojo mokslo laipsnį paliudi-
jantį dokumentą (degree certificate). 

Joint and Double Degree Programs in the Transatlantic Context

Tarptautinės dvigubo laipsnio studijų programos – tai studijų programos, bendrai 
vykdomos dviejų arba daugiau aukštojo mokslo instituijų, esančių skirtingose šalyse. Jos 
paprastai apima bendrai sukurtą vieningą programos turinį (curriculum) ir susitarimą dėl 
kreditų pripažinimo. Studentai paprastai studijuoja dviejose ar daugiau bendradarbiau-
jančių aukštojo mokslo institucijų (namų ir užsienio). Pabaigę studijų programą, studentai 
gauna atskirus aukštojo mokslo laipsnį paliudijančius dokumentus (degree certificates) iš 
kiekvienos programą vykdančios institucijos. 

Joint and Double Degree Programs in the Global Context

Dvigubo laipsnio studijų programa suteikia dvi atitinkamos pakopos (at equivalent 
level) kvalifikacijas asmenims, įvykdžiusiems dviejų bendradarbiaujančių institucijų nusta-
tytus bendrosios studijų programos (collaborative programme) reikalavimus.

Jane Knight, Joint and Double Degree Programmes: Vexing Questions and Issues

Daugiašalė laipsnio studijų programa suteikia tris arba daugiau atitinkamos pakopos (at 
equivalent level) kvalifikacijų asmenims, įvykdžiusiems trijų arba daugiau bendradarbiaujančių 
institucijų nustatytus bendrosios studijų programos (collaborative programme) reikalavimus.

Jane Knight, Joint and Double Degree Programmes: Vexing Questions and Issues

Sudvejintos studijų programos (twinning study programmes)

Studijų programos, siejamos jas vykdančių aukštųjų mokyklų susitarimo tų programų stu-
dentams pripažinti kitoje programoje įgytus kreditus. Aukštojo mokslo eksporto atveju 
suteikiama tik kilmės šalies aukštosios mokyklos kvalifikacija.

Jane Knight, Higher Education Crossing Borders

Studijų programos franšizė (franchise study programme)

Susitarimas tarp aukštųjų mokyklų, kuriuo studijų programą parengusi aukštoji mokykla 
suteikia teisę kitai aukštajai mokyklai (mokykloms) sutartinėmis sąlygomis vykdyti studijų 
programą ar jos dalį. Pabaigus pagal franšizės sutartį vykdomą studijų programą suteikia-
ma tą programą parengusios aukštosios mokyklos kvalifikacija.

Jane Knight, Higher Education Crossing Borders
Inga Juknytė-Petreikienė, Aukštosios mokykos internacionalizacijos parametrai ir kokybės vertinimas

Studijų programos patvirtinimas (validation of study programme)

Patvirtinimo susitarimas tarp aukštojo mokslo teikėjų skirtingose šalyse suteikia teisę priimančio-
sios šalies teikėjui savo studijų programos studentams teikti kilmės šalies kvalifikacijas. Kai kuriais 
atvejais kilmės šalies teikėjas gali pats nevykdyti panašių studijų programų ir neteikti atitinkamų 
kvalifikacijų, tada kyla abejonių dėl patvirtintosios studijų programos kvalifikacijos kokybės.

Jane Knight, Higher Education Crossing Borders

Tarptautinė bendroji studijų programa (international collaborative programme)

Tarptautinė bendroji studijų programa – dviejų ar daugiau šalių aukštojo mokslo institucijų 
bendrai sukurta ir vykdoma studijų programa. Terminas „bendroji“ čia apima glaudų par-
tnerių bendradarbiavimą studijų programos turinio, sandaros, organizavimo ir vykdymo 
(įskaitant jungtinius mokslinius tyrimus) srityse, o visų svarbiausia  – bendrus reikalavimus, 
kuriuos būtina įvykdyti norint įgyti kvalifikaciją (-as). 

Jane Knight, Joint and Double Degree Programmes: Vexing Questions and Issues

Tarptautinė vientisųjų studijų programa (international combined degree 
programme)

Tarptautinė vientisųjų studijų programa suteikia dvi vienas po kito einančių studijų pako-
pų kvalifikacijas asmenims, įvykdžiusiems bendradarbiaujančių institucijų nustatytus ben-
drosios studijų programos reikalavimus.

Jane Knight, Joint and Double Degree Programmes: Vexing Questions and Issues

2.2. Laipsniai 

Jungtinis laipsnis (joint degree)

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis – kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas baigus jungtinę studijų 
programą; jungtinis kvalifikacinis laipsnis gali būti ir dvigubas, kuris suteikiamas, kai jung-
tinė studijų programa greta pagrindinės studijų krypties reikalavimų atitinka ir minimalius 
kitos studijų krypties reikalavimus. 

Jungtinių studijų programų bendrieji reikalavimai

Jungtinis laipsnis

Kvalifikacinis aukštojo mokslo laipsnis, suteikiamas asmeniui, sėkmingai įvykdžiusiam 
jungtinės studijų programos reikalavimus (pasiekusiam nustatytus studijų rezultatus). 

Su studijomis susijusių terminų žodynas

Jungtinis laipsnis reiškia nuorodą į aukštojo mokslo kvalifikaciją, kurią bendrai sutei-
kia dvi ar daugiau aukštojo mokslo institucijų arba viena ar daugiau aukštojo mokslo 
institucijų kartu su kitomis kvalifikaciją suteikiančiomis institucijomis pagal studijų pro-
gramą, bendrai parengtą ir (arba) vykdomą aukštojo mokslo institucijų arba aukštojo 
mokslo institucijų kartu su kitomis institucijomis. Jungtinis laipsnis gali būti patvirtintas 
(a) jungtiniu diplomu šalia vieno ar daugiau nacionalinių diplomų, (b) atitinkamą studijų 
programą siūlančių institucijų jungtiniu diplomu be nacionalinių diplomų, (c) vienu arba 
daugiau nacionalinių diplomų, oficialiai išduodamų kaip vienintelis atitinkamos jungti-
nės kvalifikacijos patvirtinimas.

Recommendation on the Recognition of Joint Degrees
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Jungtinis laipsnis – tai vieningas diplomas, išduodamas bent dviejų aukštojo mokslo ins-
titucijų, vykdančių integruotą programą ir oficialiai pripažįstamas šalyse, kuriose yra pro-
gramą vykdančios institucijos. 

Erasmus Mundus Glossary

Jungtinis laipsnis – tai vienas laipsnis, bendrai suteikiamas dviejų arba daugiau aukštojo 
mokslo institucijų asmenims, baigusiems vieną studijų programą, bendrai parengtą ir vyk-
domą visų dalyvaujančių aukštojo mokslo institucijų. 

ESU, JOIMAN Glossary

Dvigubas ir daugiašalis laipsnis (double / multiple degree)

Dvigubas kvalifikacinis laipsnis
Dvigubas kvalifikacinis laipsnis suteikiamas, kai studijų programa greta pagrindinės studi-
jų krypties reikalavimų atitinka ir minimalius kitos studijų krypties reikalavimus. 

Mokslo ir studijų įstatymas

Dvigubas arba daugiašalis laipsnis (double / multiple degree)
Dvigubas arba daugiašalis laipsnis – tai du ar daugiau nacionalinių diplomų, išduotų dviejų 
arba daugiau aukštojo mokslo institucijų ir oficialiai pripažintų šalyse, kuriose yra laipsnius 
suteikiančios institucijos.

 Erasmus Mundus Glossary

Dvigubas laipsnis (double degree)
Dvigubas laipsnis yra du ar daugiau laipsnių, suteikiamų dviejų arba daugiau aukštojo 
mokslų institucijų asmenims, pabaigusiems tą pačią studijų programą, savarankiškai pa-
rengtą ir vykdomą kiekvienoje iš dalyvaujančių aukštojo mokslo institucijų. 

ESU, JOIMAN Glossary

Dvigubas laipsnis (dual degree)
Terminas dual degree yra problemiškas. Tarptautinėje erdvėje jis paprastai vartojamas pra-
maišiui su double degree. Tačiau vietiniu, nacionaliniu lygiu jis dažnai siejamas su dviguba 
pagrindinių studijų programa (double major) ir nurodo į dvi specializacijos kryptis (areas 
of concentration), už kurias toje pačioje institucijoje suteikiamas vienas arba du skirtingų 
krypčių laipsniai.

Jane Knight, Joint and Double Degree Programmes: Vexing Questions and Issues

2.3. Apie tarptautinių bendrųjų studijų 
     programų terminiją

Pasaulio dalykinėje literatūroje, universitetų tinklalapiuose, apžvalgose, moksliniuose 
straipsniuose galima rasti aibę terminų, susijusių su tarptautinėmis bendrosiomis studijų 
programomis (collaborative programmes), jungtiniais ir dvigubais laipsniais. Tai tokie ter-
minai, kaip dvigubi (double), daugiašaliai (multiple), trišaliai (tri-national), jungtiniai (joint), 
integruoti (integrated), bendrieji (collaborative), tarptautiniai (international), suderinti (com-
bined), lygiagretūs (concurrent), vientisieji (consecutive), persidengiantys (overlapping), jun-
giamieji (conjoint), paralelūs (parallel), vienalaikiai (simultaneous) ir vieningieji (common) 
laipsniai. Skirtingiems žmonėms skirtingose šalyse jie reiškia skirtingus dalykus, taip situ-
aciją darydami gana sudėtingą. [...] Natūralu, kad siekdamos išvengti terminų painiavos 
įvairios organizacijos, vyriausybinės įstaigos ir institucijos mėgino tiksliai apibrėžti, ką jie 
reiškia. Tačiau skirtinguose pasaulio regionuose ir atskirose šalyse, aktyviai plėtojančiose 
tarptautinį švietimą, sukurtos apibrėžtys yra susijusios su tų šalių politikos kontekstais, te-
orinėmis sampratomis ir vietos kalbomis. Dėl to prie natūralios terminų gausos dar prisi-
dėjo konceptualios įvairovės lygmuo. Šių apibrėžčių analizė rodo, kad yra nemažai kertinių 
sąvokų ar elementų, kurie naudojami aprašyti dvigubų ir jungtinių laipsnių įvairovei. Jie 
apima: 1) bendradarbiaujančių institucijų skaičių; 2) suteikiamų kvalifikacijų / laipsnį pa-
tvirtinančių dokumentų skaičių; 3) programos trukmę; 4) programos organizavimą; 5) kva-
lifikacijas pripažįstančias institucijas ir 6) dalyvaujančių šalių skaičių. [...]

Pats svarbiausias klausimas – ar jungtinio ir dvigubo laipsnio etiketės taikomos sutei-
kiamai kvalifikacijai, ar studijų programai. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad reikia vadovautis 
suteikiamų laipsnių / kvalifikacijų skaičiumi – viena, dviem ar daugiau. Tačiau labiau įsigili-
nus pasirodo, kad remiantis suteikiamais laipsniais / kvalifikacijomis aiškiai atskirti įprastinį 
(single), jungtinį, dvigubą, daugiašalį ir vientisuosius laipsnius yra problemiška. Dėl naci-
onalinio reguliavimo skirtumų čia atsiranda įvairių teisinių keblumų. Jie ypač akivaizdūs 
jungtinių laipsnių atvejais, kada teikti vieną kvalifikaciją dviems ar kelioms bendradarbiau-
jančioms institucijoms dažnai esti nelegalu. Antra vertus, jeigu pirmiausia remiamės studi-
jų programomis, yra daugiau elementų, parankių aprašyti ir atskirti įvairiems terminams. 
Be to, akademinės programos bendrumas (collaborative nature) yra šio tipo tarptautinio 
švietimo iniciatyvų esmė, ir todėl ją reikėtų pabrėžti. Tai, kad institucijos bendrai pertvar-
ko savo programų turinį ir studijų procesą, yra pats svarbiausias dalykas, atskleidžiantis 
internacionalizacijos pastangomis pasiektą glaudų tarptautinį bendradarbiavimą. Dėl to, 
atsižvelgiant į nacionalinio reglamentavimo barjerus bendro tarptautinės studijų progra-
mos rengimo svarbą, tolesnėje analizėje ir jungtinių bei dvigubų laipsnių tipologijoje4 kaip 
pagrindiniu principu siūloma remtis bendrąja akademine programa.

Jane Knight, Joint and Double Degree Programmes: Vexing Questions and Issues

4  Žr. šiame leidinyje toliau pateikiamą tarptautinių bendrųjų studijų programų tipologiją. Sud. past.
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Terminai jungtinis laipsnis ir dvigubas (dual, double) laipsnis vartojami įvairiomis reikš-
mėmis. Gana dažnai, ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose, šie terminai gali būti siejami su 
studijų programomis, kurios derina dviejų akademinių disciplinų laipsnius ir yra vykdomos 
toje pačioje aukštojo mokslo institucijoje. Gana dažni ir nesusipratimai dėl terminų dual de-
gree ir double degree vartosenos. Kai kuriose šalyse terminas dual degree siejamas su studijų 
programomis, kurių turinys yra kuriamas bendrai su užsienio aukštąja mokykla, o kitose 
šalyse joms dažniau taikomas double degree terminas. Daugelis aukštojo mokslo asociacijų 
ir organizacijų mėgino pateikti tikslias šių ir kitų terminų, susijusių su bendrosiomis laipsnio 
studijų programomis (collaborative degree programs), apibrėžtis, tačiau kol kas jų reikšmės 
vis dar varijuoja. 

Joint and Double Degree Programs in the Global Context

2.4  Tarptautinių bendrųjų studijų programų 
     tipologija

 1 lent. Tarptautinių bendrųjų studijų programų tipopogija

Studijų programos tipas Skiriamieji elementai Bendrieji elementai

Tarptautinė jungtinė 
studijų programa
„Įvykdžius bendrai nusta-
tytus jungtinės studijų 
programos reikalavimus 
suteikiama viena bendra 
kvalifikacija“

Kvalifikacija 
Bendrai suteikiama viena kva-
lifikacija. Tai reiškia, kad laipsnį 
paliudijančiame dokumente yra 
visų bendradarbiaujančių insti-
tucijų pavadinimai ir anspaudai. 
Jeigu nacionalinis reguliavimas 
neleidžia suteikti jungtinės 
kvalifikacijos, tai laipsnį paliudi-
jančiame dokumente paprastai 
užrašomas vienos institucijos 
pavadinimas (dažniausiai insti-
tucijos, priėmusios studentą) ir 
kartu su juo išduodamas neofici-
alus sertifikatas.

Egzistuoja formalus 
susitarimas tarp visų 
bendradarbiaujančių 
institucijų, kuris nu-
sako kiekvienos iš jų 
vaidmenis ir įsipareigo-
jimus, detalizuoja aka-
deminės programos 
turinį ir organizavimą ir 
nurodo reikalavimus ir 
procedūras, reikalingas 
įgyti kiekvienos institu-
cijos kvalifikacijai. 

Trukmė 
Jungtinė programa paprastai 
pabaigiama per tą patį laikotarpį 
kaip ir  panaši vieno laipsnio pro-
grama kurioje nors iš institucijų 
partnerių.

Bendradarbiaujančios 
institucijos esti iš skir-
tingų šalių.

Tarptautinė dvigubo 
ar daugiašalio laipsnio 
studijų programa
„Įvykdžius dvigubo ar 
daugiašalio laipsnio 
studijų programos rei-
kalavimus suteikiamos 
dvi arba daugiau atskirų 
atitinkamos pakopos 
kvalifikacijų“

Kvalifikacija 
Dvi arba daugiau lygiaverčių 
kvalifikacijų suteikiamos įvyk-
džius programos reikalavimus. 
Institucijų partnerių programos 
baigimo ir kvalifikacijos reikalavi-
mai gali skirtis, bet jie nustatomi 
bendradarbiaujant. Kadangi 
skirtingose šalyse bakalauro, 
magistro ir daktaro laipsnio rei-
kalavimai dažnai įvairuoja, var-
tojamas „atitinkamos pakopos 
kvalifikacijų“ terminas.  
Trukmė 
Dėl papildomų reikalavimų, 
kuriuos reikia įvykdyti siekiant 
gauti dvi ar daugiau kvalifikacijų, 
studijų laikotarpis paprastai yra 
ilgesnis negu vieno arba jung-
tinio laipsnio programų, tačiau 
trumpesnis negu laikas, reikalin-
gas įgyti abu laipsnius atskirai. 

Paprastai yra numaty-
tas fizinis ar virtualus 
studentų, dėstytojų ir 
(ar) programos turinio 
judumas.

Programa tenkina visų 
dalyvaujančių institu-
cijų nacionalinius ar 
institucinius kokybės 
reikalavimus.

Akademiniai susita-
rimai dėl bendrosios 
studijų programos 
paprastai yra kitokie, 
negu franšizės ar su-
dvejintų programų 
(twinning programmes) 
atvejais. 

Tarptautinė vientisųjų 
studijų programa 
„Įvykdžius vientisųjų 
studijų programos reika-
lavimus suteikiamos dvi 
skirtingų studijų pakopų 
kvalifikacijos“

Kvalifikacija 
Įvykdžius reikalavimus, nustaty-
tus bendradarbiaujančių insti-
tucijų, suteikiamos dvi skirtingų 
pakopų kvalifikacijos (t.y. baka-
lauro ir magistro arba magistro ir 
daktaro).
Trukmė 
Studijų laikotarpis paprastai 
yra ilgesnis negu atskiros pro-
gramos, tačiau trumpesnis 
negu dviejų laipsnį suteikiančių 
programų.

J. Knight, Joint and Double Degree Programmes: Vexing Questions and Issues
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3. JuNGTINIų STuDIJų PROGRAMų 
 
RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Didieji iššūkiai

• Studentų pritraukimas. Vienas didžiausių iššūkių jungtinėms studijų programoms, 
ypač veikiančioms ilgesnį laiką, yra surinkti pakankamai studentų, gerai mokančių už-
sienio kalbą ir norinčių vykti į kitas šalis. Svarbiausia aiškiai suprasti, kas yra potencialūs 
studentai ir kur juos rasti. Kadangi daugelis jungtinių ir dvigubo laipsnio programų yra 
skirtos tik geriausiems ir gabiausiems, institucijoms reikia susikurti detalias strategijas, 
kaip pasiekti ir sėkmingai pritraukti tokius studentus. 

• Ilgalaikė institucinė parama. Jungtinė studijų programa veiks sklandžiai ir gyvuos 
ilgai tik tokiu atveju, kai jos vykdymas bus pagrįstas bendradarbiaujančių institucijų 
ilgalaikiais įsipareigojimais.

• Kultūriniai skirtumai. Bendradarbiaujančių institucijų kultūrų skirtumai, abipusis par-
tnerių poreikių supratimas yra rimtas iššūkis jungtinėms studijų programoms. Dviem ar 
daugiau institucijų gali būti sunku susikalbėti, jei partneriai yra nepasiruošę būti lanks-
tūs ir jeigu institucijos neturi bendros vizijos, kuri galėtų skatinti tokį lankstumą.
Joint and Double Degree Programs in the Transatlantic Context

Svarbiausi procesai ir aplinkybės

Kiekvienos jungtinės studijų programos gyvavimo ciklas gali būti suskirstytas į du pagrin-
dinius etapus: rengimo ir įgyvendinimo. Dar vienas etapas, programos rinkodara, gali 
būti įterptas tarp jau minėtų arba priskirtas įgyvendinimui. Kiekviena jungtinė studijų pro-
grama atskirai pereina šiuos raidos etapus. 

Institucijos įsipareigojimas nusako, kiek kiekviena institucija yra pasiryžusi investuoti 
į studijų tarptautinimą ir į jungtines programas. Šios nuostatos nebūtinai yra skirtingos kie-
kvienos jungtinės studijų programos atveju, bet visada stipriai veikia abu jungtinės studijų 
programos raidos etapus.

Dauguma veiksmų, skirtų užbėgti už akių programos įgyvendinimo iššūkiams ir pro-
blemoms, turi būti aptarti kuriant programą ir numatyti institucijos įsipareigojime, 
jos jungtinių programų rėmimo politikoje ir strategijoje. Tik tokia strateginė laikysena 
gali užkirsti kelią vėlesnėms problemoms ir padėti išvengti veiklos sutrikimų arba išteklių 
iššvaistymo. 

Toliau pateikiamas paveikslėlis apibendrina jungtinės studijų programos rengimo pro-
cesą ir nurodo priemones, kurias galima panaudoti skirtinguose jo etapuose.

1 pav.  Jungtinių studijų programų procesai ir priemonės 

 JOIMAN. How to Manage Joint Study Programmes?

INSTITUCIJOS 
ĮSIPAREIGOJIMAS

Politika ir strategijos, užti-
krinančios jungtinės studijų 

programos finansavimą ir 
žmogiškuosius  išteklius

Priemonė: Jungtinės 
studijų programos 

rengimo ir valdymo 
gairės

Priemonės: 
Prašymai internetu

Studijų sutartis 
Internetinė valdymo 

duomenų bazė

Priemonės: 
Vizitai pas partnerius

 ENQA standartai

Bendradarbiavimo 
sutartis

 JOIMAN  bendra-
darbiavimo sutarties 

šablonas

 EuRYDICE duomenų 
bazė

Aukštojo mokslo 
tinklai

Nacionalinės agentū-
ros (EMNS, ENIC-NA-

RIC, LLP)

Apibendrinimas / Baigiamasis 
vertinimas 

RENGIMO ETAPAS
Švietimo ir teisės sistemos 

analizė
Partnerių pasirinkimas

Suinteresuotų šalių įtraukimas
Bendradarbiavimas su išorinė-

mis tarnybomis
Procedūrų planavimas
Paslaugų planavimas
Biudžeto nustatymas
Kokybės priemonių 

parinkimas

ĮGyVENDINIMO ETAPAS
Prašymų priėmimas

Atranka
Priėmimas

Registravimas
Pasitikimas

Studijos
Judumas

Baigiamieji darbai
Diplomai

Diplomo priedėliai
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3.1. Jungtinės studijų programos rengimas

Į ką reikia atkreipti dėmesį planuojant jungtinę studijų programą

a) Partnerių pasirinkimas
1. Pradedant planuoti jungtinę studijų programą būtina apsibrėžti partnerių pasirin-

kimo kriterijus.
2. Pagrindiniai partnerių pasirinkimo kriterijai turi būti akademiniai, tačiau vien jų ne-

pakanka. Būtina įtraukti ir administracinius kriterijus. 
3. Abipusis pasitikėjimas yra esminis reikalavimas. Rekomenduotina dirbti su ilgalai-

kiais partneriais, kurių administracinių ir akademinių galimybių lygis yra žinomas.
b) Nacionalinė teisė ir švietimo sistema

4. Išsirinkus partnerius, svarbu sužinoti viską apie jų šalių teisės ir švietimo sistemas. 
Dar prieš pradedant planavimo etapą, ypatingą dėmesį reikia skirti: 
• partnerio (-ių) šalies švietimo sistemos sandarai;
• partnerio (-ių) šalies (jungtinių) programų akreditacijos sistemai;
• partnerio (-ių) teisinei padėčiai, susijusiai su jungtinių laipsnių ir diplomų teikimu;
• partnerio (-ių) šalies studijų mokesčiams, kitoms įmokoms ir socialinės apsau-

gos sistemai.
Kaip tai patikrinti?

• Bendradarbiaujant su pasirinkto partnerio administracija.
• Bendradarbiaujant su savo ir partnerių šalių ENIC-NARIC centrais arba Erasmus 

Mundus struktūromis.
• Pasitikrinant EuRYDICE Europos švietimo sistemų duomenų bazėje Eurybase 

adresu http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php#italy
c) Institucinių įsipareigojimų užtikrinimas

5. Partnerių institucinių įsipareigojimų užtikrinimas yra pati svarbiausia pasirengimo 
etapo dalis. Tiktai turint stiprius institucinius įsipareigojimus galima įveikti jungti-
nės studijų programos įgyvendinimo sunkumus ir užtikrinti jų ilgalaikį gyvavimą. 

6. Instituciniai įsipareigojimai reikalingi užtikrinti programai būtiniems žmogiškie-
siems ištekliams, finansavimui, stipendijoms ir paslaugoms studentams. Labai svar-
bu, kad kiekvienas partneris būtų pasiruošęs investuoti į jungtinę programą (lėšas, 
infrastruktūrą ir / ar personalą) ir kad rengti bei įgyvendinti programą įsipareigotų 
ne pavieniai asmenys, bet visos institucijos.

7. Instituciniai įsipareigojimai yra labai pravartūs, kada jungtinei programai reikia pri-
taikyti institucijų vidaus taisykles arba daryti išimtis iš bendrų nuostatų. Turi būti 
numatyta, kad įgyvendinant jungtinės studijų programos konsorciumo nustatytos 
taisyklės taptų prioritetinėmis institucinių taisyklių atžvilgiu.

Kaip užtikrinti institucinį įsipareigojimą?
Prieš pradedant planuoti programą apsikeisti pažintiniais vizitais su partneriais. 
Bendradarbiavimo susitarimą suderinti pačioje programos vystymo pradžioje.
Į programos kūrimą įtraukti institucijų administraciją. 
Į programos  kūrimą įtraukti akademines tarybas ir senatus.

d) Suinteresuotųjų šalių įtraukimas
8.  Nacionalinio bei vietinio lygmens suinteresuotųjų šalių įtraukimas yra reikalingas 

prireikus nacionalinių procedūrų pokyčių, pritaikant esamą studijų reguliavimą 
prie naujovių, tokių kaip jungtiniai diplomai.

