Tarptautinio studijų ir praktikų mobilumo apklausų rezultatų apžvalga 20182019 m.m.
Tarptautinio mobilumo programomis 2018-2019 m.m. pasinaudojo 24 Kolegijos studentai.
Grįžę iš užsienio po mobilumo laikotarpio buvo apklausti visi išvykusieji.
Studentų vertinimu mobilumo laikotarpis buvo visiškai tinkamos trukmės (100 proc.).
Vykti į užsienio šalis šiais metais studentus labiausiai paskatino karjeros planai (54,2 proc.),
užsienyje gyvenančių draugų atsiliepimai (50 proc.) ir kultūriniai veiksniai (50 proc.). Studentai
siekė susipažinti su nauja aplinka (45,8 proc.), įgyti patirties Europoje (37,5 proc.), taip pat turėjo
akademinių tikslų (29,2 proc.), norėjo išnaudoti galimybę keliauti (29,2 proc.).
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Bendrą informaciją apie mobilumo galimybes ir priimančią instituciją dauguma studentų
(66,7 proc.) gavo iš atsakingų Kolegijos darbuotojų, 25 proc. savarankiškai susirado papildomos
informacijos internetiniuose šaltiniuose, 16,7 proc. apie mobilumo programas sužinojo iš draugų.
Gautos informacijos visiškai pakako 62,5 proc., pakankamai informuoti jautėsi 37,5 proc. studentų.
Užsienio šalyse 45,8 proc. atvykusių studentų buvo suorganizuota pažintinė programa, 29,2
proc. vyko informacinė sesija, o 25 proc. specialūs renginiai nebuvo suorganizuoti. Priimančios
institucijos sudarė puikias (48,8 proc.) ar labai geras (54,2 proc.) sąlygas naudotis IT sistemomis,
biblioteka, studijų medžiaga.
Kolegijos studentai puikiai (100 proc.) įvertino savo integravimąsi į priimančios institucijos
bendruomenę. Jokių problemų neiškilo, studentai apklausoje nieko nenurodė.
Visose šalyse studijos ir praktikos vyko anglų kalba. Prieš išvykdami į užsienį savo kalbinius
įgūdžius labai gerai įvertino 66,7 proc., gerai – 33,3 proc. studentų. Per mobilumo laikotarpį
kalbinius įgūdžius patobulino visi studentai: 75 proc. žinios labai pagerėjo, o 25 proc. – pagerėjo.

Nepakankamas finansavimas išlieka viena iš priežasčių, mažinančių studentų norą dalyvauti
mobilumo programose. Studentai pažymėjo, kad mobilumo stipendija padengė nuo 80 (45,8 proc.),
50 (33,3 proc.) ar tik 30 proc. (20,8 proc.) mobilumo laikotarpio poreikių. Studentams reikėjo
susirasti papildomų finansavimo šaltinių. Visi studentai (100 proc.) naudojosi savo šeimos parama,
o savo santaupas naudojo 37,5 proc. studentų.
Kokią poreikių dalį padengė mobilumo stipendija?
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Pagal tarptautinius susitarimus, priimančioje institucijoje nei vienam studentui nereikėjo
mokėti jokių papildomų mokesčių.
Studentai buvo patenkinti mobilumu: savo studijų ar praktikos rezultatus išvykusieji įvertino
puikiai (62,5 proc.) ir labai gerai (37,5 proc.). Savo asmeninę patirtį visi (100 proc.) įvertino puikiai.
Studentų nuomone, tarptautinio mobilumo patirtis bus naudinga jų tolimesnei karjerai: net 70,8
proc. atsakiusiųjų mano, kad įgyta patirtis labai padės, 16,7 proc. – padės, o 12,5 proc. – bus
vidutiniškai naudinga karjeroje.
Ar mobilumas padės jūsų karjerai?
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Bendras studentų 2018-2019 m.m. tarptautinio mobilumo (Erasmus studijų /
praktikos) įvertinimas puikus.

