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Projektas pastaboms, 2012 m. rugsėjo 20 d. 

 

1 PRIEDAS. TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS ORGANIZAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO INSTRUMENTARIJUS 

 

Tarptautinės stažuotės organizavimo kokybės vertinimo instrumentarijų sudaro: 
 

1. Tarptautinės stažuotės organizavimo proceso įsivertinimo instrumentarijus, skirtas tarptautinių stažuočių 
organizavimo specialistams; 

2. Tarptautinės stažuotės organizavimo vertinimo anketa, skirta dėstytojams; 

3. Tarptautinės stažuotės organizavimo vertinimo anketa, skirta priimančiosioms organizacijoms; 
4. Apibendrinamoji analizės lentelė. 

 
 

1. Tarptautinės stažuotės organizavimo proceso kokybės įsivertinimo instrumentarijus 
 

Šią dalį sudaro stažuotės organizavimo proceso įsivertinimo anketa, kurioje nurodyti būtini stažuotės organizavimo 
žingsniai. Šią dalį pildo tarptautinių stažuočių organizavimo specialistas. 
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Pildymo instrukcija: stulpelyje „Įrodymai“ įrašoma, iš ko matyti, kad atliktas reikalingas žingsnis (jo atlikimo 
formos). Čia pateikiami įrodymų pavyzdžiai, tačiau jų gali būti ir daugiau. Žingsnio atlikimas įvertinamas 5 balų 

skalėje, kur 5 reiškia geriausią įvertinimą, 1 – blogiausią; N – rodiklis netaikomas (neįeina į specialisto pareigas ar 
dėl kitų priežasčių). 
 

Šios dalies vertinimai įtraukiami į apibendrinamąją analizės lentelę (nr. 5) ir naudojami lyginant su kitų stažuotės 
dalyvių vertinimais. Užpildytą formą galima peržiūrėti ir atskirai. 

 
 

Nr. Stažuotės organizavimo reikalavimas/ kokybės 

rodiklis 

Įrodymai 

(pavyzdžiai) 

Įvertinimas Pastabos 

   5 4 3 2 1 N  

1. PRIEŠ STAŽUOTĘ         

1.1.1. Aukštojoje mokykloje yra parengti aiškūs ir 

suprantami stažuotės organizavimo procesų 

aprašymai, procedūrų aprašymai, tvarkos, dokumentų 

formos 

 Dokumentai        

1.1.2. Aukštojoje mokykloje yra parengta dokumentacija 

vidinei ir išorinei komunikacijai visais stažuotės 

organizavimo etapais ir komunikacija vykdoma 

naudojantis šiais dokumentais 

 Dokumentai 

 Susirašinėjimo 

įrodymai 

       

1.1.3. Viešai prieinama informacija apie tarptautinės 

stažuotės galimybes, stažuotės sąlygas, finansuojamų 

stažuotės vietų skaičių, galimas stažuotės vietas ir kt. 

 

 

 Informacija 

tinklalapyje 

 Parengti leidiniai 

 Informacija apie 

renginius 

dėstytojams 

 Kita informacinė 

medžiaga 

       

1.1.4. Dėstytojams prieinama aiški kontaktinė informacija, į 

ką dėstytojas gali kreiptis informacijos ir pagalbos, 

norėdamas atlikti stažuotę 

 Informacija 

tinklalapyje 

 Leidiniai 

       

1.1.5. Dėstytojai informuojami ir konsultuojami dėl stažuotės 

procedūrų, formalių reikalavimų stažuotės programai, 

 Informacija 

tinklalapyje 
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stažuotės vietai, galimų stažuotės tikslų, dokumentų 

pildymo ir pan. 

 Leidiniai 

dėstytojams 

 Informaciniai 

seminarai 

dėstytojams 

 Individualios 

konsultacijos 

dėstytojams 

1.1.6. Akademinių padalinių atstovai informuojami apie 

stažuotės reikalavimus ir procedūras bei jiems 

teikiama kita informacija, reikalinga jiems 

konsultuojant dėstytojus stažuotės planavimo ir 

programos sudarymo klausimais, skiriant stažuotės 

užduotis, pateikiant informaciją įsakymui dėl dėstytojo 

išleidimo į stažuotę 

 Informacija 

tinklalapyje 

 Leidiniai 

 Susirašinėjimas su 

akademinių 

padalinių vadovais 

       

1.1.7. Dėstytojams yra pateikiama informacija ir parama, 

kaip kultūriniu aspektu pasiruošti stažuotei (sėkmingai 

prisitaikyti prie užsienio šalies kultūros)  