9. Suinteresuotosios šalys taip pat svarbios supažindinant studentus ir darbo rinką su 
jungtinių diplomų galimybėmis ir verte.

e) Bendradarbiavimas su išorės tarnybomis bei institucijomis
10. Norint palengvinti vizų ir leidimų gyventi išdavimą studentams svarbu užmegzti 

ryšius su atitinkamomis agentūromis ir kitomis susijusiomis organizacijomis, užsie-
nio reikalų ministerijomis ir savo šalies konsulatais užsienio šalyse.

11. Šalyse, kuriose sudėtingesnė leidimų gyventi išdavimo tvarka, taip pat reikalinga 
bendradarbiauti  ar sudaryti  sutartis su viešosiomis tarnybomis, atsakingomis už 
tų leidimų išdavimą.

 JOIMAN. How to Manage Joint Study Programmes?

Jungtinių studijų programų rengimo bendroji atmintinė 

2 lent. Jungtinių studijų programų rengimo bendroji atmintinė

Teisiniai reikalavimai Taip/ 
Ne

1 Jungtinės programos kūrimo ir jungtinio laipsnio teikimo išoriniai 
reikalavimai

2 Akademinio laipsnio teikimas 
2a Kokį laipsnį gaus studentai?
2b Kas išduos diplomą?
2c Kaip atrodo diplomas? 
2d Kas pasirašo diplomus? 
3 Programos trukmė 
3a Koks yra studento darbo krūvis ir per kiek laiko jie turi jį įvykdyti?  
3b Kokiomis aplinkybėmis studentai gali ištęsti programos studijas 

(liga...)? 
4 Programos struktūra (privalomų dalykų skaičius, alternatyviai ir laisvai 

pasirenkamieji dalykai ir kt.) 
4a Ką programoje studentai gali rinktis? 
4b Kokie nukrypimai nuo modelio yra galimi (leistini)? 
4c Ar yra saitų tarp naujosios studijų programos ir jau egzistuojančių 

arba kitų naujų studijų dalykų?  
4d Ar siekiant įgyvendinti pasirinktą modelį reikalingi papildomi ištekliai? 
5 ECTS naudojimas
6 Programos dalies, kuri įvykdyta užsienyje, pripažinimas 
7 Programos kūrimo procedūros aprašas (autonomiškai kuriama univer-

siteto, dalyvauja ministerija ir kt.) 



m
ok

ym
os

i v
is

a 
gy

ve
ni

m
a 

pr
og

ra
m

a

m
ok

ym
os

i v
is

a 
gy

ve
ni

m
a 

pr
og

ra
m

a

26 27

7a Kas, ką ir kada turi nuspręsti?  
7b Ar naujoji studijų programa suderinta su bendra universiteto 

strategija? 
7c Ar yra saitų tarp naujosios studijų programos ir jau egzistuojančių 

arba kitų naujų studijų dalykų?  
8 Mokesčiai už studijas
8a Ką jie apima? 
8b Kur renkami mokesčiai? 
8c Ar partneriai gali vieni kitų studentus atleisti nuo mokesčių? 
8d Ar siunčiančiame universitete studentai turi sumokėti mokesčius 

už visus semestrus, ar tik už tuos, kuriuos jie tame universitete 
studijuoja? 

8e Kokį poveikį mokesčiams už studijas daro ilgesnė studijų trukmė (pa-
vyzdžiui, dėl ligos)? 

8f Ar yra bendri finansiniai ištekliai?
9 Dėstomoji kalba 
9a Kokia yra programos dėstomoji kalba? 
9b Koks kalbos mokėjimo lygis reikalaujamas priėmimo į programą 

metu? 
9c Ar yra pakankamai vietų universitetų siūlomuose kalbos kursuose? 
Programa ir jungtinis laipsnis
10 Kas yra tikslinė auditorija? 
10a Ar minimalių ir maksimalių programos dalyvių skaičių limitai yra 

realistiški? 
10b Kiek bus studentų iš partnerių ir kitų universitetų? 
10c Ar reikalingi kandidatų įsivertinimo testai?
10d Kokios kvalifikacijos tikisi programa besidomintys asmenys? 
11 Koks bus kvalifikacijos profilis? (ugdymo tikslai, studijų rezultatai, vei-

klos sritys)
11a Kokie yra programos poreikio analizės rezultatai susidomėjimo ir dar-

bo rinkos aspektais? 
11b Ar galimų veiklos sričių apibrėžtis yra pakankama? 
12 Kokios partnerių programos gali būti integruotos? 
13 Kurie moduliai ir dalykai gali būti integruoti? 
14 Kokį darbo krūvį turi užtikrinti konkreti institucija partnerė? 
15 Kokių tipų dalykai yra siūlomi? 
16 Egzaminavimo taisyklių palyginimas (egzaminų tipai ir skaičiai, baigia-

mieji darbai ir kt.)

Organizavimas
17 Ar jungtinis laipsnis pakankamai integruotas į universiteto partnerio 

institucinę struktūrą? 
17a Ar egzistuoja priemonės ir pastangos stiprinti savo dalykinės srities 

tapatybę institucijoje?  
17b Kas yra partnerių kontaktiniai asmenys?
17c Kur yra institucijos ir asmenys ir kaip jos susijusios su programa? 
18 Kaip reguliuojamas studijų programų finansavimas? 
18a Ar patvirtintas programos finansavimas yra tokio lygio, kad padengtų 

vykdymo išlaidas?
19 Kokie teisės aktai reguliuoja kokybės užtikrinimą (akreditavimas, iš-

ankstinis vertinimas, vykdymo vertinimai ir kt.)? 
20 Kaip galima organizuoti dėstytojų ir studentų judumą? 
20a Kokios yra ne trečiųjų šalių studentų judumo finansavimo galimybės? 
21 Kokius vaidmenis atlieka atskiros partnerės? 
21a Akademinis kalendorius 
21b Prašymų padavimo terminas 
21c Priėmimas 
21d Vadovavimas studentams
21e Ar yra jungtinės gairės ir jungtinis dalyvaujančių universitetų 

komitetas 
Bendradarbiavimo sutartis 
22 Priėmimo reikalai
22a Kuris universitetas prisiims atsakomybę už prašymų priėmimą ir priė-

mimo procedūras? 
22b Ar viename iš partnerių jau yra inernetinių prašymų priimti modelis?
22c Kaip atrodo dokumentų formos? 
22d Kokie prašymų priėmimo terminai? Ar atsižvelgta į užsienio studen-

tams reikalingų vizų išdavimo trukmę?
22e Ar studentai bus priimti į visas konsorciumo institucijas, ar tik į tą, ku-

rioje studijuoja konkrečiu metu, ar visas, kuriose jie studijuos magistro 
programos dalis? 

22f Ar reikalinga, pageidautina visus kandidatus registruoti jungtinėje 
duomenų bazėje?

22g Kas turėtų, galėtų turėti prieigą prie šios duomenų bazės? 
22h Ar kandidatams atrinkti bus sudarytas bendras atrankos komitetas? 
22i Kokiu dažnumu jis rinksis?
22j Ar studentų atrankos kriterijai yra sudaryti bendrai? 
22k Kokia kalba turi būti pateiktas prašymas? 
22l Ar atrankos kriterijai atitinka visų universitetų partnerių reguliavimą? 
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23 Mokesčiai už studijas
23a Žr. 8 punktą
24 Vertinimo sistema
25 Egzaminavimo taisyklės
25a Kaip sudaromas egzaminavimo komitetas?
25b Kokiu dažnumu egzaminavimo komitetas rinksis? 
25c Kaip organizuotas egzaminavimo administravimas ir vykdymas?
25d Kokį darbo krūvį studentas turi įvykdyti, kad gautų laispnį? 

Diversifying University Studies: Joint Degrees as a New Model of Academic Mobility (Roberta Maierhofer, 
Ulrike Krawagna, Ulla Kriebernegg), 2010

Kontrolinis klausimų sąrašas bendardarbiavimo susitikimams

3 lent. kontrolinis klausimų sąrašas bendradarbiavimo susitikimams

1 Kokioje studijų kryptyje (kryptyse) bus įgyvendinama jungtinė progra-
ma? Programos pavadinimas

2 Koks akademinis laipsnis bus teikiamas? Nurodykite instituciją, kuri su-
teiks sertifikatą, diplomą (kartu, atskirai?) 

3 Koks kvalifikacijos profilis įtrauktinas į jungtinę programą? Kokią pride-
damąją vertę programa teiks absolventams? 

4 Kokios galimos veiklos sritys baigus jungtinę studijų programą? 
5 Kokios tolesnių studijų galimybės pabaigus jungtinę programą institu-

cijose partnerėse (atitinkamose valstybėse, šalyse)? 
6 Kokie yra priėmimo kriterijai?
7 Kokios yra egzaminavimo taisyklės?
8 Kokius vaidmenis institucijos partnerės vaidina įgyvendinant 

programą? 
9 Nusakykite programos struktūrą ir nurodykite, kuriuose universitetuo-

se kurios programos dalys gali arba turi būti įvykdytos 
10 Pateikite kokybės užtikrinimo priemonių aprašą (vidinio kokybės už-

tikrinimo metodai atitinkamose institucijose partnerėse, vertinimai, 
akreditavimas ir t.t.) 

11 Ar programai užtikrintas atsakingų nacionalinių įstaigų ir profesinių 
asociacijų pripažinimas?

12 Kokiu mastu užtikrintas programos finansavimas?

Diversifying University Studies: Joint Degrees as a New Model of Academic Mobility (Roberta Maierhofer, 
Ulrike Krawagna, Ulla Kriebernegg), 2010

Jungtinės magistro studijų programos rengimo klausimynas 

4 lent. jungtinės magistro studijų programos rengimo klausimynas

1 Dalyvaujančios institucijos ir jų vaidmenys 
1a Kokia dabartinė programos būklė atskiruose universitetuose (aukšto-

jo mokslo institucijose)?
2 Programos ir akademinio laipsnio aprašas ir rūšis 
3 Programos santrauka. Kvalifikacijos profilis 
4 Informacija apie programos administravimą (administracijos būstinę): 

bylų ir įrašų administravimas, diplomų išdavimas, priėmimas, judumo 
organizavimas 

5 Programos kalendorius: mokslo metų trukmė, semestrai, judumo lai-
kotarpio trukmė

5a Ar reikalingas parengiamasis kursas? 
5b Ar parengiamasis kursas bus įskaitytas į programą? 
5c Kaip parengiamasis kursas bus finansuojamas? 
5d Ar planuojamos vasaros mokyklos? Kas gali dalyvauti vasaros moky-

klose? Kas organizuoja vasaros mokyklas?
5e Kokiais atvejais galimos akademinės atostogos? Kas dėl jų priima 

sprendimus?
6 ECTS principai
7 Kokios yra egzaminavimo taisyklės? Magistro baigiamųjų darbų ir bai-

giamųjų egzaminų taisyklės? 
8 Studijų programos struktūra, pasikeitimas moduliais tarp partnerių 
9 Studijų forma (dalykų tipai, kontaktinis mokymas, naujos mokymo 

formos, pvz., e-studijos).
10 Kalbos politika
10a Ar dalyvaujantys studentai turi lankyti kalbos, kuria vyks studijos, pa-

rengiamąjį dalyką?
10b Ar pakanka kalbos dalykų ( bent 2 ES kalbos, nebūtinai dėstomosios) 

Erasmus Mundus trečiųjų šalių stipendininkams?
10c Ar programos tarptautiniams dalyviams jų studijų atitinkamame uni-

versitete metu reikia skelbti vietos kalbos pagrindų dalyką? Kas ap-
mokės kalbos dalykus? 

11 Priėmimo reguliavimas ir atrankos procedūros 
12 Studijų mokesčiai, draudimas, kiti mokesčiai 
13 Finansinis planas
14 Kokybės užtikrinimo priemonės 
15 Diplomo modelis 
16 Gairės studentams 
16a Informacija apie programą (tikslai, trukmė, struktūra) 
16b Priėmimo reikalavimai
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16c Priėmimo paslaugos
16d Dokumentai 
16e Informacija apie judumo organizavimą ir stipendijas 
16f Naudingi adresai ir kontaktiniai asmenys 

Diversifying University Studies: Joint Degrees as a New Model of Academic Mobility (Roberta Maierhofer, 
Ulrike Krawagna, Ulla Kriebernegg), 2010

Jungtinių studijų programų modeliai

5 lent. Jungtinių studijų programų modeliai

Sinchronizavimo sistema Rotavimo sistema
Programos 
organizavimas

Nepriklausoma progra-
ma sukuriama kiekvienoje 
partnerėje.
Tam tikri programos kompo-
nentai (iki visos programos) 
sinchronizuojami studentų 
mainų tikslais.

Šalys partnerės neturi savaran-
kiškų studijų programų.
Atskiri bendradarbiaujančių 
institucijų parengti kompo-
nentai sudaro pilnos sudėties 
studijų programą.

Judumas Studijas užsienyje galima pa-
sirinkti lanksčiai, priklausomai 
nuo norimos krypties. 
Studentai nesudaro jungtinės 
grupės. 
Studentai (ypač didensiuose 
konsorciumuose) neprivalo 
studijuoti visose partnerėse.

Aukštosios mokyklos studijų 
užsienyje laikotarpiams paren-
kamos iš anksto.
Kohortos studentai rotuoja 
tarp aukštųjų mokyklų kaip 
jungtinė grupė, bent jau kai 
kuriuose programos etapuose.
Tam tikrus studijų laikotarpius 
studentai praleidžia  visose 
šalyse partnerėse.

Zdebel, Thorsten, Joint Degrees – Eine Fallstudie zu einer deutschniederländischen Hochschulkooperation

Kokybės užtikrinimo pagrindai

Kokybės užtikrinimo sistemos kūrimas 
1. Rekomenduojama remtis ENQA nuostatomis ir gairėmis. Jungtinių programų kūrimo ir 

valdymo klausimais ypač žr. Gairių 1 dalį „Europos nuostatos ir gairės vidiniam aukštųjų 
mokyklų kokybės užtikrinimui“ ir 1.2 skirsnį „Studijų programų bei suteikiamų kvalifika-
cijų patvirtinimas, stebėsena bei periodinis vertinimas“.

2. Reikia sukurti periodinio vertinimo ir vėlesnės veiklos sistemas, tokias kaip kokybės už-
tikrinimo komitetas, jungtinė taryba, studentų nuomonių apžvalga. 

3. Jungtinės programos sėkmės kertinė atrama yra efektyvios, laiku atnaujinamos ir išsa-
mios vertinimo sistemos. 

4. Turi būti reguliariai atliekamas tiek akademinės veiklos, tiek paslaugų studentams vertinimas.  

5. Vertinimą turi atlikti dalininkai, tokie kaip studentai, akademinis personalas, taip pat 
darbo rinkos atstovai. Jų dalyvavimas yra esmingas ir tobulinant programos turinį. 

6. užtikrinkite programos lankstumą ir ją nuolat koreguokite pagal studentų ir darbo rin-
kos poreikius.  

7. užtikrinkite atrankos procesų ir paslaugų kokybę, ypatingą dėmesį skirdami individua-
laus konsultavimo ir vadovavimo (tutoring and coaching) aspektams. 

8. Patartina sukurti jungtinės programos valdymo internetinį instrumentą, apimantį ir 
studentų karjerų valdymą. 
JOIMAN. How to Manage Joint Study Programmes?

Europos jungtinių magistro programų kokybės skatinimo gairės 

Kokybės samprata. Šių Gairių atramos taškas yra kokybės kaip „tinkamumo tikslui“ sam-
prata, apimanti ir „tikslo tinkamumo“ elementą – tinkamų tikslų parinkimą. 

Jungtinės magistro studijų programos tikslų įgyvendinimas priklausys nuo kokybės 
sampratos darnumo ir nuoseklumo. Ji turi apimti įvertinimą, ar mokymosi nuostatos tikrai 
prisideda prie reikalingų mokymosi tikslų pasiekimo („tinkamumas tikslui“), ar programos 
įgyvendinimas yra nuoseklus ir ar programos vykdytojas turi pakankamai kompetenci-
jos ir išteklių įvertinti, užtikrinti ir skatinti kokybę. Šiame kontekste keltini tokie esminiai 
klausimai:   
• Ar tinkamai apibrėžti programos tikslai (studijų rezultatai, išdėstyti kaip kompetencijos)? 
• Ar programa kaip visuma ir kiekvienas jos studijų dalykas, modulis yra tinkami pasiekti 

nurodytiems tikslams, t.y. ar programa yra darni ir tikslinga? 
• Ar užtikrintas nuoseklus programos įgyvendinimas, ar tinkami ir pakankami jai numa-

tyti ištekliai? 
• Ar numatytų tikslų pasiekimas bus tinkamai įvertintas? 
• Ar programa bus tobulinama, siekiant ištaisyti klaidas ir užtikrinti programos optimiza-

vimą visuose jos įgyvendinimo etapuose? 
Šie klausimai tinka bet kokiam studijų programų tipui, įskaitant ir jungtines studijų 

programas. Tačiau, lyginant su vienos institucijos vykdomomis studijų programomis, jung-
tinėms magistro programoms būdingos aukštesnės ambicijos ir sudėtingesnė programos 
sandara. Todėl joms keltini trys papildomi reikalavimai:
• Jungtinė programa turi būti vienintelis galimas kelias programos tikslams pasiek-

ti. Jungtinio laipsnio programos tikslai ir uždaviniai turi aiškiai įvardinti šią unikalią 
dimensiją. 

• Skirtingų šalių institucijose kyla papildomų programos vykdymo iššūkių. Turi būti su-
balansuotos skirtingos organizacinės kultūros ir vertybės.  

• Jungtinėje magistro programoje visi partneriai turi susitarti dėl vienodo magistro bai-
giamojo darbo lygio supratimo. 

Šiame kontekste taip pat turi būti aptarti ir su judumu ir su socialiniais aspektais susiję 
klausimai. 
• Reikia išspręsti pripažinimo klausimus. Visi partneriai turi pasiekti bendrą supratimą, ką  

reiškia magistro laipsnis. Tai reiškia, kad kiekvienai jungtinei magistrantūrai visi partne-
riai turi apibrėžti: 
• Pasiektiną kompetencijų ir formalios kvalifikacijos lygį (kur galima, pagal atitinka-

mą nacionalinę kvalifikacijų sąrangą); 
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• Privalomą įgyti ECTS kreditų skaičių (pagal Bolonijos susitarimus tai turi būti 90–120, 
bet ne mažiau kaip 60 ECTS kreditų);

• Studijų trukmę (pvz. dveji metai nuolatinės formos studijų);  
• Specialiuosius priėmimo reikalavimus.
Lyginant su įprastine studijų programa, jungtinei studijų programai galioja tas pats rei-

kalavimų studijų kokybei paketas. Skirtumas yra ne skirtingi klausimai, bet skirtingi būdai į 
juos atsakyti. Jungtinės programos atveju kokybės užtikrinimo srities atsakymai negali būti 
tokie pat tiesioginiai, kaip atskiros institucijos vykdomos studijų programos. Jie turi remtis 
viso tinklo koordinacija ir sutarimu. 

2 pav. Jungtinės studijų programos kokybės užtikrinimo koordinacija 

1 žingsnis: ĮSIPAREIGOJIMAS kokybei. Kelias į kokybės kultūrą, pagrįstą bendradarbia-
vimu, turėtų prasidėti nuo visų partnerių bendro pareiškimo, priimto visuose lygmenyse, 
kuris išreikštų jų įsipareigojimą kokybei ir įvardintų kokybės principus bei sąvokas, kurių 
bus privalomai laikomasi tinkle. Siekiant jungtinės magistro programos koordinavimą su-
sieti su kokybės užtikrinimu yra naudinga kritiškai peržiūrėti partnerių kokybės ir kokybės 
užtikrinimo konceptualias prielaidas:
• Vieninga kokybės apibrėžtis – kokybės kaip tikslo tinkamumo ar tinkamumo tikslui?
• Susitarimas bendrai siekti kokybės kultūros, t.y. susitariama:

• Dėl bendros atsakomybės už jungtinės magistro programos kokybę;
• Dėl kokybės kriterijų (pvz., pagrįstų šiomis gairėmis);
• Dėl suderintų procedūrų, kaip bus taikomi tie kokybės kriterijai;
• Dėl bendros atsakomybės už įsivertinimais pagrįstos kokybės skatinimą; ir t.t.

2 žingsnis: jungtinės magistro programos METMENŲ, TIKSLŲ ir KONCEPCIJOS paren-
gimas. Kiekviena jungtinė magistrantūra siekia savitų tikslų, kurie pagrindžia programos 
turinį ir įgyvendinimą. Partnerių suderinti programos tikslų ir siekių metmenys turi apimti 
tokią informaciją, kaip programos trukmė ECTS kreditais, studijų metai, programos pako-
pa, suteikiamas laipsnis, judumo laikotarpiai, studijų rezultatai ir programos įgyvendinimo 
koncepcija. 

Reikia užtikrinti, kad programos tikslų ir koncepcijos dokumentacija visada būtų pilna 
ir atnaujinta. Dokumentaciją reikia atnaujinti remiantis programos vykdymo patirtimi ir 
grįžtamuoju ryšiu. Ne mažiau svarbu užtikrinti, kad šie programos pagrindai būtų vienodai 
gerai žinomi visiems partneriams.

3 žingsnis: vidinis ĮSIVERTINIMAS. Jungtinės magistrantūros kokybė labai priklauso nuo 
darnaus partnerių bendradarbiavimo. Kad geriau suprastų programos įgyvendinimo spe-
cifiką, savo panašumus ir skirtumus, visi partneriai turi įsitraukti į vidinio studijų kokybės 
įsivertinimo procesą. Kiekvienas bendradarbiaujantis universitetas turėtų atlikti savianali-

zę pagal šiose Gairėse numatytus klausimus. universitetas turi aprašyti, kokiu mastu įgy-
vendinant programą taikomi gairių aspektai, kaip jie dera su institucijos realijomis, siekiais 
ir galimybėmis. Jei šios Gairės nėra taikomos, universitetas turi pagrįsti, kodėl jomis ne-
sinaudoja. Gairės neturėtų būti traktuojamos kaip griežtos ir privalomos, bet labiau kaip 
lankstus parankinis klausimynas. Neaktualūs punktai galėtų būti praleidžiami, o specifiniai 
programos bruožai, kurie klausimyne pakankamai neatsispindi – įtraukti. Įsivertinimas turi 
būti pagrįstas išsamia SSGG analize, apimančia tiek programos aprašą, tiek jos įgyvendini-
mą, tiek programos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę kiekvienos instituci-
jos kontekste. Jungtinėje maigstrantūroje bendradarbiaujantiems partneriams patartina 
suderinti vieningą savianalizės ataskaitos formą. Taip pat būtų naudinga, jeigu partneriai 
savo savianalizės teiginius pagrįstų panašiais argumentais (t.y. statistikos duomenimis, po-
litikos nuorodomis ir kt.).

4 žingsnis: Partnerių indėlio BENDRA ANALIZĖ ir DĖMESIO SUTELKIMAS. Jungtinės 
magistro programos koordinavimui labai pravarti bendrai atliekama kiekvieno tinklo par-
tnerio indėlio į programos įgyvendinimą analizė.  Atlikę jungtinio laipsnio įsivertinimą de-
centralizuotu būdu ir paskui bendrai analizuodami šio įsivertinimo rezultatus visi partneriai 
turės galimybę labiau įsigilinti į programos mokymo, mokymosi ir praktinio įgyvendinimo 
aspektus. Įsivertinimo ataskaitų bendrai analizei labai naudingos aiškios procedūrinės tai-
syklės. Svarbu laikytis „jungtinės kultūros“ principų. Pagarba, sąžiningumas, pasitikėjimas ir 
bendra atsakomybė padės visiems kartu pasiekti programos tikslus ir siekius. 

5 žingsnis: PATOBULINIMŲ PLANAVIMAS. Lygindami įsivertinimų ataskaitas partneriai 
gali identifikuoti reikalingus programos koncepcijos ir jos įgyvendinimo pakeitimus ir su-
kurti jungtinį veiksmų planą, apimantį būtinus veiksmus, prioritetus ir atsakomybių pasis-
kirstymą. Šie dalykai turi būti nuolat kruopčiai analizuojami, siekiant kad visos programoje 
dalyvaujančios šalys nuosekliai ir nuolat prisidėtų prie jos tobulinimo. Be to, veiksmų pla-
nas turi apimti kokybės užtikrinimo procesus, kuriuos atskiri partneriai įsidiegia kartu su 
savo indėliu į programą.

Guidelines for Quality Enhancement in European Joint Master Programmes

Jungtinių studijų programų akreditavimas

Aptarkime pagrindinius jungtinių programų akreditavimo aspektus:

Apsikeitimas informacija ir skaidrumas. Gavusi jungtinės programos akreditavimo pra-
šymą, akredituojanti organizacija informuoja kitas susijusias akredituojančias organizacijas 
apie gautą prašymą. Akredituojančios organizacijos pasikeičia tokia informacija: ar progra-
ma jau yra praėjusi arba šiuo metu vykdo kokybės užtikrinimo ir / ar akreditavimo pro-
cedūrą; ar svarstomos institucijos teisiškai gali vykdyti jungtinę studijų programą ir teikti 
pageidaujamus laipsnius.

