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IŠORINIO VERTINIMO REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO 
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Studijų sritis: Humanitariniai mokslai 

Studijų kryptis: Religijos mokslai  

Studijų programa: Dvasinis konsultavimas ir asistavimas 

Studijų pakopa: antroji 

 

Vertinamoji 

sritis  

Ekspertų rekomendacijos, 

pateiktos paskutinio vertinimo 

metu 

Rekomendacijų įgyvendinimo 

apimtis ir terminai  

Aukštosios mokyklos planuojami veiksmai 

vertinamojoje srityje ir terminai 
Pastabos 

1. Studijų 

tikslai, 

rezultatai ir 

turinys 

1. Ekspertų grupė mano, kad 

studijų programos dvasinis 

aspektas turėtų būti ryškesnis ir 

labiau plėtojamas.  

2. Ekspertų grupė 

rekomenduoja tyrimuose 

keliamus klausimus ir 

baigiamųjų darbų vertinimą 

derinti su tarpdisciplininiu 

studijų programos pobūdžiu ir 

atitinkamai juos įvertinti.  

3. Ekspertų grupė 

rekomenduoja studijų 

programoje daugiau dėmesio 

skirti nekrikščioniškam 

dvasingumui.  

1. Parengti preliminarią 

tarpdisciplininių tyrimų tematiką.  

2. Siekiant tarpreliginio dialogo 

bei dvasingumo puoselėjimo 

atnaujinti studijų dalykus Mirties 

fenomenas religijose, 

Krikščioniškoji paliatyvioji 

pagalba, Asmens formavimasis 

šeimoje: dvasinių problemų 

sprendimai.  

2022 m. III–IV ketvirčiai 

1. Parengta tarpdisciplininių tyrimų tematika 

magistro baigiamiesiems darbams (2022-10-31).  

2. Atnaujintas studijų programos  Dvasinis 

konsultavimas ir asistavimas planas.  

2.1. Studijų planas papildytas naujais studijų 

dalykais: Nekrikščioniškasis dvasingumas (7 kr.), 

Šiuolaikinės dvasinės pagalbos formos (5 kr.), 

Gyvybės ir mirties etika (5 kr.). 

2.2. Dalykas Mirties fenomenas religijose 

(H000M030) perkeltas iš pasirenkamųjų dalykų 

sąrašo į privalomus. Patobulintas pats sandas, 

atsižvelgiant į pabrėžtiną kitų religijų dvasingumą. 

3. Optimizuoti studijų dalykai – atnaujintos 

paskaitų temos, savarankiško darbo užduotys  ir 

literatūra: Mirties fenomenas religijose 

(H000M030), Krikščioniškoji paliatyvioji pagalba 

(H000M074), Dvasinių problemų sprendimai 
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šeimoje (vietoj Asmens formavimasis šeimoje: 

dvasinių problemų sprendimai (H000M155). 

Centro posėdžio protokolas 2022-10-28, Nr. 

46SHMF-KSC-3 

2. Mokslo 

(meno) ir 

studijų 

veiklos 

sąsajos 

1. Ekspertų grupė 

rekomenduoja stiprinti 

struktūrinį bendradarbiavimą 

tarp Centro ir Psichologijos 

katedros tyrėjų.  

2. Ekspertų grupė primygtinai 

rekomenduoja stiprinti 

tarpdisciplininius tyrimus 

dvasinio konsultavimo srityje.  

Parengti veiklos tarp Centro ir 

Psichologijos katedros dėstytojų 

bendradarbiavimo planą.  

Stiprinti dėstytojų 

tarpdisciplininius mokslinius 

tyrimus dvasinio konsultavimo 

srityje. 

2022 m. III–IV ketvirčiai 

1. Parengtas Jono Pauliaus II centro ir 

Psichologijos katedros dėstytojų bendradarbiavimo 

planas: paskirti nauji psichologijos dėstytojai: prof. 

dr. J. Sučylaitė, asist. D. Kurlinkas, asist. D. 

 Klumbienė. Psichologai ne tik dėstys dalykus, bei 

ir konsultuos studentus dėl magistro baigiamųjų 

darbų rašymo psichologinės dalies. Centro posėdžio 

protokolas 2022-10-20, Nr. 46SHMF-KSC-2.  

2. Susitarta tarp Centro ir Psichologijos katedros 

dėstytojų tarpdisciplininius mokslinius dvasinio 

konsultavimo srities tyrimus plėtoti abipusiškai, 

pvz., publikuoti bendrus straipsnius leidinyje 

Mokslo ir tikėjimo dialogai Nr. 2022, Nr. 2023 

(2022-12-31 – 2023-12-15). 

