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Eil. 

Nr. 

Ekspertų 

rekomendacijos 

Aukštosios mokyklos atlikti 

arba planuojami veiksmai  

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos  

1. Papildyti 

programą 

psichologijos 

prevencinių 

programų 

moduliu 

Parengtas ir nuo 2015 m. rudens 

dėstomas naujas modulis „Raidos 

sunkumų prevencija“ 

Įvykdyta  

2.  Studentų  

judumo 

skatinimas 

 

Tariamasi dėl 2 studentų 

siuntimo į Gdansko universitetą, 

Vystymosi psichologijos 

magistrantūros programą 

(ERASMUS+)  

Plečiamas pasiūlymų tinklas. Kol 

kas dėstytojų tyrėjų lygmenyje 

aktyviai bendradarbiaujama su 

Bydgoščės Karolio Didžiojo 

universitetu, Maskvos 

psichologijos ir pedagogikos 

universitetu, su Roemtono 

universitetu  Londone (University 

of Roehampton). 

Šiais metais Švietimo mainų 

paramos fondas pradėjo skelbti 

konkursus (www.stipendijos.lt). 

Stebime šią informaciją ir 

laukiame tinkamų skelbimų 

studentų praktikoms užsienyje 

atlikti.  

Tarptautinių ryšių skyrius dalinasi 

studijų užsienyje galimybėmis 

tiesiogiai su studentais.  

Vykdoma 

nuolatos  

Vykdomi 

parengiamieji 

darbai 

3.  Dėstytojų darbo 

vietos gerinimas  

Įrengti du dėstytojų kabinetai  

(328 ir 307) (po paskutinio 

Įvykdyta LEU vidiniuose 

dokumentuose 

nurodoma, kad 

http://www.stipendijos.lt/


išorinio vertinimo katedra 

persikėlė į papildomą 321 kab.) 

Individualiai konsultuojama  

dvejose  laboratorijose ir 325 

kab. pagal dėstytojų budėjimo 

tvarkaraštį. 

Po išorinio vertinimo, visose 

auditorijose, kuriose dirba 

dėstytojai yra įrengta multimedia. 

laisvu nuo 

paskaitų metu 

dėstytojai darbo 

vietą gali 

pasirinkti savo 

nuožiūra, ir 

daugelis renkasi 

dirbti namuose, 

nes turi 

galimybę 

nuotoliniu būdu 

(per EZproxy) 

naudotis 

informacijos 

ištekliais 

(duomenų 

bazėmis). 

4. Studijų eiga: ir 

studentai ir 

socialiniai 

partneriai 

išreiškė norą, kad 

praktika truktų 

ilgiau. Ekspertų 

grupė 

rekomendavo, 

kad, idant 

nenukentėtų 

akademinis 

darbas, užuot 

ilginus praktikos 

laiką tikslingiau 

būtų taikyti 

aktyvesnius 

mokymosi 

metodus, ypač 

vertinimo 

metodus. 

Nuo 2015 metų rudens šiek tiek 

pailgintas praktikos laikas, 

paankstinant praktikos pradžią.  

Dėstytojai dėstydami savo dalykų 

modulius skiria užduotis, kurias 

studentai turi atlikti potencialiose 

būsimos praktikos vietose. 

Studentai anksčiau apsilanko 

galimose praktikos vietose, 

susipažįsta su aplinkomis, 

susipažįsta su darbuotojais, 

anksčiau pradeda formuotis 

reikiamus įgūdžius ir gali 

tikslingiau pasirinkti būsimos 

praktikos vietą. 

Vykdoma 

nuolatos  

 

 

5. Baigiamųjų 

darbų 

standartinis 

pateikimo stilius 

pagal APA 

Katedra turi išleidusi metodines 

rekomendacijas, iš dalies 

suderintas su APA.  

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. 

privaloma tvarka – LEU (yra 

Įvykdyta iš 

dalies ir 

ketinama 

vykdyti 

Katedra užsakė 

originalius APA 

vadovus, 

(pagrindinis 

vadovas APA 

Manual 6th ed.), 



Rektoriaus įsakymas) – socialinės 

srities baigiamieji darbai turės 

naudoti APA stilių.  

Planuojama vėl atnaujinti 

metodines rekomendacijas 

studentų baigiamiesiems darbams 

dar labiau atsižvelgiant į APA 

reikalavimus. 

ketina įsigyti 

supaprastintą 

variantą 

studentams. 

 

6. Motyvacinio 

testo projekto 

paviešinimas 

tarptautiniame 

lygmenyje 

Atliekama užduočių validacija, 

LAMA BPO nurodymu 

rengiamas metodo veiksmingumo 

tyrimas.  

Vykdomi 

parengiamieji 

darbai 

 

 

Parengė Psichologijos magistro studijų programos komitetas. Pirmininkas – prof. dr. P. E. 

Hakkarainen. 

 


