
PAŽANGOS PO IŠORINIO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO ATASKAITOS LENTELĖ 

GEOGRAFIJOS STUDIJŲ PROGRAMA (612X13020) 

Eil. 

Nr. 

Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai  Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos  

1. Sukurti reguliaraus ir sistemingo 

programos numatomų studijų 

rezultatų tikslinimo procedūrą ir į 

konsultacijų procesą įtraukti panašias, 

ne Lietuvoje įgyvendinamas 

programas 

Reguliari ir sisteminga geografijos programos atnaujinimo ir tikslinimo veikla 

vykdoma kontroliuojant Geografijos studijų programos komitetui. Nuolat 

bendradarbiaujama su aukštosiomis mokyklomis Lenkijoje (Vroclavas, Torūnė, 

Čenstochova), Čekijoje (Usti nad Labem) ir kitų šalių universitetais. 

 

2015–2016 m. 

 

2. Ir toliau tikrinti dalykų turinį, 

siekiant, kad dalykai mažiau kartotųsi 

ir kad būtų įtrauktos temos, labiau 

susijusios su naujausiais pokyčiais 

dalyko srityje ir mokyklų 

bendrosiomis ugdymo programomis. 

Tam galėtų padėti sistemingas 

socialinių partnerių mokyklose 

konsultavimas 

Studijų programa yra nuolat prižiūrima geografijos studijų programos komiteto, 

dalykų aprašai peržiūrima prieš kiekvienų naujų mokslo metų pradžią, jie yra 

įdėti į VMA (moodle). 

Geografijos studijų programos pagrindų optimizavimas, derinant jį su 

mokyklinėmis geografijos programomis ir atsižvelgiant į socialinių partnerių 

rekomendacijas. 

Kasmet vyksta nacionalinis Č. Kudabos geografijos konkursas, jo organizacija 

reikalauja susitelkimo, dirbant  su keliais šimtais Lietuvos geografijos mokytojų 

ir jų mokiniais. Kiekvienais metais atnaujinama Jaunųjų geografų mokyklos 

(JGM) veikla, trunkanti kelis dešimtmečius, dirbant su besidominčiais geografija 

mokiniais iš visos Lietuvos. 

Siekiant platesnio ir glaudesnio bendradarbiavimo su Lietuvos visuomene, 

mokytojais bei viešinant geografijos  studijų programas Geografijos ir turizmo 

katedra ir geografijos studijų programos komitetas organizuoja  nacionalinę 

mokslinę konferenciją „Geografija ir edukacija“, o jos pagrindu leidžia mokslo 

almanachą „Geografija ir edukacija“.  Konferencijoje dalyvauja pranešėjai iš 

Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokymo ir ugdymo įstaigų, svečiai iš užsienio. 

Siekiant populiarinti geografijos bakalauro studijų programą bei aktyvinti 

dėstytojų, mokytojų bei mokinių bendras veiklas sudarytos bendradarbiavimo 

sutartys su šiomis organizacijomis: keliomis Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokyklomis, Lietuvos geografijos mokytojų asociacija, Lietuvos geografų 

2015–2016 m.  



draugija, Lietuvos kartografų draugija, Lietuvos demografų draugija, keliomis 

turizmo agentūromis, Lietuvos saugojamų teritorijų tarnyba, VĮ Gis-Centru. 

Lietuvos gamtos tyrimų centu, Lenkijos lietuvių draugija ir kt. 

3. Atlikti studijų turinio pakeitimus, 

skirtus pagerinti studentų anglų 

kalbos mokėjimui, tai gali apimti 

formalesnį kalbos mokėjimą ir 

didesnį anglų bei kitų kalbų įtraukimą 

į geografijos studijų dalykus. 

Užsienio kalbos mokėjimas tobulinamas privalomuose specialybės kalbos 

užsiėmimuose (6 kr.), kuriuose mokymas organizuojamas, atsižvelgiant į įvairių 

geografijos dalykų specifiką. 

2015–2016 m.  

4. Skatinti darbuotojus domėtis 

tobulinimosi galimybėmis, siekiant, 

kad pagerėtų kai kurių darbuotojų 

anglų kalbos įgūdžiai ir kad daugiau 

darbuotojų dalyvautų tarptautinių 

tyrimų, publikavimo bei mokymo 

veiklose 

Dauguma katedros dėstytojų tobulina anglų kalbos žinias 

organizuojamuose kursuose LEU ar kitose institucijose, gautas žinias 

pritaikant rengiamuose projektuose Horizontas 2020, dvišalio 

bendradarbiavimo projektuose su Lenkija, Latvija, Kroatija, Ukraina, 

Baltarusija. 