Ekspertų grupės sudėtis. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas įtraukti ekspertams su 
tinkama tarptautine patirtimi ir išmanymu. 

BENDRAS 
ĮSIPAREIGO-
JIMAS

BENDRI 
METMENYS, 
TIKSLAI 
KONCEPCIJA

BENDRAS 
ĮSIVERTINIMAS

BENDRA 
ANALIZĖ

BEDNRAS 
PATOBULINIMŲ 
PLANAVIMAS
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Vertinimo procesas. Pateikta dokumentacija turi būti apimti išsamią informaciją apie visą 
jungtinę programą, o ne tik apie vieną iš jos dedamųjų (nacionalinę ir / ar institucinę). Eks-
pertų grupė turi nustatyti vizito (-ų) reikalavimus. Bet kuris vizitas turi būti atliekamas kartu 
su programos atstovais, gebančiais pateikti informaciją apie visą jungtinę programą ir jos 
vykdymą visose institucijose, net jeigu nėra tų institucijų atstovų. Ekspertų grupė įvertina 
visą jungtinę programą ir jos studijų rezultatus, kurių jungtinė programa siekia nepriklau-
somai nuo individualių studentų mokymosi pasirinkimų. Vertinimo procese turėtų, kur tai 
įmanoma, dalyvauti bent vienas stebėtojas iš kitos susijusios akredituojančios organizacijos. 

Akredituojančios institucijos turi įvertinti, ar akreditacijos siekianti institucija savo vi-
diniuose kokybės užtikrinimo procesuose pakankamai dėmesio skiria šiems principams: 
• Institucija privalo turėti mechanizmus surinkti informacijai apie kiekvienos jungtinės 

programos visumą, o ne tik apie savo pačios indėlį;
• Institucija turi būti sukūrusi kokybės užtikrinimo procedūras arba turėti pakankamai 

pajėgumų kokybės užtikrinimo procedūroms, tinkamoms jungtinėms studijų progra-
moms, arba šias kokybės užtikrinimo procedūras turi papildyti arba pakeisti pačios 
jungtinės programos sukurta kokybės užtikrinimo sistema;

• Institucija turi reguliariai vertinti kiekvienos jungtinės studijų programos visumą, įskai-
tant studijų rezultatus, kurių siekia kieviena jungtinė programa nepriklausomai nuo 
studentų pasirinktų individualių studijavimo variantų.

Sprendimas dėl akreditavimo. Sprendimas dėl akreditavimo turi remtis visos jungtinės 
programos įvertinimu, taip pat ir tais atvejais, kai akreditavimo sprendimas galioja tik ją 
priėmusios akredituojančios organizacijos atsakomybės srityje. Su sprendimu dėl akredi-
tavimo turi būti supažindinta (-os) kita (-os) susijusi (-os) organizacija (-os). 

Jungtinių programų kokybės užtikrinimo principai institucinėje akreditacijoje. To-
liau išdėstyti principai gali būti naudojami tiek institucinę akreditaciją pirmą kartą vykdan-
čioms institucijoms, tiek ją atnaujinančioms. 

Dalijimasis informacija ir skaidrumas. Institucijos, kuri vykdo arba ketina vykdyti jung-
tines studijų programas, institucinės akreditacijos dokumentuose turi apie jas pateikti 
informaciją. Akredituojanti organizacija turi informuoti kitas susijusias akredituojančias 
organizacijas apie tokias jungtines programas. Susijusios akredituojančios organizacijos 
apie šias programas turi pateikti tokią informaciją: ar programa jau yra praėjusi arba šiuo 
metu vykdo kokybės užtikrinimo ir / ar akreditavimo procedūrą; ar svarstomos institucijos 
teisiškai gali vykdyti jungtines studijų programas ir teikti pageidaujamus laipsnius.

Naujų jungtinių studijų programų atidarymas. Akredituojančios organizacijos turi in-
formuoti akredituotas institucijas, kad iš jų laukiama, jog kiekvienos naujos jungtinės pro-
gramos kokybė bus užtikrinama pagal tokio paties griežtumo standartus, kokie sudarė 
pagrindą esamai institucijos akreditacijai.  

Principles for Accreditation Procedures Regarding Joint Programmes 

Akreditavimas yra tikras iššūkis jungtines studijų programas vykdančioms institucijoms dar 
ir dėl tos priežasties, kad akreditavimo sistemos egzistuoja ne visose pasaulio šalyse, o jei-
gu ir egzistuoja, tai yra labai skirtingos – vienos jų yra sukoncentruotos į studijų programas, 

kitos į institucijas, vienos remiasi įvesties, kitos proceso, o trečios išvesties parametrais. O 
tarptautiniu bendradarbiavimu besiremiančių studijų programų akreditavimas daugumai 
agentūrų yra palyginti visai nauja sritis. Profesinėms programoms yra tarptautinių akreditavi-
mo agentūrų kaip ABET, Inc. arba EQuIS. Jos gali akredituoti ir jungtinio ar dvigubo laipsnio 
programas, tačiau šiuo metu daugiau institucijų jose yra akreditavusios „nuosavų“ programų. 
Reikšmingas klausimas yra ir tai, ar tarptautiniu bendradarbiavimu besiremiančioms progra-
moms parankesnė nacionalinė, regioninė ar tarptautinė akreditacija.

J. Knight, Joint and Double Degree Programmes: Vexing Questions and Issues

3.2. Jungtinės studijų programos įgyvendinimas

Svarbiausi jungtinės studijų programos įgyvendinimo aspektai yra studentų administravi-
mas, finansų valdymas ir kokybės užtikrinimas. Tolesnis paveikslėlis šiuos aspektus pavaiz-
duoja detaliau.

3 pav. Jungtinės studijų programos įgyvendinimas

ĮGYVENDINIMO ETAPAS

STUDENTŲ PRIĖMIMO KALENDORIUS

Prašymų priėmimas

Atranka

Priėmimas 

Registravimas

Pasitikimas

Baigiamieji darbai

Diplomai ir priedėliai

Studijos

Judumas

Biudžeto pasidalijimas

Įmokų vadyba ir 
paskirstymas

Stipendijų vadyba

Tvermės rezervai

Apskaita ir ataskaitos

Atrankos kokybė

Dėstymo vertinimas

Paslaugų vertinimas

Kokybės vadybos 
priemonės

Ex-post vertinimas: 
Studentų karjeros

Bendras programos 
vertinimas

Ex-post vertinimas:  
Darbo rinkos grįžtamasis 

ryšys  

Prašymų priėmimo 
kokybė: informacijos 

skaidrumas ir aiškumas

Reklamavimas 
Prašymų gavimas

Ne ES stojančiųjų atranka 
ES stojančiųjų atranka

Rezultatų pranešimas
Vizų procedūros

Pasitikimo paslaugos
Kalbinis parengimas

Kultūrinė integracija
Akademinis vadovavimas

Parengimas judumui
Studentų duomenų perkėlimas

Akademinis vadovavimas 
judumui

Pasitikimo paslaugos
Kultūrinė integracija

Akademinis vadovavimas
Studentų duomenų perkėlimas

Jungtinis vertinimas
Jungtinis diplomų pasirašymas 
arba kelių diplomų išdavimas

Registravimo procedūros
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Į ką reikia atkreipti dėmesį įgyvendinant jungtinę studijų programą 

6 lent. Svarbiausi jungtinės studijų programos įgyvendinimo iššūkiai

Procesai Iššūkiai
Prašymų 
priėmimas

• Skirtingų tikslinių grupių studentų paraiškų valdymas
• Įprastos paraiškos priėmimo procedūros pritaikymas tarptautinei 

praktikai
Atranka • Dviejų etapų bendros atrankos taikymas

• Įprastos atrankos pritaikymas konsorciumo poreikiams
• Didelio paraiškų skaičiaus vertinimas

Priėmimas • Daugelio skirtingų informacijos kanalų valdymas (konsorciumas, 
sekretoriatas, koordinuojančios institucijos, fakultetai, kai kuriais 
atvejais – rėmėjai)

• Studentų registravimo dokumentų parengimas
• Vizų išdavimo trukmės įvertinimas 

Registravimas • Jungtinių registravimo procedūrų valdymas
• Skirtingos nacionalinės ar institucinės registravimo taisyklės

Pasitikimas • Naujai atvykusiems studentams reikalingų paslaugų užtikrinimas 
(gyvenamoji vieta, draudimas, leidimas gyventi ir t.t.)

• Papildomų lėšų paieška specialioms paslaugoms
• Įprastų pasitikimo ir priėmimo paslaugų pritaikymas atvyks-

tantiems kitų šalių studentams (skirtingi lūkesčiai ir akademinis 
tvarkaraštis)

• Trumpam laikotarpiui atvykusių kitų šalių studentų kultūrinė 
adaptacija

Studijos • Akademinių tvarkaraščių suderinimas
• Studentų vertinimas ir stebėsena
• Vertinimo sistemų suderinimas
• Studentų bylų perdavimas
• Konsultavimas ir instruktavimas

Judumas • Naujai atvykusiems studentams reikalingų paslaugų užtikrinimas 
(gyvenamoji vieta, draudimas, leidimas gyventi ir t.t.)

• Papildomų lėšų paieška specialioms paslaugoms
• Įprastų sutikimo ir priėmimo paslaugų pritaikymas atvykstan-

tiems iš kitų šalių jungtinės studijų programos studentams (skir-
tingi lūkesčių lygiai ir akademinis kalendorius)

• Trumpam laikotarpiui atvykusių kitų šalių studentų kultūrinė 
adaptacija 

• Konsultavimas ir instruktavimas
Baigiamieji 
darbai

• Bendros vertinimo komisijos sudarymas
• Baigiamųjų darbų reikalavimų suderinimas

Diplomai ir
diplomo 
priedėliai

• Jungtinio diplomo išdavimas (galimi sunkumai dėl nacionalinės 
teisės ar institucijų taisyklių)

• Dviejų ar kelių diplomų išdavimas
• Jungtinio diplomo priedėlio išdavimas
• Jungtinių diplomų ar diplomo priedėlių išdavimo kalendorius

Finansų 
valdymas

• (Bendro) mokesčio už mokslą nustatymas (nacionalinės teisės ar 
institucijų apribojimai)

• Jungtinės studijų programos biudžeto sudarymas
• Jungtinės studijų programos mokesčio už studijas valdymas / 

padalijimas
• Finansinės paramos Jungtinės studijų programos stipendijoms 

bei personalui paieška
• Išlaidų ir būtinų rezervų apskaičiavimas
• Ataskaitos ir apskaita pagal rėmėjų nustatytas taisykles

Kokybės 
užtikrinimas

• Kokybiškos priėmimo ir registravimo procedūros
• Programos vykdymo skaidrumas
• Mokymo ir paslaugų kokybės vertinimo sistemos sukūrimas
• Bendras programos vertinimas ir stebėsena
• Baigiamojo įvertinimo įdiegimas
• Suinteresuotųjų šalių įtraukimas į bendrą programos vertinimą 

Pasirengimas įgyvendinti jungtinę studijų programą

Vaidmenų paskirstymas tarp partnerių 
1. Šiuo etapu turi būti apibrėžti kiekvieno dalyvio (koordinatoriaus, institucijos, dėstytojų, 

administracinių padalinių ir kt.) vaidmenys ir uždaviniai.
2. Vaidmenis skirstykite kartu ir siekite sinergijos tarp dalyvaujančių tarnybų (tarptautinių 

ryšių, studentų reikalų, finansų, dėstytojų), įtraukite jas nuo pat projekto pradžios.
3. Organizuokite techninio ir politinio lygmens susitikimus su studentų reikalų, tarptau-

tinių ryšių, studentų apgyvendinimo tarnybomis, užsitikrinkite jų palaikymą ir sufor-
muokite tvarkingas procedūras.  

Procedūrų derinimas
4. Išsiaiškinkite, ar prašymų priėmimas konsorciumo lygmenyje galės pakeisti įprastines 

prašymų priėmimo procedūras atskirose institucijose.  
5. Kviečiant studentus iš viso pasaulio labai svarbu vykdyti internetinį prašymų priėmimą. 

Konsorciumas turi aptarti, kaip jį įgyvendinti, ir finansiškai bei techniškai paremti. 
6. Labai svarbu, kad į programos vystymą nuo pat pradžios būtų įtraukti registrų skyriai, 

ypač jei institucija dar neturi didesnės patirties su jungtinėmis programomis. Tai padės 
išvengti nesusipratimų dėl studentų registravimo po to, kai juos atrinks konsorciumas 
arba pirmoji priimanti institucija.  

7. Suderinkite formalius priėmimo reikalavimus ir užtikrinkite, kad kiekvienoje dalyvau-
jančioje institucijoje studentai  galėtų gauti visas reikalingas paslaugas ir pažymas. 

8. Detaliai aptarkite dokumentus, reikalingus studentams priimti į kiekvieną iš dalyvaujan-
čių institucijų (ankstesnių studijų pažymos, konsulatų deklaracijos, oficialūs vertimai).
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9. Susitarkite dėl tarpusavio pasitikėjimo priėmimo srityje: studentams judant į kitą 
konsorciumo instituciją neturi būti reikalaujama papildomų priėmimo ir registracijos 
dokumentų. 

10. Pažymių konvertavimui pritaikykite ECTS vertinimo skalę, paremtą dėstytojų arba pro-
gramos administratorių kaupiama informacija. Jeigu tai neįmanoma, sukurkite specia-
lias konvertavimo lenteles. 

11. Sukurkite bendrą stebėsenos instrumentą, kuris centralizuotai sutelktų partneriams 
prieinamus duomenis. 

Pavyzdys: Internetinis prašymų priėmimas 

Internetinis prašymų priėmimas, pagrįstas duomenų bazėmis, iš kurių studentai gali 
atsisiųsti prašymo formą ir kurios prieinamos visiems partneriams, supaprastina ir pa-
spartina atrankos procedūrą. Tokios sistemos paprastai esti pagrįstos atvirojo kodo pro-
gramine įranga ir gali būti įdiegtos palyginti pigiai.  

Pavyzdys: Studento sutartis 

Beveik visi Erasmus Mundus konsorciumai įdiegė bendrą studento sutartį. Ši sutartis 
paprastai apima mokesčius, stipendijas „garbės kodeksą“, nustatantį šalių pareigas ir įsi-
pareigojimus, studijų organizavimą ir judumo schemą. Tokia sutartis suteikia skaidrumo 
studentams, taip pat sustiprina ir partnerių institucinius įsipareigojimus. 

Pavyzdys: Intranetinės studentų, dėstytojų ir administratorių darbo vietos 

Daugelis jungtinių studijų programų yra susikurusios intranetines svetaines, skirtas 
mokslininkams ir studentams. Intranete studentai gali užsiregistruoti į dalykus ir modu-
lius, kai kada – ir sužinoti savo įvertinimus. Šie interneto vartai administruojami koordi-
nuojančio universiteto, atsakingo už studentų duomenų bazę. 

Institucinio lygmens strateginė politika 
Svarbi priemonė, kuri palengvina sistemingą jungtinių programų plėtrą, yra strategiškai 
orientuota institucinio lygmens jungtinių studijų programų politika. Ji turi įtvirtinti jungti-
nių studijų programų rengimą ir vykdymą aukščiausiame institucijos lygyje. 

Bendardarbiavimo sutartis 
12. Bendradarbiavimo sutartis turi būti išplėtota ir suderinta programos vystymo etape.  
13. Bendradarbiavimo sutartis turi apimti visus ankstesnius susitarimus, programos turinio 

ir administravimo taisykles.  
14. Bendradarbiavimo sutartis turi apimti finansų valdymo dalykus. 

JOIMAN. How to Manage Joint Study Programmes?

Judumas 

Struktūros modeliai: forma ir apimtis
Kuriant naują jungtinę magistro studijų programą kyla klausimas, kokia programos struk-
tūra ir tinklą sudarančių partnerių institucijų skaičius yra geriausi. Patirtis rodo, kad viltis 
surasti vienintelį teisingą modelį yra nepagrįsta. Kuriant jungtines studijų programas tenka 

atsižvelgti į daugelį dalykų. Kiekviena programa turi studentams suteikti vertingos akade-
minės ir kultūrinės patirties, o sukurti vientisą programą, kuriančią pridedamąją vertę iš 
akademinių sistemų ir tradicijų įvairovės, yra itin didelis iššūkis. Programos modelis ir tinklo 
dydis neabejotinai yra svarbūs, todėl jų pasekmes dera įvertinti ankstyvame programos 
kūrimo etape. Egzistuoja keletas struktūrinių modelių, pasižyminčių visu pluoštu bendrų 
bruožų: 
a) Didesni tinklai (daugiau kaip dešimt institucijų): 

• paprastai studentai prieš išvykdami į partnerių universitetą (dažniausiai semes-
trui) savo namų institucijoje studijuoja panašius modulius arba studijų pagrindų 
dalykus;

• programose dažnai yra trumpa „intensyvi programa“, skirta visiems studentams;
• skirtingų partnerių įsitraukimo lygis ir intensyvumas smarkiai skiriasi. Paplitusi 

praktika, kad keletas kertinių universitetų dėsto pagrindinius programos dalykus, 
o kiti partneriai rūpinasi studentų surinkimu ir prisideda specifinėmis ekspertinė-
mis žiniomis.

b) Mažesni tinklai (iki 6–7 institucijų):
• didesniems tinklams būdingos struktūros – kertiniai moduliai ir intensyvios pro-

gramos – taip pat galimi;
• programose, kuriose dalyvauja mažiau institucijų ir mažiau studentų (pvz., 20 stu-

dentų), studentai per visą programą į kiekvieną dalyvaujančią instituciją vyksta 
kartu vienam semestrui.

• Nors apibendrinamų pavyzdžių imtis yra maža, o įvairovė didelė, tam tikri tinklų 
vystymo modeliai yra apčiuopiami. Dauguma nagrinėtų programų paprastai star-
tuodavo kaip mažos, o paskui augo, bet ne priešingai – nepasitaikė, kad būtų pra-
dedama nuo didelio skaičiaus institucijų, kurių dalis paskui atkristų.

 Developing Joint Masters Programmes for Europe

Jungtinių studijų programų judumo schemų pavyzdžiai

Programos su bendrais pagrindiniais studijų dalykais. Šio tipo studijose studentai kartu 
pradeda programą, studijų metu vieną studijų semestrą vyksta vienas judumo laikotarpis 
skirtas specializuotiems kursams. Po semestro partnerinėje aukštojoje mokykloje studen-
tai grįžta į savo aukštąją mokyklą baigti studijų.

4 pav. Programos su bendrais pagrindiniais studijų dalykais tipas5

1
partnerinė institucija

1 ciklas 2 ir 3 ciklas 4 ciklas

2
partnerinė institucija

1
partnerinė institucija

5 4–7 paveikslėlių autorius yra Martynas Šukys (sud. past.).



m
ok

ym
os

i v
is

a 
gy

ve
ni

m
a 

pr
og

ra
m

a

m
ok

ym
os

i v
is

a 
gy

ve
ni

m
a 

pr
og

ra
m

a

40 41

„Kelionių programos“ su fiksuotu judumu, visiems studentams studijas pradedant vieno-
je institucijoje. Šis variantas studentams yra brangesnis, nes jie turi kelis judumo laikotar-
pius, tačiau jis užtikrina, kad visi studentai nuo programos pradžios iki pabaigos yra kartu.

5 pav. „Kelionių programos“ judumo tipas

1
partnerinė institucija

1 ciklas 2 ir 3 ciklas 4 ciklas

2
partnerinė institucija

3
partnerinė institucija

Dvišalės judumo programos. Šiuo atveju studentai pirmuosius studijų metus studijų pra-
leidžia vienoje,o antruosius – kitoje institucijoje. Judumas galil būti fiksuotas arba laisvai 
pasirenkamas.

6 pav. Dvišalės judumo programos

1
partnerinė 
institucija

Bet kuri  
partnerinė 
institucija

Bet kuri  
partnerinė 
institucija

Bet kuri  
partnerinė 
institucija

1 ciklas 1 ciklas2 ciklas 2 ciklas

 

              arba 

Programos su intensyvių studijų moduliais. Šiame modelyje studentai gali turėti tiek 
ilgus anksčiau aprašyto tipo  judumo modelius, tiek studijuoti savo institucijose, draugėn 
susirinkdami tik intensyvių studijų sesijose, kuriose paprastai organizuojamos ne įprastinių 
paskaitų metu.

7 pav. Programos su intensyvių studijų moduliais

1
partnerinė 
institucija

3
partnerinė 
institucija

Bet kuri  
partnerinė 
institucija

1 partneris 4 partneris

2 partneris 5 partneris

Bet kuri  
partnerinė 
institucija

1 ciklas 1 ciklas2 ciklas 2 ciklas3 ciklas 3 ciklas

              arba 
   
JOIMAN. How to Manage Joint Study Programmes?

Specifinių judumo paslaugų kūrimas 

1. Reikia sukurti aiškią jungtinių programų informacijos sistemą, kurioje būtų paaiškinta, 
kaip jos organizuojamos ir kokias siūlo judumo galimybes (praktiniai nurodymai apie 
skirtingas schemas).

2. Pravartu teikti asmenines konsultacijas studentams, kaip pasirinkti judumo schemą, 
vadovaujantis tuo, kad universiteto, į kurį bus vykstama, pasirinkimas turėtų būti su-
sijęs ne (tik) su miesto, regiono ar šalies patrauklumu, bet (ir) su ten galima studijuoti 
studijų programa. 

3. Tikslinga organizuoti studijų programai nepriklausančias veiklas, skatinančias studen-
tų socialinę ir kultūrinę integraciją. 

4. Naudinga siekti sinergijos tarp institucijos vykdomų jungtinių programų, puoselėjant 
bendruomeniškumo jausmą tarp studentų ir dėstytojų.  

5. Racionalu jungtinių programų studentus įtraukti į mainų studentams skirtas veiklas. 
JOIMAN. How to Manage Joint Study Programmes?

Dėstymo ir studijų kokybės užtikrinimas 

8 pav. Aukščiausios kokybės komponentai

Erasmus Mundus Quality Assessment Project

2. 
Ištekliai, 
logistika ir 
finansai  

3. 
Institucijų ir 
lyderystės 
kokybė

Erasmus Mundus
Excellence (2010)

1.
Dėstymo ir 
studijų kokybė

A.  Programos parengimas

B. Programos tikslų ir studijų rezutatų 
viešinimas

C. Paramos studentams, ugdantiems 
siekiamas kompetencijas, užtikrinimas

D. Akademinės kultūros ir mokymosi 
gebėjimų ugdymas

E. Specialūs dalykai ir mokymai 
tarptautinių studijų ir bendro darbo 

klausimais

F. Dalykinių kalbinių kompetencijų 
ugdymas

G. Erasmus Mundus dėstymo ir studijų 
aplinkos vadyba

H.  Mokslinė veikla ir mokslinė įranga

I. Konsorciumo mokymo nuoseklumo 
užtikrinimas

J. Antrepreneriškumo ir verslumo ugdymas

K. Praktikų integravimas į studijų procesą

L. Tinkamas vertinimų ir darbo krūvio  
subalansavimas

M. Nuoseklūs vertinimo metodai

N. Formalus programos patikrinimas

A. Studentų surinkimas, jų kvalifikacijų 
patikrinimas ir atranka

B. Konsorciumo informacijos sistema

C. Studijų mokesčių politika

D. Darbo pasidalijimas konsorciume

E. Bendras kokybės vertinimo procesas 

F. Konsorciumo vadyba

G. Aiški magistro laipsnių suteikimo 
politika

4. 
Jungtinė 
programos 
vykdymo 
praktika

A. Kada priimami studentų   
     prašymai

B. Kada trečiųjų šalių studentai   
     atvyksta į Europą

C. Studentų supažindinimas su  
     studijomis ir gyvenimu  
     Europoje 

D. Kada studentai juda tarp  
     partnerių institucijų 

E. Parama studentams –  
     aprūpinimas ir finansavimas

F. Komunikacija ir  
    konsultavimasis su  
    studentais

G. Alumnų panaudojimas

H. E-studijų strategija

A. Aukščiausios kokybės  
     akademinis personalas

B. Stiprus programos „prekės  
     ženklas“

C. Institucinės paramos  
     užtikrinimas

D. Institucinis įsipareigojimas  
     tarptautinėms studijoms ir  
     moksliniams tyrimams

E. Programos tęstinumas ir  
     lyderystės perimamumas

F. Finansinis tvarumas

G. Organizacinės atminties  
     kaupimas tarptautiškumo  
     srityje
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Programos turinio priežiūra
Iššūkis:

• Kaip sudėlioti ir susieti atskirus elementus, kad jie sudarytų vieningą programą? 
• Kaip sumodeliuoti perimamumą tarp dalykų ir išdėstyti studijų medžiagą, kad studen-

tai justų studijų nuoseklumą? 
Veiksmų sąrašas:

• užtikrinkite, kad visi jungtinės studijų programos partneriai suprastų, kaip kiti nariai 
prisideda prie vientisos studijų programos vykdymo. 

