
PAŽANGOS PO IŠORINIO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO ATASKAITOS 

LENTELĖ  

KŪNO KULTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA (612X13027) 

 

Eil. 

Nr. 

Ekspertų 

rekomendacijos 

Aukštosios mokyklos atlikti arba 

planuojami veiksmai  

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos  

1. Pagerinti statistinių 

duomenų apie 

studentų įsidarbinimą  

Nuo 2015 m. antros pusės LEU Karjeros 

centras ir fakulteto atstovai absolventų 

įsidarbinimo stebėsenai naudojasi Karjeros 

valdymo ir informavimo sistema (KVIS).  

Įgyvendinta  

2.  Skatinti akademinio 

personalo judumą ir 

tarptautiunį 

bendradarbiavimą 

(kur ir kada tik 

įmanoma) ir toliau 

plėtoti sėkmingai 

vykdomus studentų 

mainus  

Suaktyvintas dėstytojų ir studentų judumas 

pagal Erasmus+ programą; 

tęsiamas Baltijos šalių sporto mokslo 

tarybos numatytos vizitacijos;  

vykdomi dėstytojų vizitai tarptautinių mainų 

sutarčių  tarp universitų pagrindu; 

dėstytojai laimi konkursus / projektus 

įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse 

institucijose (LMT, ŠMM, ES);  dėstytojai ir 

studentai dalyvauja įvairiose tarptautinėse 

koferencijose, kongresuose, kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, mokomosiose praktikose 

Iš dalies 

įgyvendinta 
 

3.  Toliau ugdyti 

studebtų gebėjimą 

mokytis 

savarankiškai ir 

apsvarstyti 

pasirenkamųjų 

gilinamųjų kursų, jei 

tokių pageidauja 

studentai, galimybę  

 

Studijų programa sudaryta taip, kad studento 

kontaktinis darbas sudaro 47 proc., 

savarankiškas studento darbas – 53 proc. 

studijoms skirto laiko. Programoje veikia du 

gilinamųjų studijų moduliai: pasirinktos 

sporto šakos didaktikos ir sveikatos ugdymo 

(apimtis – 30 kreditų).  

Pagal LEU studijas reglamentuojančius 

dokumentus programoje 9 kreditai skirti 

laisvai pasirenkamiems studijų dalykams 

(LPD), kuriuos studentas renkasi iš LEU 

siūlomo LPD sąrašo, skelbiamo LEU. 

Peržiūrėti ir aptarti studijų dalykų 

savarankiško darbo turinys, užduočių 

atlikimo kontrolė bei parama studentams 

(medžiagos talpinimas VMA,  

konsultavimas įvairiose aplinkose 

(numatytos dėstytojų konsultacijų valandos,  

el.  paštas, Skype ir kt.), metodinio kabineto, 

savarankiško darbo kabineto darbo laikas, 

bibliotekos išteklių gausinimas, metodinių 

priemonių rengimas). 

Iš dalies 

įgyvendinta. 

Numatoma 

koreguoti 

studijų 

programos turinį 

2016 m. rugsėjo 

– gruodžio mėn. 

pagal Švietimo 

ir ugdymo 

studijų grupės  

kypčių aprašą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Užtikrinti, kad 

baigiamųjų darbų 

vadovai tinkamai 

kontroliuotų jų 

rengimą ir kad 

kursinis darbas, 

1. Kursinis darbas yra perkeltas iš 7 į 6 

semestrą.  

2.  Bakalauro darbo temos tvirtinamos 

katedrose 6 sem. pabaigoje. Fakulteto taryba 

galutinai tvirtina darbų temas. 

3. 7 sem. pabaigoje katedrų posėdyje 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

 



skirtas pasirengti 

baigiamojo darbo 

rašymui, 

akademiniame 

tvarkaraštyje būtų 

numatytas anksčiau  

vadovai referuoja apie darbų rengimo eigą.  

4. Likus mėnesiui iki katedrinio gynimo, 

katedrų posėdyje, kartu su vadovu,  

studentai pristato atlikto darbo įrodymus. 

5. Pagal galiojančius LEU dokumentus 

vykdomas pirminis darbų gynimas katedrose 

(balandžio mėn.) 

5. Aprašyti metodinius 

nurodymus, skirtus 

pasiruošimui mokyti 

studentus su negalia  

Programoje studijuoja klausos ir regos 

negalią turintys studentai. Modulių (dalykų) 

programas rengiantis koordinuojantis 

dėstytojas, pritaiko modulių (dalykų) 

programas negalią turintiems studentams, 

individualizuoja užduotis, konsultuoja, 

studentams ir dėstytojui priimtina forma 

organizuoja atsiskaitymą, sudaro galimybes 

naudoti neįgaliesiems reikiamas priemones 

ar įrangą.  

LEU bibliotekoje yra teikiamos paslaugos 

neįgaliems skaitytojams 

(http://leu.lt/biblioteka/lt/paslaugos-

neigaliems-skaitytojams.html ).  

Neįgaliems studentams sudaromos 

galimybės atvykti į paskaitas, pratybas, 

seminarus su socialiniu darbuotoju ar kitu 

pagalbiniu personalu. 

Praktikos vadovas sudaro galimybę 

neįgaliam studentui praktiką atlikti 

neįgaliųjų ugdymo įstaigose ir neįgaliųjų 

sporto organizacijose.  