2015–2016 m.  

5. Toliau gerinti įrangos išteklius ir 

spręsti knygų, ypač didaktinės 

literatūros, vadovėlių ir tarptautinės 

mokslinės literatūros, įskaitant 

leidinių anglų kalba, trūkumo 

problemą 

Sudaryta LEU Geografijos ir turizmo katedros ir VĮ Gis-Centro 

bendradarbiavimo sutartis, vykdomas bendradarbiavimas pagal numatytus 

įsipareigojimus. Gauta ir naudojama ESRI programinės įrangos ArcGIS 

edukacinė licencija.  

Geografine informacija daugiausia disponuojama šiose tarptautinėse bazėse, 

užsakytose LEU: 

Academic Search Complete, Business Source Complete, Cambridge Journals 

Online, eBooks on ScienceDirect, GreenFILE, Lietuvos statistikos departamento 

konfidencialių statistinių duomenų duomenų bazė, Literary Reference Center, 

MasterFILE Premier, ScienceDirect, Springer LINK, Taylor & Francis Online ir 

kt.  

http://www.leu.lt/biblioteka/lt/biblioteka_informacijos_istekliai/informacijos_istekliai_leu_istekli

ai/leu_istekliai_prenumeruojamos_db.html 

2015–2016 m.  

6. Skatinti studentus aktyviau dalyvauti 

studentų mainų programoje Erasmus; 

užtikrinti, kad studentai gautų tikslią 

ir išsamią informaciją, ir pašalinti 

visus pastebėtus neigiamus 

akademinius padarinius, atsiradusius 

dėl studentų nedalyvavimo studijų 

Studentai intensyviai dalyvauja Socrates mainų programose, vykdami į 

Lenkijos, Ispanijos, Čekijos, Portugalijos, Turkijos universitetus. 

Atitinkamai 4-6 minėtų užsienio šalių studentai vyksta į mūsų universitetą 

mokytis geografijos studijų programoje.  

Tarptautinių ryšių skyrius dalinasi studijų užsienyje galimybėmis tiesiogiai 

su studentais. 

Nuolat  

http://www.leu.lt/biblioteka/lt/biblioteka_informacijos_istekliai/informacijos_istekliai_leu_istekliai/leu_istekliai_prenumeruojamos_db.html
http://www.leu.lt/biblioteka/lt/biblioteka_informacijos_istekliai/informacijos_istekliai_leu_istekliai/leu_istekliai_prenumeruojamos_db.html


programoje tam tikrą laikotarpį. 

7. Šalinti nuolatinius baigiamųjų darbų 

trūkumus, stengiantis pagerinti jų 

analitinę dalį (content), ir , 

atsižvelgiant į tai, kad numatomi 

studijų rezultatai apima vienos arba 

daugiau užsienio kalbų mokėjimą, 

apsvarstyti, ar nereikėtų taikyti 

griežtų reikalavimų dėl šaltinių 

užsienio kalba citavimo. 

Darbo grupė, sudaryta 2015-11-11 rektoriaus įsakymu Nr. 1-534 „Dėl darbo 

grupės sudarymo“ parengė rekomendacijas dėl bibliografinio aprašo stilių, 

siūlomų naudoti Lietuvos edukologijos universiteto studijų ir mokslo darbuose. 

Geografijos baigiamuosiuose darbuose naudojamas American Psychological 

Association (APA) bibliografinio aprašo (citavimo) stilius. 

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. privaloma tvarka – LEU (yra Rektoriaus 

įsakymas) – socialinės srities baigiamieji darbai turės naudoti APA stilių.  

 

2015–2016 m.  

8. Surengti bendrą kompaniją, kurioje 

dalyvautų visos socialinių dalininkų 

grupės, o ypač dėstantys absolventai, 

siekiant padidinti programos 

matomumą visuomenei ir užtikrinti 

stojančiųjų skaičiaus didėjimą, nes tai 

– esminė programos tvarumo ir 

nuolatinio geografijos mokytojų 

profesijos gretų papildymo sąlyga. 

Geografijos studijų programos komitetas, atsakingas už geografijos programos 

įgyvendinimą, kartu su socialiniais partneriais du kartus per semestrą rengia 

bendrus susitikimus, kuriuose aptariamos programos optimizavimo galimybės. Ši 

informacija skelbiama Geografijos ir turizmo katedros tinklalapyje ir Lietuvos 

geografijos mokytojų asociacijos tinklalapyje. 

Veikla vyksta 

sistemingai 

 

 

Parengė Geografijos studijų programos komitetas. Pirmininkas – prof. dr. Saulius Stanaitis. 