• Reguliariai analizuokite, kaip studijų programos vientisumas galėtų būti pagerintas. 
• Remkitės formaliu dokumentu, personalui ir studentams atskleidžiančiu, kaip progra-

ma įgyvendinama keliose vietose, išlaikant jos vientisumą – užtikrinant, kad judumo 
proceso metu būtų sklandžiai įgyjamos numatytos kompetencijos ir įgūdžiai. 

• Numatykite seminarą dėstytojams pasikeisti patirtimi ir suplanuoti programos raidai. 
• Pasirūpinkite, kad modulių seka ir studijų parama derėtų su bendruoju programos planu. 
• Pademonstruokite, kaip programos nuoseklumas pagrindžia studento pažangą ir jo 

optimalius studijų rezultatus. 
• užtikrinkite, kad programos studijų medžiaga atskleistų, jog programos akademinis 

turinys atitinka šiuolaikinį žinių lygį atitinkamose disciplinose. 
• Sistemingai atnaujinkite visų programos dalykų literatūros sąrašus ir kitą kertinę stu-

dijų medžiagą. 

Programos tikslų ir studijų rezultatų viešinimas
Iššūkis:

• Kaip apibrėžti programos studijų rezultatus, kad jie sudarytų vieningą visumą, tačia 
kartu atspindėtų kiekvieno partnerio institucinius prioritetus?
Veiksmų sąrašas:

• Nustatykite ir aiškiai dokumentuokite programos studijų rezultatus. 
• Supažindinkite su programos tikslais ir numatomais studijų rezultatais dėstytojus ir 

studentus. 
• Tinkamai suderinkite dėstymo ir studijų veiklas su programos tikslais ir studijų rezultatais. 

Studentų kompetencijų ugdymas
Iššūkis:

• Kaip užtikrinti, kad programos studentai būtų iš anksto gerai informuoti apie studi-
joms reikalingus įgūdžius ir kompetencijas ir gerai pasiruoštų studijoms? 

• Kas reikalinga norint užtikrinti, kad studentai išsiugdytų visas kompetencijas, reikalin-
gas sėkmingai studijuoti ir pabaigti studijoms?
Veiksmų sąrašas:

• Parenkite bendrą konsorciumo kertinių kompetencijų aprašą ir jį pateikite naujai pri-
imtiems studentams.

• Nurodykite studentams jų namuose prieinamus išteklius, kad jie galėtų pasirengti stu-
dijų pradžiai. 

• Jei įmanoma, sudarykite įžanginį išteklių rinkinį, kuris naujai priimtiems studentams 
parodytų, kokio lygio žinių (pavyzdžiui, esančių tam tikrame tekstų rinkinyje) ir kom-
petencijų (pavyzdžiui, aktyvaus kalbos vartojimo ir tam tikro lygio matematinės sta-
tistikos) jiems reikės studijuojant.

• Suderinkite, kokie įgūdžiai ir kompetencijos studentams bus privalomi norint sėkmin-
gai baigti studijas. 

• Sudarykite studentams galimybes įgyti ir stiprinti kertinius įgūdžius ir kompetencijas. 
• Identifikuokite, kur programos struktūroje ir judumo procese geriausiai gali būti ug-

domos konkrečios kompetencijos. 
• Reguliariai stebėkite (individualaus vadovavimo ir kt. būdais) studentų kertinių įgū-

džių ir kompetencijų įgijimo ir stiprinimo pažangą. 
• Sukurkite grįžtamojo ryšio sistemą, kuri konsorciumo nariams teiktų visą reikalingą in-

formaciją apie konkrečius įgūdžius ir kompetencijas, ir numatykite korekcinių veiksmų 
galimybę. 

Mokymosi gebėjimų ugdymas
Iššūkis:

• Kaip konsorciumui sąveikauti visais programos aspektais, kad visi jos dalyviai (studen-
tai, dėstytojai, svarbiausias pagalbinis personalas ir kt.) sklandžiai bendradarbiautų ir 
išvengtų kultūrinio nesusikalbėjimo, o studentams būtų suteikta reikalinga parama iš 
jų „namų“ akademinės aplinkos persikelti į Europos aukštojo mokslo erdvę?  
Veiksmų sąrašas:

• Surenkite studentams įžanginius studijų įgūdžių mokymus, apimančius akademinį ra-
šymą, plagiato prevenciją ir pateikčių technikas, kurie jiems padėtų sklandžiai įsilieti į 
europinę dėstymo ir studijų aplinką. 

• Aprūpinkite studentus tinkamais bibliografijos valdymo instrumentais, padedančiais 
sustruktūrinti paskaitų ir savarankiškų skaitymų medžiagą. 

Tarptautinės studijos ir bendras darbas
Iššūkis:

• Kaip Erasmus Mundus programos studentai ir personalas bus rengiami dirbti kartu?
• Kaip reikėtų parengti kitų mokymosi kultūrų studentus mokytis ir studijuoti pagal 

programos konsorciumo akademines praktikas? 
Veiksmų sąrašas:

• Pasirūpinkite, kad visi „priešakinės linijos“ darbuotojai (administracija, dėstytojai, bi-
bliotekininkai, pagalbinis personalas, laboratorijų technikai ir kt.), kurie susiduria su 
studentais, būtų specialiai apmokyti dirbti tarptautinėje aplinkoje.  

• Gerai išaiškinkite studentams, kokie yra dėstymo ir studijų būdai Europos universite-
tuose, ir pasirūpinkite įvadais bei mokymais tiems, kuriems reikia pagalbos pereinant 
į naują dėstymo ir studijų aplinką. 

• Pateikite studentams atspausdintą gerosios praktikos kodeksą ir paprašykite jį pasira-
šyti ir jo laikytis. 

• Pasirūpinkite, kad šis kodeksas turėtų aiškius etinių problemų iškėlimo mechanizmus 
ir konfidencialų bei skaidrų procesą šioms problemoms įvertinti ir išspręsti. 

• užtikrinkite, kad kodeksas atlieptų trečiųjų šalių studentų kultūrinių ir religinių prak-
tikų įvairovę. 

• Sudarykite galimybes viso konsorciumo „priešakinės linijos“ personalui pasikeisti pa-
tirtimi ir patarimais europinės dėstymo ir studijų praktikos ir tarpusavio bendradarbia-
vimo srityje. 
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Kalbinių kompetencijų ugdymas
Iššūkis:

• Kaip studentai bus rengiami Europos universitetų studijų standartams ir praktikoms  
ir kokie procesai bei įranga jiems yra prieinami peržengti kiekvieno partnerio kalbų 
barjerams? 

• Kaip akademinis ir pagalbinis personalas yra pasirengę mokyti angliškai arba vietos 
mokymo kalba? 
Veiksmų sąrašas:

• užtikrinkite, kad konsorciumas suprastų bendruosius kalbos reikalavimus, kurie bus 
keliami studentams per visą jų judumą, ir priimtų bendrą požiūrį, kaip kiekvieno-
je programos vykdymo vietoje geriausiai spręsti su kalbos reikalavimais susijusias 
problemas. 

• Atkreipkite dėmesį į kalbinių kompetencijų, reikalingų bazinei socialinei sąveikai stu-
dijų vietoje ir vykdyti akademinei programai, skirtumus ir į juos atsižvelkite studen-
tams teikiamuose mokymuose. 

• Suteikite studentams galimybes mokytis kalbų prieš atvykstant į Europą ir prieš studi-
jų judumo laikotarpius. 

• Patikrinkite, kad būtų įvertintas kalbos kompetencijų poreikis praktikose, atliekamose 
bendrovėse, kuriose kalbama tik vietos kalba. 

Dėstymo ir studijų aplinkos vadyba 
Iššūkis:

• Kaip partneriamas panaudoti geriausias prieinamas mokymo ir mokymosi metodikas 
ir technologijas?
Veiksmų sąrašas:

• Sukurkite vieningą studentų mokymosi platformą, kuri identiškai veiktų visuose par-
tnerių universitetuose.

• Jeigu integralios sistemos nėra, studentus prieš judumo laikotarpius supažindinkite 
su partnerių mokymo platformomis. 

• Studentus aprūpinkite mokymosi priemonėmis, tokiomis kaip elektroninės bibliogra-
fijos programos, kad savo skaitymus ir užrašus jie tvarkytų kuo našiau  ir sklandžiau. 

• Bet kokios technologinės studijų platformos standartinis elementas turi būti visiems 
konsorciumo dalyviams bendra elektroninė studijų medžiaga. 

Moksliniai tyrimai ir mokslinė įranga 
Iššūkis:

• Kaip užtikrinti, kad partnerių mokslinė veikla ir mokslinė įranga teiktų kuo daugiau 
naudos studentų mokymuisi? 
Veiksmų sąrašas:

• Tiesiogiai įtraukite sudentus į bendrus mokslinių tyrimų projektus su mokslininkais. 
• Susiekite baigiamuosius darbus su vykdomais mokslinių tyrimų projektais. 
• užtikrinkite, kad stažuotės ir praktikos vyktų vietose, kur vykdoma mokslo taikomoji 

veikla. 
• Supažindinkite studentus su naujausiomis institucijų partnerių laboratorijomis ir 

mokslinių tyrimų įranga. 

Nuosekli dėstymo praktika
Iššūkis:

• Kaip sistemingai identifikuoti ir spręsti problemas, atsirandančias iš konsorciumo par-
tnerių studijų stiliaus, lygio ir turinio skirtumų?
Veiksmų sąrašas:

• Studijų procese numatykite personalo judumą, skirtą dėstyti studijų dalykams, da-
lyvauti seminaruose, ir parengiamuosius užsiėmimus studentams prieš jų judumo 
laikotarpius. 

• užtikrinkite, kad visi partneriai suvoktų mokymo kultūrų ir praktikų skirtumus, ir pa-
teikite rašytinius patarimus studentams apie studijų aplinkas, su kuriomis jie susidurs. 

• Įsitraukite į formalų arba neformalų, kolegišką mokymo vertinimą, aplankydami par-
nerių užsiėmimus ir pateikdami konstruktyvių grįžtamojo ryšio pastabų. 

Antreprenerystė ir verslumas
Iššūkis:

• Kaip studentams suteikti verslo vystymo, mokslinių tyrimų programos planavimo ir 
plėtojimo, intelektinės nuosavybės teisių vadybos įgūdžių? 
Veiksmų sąrašas:

• Suteikite studentams galimybes rengti verslo planus ir mokslinių tyrimų planus. 
• Sudarykite informacijos vadybos ir intelektinės nuosavybės teisės bei praktikos 

galimybes. 

Praktikos studijų procese 
Iššūkis:

• Kaip stažuotes ir praktikas padaryti kertiniu programos patrauklumo šaltiniu, studen-
tus motyvuojančiu stoti į programą, praturtinančiu studentų studijų patirtį ir juos pa-
rengiančiu realaus pasaulio darbinei aplinkai? 
Veiksmų sąrašas:

• Ieškodami stažuočių ir praktikų vietų, naudokite struktūruotą procesą. 
• Siekite, kad praktikų ir stažuočių sistema būtų lanksti ir įvairi ir gerai tenkintų studentų 

akademines reikmes.  
• Sukurkite arba sustruktūrinkite jau esamą praktikų bei stažuočių vietų patikros 

sistemą. 
• Atidžiai nagrinėkite, apibendrinkite ir panaudokite studentų grįžtamąjį ryšį apie prak-

tikas ir stažuotes. 
• užtikrinkite pakankamą praktikų pasirinkimą visose dalyvaujančiose institucijose.  

Darbo krūvio ir vertinimo balansas 
Iššūkis:

• Kaip tolygiai subalansuoti studentų darbo krūvį (užduotis, skaitymus, auditorinius už-
siėmimus ir kt.) visose partnerių institucijose, kartu paliekant studentams galimybę 
patirti unikalias kiekvienos vietos dėstymo ir studijų kultūros savybes?
Veiksmų sąrašas:

• Susitarkite su studentais, kad visur jiems bus taikomos vieningos darbo krūvio ir ver-
tinimų nuostatos, nepriklausomai nuo jų judumo pobūdžio: 

• Peržiūrėkite vertinimų krūvį ir tvarkaraščius kiekvienoje institucijoje;
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• Studentus aprūpinkite aiškiu studijų tvarkaraščiu paskaitų semestrams. Aiškiai nuro-
dykite laboratorinių darbų ir rašto darbų terminus;

• Paaiškinkite studentams galimus darbo krūvio skirtumus – pavyzdžiui, dėl partne-
rių institucijų specializacijos, skirtingo auditorinio ir savarankiško darbo santykio 
ir t.t.

• Išklausykite studentų ir konsultuokitės su jais (žr. atitinkamą „Patalpų, logistikos ir 
finansų“ skirsnį), įsigilinkite į jų patirtį ir rūpesčius. Konstruktyvaus dialogo būdu sie-
kite kuo geriau subalansuoti jų darbą.

Nuoseklūs vertinimo metodai 
Iššūkis:

• Kaip suderinti skirtingas partnerių akademines praktikas, kad studentų darbo krūvis 
visose institucijose būtų paskirstomas tolygiai ir kad jų darbas per visas studijas būtų 
vertinamas darniai? 
Veiksmų sąrašas:

• Atskleiskite, kaip atskirų vertinimų koeficientai yra suderinami su programos visuma. 
• Išaiškinkite pažymių, vertinimo ir grįžtamojo ryšio kriterijus studentams. 
• Parodykite, kaip vertinimo kriterijai dera su ECTS uždaviniais. 
• Atskleiskite, kaip vertinimo koeficientai siejasi su darbo krūviu ir programos procesu. 
• Aprašykite, kaip projektuojant vertinimo koeficientus atsižvelgiama į studentų pa-

tirties įvairovę. 
• Suplanuokite programos vertinimo koeficientų patikrinimą, siekiant nuolat tobulinti 

programą. 
• Suteikite studentams skaidrią informaciją apie vertinimo ir egzaminų krūvius, pažy-

mių metodiką ir tvarkaraščius. 

Formalus programos patikrinimas
Iššūkis:

• Kokių priemonių reikia imtis, kad programa gautų naudos iš institucinės patikros, 
nepriklausomo išorinio patikrinimo ir iš studentų bei alumnų patirties?
Veiksmų sąrašas:

• Sumodeliuokite programą taip, kad ji būtų ganėtinai lanksti ir galėtų prisitaikyti prie 
žymių institucinių skirtumų tarp dalyvaujančių universitetų. 

• Numatykite neišvengiamą personalo kaitą laikui bėgant. 
• Numatykite programos įgyvendinimo ir personalo paslankumą susidūrus su nenu-

matytomis aplinkybėmis. 
• Įdiekite nuolatinę nepriklausomos išorinio vertinimų ir kokybės patikros sistemą. 

Ištekliai, logistika ir finansai 
Kada priimami studentų prašymai 
Iššūkis:

• Kodėl trečiųjų šalių studentai turėtų stoti į Erasmus Mundus programą Europoje?
• Kaip ši programa galėtų juos įtikinti ir paskatinti stoti jos studijuoti, nepaisydami kitų 

tarptautinės konkurencijos dėl gabių studentų siūlomų galimybių?
Veiksmų sąrašas:

• Pradėkite priiminėti prašymus anksti, kad patrauktumėte geriausių studentų dėmesį. 

• Pasirūpinkite, kad būtų prieinama išsami programos kokybės dokumentacija studen-
tams parankiomis formomis. 

• Aiškiai apibrėžkite atrankos kriterijus. 
• Pasinaudokite sasvo tarptautiniais partneriais kaip „vietiniais“ kontaktiniais taškais 

studentams, tiek paremdami studentus, tiek tobulindami atrankos procesą.  
• Pasirūpinkite interaktyvia pagalba stojantiesiems prašymų teikimo ir priėmimo metu 

(pvz., Skype ir kt.). 
• Sprendimus dėl prašymų paskelbkite aiškiai ir laiku. 
• Palaikykite prieinamą ir nuolat papildomą internetinį puslapį, skelbiantį programos 

informaciją studentams visame pasaulyje nepriklausomai nuo tinklo pralaidumo ir 
interneto prieigos tipo.

Kada trečiųjų šalių studentai atvyksta į Europą
Iššūkis:

• Kaip trečiųjų šalių studentams padėti greitai ir sklandžiai gauti vizas, suplanuoti ke-
lionę ir apgyvendinimą, kaip juos supažindinti su vietos kultūra, kad jie atvyktų į uni-
versitetą pasirengę studijuoti? 
Veiksmų sąrašas:

• užtikrinkite, kad kelionės (judumo) paramos procesas prasidėtų iš karto, kai tik stu-
dentas priimamas.

• Teikdami patarimus naujiems studentams pasinaudokite alumnų ir ankstesnių stu-
dentų patirtimi. 

• Studentams teikite individualizuotą ir integruotą paramą kelionei, būstui ir gyveni-
mui bei darbui naujoje kultūrinėje aplinkoje. 

• užtikrinkite, kad būtų pasirūpinta sklandžia studentų komunikacija su šeimomis 
gimtosiose šalyse, o jeigu jų šeimos atvyksta kartu, kad jos būtų nukreipti į atitinka-
mas tarnybas ir paramos organizacijas Europoje. 

• Suteikite pagalbą vizoms gauti.
• užtikrinkite, kad studentams būtų prieinamas tinkamas būstas. 
• Sukurkite kultūrinį prisitaikymą palengvinančias paramos struktūras. 

Studentų supažindinimas su studijomis ir darbu Europoje 
Iššūkis:

• Kokią įvadinę programą, supažindinančią su Europos universiteto akademinėmis 
praktikomis, pateikti įvairiai trečiųjų šalių studentų auditorijai?
Veiksmų sąrašas:

• Sumodeliuokite aiškų įžanginį procesą, parenkite instruktažus ir dokumentus, len-
gvai prieinamus studentams prieš atvykstant. 

• užtikrinkite, kad įžanginis procesas turėtų aiškius mechanizmus, padedančius iden-
tifikuoti studentų nuomones. 

• Pasirūpinkite, kad įžanginiame procese būtų pakankamai atsižvelgta į kultūrinius 
skirtumus ir atliepti studentų socialiniai ir kultūriniai lūkesčiai. 

• užtikrinkite, kad įžanginis procesas skirtingus studentus tinkamai parengtų studijų 
aplinkai. 

• Sudarykite sąlygas tarptautiniam mokymuisi, kad studentai ir personalas turtintų 
savo mokymosi ir mokymo įgūdžius išbandydami kitų šalių akademines praktikas. 
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• Studijų sutartyse aiškiai apibrėžkite programoje dalyvaujančių studentų ir personalo 
teises ir įsipareigojimus. 

Kada studentai juda tarp partnerių institucijų 
Iššūkis:

• Kaip studentai turi judėti tarp institucijų, kad jie greitai prisitaikytų prie naujos aplin-
kos ir nepatirtų sutrikimų studijų procese? 
Veiksmų sąrašas:

• Visapusiškai padėkite studentams persikelti iš institucijos į instituciją, pradedant nuo 
apgyvendinimo ir baigiant studijų aplinkos stabilumo užtikrinimu. 

• Suteikite studentams kvalifikuotą paramą vizoms gauti. 
• Aprūpinkite studentus kokybiška ir savalaike informacija apie institucijas, į kurias jie 

vyks, ir aktualius vietinės aplinkos ypatumus. 
• užtikrinkite, kad dabartinių ir buvusių studentų tarpinstitucinio judumo patirtis būtų 

išsaugota ir įtraukta į informaciją naujiems studentams. 
• Venkite nebūtinų studentų kelionių užtikrindami kad studentai, neišlaikę egzaminų 

vienoje institucijoje, galėtų juos perlaikyti būdami kitoje institucijoje. 

Parama studentams – aprūpinimas ir finansavimas 
Iššūkis:

• Kaip programa gali užtikrinti, kad finansavimas būtų skiriamas pagal akademinius 
prioritetus, kad studentai nepatirtų finansinių sunkumų, ir padėti jiems išvengti ne-
susipratimų dėl vietinių taisyklių?

• Kaip studentus aprūpinti vieninga ir tinkama prieiga prie bibliotekos ir kitų studijų 
išteklių? 
Veiksmų sąrašas:

• Finansavimą tarp institucijų paskirstykite skaidriai ir efektyviai, siedami su progra-
mos tikslų įgyvendinimu. 

• Priėmimo ir įžanginio proceso metu informuokite studentus ir suteikite jiems paramą 
finansavimo bei finansų vadybos srityse. 

• Numatykite veiksmus specifiniais aspektais, tokiais kaip draudimas (sveikatos ar ki-
toks, kurio reikalauja nacionaliniai teisės aktai) ar leidimų gyventi taisyklės, su kuriais 
gali susidurti studentai. 

• Iš anksto sukurkite lėšų paskirstymo tarp partnerių mechanizmus. 
• Sutvarkykite trečiųjų šalių studentų bankininkystės reikalus prieš jiems atvykstant. 
• Įsitikinkite, kad ES draudimo schema yra pakankama, o jeigu ne, pasirenkite padengti 

papildomas socialinio draudimo išlaidas. 
• Išsaugokite studentų prieigą prie bibliotekos išteklių jiems persikėlus į kitą judumo 

schemos  vietą. 

Komunikacija ir konsultavimasis su studentais 
Iššūkis:

• Kokie procesai ir procedūros reikalingi norint užtikrinti sklandžią komunikaciją ir 
nuoseklų konsultavimąsi visame konsorciume?
Veiksmų sąrašas:

• Įdiekite studentų atliekamo studijų programos ir mokymosi paramos vertinimo sistemas. 

• Kurkite dialogo su studentais prielaidas ir studentų nuomonę apie informacijos siste-
mų naudingumą vertinkite tokiu pačiu koeficientu, kaip dėstytojų personalo. 

• Informacinė sistema turi būti „tinkama tikslui“, reguliariai vertinama, greita, tvarkinga 
ir nuolat atnaujinama. 

• Nuolat konsultuokitės su studentais apie jiems teikiamos paramos efektyvumą. 

Alumnų panaudojimas 
Iššūkis:

• Kaip ankstesnių studentų patirtį panaudoti programai tobulinti, o jų patirtį – gerinti 
dabartinių studentų studijų kokybei? 
Veiksmų sąrašas:
Sukurkite tvarią programos alumnų asociaciją ir numatykite jos vadybos sistemą.

• užtikrinkite, kad alumnų organizacija būtų aktyvi ir „tinkama tikslui“; pavyzdžiui, kad 
karjeros patarimai ir kiti „poprograminiai“ dalykai būtų integrali programos adminis-
travimo dalis. 

E-studijų strategija 
Iššūkis:

• Kaip visus studentus aprūpinti sklandžia ir stabilia prieiga prie mokymosi išteklių vi-
same konsorciume, nepriklausomai nuo studento judumo maršruto.  
Veiksmų sąrašas:

• Suplanuokite mokymo ir mokymosi išteklių internetinį prieinamumą visame 
konsorciume 

• Numatytkite kuo vieningesnį pagrindinių mokymosi išteklių, tokių kaip paskaitų 
konspektų, bibliografijų ir kt., stilių.

• Sukurkite internetinį programos išteklių (dokumentų ar gerai prižiūrimų nuorodų į 
dokumentus) sąvadą.

Institucijų vaidmuo ir lyderystė
Aukščiausios kokybės akademinis personalas 
Iššūkis:

• Kaip Erasmus Mundus programai parūpinti geriausius konsorciumo dėstytojus?
Veiksmų sąrašas:

• užsitikrinkite atitinkamų disciplinų aukščiausios kokybės personalą visose institucijose. 
• Sukurkite Erasmus Mundus akademinės kokybės klasterį su patikimais mokslinių ty-

rimų, dėstymo ir administracijos išteliais. 

Stipraus programos „prekės ženklo“ sukūrimas 
Iššūkis:

• Kaip sukurti ir išplatinti programos tapatybę, besiremiančią geriausių trečiųjų šalių 
studentų ir geriausių dėstytojų sąveika, kuri įgytų strateginę vertę vykdančiosioms 
institucijoms? 
Veiksmų sąrašas:

• Siekite, kad Erasmus Mundus taptų prekės ženku, patraukiančiu išskirtinius studen-
tus studijuoti aukštos kokybės institucijose su aukštos kokybės personalu aktualaus 
turinio ir solidžioje programoje. 
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• užtikrinkite, kad vykdančiosios institucijos Erasmus Mundus suvoktų kaip galimybę 
pagerinti savo pačių akademinę kokybę gabiausių ir labiausiai kvalifikuotų studentų 
dėka 

• Maksimaliai išnaudokite tinklalapio galimybes kurti stipriam programos įvaizdžiui.
• Į programos prekės ženklo sudarymą įtraukite atitinkamas profesines organizacijas ir 

tarptautines asociacijas. 

Institucinio įsipareigojimo užtikrinimas ir išlaikymas 
Iššūkis:

• Kaip programai užtikrinti ilgalaikę tvermę institucijoje ir visame konsorciume?
Veiksmų sąrašas:

• užtikrinkite, kad programa būtų pripažinta instituciniame lygyje ir intergruota į uni-
versiteto struktūras.

• užtikrinkite, kad programos tarptautinis užmojis ir edukaciniai siekiai atitiktų insti-
tucijos strategiją. 

• Erasmus Mundus gali susilaukti ilgalaikės paramos iš asmenų, suinteresuotų ryšiais 
su dalyvaujančiomis institucijomis. 

• Identifikuokite svarbiausius akademinius vadovus, kurie galėtų tapti Erasmus Mun-
dus advokatais. 

