
Prasmingos

investicijos
į žmogų

studijuoti. Informaciją taip pat gali nau-

doti aukštųjų mokyklų studentai bei ab-

solventai, siekiantys planuoti savo kar-

jerą.

Politikos formuotojams ir įgyvendin-

tojams absolventų karjeros stebėsenos 

sistema  (įrankiai bei kiti tyrimai) sutei-

kia galimybę tikslingai planuoti ir pro-

jektuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą Lie-

tuvoje.

Įrankiai pasiekiami spustelėjus šią nuo-

rodą. 

Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo 

sistemos kūrimas bei diegimas finan-

suojamas Europos socialinio fondo lė-

šomis. Išsamiau apie projektą kviečia-

me skaityti čia.

Kategorija 
„Už investicijas į žmogų“:

• Lyderių laikas 3

• Integrali pagalba į namus 

 Alytaus mieste“

• Atrask save

• Kompleksinių paslaugų teikimas 

bendruomeniniuose šeimos na-

muose

2018 m. balandžio 3 dieną pasirašyta 

dvejų metų trukmės Europos Sąjungos 

Dvynių projekto Azerbaidžane „Parama 

Azerbaidžano aukštojo mokslo sistemos 

Interaktyvūs įran-
kiai – galimybė 
tikslingai planuoti 
karjerą ir politiką

Pradedamas įgyven-
dinti Dvynių projek-
tas Azerbaidžane

Kategorija „Už suteiktas 
galimybes augti“:

• Neformaliojo vaikų švietimo pas-

laugų plėtra

• Pažangios LEAN metodologijos tai-

kymas mokyklų demokratinių pro-

cesų tobulinimui ir mokinių pasieki-

mų gerinimui

stiprinimui“ sutartis. Projektas, kurio 

vertė 1,2 mln. Eur, truks dvejus metus. 

Įgyvendinant projektą, Lietuvos Respu-

blikos Švietimo ir mokslo ministerijos, 

Mokslo ir studijų stebėsenos ir anali-

zės centro ir Europos socialinio fondo 

agentūros ekspertai kartu su Prancūzi-

jos bei Latvijos kolegomis turės galimy-

bę perduoti Azerbaidžanui gerąją patir-

tį aukštojo mokslo sistemos stiprinimo 

klausimais. 

  Kviečiame balsuoti už konkurse 
„Europos burės 2018“ dalyvaujančius ESF projektus!

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės 

centras (MOSTA) kviečia susipažinti su 

interaktyviais absolventų karjeros ste-

bėsenos įrankiais. Absolventų karjeros 

stebėsenos įrankiai suteikia galimybę 

stebėti skirtingų studijų krypčių absol-

ventų karjeros dinamikas: kada įsidar-

bina, kuo dirba ir kiek uždirba. 

Šie įrankiai yra skirti abiturientams, be-

sirenkantiems, kokią studijų programą 

Kategorija „Už proveržį 
į užsienio rinkas“:

• Lietuvos aukštųjų mokyklų žino-

mumo ir prestižo didinimas Ka-

zachstane, studijų Lietuvoje popu-

liarinimas

Mūsų projektų vykdytojai taip pat no-

minuoti kategorijoje „Už aktyvų vie-
šųjų aptarimų vykdymą“.

Balsavimas vyks iki balandžio 27 d.  Informaciją apie atrinktus projektus 
galima rasti spustelėję nuorodą, o balsuoti galite čia.

http://mosta.lt/lt/interaktyvus-duomenys
http://mosta.lt/lt/interaktyvus-duomenys
http://mosta.lt/lt/apie-mosta/vykdomi-projektai/kiti-projektai
http://www.esinvesticijos.lt/lt/europos-bures-2018
http://www.esinvesticijos.lt/poll/view/?id=3

