
VERSLO ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOS PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2012 – 2016 metai 

 

P R O G R A M O S   T I K S L A I  I R  N U M A T O M I  S T U D I J Ų  R E Z U L T A T A I 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo 

priemonės 

 

Atsakinga

sis asmuo 

/ grupė 

 

Tarpiniai rezultatai 

ir jų stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Pernelyg menki 

programos 

uždaviniai, 

pernelyg 

menkos jų 

sąsajos su 

numatytomis 

kompetencijomi

s. 

Studijų 

programos 

uždavinių, 

kompetencij

ų ir 

rezultatų, 

turinio ir 

metodų 

atitikimo 

naujausioms 

mokslo ir 

rinkos 

tendencijom

s 

įvertinimas. 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininka

s prof. A. 

Gudavičius

, studijų 

programos 

komitetas.  

Studijų programos 

tikslų, uždavinių, 

kompetencijų ir 

rezultatų, turinio ir 

metodų atitikimo 

naujausioms mokslo 

ir rinkos 

tendencijoms analizė, 

aptarimas studijų 

programos komiteto 

posėdžiuose ir 

katedros posėdžiuose. 

Kartą į metus svarstomi 

studijų programos 

uždaviniai, peržiūrimos 

kompetencijos.  

Du kartus į metus 

peržiūrima studijų 

programos kompetencijų 

ir dalykų turinio bei 

metodų esmė.   

Peržiūrėta, 

aptarta ir 

fiksuota 

katedros 

posėdžio 

protokoluose. 

Peržiūrėta, 

aptarta ir 

fiksuota 

katedros 

posėdžio 

protokoluose

. 

Peržiūrėta, 

aptarta ir 

fiksuota 

katedros 

posėdžio 

protokoluose

. 

Peržiūrėti 

studijų 

programos 

uždaviniai 

aititnkamai 

koreguojamas 

studijų 

programos 

tinklelis 

įvedant du 

naujus su 

kalbų ir 

kultūrų 

gretinimu 

susijusius 

dalykus. 

 

Programos 

turinys, 

orientuotas į 

gretinamąsias 

studijas, galėtų 

būti plečiamas, 

jeigu būtų 

daugiau 

gretinamųjų 

dalykų ir 

užsienio kalbų.  

Studijų 

programos 

turinio 

peržiūrėjima

s įtraukiant 

daugiau 

gretinamųjų 

bei 

taikomųjų 

dalykų. 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininka

s prof. A. 

Gudavičius

, studijų 

programos 

komitetas.  

Studijų programos 

turinio analizė, 

aptarimas studijų 

programos komiteto 

posėdžiuose ir 

katedros posėdžiuose.  

Studijų programos 

sandaros peržiūrėjimas, 

gretinamųjų ir taikomųjų 

dalykų įtraukimas į 

studijų programos 

sandarą.  

Peržiūrėtas 

programos 

turinys. Įvedami 

dalykai: 

Tarpkultūrinė 

komunikacija, 

Audivizualaus 

vertimo 

strategijos, 

Lingvokultūrini

s vertimo 

aspektas.  

- Peržiūrėtas 

programos 

turinys. 

Įvedami 

papildomi 

su 

gretinimu 

susiję 

dalykai. 

Gretinamo

ji diskurso 

analizė, 

Kalbų 

kontaktai. 

Keičiamas 

dalykų 

išdėstymas 

Inicijuoti 

studijų 

programos 

pakeitimai. 

Atsižvelgiant į 

paskutinės 

savianalizės 

ekspertų 

išvadas 

(pastabas) 

daugiau 

dėmesio 

programoje 

skiriama su 

kalbų ir 

kultūrų 

gretinimų 

susijusiems 

dalykams. 

 



 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo 

priemonės 

 

Atsakinga

sis asmuo 

/ grupė 

 

Tarpiniai rezultatai 

ir jų stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

semestrais 

atsižvelgia

nt į dalykų 

turinį, 

nuoseklų 

kalbų 

gretinimo 

kompetenc

ijos, 

kultūrų ir 

kalbų 

pažinimo 

kompetenc

ijos 

formavimą

.  

Programoje 

vietoj 

Sociologvistik

os ir 

Psicholingvisti

kos įvedami 

du nauji 

dalykai: 

Gretinamoji 

diskurso 

analizė bei 

Kalbų 

kontaktai.  

Kaip 

pasirenkamą 

dalyką nutarta 

siūlyti antrąją 

užsienio 

Kalbą.  

PROGRAMOS SANDARA 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo 

priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato 

kriterijai 

Priemonių  

įgyvendinimas 

periodo pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

 

    2012 2013 2014 2015 2016 



Nėra 

integracijos 

dalykų tikslų, 

ugdomų 

gebėjimų 

lygmenyse, 

kiekvienas 

dalykas siekia 

savų tikslų 

Studijų dalykų 

tikslų peržiūra, 

studijų dalykų 

tikslų integracijos 

peržiūra ir 

derinimas.  

