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Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva,  

LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 



Tarptautinės studijos LSMU 

• 25 metų patirtis 

• 682 studentai  

• 48 šalys: Švedija, 

Izraelis, Ispanija 

Vokietija ir kt.  

• 778 absolventai iš 43 

šalių 

• Už 2016 m. 5,5 mln. 

planuojamų pajamų 

 

 



LSMU Užsieniečių studijų skyrius 



Iššūkiai su kuriais susiduria užsienio 

studentai 

• Kalbos barjeras 

• Akademiniai iššūkiai 

• Kultūriniai skirtumai 

• Namų ilgesys 

• Socialinio palaikymo trūkumas 

Poyrazli, Arbona, Nora, McPherson, Pisecco, 2002 



Sklandus užsieniečių studijų procesas 
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Adaptacijos programa pirmo kurso 

studentams 

• Psichologinis konsultavimas nuo 2011 m. 

• Registracija į studijas nuo 2013 m. 

• Adaptacijos tyrimai nuo 2012 m. 

• Studijų įvadas nuo 2012 m. 

• Mentorystė nuo 2013 m.  

• Tiksliniai renginiai 

• Tutoringas 



1 kurso užsienio studentų prisitaikymo prie 

universiteto lūkesčių palyginimas su realiu 

prisitaikymu prie universiteto 2012-2015m.  
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Studijų įvadas 

• Kultūrinė adaptacija 

• Laiko planavimas 

• Streso valdymas 

• Komandos formavimas 

• LSMU reglamentas 

• Tvarkaraščiai 

• Migracija 

• Užklasinė veikla 

 



Mentorystė 

• Mentorystės 

programa LSMU 

pradėta 2013 m.  

• Tikslas – kiekvienai 1 

k. užsienio studentų 

grupei priskirti po 2 

mentorius (lietuvį ir 

užsienietį) teikiančius 

jiems akademinę, 

socialinę ir emocinę 

paramą.  



LSMU užsienio pirmakursių studentų 

stovykla 



Tutoringas 

• LSMU TRSC rengia 

tutoringo programą, 

kuri startuos nuo 

2016 m. rudens.  

• Bus specialiai atrinkti 

ir apmokyti vyresnių 

kursų studentai 

gebantys teikti 

akademinę pagalbą 

jaunesniems 

kolegoms.  



Psichologo darbo rezultatyvumas 

2011/2012m.m.-2014/2015m.m. 

Studijų 

programa 

Psichologinės pagalbos pobūdis Tikėtinas išaugotas 

studijų laikotarpis 

Išsaugotas studijų mokestis 

už likusį studijų laiką, jei 

studentas studijuos iki 

studijų pabaigos 

Medicina 

n=4 

Palaikomasis konsultavimas, 

esant įtariamai psichiatrinio 

pobūdžio diagnozei;  
26 semestrai 

111.800€ 

 

Medicina 

n=4 

 

Suicidinės krizės valdymas; 

palaikomasis konsultavimas. 24 semestrai 

 

103.200€ 

 

Medicina 

n=2 

Konsultavimas dėl įtariamo 

psichikos sveikatos sutrikimo; 

nukreipimas specialistams; 

emocinė parama. 

20 semestrų 86.000€ 

Medicina 

n=2 

Konsultavimas dėl  emocinių ir 

mokymosi sunkumų 4 semestrai 17.200€ 

Viso: 318.200€ 



Pagalbos probleminiams užsienio 

studentams programa 

• Identifikuojami užsienio studentai turintys 

akademinių sunkumų 

• Motyvaciniai pokalbiai 

• Rekomendacijų sudarymas, pagalbos 

priemonės ir stebėjimas 

• Tėvų informavimas nesilaikant susitarimo 

 

 

 

 



Studijų kokybės užtikrinimas 

LSMU strateginės plėtros 1.4 uždavinys: „Dėstymo 

kokybės gerinimas, dėstytojų kompetencijos 

didinimas“ 

• Studentų nuomonės vertinimas 

• Semestrų aptarimai Dekanatuose 

• Dėstytojų atestavimo tvarka 

• Kvalifikacijos kėlimo kursai dėstytojams 

 

Studijų kokybės komiteto veikla 

 

 



LSMU dėstytojai, dalyvavę DEKS 

organizuotuose seminaruose 2011–2015 m. 

• DEKS – dėstytojų edukacinės kompetencijos 

skyrius 
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Dėstytojų edukacinės kompetencijos 

tobulinimas 

• Inovatyvi mokymo medžiaga – kompiuterinių tekstynų 

naudojimas  

• Inovatyvios e. mokymosi technologijos – masiniai atvirieji 

internetiniai kursai 

• Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai 

Bolonijos deklaracijos kontekste 

• Studentų savarankiško darbo organizavimas 

• Tutorių rengimas 

• Bendravimo būdai elektroninėje erdvėje 

• Darbo su studentais, turinčiais specialiųjų poreikių, 

organizavimas 

 



Patarimai dėstytojams dirbantiems su 

užsienio studentais 

• Parodykite asmeninį dėmesį studentui 

• Aptarkite užduotis ir lūkesčius 

• Įtraukite studentus į diskusiją paskaitų metu  

• Supažindinkite su papildoma literatūra 

• Pristatykite elgesio paskaitose lūkesčius 

• Pristatykite vertinimo kriterijus 

• Išskirtinis dėmesys Erasmus+ studentams 

• Bendradarbiaukite su tarptautinių ryšių studijų 

centru 
Kisch M., 2014 





Ačiū už dėmesį! 