 Informacija 

tinklalapyje 

 Leidiniai 

dėstytojams 

 Mokymai 

dėstytojams 

       

1.1.8. Dėstytojams yra pateikiama informacija ir parama, 

kaip praktiniu aspektu pasiruošti stažuotei (išvykti ir 

gyventi užsienio šalyje)  

 Informacija 

tinklalapyje 

 Leidiniai 

dėstytojams 

 Mokymai 

dėstytojams 

       

1.1.9. Priimančiosios organizacijos yra informuojamos apie 

stažuotės reikalavimus, procedūras, dokumentacijos 

tvarkymą bei joms suteikiama kita informacija, 

reikalinga pasirengti priimti dėstytoją 

 Informacija 

tinklalapyje 

 Susirašinėjimas su 

priimančiosiomis 

organizacijomis 

       

1.1.10. Kuriama ir atnaujinama priimančiųjų organizacijų 

duomenų bazė 

 Vienoje vietoje 

sukaupti 

priimančiųjų 
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organizacijų 

duomenys su jų 

įvertinimo 

informacija 

 Susirašinėjimas su 

priimančiosiomis 

organizacijomis 

1.1.11. Kitos pastabos/ komentarai 

 

 

 

2. STAŽUOTĖS METU         

1.2.1. Operatyviai reaguojama į visų stažuotės dalyvių 

pranešimus apie kylančias problemas ir užklausas 

 Susirašinėjimas su 

dėstytojais, 

priimančiosiomis 

organizacijomis 

       

1.2.2. Kitos pastabos/ komentarai 

 

 

 

3. PO STAŽUOTĖS          

1.3.1. Dėstytojai informuojami apie atsiskaitymo už stažuotę 

reikalavimus ir konsultuojami rengiant ataskaitas 

 

 Informacija 

tinklalapyje 

 Susirašinėjimas su 

dėstytojais 

 Individualios 

konsultacijos 

       

1.3.2. Dėstytojai skatinami dalintis tarptautinės stažuotės 

rezultatais ir jos organizavimo patirtimi 

 Informacija apie 

surengtus 

susitikimus 

 Susirašinėjimas su 

dėstytojais 

 Susirašinėjimas su 

stažuotės vadovais 

       

1.3.3. Priimančiosios organizacijos informuojamos apie 

stažuotės dokumentacijos tvarkymą pasibaigus 

stažuotei ir teikiamos reikalingos konsultacijos 

 Susirašinėjimas su 

priimančiosiomis 

organizacijomis 
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1.3.4. Akademinių padalinių vadovai informuojami dėl 

dėstytojo stažuotės rezultatų įvertinimo ir pripažinimo 

bei stažuotės rezultatų sklaidos  

 Informacija 

tinklalapyje 

 Leidiniai 

 Susirašinėjimas su 

akademinių 

padalinių vadovais 

       

1.3.5. Įdiegtos ir naudojamos procedūros grįžtamajam ryšiui 

iš dėstytojų apie stažuotės organizavimą gauti 

 Užpildytos 

instrumentarijaus 

anketos 

dėstytojams 

       

1.3.6. Įdiegtos ir naudojamos procedūros grįžtamajam ryšiui 

iš priimančiųjų organizacijų apie stažuotės 

organizavimą gauti 

 Užpildytos 

instrumentarijaus 

anketos 

priimančiosioms 

organizacijoms 

       

1.3.7. Įvertinta priimančioji organizacija (remiantis stažuotės 

vietos vertinimo instrumentarijumi) 

 Užpildytos 

priimančiosios 

organizacijos 

vertinimo anketos 

       

1.3.8. Kitos pastabos/ komentarai  
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2. Tarptautinės stažuotės organizavimo proceso kokybės vertinimo instrumentas (dėstytojų 

vertinimas) 
 
Šią dalį sudaro stažuotės organizavimo proceso vertinimo anketa, kurią pildo į tarptautines stažuotes vykę 
dėstytojai. Anketą dėstytojai pildo po stažuotės. 
 

Pildymo instrukcija: pateikti ar priminti dėstytojui užpildyti šią anketą. Šios dalies vertinimai įtraukiami į 
apibendrinamąją analizės lentelę (nr. 5) ir naudojami lyginant su kitų stažuotės dalyvių vertinimais. Užpildytas 

atskirų dėstytojų formas galima peržiūrėti ir atskirai. 
 