Studijų programos 

komiteto 

pirmininkas prof. 

A. Gudavičius. 

Dalykų autoriai.  

Situacijos analizė 

studijų programos 

komitete, 

rekomendacijų 

pateikimas katedros 

posėdyje, studijų 

dalykų kortelių 

atnaujinimas 

rekomenduojamais 

turinio papildymais 

 

Į studijų 

dalykus 

įtraukti tikslai, 

uždaviniai bei 

ugdomos 

kompetencijos 

siekiant 

dalykų sąsajos 

ir integracijos.  

Peržiūrėti visi 

programos studijų 

dalykai.  

Peržiūrėti 

naujai įtraukti 

studijų 

programos 

dalykai.  

Peržiūrėti 

naujai 

įtraukti 

studijų 

programos 

dalykai. 

  

Taikomo 

metodai galėtų 

būti 

modernesni. 

Studijų dalykų 

peržiūra, taikomų 

metodų peržiūra.  

Studijų programos 

komiteto 

pirmininkas prof. 

A. Gudavičius. 

Dalykų autoriai, 

studentas. 

Situacijos analizė 

studijų programos 

komitete, 

rekomendacijų 

pateikimas katedros 

posėdyje, studijų 

dalykų kortelių 

atnaujinimas 

rekomenduojamais 

metodų pakeitimais 

ir papildymais.  

 

Į studijų 

dalykus 

įtraukti nauji 

mokymo/si 

metodai.  

Peržiūrėti visi 

programos studijų 

dalykai, atskirų studijų 

programų dalykų 

metodai suderinti 

tarpusavyje.  

Peržiūrėti 

naujai įtraukti 

studijų 

programos 

dalykai, jų 

metodai ir jų 

dermė su 

studijų 

programos 

tikslais ir 

uždaviniais.  

 Peržiūrėti 

naujai įtraukti 

studijų 

programos 

dalykai, jų 

metodai ir jų 

dermė su 

studijų 

programos 

tikslais ir 

uždaviniais 

 



Dalyko 

aprašuose 

nepakankamai 

racionaliai 

pateikiami 

atsiskaitymai 

Studijų dalykų 

peržiūra, taikomų 

atsiskaitymų 

peržiūra.  

Studijų programos 

komiteto 

pirmininkas prof. 

A. Gudavičius. 

Dalykų autoriai, 

studentas. 

Situacijos analizė 

studijų programos 

komitete, 

rekomendacijų 

pateikimas katedros 

posėdyje, studijų 

dalykų kortelių 

atnaujinimas 

rekomenduojamais 

vertinimo metodais.  

Į studijų 

dalykus 

įtraukti 

vertinimo 

metodai 

Studijų dalykų 

peržiūra. 

Studijų dalykų 

peržiūra. 

   

Studijuojamų 

dalykų turinys 

iš dalies 

atitinka rūšį ir 

pakopą. 

Studijų dalykų 

peržiūra.  

Studijų programos 

komiteto 

pirmininkas prof. 

A. Gudavičius. 

Dalykų autoriai, 

studentas. 

Situacijos analizė 

studijų programos 

komitete, 

rekomendacijų 

pateikimas katedros 

posėdyje, studijų 

dalykų kortelių 

atnaujinimas, tikslų, 

kompetencijų, 

atitinkančių studijų 

programos pakopą, 

peržiūra ir 

įtraukimas.  

 

Studijų 

dalykas 

Dalykinė 

mokslinė 

užsienio kalba 

pertvarkytas 

atsižvelgiant į 

antrosios 

pakopos 

reikalavimus. 

Atsisakyta 

dalyko 

Bendrinė 

lietuvių kalba.  

Visi studijų dalykai 

peržiūrėti atsižvelgiant 

į reikalavimus II-osios 

pakopos studijoms.  

Peržiūrėti 

naujai įtraukti 

studijų 

programos 

dalykai. 

   



Siūlytina 

mokant 

vertimo 

teorijos ir 

praktikos 

supažindinti 

su 

naujausiomis 

kompiuterinė

mis vertimo ir 

redagavimo 

programomis.  

Studijų dalyko 

Vertimo teorija ir 

praktika keitimas 

dviems 

Gretinamosios 

kalbotyros 

magistrantūros 

studijų programos 

tikslą ir 

uždavinius 

atitinkančiais 

dalykais.  

Studijų programos 

komiteto 

pirmininkas prof. 

A. Gudavičius. 

Dalykų autoriai, 

studentas. 

Situacijos analizė 

studijų programos 

komitete, studentų 

apklausa siekiant 

išsiaiškinti studentų 

poreikius, naujų 

vertimo ir gretinimo 

kompetencijas 

ugdančių dalykų 

įtraukimas. 

Dalykų 

Audivizualaus 

vertimo 

strategijos, 

Lingvokultūri

nis vertimo 

aspektas 

įtraukimas į 

studijų 

programos 

sandarą.  

