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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

MENTORIŲ PROGRAMOS 

 

APRAŠYMAS 

 

 

I. Bendroji dalis 

 

1. Šiame aprašyme naudojami sutrumpinimai: 

Vytauto Didžiojo universitetas – VDU; 

VDU Tarptautinių ryšių tarnyba – TRT; 

Vytauto Didžiojo universiteto Mentorių programa – VDU Mentorių programa; 

VDU Mentorių programos dalyvis – mentorius. 

2. VDU Mentorių programa – tai VDU tarptautinių ryšių tarnybos koordinuojamas projektas; 

3. Mentorius – tai VDU studentas, savo noru ir laisva valia sutinkantis padėti atvykstantiems 

tarptautiniams studentams adaptuotis ir socializuotis akademinėje bendruomenėje; 

4. Atrinkti mentoriai yra suskirstomi į grupes po 5 (2 mentoriai,  jau turintys mentorystės patirties, 

iš kurių vienas – senior mentorius – koordinuoja mentorių grupės veiklą, bei 3 nauji mentoriai, 

ką tik prisijungę prie Mentorių programos); 

5. TRT priskiria tarptautinius studentus mentoriams, atsižvelgdami į Mentorių programoje 

dalyvauti norinčių studentų užsienio kalbų mokėjimą, tarptautinę patirtį, fakultetą; 

6. TRT turi teisę pašalinti VDU Mentorių programos dalyvius dėl jų neaktyvumo, neadekvataus 

elgesio, rodomos nepagarbos VDU principams, tarptautinių studentų, kitų mentorių kontaktų 

naudojimo ne mentorių programos tikslams; 

7. Mentorių vidinei komunikacijai yra naudojma „Google“ grupė, socialinis tinklalapis 

„Facebook“, organizuojami susirinkimai, susitikimai. 

 

 

II. VDU Mentorių programos tikslai bei uždaviniai 

 

1. Padėti tarptautiniams studentams, atvykusiems studijoms ar praktikai į VDU, adaptuotis ir 

socializuotis naujoje akademinėje, socialinėje bei kultūrinėje aplinkoje; 
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2. Skatinti tarptautinių studentų įsitraukimą į vietinės VDU bendruomenės gyvenimą, 

organizuojamus renginius, įvairias veiklas, sudaryti galimybes geriau pažinti vietinės 

bendruomenės narius; 

3. Skatinti VDU studentų bendruomeniškumą, aktyvumą bei propaguoti savanorišką veiklą; 

4. Suteikti galimybę VDU studentams įgyti tarpkultūrinės patirties, pažinti įvairių kultūrų atstovus, 

daugiau sužinoti apie kitų šalių tradicijas, suvokti bei priimti kultūrinius skirtumus;  

5. Didinti VDU studentų susidomėjimą įvairiomis mainų galimybėmis, skatinti juos vykti studijų 

ar praktikų mainams į užsienį; 

6. Sudaryti galimybes VDU studentams tobulinti įvairių užsienio kalbų žinias, bendravimo, 

renginių organizavimo, projektų koordinavimo, kitus įgūdžius; 

7. Prisidėti prie VDU studentų, grįžusių po studijų ar praktikos užsienyje, reintegracijos gerinimo. 

 

 

III. VDU Mentorių programos dalyvių veikla 

 

8. VDU Mentorių programos dalyviai vykdo šias veiklas: 

8.1. Dalyvauja įvairiuose mentorių susitikimuose, mokymuose, susijusiuose su tarpkultūrine 

komunikacija, praktine informacija apie universitetą, studijas, mainų galimybes, 

susipažįsta su kita, mentoriams aktualia, informacija; 

8.2. Viso mentoriavimo laikotarpio metu bendrauja su priskirtais tarptautiniais studentais, 

atvykusiais studijuoti į VDU, prireikus suteikia pagalbą apgyvendinimo bendrabutyje, 

studijų, migracijos, kitais klausimais; 

8.3. Bendradarbiaudami su ne pelno siekiančia organizacija ESN VMU, prisideda prie 

tarptautinių studentų laisvalaikio planavimo: įvairių socialinių, kultūrinių renginių bei 

projektų įgyvendinimo; 

8.4. Padėdami tarptautiniams studentams geriau pažinti VDU bei adaptuotis naujoje 

aplinkoje, reprezentuoja VDU principus, skatina universiteto tarpkultūriško įvaizdžio 

puoselėjimą.  