 

Gerbiami kolegos! Norėdami sužinoti Jūsų nuomonę apie tarptautinės stažuotės organizavimą, pateikiame šį 
klausimyną. Jūsų  atsakymai bus panaudojami siekiant įvertinti įvairius tarptautinės stažuotės aspektus ir geriau 

organizuoti ją ateityje. Klausimynas nėra ilgas – jo pildymas užtruks apie 15 minučių. Klausimynas yra anoniminis – 
visi atsakymai bus analizuojami tik apibendrintai. 
 

Prašome 5 balų skalėje įvertinti, ar sutinkate su toliau išvardintais teiginiais. Jei negalite įvertinti kurio nors aspekto 
(nesusidūrėte su tuo aspektu, neturite informacijos jį įvertinti), pažymėkite „Nežinau/ Negaliu pasakyti“. Labai 

prašome įrašyti pastabas ir komentarus – jie bus itin naudingi norint suprasti, ką konkrečiai galime padaryti 
gerindami stažuotės organizavimą. 

 
Labai tikimės sulaukti Jūsų atsakymų ir iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą! 

 

 
Nr.  Visiška

i 

sutink

u 

Sutink

u 

Nei 

sutink

u, nei 

nesuti

nku 

Nesuti

nku 

Visiška

i 

nesuti

nku 

Nežinau

/ 

Negaliu 

pasakyti 

Pastabos/ 

komentarai 

1. PRIEŠ STAŽUOTĘ        

1.1.1. Aukštosios mokyklos stažuotės organizavimo procesų        
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aprašymai, procedūrų aprašymai, tvarkos, dokumentų 

formos yra parengti aiškiai ir suprantamai 

1.1.2. Man buvo prieinama pakankamai informacijos apie 

tarptautinės stažuotės galimybes, stažuotės sąlygas, 

finansuojamų stažuotės vietų skaičių, galimas stažuotės 

vietas ir kt. 

 

       

1.1.3. Man buvo prieinama aiški kontaktinė informacija, į ką 

aukštojoje mokykloje galima kreiptis informacijos ir 

pagalbos, norint atlikti stažuotę 

       

1.1.4. Gavau pakankamą informaciją ir konsultacijas dėl 

stažuotės procedūrų, reikalavimų stažuotės programai, 

stažuotės vietai, galimų stažuotės tikslų, dokumentų 

pildymo 

       

1.1.5. Iš aukštosios mokyklos gavau pakankamai informacijos 

ir pagalbos kultūriniu atžvilgiu ruošiantis stažuotei 

(kaip bendrauti su kitų kultūrų atstovais, kokie 

bendravimo ir darbo toje kultūroje, į kurią ruošiausi 

vykti, ypatumai ir pan.) 

       

1.1.6. Iš aukštosios mokyklos gavau pakankamai informacijos 

ir pagalbos praktiniu atžvilgiu ruošiantis stažuotei 

(išvykti ir gyventi užsienio šalyje) 

       

1.1.7. Kitos pastabos/ komentarai 

 

 

2. STAŽUOTĖS METU        

2.2.1. Tarptautinės stažuotės organizavimo specialistas 

aukštojoje mokykloje operatyviai reagavo į iškilusias 

problemas (atsakymų į klausimus greitis, pasiūlytų 

sprendimų veiksmingumas ir pan.) 

       

2.2.2. Kitos pastabos/ komentarai 

 

 

3. PO STAŽUOTĖS         

2.3.1. Iš aukštosios mokyklos gavau pakankamai informacijos 

apie atsiskaitymo už stažuotę reikalavimus ir 

konsultacijas rengiant ataskaitas 

       



8 

 

2.3.2. Kitos pastabos/ komentarai 
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3. Tarptautinės stažuotės organizavimo proceso kokybės vertinimo instrumentas (priimančiųjų 
organizacijų vertinimas) 

 
Šią dalį sudaro stažuotės organizavimo proceso vertinimo anketa, kurią pildo priimančiosios institucijos, kuriose 

atliko stažuotę aukštosios mokyklos dėstytojai. 
 

Pildymo instrukcija: priminti priimančios organizacijos atstovui užpildyti šią anketą. Šios dalies vertinimai įtraukiami 
į apibendrinamąją analizės lentelę (nr. 5) ir naudojami lyginant su kitų stažuotės dalyvių vertinimais. Užpildytas 
atskirų institucijų formas galima peržiūrėti ir atskirai. 

