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M – Metodininkas;
NSC – Nuotolinių Studijų Centras;
Org. – Organizacijos;
Dst. – Dėstytojai;
F. a. – Fakultetų administracijos;
PG – Studijų programų priežiūros grupės;
StS – Studijų skyrius;
XX – nauji potencialūs partneriai.

RYŠIŲ TARP KS DALYVIŲ PAGAL ADMINISTRAVIMO SCHEMĄ APRAŠYMAS
Kooperuotų studijų projekto veikla organizuojama užtikrinant glaudų bendradarbiavimą tarp
visų projektą vykdančių padalinių.
Projekto vykdymo vietose – mokymo institucijose - veiklą koordinuoja metodininkas - M
konsultacijų metu su atskirais savo institucijos padaliniais (PG, StS, F.a., Dst, NSC) ir įdarbinančiom
organizacijom (Org., XX).
M – Metodininkas - Org. – Organizacijos. M bendradarbiauja su darbdaviais (visuomeniniai
partneriai ir privačios verslo struktūros, socialiniai partneriai), aiškina projekto esmę ir derina priimamų
studentų skaičių, užduočių turinį, praktikos atlikimo metu vykdo apklausas apie studento darbą organizacijoje.
Metodininko kompetencijoje – ieškoti naujų potencialių partnerių – XX, galinčių dalyvauti
projekte, kaip darbdaviai, kur studentai besimokantys pagal KS metodą galės kaupti profesinę patirtį,
atlikdami savarankiškas užduotis. Kartus su darbdaviais sprendžia iškilusias problemas praktikos pagal KS
metodą atlikimo metu.
M – Metodininkas - Dst. – Dėstytojai. M bendradarbiauja su projekte dalyvaujančiais Dst.,
kad užtikrintų kokybišką studijų pagal kooperuotų studijų metodą vykdymą, modulio parengimą, praktikų
vykdymo tvarką. M konsultuoja Dst. modulio parengimo pagal KS metodą klausimais bei praktikos atlikimo
klausimais.
M – Metodininkas - PG – Studijų programų priežiūros grupės. M bendradarbiauja ir
konsultuojasi su mokymo institucijos (PG, F.a.) studijų vykdymo ir priežiūros skyriais: fakulteto
administracija, studijų programų priežiūros grupėmis.
M –- Metodininkas - StS – Studijų skyrius. M bendradarbiauja ir konsultuojasi su studijų
skyriumi (StS), institucionalizuojant KS metodą konkrečiose mokymo įstaigose. Moduliai dėstomi pagal KS
metodą sutartinai pažymimi studijų programose ir modulių bazėse.
M – Metodininkas - NSC – Nuotolinių Studijų Centras. M bendradarbiauja su Nuotolinių
studijų centru (NSC), konsultuoja dėstytojus – Dst. modulio parengimo klausimais. Dėstytojų parengta
modulių teorinė medžiaga bei užduotys studentams bus prieinama nuotolinių studijų terpėje ir nuotoliniu
būdu bus vykdomas studentų praktinių įgūdžių patikrinimas.
Kooperuotų studijų plėtotė visuose projektą vykdančiuose padaliniuose vyks per M konsultacijas, kurios
susies, suderins ir koordinuos atskirus projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų fakultetus, skyrius,
struktūras bei visuomeninius partnerius. Ypač skatintina bus sąveika tarp atskirų projektą vykdančių padalinių
NSC –- Org. –- Dst. –- F. a. – PG –- Sts –-XX – M. Be tarpininko t.y. M pagalbos - projekto vykdymo metu
ši sąveika bus besiformuojanti, tuo tarpu iki projekto pabaigos tikimasi kooperuotas studijas sąlygojantį
struktūrų bendradarbiavimą išugdyti iki savarankiškai vykstančio proceso.