 

 

IV. VDU Mentorių programos dalyvių pareigos 

 

9. Mentoriai privalo: 
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9.1. Dalyvauti mentoriams organizuojamuose informaciniuose, motyvaciniuose 

seminaruose, susitikimuose;  

9.2. Dalyvauti TRT nurodytuose orientacinės savaitės metu organizuojamuose 

informaciniuose susirinkimuose;  

9.3. Turėti galimybę skirti  bent 2-3 val. per savaitę savo globojamam tarptautiniam 

studentui bei organizacinėms veikloms; 

9.4. Gavus informaciją apie mentoriaus priskyrimą mentorių grupei, nedelsiant susisiekti su 

kitais grupės nariais bei pasiskirstyti atsakomybėmis, nutarti kaip  bus kontaktuojama su 

grupei priskirtais tarptautiniais studentais; 

9.5. Susisiekti su tarptautiniais studentais dar prieš jiems atvykstant į Lietuvą: prisistatyti ir 

pasiteirauti, kokios pagalbos iš mentorių tikisi tarptautiniai studentai; 

9.6. Pasitikti atvykstantį tarptautinį studentą Kauno oro uoste, traukinių ar autobusų stotyje, 

palydėti studentą iki gyvenamosios vietos. Neturint galimybės to padaryti, informuoti 

TRT darbuotojus bei kitus mentorius, prašant kitų mentorių pagalbos. Neatsiradus 

tarptautinį studentą pasitinkančio mentoriaus informuoti studentą, kad jis nebus 

pasitiktas ir suteikti informaciją apie atvykimą į Kauną ir gyvenamąją vietą; 

9.7. Jeigu studentas atvyksta į kitą miestą (pvz.: Vilnius), suteikti informaciją apie atvykimą 

į Kauną ir gyvenamąją vietą; 

9.8. Supažindinti atvykusius tarptautinius studentus su Kauno miestu, parodyti artiamiausius 

bankus, prekybos centrus ir kita; 

9.9. Supažindinti atvykusius tarptautinius studentus su universitetu, jo tvarka, struktūra, 

TRT bei fakultetų koordinatoriais; 

9.10. Supažindinti tarptautinius užsienio studentus su universiteto resursais, pvz.: biblioteka, 

skaitykla, kompiuterių klasėmis; 

9.11. Viso mentoriavimo laikotarpiu palaikyti ryšius su priskirtais tarptautiniais studentais, 

reguliariai domėtis kaip jiems sekasi, ar yra reikalinga kokia nors pagalba; 

9.12. Informuoti TRT apie atvejus, kuomet studentai susiduria su sudėtingomis ar net 

pavojingomis situacijomis universitete, mieste arba patys elgiasi neadekvačiai; 

9.13. Saugoti studentų asmeninės informacijos konfidencialumą, be atskiro pačių tarptautinių 

studentų ar TRT leidimo nenaudoti tarptautinių studentų kontaktų ne VDU mentorių 

programos tikslams; 

9.14. Prasidėjus semestrui (1 mėn. po semestro pradžios) užpildyti TRT pateikimą mentorių 

apklausos formą; 
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9.15. Gerbti tarptautinius studentus bei kitus mentorius, atsisakyti rasistinių, nacionalistinių, 

religinių, socialinių ar kitokių savo išankstinių nusistatymų.; 

9.16. Atsakingai atstovauti bei puoselėti VDU principus. 

10. Senior mentorius privalo: 

10.1. Laikytis visų, aukščiau (IV skyriaus, 9 punkte) įvardintų, mentoriaus pareigų; 

10.2. Koordinuoti priskirtos mentorių grupės veiklą, įsitikinti, jog visi grupės nariai 

susisiekė su priskirtais užsienio studentais, stebėti tarptautinių studentų pasitikimą; 

10.3. Atsakyti į kitų, grupei priskirtų, mentorių klausimus, susijusius su mentoriaus 

pareigomis bei mentorystės žingsniais; 

10.4. Prisidėti prie mentorių susitikimų programos formavimo, teikti pasiūlymus, kas turėtų 

būti aptarta ir yra aktualu visiems mentorių programos dalyviams; 

10.5. Informuoti TRT, jeigu grupei priskirti mentoriai neatlieka IV skyriaus 9 punkte 

įvardintų mentoriaus pareigų. 