Tarptautinis dėstymas ir moksliniai tyrimai 
Iššūkis:

• Kaip programa gali užsitikrinti institucijų įsipareigojimą trečiųjų šalių studentams su-
teikti aukščiausią studijų ir mokymo kokybę?
Veiksmų sąrašas:

• Studentus sutikite kaip reikšmingus tarptautinius partnerius, institucijos gyvenimui 
suteikiančius papildomos vertės. 

• Siekite aukštesnio lygio institucinio palaikymo, kad  Erasmus Mundus studentams 
būtų užtikrinta kuo geresnės kokybės parama.

Programos tęstinumas ir lyderystės perimamumas 
Iššūkis:

• Kaip garantuoti akademinę lyderystę, kuri užtikrintų programos pažangą?
• Kaip galima sušvelninti personalo kaitos pasekmes konsorciume, kad būtų išlaikytas 

programos tęstinumas?
Veiksmų sąrašas:

• Būkite dėmesingi akademiniam personalui, programos sėkmei skiriančiam daug lai-
ko ir energijos.

• Pasirūpinkite instituciniu intensyvaus dėstymo nuopelnų pripažinimu tiems akade-
minio personalo nariams, kurie daug pastangų skiria Erasmus Mundus. 

• Tvirtai laikykitės požiūrio, kad konsorciumo ilgalaikei tvermei užtikrinti būtinas lyde-
rių ir kertinio personalo periodinis atsinaujinimas. 

• Sukurkite strategijas, kaip suderinti trumpalaikius lyderių pasikeitimus ir fundamen-
talesnį lyderystės perėmimą.

Finansinis tvarumas
Iššūkis:

• Kaip galima pasiekti ilgalaikį programos finansinį tvarumą?
Veiksmų sąrašas:

• Ieškokite kūrybingų ilgalaikio finansavimo sprendimų, atsižvelgdami į Erasmus Mun-
dus programos finansavimo pasibaigimo galimybę. 

• Panaudokite turimus kontaktus, tokius kaip su alumnais. Siekite, kad Erasmus Mun-
dus finansavimą papildytų vietos ir regioninės organizacijos (stipendijos ir fondai), 
verslas ir pramonė (privatus kapitalas). 

• Tiksliai apibrėžkite, koks bus finansinio tvarumo tikslas po to, kai pasibaigs Erasmus 
Mundus finansavimas. 

Organizacinė atmintis ir tarptautiškumas 
Iššūkis:

• Kaip kiekviena organizacija atskirai ir visos kartu gali pasinaudoti Erasmus Mundus 
daromu poveikiu?
Veiksmų sąrašas:

• Stebėkite, aptarkite ir analizuokite, kokios naudos Erasmus Mundus Monitor duoda 
dalininkams.

• Išsiaškinkite, koks yra galimas ilgalalaikis Erasmus Mundus poveikis dalininkams.

Jungtinė veikla ir integracija
Studentų atranka
Iššūkis:

• Kaip organizuoti sklandžią ir rezultatyvią studentų atranką, įtraukiant visus konsor-
ciumo narius?

• Ar studentų nurodytos kvalifikacijos tikrai patvirtina, kad jie turi pakankamą išsilavi-
nimą dalyvauti programoje ir yra gerai pasirengę tam akademiniam darbui, kuris jų 
laukia?  
Veiksmų sąrašas:

• Įtraukite visus konsorciumo narius į studentų atrankos procesą. 
• Turėkite omenyje aplinkybių, su kuriomis studentai susidurs skirtingose priimančio-

se institucijose, įvairovę. 
• Vykdykite skaidrią atranką, kuri padėtų studentams greitai prisiderinti prie programos. 
• Panaudokite tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus ir kurkite inovatyvius būdus pati-

krinti studentų kvalifikacijoms. 
• Kurkite institucines užsienio išsilavinimo akreditavimo procedūras. 
• Koncentruokitės į praktines kompetencijas ir patirtį, praturtinančias turimų kvalifika-

cijų formalų aprašą. 

Konsorciumo informacinė sistema 
Iššūkis:

• Kaip suprojektuoti ir įdiegti bendrą programos informacinę sistemą, kuri efektyviai 
ir saugiai valdytų studentų duomenis ir dėstymo bei studijų informaciją padarytų 
prieinamą visiems programos dalyviams nepriklausomai nuo jų buvimo vietos?
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Veiksmų sąrašas:
• Studentų informacijai apdoroti ir saugoti naudokite saugią intraneto įrangą su stipria 

turinio valdymo sistema. 
• Studentų informaciją (nuo asmeninių duomenų iki dalykų pasirinkimo, vertinimo bei 

egzaminų pažymių) įveskite ir išsaugokite efektyviai ir saugiai. 
• Informacija, saugoma sistemoje, turi būti skaidri studentams, kad jie pagal atitinka-

mų informacijos laisvės taisyklių garantijas galėtų peržiūrėti ir patvirtinti savo asme-
ninius duomenis. 

• Pasirūpinkite mokymuoju intranetu, kuriame studentai galėtų prieiti prie vieningos 
mokymo medžiagos nepriklausomai nuo savo buvimo vietos.  

Studijų įmokų politika
Iššūkis:

• Kaip konsorciume paskirstyti studentų studijų mokesčių lėšas, kad jos būtų investuo-
jamos pagal akademinius tikslus? Kaip studijų mokesčių politiką suderinti su konsor-
ciumo narių nacionalinėmis ir institucinėmis politikomis?
Veiksmų sąrašas:

• Studijų mokesčius nustatykite formalioje konsorciumo politikoje. 
• Programos studentų individualias studijų įmokas institucijoje paskirstykite pagal 

akademinius tikslus. 
• Suderinkite formalią institucijos politiką, kaip paskirstyti programos mokesčius pa-

dengti vadybos pridėtinėms išlaidoms ir akademinėms veikloms. 

Darbo pasidalijimas konsorciume 
Iššūkis:

• Kaip pasiekti tokį visų konsorciumo narių sutarimą dėl darbo pasidalijimo, kuris ati-
tiktų akademinius tikslus?  
Veiksmų sąrašas:

• Suderinkite ir aprašykite procesą, pagal kurį paskirstomi ir peržiūrimi darbo uždaviniai. 
• Aprašykite darbo pasiskirstymą tarp institucijų pagal aiškius efektyvumo ir produk-

tyvumo kriterijus. 

Vieningas kokybės vertinimo procesas 
Iššūkis:

• Kaip programos personalui vykdyti vidinį savo dalykų patikrinimą ir kaip gauti aiškų 
programos studentų grįžtamąjį ryšį?
Veiksmų sąrašas:

• Panaudokite kievienos institucijos partnerės pateiktą informaciją reguliariam pro-
gramos turinio ir dėstymo kokybės patikrinimui. 

• Panaudokite informaciją siekdami kad programos moduliai kiek įmanoma būtų dės-
tomi geriausių konsorciumo dėstytojų. 

• Gaukite studentų grįžtamąjį ryšį iš visų partnerių institucijų, peržiūrėkite, susistemin-
kite ir reaguokite konsorciumo lygiu. 

Konsorciumo vadyba
Iššūkis:

• Kaip visame konsorciume įdiegti vieningą vadybos sistemą, suderinant kiekvienos 
institucijos ir kiekvieno padalinio autoritetą? 
Veiksmų sąrašas:

• Pasirūpinkite, kad asmenys ir konsorciumas turėtų kuo daugiau ankstesnės bendro 
darbo patirties, įgytos formaliose bendradarbiavimo struktūrose, jungtinėse moksli-
nių tyrimų ir dėstymo veiklose. 

• Apibrėžkite numatomus narių veiklos lygių kriterijus ir aiškiai išdėstykite konsorciu-
mo lūkesčius potencialiems naujiems partneriams. 

• Aptarkite vadybos hierarchiją ir vidinio pasitikėjimo lygmenį, kuris programos koor-
dinatoriams leistų sklandžiai deleguoti operatyvines atsakomybes. 

• Sukurkite ir įdiekite formalų konsorciumo susitarimą dėl programos vadybos proce-
dūrų ir praktikų. 

• Suderinkite komunikacijos ir konfliktų sprendimo protokolus kaip priemones kurti ir 
palaikyti pasitikėjimui. 

Magistro laipsnių suteikimo politika 
Iššūkis:

• Kaip pasiekti nacionalinius ir institucinius sprendimus, kad studentams būtų galima 
suteikti kuo plačiau pripažįstamą Erasmus Mundus magistro laipsnį? 
Veiksmų sąrašas:

• Konsorciumo sutartyje aiškiai apibrėžkite, kaip bus suteikiamas Erasmus Mundus 
magistro laipsnis. 

• Sudarykite išsamius studentų pasiekimų išrašus tokiu formatu, kuris būtų pripažintas 
studentų kilmės šalių institucijose. 
Erasmus Mundus Quality Assessment Project

Jungtinių studijų programų finansavimas

Įmokos už studijas
Vienas problemiškiausių jungtinės programos kūrimo klausimų yra mokesčiai už studijas. 
Įvairių Europos šalių įmokos už studijas labai skiriasi. Kai kuriose šalyse, tokiose kaip Anglija, 
Nyderlandai, Portugalija, už studijas moka visi studentai, o kai kuriose Šiaurės Europos šaly-
se studijos nemokamos. Šie skirtumai turi įtakos ir jungtinių studijų programų mokesčiams. 
Pagrindinė priežastis, dėl kurios kai kurių jungtinių studijų programų studentai neapmokes-
tinami, yra teisinė. Nemokamos jungtinės studijų programos vykdomos šalių, kur mokesčiai 
už studijas teisiškai nenumatyti ir kur išlikusi sena nemokamo universitetinio išsilavinimo tra-
dicija. Tai Norvegija, Vokietija (kai kurios federalinės žemės), Austrija, Čekija ir Švedija.

Ne visi jungtines studijas organizuojantys partneriai teisiškai gali studentams nustatyti 
tokį studijų mokestį, kokį numato konsorciumas. Vienas iš būdų įveikti šią problemą yra 
įpareigoti vieną konsorciumo dalyvį (projekto koordinatorių) surinkti studijų mokesčius iš 
studentų ir paskui juos išdalinti visiems partneriams. Tačiau tokia praktika taip pat yra už-
drausta kai kurių šalių įstatymų, pavyzdžiui, Norvegijos. Apskritai imant, Erasmus Mundus 
konsorciumai yra geriau organizuoti ir vadovaujasi vieningomis taisyklėmis. Ne Erasmus 
Mundus konsorciumai dažniausiai labiau paiso kiekvieno iš narių interesų ir atsižvelgia į jų 
šalių teisines aplinkybes. 
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Kai konsorciumai ima labai mažus mokesčius už studijas arba jų neima visai, instituci-
joms tenka investuoti savo lėšas arba pasikliauti vyriausybės dotacijomis. Tai gali apsunkin-
ti programų įgyvendinimą, kita vertus, kai pelno siekis nėra svarbiausias bendradarbiavimo 
tikslas, galima tikėtis didesnio įsipareigojimo studijų kokybei ir stipresnės motyvacijos išlai-
kyti programų stabilumą, jei būtų susidurta su nepakankamu išoriniu finansavimu. 

Jungtinės programos iš partnerių paprastai reikalauja papildomų investicijų padeng-
ti organizavimo ir įgyvendinimo išlaidoms. Šios investicijos gali būti įvairios – papildomi 
žmogiškieji ištekliai, paslaugos, stipendijos ar tiesioginė piniginė parama. 

Erasmus Mundus programa įvedė vieningos mokesčių už studijas politikos reikalavimą, 
iki šios programos atsiradimo beveik nežinomą bendradarbiaujančioms Europos aukštojo 
mokslo institucijoms. Šių mokesčių suderinimui taip pat reikia skirti pakankamai dėmesio.

Stipendijos
Akivaizdu, jog Erasmus Mundus konsorciumai turi didesnes galimybes skirti stipendijas 
negu kitų formų tarptautinės studijų programos. Stipendijos dažniausiai skiriamos iš vie-
šųjų išteklių (ES, dalyvaujančių valstybių, universitetų). Programos taip pat turėtų ieškoti 
rėmėjų iš verslo pasaulio. Verslo įsitraukimas galėtų pagerinti ir programų absolventų įsi-
darbinamumą bei padėti tobulinti pačią programą. Erasmus Mundus stipendijų perteklius 
galėtų skatinti studentus, ypač iš ne ES šalių, šias programas pasirinkti ne dėl akademinių, 
bet dėl ekonominių priežasčių. Be to, kai kurios Erasmus Mundus jungtinės programos su-
siduria su tam tikra dilema: ar daugiau pretendentų priimti iš to regiono, kuriam skirtas 
projektas, neatsižvelgiant į jų mokymosi rezultatus, ar prasilenkti su Erasmus Mundus rei-
kalavimais ir priimti tik geriausius pretendentus, neatsižvelgiant į jų kilmės šalį. Studento 
pasiekimai visada turėtų būti pagrindinis priėmimo ir stipendijų skyrimo kriterijus. 

Finansų valdymas

Tvarumas
Apskritai imant, tvarumo užtikrinimas yra prioritetinis jungtinių programų įgyven-
dinimo aspektas, kuris dažniausiai tiesiog katastrofiškai neįvertinamas ar net visai 
ignoruojamas. Programos paprastai pasikliauja įprastiniais viešojo finansavimo šaltiniais.  
Ypač Erasmus Mundus programos finansuojami projektai yra pripratę prie komfortiško vie-
šojo finansavimo, kuris atrodo amžinas. Kol programa veikia sėkmingai ir visi jos dalyviai 
yra daugiau ar mažiau užimti, nesivarginama skirti laiko ieškoti naujų partnerių versle at-
stovų ar kur nors kitur. Be to, daugelis partnerių jungtinių programų nesuvokia kaip insti-
tucionalizuotų, t.y. jos yra vertinamos tik kaip laikinas priedas prie „įprastinių“ studijų arba 
kaip tarptautiniais ryšiais suinteresuotų profesorių asmeninis reikalas. Dėl to esti sunku 
įteisinti ilgalaikius planus ir užtikrinti programos stabilumą ne tik akademine, bet ir finan-
sine prasme. Siūlytina įsteigti universiteto administracijos padalinį, kuris koordinuotų 
visas jungtines programas ir kuris būtų bent iš dalies išlaikomas ne iš jungtinių pro-
gramų projektų generuojamų lėšų. Šis padalinys turėtų nuo pat pradžių administraciškai 
palaikyti jungtines programas ir užtikrinti jų stabilumą, planuoti ir stebėti jų finansavimą, 
kaupti rezervus ir ieškoti kontaktų su galimais finansuotojais. Institucijos galėtų net imti iš 
jungtinių programų mokestį už šią paslaugą ir taip paskatinti jas rūpintis finansiniu stabi-
lumu. Bendraudami tarpusavyje ar su universitetų administracija, jungtinių programų ko-
ordinatoriai turėtų vadovautis tomis pačiomis kertinėmis finansų vadybos kategorijomis, 
tokiomis kaip „visos išlaidos“, „įplaukų rezervas“, „tikslinis finansavimas“, „tvarumas“. Kol kas, 

atrodo, susikalbėjimo šiais klausimais trūksta net tarp tos pačios valstybės ar universiteto 
koordinatorių. Taip pat būtina organizuoti bendrus seminarus ir susitikimus, kuriuose 
būtų dalijamasi patirtimi finansinio tvarumo klausimais. 

Jungtinės studijų programos nėra salos, o jų gyventojai, akademiniai ir administraci-
niai koordinatoriai, neturi rymoti prakilnioje vienatvėje, jiems reikia profesinio tobulėji-
mo ir pasikeitimo patirtimi. Šiuo požiūriu Erasmus Mundus programos yra privilegijuota 
grupė, kadangi jie gali pasinaudoti Europos Komisijos ir nacionalinių agentūrų seminarais, 
susitikimais ir kitomis bendradarbiavimo galimybėmis, numatytomis suinteresuotų šalių. 
Bet Erasmus Mundus modelis nėra vienintelis ir ne visos jungtinės programos galėtų tapti 
Erasmus Mundus klubo narėmis. Todėl nacionalinės agentūros ar instituciniai padaliniai, 
vienijantys potencialius jungtinių programų koordinatorius, galėtų jiems organizuoti dau-
giau informacinių renginių ir specialių mokymų, nepriklausomai nuo to, ar jie ketina, ar 
neketina dalyvauti Erasmus Mundus programoje.

Kaip sudaryti biudžetą ir skaičiuoti sąnaudas 
1. Kad ir kaip sunku to pasiekti, visų programos sąnaudų įvertinimas būtinas derantis dėl 

biudžeto. Visos sąnaudos apima išlaidas personalui, studijų veikloms, patalpoms, ko-
munikavimui ir kelionėms. 

2. Iš pat pradžių planuokite rezervus ar kitus būdus užtikrinti programos stabilumui (pvz., 
kontaktus su finansuojančiomis organizacijomis, verslu). Tai gali turėti įtakos ir studijų 
programai (atitiktis darbo rinkai).

3. Konsorciumo pajamos partneriams turėtų būti paskirstomos pagal jų realias sąnau-
das ir įnašą, bet ne pagal apriorines taisykles ar teisinį reguliavimą. Jeigu tai neįma-
noma projekto pradžioje, tai per ilgesnį laiką šis paskirstymas turėtų būti tinkamai 
subalansuotas.

4. Turi būti sukurta socialiai teisinga stipendijų sistema pritraukti geriausiems studen-
tams pagal jų pasiekimus. Stipendijų dydis turi prilygti vidutinei stipendijai priimančia-
me regione ir neturėtų viršyti to regiono studento vidutinių gyvenimo išlaidų.

5. Biudžetas turi būti nuolat stebimas ir skaidriai valdomas.
6. Dar derybų metų pasidomėkite, ar neprireiks išimčių jūsų institucijos mokesčių už stu-

dijas reikalavimuose (dermė su partneriais, sąlygos studentų pilietybei ir t.t.).

Jungtinių studijų programų ilgalaikis stabilumas
1. Tarptautinių ryšių, studijų kokybės skyriuose ar šalia jų sukurkite padalinius, atsakingus 

už jungtinių programų rengimą ir įgyvendinimą. Jų užduotis – profesionaliai palaikyti 
ir nukreipti iniciatyvas.

2. Jungtinėms programoms skirkite papildomų stipendijų ar kitokios finansinės paramos.
3. Specialiai apmokykite  administracijos darbuotojus.
4. Skleiskite kokybės kultūrą institucijoje.
5. Sukurkite vidines jungtinių programų rengimo ir valdymo gaires, apimančias jų vysty-

mo, stebėsenos ir derybų su partneriais aspektus. 
 JOIMAN. How to Manage Joint Study Programmes?
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3.3. Erasmus Mundus tinklo gerosios 
 
    praktikos pavyzdžiai

Akademinė stebėsena

Konsorciumo partneriams yra naudinga gauti tipinę pažymą apie kiekvieno Erasmus Mun-
dus studento, pagal judumo schemą atvykusio antro ar trečio semestro studijų į  partne-
rių instituciją, akademinius pasiekimus. Šis įrankis gali pasitarnauti skaidrumui ir darniai 
studento pasiekimų stebėsenai. Konsorciumas turi suderinti bendrą akademinių įverčių 
konversijos lentelę, kuri skirtingų institucijų ir šalių partneriams leistų taikyti vieningą ir 
skaidrią Erasmus Mundus studentų akademinio vertinimo sistemą. Konkretų pavyzdį gali-
ma rasti gerosios praktikos tinklalapyje adresu http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
tools/good_practices_en.php 

Rinkodara ir programos viešinimas

Erasmus Mundus programų asocijuoti partneriai, ypač trečiosiose šalyse, turėtų savo tin-
klalapiuose talpinti tiesiogines nuorodas į atitinkamas Erasmus Mundus jungtinių magistro 
programų ir Erasmus Mundus jungtinių doktorantūrų puslapius. Aukšto lygio studentų pri-
traukimui taip pat gali būti naudinga kaip ambasadorius panaudoti trečiųjų šalių moksli-
ninkus ir bendradarbiauti su nacionalinėmis suinteresuotosiomis šalimis aukštojo mokslo 
srityje, tokiomis kaip Edufrance, DAAD ir kt.
Kiekvienas Erasmus Mundus dalykas tinklalapiuose turi turėti atskirą tiesioginį uRL adresą 
ir turi būti aprūpintas raktažodžiais, gerai suderintais su įvairiomis naršyklėmis ir su įvairiais 
gerosios praktikos pavyzdžiais. Internetinių portalų, pristatančių studijų programas po-
tencialiems pretendentams, pavyzdžiai yra: www.mastersportal.eu ,  www.phdportal.eu , or 
www.study-info.eu. Be to, internetinei sklaidai taip pat naudinga naudoti socialinius tinklus 
(Facebook, Twitter ir kt.). 

Studentų integravimas

Konsorciumams rekomenduojama sukurti internetinius studentų vadovus, skirtus sklan-
džiai ir greitai studentų integracijai į dalyvaujančių šalių bei institucijų akademines, admi-
nistracines, regionines kultūras. Pavyzdžius, naudojamus šiandieninių Erasmus Mundus 
magistro programų, galima rasti www.mundusjournalism.com arba www.amase-master.net.

Kai kurios Erasmus Mundus programos savo studentams, ypatingai iš trečiųjų šalių, 
sėkmingai pritaikė mentorių ar „draugų“ programą. Ši programa padeda atvykusiems stu-
dentams suteikti asmeninių konsultacijų ir praktinės pagalbos, panaudojant vietos perso-
nalą ir studentus.

Skaidrumas ir konfliktų sprendimas

Į Erasmus Mundus programos valdymo ir vidinio vertinimo struktūras verta įtraukti studen-
tų atstovą, pavyzdžiui, jį pakviečiant į partnerių valdybos susitikimus.

Ombudsmeno paskyrimas yra kitas potencialių konfliktų sušvelninimo kelias. Šis as-
muo galėtų būti parinktas ne iš akademinio personalo, įtraukto į programos vykdymą, ir 
galėtų tarpininkauti konfliktuose tarp konsorciumo partnerių dėstytojų ir studentų.

IT priemonių naudojimas

Internetinė prašymų priėmimo procedūra: informacinių technologijų priemonės, naudoja-
mos studentų atrankai, palengvina bendrą prieigą prie studentų duomenų (pateiktų doku-
mentų) ir pastebimai sumažina atrankos procedūros sąnaudas. 

Jungtinėms paskaitoms, seminarams, diskusijoms galima panaudoti videokonferenci-
jas. Jos padeda sutelkti studentus iš skirtingų grupių ir institucijų, palengvina kontaktus 
tarp personalo, sumažina fizinio judumo išlaidas. 

Siekdami palengvinti vidinį Erasmus Mundus studijų dalykų vertinimą partneriai ga-
lėtų pasinaudoti internetiniais klausimynais (tokius kaip Survey Monkey ar Google). Šie 
įrankiai yra naudingi dėl vertinimo proceso supaprastinimo, anonimiškumo, procedūrų 
suvienodinimo, nepriklausomai nuo studentų judumo schemų; jų atsakymus galima au-
tomatiškai apdoroti statistiniais ir grafiniais metodais, o apibendrinimus lengva publikuoti 
internetinėje platformoje.

Įsidarbinamumas

Stažuotės partnerių pramonės įmonėse ar mokslo institutuose, ypač paskutiniuoju bai-
giamojo darbo rengimo semestru, yra labai tinkamos paremti Erasmus Mundus studentų 
įsitraukimą į profesinius tinklus ir darbo paieškoms. Reikėtų siekti sinergijos su Erasmus 
Mundus jungtinėmis doktorantūromis, kurios vykdomos panašiose srityse „asocijuotų par-
tnerysčių“ forma ir atverti studentams doktorantūros studijų perspektyvą. Erasmus Mun-
dus magistro programų absolventų apklausa gali būti labai naudinga išsiaiškinti kohortos 
įsidarbinamumo realijoms ir gali padėti įvertinti bendrą programos sėkmę. Dėl tų pačių 
priežasčių rekomenduotina palaikyti kontaktus su programos alumnais, naudojantis speci-
alia duomenų baze, specialiai kaupti informaciją ir rengti tam skirtus renginius.

Tęstinumas

Konsorciumo partneriams rekomenduojama pasirašyti specialų Tęstinumo įsipareigojimą, 
patvirtinantį pasiryžimą toliau kartu vykdyti programą, pasibaigus ES paramai. Reikėtų 
inicijuoti finansavimo paiešką, siekiant surinkti daugiau ne ES stipendijų studentams. Tai 
ypatingai svarbu konsorciumams, vykdantiems „Erasmus Mundus prekės ženklo“ progra-
mas be ES finansavimo. Papildomos lėšos galėtų ateiti iš nacionalinių finansavimo schemų 
(pavyzdžiui, per švietimo ministerijas), iš pramonės skiriamų mokslinių tyrimų grantų ir 
praktikos vietų, regioninių grantų, kuriuos skirai vietos valdžia ir kt. Yra ir specialių interne-
to portalų, skirtų stipendijų paieškai, tokių kaip www.scholarshipportal.eu.
Examples of good practice, http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good_practices_en.php 
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4. JuNGTINIų STuDIJų PROGRAMų 
 REGLAMENTAVIMAS

Europos tarybos aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo Europos regione konven-
cijos komiteto rekomendacija dėl jungtinių laipsnių pripažinimo

2004 m. birželio 9 d.