Iš dalies 

įgyvendinta 
 

6. Apsvarstyti galimybę 

siūlyti anglų kalbos 

mokymą per visą 

studijų laikotarpį  

Anglų kalba yra kaip studijų dalykas 1 ir 2 

sem. Yra sudaromos keletas galimybių 

anglų kalbos mokymuisi vėlesniuose 

kursuose: 

1. Galima rinktis kaip laisvai 

pasirenkamą dalyką; 

2. Mokytis popaskaitiniu metu 

universiteto organizuojamuose 

kursuose, mokant sumažintą kainą; 

3. Mokytis kai kurių studijų dalykų, 

dėstomų anglų kalba su atvykusiais 

pagal Erasmus programą studentais, 

pvz., Sveikatos ugdymas 

Iš dalies 

įgyvendinta. 

Numatoma 

didinti Erasmus 

studentams 

siūlomų 

modulių / kursų, 

parengtų anglų 

kalba, skaičių, 

juose kviečiant 

dalyvauti ir 

fakulteto 

studentus.  

 

7. Skirti daugiau 

dėmesio socialiniams 

mokslams ir jų 

tyrimams, taip pat, 

papildant darbą, 

atliekamą gamtos ir 

biologijos mokslų 

srityse, ir, 

pasikonsultuoti su 

vadovybe dėl 

galimybės sumažinti 

pedagoginius 

krūvius, kad daugiau 

Iš 2014 m. paskelbtų straipsnių socialinių 

mokslų sričiai tenka – 23 str., biomedicinos 

mokslų sričiai tenka –  10 str. 

Iš 2015 m. paskelbtų straipsnių socialinių 

mokslų sričiai tenka – 13 str., biomedicinos 

mokslų sričiai tenka – 10 str. 

Per 2014 – 2015 m. buvo paskelbti 9 

straipsniai mokslo leidiniuose, esančiuose 

Web of Science duomenų bazėse, iš jų – vienas 

socialinių mokslų. 

Siekiant efektyvinti  mokslinių tyrimų 

vadybą ir formuoti  moksliniais tyrimais ir 

kompetencija grindžiamą studijų programos 

Iš dalies 

įgyvendinta 

 

http://leu.lt/biblioteka/lt/paslaugos-neigaliems-skaitytojams.html
http://leu.lt/biblioteka/lt/paslaugos-neigaliems-skaitytojams.html


laiko skiriant 

tiriamajam darbui  

 

 

 

kokybę, 2015 m. buvo pertvarkyta 

universiteto mokslinio darbo struktūra: 

mokslinis darbas pradėtas planuoti ne pagal 

katedras, o pagal mokslinio darbo temas. 

Buvo patvirtinta SSF mokslinio darbo 

programa 2015-2019 m. „Fizinis ugdymas, 

judesių mokymas, sportas: mokslinis metodinis 

pagrindimas“ 

Šioje programoje yra dvi temos:  

1.„Sportuojančių ir nesportuojančių 

mokinių ir studentų sveikatos ir fizinių 

gebėjimų monitoringas“ (biomedicinos 

mokslų sritis) ir  

2.Lietuvos didelio meistriškumo ir jaunųjų 

sportininkų rengimas ir jų organizmo 

adaptacija prie fizinių krūvių“(socialinių ir 

biomedicinos mokslų sritys) 

Dvi fakulteto temos įrauktos į 

bendrauniversitetines socialinių mokslų 

srities programas:  

1. Didaktikos tyrimų programa: 

„Mokinių ir studentų brandos, sveikatos ir 

mokymosi/sporto pasiekimų kaitos 

tendencijos taikant kūno kultūros/sporto 

turinio naujoves (formalus ir neformalus 

ugdymas)“. 

2. Pedagogų ugdymo ir kvalifikacijos 

tobulinimo programa: 

„Sporto pedagogų / sporto trenerių 

profesinis kryptingumas ir kompetencijų 

raiška skirtingais profesinės karjeros 

etapais bei juos veikiantys veiksniai“.  

Įkurtas LEU mokslo fondas, skatinantis 

rengti aukšto lygmens publikacijas, 

atitinkančias  universiteto prioritetines 

tyrimų temas, kurios yra socialinių mokslų 

srityje 

(http://leu.lt/lt/mokslas/mokslo_fondas.html) 

8. Formalizuoti metinį 

susitikimą su visais 

socialiniais 

dalininkais ir 

paaiškinti, kaip jie 

išrenkami į tarybas ir 

komitetus  

1.  Kiekvienų metų pavasario semestro 

pabaigoje organizuojami posėdžiai 

dalyvaujant fakulteto administracijai,  

dėstytojams ir socialinių partnerių 

atstovams. Aptariama visų pedagoginių 

praktikų eiga, analizuojami aktualūs sporto 

pedagogo rengimo klausimai  ir teikiami 

siūlymai studijų kokybei gerinti. 

2. Į studijų programų komitetus  kviečiami 

patyrę dalyko mokytojai, turintys mokytojo-

eksperto kvalifikaciją, formalaus ir 

nefomalaus ugdymo mokymo įstaigų 

vadovai, specialistai, aktyviai dalyvaujantys 

pedagogų rengimo procese. Gaunami jų 

raštiški sutikimai dalyvauti komiteto 

veikloje.  

Iš dalies 

įgyvendinta 
 

9. Užtikrinti, kad Kiekvienais metais skiriamos universiteto ir Įgyvendinta  

http://leu.lt/lt/mokslas/mokslo_fondas.html


programai būtų skirta 

atitinkama 

bibliotekos išteklių 

dalis  

fakulteto lėšos bibliotekos ištekliams pildyti: 

2016 m. skirta 1835 Eur; 

2015 m. – 3400  Eur;  

2014 m. – 9269  Lt 

 

Parengė Kūno kultūros studijų programos komitetas. Pirmininkas – prof. habil. dr. K. Milašius. 