 

 

V. VDU Mentorių programos dalyvių teisės 

 

11. Kiekvienas mentorius turi teisę: 

11.1. Praėjus atranką būti priskirtas vienai mentorių grupei bei gauti globojamus studentus; 

11.2. Dalyvauti įvairiuose TRT, ESN VMU organizuojamuose renginiuose, skirtuose 

tarptautiniams studentams; 

11.3. Realizuoti save bei įvairiapusiškai tobulėti, prisidedant prie semestro veiklų 

tarptautiniams studentams (įvairių socialinių, kultūrinių renginių, projektų) planavimo 

bei įgyvendinimo; 

11.4. Siūlyti idėjas kaip tobulinti VDU Mentorių programą; 

11.5. Bet kuriuo metu atsisakyti VDU Mentorių programos dalyvio statuso, iš anksto 

informavus TRT bei kitus mentorius. 

 

 

VI. VDU Mentorių programos dalyvių atranka bei aplikavimo taisyklės 

 

12. Mentorių programos dalyvių atranką bei veiklą koordinuoja TRT; 

13. TRT mentorių atranką vykdo du kartus per metus; 
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14. Apie naujų narių atranką informacija yra skelbiama VDU internetinėje svetainėje www.vdu.lt, 

socialinio tinklalapio Facebook grupėse bei puslapiuose (VMU On The Move, Kas vyksta 

VDU), fakultetų informacinių skelbimų lentose, siunčiami laiškai prieš semestrą mainuose 

buvusiems VDU studentams (LLP/ Erasmus studijų ir praktikų mainų bei dvišalių mainų 

studentams); 

15. Mentorių atranką vykdo TRT darbuotojai ir du tarptautinę bei mentorystės patirtį sukaupę ESN 

VMU nariai; 

16. Mentorių atranka vyksta dviem etapais:  

16.1. Pirmasis etapas – mentorių atrankos anketų pildymas; 

16.2. Antrasis etapas – dalyvavimas motyvaciniame pokalbyje; 

17. Studentai, norintys tapti mentoriais, privalo užpildyti mentorių atrankos anketą, atsakyti į joje 

pateiktus klausimus; 

18. Rudens semestrui atranka yra skelbiama balandžio II savaitę, pavasario semestrui – lapkričio I 

savaitę, anketos privalo būti pateiktos per 2 savaites nuo atrankos paskelbimo; 

19. Mentorių atrankos anketą sudaro: 

19.1. Kontaktinė informacija (vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, Skype vardas, 

mob. tel. nr.); 

19.2. Informacija apie studijas (fakultetas, kursas); 

19.3. Užsienio kalbų mokėjimas; 

19.4. Tarptautinių studijų, praktikos patirtis; 

19.5. Kita patirtis; 

19.6. Savęs apibūdinimas; 

19.7. Studento motyvacija; 

19.8. Laikas, nuo kada studentas gali pradėti mentoriaus veiklą; 

19.9. Laikas, kada studentas gali atvykti motyvaciniam pokalbiui. 

20. Įvertinus anketas, atrinkti mentoriai yra asmeniškai informuojami jų nurodytu el. paštu bei 

pakviečiami motyvacinam pokalbiui; 

21. Per savaitę po motyvacinio pokalbio TRT skelbia galutinį atrinktų kandidatų sąrašą, naujai 

atrinktus mentorius informuoja jų nurodytu el. paštu bei iš karto juos prijungia prie mentorių 

bendravimo kanalų („Google groups“); 

22. Atrankos rezultatai yra paskelbiami per savaitę nuo VDU Mentorių programos dalyvių atrankos 

pabaigos; 
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23. Studentams, kurie jau dalyvauja Mentorių programoje, prieš kiekvieną semestrą (rudens 

semestrui - balandžio II savaitę, pavasario semestrui – lapkričio I savaitę) yra išsiunčiamas el. 

laiškas, kuriame yra prašoma pažymėti ar mentorius ir toliau nori tęsti savo veiklą.  

 

 

VII. VDU Mentorių programos dalyvių atrankos kriterijai 

 

24. Mentorių programos dalyviai yra atrenkami, atsižvelgiant į jų: 

24.1. Studijų/ praktikos patirtį užsienyje; 

24.2. Tarptautinės/ tarpkultūrinės/ organizacinės  veiklos patirtį; 

24.3. Užsienio kalbų mokėjimą; 

24.4. Stiprią motyvaciją; 

24.5. Galimybes skirti laiko mentorių programai; 

 

 

Priedai: 

Mentorių programos dalyvių atrankos anketa 

Mentorių gidas 

 


