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Bakalauro studijų programos SPECIALIOJI PEDAGOGIKA 612X17001 

PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2014-2016 METAMS 
 

Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 

     FSWDS has to give more 

intention on training special 

pedagogues according to 

progressive educative ideas, the 

ideas of inclusive education 

raising intellectual and moral 

potential of the nation. 

 

      The programme purpose, the 

mission and the development 

strategy of the FSWDS have to 

be more in the sense of the 

inclusive education, 

international  directives and EU 

strategic development 

documents.   

 

… there should be more 

reasonable renewal of learning 

outcomes according to 

preparing students for  work 

with children with special needs 

in mainstream schools. 

Studijų programos 

koncepcijos 

tikslinimas, 

akcentuojant 

inkliuzinio 

ugdymo vertybes 

Inkliuzinio ugdymo temų 

integravimas į specialybės  

dalykų turinį. 
 

Dalykų 

dėstytojai. 

2011 / 2014 

Inkliuzinio ugdymo 

temų ir Europos 

inkliuzinio ugdymo 

agentūros direktyvų 

integravimas bent į 

50% studijų 

programos  dalykų 

turinį, susiejant su 

dalykų studijų 

rezultatais (būsimų 

specialiųjų 

pedagogų 

profesinės veiklos 

kompetencijų 

ugdymusi). 

Inkliuzinio 

ugdymo 

studijų už-

duotys ir 

rezultatai  

integruoti 

iš viso į 

25-ių  

dalykų tu-

rinį ir 2014 

m. tai su-

daro 153 

kr. (64 

proc.) pro-

gramos 

apimties. 
-----  

Dalykų aprašų turinio 

stebėsena AIS 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė 

doc. Irena 

Kaffemanienė 

Studijų programos 

stiprinimas, diegiant 

studentų inkliuzinio 

ugdymo vertybių 

ugdymąsi 

doc. Lina 

Miltenienė 

Į programą 

integruotas 

naujas da-

lykas 

Inkliuzinis 

ugdymas 

(S270B345

) – 5 kr. 

(Fakulteto 

tarybos 

posėdžio 

2014-01-

07 nutar.). 
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 

The professional activities that 

the graduates (bachelor in 

education, special pedagogue; 

bachelor in speech therapy)   

should be able to perform, 

should be more concrete, with 

their clear clarification.  

They are written more on 

general basis. 

Patikslinti studijų 

programos 

numatomus 

rezultatus. 

Studijų programos 

numatomų rezultatų 

tikslinimas. 

 
 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė 

doc. Irena 

Kaffemanienė 

 

Lekt. Daiva 

Kairienė 

 
 

2012-/ 2014 
 

Studijų krypties 

dalykų studijų 

rezultatai susieti su 

būsimojo 

specialisto 

(specialiojo 

pedagogo, 

logopedo)  

profesinės veiklos 

kompetencijomis 

Studijų 

programos 

tikslai ir 

numatomi 

rezultatai 

suderinti 

su studijų 

programos 

koncepcija, 

nacionali-

niais reika-

lavimais 

specialiojo 

pedagogo 

ir naciona-

liniais bei 

tarptauti-

niais reika-

lavimais 

logopedo 

pareigybei.  

-------  
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 

The professional activities that 

the graduates (bachelor in 

education, special pedagogue; 

bachelor in speech therapy)   

should be able to perform, 

should be more concrete, with 

their clear clarification.  

 

Patikslinti studijų 

programos numa-

tomų rezultatų 

dermę su šiuo-

laikinio specialiojo 

pedagogo profe-

sinei veiklai bū-

tinais gebėjimais 

Studijų programos 

numatomų rezultatų 

tikslinimas; 

specialiųjų pedagogų 

apklausa 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė 

doc. Irena 

Kaffemanienė 

2014- 2015 

Numatomi studijų 

rezultatai atitinka   

specialiojo 

pedagogo 

profesinei veiklai 

būtinus gebėjimus  

---- 

Atliktas ty-

rimas 

„Specialių-

jų pedago-

gų kompe-

tencijų to-

bulinimo 

poreikiai 

inkliuzinio 

ir specia-

liojo ugdy-

mo aplin-

kose“(Stud

Ž. Baben-

skaitė, vad. 

