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Įgyvendinant ERASMUS+ mokymosi mobilumo ir paskaitų dėstymo programą bei siekiant 

detaliau susipažinti su Universitat Jaume I  (UJ I) Ispanijoje Pramoninio dizaino ir produkto plėtros 

inžinerijos (angl. Industrial Design and Product Development Engineering) studijų programa, jos 

įgyvendinimo ypatumais, mokymo(-si) baze, studijų proceso ir kursinių bei baigiamųjų darbų 

rengimo proceso bei studijų programos turinio ypatybėmis, 2019 -04-29/05-03 dienomis 

Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėjas prof. Jonas Jakaitis vizitavo UJ I  universitetą.  

  

Universiteto teritorija su pastatais, viešosiomis erdvėmis ir harmonizuota daiktine aplinka jose 

Oficialaus vizito metu (pagal sudarytą programą (pridedama)) aplankytas uiversiteto miestelis, 

susipažinta su mokymo(-si) baze, laboratorijomis, aptartos partnerystės plėtotės klausimai su 

universiteto tarptautinių ryšių (angl. International Manager of the International Relations Office) 

vadove Margarita Gonell, diskutuota su universiteto Pramoninio dizaino ir produkto plėtros 

inžinerijos studijų programos vadovu ir  katedros vedėju prof. Raul Izquierdo Escrig, atsakingu 

asmeniu už tarptautinį bendradarbiavimą dr. Luis Cabedo Mas, Architektūrinės inžinerijos studijų 

programos katedros vedėja Maria, Jose Rua Aguilar, kitais atsakingais pareigūnais bei su 

mokslinės veiklos grupės narėmis, pedagoginiu personalu bei studentais. Lankydamasis 

universitete J. Jakaitis perskaitė pranešimą studentams bei kolegoms apie VGTU akademinį 

gyvenimą bei naujai plėtojamas studijų programas. 

Diskusijose J.Jakaitis pristatė VGTU Pramonės gaminių dizaino ir Pramoninio dizaino studijų 

programų tikslus, uždavinius bei turinį bei aptarė JU1 universiteto Pramoninio dizaino ir produkto 

plėtros inžinerijos studijų programos ypatumus, panašumus ir skirtumus, aptarė galimybę plėtoti 

abipusius partnerystės ryšius tarp institucijų. J. Jakaitis vizituodamas universiteto studijų programą 

dalyvavo studentų darbų vertinimo procese. 

Vedėjas taip pat supažindino su VGTU studentų kursiniais ir kūrybiniais darbais ir ne tik Dizaino 

katedros, bet ir kitų fakulteto studijų programų ir dėstomų dalykų rezultatais. Po vizito į JU1, iš 

esmės sutarta pasirašyti tarpinstitucinę ERASMUS bendradarbiavimo sutartį taip sudarant 

galimybes studentams ir dėstytojams dalyvauti ERASMUS+ mainų programose. 



 

  

Susitikimai su Užseienio reikalų departamento darbuotojais, Pramoninio dizaino ir produkto plėtros 

inžinerijos studijų programos dėstytojais, studentais, mokslo atstovais 

Reziumuojant rezultatus konstatuojama, kad išvyka buvo ypač naudinga siekiant tobulinti 

Pramoninio dizaino ir Pramonės gaminių dizaino studijų programų turinį, gludinti jų uždavinius. 

Akivaizdu, tam būtina kvalifikuoto pedagoginio personalo, studijų bazės modernizacijos, realių 

partnerystės ryšių, gamybininkų ir akademinės bendruomenės partnerystės santykių plėtotė, 

informacinių technologijų, programinės ir kompiuterinės įrangos skirtos ne tik projektuoti, 

modeliuoti, bet ir dizaino pavyzdžiams gaminti diegimas.  
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