Įtraukti dalykai: 

Audivizualaus vertimo 

strategijos, 

Lingvokultūrinis 

vertimo aspektas 

    

Studentams 

nepateikiami 

baigiamųjų 

darbų 

vertinimo 

kriterijai.  

Biagiamųjų darbų 

vertinimo kriterijų 

sukūrimas 

Dėstytoja doc.dr. 

Reda Toleikienė 

Situacijos analizė 

studijų programos 

komitete, 

rekomendacijų 

pateikimas katedros 

posėdyje, vertinimo 

kriterijų sukūrimas, 

studijų dalyko 

kortelės 

atnaujinimas.  

Atnaujinta 

biagamojo 

darbo rengimo 

dalyko kortelė, 

sukurti 

vertinimo 

kriterijai, 

vertinimo 

kriterijai 

viešinami 

studentams.  

Atnaujinta dalyko 

kortelė, sukurti 

vertinimo kriterijai, jie 

pateikti studentams. 

Studentams įvestas 

mokslinio darbo 

rengimo  

Darbus 

rengiantys 

studentai 

supažindinami 

su vertinimo 

kriterijais. 

Svarstyti 

biagiamųjų 

darbų rengimo 

ir gynimo 

rezultatai. 

Darbus 

rengiantys 

studentai 

supažindin

ami su 

vertinimo 

kriterijais. 

Svarstyti 

biagiamųjų 

darbų 

rengimo ir 

gynimo 

rezultatai.  

Svarstyti 

2015-06-17 

baigiamųjų 

darbų gynimo 

rezultatai.  

Apie magistro 

darbų gynimą 

kalbėjo studijų 

programos 

komiteto narė 

Aina 

Būdvytytė. Ji 

pasakė, kad 

apginti trys 

darbai. Vienas 

darbas iš trijų 

buvo 

silpnesnis. 

Labai svarbus 

studentų 

konsultavimas 

ir pagalba 

rengiant 

magistro 

darbus.Į tai 

reikėtų 

atkreipti 

dėmesį kitais 

mokslo 

2016-06-

21 

svarstyti 

baigiamų

jų darbų 

rengimo 

ir 

gynimo 

rezultatai

2016 m. 

ginti 

darbai 

nebuvo 

stiprūs. 

Viena iš 

prežasčių 

žema 

studenty

ų 

motyvaci

ja 

konstulu

otis ir 

išnaudoti 

katedros 

teikiamas 

individua

lių 

konsultac



metais.  

 

ijų su 

vadovais 

galimybe

s. 

Posėdžio 

metu 

nutarta, 

kad labai 

svarbu 

bendram

e 

posėdyje 

svarstyti 

vadovų 

temų 

formuluo

tes, nes 

viena iš 

magistro 

darbo 

rengimo 

problemų 

buvo 

neaiškios 

ir per 

plačios 

magistro 

darbų 

formuluo

tės.  



Programos 

turinys iš 

dalies atitinka 

naujausius 

mokslo 

pasiekimus. 

Beveik visų 

dalykų 

literatūros 

sąrašuose 

trūksta 

naujesnių 

publikacijų, 

ypač užsienio 

kalbomis, 

nenurodomi 

internetiniai 

šaltiniai, 

duomenų 

bazės.  

Literatūros 

užsienio kalba, 

duomenų bazių 

naudojimas 

studijų dalyke. 

D.Roikienė, 

programoje 

dirbantys dėstytojai  

 

Studijų dalykų 

aprašų peržiūra, 

dalykų / modulių 

kortelės pildomos 

papildoma literatūra 

užsienio k. , 

duomenų bazės 

nuorodomis  

50 proc. 

dalykų (iki 

2016 m.) 

literatūros 

užsienio kalba 

studijos 

įtrauktos į 

užduočių 

vertinimo 

kriterijus.  

100 proc. 

dalykų (iki 

2016 m.) 

dalyko apraše 

pateikiamas 

rekomenduoja

mos literatūros 

užsienio kalba 

sąrašas, 

nuorodos į 

tarptautines 

duomenų 

bazes. 

Dalykų kortelių 

pertvarkymas įtraukiant 

literatūrą užsienio 

kalba, duomenų bazių 

nuorodas.  

Dalykų 

kortelių 

pertvarkymas 

įtraukiant 

literatūros 

užsienio kalba  

studijos 

įtrauktos į 

užduočių 

vertinimo 

kriterijus. 

Dalykų 

kortelių 

literatūros 

sąrašo 

papildyma

s 

nuorodomi

s į 

naujausią 

literatūrą ir 

duomenų 

bazes.  

Dalykų 

kortelių 

literatūros 

sąrašo 

papildymas 

nuorodomis į 

naujausią 

literatūrą ir 

duomenų 

bazes. 

Dalykų 

kortelių 

literatūro

s sąrašo 

papildym

as 

nuorodo

mis į 

naujausią 

literatūrą 

ir 

duomenų 

bazes. 