I.Kaffema-

nienė). 

 

Studijų programos turinio 

tikslinimas, atnaujinimas 

Studijų 

programos 

komitetas 

2015 ----- 

Studijų re-

zultatų pa-

siektumui 

užtikrinti 

studijų 

programa 

papildyta 2 

naujais 

dalykais: 

Specialiojo 

pedagogo 

asistento 

praktika ir 

Individual

us ugdymo 

planas. 
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 

… qualification requirements for 

branche Speech therapy should 

be explained with more details 

and according to requirements 

of these professions. 

… learning outcomes for 

branche Speech therapy aren’t 

presented in relation to subject 

level. 

Sukonkretinti 

dalykų studijų 

rezultatus, 

susiejant juos su 

būsimojo 

specialisto 

(specialiojo 

pedagogo, 

logopedo)  

profesinės veiklos 

kompetencijomis 

(studijų programos 

rezultatais) ir 

veiklos sritimis. 

Diskusija su socialiniais 

part 

Susitikimas – diskusija 

„Šiuolaikiniai 

kvalifikaciniai 

reikalavimai specialiojo 

pedagogo ir logopedo 

pareigybei“. 

su studijų programos 

socialiniais partneriais, 

studijų programos 

komiteto nariais (2014-03-

13).  
 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė 

doc. Irena 

Kaffemanienė 

 

Lekt. Daiva 

Kairienė 

Prof. Regina 

Ivoškuvienė 

 

SPK nariai 

2014 

Dalykų studijų 

rezultatai dera su 

būsimojo 

specialisto 

(logopedo)  

profesinės veiklos 

kompetencijomis 

(studijų programos 

rezultatais) ir 

veiklos sritimis 

Specializac

ijos dalykų 

studijų re-

zultatai de-

ra su spe-

cializacijos 

programos 

numato-

mais rezul-

tatais (lo-

gopedo 

kompeten-

cijomis) ir 

veikla 

---  

Specializacijos Logopedija 

studijų turinio ir 

numatomų rezultatų 

tikslinimas 

2014- 2015 

Specializac

ijos Logo-

pedija 

studijų re-

zultatų pa-

siektumui 

užtikrinti 

studijų 

programa 

papildyta 

nauju da-

lyku -

Fonetika 

 

Specializac

ijos Logo-

pedija stu-

dijų rezul-

tatų pa-

siektumui 

užtikrinti 

studijų 

programa 

papildyta 

nauju daly-

ku -Veido 

ir kaklo 

anatomija 
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 

--------------- 

 

 

Susieti specializa-

cijos Autizmo 

spektro ir elgesio 

sutrikimai dalykų 

ir specializacijos 

programos numa-

tomus studijų re-

zultatus su kvali-

fikaciniais reika-

lavimais rengia-

mam specialistui 

Patikslinti specializacijos 

dalykų studijų rezultatus, 

susieti su studijų 

programos numatomais 

rezultatais. 
 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė 

doc. Irena 

Kaffemanienė 

 

Doc. Renata 

Geležinienė 

 

SPK nariai 

 
 

 

2014 – 2015 

Specializacijos 

Autizmo spektro ir 

elgesio sutrikimai 

dalykų studijų 

rezultatai dera su 

būsimojo specialis-

to profesinės veik-

los kompetenci-

jomis (specializa-

cijos studijų re-

zultatais) ir veiklos 

sritimis 

----- 

Specializac

ijos ASES 

dalykų stu-

dijų rezul-

tatai dera 

su speciali-

zacijos  

studijų 

rezultatais, 

kvalifikaci

niais reika-

lavimais ir  

veikla 

 

------------- 2015-2016 ------ 

Specializac

ijos ASES 

studijų 

rezultatų 

pasiektum

ui užtikri-

nti studijų 

programa 

papildyta 

nauju da-

lyku – 

Kognityvi-

nė elgesio 

terapija 
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 

 

---------- 

 

Suformuluoti / 

patikslinti 

specializacijos 

Autizmo spektro ir 

elgesio sutrikimai 

rengiamo 

specialisto 

koncepciją. 