 
Gerbiami organizacijų atstovai! Norėdami sužinoti Jūsų nuomonę apie tarptautinės stažuotės organizavimą ir 

ateityje geriau atsižvelgti į Jūsų poreikius, pateikiame šį klausimyną. Klausimynas nėra ilgas – jo pildymas užtruks 
iki 10 minučių. Klausimynas yra anoniminis – visi atsakymai bus analizuojami tik apibendrintai. 
 

Prašome 5 balų skalėje įvertinti, ar sutinkate su toliau išvardintais teiginiais apie stažuotės organizavimą. Jei 
negalite įvertinti kurio nors aspekto (nesusidūrėte su juo ar dėl kitų priežasčių  neturite informacijos jį įvertinti), 

pažymėkite „Nežinau/ Negaliu pasakyti“. Labai prašome įrašyti kitas pastabas ir komentarus – jie bus itin naudingi 
norint suprasti, ką konkrečiai galime padaryti, kad atsižvelgtumėme į Jūsų poreikius organizuojant stažuotę. 
 

Labai tikimės sulaukti Jūsų atsakymų ir iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą! 
 

 

Nr.  Visiškai 

sutinku 

Sutinku Nei 

sutinku, 

nei 

nesutink

u 

Nesutin

ku 

Visiškai 

nesutink

u 

Nežinau

/ 

Negaliu 

pasakyti 

Pastabos/ 

komentarai 

1. PRIEŠ STAŽUOTĘ        

3.1.1. Buvome laiku ir pakankamai informuoti apie stažuotės 

reikalavimus, procedūras, dokumentaciją ir gavome 

kitą informaciją bei konsultacijas, reikalingas 

pasirengti priimti dėstytoją 

       

3.1.2. Aukštosios mokyklos stažuotės organizavimo procesų        
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aprašymai, procedūrų aprašymai, tvarkos, dokumentų 

formos yra parengti aiškiai ir suprantamai 

3.1.3. Kitos pastabos/ komentarai 

 

 

2. STAŽUOTĖS METU        

3.2.1. Gavome operatyvius ir pakankamus atsakymus į su 

stažuotes eiga susijusius klausimus ar iškilus 

sunkumams 

       

3.2.2. Kitos pastabos/ komentarai 

 

 

3. PO STAŽUOTĖS        

3.3.1. Buvome pakankamai informuoti apie stažuotės 

dokumentacijos tvarkymą pasibaigus stažuotei ir 

gavome tam reikalingas konsultacijas 

       

3.3.2. Kitos pastabos/ komentarai 
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4. Apibendrinamoji vertinimo ir analizės lentelė 
 

Šis instrumentas yra skirtas vertinimo apibendrinimui ir savianalizei. Apibendrinamąją lentelę užpildo tarptautinių 
stažuočių organizavimo specialistas.  
 

Duomenų įrašymo instrukcija: į stulpelius įrašomi vidutiniai atitinkamos vertinimo dalies balai; į eilutę „Kitos 
pastabos“ perkeliamos kitos įvertinimo metu pateiktos pastabos.  

 
Duomenų skaičiavimo ir analizės instrukcija: Jei visos vertinimo formos buvo pildomos internetiniame portale, balų 
vidurkiai išvedami automatiškai. Jei ne, lentelėje pažymėta, iš kurių vertinimo formų eilučių turi būti rašomas 

rezultatas; stulpelyje „Apibendrintas vertinimas“ įrašomas apskaičiuotas balo vidurkis. Lentelės pabaigoje 
apskaičiuojami vertinimo vidurkiai iš visų susijusių stažuotės dalyvių (įsivertinimo, dėstytojų vertinimo ir 

priimančiųjų organizacijų vertinimo) ir bendras visų vertinimų vidurkis. Stulpelyje „Savianalizė/ Korekciniai 
veiksmai“ stažuočių organizavimo specialistas įrašo savianalizės išvadas: 
 

 ar veiklos tobulinti nereikia, ar ji yra tobulintina; 
 jei veikla įvertinta ne aukščiausiu balu, kokios yra priežastys, ar jas įmanoma ištaisyti (pvz., ar jos aiškios, ar 

priklauso nuo specialisto); 
 jei taip, kokia yra veiklos tobulinimo kryptis ir konkretūs veiksmai. 

 

Užpildžius lentelę, rekomenduojama suformuoti apibendrintą savianalizės ataskaitą, kurioje būtų apibendrintai 
pateikiami aukščiau minėti savianalizės punktai ir sudarytas veiksmų planas. 
 