 

PERSONALAS 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo 

priemonės 

 

Atsakingasis asmuo / 

grupė 

 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių  įgyvendinimas periodo pabaigoje  (proc. ar kt.) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Pasigendama 

kviestinių 

dėstytojų iš 

kitų šalių 

aukštojo 

mokslo 

institucijų, 

kurie 

praturintų 

dėstytojų ir 

studentų 

Potencialių 

užsienio 

lektorių 

paieška, 

duomenų 

bazės 

sukūrimas. 

Užsienio 

lektorių 

kvietimas 

dėstyti  

Studijų programos 

komiteto pirmininkas, 

programoje dirbantys 

dėstytojai.  

Konferencijų, vizitų 

į užsienį, bendrų 

veiklų su užsienio 

partneriais metu 

ieškoma potencialių 

užsienio lektorių, jų 

duomenų bazės 

formavimas. 

Paramos dėstytojų 

vizitams paieška 

tarptautiniuose 

Didėjanti potencialių 

lektorių duomenų 

bazė. 

Kiekvienais metais 

atvyksta bent vienas 

užsienio dėstytojas 

skaityti paskaitų 

programos 

studentams.  

2012 m. 

vykusioje 

tarptautinėje 

konferencijoje 

„Pasaulio 

vaizdas kalboje“ 

pranešimus 

skaitė 4 

skirtingų 

etnoligvistikos 

mokyklų 

2013 m. 

gruodžio 

mėn. 

teikta 

paraiška 

LMT 

pagal 

programą 

„Konkur

sinis 

trumpalai

 2014 m. 

gruodžio mėn. 

ŠMPF teikta 

paraiška 

užsieniečių 

dėstytojų 

vizitams 

kviečiant dr. 

Kathrin 

Schweiger iš 

Hildesheimo u-

2015 m. 

gegužės 12 - 

15 dienomis 

abiejų kursų 

GK 

magistranta

ms paskaitų 

ciklą 

Cognitive 

linguistics ir 

Cultural 

 



patirtį.  

 

fonduose.  

Rezultatų 

fiksavimas katedros 

ataskaitoje, vizitų 

rezultatų aptarimas 

katedrų 

posėdžiuose.   

atstovai: J. 

Bartminski, J. 

Niebrzegowska 

–Bartminska 

(Lenkija, 

Liublino 

universitetas), 

Jelena 

Berezovic 

(Uralo 

universitetas, 

Rusija), Marina 

Valencova 

(Slavistikos 

institutas, Rusų 

mokslų 

akademija). 

Mokslininkų 

vizitai 

finansuoti iš 

LMT lėšų.  

kių 

mokslini

nkų 

vizitų 

finansavi

mas“, 

kviečiant 

prof. dr. 

Beatrix 

Kreß iš 

Hildeshei

mo u-to 

(Vokietij

a) 

skaityti 

paskaitų 

ciklą GK 

ir TUT 

magistra

ntams 

„Lingvist

inė 

analizė 

tarpkultū

rinės 

komunik

acijos 

tyrimuos

e“ (12 

ak. val.). 

Finansav

imas 

buvo 

skirtas, 

tačiau dėl 

didelio 

užimtum

o 

Hildeshei

mo 

to (Vokietija) 

skaityti paskaitų 

GK 

magistrantams ir 

AFKKUK bei 

AF (vertimas) 

bakalauro 

pakopos 

studentams. 

Magistrantams 

skirta tema 

“Mokslinis 

tiriamasis 

darbas 

gretinamuoju 

aspektu“ (8 val.) 

finansavimas 

negautas. 

2.Lektorė dr. K. 

Schweiger teiks 

paraišką 

Hildesheimo 

universiteto 

dėstytojų mainų 

fondui 2015 m. 

spalio mėn. 

atvykti į ŠU ir 

aptarti 

mokslinio  ir 

studijų srities 

bendradarbiavi

mo galimybes.  

2014 m. kovo 

25, 26, 27, 28 

dienomis 

paskaitas skaito 

Daugpilio 

universiteto 

profesorė Vilma 

Šaudiņa 

imprints in 

language 

structure 

skaitė prof. 

habil. dr. Iš 

Lenkijos 

Kamila 

Turewicz.    



universit

ete 

lektorė 

neatvyko

. 

(Daugpilio 

universitetas, 

Latvija).  

Sistemingesnis 

dėstytojų 

kvalifikacijos 

kėlimas pagal 

mokslinių 

interesų sritis, 

didesnis 

įsitraukimas į 

mokslo 

projektus. 

Katedros 

mokslinių 

tyrimo temų 

apibrėžimas. 

Dalyvavimo 

kvalifikacijo

s kėlimo 

stažuotėse 

pagal tyrimo 

temas 

inicijavimas, 

paraiškų 

mokslo 

projektams 

rengimas.  

Studijų programos 

komiteto pirmininkas, 

programoje dirbantys 

dėstytojai. Užsienio 

kalbų studijų katedra.  