Diskusija su socialiniais 

partneriais  

arba 

specialiųjų pedagogų 

apklausa 

Doc. Renata 

Geležinienė  

 

Studijų 

programos 

komitetas 

2015-2016 

Parengti kvalifika-

cinius reikalavimus 

specialiajam peda-

gogui – autizmo 

spektro ir elgesio 

sutrikimų specialis-

tui 

--- ----  

 

Learning outcome - the 

principles of the development of 

individual programmes (early, 

preschool education, general, 

special programmes and 

education standards, general 

education plans) - isn’t reflected 

in the learning outcomes of the 

subject level. 
 

Dalykų studijų 

rezultatai susieti su 

studijų programos 

numatomu rezulta-

tu („Tenkins spe-

cialiuosius ugdy-

mosi poreikius, 

atsižvelgs į indi-

vidualią mokinio 

ugdymo/si spec-

ifiką, galimy-

bes...“). 
 

Dalykų turinys papildytas 

individualių vaiko ugdymo 

programų sudarymo ir 

individualizuoto ugdymo 

metodų taikymo gebėjimų 

ugdymosi užduotimis. 
 

Dalykų 

dėstytojai 

 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė 

doc. Irena 

Kaffemanienė 

 

SPK nariai 
 

2013-2014 

Dalykų turinys 

papildytas indivi-

dualių vaiko 

ugdymosi programų 

sudarymo ir 

individualizuoto 

ugdymo metodų 

taikymo gebėjimų 

ugdymosi 

užduotimis 

Dalykų 

(bendr. ir 

spec. peda-

gogika, da-

lykų didak-

tikų, logo-

pedija) stu-

dijų rezul-

tatai susieti 

su stud. 

programos 

numato-

mais rezul-

tatais 

(„Tenkins 

specialiuo-

sius ugdy-

mosi porei-

kius, atsi-

žvelgs į 

individua-

lią mokinio 

ugdymo/si 

specifiką, 

galimy-

bes...“ 

-----  
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 

Learning outcome - the 

principles of the development of 

individual programmes (early, 

preschool education, general, 

special programmes and 

education standards, general 

education plans) - isn’t reflected 

in the learning outcomes of the 

subject level. 
 

Specifinių 

specialiojo 

pedagogo 

kompetencijų 

ugdymosi 

integravimas į 

studijų krypties  

dalykų turinį. 

 

Studentų gebėjimų tenkinti 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius, teikti 

individualizuotą specialiąją 

pedagoginę pagalbą 

ugdymasis dalykų 

studijose. 

Patikslintus dalykų studijų 

rezultatus susieti su studijų 

programos numatomais 

rezultatais. 

 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė 

doc.Irena 

Kaffemanienė 

 

Dalykų 

dėstytojai 

2014 

Studentų gebėjimų 

tenkinti specialiuo-

sius ugdymosi 

poreikius, teikti 

individualizuotą 

specialiąją pedago-

ginę pagalbą 

ugdymasis dalykų 

studijose. 

 

Dalykų di-

daktikų tu-

rinys revi-

zuotas, 

orientuo-

jantis į di-

delių ir la-

bai didelių 

specialių-

jų ugdy-

mosi po-

reikių ten-

kinimą, at-

sižvelgiant 

į soc. part-

nerių siūly-

mus (iš-

plėst. 

studijų 

progr. ko-

miteto po-

sėdis, 2014 

-11-25). 

---  
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 

 

Learning outcome - the 

principles of the development of 

individual programmes (early, 

preschool education, general, 

special programmes and 

education standards, general 

education plans) - isn’t reflected 

in the learning outcomes of the 

subject level. 
 