Nr. Stažuotės organizavimo reikalavimas/ kokybės 

rodiklis 

Vertinimas  

  
Įsiverti–

nimo 
rezultata

s 

Dėstytojo 
vertinimo 
rezultatas 

Priimančios 
org-jos 

vertinimo 
rezultatas 

 

Apiben–
drintas 

vertinimas 

Savianalizė/ 

Korekciniai 

veiksmai 

1. PRIEŠ STAŽUOTĘ      

 Aukštojoje mokykloje yra parengti aiškūs ir 

suprantami stažuotės organizavimo procesų 

1.1.1. 

 
2.1.1 3.1.2  
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aprašymai, procedūrų aprašymai, tvarkos ir 

dokumentų formos 

 Aukštojoje mokykloje yra parengta dokumentacija 

vidinei ir išorinei komunikacijai visais stažuotės 

organizavimo etapais ir komunikacija vykdoma 

naudojantis šiais dokumentais 

1.1.2. – 
– 

 
 

 

 Viešai prieinama informacija apie tarptautinės 

stažuotės galimybes, reikalavimus stažuotės vietoms, 

stažuotės sąlygas, finansuojamų stažuotės vietų 

skaičių, galimas stažuotės vietas ir kt. 

1.1.3. 2.1.2. 
– 

 
 

 

 Dėstytojams prieinama aiški kontaktinė informacija, į 

ką dėstytojas gali kreiptis informacijos ir pagalbos, 

norėdamas atlikti stažuotę 

1.1.4. 2.1.3. 
– 

 
 

 

 Dėstytojai informuojami ir konsultuojami dėl stažuotės 

procedūrų, reikalavimų stažuotės programai, stažuotės 

vietai, galimų stažuotės tikslų ir kt. 

1.1.5. 2.1.4. –  

 

 Akademinių padalinių atstovai informuojami apie 

stažuotės reikalavimus ir procedūras bei jiems 

teikiama kita informacija, reikalinga jiems 

konsultuojant dėstytojus stažuotės planavimo ir 

programos sudarymo klausimais, skiriant stažuotės 

užduotis, pateikiant informaciją įsakymui dėl dėstytojo 

išleidimo į stažuotę 

1.1.6.    

 

 Dėstytojams yra pateikiama informacija ir parama, 

kaip kultūriniu aspektu pasiruošti stažuotei (sėkmingai 

prisitaikyti prie užsienio šalies kultūros) 

1.1.7. 2.1.5. -  

 

 Dėstytojams yra pateikiama informacija ir parama, 

kaip praktiniu aspektu pasiruošti stažuotei (išvykti ir 

gyventi užsienio šalyje) 

1.1.8. 2.1.6. -  

 

 Priimančiosios organizacijos yra informuojamos apie 

stažuotės reikalavimus, procedūras, dokumentacijos 

tvarkymą bei joms suteikiama kita informacija, 

reikalinga pasirengti priimti dėstytoją  

1.1.9. – 3.1.1.  

 

 Kuriama ir atnaujinama priimančiųjų organizacijų 

duomenų bazė 
1.1.10. – -  
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 Kitos pastabos 

 
1.1.11. 2.1.7. 3.1.3.  

 

2. STAŽUOTĖS METU      

 Operatyviai reaguojama į visų stažuotės dalyvių 

pranešimus apie kylančias problemas ir užklausas 
1.2.1. 2.2.1. 3.2.1.  

 

 Kitos pastabos/ komentarai 

 
1.2.2. 2.2.2. 3.2.2.  

 

3. PO STAŽUOTĖS       

 Dėstytojai informuojami apie atsiskaitymo už stažuotę 

reikalavimus ir konsultuojami rengiant ataskaitas 

 

1.3.1. 2.3.1. -  

 

 Dėstytojai skatinami dalintis tarptautinės stažuotės 

rezultatais ir jos organizavimo bei administravimo 

patirtimi 

1.3.2. – -  

 

 Priimančiosios institucijos informuotos apie stažuotės 

dokumentacijos tvarkymą pasibaigus stažuotei ir 

teikiamos reikalingos konsultacijos 

1.3.3. - 3.3.1.  

 

 Akademinių padalinių vadovai informuojami dėl 

dėstytojo stažuotės rezultatų įvertinimo ir pripažinimo 

bei stažuotės rezultatų sklaidos 

1.3.4. - -  

 

 Įdiegtos ir naudojamos procedūros grįžtamajam ryšiui 

iš dėstytojų apie stažuotės organizavimą gauti 
1.3.5. – -  

 

 Įdiegtos ir naudojamos procedūros grįžtamajam ryšiui 

iš priimančiųjų institucijų apie stažuotės organizavimą 

gauti 

1.3.6. - -  

 

 Įvertinta priimančioji organizacija (remiantis stažuotės 

vietos įvertinimo po stažuotės formomis) 
1.3.7. - -  

 

 Kitos pastabos 

 
1.3.8. 2.3.2. 3.1.2.  