Situacijos analizė 

studijų programos 

komitete, Užsienio 

kalbų studijų 

katedroje, 

konsultacijos su 

Šiaulių universiteto 

mokslo skyriumi, 

kvietimų teikti 

mokslo paraiškas 

stebėjimas.  

Pateiktas mokslo 

projektų paraiškų 

skaičius, vykdomų 

mokslo projektų 

skaičius, mokslo 

stažuočių skaičius.  

2011 m. 

gruodžio mėn. 1 

mėn. trukmės I. 

Brokartaitės-

Pladienės 

mokslinė 

stažuotė 

Herderio 

institute 

(Marburgas, 

Vokietija pagal 

Herderio 

instituto 

stipendijų 

tyrimams atlikti 

programą) tema 

„Lietuvių ir 

vokiečių kalbų 

kontaktai buv. 

Rytų 

Prūsijoje“). 

 

2012m. 

gruodžio mėn. 

kartu su prof. 

Čepaitiene 

teikta paraiška 

LMT pagal 

„Nacionalinę 

lituanistikos 

plėtros 

2009/2015 m. 

programą 

projektui 

„Herderio 

2013 m. 

lapkričio 

mėn. 

kartu su 

prof. G. 

Čepaitien

e teikta 

paraiška 

LMT 

pagal 

„Naciona

linę 

lituanisti

kos 

plėtros 

2009/201

5 m. 

programą 

projektui 

„Viliaus 

Gaigalaič

io 

archyvas 

Herderio 

institute 

Marburg

e“ 

(finansav

imas 

neskirtas

).  

 

 2015 m. 

dėstytojos A. 

Būdvytytė ir 

R. 

Toleikienė 

parengė 

paraišką 

LMT 

Lituanistikos 

programos 

kvietimui. 

Deja, 

paraiška 

nebuvo 

finansuota.  

2015 m. 

programoje 

dirbanti 

dėstytoja L. 

Petrulionė 

apsigynė 

daktaro 

disertaciją 

„Kultūros 

elementų 

vertimas iš 

anglų į 

lietuvių ir 

rusų kalbas 

pagal Joanne 

Harris 

gurmaniškuo

sius 

romanus“. 

Daktaro 

2016 m. 

vadovauj

ant prof. 

A. 

Gudaviči

ui 

parengta 

ir apginta 

Gretinam

osios 

kalbotyro

s 

absolvent

o N. 

Jurgaičio 

disertacij

a „Krizės 

koncepta

s lietuvių 

ir 

vokiečių 

kalbose“. 

Doktoran

tas buvo 

konstultu

ojamas 

program

oje 

dirbančių 

dėstytojų 

(A. 

Būdvytyt

ė, R. 

Toleikien

ė).  



instituto 

Marburge 

lituanistinis 

archyvas“ 

(finansavimas 

neskirtas).  

Prof. 

Skirmantas 

Valentas LMT 

projektas 

mokslo 

monografijos 

rengimas 

„Kalbos stigmos 

poezijoje“.  

Vokiečių kalbos 

instituto (Institut 

für deutsche 

Sprache) 

rengiamoje 

ciklo Diskurs – 

interdisziplinär 

konferencijoje 

Zugänge – 

Gegenstände – 

Perspektiven 

(Aspektai. 

Objektai. 

Perspektyvos). 

Projekto 

Konceptualiosio

s metaforos 

Lietuvos 

viešajame 

diskurse 

pristatymas ir 

apskrito stalo 

diskusija. 

Mannheim 

(Vokietija) 

2012-11-26 iki 

2012-11-30. 

Mokslinė 

stažuotė pagal 

disertacijso 

tema 

tiesiogiai 

susijusi su 

jos magistro 

studijų 

programoje 

dėstomu 

dalyku.  



projektą 

,,Konceptualiosi

os metaforos 

viešajame 

diskurse“,  

vykdomo pagal 

sutartį Nr. VAT-

40/2012. 

 

 

MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo 

priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato 

kriterijai 

Priemonių  įgyvendinimas periodo pabaigoje  (proc. ar kt.) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Didelė dalis 

universiteto 

bibliotekoje 

esančios 

mokomosios 

literatūros yra 

gerokai 

senstelėjusi  

Literatūros poreikio 

pagal atitinkamus 

studijų programos 

dalykus pateikimas.  

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas 

prof. A. 

Gudavičius. 

Dalykų autoriai, 

studentas. 

Literatūros poreikio 

aptarimas studijų 

programos komiteto 

posėdyje, katedros 

posėdyje.  

Sudarytas 

literatūros sąrašas.  

Literatūros 

sąrašo 

pateikimas 

ŠU 

bibliotekai.  

Literatūros sąrašo 

pateikimas ŠU 

bibliotekai.  

Literatūros 

sąrašo 

pateikimas 

ŠU 

bibliotekai.  