 

Dalykų studijų 

rezultatai susieti su 

studijų programos 

numatomu rezulta-

tu („Tenkins spe-

cialiuosius ugdy-

mosi poreikius, 

atsižvelgs į indi-

vidualią mokinio 

ugdymo/si spec-

ifiką, galimy-

bes...“). 
 

Specializacijos Autizmo 

spektro ir elgesio 

sutrikimai dalykų studijose 

integruotos 

individualizuoto ugdymo 

programų sudarymo 

užduotys 

Doc. Renata 

Geležinienė 

 

Specializacijo

s Autizmo 

spektro ir 

elgesio 

sutrikimai 

dalykų 

dėstytojai 

 

SPK nariai 
 

2015-2016 

Specializacijos 

dalykų turinys 

papildytas 

individualių vaiko 

ugdymo programų 

sudarymo ir 

individualizuoto 

ugdymo metodų 

taikymo gebėjimų 

ugdymosi 

užduotimis ir 

atitinka programos  

numatomą rezultatą 

(„Tenkins 

specialiuosius 

ugdymosi 

poreikius, 

atsižvelgs į 

individualią 

mokinio ugdymo/si 

specifiką, 

galimybes...“). 

---- 

Daugumos 

specializa-

cijos daly-

kų studijų 

rezultatai 

suderinti 

su studijų 

programos 

numato-

mu rezul-

tatu („Ten-

kins spe-

cialiuosius 

ugdymosi 

poreikius, 

atsi-žvelgs 

į indivi-

dualią mo-

kinio ug-

dymo/si 

specifiką, 

galimybes.

..“ ir su 

kvalifikaci

niais reika-

lavimais 

specialia-

jam peda-

gogui 
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Programos sandara 

 

There are no enough academic 

hours, if we want to meet 

learning outcomes with regard 

to a thorough examination of the 

assessment and therapeutic 

processes of different speech and 

language disorders. In all 

subjects (Speech therapy 1, 2, 3, 

4) there are only few academic 

hours for teaching students 

about assessment and 

rehabilitation of different speech 

and language disorders 

(articulation disorders, 

dysarthria, disorders of written 

speech, stuttering, voice 

disorders, aphasia, language 

disorders).  

Pertvarkyti 

specializacijos 

Logopedija dalykų 

turinį ir studijų 

nuoseklumas ir 

apimtis kreditais:  

masažas (naujas 

dalykas); d) 

Dvikalbystė ir 

daugiakalbystė 

(naujas dalykas). 
 

Specializacijos dalykų 

pertvarkymas 

Lekt. Daiva 

Kairienė 

Prof. Regina 

Ivoškuvienė 

 

Studijų 

programos 

komitetas 

2015 

Pertvarkytas 

specializacijos 

Logopedija dalykų 

turinys 

----- 

Pertvarky-

tas specia-

lizacijos 

Logopedija 

dalykų tu-

rinys, nuo-

seklumas, 

apimtis 

kreditais 
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Programos sandara 

If we want to meet learning 

outcomes – more attention 

should be given to these speech 

and language disorders. 
Suggestions: For the 

improvement of the study 

programme Special Education 

(branch Speech therapy), in the 

Block III (special education of 

study field), there should be less 

didactics and more subjects 

with aims to teach students 

about particular speech and 

language disorders. 

Studijų programos 

specialaus 

lavinimo dalies 

pertvarkymas, 

keičiant specialiųjų 

didaktikų apimtis 

Studijų programos sandaros 

pertvarkymas, keičiant 

specialiųjų didaktikų apimtis 

Studijų 

programos 

komitetas 

2012-2014 

Specialiųjų didaktikų 

pertvarkymas, 

keičiant  apimtis 

Studijų 

programos 

sandara 

pertvarkyta 

keičiant  

specialiųjų 

didaktikų 

sandarą ir 

apimtis 

kreditais 

------  

------- ------ 

Bendrauniversitetinių (BU) 

dalykų pertvarkymas pagal  

2015-11-18 d. 

ŠU senato nutarimą Nr.4 

(posėdžio protokolo Nr. 