 

 VERTINIMO APIBENDRINIMAS      

 Įvertinimų vidurkis x x x x  
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2 PRIEDAS. TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS VIETOS KOKYBĖS VERTINIMO INSTRUMENTARIJUS 

 

Tarptautinės stažuotės vietos kokybės įsivertinimo instrumentarijus apima šiuos instrumentus: 

 

1) Tarptautinės stažuotės vietos kokybės vertinimo anketa specialistui (pildo tarptautinių stažuočių organizavimo 
specialistas).  

2) Tarptautinės stažuotės vietos kokybės vertinimo anketa dėstytojui (pildo dėstytojas). 
3) Apibendrinamoji tarptautinės stažuotės vietos vertinimo ir analizės lentelė (pildo tarptautinių stažuočių 

organizavimo specialistas). 
 

Pateikti instrumentai pildomi kiekvienos konkrečios tarptautinės stažuotės vietos vertinimo metu. Jei priimančios 

organizacijos teikiamų stažuočių vietų kokybė jau buvo vertinta anksčiau, kiekvienas naujas vertinimas suteikia 
galimybes palyginti vertinimo rezultatus ir vertinti kokybės gerinimo procesą. 

 

1) Tarptautinės stažuotės vietos kokybės vertinimo anketa specialistui 

 

Ši anketa skirta vertinti dėstytojo pasirinktą konkrečią tarptautinės stažuotės vietą po stažuotės. Anketą pildo 

tarptautinių stažuočių organizavimo specialistas, remdamasis visa turima informacija apie tarptautinės stažuotės 
vietą, kurios rinkimo šaltiniai priklauso nuo priimančiosios organizacijos ir stažuotės vietos suradimo būdų įvairovės.  
 

Pildymo instrukcija: stažuotės vietos atitikimą kokybės kriterijams tarptautinių stažuočių organizavimo specialistas 
įvertina 5 balų skalėje, kur 5 reiškia geriausią įvertinimą, 1 – blogiausią. Stulpelyje „Įrodymai“ įrašoma, iš ko 

matyti, kad nurodytas stažuotės vietos kokybės kriterijus yra tenkinamas. Formoje pateikiami įrodymų pavyzdžiai, 
tačiau jų gali būti ir daugiau. Stulpelyje „Pastabos“ įrašoma, iš ko matyti, kad nėra ar tik dalinai tenkinamas 
atitinkamas tarptautinės stažuotės vietos kokybės kriterijus. 
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Tarptautinės stažuotės vietos kokybės vertinimo forma specialistui 
 
 
Dėstytojo ir tarptautinės stažuotės vietos duomenys 

Dėstytojo vardas ir pavardė   

Dėstytojo kontaktai  
Priimančios organizacijos 

pavadinimas ir konkretaus 

padalinio, kuriame atliekama 

stažuotė, pavadinimas 

 

Tarptautinės stažuotės vietos 

adresas 
 

Tarptautinės stažuotės laikotarpis 

nuo ... iki ... 
 

 
 
Nr. Stažuotės vietos kokybės 

kriterijai  

Įrodymai (pavyzdžiai) Atitikimo kriterijams 

įvertinimas 

Pastabos 

5 4 3 2 1 

1. Žino ir supranta savo 

atsakomybės ribas ir 

reikalavimus, kurie yra keliami 

tarptautinės stažuotės 

organizavimo klausimais 

Pasirašyta sutartis, 

susirašinėjimo, pokalbių su 

priimančiosios organizacijos 

atstovais informacija ir kt. 

      

2. Paskiria kontaktinį 

asmenį/kontaktinius asmenis, 

koordinuojančius stažuotės 

organizavimą ir įgyvendinimą ir 

užtikrina efektyvią 

komunikaciją 

Pasirašyta sutartis, 

susirašinėjimo, pokalbių su 

priimančiosios organizacijos 

atstovais informacija ir kt. 

      

3. Sudaro darbo saugos ir Pasirašyta sutartis,       
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higienos normas atitinkančias 

darbo sąlygas sudarymas  

priimančiosios organizacijos 

informacija ir kt. 

4. Paskiria išteklius, reikalingus 

stažuotės programai 

įgyvendinti 

Pasirašyta sutartis, 

priimančiosios organizacijos 

informacija ir kt. 