Preambulė

Aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo Europos regione konvencijos komitetas
 atsižvelgdamas į Europos Tarybos ir uNESCO tikslą pasiekti didesnį vienodumą tarp 

valstybių narių ir į tai, kad šį tikslą galima pasiekti per bendrą veiklą kultūros srityje,
 atsižvelgdamas į Europos Tarybos ir uNESCO Aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo 

Europos regione konvenciją (ETS Nr. 165),
 atsižvelgdamas į Europos kultūros konvenciją (ETS Nr. 18),
 atsižvelgdamas į Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo procesą, ypač į Europos švie-

timo ministrų deklaraciją, priimtą Bolonijoje 1999 m. birželio 19 d., taip pat į jų komuni-
katus, priimtus Prahoje 2001 m. gegužės 19 d. ir Berlyne 2003 m. rugsėjo 19 d.,

 atsižvelgdamas į Europos Komisijos, Europos tarybos ir uNESCO kartu parengtą Diplo-
mo priedėlį, uNESCO ir Europos Tarybos transnacionalinio išsilavinimo gerosios prakti-
kos kodeksą, Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS) ir Europos Tarybos ir uNESCO 
rekomendaciją dėl užsienio kvalifikacijų vertinimo kriterijų ir procedūrų,

 atsižvelgdamas į praktinę veiklą, kuria siekiama pagerinti aukštojo mokslo kvalifikaci-
jų pripažinimą, vykdomą Europos tarybos ir uNESCO Europinio akademinio judumo ir 
kvalifikacijų pripažinimo informacijos centrų (ENIC) tinklo,

 atsižvelgdamas į tai, kad Europos Taryba ir uNESCO visada skatino akademinį judumą 
kaip priemonę geriau suprasti įvairias kultūras ir kalbas be jokios rasinės, religinės, po-
litinės ar seksualinės diskriminacijos,

 atsižvelgdamas į tai, kad studijavimas ar darbas užsienio šalyje gali prisidėti prie individo 
kultūrinio ir akademinio praturtinimo, taip pat ir individo karjeros perspektyvų pagerinimo,

 atsižvelgdamas į tai, kad kvalifikacijų pripažinimas yra esminė tiek akademinio, tiek 
profesinio judumo sąlyga,

 įsitikinęs, kad jungtinis programos parengimas įvairių šalių aukštojo mokslo institucijo-
se ir jungtinių laipsnių suteikimas prisideda prie akademinio ir profesinio judumo bei 
Europos aukštojo mokslo erdvės sukūrimo,

 įsitikinęs, kad jungtinių laipsnių parengimas ir pagerintas jų pripažinimas prisidės prie 
aukštojo mokslo europinės dimensijos išvystymo ir duos reikšmingos naudos asme-
nims ir visai Europos visuomenei,

 žinodamas, kad kvalifikacijų pripažinimas, atsirandantis šiuose jungtiniuose susitari-
muose, šiuo metu patiria teisinio ir praktinio pobūdžio sunkumų,

 suvokdamas poreikį palengvinti jungtinių laipsnių pripažinimą, rekomenduoja valsty-
bių, kurios yra Aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo Europos regione konvencijos 
(toliau vadinamos Lisabonos pripažinimo konvencija) narės, vyriausybėms:

1. kuriant savo kvalifikacijų pripažinimo politikas atsižvelgti į šio dokumento priede, su-
darančiame šios Rekomendacijos dalį, išdėstytus principus,

2. atkreipti į šiuos principus kompetentingų institucijų dėmesį, kad jie būtų apsvarstyti ir 
kad į juos būtų atsižvelgta,

3. skatinti vyriausybines agentūras, vietos ir regionų valdžios bei aukštojo mokslo insti-
tucijas įgyvendinti šiuos principus, neperžengiant aukštojo mokslo institucijų autono-
mijos ribų,

4. užtikrinti, kad ši Rekomendacija būtų kiek įmanoma plačiau išplatinta visiems asme-
nims ir organizacijoms, susijusioms su aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimu;

kviečia Europos Tarybos Generalinį Sekretorių ir uNESCO Generalinį Direktorių pagal savo 
kompetenciją perduoti šią Rekomendaciją valstybių, pakviestų į Lisabonos pripažinimo 
konvenciją priėmusią Diplomatinę Konferenciją, bet netapusių šios Konvencijos šalimis, 
vyriausybėms.
http://www.enic-naric.net/documents/recommendation-joint-degrees-2004.en.pdf
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Priedas prie jungtinių laipsnių pripažinimo
rekomendacijos

Bendrosios aplinkybės
1. Ši rekomendacija priimta Lisabonos pripažinimo konvencijos pagrindu ir taikoma šios 

Konvencijos šalims. Tačiau Rekomendacijoje aprašyti principai ir praktika gali būti vie-
nodai gerai taikomi kvalifikacijų pripažinimui ir kitose nei Lisabonos pripažinimo kon-
vencijos šalyse arba nacionalinių švietimo sistemų suteiktoms kvalifikacijoms.

2. Šios rekomendacijos tikslas – pagerinti jungtinių laipsnių pripažinimą. Laipsniai, ku-
rie priklauso Lisabonos pripažinimo konvencijos šalies švietimo sistemai, yra pavaldūs 
Konvencijos nuostatoms, taip pat ir kai to laipsnio dalys yra gautos kitose švietimo sis-
temose. Ši rekomendacija liečia jungtinius laipsnius.

3. Nors Lisabonos pripažinimo konvencija, kaip ir papildomi tekstai, priimti pagal Kon-
vencijos X.2.5 straipsnio nuostatas, pirmiausia liečia kvalifikacijų pripažinimą kitose ša-
lyse nei tose, kuriose jos buvo įgytos, šios Rekomendacijos nuostatos gali būti mutatis 
mutandis taikomos dviejų ar daugiau institucijų, priklausančių tai pačiai nacionalinei 
aukštojo mokslo sistemai,  suteiktiems laipsniams.

Apibrėžtys
4. Sąvokos, apibrėžtos Lisabonos pripažinimo konvencijoje, yra ta pačia prasme naudoja-

mos ir šioje Rekomendacijoje. Šių sąvokų apibrėžtys yra pateiktos Konvencijos I skyriuje.
5. Jungtinis laipsnis šioje Rekomendacijoje reiškia nuorodą į aukštojo mokslo kvalifikaci-

ją, kurią bendrai suteikia bent dvi ar daugiau aukštojo mokslo institucijų, arba bendrai 
viena ar daugiau aukštojo mokslo institucijų kartu su kitomis kvalifikaciją suteikiančio-
mis institucijomis, remdamosi studijų programa, bendrai parengta ir (arba) teikiama 
aukštojo mokslo institucijų arba aukštojo mokslo institucijų kartu su kitomis instituci-
jomis. Jungtinis laipsnis gali būti suteiktas kaip
a) jungtinis diplomas šalia vieno ar daugiau nacionalinių diplomų,
b) atitinkamą studijų programą siūlančių institucijų jungtinis diplomas, nelydimas jo-

kių nacionalinių diplomų,
c) vienas ar daugiau nacionalinių diplomų, oficialiai suteikiamų kaip vienintelis atitin-

kamo jungtinio laipsnio patvirtinimas.

Bendrieji principai
6. Jungtinius laipsnius turintys asmenys pateikę prašymą turėtų gauti galimybę teisingai 

įvertinti jų kvalifikacijas.
7. Kompetentingos pripažinimo instancijos turėtų pripažinti užsienio jungtinius laips-

nius, nebent jos gali įrodyti, kad yra esminis skirtumas tarp jungtinio laipsnio, kuriam 
siekiama pripažinimo, ir jam prilyginamos kvalifikacijos nacionalinėje aukštojo moks-
lo sistemoje. Šalių, kurių aukštojo mokslo institucijos teikia jungtinius laipsnius, kom-
petentingos pripažinimo instancijos turėtų pripažinti šiuos laipsnius kiek įmanoma 
lanksčiau.

Teisinė bazė
8. Todėl valstybių, kurios yra Lisabonos pripažinimo konvencijos šalys, Vyriausybės turė-

tų, kiek reikalinga, peržiūrėti savo įstatymus, kad pašalintų bet kurias teisines kliūtis 
pripažinti jungtinius laipsnius, ir įgyvendinti teisines nuostatas, palengvinančias jų 
pripažinimą.

 Kokybės užtikrinimas ir institucinis pripažinimas
9. Kompetentingos pripažinimo instancijos jungtinių laipsnių pripažinimą gali sieti su 

sąlyga, kad visoms laipsnį teikiančios studijų programos dalims ir (arba) programą vyk-
dančioms institucijoms būtų taikomas skaidrus kokybės vertinimas arba kad jos pri-
klausytų vienos ar daugiau Lisabonos pripažinimo konvencijos šalių švietimo sistemai.

10. Jeigu jungtinis laipsnis yra teikiamas pagal programą, parengtą kelių pripažintų aukš-
tojo mokslo institucijų grupės arba konsorciumo, laipsnio pripažinimui gali būti ke-
liama sąlyga, kad visiems institucijų grupės, konsorciumo instituciniams nariams ar 
programoms būtų taikomas skaidrus kokybės vertinimas arba kad jos priklausytų vie-
nos ar daugiau Lisabonos pripažinimo konvencijos šalių švietimo sistemai, net jeigu tik 
kai kurios iš šių institucijų prisideda prie kalbamo laipsnio teikimo.  

Informacija
11. Jungtinius laipsnius suteikiančios institucijos turėtų būti skatinamos informuoti kom-

petentingas pripažinimo instancijas apie programas, iš kurių kyla šie laipsniai.
12. Siekiant palengvinti pripažinimą, jungtinius laipsnius gaunantiems kandidatams kai tai 

įmanoma turėtų būti išduodamas diplomo priedėlis, o studijų programos, orientuotos į 
jungtinius laipsnius, turėtų naudoti Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS).

13. Kartu su jungtiniu laipsniu išduotas diplomo priedėlis turėtų aiškiai apibūdinti visas 
laipsnio dalis ir tiksliai nurodyti institucijas ir (arba) studijų programas, kuriose buvo 
gautos skirtingos laipsnio dalys.
http://www.enic-naric.net/documents/recommendation-joint-degrees-2004.en.pdf
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Aiškinamasis memorandumas prie jungtinių 
laipsnių pripažinimo rekomendacijos

Priimtas Europos regiono aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencijos komiteto 

2004 m. birželio 9 d.

Įvadas 
Pagrindinis tarptautinis teisės aktas, reglamentuojantis kvalifikacijų pripažinimą Europoje, 
yra Europos tarybos / uNESCO Europos regiono aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo 
konvencija. Ji buvo priimta 1997 m. balandžio 11 d. ir įsigaliojo 1999 m. vasario 1 d. Ją pa-
sirašiusių ir ratifikavusių šalių sąrašą galima rasti adresu http://conventions.coe.int, atlikus 
paiešką pagal raktažodį ETS 165.

Europos tarybos / uNESCO Pripažinimo Konvencija yra ir vienas iš kertinių Bolonijos 
proceso, siekiančio iki 2010 m. sukurti vieningą Europos aukštojo mokslo erdvę, standartų. 
Pagrindiniai šio proceso tikslai yra pagerinti studentų, personalų ir absolventų judumą, pa-
lengvinti kvalifikacijų pripažinimą ir padidinti Europos aukštojo mokslo sistemų skaidrumą.

Europos tarybos / uNESCO Pripažinimo Konvencija turi dvi funkcijas. Teisės požiūriu 
ji yra tarpvalstybinė sutartis, ir kaip tokia ji nustato teisinį standartą pripažinti Konvenciją 
pasirašiusių šalių aukštojo mokslo sistemoms priklausančioms kvalifikacijoms, taip pat ir 
kvalifikacijoms, aprašytoms Konvencijos pagalbiniuose tekstuose. Platesne prasme Kon-
vencija yra gerosios praktikos vadovas, ir šiuo požiūriu jos nuostatos gali būti mutatis 
mutandis būti taikomos visoms aukštojo mokslo kvalifikacijoms, nepriklausomai nuo jų 
kilmės. Šia prasme Europos Tarybos / uNESCO Pripažinimo Konvencija yra naudojama ge-
rokai plačiau, negu siekia jos tiesioginė teisinė galia.

Konvencijos X.2.5 straipsnis numato, kad Europos tarybos / uNESCO Pripažinimo Kon-
vencijos komitetas gali Konvenciją papildyti pagalbiniais tekstais. Iki šiol tokių tekstų yra 
priimta trys:
1. Rekomendacija dėl tarptautinių slenkstinių kvalifikacijų (Access Qualifications) (1999);
2. Rekomendacija dėl kriterijų ir procedūrų, naudojamų vertinant užsienio kvalifika-

cijas (2001);
3.  Transnacionalinio švietimo gerosios praktikos kodeksas (2001).

Kaip bus matyti, du iš šių trijų iki šiol priimtų pagalbinių tekstų skirti kvalifikacijoms, kurios 
nepriklauso nacionalinėms švietimo sistemoms. Taip yra iš dalies todėl, kad pati Konven-
cija teisiškai apima tik tas kvalifikacijas, kurios priklauso Šalių švietimo sistemai, o iš dalies 
todėl, kad kvalifikacijų, nepriklausančių jokiai nacionalinei sistemai, reikšmė nuo Konven-
cijos pasirašymo 1997 m. labai išaugo. Šis išaugimas, greta sustiprėjusio dėmesio kokybės 
užtikrinimui, yra svarbiausia naujovė pripažinimo srityje nuo 1997 m.

Jungtiniai laipsniai
Jungtinių laipsnių reikšmės augimas taip pat priklauso kvalifikacijų, nepriklausančių jokiai 
nacionalinei švietimo sistemai arba nė vienai atskirai sistemai, stiprėjimo tendencijai, ta-
čiau jie yra kitokios prigimties, negu transnacionalinis švietimas.

Kvalifikacijos, kylančios iš transnacionalinių susitarimų, dažniausiai lieka visiškai už na-
cionalinių kvalifiikacijų sistemų ribų, o jungtinių laipsnių atveju kiekvienas jų komponentas 
dažniausiai priklauso nacionalinei sistemai, ir tik dėl šių elementų kombinacijos jungtinius 
laipsnius įgaliotoms pripažinimo įstaigoms ir kitiems suinteresuotiems subjektams tenka 
vertinti kaip priklausančius daugiau negu vienai nacionalinei sistemai arba kaip nepriklau-
sančius nė vienai atskirai nacionalinei sistemai.

Ši tipologinė problema neturėtų nustelbti didelių galimybių, kurias turi jungtiniai laips-
niai akademinio judumo ir bendradarbiavimo tarp aukštojo mokslo institucijų srityje. Šiuo 
požiūriu jungtiniai laipsniai gali suvaidinti didelį vaidmenį kuriant Europos aukštojo moks-
lo erdvę. Kaip buvo pabrėžta Prahos aukštojo mokslo viršūnių susitikime:

Siekdami toliau stiprinti svarbias europines aukštojo mokslo dimensijas ir absolventų įsidarbi-
namumą, Ministrai pakvietė aukštojo mokslo sektorių stiprinti „europinio“ turinio, orientacijos 
ar  sandaros modulių, dalykų ir programų rengimą visose pakopose. Visų pirma turimi omenyje 
moduliai, dalykai ir laipsnį suteikiančios programos, vykdomi skirtingų šalių institucijų partne-
rystės būdu ir teikiantys pripažintą jungtinį laipsnį. 
(Prahos komunikatas, priimtas Bolonijos proceso ministrų)

Tačiau tokį vaidmenį jungtiniai laipsniai gali atlikti tik tokiu atveju, jeigu jie bus tinkamai 
pripažįstami. Šios Rekomendacijos tikslas ir yra paskatinti tokių kvalifikacijų, kurios turi 
nemažą potencialą, tačiau nėra griežta teisine prasme nėra apimamos Europos Tarybos / 
uNESCO Pripažinimo Konvencijos, objektyvų pripažinimą.

Bolonijos proceso kontekste jungtinius laipsnius nagrinėjo didžiulė studija, kurią atliko 
Europos universitetų asociacija, o finansavo Europos Komisija1. Ši rekomendacija remiasi 
minėta studija ir siekia, kiek tai įmanoma, jos pagrindines rekomendacijas paversti teisi-
nėmis nuostatomis, naudotinomis Europos Tarybos / uNESCO Pripažinimo Konvencijos 
kontekste. Ji taip pat panaudoja Europos Tarybos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ko-
miteto (CD-ESR) apskritojo stalo diskusijos apie Europos aukštojo mokslo erdvę, įvykusios 
CD-ESR 2002 m. plenarinėje sesijoje (Strasbūras, 2002 m. spalio 2–3 d.), medžiagą.

Įžanga 
Įžanga Rekomendaciją susieja su Europos Tarybos / uNESCO Pripažinimo Konvencijos ir 
Europos aukštojo mokslo erdvės kontekstu ir nurodo pagrindinius procesus, kurie lemia 
geresnio jungtinių laipsnių pripažinimo reglamentavimo poreikį.

Bendrosios aplinkybės
Bendrosios aplinkybės Rekomendaciją susieja su Konvencijos kontekstu ir nurodo dvigubą 
Konvencijos funkciją – kaip tarptautinės teisės instrumento ir kaip gerosios praktikos va-
dovo. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad nors jungtiniai laipsniai beveik visada sutei-
kiami kaip skirtingų šalių aukštojo mokslo institucijų, teikiančių savo laipsnius skirtingose 
aukštojo mokslo sistemose, bendradarbavimo rezultatas, iš esmės jie galėtų būti bendrai 
teikiami ir tos pačios šalies aukštojo mokslo institucijų, veikiančių toje pačioje aukštojo 
mokslo sistemoje. Atitinkamai adaptavus, šios Rekomendacijos nuostatos gali būti visiškai 
pritaikytos ir tokiems atvejams. 
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Apibrėžtys 
Ši Rekomendacijos dalis siekia apibrėžti jungtinio laipsnio bendrąją reikšmę ir išskirti pa-
grindinius jungtinių laipsnių tipus. Verta pastebėti, kad EuA studija apie jungtinius laipsnius 
nustatė, kad nėra nei eksplicitiškos, nei implicitiškos bendros jungtinio laipsnio apibrėžties, 
o jungtinis laipsnis galėtų būti atpažįstamas pagal visas arba dalį tokių charakteristikų:
• programos yra rengiamos ir / arba patvirtinamos bendrai kelių institucijų;
• visų dalyvaujančių institucijų studentai fiziškai dalyvauja studijų programoje kitose 

institucijose (bet jie nebūtinai studijuoja visose bendradarbiaujančiose institucijose);
• studijos kitose dalyvaujančiose institucijose turi sudaryti reikšmingą programos dalį;
• kitose dalyvaujančiose institucijose praleisti studijų laikotarpiai ir išlaikyti egzaminai 

pripažįstami visiškai ir automatiškai;
• institucijos partnerės kartu parengia programą ir bendradarbiauja priimdamos stu-

dentus ir juos egzaminuodamos. Be to, dalyvaujančių institucijų personalas skatina-
mas dėstyti kitose institucijose, prisidedančiose prie jungtinio laipsnio;

• pabaigę programą studentai gauna arba kiekvienos dalyvaujančios institucijos, arba 
laipsnį suteikiančios įstaigos nacionalinį laipsnį, arba laipsnį (paprastai neoficialų „ser-
tifikatą“ arba „diplomą“), suteikiamą kartu institucijų partnerių2.

Pagrindinėms jungtinių laipsnių rūšims atstovauja pavyzdžiai, atspindintys labai skirtingus 
bendradarbiavimo lygius rengiant programą ir keičiantis personalu bei studentais.

Antai jungtiniai daktaro laipsniai gali įvairuoti nuo bendros disertacijų rengimo prie-
žiūros, vykdomos profesorių iš skirtingų šalių, iki tikrų jungtinių programų, kuriose daktaro 
laipsniui įgyti atliekami tyrimai yra vykdomi dalimis skirtinguose universitetuose skirtin-
gose šalyse. Pirmos ir antros pakopos laipsnių atveju viename spektro gale yra (virtua-
lių) universitetų, įsteigtų bendradarbiaujant dviems ar daugiau šalių, vykdančių bendras 
programas ir teikiančių jungtinius laipsnius, pavyzdžiai, tokie kaip Belgijos ir Nyderlandų 
flamandų bendruomenių įsteigtas Limburgo transnacionalinis universitetas, Švedijos ir 
Danijos įsteigtas Oresundo universitetas arba Europos centro tarptautinis universitetas, 
įsteigtas Bulgarijoje ir Rumunijoje, padedant Vokietijai. Kitame spektro gale galima rasti 
tokį bendradarbiavimą, kuris iš esmės yra vienos šalies laipsnių franšizė kitoje šalyje (pvz., 
kai britų laipsniai teikiami Olandijos hogescholen).

 Yra žinoma keletas platesnių jungtinių laipsnių konsorciumų, kurie turi programą, 
bendrai patvirtintą visų konsorciumo narių, organizuoja studijas kiekvienam studentui 
dviejose ar daugiau institucijų partnerių ir išduoda neoficialų jungtinio laipsnio serti-
fikatą prie nacionalinės kvalifikacijos (pvz. statybų inžinerijos jungtinio laipsnio kon-
sorciumas). Tačiau dažniausiai dėl teisinių sunkumų ir formalių reikalavimų jungtinė 
programa su studijų laikotarpiais keliose institucijose vis dar baigiasi tik vienu naciona-
liniu laipsniu.

Ši palyginti plati apibrėžtis siekia paskatinti ir palengvinti tiek praeities, tiek dabartinio 
laiko, tiek ateities jungtinių laipsnių pripažinimą. Tačiau reikia pabrėžti, kad tolesnė jung-
tinių laipsnių kaip galingos priemonės, kuriančios aukštojo mokslo europinę dimensiją 
ir konsoliduojančios Europos aukštojo mokslo erdvę, raida priklausys nuo pagrindo, kurį 
jiems suteikia aukšto lygio institucinis bendradarbiavimas, įskaitant studijų procesų inte-
gravimą ir nacionalinių aukštojo mokslo finansavimo sistemų peržiūrą.

Terminas „jungtinis laipsnis“ vartojamas kaip oficialus terminas kvalifikacijoms, kurias apima 
ši Rekomendacija. Terminas „diplomas“ nurodo oficialų dokumentą, patvirtinantį kvalifikacijas.

Bendrieji principai
Ši Rekomendacijos dalis apžvelgia pagrindinius principus, kurias ji remiasi. Šie principai 
atitinka Europos tarybos / uNESCO Pripažinimo Konvencijos pagrindinius principus (ypač 
žr. Konvencijos straipsnius IV.1 ir VI.1).

Taip pat nurodoma, kad jungtiniai laipsniai turi būti pripažįstami ne mažiau palankiai 
negu kitos tos švietimo sistemos, iš kurios jie kyla, kvalifikacijos. Ši nuostata yra ypač svarbi 
minėtos EuA studijos išvadų kontekste, pasak kurių šiandien dažnai yra sunkiau gauti jung-
tinio laipsnio pripažinimą, negu „gryno“ užsienio nacionalinio laipsnio. Bendro politikos 
siekio skatinti tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir akademinį judumą požiūriu 
tai yra nepagrįsta praktika.

Šis nenoras pripažinti jungtinių studijų programų kvalifikacijas iš tiesų yra ne tik poli-
tiškai nepagrįstas, bet ir paradoksalus. Panagrinėkime visas galimas jungtinių laipsnių pri-
pažinimo situacijas:
a) jungtinio laipsnio pripažinimas šalyje, kurios institucija įgyvendino dalį jungtinės studi-

jų programos;
b) pripažinimas šalyje, kurios viena institucijų dalyvauja konsorciume, suteikusiame laips-

nį, bet neįgyvendina jokios kalbamo laipsnio dalies, t.y. jungtinį laipsnį įgijęs asmuo 
studijavo kitose institucijose, dalyvaujančiose konsorciume;

c) pripažinimas trečiojoje šalyje, t.y. šalyje, kuri jokiais būdais nėra susijusi su studijų pro-
grama ar (ir) konsorciumu, suteikiančiu kvalifikaciją.

d) laipsnio pripažinimas bet kurioje šalyje, kai to laipsnio visumai ar daliai nebuvo taikytas 
skaidrus kokybės užtikrinimas.

Laikykime natūralia aplinkybę, kad nors visų studijų programos, kurios pagrindu suteikia-
mas laipsnis, dalių pripažinimas tarp institucijų partnerių yra automatinis, pripažinimas už 
šio konsorciumo ribų nebūtinai yra savaiminis.

Čia aprašytose (a) ir (b) situacijose jungtinio laipsnio pripažinimas iš esmės turėtų būti 
lengvesnis negu „grynos“ užsienio kvalifikacijos, kadangi jungtinio laipsnio studijų progra-
ma buvo parengta vienos ar daugiau švietimo sistemos institucijų iš tos šalies, kurios pri-
pažinimo siekiama, ir vienos ar daugiau užsienio institucijų. Pripažinta tos šalies institucija 
jau bus įvertinusi jungtinio laipsnio užsieninių komponentų tinkamumą, lygį ir kokybę, ir 
yra paradoksalu, jeigu šis įvertinimas nepripažįstamas (kitų) kompetentingų šalies pripaži-
nimo įstaigų.

