PAŽANGOS PO IŠORINIO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO
ATASKAITOS LENTELĖ
KARJEROS PROJEKTAVIMO STUDIJŲ PROGRAMA (621X91002)
Eil.
Nr.

Ekspertų
rekomendacijos

Aukštosios mokyklos atlikti
arba planuojami veiksmai

1

Ištirti
tvarumo
galimybes sujungiant
kai
kurias
magistrantūros
programas.

Priėmimą į studijas vykdyti kas
antrus metus

2

Skatinti savirefleksijos
ir savikritikos kultūrą
visais
programos
vadybos lygmenimis –
dėstytojų,
programos
vadovų ir fakulteto
vadovų.

3

Numatomi
studijų
rezultatai turėtų būti
dalykiškesni
ir
glaudžiau susieti su
organizavimu,
programų planavimu,
metodais
ir
technologijomis.

4

Siekiant
sustiprinti
magistrantūros
programą
profesinio
orientavimo kryptimi, į
ją
reikėtų
įtraukti
daugiau
praktinio
pobūdžio užsiėmimų. Į
Karjeros projektavimo
programą
reikėtų
daugiau
įtraukti
profesinės
patirties
turinčių
praktikos
vadovų.
Baigiamąjį
magistrantūros
darbą
rengti
remiantis
taikomaisiais

5

Bendradarbiauta su VDU dėl
jungtinės programos rengimo
perspektyvų
Studijų programos komiteto
keitimas
Studijų programos komiteto
veiklos interaktyviame lauke
(GOOGLE diskas) diegimas
Grįžtamojo ryšio teikimas
studentams ir dėstytojams
numatomas kiekvieno semestro
pabaigoje
Katedroje ir UMF numatoma
apibendrinti SPK veiklas ir
rezultatus
Organizuotos diskusijos su
socialiniais partneriais ir
absolventais dėl studijų rezultatų
atnaujinimo
Studijų programos komiteto narių
diskusija dėl studijų rezultatų
atnaujinimo
Studijų programos dalykų aprašų
atnaujinimas ir korekcijos pagal
atnaujintus studijų rezultatus
Magistrantų dalyvavimas 2015 m.
pavasrio semestas ugdymo
karjerai seminare „Ugdomasis
vadovavimas“
Atnaujinti studijų dalykų aprašus
praktinio pobūdžio veiklomis

Rekomendacijų
įgyvendinimo
terminai
2014 m. rudens
semestras

2015 m.-2016 m.

2016 m.
pavasario
semestras

Pastabos

LEU senato
sperendimas 2014
gruodžio 17 d.
Nr. 354
Tęsiamos derybos

UMF Taryboje
(2016-04-05)
patvirtintas naujas
SPK

2016 pavasario
semestras

Iki kito
programos išorės
vertinimo

2015 m. rudens
semestras - 2016
m. pavasario
semestras
2016 m. rudens
semestras – 2017
m. pavasario
semestras

Iki kito
programos išorės
vertinimo

Plėtoti ir tobulinti
veiklas iki 2018
m.

Atnaujinti programos personalą
2016 m. rudens
semestras

Atnaujinti baigiamojo darbo
rengimo rekomendacijas ir
sudaryti atmintinę mokslinimas
vadovams bei magistrantams

2017 pavasario
semestras

Plėtoti ir tobulinti
veiklas iki 2018
m.

6

7

8

9

moksliniais
tyrimais,
taip pat projektavimo
metodika ir duomenų
analize.
Skatinti
nuodugniau
Seminare 2015-04-24 karjeros
apsvarstyti
būtinybę
projektavimo magistrantė,
keisti mokymo praktiką,
ugdymo karjerai koordinatorė
siekiant
mokymo Alina Burinskaja skaitė pranešimą
procese
pritaikyti
“Mokytojo vaidmuo karjeros
naujas technologijas.
ugdyme”

Programos
lygmeniu
sukurti
darbuotojų
(kvalifikacijos)
tobulinimo strategiją ir
veiksmų planą.

Gerinti darbuotojų ir
studentų
kalbų
mokėjimo
įgūdžius,
siekiant
didinti
programos
tarptautiškumą.
Didinti recenzuojamų
leidinių skaičių.

Vykdomi karjeros projektavimo
tyrimai. Magistrantų dalyvavimas
jaunųjų mokslininkų
konferencijose „Karjeros
projektavimas: patirtis,
galimybės, iššūkiai“ ir pranešimų
skaitymas atliktų tyrimų pagrindu
2015 birželio 15 d. ir gruodžio 22
d. Lietuvos edukologijos
universitete
Surinkta ir apibendrinta
informacija apie dėstytojų
kvalifikacijos kėlimą, įgytas
kompetencijas 2015 m.