      

5. Užtikrina stažuotės turinio ir 

veiklos formų atitikimą 

stažuotės programai  

Pasirašyta sutartis, 

priimančiosios organizacijos 

informacija ir kt. 

      

6. Laiku įvertina stažuotės 

rezultatus ir pateikia vertinimą 

siunčiančiai organizacijai  

Užpildyta stažuotės vertinimo 

anketa, susirašinėjimo, 

pokalbių su priimančiosios 

organizacijos atstovais 

informacija ir kt. 

      

7. Užtikrina ryšį ir 

bendradarbiavimą su aukštąja 

mokykla visais tarptautinės 

stažuotės organizavimo 

klausimais  

Bendravimo patirtis, 

susirašinėjimo, pokalbių su 

priimančiosios organizacijos 

atstovais informacija ir kt. 

      

 
Vertinimą atlikusio tarptautinių stažuočių organizavimo specialisto vardas ir pavardė................................ 

 
Užpildymo data .................................................... 
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2) Tarptautinės stažuotės vietos kokybės vertinimo anketa dėstytojui  

 

Ši anketa skirta dėstytojui įvertinti konkrečią tarptautinės stažuotės vietą po stažuotės atlikimo pagal 

atitinkamus bendrus stažuotės vietai kokybės kriterijus. 
 

Pildymo instrukcija: pateikti ar priminti dėstytojui užpildyti šią anketą. Šios dalies įvertinimai įtraukiami į 
apibendrinamąją tarptautinės stažuotės vietos vertinimo lentelę (nr. 3) ir naudojami lyginant su 

tarptautinių stažuočių organizavimo specialisto įvertinimais. Užpildytas atskirų dėstytojų anketas galima 
peržiūrėti ir atskirai. 

 

 
Tarptautinės stažuotės vietos kokybės vertinimo anketa dėstytojui  

 
Mieli dėstytojai! Norėdami sužinoti Jūsų nuomonę apie Jūsų tarptautinės stažuotės vietą, pateikiame šį 

klausimyną. Jūsų  atsakymai bus panaudojami siekiant įvertinti įvairius tarptautinės stažuotės vietos 
aspektus ir gerinant stažuočių organizavimą. Klausimynas nėra ilgas – jo pildymas užtruks apie 5 minutes.  

 
Prašome 5 balų skalėje įvertinti toliau išvardintus stažuotės vietos aspektus. Jei negalite įvertinti kurio 

nors aspekto (nesusidūrėte su tuo aspektu, neturite informacijos jį įvertinti), pažymėkite „Nežinau/ 
Negaliu pasakyti“. Labai prašome įrašyti pastabas ir komentarus – jie bus itin naudingi norint suprasti, ką 

konkrečiai galime padaryti gerindami stažuočių organizavimą. 
 

Labai tikimės sulaukti Jūsų atsakymų ir iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą! 
 

 

Dėstytojo ir tarptautinės stažuotės vietos duomenys 

Dėstytojo vardas ir pavardė   
Dėstytojo kontaktai  
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Priimančios organizacijos 

pavadinimas ir konkretaus 

padalinio, kuriame atliekama 

stažuotė, pavadinimas 

 

Tarptautinės stažuotės vietos 

adresas 
 

Tarptautinės stažuotės laikotarpis 

nuo ... iki ... 
 

 
Lentelėje pateiktus stažuotės vietos kokybės aspektus įvertinkite nuo 5 iki 1: 

5 – puikiai; 4 – gerai, 3 – vidutiniškai; 2 – patenkinamai; 1 - prastai 

 
Nr. Stažuotės vietos kokybės 

kriterijai  

Atitikimo kriterijams 

įvertinimas 

Pastabos 

5 4 3 2 1 

1. Priimančioji organizacija žino ir 

supranta savo atsakomybės 

ribas ir reikalavimus, kurie yra 

keliami tarptautinės stažuotės 

organizavimo klausimais 

      

2. Paskiria kontaktinį 

asmenį/kontaktinius asmenis, 

koordinuojančius stažuotės 

organizavimą ir įgyvendinimą ir 

užtikrina efektyvią 

komunikaciją 

      

3. Sudaro darbo saugos ir 

higienos normas atitinkančias 

darbo sąlygas  

      

4. Paskiria išteklius, reikalingus 

stažuotės programai 

įgyvendinti 

      

5. Užtikrina stažuotės turinio ir 

veiklos formų atitikimą 
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stažuotės programai  

6. Laiku įvertina stažuotės 

rezultatus ir pateikia vertinimą 

siunčiančiai organizacijai  

      

7. Užtikrina ryšį ir 

bendradarbiavimą su aukštąja 

mokykla visais tarptautinės 

stažuotės organizavimo 

klausimais  

      

 
Vertinimą atlikusio dėstytojo vardas ir pavardė................................ 