Jeigu siekiama jungtinio laipsnio pripažinimo trečiojoje šalyje (c situacija), sunku su-
prasti, kodėl jungtinio laipsnio pripažinimas turėtų būti sudėtingesnis negu bet kurios ša-
lies, kurių institucijos prisidėjo prie jungtinio laipsnio, atskiros nacionalinės kvalifikacijos 
pripažinimas.

Todėl atrodytų suprantama, kad objektyviai sunkesnė situacija susidarytų tik tuo atve-
ju, jeigu reikšmingos jungtinio laipsnio dalys būtų suteiktos institucijoje arba aukštojo 
mokslo programoje, kuri nepriklauso nacionalinei švietimo sistemai ir (arba) kuriai nebuvo 
taikytas skaidrus kokybės užtikrinimas (d), plg. taip pat Rekomendacijos 11 paragrafą. 

Kol kas nežinoma atvejų, kad jungtiniai laipsniai būtų suteikiami už daugelį trumpų 
studijų laikotarpių daugelyje institucijų. Priešingai, didelių jungtinio laipsnio konsorciu-
mų atvejais tik pati jungtinė programa yra bendrai parengiama ir patvirtinama tuzino ar 
daugiau institucijų, o studentai savo studijų laikotarpius praleidžia nedideliame institucijų 
skaičiuje – pavyzdžiui, dviejose arba trijose. Rekomendacijos principai taip pat sėkmingai 
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gali būti taikomi ir minėtiems kol kas hipotetiniams atvejams, kai programą vykdančių ins-
titucijų yra daugiau, tik turint omenyje, kad vertinant kvalifikaciją, suteiktą po sąlygiškai 
trumpų studijų laikotarpių didesniame institucijų skaičiuje, reikėtų daugiau dėmesio skirti 
programos vientisumui.

Teisinė bazė
9 paragrafas susitelkia ties nacionaline teisine baze, siekdamas pašalinti bet kokius teisi-
nius barjerus pripažinti jungtiniams laipsniams ir (arba) įdiegti teisės normas, kurios palen-
gvintų tokių kvalifikacijų pripažinimą.

Ši norma taip pat svarbi EuA studijos duomenų šviesoje. Antai daugelyje šalių teisiškai 
vis dar tebėra sudėtinga keletui institucijų suteikti vieną bendrą kvalifikaciją, ypač jeigu 
bent viena iš tų institucijų yra iš užsienio.

Kitas pavyzdys – kai aukštojo mokslo institucijos turi taisykles, reikalaujančias, kad bent 
pusė kreditų iš tų, už kuriuos suteikiamas laipsnis, būtų įgyti toje laipsnį suteikiančioje 
institucijoje. Jeigu studentas siekia įgyti jungtinį laipsnį, teikiamą dviejų ar daugiau ins-
titucijų, besilaikančių šios taisyklės, rezultatą nesunku numatyti. Tai akivaizdus atvejis, kai 
taisyklės ir normos kliudo svarbiai iniciatyvai, tačiau teisinė bazė objektyviam pripažinimui 
gali kliudyti ir ne tokiais akivaizdžiais būdais. Šiuo požiūriu peržiūrėti nacionalinę teisinę 
bazę dar 2002 m. paragino CD-ESR plenarinė sesija, todėl svarbu šią nuostatą įtraukti ir į 
šią Rekomendaciją.

Reikia dar pastebėti, kad faktas, jog nacionalinė teisinė bazė tiesiogiai neriboja jung-
tinių laipsnių kūrimo ar pripažinimo, dar nėra jos tinkamumo tokių programų gyvavimui 
ir jų suteikiamų kvalifikacijų pripažinimui įrodymas. Daugeliu atveju teisinio reguliavimo, 
pozityviai pripažįstančio jungtinių laipsnių sąvoką, nebuvimas gali trikdyti atitinkamų kva-
lifikacijų pripažinimą. Todėl nacionalinės teisinės bazės pritaikymas jungtinėms studijų 
programoms turi apimti pozityvių nuostatų jungtinių laipsnių pripažinimo atžvilgiu įdie-
gimą, o ne tik akivaizdžių kliūčių tokiam pripažinimui pašalinimą.

Kokybės užtikrinimas ir institucinis pripažinimas
Auganti kokybės užtikrinimo reikšmė ir suvokimas, kad yra glaudus ryšys tarp kokybės už-
tikrinimo ir, viena vertus, institucijų bei studijų programų, o antra vertus, individualių kva-
lifikacijų pripažinimo, yra vienas svarbiausių pasikeitimų nuo Europos Tarybos / uNESCO 
Pripažinimo konvencijos priėmimo 1997 metais. Konvencijos priėmimo metais dar buvo 
diskutuojama, ar kokybės užtikrinimas yra reikalingas kaip bendroji norma, o šiandieninė 
diskusija sukasi apie klausimą koks kokybės užtikrinimas yra reikalingas.

Glaudus ryšys tarp kokybės užtikrinimo ir pripažinimo buvo pabrėžtas Prahos aukštojo 
mokslo viršūnių susitikime (2001 m. gegužė), kuriame Bolonijos proceso ministrai komuni-
katu „pakvietė universitetus ir kitas aukštojo mokslo institucijas, nacionalines agentūras ir 
Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo tinklą (ENQA) kartu su atitinkamomis šalių, 
nepriklausančių ENQA, įstaigomis sukurti bendrą kokybės koncepciją ir skleisti gerąją prak-
tiką“. Dar plg. Bendrųjų principų komentarus aukščiau.

Rekomendacija nurodo, kad jeigu studijų programos, už kurią suteikiamas jungtinis laips-
nis, daliai nebuvo taikytas kokybės užtikrinimas arba ji nepriklauso bent vienos iš Lisabonos 
pripažinimo konvencijos šalių švietimo sistemai, laipsnis gali būti nepripažįstamas. Tačiau 
tokiais atvejais pripažįstančios įstaigos turi išnagrinėti, ar nėra galimas dalinis pripažinimas, 
laikydamosi užsienio kvalifikacijų vertinimo kriterijų ir procedūrų rekomendacijos nuostatų3.

Svarbu pastebėti, kad tais atvejais, kai jungtinio laipsnio studijos vyko nedideliame ins-
titucijų skaičiuje, o jungtinis laipsnis suteikiamas didesnio konsorciumo vardu, atrodytų 
teisinga reikalauti, kad visi konsorciumo nariai būtų pripažintos institucijos ir kad bent tų 
institucijų, kuriose studentas iš tikrųjų studijavo, kokybė būtų įvertinta.

Informacija 
Informacija apie švietimo sistemas ir apie atskiras institucijas, programas ir kvalifikacijas yra 
vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria atliekantieji kvalifikacijų pripažinimą. Kaip 
buvo įvardinta kvalifikacijų pripažinimo klausimams skirtoje Bolonijos proceso konferen-
cijoje, įvykusioje Lisabonoje 2002 m. balandžio 11–12 d. Europos Tarybos ir Portugalijos 
valdžios iniciatyva4, problema yra ne tiek pačios informacijos, kiek savalaikės ir koncen-
truotos informacijos stoka. Diplomo priedėlis (taip pat plg. Konvencijos IX.3 straipsnį) ir 
Europos kreditų perkėlimo sistema yra svarbūs informavimo instrumentai, palengvinantys 
kvalifikacijų pripažinimą. Jungtinių laipsnių atveju ypač svarbu, kad kartu su laipsniu būtų 
išduodamas diplomo priedėlis, aiškiai aprašantis laipsnių dedamąsias dalis tų švietimo sis-
temų, kuriose jos buvo įgytos, kontekste.

1 Žr. Andrejs Rauhvargers “Joint Degree Study” in Christian Tauch and Andrejs Rauhvargers: Survey on 
Master Degrees and Joint Degrees in Europe (Bruxelles 2001: European University Association).

2 Plg. Andrejs Rauhvargers, op. cit., p. 29
3 Plg. šios Rekomendacijos 8 paragrafą, patvirtintą Lisabonos pripažinimo konvencijos komiteto antra-

jame susitikime (Ryga, 2001 m. birželio 1 d.)  
4 Žr. Sjur Bergan (ed.): Recognition Issues in the Bologna Process (Strasbourg, 2003: Council of Europe 

Publishing), ypač Stepheno Adamo and Chantalo Kaufmanno straipsnius ir bendrojo apžvalgininko 
Lewiso Purserio ataskaitą.

http://www.enic-naric.net/documents/recommendation-joint-degrees-2004-expl.en.pdf
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Patikslinta rekomendacija dėl užsienyje įgytų 
kvalifikacijų vertinimo kriterijų ir procedūrų 

Priimta Lisabonos pripažinimo konvencijos komiteto penktajame susitikime, Sèvres,

23 birželio 2010

30. Kompetentingos pripažinimo institucijos turėtų nustatyti, ar aukštojo mokslo institucija pri-
klauso Lisabonos pripažinimo konvencijos šalies narės ir (arba) Europos regiono šalies aukš-
tojo mokslo sistemai. Jei kvalifikacijos yra suteiktos pagal tarptautinius susitarimus įkurtų 
aukštojo mokslo institucijų, kompetentingos pripažinimo institucijos turi išanalizuoti šiuos 
susitarimus pagal principus, išdėstytus uNESCO ir Europos Tarybos transnacionalinio mo-
kymo gerosios praktikos kodekse ir Rekomendacijoje dėl jungtinių laipsnių pripažinimo.

40. Kompetentingos pripažinimo institucijos turi būti skatinamos sutelkti dėmesį į studijų 
rezultatus ir į programos kokybę, o jos trukmę vertinti tiktai kaip vieną iš programos 
pasiekimų rodiklį. Įvertinimo procesas turi atsižvelgti į tai, kad anksčiau įgytas išsilavi-
nimas, kreditų perkėlimas, skirtingos aukštojo išsilavinimo formos, jungtiniai laipsniai 
ir mokymasis visą gyvenimą gali sutrumpinti kai kurių akademinių kvalifikacijų įgijimo 
laiką, nesumenkindamos studijų rezultatų, taigi sprendimas nepripažinti tokių kvalifi-
kacijų ir laipsnių neturėtų būti priimamas vien tik dėl studijų trukmės.
Kvalifikacijos negali būti tinkamai įvertintos neatsižvelgiant į jas suteikusią instituciją. 

Tačiau nacionaliniai įstatymai ir aukštojo mokslo vertinimo bei kokybės užtikrinimo prak-
tika skiriasi. Todėl informacija, kurią galima gauti apie aukštojo mokslo institucijas, irgi yra 
skirtinga. Lisabonos pripažinimo konvencijos VIII skyrius nurodo, kokią informaciją turi 
pateikti Šalys, kurios yra sukūrusios aukštojo mokslo institucijų ir programų formalias ver-
tinimo sistemas, taip pat ir Šalys, kurios tokių sistemų neturi. Šalyse, kurios yra sukūrusios 
nacionalines kokybės vertinimo agentūras ar tarptautines kokybės vertinimo organizaci-
jas, šios turėtų būti laikomos vertingu informacijos šaltiniu. 

uNESCO ir Europos Tarybos transnacionalinio mokymo gerosios praktikos kodeksas 
nurodo principus, kurių turėtų laikytis institucijos ir organizacijos, susijusios su tarptauti-
nių švietimo paslaugų teikimu, ir šie principai turi būti naudojami kvalifikacijų vertinimui. 
Atitinkamai principai, aprašyti Jungtinių laipsnių pripažinimo rekomendacijoje, turi būti 
naudojami vertinant jungtinius laipsnius.
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/criteria%20and%20procedures_EN.asp

Jungtinių studijų programų bendrieji 
reikalavimai

Patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsaky-
mu Nr. V-1468 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo nr. ISAK-
2833 „Dėl jungtinių studijų programų bendrųjų reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“ 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jungtinių studijų programų bendrieji reikalavimai (toliau – šie reikalavimai) nustato  

bendruosius jungtinių studijų programų rengimo, vertinimo,  įregistravimo, vykdymo 
ir jungtinių kvalifikacinių laipsnių teikimo reikalavimus.  

2. Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos: 
 Akademinis mobilumas – su studijų procesu susijęs fizinis ar virtualus studentų ir dės-

tytojų mobilumas, kurio pagrindinis tikslas yra sudaryti sąlygas studentams įgyti žinių, 
gebėjimų ir patirties, o dėstytojams suteikti galimybę stažuotis, dalintis profesine pa-
tirtimi, kelti kompetencijas, tobulinti praktinius dėstymo įgūdžius kitoje akademinėje 
aplinkoje – kitoje aukštojoje mokykloje ar praktikos vietoje. 

 Jungtinė studijų programa – ne mažiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų (toliau – aukš-
tosios mokyklos partnerės) kartu parengta ir vykdoma studijų programa. 

 Jungtinis kvalifikacinis laipsnis – kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas baigus jungtinę 
studijų programą; jungtinis kvalifikacinis laipsnis gali būti ir dvigubas, kuris suteikia-
mas, kai jungtinė studijų programa greta pagrindinės studijų krypties reikalavimų ati-
tinka ir minimalius kitos studijų krypties  reikalavimus.

 Kitos šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo 
ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140) apibrėžtas sąvokas. 

3. Pagrindinė jungtinės studijų programos paskirtis yra sudaryti studentams galimybes 
įgyti daugiau žinių, gebėjimų ir patirties, nei gali suteikti vienos institucijos vykdo-
ma studijų programa. Jungtinė studijų programa su užsienio aukštąja (aukštosiomis) 
mokykla (mokyklomis) kuriama ir vykdoma siekiant suteikti galimybę skirtingų šalių 
studentams, dėstytojams kartu studijuoti, dėstyti skirtingoje kultūrinėje ir akademi-
nėje terpėje. Jungtinė studijų programa turi skatinti akademinį mobilumą, sudary-
ti sąlygas studentams perimti skirtingų šalių arba aukštųjų mokyklų gerąją studijų 
patirtį. Jungtinė studijų programa kuriama ir vykdoma siekiant užtikrinti nuolatinį 
studijų kokybės gerinimą aukštosiose mokyklose, palengvinti diplomų pripažinimo 
procedūras, siekti šalių aukštojo mokslo sistemų skaidrumo ir suderinamumo, ska-
tinti tarptautinį tarpinstitucinį, tarpdisciplininį bendradarbiavimą, plėsti absolventų 
įsidarbinimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje. 

4. Jungtinės studijų programos rengiamos, vertinamos ir (arba) akredituojamos, įteisina-
mos ir vykdomos aukštųjų mokyklų partnerių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka. 
Jungtinė studijų programa pradedama vykdyti, kai ji yra  įteisinta visose aukštųjų mo-
kyklų partnerių, numačiusių vykdyti jungtinę studijų programą, valstybėse. 

5. Lietuvoje jungtinės studijų programos vertinamos ir (arba) akredituojamos ta pačia 
tvarka, kaip ir kitos studijų programos. Kelių Lietuvos aukštųjų mokyklų vykdomai 
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jungtinei studijų programai suteikiamas vienas valstybinis kodas. Jungtines studi-
jų programas vykdančios aukštosios mokyklos partnerės turi priklausyti tam pačiam 
aukštųjų mokylų tipui. 

II. JUNGTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ RENGIMAS IR VyKDyMAS
6. Jungtinė studijų programa turi būti rengiama ir vykdoma vadovaujantis visų aukštųjų 

mokyklų partnerių pasirašyta jungtinės studijų programos vykdymo sutartimi (toliau – 
sutartis), kuri turi neprieštarauti tų aukštųjų mokyklų partnerių valstybių teisės aktams. 
Šioje sutartyje turi būti nustatoma: 
6.1. studijų programos pavadinimas programą vykdančių aukštųjų mokyklų partne-

rių valstybių kalbomis; 
6.2. studijų apimtis ir studijų trukmė aukštosiose mokyklose partnerėse, kalba (kal-

bos), kuria (kuriomis) numatoma vykdyti studijų programą; 
6.3. studijų kokybės užtikrinimo principai (vidinės kokybės sistemos ir išorinio studi-

jų programos vertinimo ir akreditavimo mechanizmas); 
6.4. studentų priėmimo sąlygos ir tvarka; 
6.5. studijų finansavimo ir paramos studentams pritapti kitoje kultūrinėje ir socialinė-

je aplinkoje teikimo tvarka; 
6.6. studentų ir dėstytojų prieigos prie informacijos, susijusios su programa, sąlygos 

aukštosiose mokyklose partnerėse; 
6.7. žinių ir gebėjimų vertinimo sistema ir tvarka; 
6.8. studentų ir dėstytojų mobilumo sąlygos; 
6.9. programos administravimo tvarka; 
6.10. intelektinės nuosavybės apsaugos įsipareigojimai; 
6.11. jungtinio kvalifikacinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo dokumento (dokumentų) 

išdavimo tvarka; 
6.12. kiekvienos sutarties šalies atsakomybė už sutarties netinkamą vykdymą arba ne-

vykdymą ir sutarties nutraukimo sąlygos;
6.13. kitos sutarties šalių sutartos sąlygos. 

7. Jungtinėje studijų programoje su užsienio aukštąja (aukštosiomis) mokykla (moky-
klomis) turi būti nustatomi stojantiesiems papildomi reikalavimai, užtikrinantys, kad 
jungtinio kvalifikacinio laipsnio siekiantis asmuo būtų pasirengęs studijuoti kalbomis, 
kuriomis numatoma vykdyti studijas. 

8. Akademinio mobilumo pagrindu turi būti vykdoma ne mažiau kaip 40 procentų studijų 
programos apimties (iš jų ne daugiau kaip 10 procentų gali sudaryti virtualus mobilumas). 

9. Jungtinės studijų programos studentų pasiekti studijų rezultatai aukštosiose moky-
klose partnerėse turi būti įskaitomi automatiškai. Aukštosiose mokyklose partnerėse 
iš šalių – Bolonijos proceso dalyvių, įskaitymo tvarka turi atitikti Europos kreditų kaupi-
mo ir perkėlimo sistemos (ECTS) reikalavimus. Vykdant studijų rezultatų įskaitymą, kitų 
šalių aukštosiose mokyklose įskaitymas gali būti atliekamas taikant kitas aukštosioms 
mokykloms partnerėms priimtinas studijų rezultatų vertinimo sistemas, kurios turi būti 
nurodomos ir aiškiai apibrėžiamos jungtinėje studijų programoje.

10. Jungtinės studijų programos aprašas turi būti rengiamas kalbomis, kuriomis numato-
ma dėstyti aukštosiose mokyklose partnerėse. 

11. Baigiamųjų darbų ir (ar) egzaminų vertinimo komisijoje privalo būti visų jungtinį kvali-
fikacinį laipsnį teikiančių aukštųjų mokyklų partnerių atstovų. 

12. Studijos pagal jungtinę studijų programą baigiamos jungtinio kvalifikacinio laipsnio 
suteikimu aukštųjų mokyklų partnerių suderinta tvarka. Asmeniui, baigusiam skirtingų 
šalių jungtinę studijų programą, išduodamas vienas aukštųjų mokyklų partnerių su-
teiktą kvalifikacinį laipsnį liudijantis diplomas arba du ar daugiau nacionaliniai suteiktą 
kvalifikacinį laipsnį liudijantys diplomai, kurie išduoti dviejų ar daugiau aukštųjų mo-
kyklų partnerių bei kiekvienos aukštosios mokyklos partnerės valstybės teisės aktų nu-
statyta tvarka. Kartu su diplomu išduodamas ir diplomo priedėlis, kuris, jei išduodamas 
Lietuvoje, pildomas lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat aukštųjų mokyklų partnerių su-
tarimu gali būti pildomas ir kita (kitomis) užsienio kalba (kalbomis). 

13. Asmeniui, baigusiam tik Lietuvos aukštųjų mokyklų vykdytą jungtinę studijų progra-
mą, išduodamas vienas aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantis dokumentas. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Į jungtinę studijų programą priimtas asmuo Lietuvos oficialiojoje statistikoje priskiriamas: 

14.1. tai aukštajai mokyklai, su kuria jis pasirašo studijų sutartį – kai jungtinė studijų 
programa vykdoma tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų; 

14.2. Lietuvos aukštajai mokyklai, jei joje buvo vykdomos studijos akademinio mobi-
lumo pagrindu arba aukštųjų mokyklų partnerių susitarimu – kai jungtinė studi-
jų programa vykdoma Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų. 

15. Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių lėšos studijų kainai apmokėti ski-
riamos tai Lietuvos aukštajai mokyklai, su kuria  į jungtinę studijų programą priimtas 
asmuo pasirašo studijų sutartį, o aukštosios mokyklos partnerės atsiskaito tarpusavyje 
suderinta tvarka. 

16. Jungtinės studijų programos vykdymui užtikrinti gali būti naudojamos valstybės biu-
džeto, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų, aukštųjų mokyklų partnerių, 
rėmėjų ir kitų šaltinių lėšos.
 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404475
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Priedai

JOIMAN projekto jungtinės studijų programos bendradarbiavimo sutarties šablonas

Įžanga 
JOIMAN apklausa parodė, kad 95 proc. jungtinių studijų programų koordinatorių nau-
dojasi bendradarbiavimo sutartimi. Ji yra labai naudinga jungtinės programos vysty-
mo ir valdymo priemonė, ypač jeigu ji panaudojama pačioje programos planavimo 
pradžioje.

Remdamasis 15 universitetų, dalyvaujančių jungtinėse studijų programose, patirti-
mi JOIMAN tinklas pamėgino sukurti jungtinės studijų programos sutarties šabloną. Šio 
šablono tikslas – sudaryti schemą, kuri programos partneriams padėtų identifikuoti svar-
biausius jungtinės studijų programos vystymo aspektus, reikalingus aptarti ir suderinti 
projekto įgyvendinimo pradžioje. 

Bendros pastabos ir pasiūlymai
• Derybos dėl tarptautinės sutarties – tai ilgas procesas, kuriame gali dalyvauti daug ins-

titucijų ir kuris reikalauja daug pastangų ir patirties. Todėl, kad nereikėtų  kasmetinių 
derybų, rekomenduotina bendradarbiavimo sutartis pasirašyti 3–5 metams.

• Kai kuriems klausimams ar problemoms, aptariamiems bendradarbiavimo sutartyse, 
gali prireikti kasmetinio peržiūrėjimo ir patikslinimų (mokestis  už studijas, kandidatų 
atrankos procesas ir pan.). Šiuos klausimus patartina aprašyti atskirai sutarties prie-
duose, kuriuos lengviau pakeisti negu visą sutartį. 

• universiteto administracijos dalyvavimas derybų etape yra būtinas. Administracija 
turėtų užtikrinti, kad bendradarbiavimo sutartyje numatytos sąlygos nesikirs su insti-
tucijos vidinėmis taisyklėmis, ir  teikti techninę pagalbą deryboms.

• Bendradarbiavimo sutartis turi būti skaidri ir žinoma  visoms suinteresuotosioms ša-
lims, tarp jų ir studentams. 

Siūloma sutarties sandara

1. Programos aprašas
2. Teisinė sistema 
3. Bendradarbiavimo aspektai

3.1. Koordinuojanti institucija
3.2. Valdančiosios tarybos
3.3. Darbo grupės ir komitetai

4. Programos viešinimas
5. Studentų administravimas 

5.1. Studento paraiškos forma
5.2. Priėmimo kriterijai
5.3. Atrankos procedūra
5.4. Studentų priėmimas
5.5. Studijų procesas ir egzaminavimas
5.6. Pripažinimas konsorciumo viduje ir baigiamasis laipsnis

5.7. Judumas
5.8. Studentų teisės ir pareigos 

6. Finansų valdymas
7. Paslaugos 

7.1. Draudiminiai įsipareigojimai
7.2. Grėsmių prevencija ir saugumas

8. Kokybės užtikrinimas
9. Dėstytojų  ir administracijos mainai
10. Trukmė
11. Galiojanti teisė ir ir ginčų sprendimas 
12. Intelektinės nuosavybės teisės
13. Konfidencialumas

Prie sutarties gali būti pridėta detali studijų programa, vidinės taisyklės, biudžeto išklotinė 
ir diplomo pavyzdys. 

1. Programos aprašas
Pradiniame sutarties skyriuje trumpai aprašomi programos tikslai, trukmė, tikslinė grupė, 
judumo schema ir partnerių vaidmenys. Joje taip pat išdėstomos studentų įgyjamos kom-
petencijos ar kvalifikacijos ir nurodomi suteikiami laipsniai. Detali programa gali būti pri-
dėta kaip priedas.  

2. Teisinė sistema  
Sutartyje turi būti aprašyta, kaip programa akredituojama ir kokios institucijos arba agen-
tūros dalyvauja akreditavimo procedūroje.

Sutartis turi pateikti informaciją, kokia yra akreditacijos galiojimo trukmė.
Sutartis turi aprašyti suteikiamo laipsnio vietą nacionalinėje kvalifikacijų sistemoje.
Sutartis turi tiksliai nurodyti teisės aktus, kurie reglamentuoja minėtus dalykus ir kurie 

suteikia teisę vykdyti taptautines programas bei teikti jungtinius ar dvigubus laipsnius.

Pavyzdys: 
Programa X yra akredituota Italijos švietimo ministerijos. Italijoje Švietimo ministerijos akredi-
tuotų programų akreditacijos trukmė yra neribota.