 

3. Studentų 

priėmimas ir 

parama 

1. Ekspertų grupė rekomenduoja 

skatinti studentus dalyvauti 

„Erasmus“ mainų programose.  

2. Ekspertų grupė mano, kad 

priėmimo kriterijai turi būti 

formalizuoti ir patobulinti.  

1. Skatinti tarptautinį mobilumą. 

Kreiptis į Studijų tarnybą dėl 

tinkamų partnerių paieškos bei   

mobilumo programų (Erasmus+  

ir pan.)  pristatymo organizavimo.  

2. Studijų programą papildyti 

išlyginamaisiais kursais 

studentams, neturintiems 

psichologinio bei teologinio 

išsilavinimo. Šiuos kursus  skelbti  

priėmimo taisyklėse. 

2022 m. IV ketvirtis  

1. Studentai supažindinami su tarptautinio 

mobilumo programomis ir galimybėmis jose 

dalyvauti. Informaciją pateiks Studijų tarnybos 

Erasmus+ grupė (iki 2022-11-18).  

2. Į studijų programą įtraukti dalykai 

neturintiesiems psichologinio išsilavinimo 

Psichologija (S260B025), Asmenybės psichologija 

(S260B031), Klinikinė psichologija (S260B138). 

Priėmimo taisyklėse įrašyta būtinybė lankyti 

išlyginamuosius kursus studentams, stojantiems po 

kolegijų baigimo (2022-09-25). 

 

4. 

Studijavimas, 

1. Ekspertų grupė mano, kad 

būtina plėtoti profesinę patirtį, 

1. Atnaujinti studijų dalykus 

Profesinė praktika ir Psichologinis 

1. Atnaujinti studijų dalykai Profesinė praktika 

(H000M027) ir Psichologinis dvasinis 
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studijų  

pasiekimai ir 

absolventų 

užimtumas 

susijusią su dvasinio 

konsultavimo poreikiais, ir 

suteikti tikslingesnį profesinį 

mokymą bei praktikos 

superviziją šioje srityje.  

2. Ekspertų grupė siūlo 

užduočių pavyzdžių moderaimą 

viename dalyke ir tarp dalykų 

tame pačiame semestre.  

dvasinis konsultavimas.  

2. Peržiūrėti užduočių studentams 

derinimą tarp dalykų tame 

pačiame semestre. 

2022 m. II–III ketvirčiai 

konsultavimas (H000M152). 

2. Peržiūrėtas skirtingų dalykų užduočių 

studentams paskirstymas tame pačiame semestre 

(2022-10-04). 

5. Dėstytojai 

1. Ekspertų grupė 

rekomenduoja dažniau naudoti 

akademinį mobilumą.  

2. Ekspertų grupė rekomenduoja 

glaudesnį ryšį tarp tyrimo srities 

ir dėstomo dalyko, t. y. dvasinio 

konsultavimo.  

1. Skatinti dėstytojų tarptautinį 

mobilumą.  

2. Derinti publikacijas su dėstomu 

dalyku. 

2022 m. IV ketvirtis–2023 m. I–II 

ketvirčiai 

1. Dėstytojai supažindinami su 2022–2025 m. 

mobilumo programų galimybėmis. Informaciją 

teikia Studijų tarnybos Erasmus+ grupė. (iki 2022-

11-18).  

2. Nutarta publikuoti centro dėstytojų 

(prof. dr. A. Ramonas, doc. dr. V. Juškienė, doc. dr. 

R. Oželis, doc. dr. A. Vaitkevičius) kartu su 

absolventais parašytus mokslinius straipsnius, 

susijusius su dėstomaisiais dalykais 2022 m. KU 

žurnalo Tiltai krikščioniškame priede Mokslo ir 

tikėjimo dialogai (iki 2022-12-15).   

 

6. Studijų 

materialieji 

ištekliai 

1. Ekspertų grupė mano, kad 

būtina papildyti esamus 

dominuojančius tradicinius / 

klasikinius teologinius šaltinius 

naujesniais leidiniais.  

2. Ekspertų grupė 

rekomenduoja spręsti prieigos 

prie tarptautinių žurnalų 

nepakankamumo problemą, 

ypač religijos studijų srityje.  

1. Atnaujinti Bibliotekos fondą 

aktualiais teologijos bei dvasiniam 

konsultavimui reikalingais 

šaltiniais.  

2. Sudaryti (viešinti) platesnes 

sąlygas studentams ir dėstytojams 

naudotis elektronine Bibliotekos 

šaltinių prieiga prie religijos srities 

tarptautinių leidinių. 