SP-08) 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė 

doc. Irena 

Kaffemanienė 

2015 

BU dalykų 

nuoseklumas ir 

apimtis atitinka 

2015-11-18 d. 

ŠU senato nutarimą 

Nr.4  

---- 

Pertvarkyt

as BU 

dalykų 

nuoseklum

as semest-

ruose 
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Studijų procesas ir studentų vertinimas 

There should be more 

information about different ways 

of seeking of higher education 

institution to ensure that the 

admitted students purposefully 

start studies and plan a 

successful completion by 

achieving good results. 
 

Studentų 

motyvacijos 

skatinimas  
 

Studentų motyvavimo 

priemonių sistema 

universiteto / fakulteto / 

studijų programos 

lygmeniu 

 

 
 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė 

doc. Irena 

Kaffemanienė  

 

Studijų 

programos 

komiteto 

nariai, 

 

dėstytojai 

2014-2016 

Plėtojamos pagal-

bos studentui prie-

monės (konsultaci-

jos, studijų medžia-

gos prieinamumas 

e-priemonėmis) 

Studentai supažin-

dinami su dalyko 

studijų tikslu, nu-

matomais rezulta-

tais, studijų meto-

dais, užduotimis, 

vertinimo metodais 

Informacinės paskaitos I 

kurso studentams. 

Konsultacijų tvarkaraštis. 
Dalies dalykų studijų 

prieinamumas taikant 

technologijomis grįstą 

mokymąsi.  

Studentai gali dalyvauti 

formuluojant dalyko 

užduočių (tarpinių 

atsiskaitymų) vertinimo 

kriterijus.  

Atsižvelgiant į studentų 

pageidavimus, tikslinama 

dalyko tarpinių atsiskai-

tymų tvarka ar vertinimo 

kriterijai. 

 

Tikslinis studijų 

finansavimas 
10 stud. 5 stud.  

Geriausi studentai 

skatinami f-to dek. 

padėkos raštais. 

12 stud. 5 stud.  

During the visit commission got 

information from students that 

there is no enough mobility of 

students.  

Suggestion: Create plan for 

improvement of mobility of 

students 

Studentų judumo 

motyvavimo 

priemonių sistema 

Studentų informavimo apie 

ERASMUS studijas 

renginiai 

 

Studentų judumo statistika 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė doc. 

Irena 

Kaffemanienė 

2014-2016 

Periodiškai vyksta 

ERASMUS 

informaciniai 

seminarai 

studentams ir 

dėstytojams. 

Studijų ap-

linkos tarp-

tautiškumo 

analizė 

(atvykusių 

užs. stud. 

ir dėstytojų 

skaičiaus 

dinamika)– 

išvyko –  

6 stud.; 

atvyko - 15 

Analizuota 

studijų 

mainų pro-

gramose 

dalyvavu-

sių studen-

tų sk. dina-

mika; 

išvyko – 6  

atvyko –22 

D – isv 3; 
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Studijų procesas ir studentų vertinimas 

… students should be more 
develop the abilities of literary 
analysis, preparation of research 
instruments, research 
organization, data collection 
and analysis. Students’ 
involvement into scientific 
activity should be more 
encouraged. 

Studentų tyriminių 

gebėjimų ugdymosi 

stiprinimas 

Tyriminių užduočių 

integravimas į dalykų studijas 

 

Studentų dalyvavimo 

moksliniuose tyrimuose 

skatinimas 

 

Studentų dalyvavimas 

mokslinėse konferencijose 
 

Baigiamųjų darbų 

metodologinės kokybės 

gerinimas 

 

Baigiamųjų darbų įvertinimų 

statistika 

 

Dalykų 

dėstytojai 

 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė 

doc. Irena 

Kaffemanienė 

 

Studijų 

programos 

komitetas 

2014-2016 

Studentai nuo II 

sem. nuosekliai 

ugdosi tyrimo 

gebėjimus  

 

Geresni studentų 

tyriminiai gebėjimai 

 

Parengiami kokybiški 

baigiamieji darbai 

 

Patikslinti 

BD vertini-

mo  kriteri-

jai ir tvar-

ka. 

