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Studijų programos Lietuvių filologija ir komunikacija tobulinimo po savianalizės planas (2014–2015 m. m.; programa akredituota 6 metams) 

 
Sritis Koreguotina veikla  

(ekspertų pateiktos pastabos) 

Priemonė Atsakingas 

(kontroliuojantis) 

asmuo (grupė) 

Priemonės 

įgyvendi-

nimo 

laikotarpis 

Rezultatai Pastabos 

Programos 

tikslai ir 

numatomi 

studijų 

rezultatai 

Tikslai turėtų būti suformuluoti 

aiškiau ir glausčiau.  

 

 

Pakoreguoti programos tikslus, atsižvelgiant į dėstomų 

dalykų keliamus tikslus, suteikiamas kompetencijas. 

 

 

 

SP komiteto 

pirmininkė 

R. Kazlauskaitė 

2015 m. 

vasario, 

kovo ir 

rugsėjo, 

spalio mėn. 

Atliekama  

Programos 

sandara 

Kelia abejonių kai kurių BUS 

dalykų paskirtis, dubliuojamas 

keleto dalykų turinys, studentai 

pageidauja ištisinės praktikos. 

 

Pertvarkyti programoje dėstomų dalykų tinklelį: atsižvelgiant 

ir į studentų apklausų rezultatus, dėstytojų mokslo veiklą, 

daugiau dėmesio skirti literatūros ir kalbotyros dalykams, 

ypač sujungtiems, atsisakyti labiausiai nutolusių 

specializacijos bloko dalykų.  

 

SP komiteto 

pirmininkė 

R. Kazlauskaitė 

2014–2015 

m. m. 

 

Programa atnaujinta 

2014 m. spalio mėn. 

Praktika tapo ištisinė.  

 

 

Inicijuoti dalyko „Žmogus ir aplinka“ pakeitimą kitu BUS 

dalyku fakultete.   

 

SP komiteto 

pirmininkė 

R. Kazlauskaitė 

2014–2015 

m. m. I 

semestras 

 

HF tarybos posėdyje 

patvirtintas keitimas: 

vietoj dalyko 

„Žmogus ir aplinka“ 

bus dėstomas 

„Šiuolaikinis 

vizualusis menas“  

 

Dokumentais nereglamentuota 

praktikos tvarka.  

 

Praktikų vadovus G. Kačiuškienę ir N. Brazauską, S. Tumėną 

įpareigoti patikslinti studentų praktikos eigos ir vertinimo 

metodinius nurodymus (būtina nusakyti kokio minimalaus 

vadovavimo ir pagalbos studentas gali tikėtis) ir paskelbti 

viešai. 

Katedrų vedėjos, 

ŠU praktikos 

vedėja  

 

2014–2015 

m. m. I 

semestras 

 

Atlikta  

Personalas Reikia auginti vyresnio amžiaus 

dėstytojų pamainą (dėstytojai per 

40 m. sudaro 77 proc. personalo). 

 

Įvairiais būdais skatinti studentus studijuoti magistrantūroje ir 

vėliau doktorantūroje: rengti (su dėstytojais) bendras mokslo 

publikacijas ir pan. 

 

SP komitetas, 

katedrų vedėjos, 

HF prodekanė 

R. Toleikienė 

Nuolat Atliekama  

Gana menki projektinės veiklos 

rodikliai, stokojama 

iniciatyvumo patiems rengti 

projektus; fakultete stokojama 

aiškiai apibrėžtų ir 

reglamentuotų tyrimo grupių ir 

prioritetinių mokslo krypčių 

išskyrimo. 

Skatinti dėstytojus imtis projektinės veiklos (ir drauge su 

studentais), rengti daugiau mokslo, fundamentinių 

publikacijų. 

 

SP komitetas, 

katedrų vedėjos, 

HF prodekanė 

R. Toleikienė 

Nuolat Atliekama  

Studijų eiga Nepakankamai išnaudojamos Per katedrų posėdžius inicijuoti atskirų dalykų (atvykstančių, SP komitetas, 2014–2015 Atlikta: dėstytojams  

Komentaras [Renata1]: Kur 
paliktas įrašas, kad praktika ištisinė? 
Turėtų būti Taryboje arba bent 
katedros protokole. Įrašykite tik įrašo 
pavadinimą ir jo kodus.  

Komentaras [Renata2]: Visuomet 
būkite tikslūs – valdymo organai ir jų 
sprendimai turi turėti įrodymų kodus, 
t.y., posėdžio protokolo NR.  Su visais 
kitais ženklais, pvz., kokie nors 
trumpiniai ar pan. Dažniausiai – 
numeris ir data.  

Komentaras [Renata3]: Neaišku, 
kas atlikta? Tinka pats konstatuojamas 
toks teiginys, bet vėl gi, jam pagrįsti 
reikia faktų ir įrašų. Tokia jau ta 
kokybės vadybos kalba... kad ir kaip 
mums nepatiktų  Reikia, šiuo atveju, 
nurodyti dokumentą, kuriame įrašyta, 
kad tai atlikta; antra, nurodyta, kur ...

Komentaras [Renata4]: Reikia 
tikslinti – kokiais būdais, būtent juos 
reikėjo įvardinti ir konkrečiai prie 
kiekvieno nurodyto įrašyti, kas už tą 
veiklą atsako, pvz., būdas – rengti ...

Komentaras [Renata5]: Tikrai per 
daug atsakomybių ir per daug 
atsakingųjų... 

Komentaras [Renata6]: Ne visai 
tinkamas išreiškimas... jis  nieko 
nepasako. Nuolat vadyboje reikštų – 
kasdien... gal reikėtų tiksliau – 
rengiant baigiamąjį darbą, arba ...