Studijų
programos
komiteto 2015 m.
veiklos plano
ataskaita
2018 m.

Studijų
programos
komiteto 2015 m.
veiklos plano
ataskaita

2015 m. rudens
semestras

Studijų
programos
komiteto 2015 m.
veiklos plano
ataskaita
Išplėtoti
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo
perspektyvinį
planą

Parengtos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo gairės
(R. Bruzgelevičienė, D.
Survutaitė, E. Urnėžienė, P.
Pečiuliauskienė)

2016 m.
pavasario
semestras

Pasitelkiant Tarptautinių ryšių
skyrių tobulintos dėstytojų
užsienio kalbų mokėjimo
kompetencijos (D. Survutaitė, E.
Urnėžienė, P. Pečiuliauskienė, M.
Barkauskaitė)
Bendradarbiauti su tęstinio
mokslo taikomojo leidinio
„Didaktika-MokyklaVisuomenė“ redakcija ir teikti
mokslo straipsnius, parengtus
magistrantų atliktų tyrimų
pagrindu.
Bendradarbiauti su tęstinio
periodinio mokslo žurnalo
„Profesinis rengimas: tyrimai ir
realijos“ redakcija ir teikti mokslo
straipsnius, parengtus magistrantų
atliktų tyrimų pagrindu.
Teikti geriausių magistro darbų
autorių parengtus straipsnius į
universiteto jaunųjų mokslinių
darbų leidinį
Atnaujinti informaciją
elektronianime LEU

2015 m.
pavasario
semestras - 2016
m. rudens
semestras

Plėtoti ir tobulinti
veiklas iki kito
išorinio vertinimo

Iki 2018 m.

Plėtoti ir tobulinti
veiklas iki kito
išorinio vertinimo

informaciniame leidinyje
bendrojo ugdymo mokykloms

10

11

12

Pateikti
daugiau
informacijos
apie
karjeros projektuotojo
profesiją
ir
labiau
informuoti visuomenę.

Suteikti
daugiau
galimybių
atlikti
profesinę
praktiką,
siekiant
ugdyti
taikomuosius Karjeros
projektavimo
gebėjimus.

Rengti recenzuojamą LEU
Karjeros projektavimo
magistrantų baigiamųjų darbų
sąvadą su geriausių baigiamųjų
darbų santraukomis
Magistrantams talkinant 2015
balandžio 24 d. organizuotas
seminaras karjeros specialistams,
mokytojams “KARJEROS
DIENOS”
Atnaujinta lankstinio apie
Karjeros projektavimo magistro
studijų programą informacija
Teikti daugiau informacijos į
VMA
Programos viešinimas LEU
svetainėje taip pat ir parengti
informaciją anglų kalba
https://leu.lt/en/structure/facultiesand-institutes/faculty-ofeducation/all.html
Apskrito stalo diskusijoje aptarti
ir analizuoti socialinių partnerių
lūkesčiai ir pasiūlymai dėl
programos įgyvendinimo, jos
tęstinumo kitoje studijų
programoje
Mokslinė-tiriamoji praktika
organizuota įvairesnėse įstaigose,
atsižvelgiant į magistrantų
poreikius ir tobulinant studentų
praktinius konsultavimo
gebėjimus
Studijų programos magistrantams
padidintos galimybės vykdyti
praktiką daugiafunkciuose
centruose

Į studijų planą įtraukti Organizuoti diskusiją su SPPC dėl
naujas
karjeros karjeros projektavimo galimybių
projektavimo
sritis,
negalią turintiems asmenims
skirtas
specialiųjų
Organizuoti diskusiją su
poreikių
turintiems dėstytojais ir numatyti galimybes
studentams.
praturtinti programos dalykus
įtraukiojo ugdymo aspektais

Pradėta veikla
2015 pavasario
semestre, kurią
numatyta plėtoti
2016 m.
pavasario
semestras
2016 m. rudens
semestras – 2017
m. pavasario
semestras

Plėtoti ir tobulinti
veiklas iki 2018
m.

2015 pavasrio
semestras

Studijų
programos
komiteto 2015 m.
veiklos plano
ataskaita

Nuo 2015
pavasrio semestro

Studijų
programos
komiteto 2015 m.
veiklos plano
ataskaita

Nuo 2015
pavasario
semestro

Baigiamoji
diskusija
Bartuškio
daugiafunkciame
centre

2016 m. rudens
semestras
iki 2018 m.
2017 pavasrio
semestras

Parengė Karjeros projektavimo studijų programos komitetas. Pirmininkė – doc. dr. Dalia Survutaitė.