Parengtas 

Pedagogi-

kos studijų 

baigiamojo 

darbo re-

glamentas 

(f-to taryb. 

posėdis 

2014-10-

28, pr. Nr. 

SGNSTP-

05.  

Atliktas 

studentų  

baigiamųjų 

darbų meto-

dologinės 

kokybės 

tyrimas 

 

Studentų dalyvavi-

mas katedros moks-

liniuose tyrimuose 

3 stud.  

4 stud. 

(studijų 

kokybės 

tyrimai) 

 

Studentų dalyvavi-

mas mokslinėse 

konferencijose 

10 stud. 15 stud.  

In the opinion of the experts 
there should be more final thesis 
strictly connected to speech 
therapy and movement 
correction. Students should be 
encouraged to use foreign 
literature during writing final 
bachelor work. 

Studentų 

motyvavimas rengti 

specializacijų 

baigiamuosius 

darbus 

Baigiamųjų darbų tematikos 

analizė 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė doc. 

Irena 

Kaffemanienė 

2014-2016 

Baigiamųjų darbų 

tematikos stebėsena 

 

Atlikta stu-

dentų  baig. 

darbų tema-

tikos anali-

zė. Specia-

lizacijų 

baig. Dar-

bus gynė 

31,2%stud. 

Atlikta stu-

dentų  baig. 

darbų tema-

tikos anali-

zė. Specia-

lizacijų 

baig. dar-

bus gynė  
27 % stud. 
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Studijų procesas ir studentų vertinimas 

In the self-evaluation report 

there is no information about the 

number of students who have 

used the possibilities provided 

by a system of non- formal or 

self-education; how students are 

informed and consulted at the 

higher education institution 

about the possibilities of such 

assessment and recognition 

while assessing the procedure 

for taking decisions on 

assessment and recognition, the 

ratio of students who took part 

in assessment. 

Neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų 

pripažinimas 

Neformaliuoju būdu įgyjamų 

kompetencijų pripažinimas 

Specialiosios 

pedagogikos 

katedros vedėja 

doc.Lina 

Miltenienė, 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė doc. 

Irena 

Kaffemanienė 

Studijų 

programos 

komitetas 

2015-2016 

Studentų 

motyvavimas įgyti 

profesijai svarbių 

kompetencijų 

neformaliuoju būdu, 

pvz. studentų 

savanoriškų veiklų 

mokyklose skatinimas 

 

--- 

Neforma-

liuoju būdu 

įgytų kom-

petencijų 

įrodymai 

integruoti į 

Pedagogi-

kos studijų 

baigiamąjį 

darbą – 

įsivertini-

mo užduo-

tis (kompe-

tencijų 

aplankas). 

 

-------- 
Studentų karjeros 

stebėsena 

Studentų karjeros 

stebėsenos priemonių 

sukūrimas 

Studijų 

programos 

komitetas 

 

Specialiosios 

pedagogikos 

katedra 
 

2015-2016 

1) Taikomos 

absolventų karjeros 

stebėsenos 

priemonės 
 

--- 

Atliktas ty-

rimas „Stu-

dijų progra-

mos „Spe-

cialioji pe-

dagogika“ 

absolventų 

karjeros 

ypatumai“ 

(stud. 

R.Butkutė, 

vad. prof. 

V.Gudonis, 

konsultavo 

I.Kaffema-

nienė). 
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Studijų procesas ir studentų vertinimas 

-------- 
Studentų karjeros 

stebėsena 

Studentų karjeros 

stebėsenos priemonių 

sukūrimas 

Studijų 

programos 

komitetas 

 

Specialiosios 

pedagogikos 

katedra 

 2015-2016 

Organizuojami 

kasmetiniai 

katedros dėstytojų  

ir alumnų 

susitikimai 

Sukurta alumnų 

duomenų bazė   

Vykdomos alumnų 

apklausos -  (absol-

ventų profesinės 

veiklos ir progra-

mos numatomų 

rezultatų 

tikslinimas 

--- 

2015-11-12 

fakulteto 

mokslinė-

praktinė 

konferencija 

„Alumnų  

idėjos  

socialinės 

gerovės 

praktikai“  

 