Programa X teikia antrosios studijų pakopos „Laurea Magistrale“ laipsnį, kuris suteikia teisę 
stoti į doktorantūrą.

Italijos Vyriausybės nutarimai 509/99 ir 270/2003 Italijos aukštojo mokslo institucijoms 
suteikia teisę vykdyti studijų programas bendrai su kitomis Italijos ir kitų šalių institucijomis.

3. Bendradarbiavimo aspektai
Šis skyrius aptaria programos valdymo struktūrą ir konsorciumo bendradarbiavimo aspektus.

3.1. Koordinuojanti institucija
Jei reikalinga, sutartis turi nurodyti, kuri institucija koordinuoja jungtinę studijų programą. 
Jei koordinavimo vaidmuo rotuoja tarp partnerių, reikia aptarti rotavimo taisykles. Taip pat 
turi būti išdėstytos koordinuojančios institucijos atsakomybės sritys. 
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3.2. Valdančiosios tarybos
Šis poskyris aptaria jungtinės programos valdymo organus. Paprastai programos valdyba 
yra sudaryta iš kiekvieno partnerio paskirtų akademinių koordinatorių.

Be to, į programos valdybą rekomenduotina įtraukti studentų atstovų ir administraci-
nių koordinatorių, kurie užtikrintų studentų dalyvavimą programos valdyme ir reikiamą 
administracinę kompetenciją priimant sprendimus, susijusius su programos įgyvendinimu.

Pavyzdys: 
Akademinis koordinavimas: kiekvienas partneris paskiria institucinį akademinį koordinatorių 
iš programoje dėstančio akademinio personalo, kuris yra atsakingas už savo universiteto tai-
syklių laikymąsi.

Administracinis koordinavimas: kiekvienas partneris paskiria bent vieną savo institucijos 
administracijos atstovą, atsakingą už efektyvų programos administravimo procedūrų vykdymą.

Studentų atstovai: į programą priimti studentai išrenka savo atstovus valdančiojoje taryboje.

Smulkesni dalykai, kurie gali būti išdėstyti sutartyje arba pridėti kaip vidinių taisyklių dalis, yra:
• Valdybos posėdžių periodiškumas;
• Reguliariai aptariami ir peržiūrimi klausimai, tokie kaip:

• Programos priežiūra, kokybės užtikrinimas;
• Studentų pasiekimų, pažangos ir vertinimo stebėsena, studentų grįžtamasis ryšys;
• Ataskaitos Europos Komisijai ar kitiems rėmėjams apie bendradarbiavimo projek-

tams gautą paramą;
• Kaip priimami sprendimai (bendru sutarimu, paprastąja balsų dauguma, kitais principais);
• Raštvedyba.

3.3. Darbo grupės ir komitetai
Jeigu konsorciumas numato sudaryti specialias darbo grupes ar komitetus (kokybės užti-
krinimo komitetas, vadybos komitetas, rėmimo paieškos darbo grupė ir t.t.), šiame sutar-
ties skirsnyje turi būti aprašytas jų vaidmuo, atstovai ir uždaviniai.

3.4. Programos viešinimas
Viešinimas yra kertinė programos stabilumo atrama, todėl visi partneriai turi įsitraukti į 
programos viešinimą ir rinkodarą. Bendradarbiavimo sutartis turi apimti bendrus įsipa-
reigojimus, o išsami komunikacijos strategija ir priemonės pritraukti studentams gali būti 
pridėtos kaip sutarties priedai.

Pavyzdys:
Programos viešinimas yra visų partnerių atsakomybė.

Kiekviena dalyvaujanti institucija sutinka, kad jos pavadinimas ir logotipas būtų naudoja-
mi reklaminėje medžiagoje, programos aprašuose ir kitoje programos dokumentacijoje. Pro-
gramos viešinimo strategija kasmet aptariama valdybos posėdžiuose.

Programos viešinimo priemonių pavyzdys:
Konsorciumo institucijų tinklalapiai;
Specialus projekto tinklalapis;
Nacionalinės aukštojo mokslo agentūros;

Konsorciumo šalių kultūros tarnybos ir diplomatinės atstovybės;
Mokslinės ir profesinės organizacijos;
Tarptautinės mokslinės konferencijos.

5. Studentų administravimas
Šis skyrius reguliuoja visus su studentų administravimu susijusius procesus, pradedant pri-
ėmimu ir baigiant baigiamuoju laipsniu.

5.1. Prašymų priėmimas
Sutartis turi aprašyti studentų prašymų priėmimo procedūras, nurodant specialias proce-
dūras (pavyzdžiui, ES ir ne ES studentams), prašymų pateikimo būdus (pavyzdžiui, rašyti-
nius ar internetu) ir asmenis ar tarnybas, atsakingus už šiuos procesus.

Pavyzdys: 
Studentų priėmimo prašymai priimami internetu. Prašymo forma pildoma anglų arba ispanų 
kalbomis. Pirmasis prašymų priėmimo turas yra skirtas ne ES studentams, o ES studentai turi 
pateikti prašymus per antrąjį prašymų priėmimo turą. Koordinuojanti institucija sukurs inter-
netinę duomenų bazę prašymų priėmimo procedūroms ir užtikrins jos techninį funkcionavimą. 
Kiekviena institucija įsipareigoja suteikti informaciją studentams, pageidaujantiems paduoti 
prašymus priimti į programą.

5.2. Priėmimo reikalavimai
Šis skirsnis turi aprašyti partnerių suderintus priėmimo reikalavimus.

Pavyzdys:
Studentai, pageidaujantys studijuoti X magistrantūros programą, turi turėti ne mažiau kaip 
180 ECTS kreditų apimties pirmos pakopos (bakalauro) laipsnį vienoje iš šių studijų sričių: Ko-
miksų dizainas, Menas, Filosofija... Pretendentai turi gerai mokėti esperanto kalbą ir turėti keltų 
kalbos pagrindus.

5.3. Atrankos procedūra
Šis skirsnis aprašo atrankos kriterijus ir atrankos procedūrą, taikomus visiems studentams. 
Atskirai aprašomos specialios atrankos procedūros skirtingoms studentų grupėms. Jeigu 
vykdoma jungtinė atranka, reikia aprašyti atrankos komitetų sudarymo taisykles.

Įtrauktini punktai:
• Atrankos kriterijai;
• Atrankos organizavimas (kur ir kada);
• Prašymų peržiūros, pirminės atrankos ir galutinės atrankos procedūros;
• Darbo pasidalinimas tarp koordinatoriaus ir partnerių;
• Rezultatų pranešimas studentams.

5.4. Studentų priėmimas
Šis skirsnis turi reguliuoti studentų priėmimo procedūras institucijose partnerėse. Turi būti 
paaiškinta, į kurią instituciją studentai priimami (į pirmą instituciją, į visas institucijas, į ko-
ordinuojančią instituciją ir kt.) ir kur studentai bus registruoti judumo metu. Labai svarbu, 
kad nepriklausomai nuo pasirinktos procedūros (jungtinis priėmimas, priėmimas į pirmą 
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instituciją, priėmimas į koordinuojančią instituciją ir kt.)  kiekvienam studentui visose daly-
vaujančiose institucijose būtų užtikrinta prieiga prie paslaugų ir informacijos apie jo studi-
jų (judumo patvirtinimas, rezultatų įskaitymas, diplomo priedėlis ir diplomas).

Pavyzdys:
Visi studentai registruojami konsorciumo sekretoriate. Studentai turi būti priimti į pradinę ins-
tituciją, o judumo laikotarpiu jie registruojami antrame universitete. Kiekvienas partneris užti-
krina tinkamą studentų, studijuojančių programą savo institucijoje, studijų dokumentavimą ir 
visiems studentams bei partneriams pateikia pažymas apie studentų akademinius pasiekimus.

5.5. Akademinė pažanga, egzaminavimas ir kreditų perdavimas
Studentų pažangos stebėsena ir egzaminavimo procedūros gali būti detaliai išdėstytos 
sutartiets prieduose (pvz., „vidinės taisyklės“). Tačiau sutartyje svarbu nurodyti numatomą 
taikyti vertinimo skalę ir kiekvieno universiteto įsipareigojimą suteikti informaciją apie stu-
dentų surinktus kreditus po egzaminų sesijų arba baigiantis judumo laikotarpiui.

Pavyzdys:
Kiekvienas konsorciumo universitetas mokymo tikslams naudos ECTS sistemą. Siekiant užtikrinti 
informacijos apie pažymius skaidrumą konsorciume bus naudojama ECTS vertinimo skalė.

Kiekvienas partneris koordinatoriui (konsorciumo sekretoriatui) ir kitam judumo partneriui 
pateiks ataskaitą apie studentų pažangą, jų surinktų kreditų skaičių ir pažymius. Pasikeitimą 
informacija organizuos kiekvieno partnerio registrų skyriai naudodami akademines pažymas 
[transcript of records] anglų kalba.

5.6. Abipusis pripažinimas konsorciumo viduje ir suteikiamas laipsnis
Šis poskyris yra kertinis, kadangi jis įtvirtina kiekvienos institucijos įsipareigojimą visiškai 
pripažinti kreditus, surinktus universitetuose partneriuose, ir suteikti laipsnį. Ši dalis turi 
būti skaidri visoms suinteresuotoms šalims, t.y. akademiniam personalui, administraciniam 
personalui, valdančiosioms taryboms ir studentams. Todėl diplomo išdavimo sąlygos šia-
me poskyryje turi būti suformulutos itin aiškiai. Sutartyje turi būti nurodytas kiekvienos 
institucijos išduodamo diplomo pavadinimas ir duotos nuorodos į akreditaciją. 

Prieduose galėtų būti pateikta detali informacija apie diplomo pasirašymo procedūras.

Pavyzdys:
Kiekviena dalyvaujanti institucija formaliai pripažįsta programos modulius ir už juos suteikia-
mus kreditus.

Koordinatorius, kurį paskiria konsorciumas, surenka iš partnerių informaciją apie rezulta-
tus ir patvirtina kiekvieno programos dalyvio vertinimų rezultatus.

Kiekienam studentui, sėkmingai baigusiam studijų programą, įskaitant privalomą judumo 
programą, koordinatorius suteiks jungtinį magistro laipsnį (jeigu tokį numato nacionalinė arba 
regiono teisė) arba priimančių universitetų nacionalinius laipsnius (dvigubą laipsnį). Prie jungtinio 
magistro laipsnio, oficialiai akredituoto kievienoje dalyvaujančioje šalyje, kiekvienas studentas 
gaus jungtinį sertifikatą su absolvento vardu, septynių universitetų logotipais ir koordinuojančios 
institucijos parašu, taip pat diplomo priedėlį, išdėstantį dalyvio akademinės programos turinį ir 
akademinius pasiekimus. Jie parengiami koordinatoriaus (jeigu suteikiamas jungtinis laipsnis) 
arba abiejų universitetų, suteikiančių nacionalinius laipsnius (dvigubo diplomo atveju).

Suteikiamo laipsnio ir akreditacijos duomenys:

Institucijos 
pavadinimas

Laipsnio, suteikiamo baigus 
šią magistro programą šioje 
institucijoje, pavadinimas

Laipsnio tipas
Laipsnio oficialaus 
patvirtinimo nuoroda 
ir data

5.7. Judumas 
Šis skirsnis turi aprašyti privalomą judumo laikotarpį. Konsorciumas gali apsispręsti, ar vi-
sus judumo variantus išdėstyti sutartyje, ar juos detalizuoti prieduose.

Pavyzdys:
Studentai, studijuojantys X magistro programą ir pageidaujantys įgyti ją vykdančių institucijų 
baigiamąjį laipsnį, turi bent vieną 30 ECTS kreditų trukmės semestrą praleisti kitame universite-
te. Visi studentai turi būti informuoti apie šį privalomą judumo laikotarpį. Visos dalyvaujančios 
institucijos studentams pateiks atitinkamą informaciją apie akademinius reikalavimus, pas-
laugas, administracinius reikalavimus ir finansines taisykles, susijusius su judumu. Y priedas 
aprašo šioje programoje galimus judumo variantus.

5.7. Studentų teisės ir pareigos
Šis poskyris turi aprašyti programos studentų teises ir įsipareigojimus. Jeigu numatoma 
speciali sutartis su kiekvienu studentu, ji turi būti čia paminėta.

1 pavyzdys:
Su kiekvienu studentu bus sudaryta konsorciumo parengta sutartis, išdėstanti visas studentų 
teises ir pareigas, susijusias su akademine sritimi, administraciniais reikalavimais ir numato-
momis paslaugomis. Sutartis bus pasirašoma studento, institucijų, kuriose jis klausys progra-
mos dalykus, ir programos koordinatoriaus.

2 pavyzdys:
Studentų teisės ir pareigos sutampa su institucijos, kurioje studentas tuo metu studijuoja, laips-
nio siekiančių studentų teisėmis ir pareigomis.

Studentas turi laikytis tos institucijos reikalavimų dokumentams, reikalingiems atlikti re-
gistracijos procedūroms ir gauti vizoms.

6. Finansų valdymas
Rekomenduotina į sutartį įtraukti specialią dalį, skirtą projekto finansų valdymui. Ji apima 
programos studijų mokesčius, atsakomybės už mokesčių surinkimą ir paskirstymą partne-
riams pasidalinimą, galimą atleidimą nuo mokesčių ir kt.

Jeigu numatomos stipendijos, taip pat svarbu paminėti, kas jas tvarkys ir išmokės.
Jei sudaromas bendras konsorciumo biudžetas, jo valdymo ir skirstymo taisyklės turi 

būti įtrauktos į sutartį arba į sutarties priedus.

1 pavyzdys:
Kiekvienas studentas turės sumokėti studijų mokestį koordinuojančiai institucijai. Koordinuo-
janti institucija valdys ir paskirstys įmokas pagal taisykles, įtrauktas į šios sutarties finansinį 
priedą. Studijų mokesčiai gali būti kasmet peržiūrėti valdybos sprendimu.
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2 pavyzdys – sutarties priedas:
Konsorciumo patvirtintas studijų mokestis yra 3000 EUR studentui vieniems akademiniams 
metams. Papildomas 1000 EUR metinis mokestis imamas iš ne ES studentų už jiems teikiamas 
papildomas paslaugas.

Kiekvienas studentas studijų mokestį turi sumokėti koordinuojančiai institucijai.
Bendras programos biudžetas sudaromas iš studentų studijų mokesčių ir bet kokių kitų 

lėšų, kurios įplauks per programos įgyvendinimo laikotarpį.
Bendra 5000 EUR suma pirmaisiais programos vykdymo metais bus palikta koordinatoriui 

sukurti programos tinklalapiui ir internetinei prašymų priėmimo sistemai.
Koordinatorius atskaičiuos 500 EUR sumą nuo kiekvieno studento mokesčio konsorciumo 

sekretoriato išlaikymui. Likusios lėšos bus paskirstytos partneriams pagal kreditų, kuriuos kie-
kvienoje institucijoje įgis studentai, skaičių.

Kiekviena institucija skirs Erasmus stipendijas studentams, turintiems teisę į tokias stipen-
dijas pagal ES taisykles.

Erasmus Mundus stipendijos bus administruojamos ir išmokamos atrinktiems studentams 
tiesiogiai koordinatoriaus.

Kelionės ir gyvenimo išlaidos jungtiniams posėdžiams bus atskirai padengiamos dalyvau-
jančių institucijų.

Detali biudžeto išklotinė ir ataskaitų taisyklės pateikiamos „x“ priede.

7. Paslaugos 
Šis skirsnis turi aprašyti visas paslaugas, kurios bus suteiktos kiekvienam studentui. Mini-
maliu atveju visiems studentams turi būti užtikrintas tas pats paslaugų lygis, kaip ir vieti-
nėse studijų programose. Jeigu jungtinės programos studentams numatomos papildomos 
paslaugos, jos turi būti aprašytos čia ar įtrauktos į sutarties priedus.

Pavyzdys:
Studentai, dalyvaujantys judumo programoje, turės teisę naudotis visomis priimančio univer-
siteto teikiamomis paslaugomis. Šios paslaugos bus tokios pačios kaip teikiamos atitinkamos 
institucijos įprastiniams studentams. Papildomai prie šių įpastinių paslaugų kiekvienas par-
tneris pasirūpins papildomomis paslaugomis ne ES studentams, apimančiomis: pagalbą gauti 
vizoms ir leidimams gyventi šalyje; pagalbą susirastui būstui; vietos kalbų kursus, specialios 
intergracijos priemones ir kt.

7.1. Draudimo įsipareigojimai
Šis punktas turi paaiškinti, koks draudimas yra dengiamas į programą įstojusiems studentams.

Pavyzdys:
Dalyvaujančios institucijos įsipareigoja kiekvienam į jungtinę programą priimtam studentui 
padengti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų universiteto patalpose ir trečiųjų šalių atsako-
mybę už žalą, kurią jie gali netyčia padaryti asmeniui arba turtui. Jei reikalinga, studentai turi 
patys įsigyti atitinkamą sveikatos draudimą.

Kiekviena institucija įsipareigoja pateikti studentams informaciją, reikalingą jų registra-
cijai nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje arba kitoje sveikatos draudimo sistemoje, 
kurios gali būti reikalaujama prieš studentams atvykstant arba juos įregistravus priimančioje 
institucijoje.

7.2. Grėsmių prevencija ir saugumas
Visi partneriai turi įsipareigoti pateikti tinkamą informaciją apie grėsmes, kylančias darbo 
aplinkoje.

Pavyzdys:
Šalys kiekvienam judumo programos dalyviui pateiks detalią informaciją apie specifines grės-
mes, kylančias jų būsimo darbo aplinkoje, ir būtinus dokumentus apie grėsmių prevenciją bei 
saugumo priemones, susijusias su jų veikla, taip pat informaciją apie už saugumą atsakingus 
asmenis, veikiančius pagal priimančio universiteto šalyje galiojančias teisės normas ir taisykles.

 
8. Kokybės užtikrinimas

Kokybės užtikrinimo kriterijų nustatymas yra konsorciumo atsakomybė. Atsižvelgiant į 
kokybės užtikrinimo svarbą programos sėkmei ir ilgalaikiam stabilumui rekomenduotina 
kokybės užtikrinimo priemones apibrėžti ir įtvirtinti bendradarbiavimo sutartyje.

Kokybės kultūros ir akreditavimo pavyzdys:
Kiekvienas konsorciumo universitetas laikosi savo nacionalinių ir institucinių kokybės užtikri-
nimo procedūrų, siekdamas, kad programa išlaikytų aukštą akademinį lygį. Programai yra itin 
svarbus laipsnių pripažinimas, todėl nacionalinės instancijos turi būti įtrauktos į programos 
kokybės priežiūrą. Visi rektoriai (prezidentai, vicekancleriai) yra pasirašę tarpinstitucinius susi-
tarimus, apibrėžiančius gerąsias konsorciumo praktikas ir skatinančias kiekvienos institucijos 
atsakomybę už programos akademinės dalies kokybės priežiūrą. Jeigu per susitarimo galioji-
mo laikotarpį kuri nors institucija dėl kokios nors priežasties praras teisę teikti magistro laips-
nius, ji programos nevykdys, kol bus gauta nauja akreditacija. Šis pokytis nepalies studentų, jau 
studijuojančių programoje.

Kokybės užtikrinimo priemonių pavyzdys:
Kokybės užtikrinimas bus pagrįstas vidinėmis ir išorinėmis vertinimo priemonėmis, įtraukiant 
atitinkamas suinteresuotas šalis.

Vidinių kokybės mechanizmų pavyzdys:
Vidiniai kokybės mechanizmai ir vertinimo procesai apibrėžiami „k“ sutarties priede.  Šios 
procedūros apima studentų vykdomą akademinio personalo vertinimą. Tiek akademinė pro-
gramos dalis, tiek susijusios paslaugos taip pat bus vertinamos. Studentų atstovas valdyboje 
dalyvaus vertinimo rezultatų analizėje.

Išorinio kokybės užtikrinimo ir paskesnės veiklos pavyzdys:
Išorinis kokybės užtikrinimas bus įgyvendinamas rengiant dažnus bendruosius vertinimus, ku-
riuose dalyvaus išorinės suinteresuotosios šalys (t. y. darbo rinkos atstovai). Šie vertinimai yra 
valdančiosios tarybos atsakomybė. Tokia savianalizė bus vykdoma kasmet. Studijų programai 
tobulinti kartu su išoriniu vertinimu bus naudojama programos absolventų karjeros stebėsena 
ir duomenys apie baigimo rezultatus. 

9. Dėstytojų ir administracinio personalo mainai
Šis aptaria skyrius dėstytojų ir administracinio personalo mainų principus, tikslus, kurių sie-
kiama keičiantis personalu, ir susijusius draudimo įsipareigojimus.
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Galimų mainų pavyzdys:
Priimdami ir įdarbindami šia sutartimi reglamentuojamos judumo programos dėstytojus ir 
administracinį personalą universitetai vadovausis mainuose dalyvaujančių šalių įstatymais ir 
taisyklėmis.

Personalui galios jų universitetų sutartiniai įsipareigojimai, jiems ir toliau bus mokamas 
atitinkamas atlyginimas ir priedai pagal nuostatus, galiojančius jų užimamoms pozicijoms pa-
gal jų šalyje veikiančias teisės normas.

Kiekvienu atveju siunčiantis universitetas judumo laikotarpį be išlygų traktuos kaip įpras-
tinės tarnybos laikotarpį.

Šalys susitaria, kad visi finansiniai klausimai bus derinami ir priklausys nuo lėšų, gaunamų 
iš Bendrijos programų arba iš kito šiai veiklai skirto viešojo arba privataus finansavimo šaltinio.

Veiklų pavyzdys:
Dėstytojai ir tyrėjai institucijoje partnerėje galės skaityti paskaitas, vesti seminarus, konsul-
tuoti, dalyvauti egzaminuose, baigiamųjų darbų ir disertacijų gynimo komisijose, mokslinių 
tyrimų veiklose ir studentų mainų programos planavimo, vertinimo bei vystymo susitikimuose.

Administracinis personalas turės galimybę dalyvauti studentų mainų programos plana-
vimo, vertinimo bei vystymo susitikimuose ir vykti į specialius vizitus susipažinti su partnerių 
universitetų vadybos sistemomis.

Draudimo įsipareigojimų pavyzdys:
Šalys patvirtina, kad jų darbuotojai ir personalas (dėstytojai ir administracinis personalas) yra 
apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų, kuriuos jie gali patirti vykdydami sutartyje numatytą 
veiklą.

Visos kitos įmokos, įskaitant sveikatos draudimą ir trečiųjų šalių atsakomybę už žalą, kurią 
jie gali netyčia  padaryti asmeniui arba turtui, turi būti sumokėtos pačių judumo dalyvių.

10. Trukmė 
Šis skyrius turi nurodyti, kada sutartis įsigalioja ir kokia jos galiojimo trukmė. Jis taip pat turi 
aptarti pasitraukimo iš sutarties atvejus ir jos keitimo galimybes.

11. Galiojanti teisė ir ginčų sprendimas
Šis skyrius turi apibrėžti, kuri teisė galios ir į kurį teismą reikėtų kreiptis nesutarimų tarp 
partnerių atveju.

Pavyzdys:
Jeigu tarp partnerių institucijų kiltų ginčas, jos sieks jį išspręsti gera valia derybų keliu. Dery-
boms nepavykus, jos sieks gera valia surasti sprendimą taikydamos alternatyvią ginčų spren-
dimų procedūrą (AGS procedūrą), paskirtą valdančiosios tarybos.

Reikalui esant konsorciumas sudarys bendrą apeliacijų ir skundų nagrinėjimo komitetą. Šis 
komitetas bus išrinktas iš valdančiosios tarybos narių. Jo paskirtis bus nagrinėti galimus pro-
gramos studentų nusiskundimus. Studentai turi laikytis vietos taisyklių. Gavusi nusiskundimą 
dėl jų elgesio, priimanti institucija jį išnagrinės vadovaudamasi vietiniu reguliavimu.

12. Intelektinės nuosavybės teisės
Šis skyrius turi aprašyti, ar studento tiriamojo darbo rezultatams gali būti taikoma intelek-
tinės nuosavybės teisė. Jeigu programoje dalyvauja privačios įmonės, turi būti paaiškinta 
su tuo susijusi specifika.

13. Konfidencialumas
Šis skyrius galėtų išdėstyti konsorciumo konfidencialumo taisykles.

Pavyzdys:
Jeigu šioje sutartyje nėra aiškiai apibrėžti kitokie įgaliojimai, visos dalyvaujančios institucijos 
susitaria laikyti konfidencialia bet kokią su šiuo projektu susijusią informaciją, duomenis, tech-
nines žinias, dokumentus ar kitokią medžiagą, kuri joms bus įvardinta kaip konfidenciali arba 
kurios paviešinimas būtų aiškiai žalingas kitai dalyvaujančiai institucijai. 

Nepriklausomai nuo to dalyvaujanti institucija turi teisę paviešinti konfidencialią infor-
maciją, kurią paviešinti reikalauja įstatymas, arba kurią ji teisėtai gavo iš trečiosios šalies be 
konfidencialumo įsipareigojimo, arba kurią ji sukūrė nepriklausomai nuo konfidencialios infor-
macijos, arba kuri tapo vieša kitu būdu, negu šio konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimas 
iš tos institucijos pusės.

JOIMAN. How to Manage Joint Study Programmes?
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