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Fizinis (tradicinis) mobilumas



Virtualus mobilumas
(ne pakeisti, bet praturtinti ir įgalinti)



VM užskaitomas ir pripažintas



[OUVM] Universitetų atvėrimas virtualiam
mobilumui

1. Universitetų atsivėrimas – siekis ir didžiulis iššūkis, turintis begalę formų

2. Aukštojo mokslo atvirumas skatinamas įvairiais instrumentais, integruotais 
Erasmus+, Horizonto ir kitose programose:

 Atvirųjų švietimo išteklių (AŠI) kūrimas ir naudojimas
 Studijų programų atvėrimas 
 Virtualus mobilumas (VM) ir kt.

3. Atvirumo – kaip inovacijos – integracija turi vykti visais aukštojo mokslo 
institucijose lygmenimis:

1. Strateginiu, organizacijos valdymo lygmeniu
2. Programų pritaikymo ir kūrimo
3. Dėstytojų, akademinio ir neakademinio personalo tęstinio rengimo
4. Infrastruktūros tobulinimo
5. Paramos sistemos diegimo
6. Kokybės užtikrinimo lygmeniu
7. Marketingo ir komunikacijos lygmeniu



Projekto aprėptis (organizacijos lygmuo)
1. Strateginiame, organizacijos 
valdymo lygmenyje

2. Programų pritaikymo ir kūrimo

3. Dėstytojų, akademinio ir 
neakademinio personalo 
tęstiniame rengime

4. Paramos sistemos diegime

6. Kokybės užtikrinimo lygmenyje

7. Marketingo ir komunikacijos 
lygmenyje

- VM įgyvendinimo vidinės tvarkos

- tarpinstitutinės sutartys

- MA studijų programa pritaikoma VM ir AŠI

- dėstytojai dalyvauja 3 intensyvaus mokymosi 
kursuose

- kuria AŠI ir MA programos modulius

- Universitetų neakademiniai padaliniai 
pasirengia pilnai paramos sistemai ir 
dėstytojams, ir studentams

- projekte susitariama ir parengiama kokybės 
užtikrinimo medžiaga

- openstudies.eu portalas atlieka marketingo ir 
komunikacijos 

5. Infrastruktūros diegimas



Studijų turinys virtualiam mobilumui



Atviri švietimo ištekliai



Kūrybinių bendrijų licencijos



Partneris Vadovauja 

modulių

rengimui

Bendradarbiauja 

modulių rengime

Bendradarbiauja su Iš viso kuria 

modulių

VDU 4 +3 UAb, UNIOVI, UNIPV 4+6 = 10

UAb 2 +3 VDU, UNIOVI, UNIPV 2+8 = 10

UNIOVI 2 +3 VDU, UAb, UNIPV 2+8 = 10

UNIPV 2 +3 VDU, UAb, UNIOVI 2+8 = 10



Moduliai Koordinatorius Bendradarbiauja

School Leadership UAb VMU

Education for Sustainable Development UAb VMU

Pedagogy of online education UAb UNIOVI

UNIPV

Human computer interaction UNIPV UNIOVI

Web Ethics UNIPV VMU

Narrative Ethics

Summary

UNIPV VMU

Management of Education Innovations VMU UNIOVI,

UAb

Curriculum Designing and Management VMU UNIOVI

Adult Education Concept VMU UNIPV

Intercultural education and communication VMU UNIPV

Learning, Development and Personality UNIOVI VMU

Education in Information and Communication 

Technologies

UNIOVI VMU, UNIPV, UAb

https://drive.google.com/file/d/0B-N2v7euGeoiYnRMbEJ2ZTdiMzA/view?usp=sharing
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http://ouvm.vdu.lt 



OUVM projekto neapčiuopti rezultatai 

• Poveikis AM dėstytojams
– Skaitmeninės kompetencijos

– Bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai

– Studijų turinio atvėrimo gebėjimai

– Šiuolaikiško studijų turinio projektavimo gebėjimai

– Tarptautinio bendradarbiavimo perkėlimas „į 
paskaitas“

– Anglų kalbos įgūdžiai

– Atvirų švietimo išteklių kūrimo ir dalijimosi praktika



• Poveikis studentams
– Nauja tarptautinė patirtis (sutartys, studijos, forma, metodai)
– Novatoriškas, tarptautinis studijų turinys
– Studijos keliuose universitetuose vieno semestro metu!
– Anglų kalbos įgūdžiai
– Socio-kultūriniai mainai akademinėje perspektyvoje
– Bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai
– Užsienio universitetų dalykų įskaitymas diplomo priedėliuose

• Poveikis universitetams
– Naujos bendradarbiavimo sutartys VM‘umui
– Atnaujintas studijų turinys (programos ir dalykų lygmeniu)
– Nauja tarptautiškumo forma ir metodas
– Kompetentingi ir konkurencingi dėstytojai, kuriantys pridėtinę vertę
– Tarptautinis partnerių tinklas studijoms – inovacijoms diegti ir ekspertimentuoti

• Inovatoriams - tyrimai, konsultavimas ir patirties perkėlimas
– Europos Komisija
– Profesiniai tinklai (EDEN, UniFuture network, kt.)
– Nauji ES projektai patirties perkėlimui ir pasidalijimui (E+, H2020, kt.)
– Moksliniai tyrimai ir publikacijos

OUVM projekto neapčiuopti rezultatai 
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