  

Kompiuterinio 

tinklo būklė 

fakultete nėra 

gera, reikėtų 

modernizuoti 

visą fakulteto 

pastatą. 

Europos sąjungos 

struktūrinių fondų 

projekto 

įgyvendinimas.  

HF dekanatas. Studijų 

infrastruktūros 

atnaujinimo poreikio 

analizė. 

Atnaujinta HF 

infrastruktūra 

- Po kapitalinio 

pastato remonto 

(pagal Šiaulių 

universiteto 

projektą „Šiaulių 

universiteto 

humanitarinių, 

socialinių 

mokslų, meno 

sričių 

intrastruktūros ir 

bazinės įrangos 

modernizavimas 

didinant studijų 

proceso 

efektyvumą ir 

tarptautiškumą“ 

(HUMER VP3-

Programinė 

įranga: kalbų 

mokymo 

laboratorijos, 

kuriose 

įdiegtos 

programinės 

įrangos SDL 

TRADOS 

paketas.  

 

  



2.2-ŠMM-18-V-

02-003)) visos 

auditorijos yra 

visiškai 

atnaujintos, 13-

oje auditorijų 

įrengta stacionari 

multimedijos 

įranga. Taip pat 

galima naudotis 3 

mobiliais 

multimedijos 

komplektais. 

Įrengtas studentų 

savarankiško 

darbo ir poilsio 

kambarys. 

Pagrindiniame 

pastate studentai 

ir dėstytojai gali 

naudotis 

nemokamu 

bevieliu internetu. 

Visos 

kompiuterizuotos 

studijų vietos yra 

prijungtos prie 

universiteto 

kompiuterinio 

tinklo ir interneto. 

 

 

 

 

S T U D I J Ų   E I G A   I R   J O S   V E R T I N I M A S 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo 

priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / 

grupė 

 

Tarpiniai 

rezultatai ir 

jų stebėsena  

 

Rezultato 

kriterijai 

Priemonių  įgyvendinimas periodo pabaigoje  (proc. ar kt.) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Absolventų Sėkmingai Absolventas, Kasmet Nuolat Atnaujinta Atnaujinta Atnaujinta Atnaujinta Atnaujinta 



karjera nėra 

sistemingai 

sekama  

dirbančių 

absolventų 

duomenų 

bazės 

sudarymas 

studijų 

programos 

komiteto 

narys.  

atnaujinti 

duomenų bazę  

atnaujinama 

sėkmingai 

dirbančių 

absolventų 

duomenų 

bazė.  

duomenys apie 

studentų 

įsidarbinamumą. 

duomenys apie 

studentų 

įsidarbinamumą 

duomenys apie 

studentų 

įsidarbinamumą 

duomenys apie 

studentų 

įsidarbinamumą 

duomenys apie 

studentų 

įsidarbinamumą 

Suintensyvinti 

pritraukimo į 

studijų 

programą 

veiksmus.  

Modernių 

nuotolinių 

pritraukimo 

formų į 

studijų 

programą 

naudojimas 

(facebook 

paskyros 

sukūrimas), 

anksčiau 

baigusių 

absolventų 

duyomnenų 

bazės 

sudarymas.  

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas, 

studijų 

programos 

komiteto 

nariai.  

Programos 

populiarinimo 

strategijos 

aptarimas 

studijų 

programos 

komiteto ir 

katedros 

posėdžiuose.  

Kasmet 

sudaryti naują 

adresų bazę, 

aktyviai 

naudoti 

facebook 

paskyrą. 

Duomenų bazės 

atnaujinimas, 

paskyros 

priežiūra. 

Duomenų bazės 

atnaujinimas, 

paskyros 

priežiūra. 

Duomenų bazės 

atnaujinimas, 

paskyros 

priežiūra 

Buvo aptartas 

katedros 

puslapis 

„Užsienio kalbų 

dūzgės“ 

socialiniame 

tinklapyje  

Facebook. 

Katedros vedėja 

pažymėjo, kad 

šio puslapio 

nauda akivaizdi 

– 

populiarinamos 

katedros 

kuruojamos 

studijų   

programos,   į   

kvietimą   

studijuoti  

Gretinamosios   

kalbotyros  

magistrantūroje   

atsiliepė 

ketvirtakursiai ir 

absolventai, kai 

kurie net 

gyvenantys 

užsienyje. Ji 

pakvietė 

katedros 

dėstytojus 

būti aktyviais 

Facebooke  

2015-08-31  

SVARSTYTA. 

Pirmakursių 

priėmimo 

rezultatai. 

2016 m. buvo 

išplėtota studijų 

programos 

populiarinimo 

tarp kolegijų 

absolventų 

veikla: fakulteto 

taryboje 

patvirtintas 

papildomųjų 

studijų kolegijų 

absolventams 

dalykų blokas (iš 

viso 20 kreditų); 

patvirtinta 

mažesnė studijų 

kaina; 

universitetui 

pasirašius 

bendradarbiavimo 

sutartį su 

Vilnaius kolegija 

aptartos 

galimybės GK 

programoje 

studijuoti 

įgijusiems Gestų 

kalbos profesinį 

bakalauro laipsnį 

(su absolventais 

bendrauta 

tarpininkaujant 

Vilniaus 

kolegijos 

Filologijos 

katedros vedėjai 

Daliai Kačinaitei-

Vrubliauskienei. 