2022 m. III ketvirtis 

1. Bibliotekos fondai papildyti aktualiais 

teologijos ir dvasiniam konsultavimui šaltiniais 

(pridedamas dokumentas Žurnalai. Dvasinis 

konsultavimas). 

2. Atverta prieiga prie duomenų bazių ir pan.:  

Web of Science (WoS) – bibliografinės duomenų 

bazės, pateikiančios autorių citavimo duomenis, h-

indeksą, žurnalų svorio koeficientus ir kt., 

Incites Benchmarking and Analytics, Essentials 

Science Essentials – mokslo rezultatų vertinimo 

įrankių, 

EndNote – bibliografinės informacijos tvarkymo 

 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
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įrankio 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-

search. 

3. Sudarytos platesnės sąlygos studentams ir 

dėstytojams naudotis elektronine Bibliotekos 

šaltinių prieiga prie tarptautinių religijos srities 

leidinių: 2022 m. Klaipėdos universitetas per 

prenumeruojamas duomenų bazes turi prieigą prie 

šių duomenų:  

• 421 tūkst. elektroninių knygų 

(EBSCO eBook Academic Collection, Academic 

Complete, eBooks on Science Direct, Springer 

Engineering Collection, KU, KTU, VDU, 

VilniusTECH), 

• 25 864 mokslo žurnalų 

(EBSCO, APA PsycARTICLES, SAGE Journals, 

Emerald Management Journals Collection, 

Springer Journals, Science Direct (Elsevier),  Wiley 

Online Library, Taylor & Francis), 

• 52 tūkst. visateksčių standartų  (LST).  

El. knygos ir visateksčiai mokslo žurnalų 

straipsniai yra prieinami per KU virtualiąją 

biblioteką (https://vb.ku.lt) ir Ezproxy 

(https://ezproxy.biblioteka.ku.lt) (2022-05-15). 

7. Studijų 

kokybės 

valdymas ir 

viešinimas 

1. Ekspertų grupė 

rekomenduoja patikslinti, kaip 

žymėti vertinimo aprašus 

priskiriant užduotis, kaip 

studentai yra informuojami apie 

vertinimo aprašus ir supranta, 

kaip tai naudojama.  

2. Ekspertų grupė mano, kad 

1. Viešinti studijų programą 

įvairiomis priemonėmis.  

2. Apsvarstyti dalyko ir 

programos vertinimo 

periodiškumą.  

3. Peržiūrėti kaupiamąjį vertinimą 

studijų dalykuose. 

4. Siekti grįžtamojo ryšio: 

1. Studijų programa viešinama įvairiomis 

priemonėmis (KU tinklapyje, AIKOS, Centro 

feisbuko paskyroje ir kt.) nuolat. 

2. Studijų programos ir atskiri dalykai yra 

vertinami pagal bendrus KU principus (KU studijų 

nuostatų 167–169 punktai). Universiteto 

administracija 2 kartus per metus (rudens ir 

pavasario semestruose) atlieka grįžtamojo ryšio 
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reikia skubiai spręsti 

informacijos apie dvasinį 

konsultavimą, jo svarbą 

visuomenėje ir dvasinio patarėjo 

trūkumą.  

3. Ekspertų grupė 

rekomenduoja be apklausos apie 

studijas, kurią vykdo KU 

Studentų atstovybė mokslo 

metų pabaigoje, atlikti formalią 

fakulteto ar universiteto 

vadovybės vykdomą apklausą.  

4. Ekspertų grupė 

rekomenduoja su studentais 

atlikti trumpą dalyko vertinimą 

semestro viduryje. 

5. Ekspertų grupė 

rekomenduoja atlikti trumpus 

semestro vidurio vertinimus.  

numatyti dalykų vertinimo būdus. 

2022 m. III–IV ketvirčiai.  

 

 

tyrimą: pateikia studentams KU patvirtintą Studijų 

dalyko vertinimo anketą apie dėstomo dalyko 

kokybę, rezultatus, prognozes ir rekomendacijas 

dėstytojui.  Bendros apklausos yra rengiamos 

specialistų pagal tam tikrą metodiką, todėl 

nereglamentuotų apklausų vykdyti neleidžiama. 

3. Kaupiamojo vertinimo principai yra apibrėžti 

KU dokumentuose. Dėstytojai laikosi vertinimo 

principų, studentai su jais yra supažindinami 

kiekvieno dalyko pirmojoje paskaitoje.  

 

 

Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės komiteto  pirmininkė  

 

prof. dr. Dalia Pakalniškienė                                                         2022-10-31 

 