Studijų 

programos 

komiteto narė 

soc. partnerė 

Margarita 

Jurevičienė 

--- 

Įkurtas 

alumnų 

klubas; 

sukurta 

alumnų 

duomenų 

bazė   
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Personalas 

More importance should be 

given to publishing articles in 

journals included into 

international databases 

Mokslinių tyrimų 

rezultatų 

publikavimas 

leidiniuose, 

įtrauktuose į 

tarptautines 

mokslo duomenų 

bazes 

Mokslinių tyrimų rezultatų 

publikavimas leidiniuose, 

įtrauktuose į tarptautines 

mokslo duomenų bazes 

Specialiosios 

pedagogikos 

katedros 

vedėja doc. 

Lina 

Miltenienė 

2014-2016 

Dėstytojų 

straipsniai 

publikuojami 

leidiniuose, 

įtrauktuose į 

tarptautines mokslo 

duomenų bazes 

15 str. 14 str  

Personalo sudėtis Programos vyk-

dymui pasitelkia-

mas personalas 

atitinka studijų  

krypties teisės aktų 

reikalavimus 

Personalo atitiktis studijų 

reglamentams 

Specialiosios 

pedagogikos 

katedros 

vedėja 

L.Miltenienė 

 

2015-2016 

 

 

Personalo sudėtis 

atitinka studijų 

krypties reglamen-

tams. Kriterijai: 

dėstytojų moksli-

niai laipsniai 

 

Dėst. su 
mokslo 

laipsniais - 

10,45 et./ 
68,1 proc. 

Neturi m.l. - 

2,7 et. / 17,6 
proc. 

 

Stimulate the use of new 
teaching and learning methods. 

Aktyvaus mokymosi 

metodų diegimas 

studijose 

Dėstytojų pedagoginės 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai  

 

 

Dėstytojai 

 

Studijų 

programos 

komitetas 

2014-2016 

Dėstytojų 

dalyvavimas  

pedagoginės 

kvalifikacijos, 

studijų kokybės 

renginiuose 

Tarpt.konf.

ir studijų 

kokybė - 2 

dėst 

4 dėst./ 4 

reng, 

 

 

Dalykų studijų metodų 

stebėsena 

Studijų 

programos 

komitetas 

2015-2016 

Aktyvaus mokymosi 

metodų diegimas 

studijose 

------ -------  

Create a plan for improvement 
teacher’s activity in project and 
expert activity. 

Dėstytojų 

dalyvavimas 

projektuose  

Dėstytojų dalyvavimas  

projektuose 

Specialiosios 

pedagogikos 

katedros 

vedėja/s 

2014-2016 

Dėstytojų 

dalyvavimas 

projektinėje veikloje 

užsienyje / Lietuvoje 

5 / 7 dėst. 

4 dėst. 

užs.pr. 

/9 dėst. 

Lietuvoje 

 

Ekspertinėje veikloje 1 dėst 1  
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Personalas 

Create a plan for teachers’ 
professional improvement in 
foreign universities. 
Create a plan of pedagogical 
and professional training of 
teachers (internal and external 
professional improvement plan) 
and their advancement. 
 
Create a plan for improvement 
of mobility of teachers and 
limited knowledge of foreign 
language. 
Create a plan for improvement 
of mobility of teachers and 
limited knowledge of foreign 
language. 

Dėstytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas  

Dėstytojų dalyvavimas  

profesinės ir pedagoginės 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, 

tarptautiniuose ir 

nacionaliniuose 

projektuose, 

konferencijose, 

seminaruose 

stažuotėse. 

Dėstytojų dalyvavimas 

mobilumo programose 

Studijų 

programos 

komiteto narė 

doc.Renata 

Geležinienė 

 

2014-2016 

Profesinės kvalifi-

kacijos seminarai, 

taip pat ir tarptau-

tiniai - Lietuvoje 
 

12 dėst. / 

22 reng. 