Kita tikslinė grupė 

– Kauno kolegijos 



Kalbėdama apie 

priėmimą į 

Gretinamosios 

kalbotyros 

magistro studijų 

programą, 

vedėja 

padėkojo 

dėstytojams, 

agitavusiems ir 

pritraukusiems 

magistrantų – 

doc. Solveigai 

Sušinskienei, 

dr.  Indrei 

Brokartaitei-

Pladienei,   

Redai  

Baranauskienei.  

Vedėja pabrėžė, 

kad   visos  

fakulteto 

magistrantūros 

balansuoja ties 

riba, stojančiųjų 

nėra daug.  

Posėdžio 

pradžioje doc. 

Reda Toleikienė 

pristatė 

klausimą dėl 

Gretinamosios 

kalbotyros 

magistro studijų 

programos 

papildomų 

studijų 

organizavimo. 

Papildomosios 

studijos 

būtų siūlomos 

kolegijų 

absolventams, 

turintiems 

profesinio 

bakalauro 

profesiniai 

bakalaurai, baigę su 

anglų kalba 

susijusias studijų 

programas; 

kvietimai studijuoti 

magistrantūroje 

išlaikius 

papilomųjų studijų 

dalykus teikti 

tarpininkaujant 

Kauno kolegijos J. 

Radvilos studijų 

centro studijų 

vedėjai doc. dr. 

Rimai 

Jasnauskaitei.  



laipsnį.  Nuo 

2015 07 07 

įsigaliojus 

Magistrantūros 

studijų 

programų 

bendrųjų 

reikalavimų 

aprašo 

pakeitimams 

(2015-07- 

07 LR švietimo 

ir mokslo 

ministrės 

įsakymas Nr. V-

727) 

papildomosios 

studijos 

siekiantiems 

studijuoti 

magistrantūroje 

organizuojamos, 

kai asmuo yra  

baigęs kolegines 

studijas ir neturi 

praktinės 

veiklos patirties 

pasirinktoje 

studijų srityje. 

Nutarta, kad 

papildomųjų 

studijų apimtis 

turėtų būti 20 

kreditų. Po 

svarstymo ir 

diskusijų buvo 

nutarta siūlyti 

papildomųjų 

studijų metu 

studijuoti tokius 

dalykus: 

Kalbotyros 

įvadas – 6 kr. 

Leksikologija – 

3 kr. 

Akademinis 



rašymas – 3 kr. 

Vertimo teorija 

ir praktika – 5 

kr. 

Teorinė 

gramatika – 3 k 

 

 

Studentų 

judumo 

galimybės.  

Studentų 

skatinimas 

domėtis 

tarptautinio 

judumo 

programomis.  

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas, 

studijų 

programos 

komiteto 

nariai 

Studentų 

judumo 

galimybių 

aptarimas 

studijų 

programos 

komiteto 

posėdžiuose, 

bendruose 

pasitarimuose 

su studentais.  

Judumo 

programų 

informacijos 

pateikimas 

katedros 

informacijos 

lenttoje, 

facebooko 

paskyroje, 

individualiose 

konsultacijose 

su studentais.  

Išvykusių 

studentų 

skaičius.  

 2012/2013 

m.m. 1 GK 

magistrantė 

(Jovita 

Norkutė) atliko 

LLP 

ERASMUS 

praktiką 

Norvegijoje 

(2013 06 03 / 

2013 08 30) 

2013/2014  

m.m. 

magistrantai 

judumo 

galimybėmis 

nesinaudojo. 

Priežastys: 

magistrantai 

neturi 

galimybės 

išvykti dėl to, 

kad dirba arba 

turi kitų 

asmeninių 

priežasčių.  

2014/2015 m.m. 

mgistrantai 

judumo 

galimybėmis 

nesinaudojo.  

Priežastys: 

magistrantai 

neturi 

galimybės 

išvykti dėl to, 

kad dirba arba 

turi kitų 

asmeninių 

priežasčių. 

2015/2016 m. 

magistrantai 

judumo 

galimybėmis 

nesinaudojo.  

Priežastys: 

magistrantai 

neturi galimybės 

išvykti dėl to, kad 

dirba arba turi 

kitų asmeninių 

priežasčių. 

 

PROGRAMOS VADYBA 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

 

Tarpiniai rezultatai ir 

jų stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių  įgyvendinimas periodo pabaigoje  (proc. ar 

kt.) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Nėra apibrėžta, 

kaip kuriama, 

tobulinama 

programa, 

kokybės 

užtikrinimo 

sistemoje 

neatsispindi 

dėstytojų 

bendradarbiavimas 

kuriant ir 

tobulinant 

Apibrėžti studijų 

programos kokybės 

užtikrinimo sistemą, 

sukurti studijų 

programos kokybės 

vertinimo kriterijus.  

