siūlo 18 studijų modulių, kuriuos jūs turėsite galimybę studijuoti
virtualiai:
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Projektų valdymas
Vadyba
Mokslas apie internetą: kaip tai keičia pasaulį
Mokymasis „sujungtame“ pasaulyje
Įvadas į programavimą C ir Linux operacinėse
sistemose
Įvadas į video žaidimų programavimą
Interaktyvūs Švietimo Ištekliai
Įmonių socialinė atsakomybė
Įvadas į ekonomiką
Inovacijos ir projektai pradiniame ugdyme
Programinės įrangos kūrimas
Skaitmeninės grafikos programavimas
Informacinės technologijos švietime
Atviri švietimo ištekliai
Bendradarbiavimu grįstas mokymasis
ES švietimo programos ir projektų valdymas
ES-Turkijos santykiai
Tarptautinio verslo komunikacija

"Ðis projektas finansuojamas Europos Sàjungos Mokymosi visà
gyvenimà programos Erasmus projektų prioriteto "ERASMUS - Mobilumo
strategijų ir kliûèių mobilumui aukðtajame moksle maþinimas"
Proj. Nr: 526843-LLP-1-2012-1-ES-ERASMUS-ESMO

Kitoks būdas studijuoti Europoje!
Galimybė studijuoti ne viename universitete...
Būdamas Oviedo, Kaune, Izmire, Madride, Napoli ar
Soutamptone, jūs galite prisijungti prie tarpuniversitetinės
virtualios bendruomenės ir pasirinkti jums tinkamą nuotolinių
studijų modulį šiuose universitetuose!
www.ubicamp.eu

Kas yra Virtualus mobilumas?
Socialinė žiniasklaida ir virtualus bendravimas – kiekvieno studento
kasdienybė. Šiandien mes galime bendrauti, dalyvauti įvairiose
veiklose, pramogauti ir keliauti virtualiai, todėl mūsų gyvenamoji vieta
tampa visiškai nesvarbi.
UbiCamp projektas suteikia galimybes studijuoti virtualiai. Mes tai
vadiname „virtualiu mobilumu“, nes tai leidžia studijuoti kitos šalies
universitete be būtinybės keliauti.
Virtualus mobilumas leidžia
bendrauti su dėstytojais ir kolegomis studentais kitose Europos šalyse,
dirbti bendruose projektuose ir kurti naujas idėjas .
UbiCamp studijų modulius dėstys profesoriai iš Soutamptono universiteto (Jungtinė Karalystė), Yasar Universiteto (Turkija) bei Oviedo
universiteto ir Madrido Universidad Autonoma (Ispanija), Università
telematica Pegaso (Italija) bei Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno
technologijos universiteto (Lietuva).
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje
www.ubicamp.eu
Šioje svetainėje galėsite rasti daugiau informacijos apie siūlomus
studijų modulius.

Virtualaus mobilumo nauda
Didesnis studijų modulių pasirinkimas
Galimybė pajusti užsienio universiteto
gyvenimą ir kultūrą be būtinybės keliauti
Turtingesnis studijų turinys
Mažesnės studijų išlaidos išvengiant specialių
studijų mokesčių
Tarpkultūrinių ir profesinių gebėjimų ugdymas
Informacijos/ komunikacijos
technologijų naudojimo įgūdžių ugdymas
Tvarkaraščio lankstumas
Informacijos, susijusios su studijomis, pateikimas
čia ir dabar
Nauji draugai ir kontaktai
Naujos studijų galimybės ateityje

