
2015 m. „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo finansuojamų projektų sąrašas 

  

Eil. 

Nr. 
Paraiškos Nr. 

Organizacijos 

pavadinimas 

Organizacijos 

adresas 

Projekto 

pavadinimas 
Projekto santrauka 

Skiriama 

dotacija € 

1 

2015-1-LT01-

KA203-013487 

Vilniaus 

Gedimino 

technikos 

universitetas 

Saulėtekio al. 11, 

10223 Vilnius 

Clustering 

Creativity 

Projekto tikslas – skatinti universitetų, internetinės 

rinkodaros kompanijų ir studentų sinergiją siekiant 

įgalinti kultūrines ir kūrybines industrijas, kurti darbo 

vietas naujųjų medijų versle. Tikslinės grupės: 

aukštojo mokslo institucijos, internetinės rinkodaros 

profesionalai, smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, 

studentai (naujųjų medijų kūrėjai). Planuojama 

parengti 2 intelektinius produktus: 1) sudijų modulį 

(integruojamą į pirmosios pakopos studijų 

programas), apimantį naujųjų medijų kūrimą ir 

rinkodaros technologijas, pripažįstamas verslo 

profesionalų (galimybė studentams baigus šį modulį 

įgyti Google sertifikatą) „On line marketing“; 2) 

platformą „Creator hub community“, subursiančią 

naujųjų medijų bendruomenę (studentai turės 

galimybę susikurti savo portfolio, įmonės galės siųsti 

medijos produktų užklausas ir siūlyti darbo 

galimybes studentams; platformoje talpinama 

realiais verslo pavyzdžiais paremta medžiaga bus 

naudojama savarankiškoms studijoms, ir kt.). 

Numatyta viena mokymo(si) veikla – bendras 

akademinio personalo iš partnerių organizacijų 

mokymo renginys. Ši mokymo(si) veikla tiesiogiai 

susijusi su pirmojo intelektinio produkto kūrimu. 

Mokymų tikslas – padėti personalui pasirengti 

studijų modulio kūrimui, suderinti skirtingose šalyse 

taikomus reikalavimus, kad sukurtas studijų modulis 

galėtų būti sėkmingai integruotas į visų projekte 

dalyvaujančių aukštųjų mokyklų studijų programas. 

131.895,00 



2 

2015-1-LT01-

KA203-013477 

Kauno 

prekybos, 

pramonės ir 

amatų rūmai 

K. Donelaičio g. 8, 

44213 Kaunas 

Smart Practice – 

Empowering 

Entrepreneurial 

Skills in Higher 

Education 

Projekto tikslas – gerinti aukštojo mokslo kokybę 

siekiant tobulinti studentų praktikos kokybę, 

suteikiant studijuojantiems verslumo, problemų 

sprendimo, sprendimų priėmimo įgūdžių; praktikas 

organizuoti bendradarbiaujant su darbdaviais, kad 

jaunuoliai būtų geriau pasiruošę darbo rinkai. 

Projekto tikslinė grupė – aukštųjų mokyklų 

studentai, dėstytojai ir verslo organizacijos. 

Planuojama parengti 3 intelektinius produktus: 1) 

inovatyvių praktikų atlikimo gerosios praktikos 

analizę; 2) sukurti išmaniosios praktikos (angl. smart 

practice) metodologiją; 3) parengti išmaniosios 

praktikos vadovą. Mokymo(si) veiklos projekte 

nenumatytos. 

265.832,00 

3 

2015-1-LT01-

KA203-013467 

Kauno 

technologijos 

universitetas 

K. Donelaičio g. 73, 

44249 Kaunas 

Risk and Security 

Governance 

Studies within 

Baltic – Nordic 

Academic 

Community of 

Practice 

Projekto tikslas – stiprinti rizikos ir saugumo valdymo 

pajėgumus Baltijos-Šiaurės regione vystant (1) 

aktyvų akademinės bendruomenės tinklą, dalinantis 

praktikomis šioje srityje, taip pat (2) sukuriant 

tarpdisciplininę šiuolaikinėmis technologijomis 

paremtą studijų metodologiją. Tikslinės grupės – 

aukštojo mokslo institucijų akademinė 

bendruomenė, valstybės tarnautojai, verslo ir 

pramonės, nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

Planuojama parengti 3 intelektinius produktus: 1) 

tarpdisciplininę studijų programą, apimančią 3 

rizikos ir saugumo valdymo sritis (Rizikos vertinimas 

ir supratimas; Rizikos valdymas ir saugumas; Rizikos 

komunikavimas); 2) sukurti srities profesionalų tinklo 

koncepciją ir jos įgyvendinimo strategiją; 3) sukurti 

atviros prieigos platformą, skirtą bendradarbiavimui 

tyrimų, mokslo srityse, informacijos apie rizikos ir 

saugumo valdymą sklaidai, bendruomenės 

informavimui. Numatytos trys mokymo(si) veiklos: 1) 

bendras akademinio personalo iš partnerių 

293.835,00 



organizacijų mokymo renginys, skirtas pristatyti 

dėstytojams parengtus studijų modulius, apmokyti 

juos, kaip naudotis parengta medžiaga, kaip taikyti 

numatytus studijų metodus ir kt.; 2) ilgalaikė keturių 

mėnesių mokymo veikla, skirta pilotiniam parengtų 

kursų išbandymui (bus išbandomi ne tik sukurti 

moduliai studentams, bet ir sukurtas MOOC kitoms 

suinteresuotoms grupėms); 3) bendras akademinio 

personalo iš partnerių organizacijų mokymo 

renginys, skirtas darbo grupei, rengsiančiai modulių 

turinį. 

 


