Šiaulių akademija
STUDIJOS:

MOKSLAS:

—

Šiaulių akademijoje siūloma rinktis visų pakopų (bakalauro, magistro ir doktorantūros) edukologijos,
ekologijos, ekonomikos, filologijos (užsienio kalbos),
informatikos, matematikos, socialinio darbo, pedagogikos, programų sistemų, verslo, viešojo administravimo studijų programas.

—

Akademija yra vienas nacionalinių lyderių pedagogų
rengimo ir didaktikų kūrimo bei inkliuzinio ugdymo
srityse – čia plėtojamas ir stiprinamas vienas iš trijų
pedagogų rengimo centrų Lietuvoje. Su užsienio partneriais įgyvendinami tarptautiniai studijų ir mokslo
projektai.

—

Akademijoje vykdomos tęstinio mokymo, neformalaus
visuomenės švietimo programos, papildomosios studijos, programos kolegijų absolventams, ketinantiems
studijuoti magistrantūroje.

—

—

Taikomi išskirtiniai ir inovatyvūs studijų metodai, sukurtos modernios studijų aplinkos.

—

Studentams taikomas lankstus studijų grafikas.

Plėtojama regionų konkurencingumo ir atsparumo
mokslinių tyrimų tematika, apjungianti ekonomikos,
vadybos, viešojo valdymo ir aplinkosaugos tarpdisciplinius tyrimus. Įgyvendinami nacionaliniai mokslo
projektai, plėtojama partnerystė su centrinės valdžios
ir savivaldos institucijomis, verslo įmonėmis ir asocijuotomis struktūromis vykdant tyrimus bei projektus,
organizuojant tarptautinius mokslo renginius.

—

Studijuojantys naudojasi plačiu praktikos vietų tinklu
visoje Europoje ir Šiaulių akademijos laboratorijose.

—

—

Akademijoje veikia Šiaulių STEAM centras.

—

Rengiamos studijų srities ekspertų ir partnerinių užsienio universitetų dėstytojų paskaitos akademijos
studentams.

Akademijoje vystoma išskirtinių mokslo krypčių, tokių
kaip aerobiologija, plėtra. Įgyvendinami stambūs nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo projektai, vykdomi
užsakomieji tiriamieji darbai.

—

Akademijoje išvystyta MTEP infrastruktūra: atviros
prieigos principu veikia 11 laboratorijų, kurių vienos
orientuotos į gamtos mokslus, kitos į mokymo ir mokymosi sritis, taip pat specializuotas sritis: ekosisteminių tyrimų, išmaniojo mokymo ir mokymosi SMART',
išmaniosios gamybos, logopedijos, profesinės reabilitacijos, testavimo, žmogaus ir kompiuterio sąveikos.
Veikia garso įrašų studija, multisensorinis kambarys.

PARTNERYSTĖS:
—

Vykdomos jungtinės studijų programos su užsienio šalių
(Čekijos, Latvijos ir Ukrainos) aukštosiomis mokyklomis,
kurias baigus suteikiamas Vilniaus universiteto ir užsienio aukštosios mokyklos diplomas.

—

Akademija yra pasirašiusi per 100 bendradarbiavimo
sutarčių su įvairių pasaulio šalių universitetais.

—

Studentams sudarytos puikios sąlygos išvykti dalinėms studijoms ir praktikai pagal ERASMUS+, ARQUS
programas.

—

Akademijoje veikia tyrėjų kompetencijų tinklas RENET,
kuris vienija mokslininkus iš daugiau nei 60 institucijų,
atstovaujančių 28 pasaulio valstybėms.
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