Studijų skyrius, 

Kokybės valdymo 

skyrius, Užsienio 

kalbų studijų 

katedra.  

Studijų programos 

kokybės valdymo 

aptarimas Užsienio 

kalbų studijų katedros 

posėdžiuose, HF 

Studijų programos 

komiteto vertinimo 

posėdžiuose, bendruose 

universiteto Studijų 

skyriaus posėdžiuose.  

Sukurti Studijų 

programos komiteto 

nuostatai su aiškiomis 

programos vadybos 

sritimis, atsakomybėmis, 

funkcijomis.  

 Rektori

aus 

įsakym

u 

atnauji

nti 

Studijų 

progra

mos 

komitet

o 

nuostat

Studijų 

program

os 

mkomitet

as, kurį 

sudaro 

program

oje 

dirbantys 

dėstytoja

i nuolat 

rengia 

Buvo aptarti 

paskesnės 

veiklos 

planai. 

Katedros 

vedėja 

nurodė 

studijų 

programų 

komitetams 

pravesti 

posėdžius ir 

pasvarstyti 

ilgalaikį 

Studijų 

program

os 

mkomitet

as, kurį 

sudaro 

program

oje 

dirbantys 

dėstytoja

i nuolat 

rengia 

posėdžiu

s, 



programą.  ai.  posėdžiu

s, 

kuriuose 

aptariam

as 

paskesnė

s veiklos 

plano 

vykdyma

s, 

tobulinti

nos 

program

os sritys.  

planą 

atsižvelgiant 

į 

savianalizės 

rezultatus 

(2015.1.27    

Nr. 

HFUKSKP-

01) 

Studentų 

studijų 

dalykų 

kokybės 

vertinimo 

aptarimas 

Doc. A. 

Būdvytytė 

apžvelgė 

Gretinamosi

os 

kalbotyros 

magistro 

studijų 

programos 

studentų 

anketos 

rezultatus. 

Atsiliepimai 

apie 

dėstytojų 

darbą tikrai 

neblogi. 

(2015-02-27   

Nr. 

HFUKSKP-

02 

2.) 

 

SVARSTYT

A. Studijų 

programų 

kokybės 

rodiklių ir jų 

gerinimo 

priemonių 

svarstymas. 

kuriuose 

aptariam

as 

paskesnė

s veiklos 

plano 

vykdyma

s, 

tobulinti

nos 

program

os sritys. 

2016 m. 

darbo 

grupė, su 

daryra 

Rektoria

us 

įsakymu, 

atnaujino 

studijų 

program

os 

komitetų 

nuostatus

.  



Katedros 

vedėja doc. 

Aina 

Būdvytytė 

pristatė 

programos 

rodiklių 

gerinimo 

priemonių 

koncepciją. 

Ji pastebėjo, 

kad kurdama 

šią 

koncepciją 

išstudijavo 

kitų 

universitetų 

patirtį. 

Posėdyje 

buvo aptarti 

įvairūs 

studijų 

kokybės 

valdymo 

aspektai: 

studijų 

programos 

atitikimas 

naujausioms   

mokslo   

tendencijom

s,  studijų   

programos   

atitikimas   

rinkos   

poreikiams,   

studijų 

programos 

paklausa, 

grįžtamasis 

ryšys, 

žmogiškieji 

ir 

materialieji 

ištekliai, 

viešas 



informavima

s 

apie studijų 

programos 

kokybę ir kt. 

klausimai 

(Priedas Nr. 

1). 

Atskirai 

buvo aptarti 

programų 

komitetų ir 

katedros 

funkcijų 

skirtumai 

(2015.3.20   

Nr. 

HFUKSKP-

03) 

2015-06-17   

Nr. 

HFUKSKP-

07 

4. 

SVARSTYT

A. Kiti 

klausimai. 

Katedros 

vedėja 

pristatė 

naujus 

katedros 

kuruojamų 

studijų 

programų 

komitetus. 

Komitetai 

buvo  

patvirtinti.  

(Pirmininkas 

prof. habil. 

dr. Aloyzas 

Gudavičius  

doc. dr. 

Reda 

Toleikienė  



Doc.dr. Aina 

Būdvytytė  

lekt. dr. 

Edita 

Valiulienė  

Greta 

Vilkonytė (II 

kurso 

studentė) 

Rasa 

Plukaitė 

(absolventė) 

Nijolė 

Merkienė 

(Šiaulių 

valstybinė 

kolegija)) 

015.12.17 

Nr. 

HFUKSKP-

12 

1. 

SVARSTYT

A.  Dėl   

Gretinamosi

os   

kalbotyros   

magistro   

studijų   

programos   

papildomų 

studijų 

organizavim

o. 

                  

 

 

 