 
Užpildymo data .................................................... 

 

 

3) Apibendrinamoji tarptautinės stažuotės vietos vertinimo ir analizės lentelė 

 
Šis instrumentas yra skirtas vertinimo apibendrinimui. Apibendrinamąją lentelę užpildo tarptautinių stažuočių 

organizavimo specialistas.  
 
Duomenų įrašymo instrukcija: į stulpelius įrašomi vidutiniai atitinkamos vertinimo dalies specialisto ir dėstytojo 

balai; į eilutę „Pastabos“ perkeliamos visų vertinimo dalyvių pateiktos pastabos.  
 

Duomenų skaičiavimo ir analizės instrukcija: Jei visos vertinimo formos buvo pildomos internetiniame portale, balų 
vidurkiai išvedami automatiškai. Jei ne, lentelėje pažymėta, iš kurių vertinimo anketų eilučių turi būti įrašomas 
rezultatas; stulpelyje „Apibendrintas vertinimas“ įrašomas apskaičiuotas balo vidurkis. Stulpelyje „Korekciniai 

veiksmai“ tarptautinių stažuočių organizavimo specialistas įrašo išvadas: 
 

 ar tarptautinės stažuotės vieta atitinka kokybės reikalavimus, ar reikalingi tobulinimai; 
 jei vieta įvertinta ne aukščiausiu balu, kokios yra priežastys, ar jas įmanoma ištaisyti (pvz., ar jos aiškios, ar 

specialistas gali pasiūlyti priimančiai organizacijai  ir pan.); 
 jei taip, kokie yra konkretūs veiksmai. 
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Užpildžius lentelę, rekomenduojama suformuoti apibendrintą ataskaitą, kurioje būtų apibendrintai pateikiami 

aukščiau minėti analizės punktai ir sudarytas veiksmų planas. 
 

Nr. Stažuotės vietos reikalavimas/ kokybės rodiklis 
Specialisto
vertinimo 
rezultatas 

Dėstytojo 
vertinimo 
rezultatas 

Apiben–

drintas 
vertini-

mas 

Kitos 

pastabos Korekciniai 

veiksmai 

1 Savo atsakomybės ribų ir reikalavimų, kurie yra 

keliami tarptautinės stažuotės organizavimo 

klausimais, žinojimas ir supratimas 

1 1 

 

  

2 Kontaktinio asmens/kontaktinių asmenų, 

koordinuojančių stažuotės organizavimą ir 

įgyvendinimą, paskyrimas ir efektyvios komunikacijos 

užtikrinimas 

2 2 

 

  

3 Darbo saugos ir higienos normas atitinkančias darbo 

sąlygas sudarymas  

3 3 
 

  

4 Išteklių, reikalingų stažuotės programai įgyvendinti, 

paskyrimas 

4 4 
 

  

5 Stažuotės turinio ir veiklos formų atitikimo stažuotės 

programai užtikrinimas 

5 5 
 

  

6 Stažuotės rezultatų vertinimas ir vertinimo rezultatų 

pateikimas siunčiančiai organizacijai 

6 6 
 

  

7 Ryšio ir bendradarbiavimo su aukštąją mokykla visais 

tarptautinės stažuotės organizavimo klausimais 

užtikrinimas 

7 7 

 

  

 VERTINIMO APIBENDRINIMAS      

 Įvertinimų vidurkis x x x   

 

Vertinimą atlikusio tarptautinių stažuočių organizavimo specialisto vardas ir pavardė................................ 

 
Užpildymo data .................................................... 
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Idealiu atveju aukštos kokybės stažuotės vieta turėtų surinkti įvertinimus intervale nuo 4 iki 5. Iš kitos 
pusės, nustatytos problemos leidžia tarptautinių stažuočių organizavimo specialistui įvertinti, ar konkreti 

tarptautinės stažuotės vieta yra tinkama tolesniam bendradarbiavimui su priimančiąja organizacija. Bet 
kuriuo atveju, rekomenduojama suteikti priimančiai organizacijai grįžtamąjį ryšį apie jos stažuotės 

vietos/vietų vertinimo rezultatus suteikiant priimančioms organizacijoms galimybes gerinti teikiamų 
stažuočių vietų kokybę. 


