2016 m. „Erasmus+“ aukštojo mokslo 2 pagrindinio veiksmo finansuojamų projektų sąrašas
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Paraiškos Nr.
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2016-1-LT01KA203-023177

Organizacijos
pavadinimas

Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas

Kauno
technologijos
universitetas

Organizacijos
adresas

Saulėtekio al. 11,
10223 Vilnius

K. Donelaičio g. 73,
44249 Kaunas

Projekto
pavadinimas

Projekto santrauka

Skiriama
dotacija €

Trans-European
Education for
Landscape
Architects

Projekto tikslas – sukurti pirmos pakopos jungtinę
kraštovaizdžio architektūros studijų programą, kuri būtų lanksti
ir lengvai pritaikoma prie besikeičiančių rinkos poreikių.
Tikslinė grupė – besimokantieji, kurie pasirinks kraštotvarkos
architektūros studijas, įskaitant tuos, kurie siekia
perkvalifikavimo iš artimų studijų sričių (menų, architektūros,
miškininkystės, aplinkosaugos). Netiesioginės tikslinės grupės –
kitos aukštojo mokslo ES įstaigos bei kraštovaizdžio
architektūros įstaigos (norinčios paruošti darbo rinką
atitinkančią studijų programą, užtikrinančią darbo vietas
studentams). Planuojama parengti 3 intelektinius produktus:
gaires aukštosioms mokykloms, kaip pritaikyti Europoje
sukurtus reikalavimus kraštovaizdžio architektams bei kaip
parengti kraštovaizdžio architektūros jungtinę studijų programą;
kraštovaizdžio architektūros studijų programos turinį pagal
2010 m. patvirtintas kraštotvarkos architektūros studijų gaires;
sukurti ir atnaujinti kraštotvarkos architektūros studijų
programas partnerių aukštosiose mokyklose: 240 ECTS
apimties programa, įskaitant dalykų turinį Moodle platformoje.

242.427,00

Health Information
Systems training
and certification
implementation for
higher education

Projekto tikslas – sukurti sveikatos informacinės sistemos
modulį ir sertifikavimo testus, siekiant padidinti medicinos
studentų ir sveikatos sistemos darbuotojų informacinį
raštingumą. Tikslinė grupė: medicinos studentai, sveikatos
sistemos darbuotojai ir dėstytojai. Planuojama parengti šiuos
intelektinius produktus: atlikti šalies teisinės ir informacinės
srities analizę ir parengti rekomendacijas (LT ir LV); parengti
ECDL sveikatos informacinės sistemos turinį ir turinio gaires;
parengti HIS studijų modulį („Health information System“);
parengti HIS e. mokymosi kursą, skirtą mokytis prieš ECDL
sertifikavimą; parengti vertinimo sertifikavimo įrankius;
parengti gerosios praktikos ataskaitą, apie ECDL naudojimą
aukštojo mokslo institucijose. Mokymo(si) veiklos projekte
neplanuojamos, numatyti du sklaidos renginiai (Lietuvoje ir
Latvijoje).

192.698,00
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Mykolo Romerio
universitetas

Ateities g. 20,
08303 Vilnius

INnovative
curriculum for
Strong Identities in
Diverse Europe

Projekto tikslas – stiprinti studentų, dėstytojų, tyrėjų ir su
jaunimu dirbančių asmenų gebėjimus vykdyti su jaunimo
tapatybe susijusius taikomuosius tyrimus, sukuriant ir platinant
naujovėmis grįstą programą, mokymo(si) medžiagą ir praktinius
įrankius, kurie padėtų skatinti optimalią tapatybės plėtrą
įvairiose jaunimo grupėse (ypač tose, kurių tapatybei šių dienų
Europoje kyla grėsmės („threatened identities“)). Tikslinė grupė
– studentai ir dėstytojai, dirbantys su jaunimo tapatybės
formavimu susijusiais klausimais (pvz. psichologijos studentai).
Planuojama parengti 3 intelektinius produktus: intensyvią
studijų programą „Strong identities in diverse Europe (SIDE)“;
straipsnių rinkinį „Integrating research, teaching and innovative
practices to facilitate optimal identity development of youth in
Europe“; atvirus švietimo išteklius „Evidence-based tools to
facilitate optimal identity development in youth (I-TOOLs)“.

224.588,00