 

 

Studijų 

programos 

komiteto narė 

doc. Rita 

Melienė 

2014-2016 4) Dalyvavimas 

tarptautiniuose ir 

nacionaliniuose 

projektuose  

Tarptautiniuose projektuose 

5 dėst./3 proj 
4 dėst. / 1 

pr. 
 

Projektuose Lietuvoje 

7 dėst. / 2 

proj 

9 dėst./ 3 

pr.; 

2 dėst./1 

užsak.tyr.. 

 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkė 

doc. Irena 

Kaffemanienė 

 

2014-2016 

Dėstytojų dalyvavi-

mas pedagoginės 

kvalifikacijos, 

studijų kokybės 

tobulinimo ir kt. 

renginiuose 

ERASMUS ir kt. dėstymo vizitai 

(paskaitos, vesti seminarai) užsienyje  

8 dėst. 12 dėst.  

Dėstymas atvykusiems užs. studentams: 

5 dėst.;  

6 dalykai 

5 dėst.;  

6 dalykai 
 

Studijų 

programos 

komiteto narė 

lekt. Daiva 

Kairienė 

2014-2016 5) Dalyvavimas 

tarptautinėse ir 

nacionalinėse 

konferencijose ir kt. 

renginiuose 

3  dėst 

11 dėst. / 

19 reng. 

užs ; 

15 reng. 

Lietuvoje 

 

Dalyvavimas 

užsienio kalbų 

mokymuose 

Dalykinė 

anglų kalba 

- 1 dėst. 
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

         

Išorinių vertintojų 

rekomendacijos 

Atsižvelgiant į 

išor. vertinimo 

išvadas,  pastabas, 

siūlymus, 

rekomendacijas 

Vidinė studijų programos 

kokybės stebėsena 

Studijų 

programos 

komitetas / 

Specialiosios 

pedagogikos 

katedra 

2014-/2016 Studijų programos 

išorinio vertinimo 

rezultatai veiksmin-

gai panaudojami 

tobulinant studijų 

programą 

Revizuota: 

studijų 

progr. 

koncepc., 

tikslas, nu-

matomi 

rezultatai; 

dalykų ir 

programos

studijų 

tikslų ir 

numatomų 

rezultatų 

dermė; 

tobulintas 

dalykų 

turinys ir 

metodai 

Pertvarkytas 

specializaci-

jos Logope-

dija turinys 

ir apimtis 
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Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Sritis Programos vadyba 

  

Studijų programos 

tobulinimas atsižvelgiant į 

ekspertinio vertinimo 

išvadas. 

Studijų 

programos 

komitetas // 

Studijų 

programų 

vertinimo 

komitetas. 

dėstytojai 

 

2014-2016 

Studijų programos 

išorinio vertinimo 

rezultatai 

veiksmingai 

panaudojami 

tobulinant studijų 

programą 

2014-03-

18 apv. 

stalo dis-

kusija 

„Studijų 

programų 

išorinis 

vertinimas: 

pasirengi-

mas, pro-

cesas, re-

zultatai“  

2015-03-

10 

diskusija 

„Logopedo 

praktika: 

reikalavi-

mai ir to-

bulinimo 

kryptys“.  

Dalyviai – 

stud., dėst., 

logopedai 

praktikai -

socialiniai 

partneriai. 

 

 
Programos ir 

specialistų 

poreikio stebėsena 

Specialiųjų pedagogų 

regionuose analizė. 

 

Studijų prog. 

komit.pirm. 

doc. Irena 

Kaffemanienė, 

Studijų progr. 

komiteto na-

rės doc. Rita 

Melienė, Lina 

Miltenienė,  

Renata Gele-

žinienė, lekt. 

Daiva 

Kairienė 

2015-2016 

Specialiųjų pedago-

gų poreikio regio-

nuose analizė 

---- 

Atlikta 

specialiųjų 

pedagogų 

poreikio 

regionuose 

analizė. 

 

 