Komentaras [Renata7]: Nieko 
nesako veikla – skatinti. Užtenka 
RENGTI. Kas metu turėtumėte 
parodyti, KIEK PARENGĖTE – nurodant 
skaičių.  

Komentaras [Renata8]: Per daug 
atsakingųjų 
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ir jos 

vertinimas 

virtualios mokymosi aplinkos 

teikiamos galimybės. Stiprinti 

nuotolinį mokymą. 

 

skaitančių paskaitas ciklais dėstytojų) mokymo medžiagos 

skelbimą virtualioje aplinkoje. 

 

katedrų vedėjos 

 

m. m. II 

semestras 

 

pristatytos galimybės 

tekti medžiagą moodle 

aplinkoje 

Mažai dėmesio skiriama užsienio 

kalbos mokymuisi, tai mažina 

studentų judumo galimybes. 

 

Aptarti galimybes su Užsienio kalbų katedra plėsti 

pasirenkamųjų užsienio kalbos dalykų sąrašą;  

pasiūlyti nelituanistinių dalykų dėstytojams taikyti 

integruotą dalyko ir kalbos mokymą, įtraukti privalomą 

atsiskaitymo anglų kalba užduotį.  

SP komiteto 

pirmininkė 

R. Kazlauskaitė 

2014–2015 

m. m. II 

semestras 

 

  

Nelabai aiškūs baigiamųjų darbų 

vertinimo kriterijai. 

 

Mokslinio darbo metodikos dėstytojus R. Kvašytę, 

N. Brazauską ir I. Baliulę parengti naujus baigiamųjų darbų 

vertinimo metodinius nurodymus ir paskelbti juos internete. 

 

Katedrų vedėjos 2014–2015 

m. m. sausis 

 

Atlikta  

 Parengti savarankiško darbo 

krūvio stebėjimo metodiką ir krūvį 

koreguoti pagal stebėsenos 

rezultatus. 

Skatinti studentus kritiškiau ir 

analitiškiau žvelgti į studijas. 

Parengti išsamias studentų apklausos anketas, kuriose 

atsispindėtų ir savarankiško darbo krūvis; kaupti duomenis 

savarankiško darbo krūvio stebėjimo metodikai parengti, juos 

sisteminti.  

 

SP komiteto 

pirmininkė 

R. Kazlauskaitė, 

komiteto narė 

I. Baliulė 

2014 m. 

gruodis 

 

 

 

 

 

Atlikta  

Dalyvauti ŠU Studijų tarnybos rengiamuose mokymuose, 

skirtuose kompetencijas dėl studijų eigos vertinimo, 

planavimo ir tobulinimo (Kokybės dienų renginiai, 

seminaras-diskusija „Studentų savarankiško darbo 

planavimas“ 2015-03-26, ir pan.), supažindinti su 

rekomendacijomis nedalyvavusius kolegas.  

SP komitetas nuolat  Atliekama   

Programos 

vadyba 

Ieškoti įvairesnių ir efektyvesnių 

programos viešinimo formų. 

  

Stiprinti bendradarbiavimą su ŠU Komunikacijos ir 

rinkodaros tarnyba (dalyvauti rengiamuose konkursuose 

moksleiviams ir pan.), rengti ir skaityti paskaitas 

moksleiviams (tarp jų – specialybės populiarinimo) 

nuotoliniu būdu. 

SP komiteto narys 

M. Grigaliūnas 

 

 

nuolat Atliekama: 2014–2015 

m. I semestrą 

perskaityta keliolika 

paskaitų moksleiviams 

(Šiauliuose, 

Radviliškyje, Šilutėje, 

Skuode) ir kt. 

 

 Siekiant tobulinti programą 

stiprinti ryšius su programos 

absolventais ir darbdaviais 

Skatinti studentus atlikti savanorystės praktikas įmonių 

komunikacijos tarnybose. 

Dėl geresnio grįžtamojo ryšio pagal galimybes studentus 

siųsti atlikti praktikos į vietas, kuriose dirba programos 

absolventai. 

Kaupti žinias apie absolventų įsidarbinimą, veiklą. 

SP komiteto nariai, 

praktikų 

organizatoriai, 

katedrų 

administratoriai 

nuolat Atliekama: atnaujinta 

feisbuko paskyra 

Lituanistai, kaupiamas 

absolventų 

duomenynas ir kt. 

 

 

Komentaras [Renata9]: Vėl reikia 
dokumento, kuriame tai būtų įrašyta 
numerio ir datos. 

Komentaras [Renata10]: Vėl – 
įrodymus pateikti – dokumento nr. Ir 
data bei kur patalpinta. 

Komentaras [Renata11]: Neužtenk
a. Jūsų ekspertai prašo pagal 
susistemintus duomenis atlikti 
korekcijas... turite jas suplanuoti 
ateinantiems metams ir padaryti, tik 
taip įrodysite, kad ECTS planuojate 
sistemingai ir grįsdami įrodymais, nes 
čia studento nuomonė pati 
svarbiausia. 

Komentaras [Renata12]: Tas pats – 
įrodymas, kad yra anketa, kad atlikta 
apklausa, kad surinkti įrodymai, kas 
susisteminta  

Komentaras [Renata13]: Tiksliai 
reikia nurodyti – kiek sudalyvavo ir 
pan. 

Komentaras [Renata14]: Nepakank
a – tiksliai rašykite kur kas kada.  

Komentaras [Renata15]: Viskas 
gerai, bet vėl – reikia įrodymų.  
Visiškai nėra įrodymų kas atlikta apie 
pirmus du punktus – t.y., savanorystę 
ir praktikos vietas... 


