
PAŽANGOS PO IŠORINIO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO ATASKAITOS 

LENTELĖ 

BIOLOGIJOS BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMA (612X13004)  

Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacijos 

Aukštosios mokyklos 

atlikti arba 

planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1.  

Imtis tolimesnių veiksmų, 

siekiant šią studijų programą 

padaryti labiau matomą 

galimiems studentams 

Programa pradėta 

nuolat viešinti 

katedros tinklapyje, 

Facebook tinklapyje, 

kasmetiniame 

universiteto leidinyje, 

skirtame 

stojantiesiems; 

lankstinukai apie 

programą siunčiami 

švietimo skyriams, 

mokykloms, viešinami 

per socialinius 

partnerius – Lietuvos 

biologijos mokytojų 

asociaciją, programa 

pristatoma kasmetinėje 

studijų mugėje 

LITEXPO. 

Informacija 

paskleidžiama 

dėstytojų išvykų į 

mokyklas bei kitus 

Lietuvos universitetus 

metu. 

2015 03 – 2020 03 

Veikla 

atliekama 

nuolat 

2.  

Tęsti infrastruktūros atnaujinimo 

darbą, siekiant įsigyti modernios 

laboratorinės įrangos ir 

literatūros 

LEU Mokslo fondas 

kasmet skelbia 

konkursą atskiriems 

tyrėjams ir 

mokslininkų grupėms 

mokslinei 

infrastruktūrai gerinti. 

LEU biblioteka 2015 

m. Gamtos, 

matematikos ir 

technologijų fakulteto 

vykdomoms 

programoms skyrė 10 

000 eurų studijoms 

reikalingoms knygoms 

ir kitiems leidiniams 

įsigyti. 2015 metais 

biologijos 

programoms skirtoms 

knygoms pirkti išleista 

792,52 eurai. 

2015 03 – 2020 03  

3.  

Išplėsti mokslo tiriamąją veiklą 

ir įtraukti studentus į dėstytojų 

vykdomus tyrimus aktualiomis 

Kiekvienas dėstytojas, 

dėstydamas šioje 

programoje, vadovauja 

2015 03 – 2020 03 
Veikla vyksta 

nuolat 



biologijos temomis studentų mokslinei 

veiklai iš tos srities, 

kurioje jis pats dirba 

mokslinį darbą. 

Universiteto mokslo ir 

inovacijų direkcija nuo 

2015 m. skelbia 

konkursą ir remia 

studentų mokslinę 

veiklą kasmet 

publikuodama 

geriausias studentų 

mokslo studijas arba 

geriausiai parengtus 

magistro darbus. 

4.  

Tobulinti dėstytojų anglų kalbos 

įgūdžius, kad jie galėtų skelbti 

daugiau publikacijų anglų kalba 

LEU Filologijos 

fakultetas kasmet 

organizuoja įvairaus 

lygmens anglų kalbos 

kursus universiteto 

dėstytojams.  

Visos 2015 m. 

parengtos ir paskelbtos 

katedros dėstytojų 

publikacijos yra anglų 

kalba, 90 proc. iš kurių 

paskelbta užsienio 

mokslo žurnaluose. 

2015 03 – 2020 03 

Ši veikla 

nuosekliai 

įgyvendinama. 

Nuo 2017 metų 

LEU įsigalios 

aukštesni 

reikalavimai 

dėstytojų 

atestacijai 

pareigoms, o 

tuo pačiu ir 

rengiamoms 

mokslo 

publikacijoms. 

5. 

Siekiant toliau didinti 

išvykstančiųjų ir (arba) 

atvykstančiųjų studentų ir 

dėstytojų skaičių, užmegzti 

ryšius su dar keliomis užsienio 

institucijomis 

2015 m. pasirašytos 

bendradarbiavimo 

sutartys su Vilniaus 

„Minties“ ir Šilalės 

„Pajūrio“ 

gimnazijomis. 

2016 m. pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su Latvijos 

Daugpilio universitetu. 

2015 03 – 2020 03  

6. 

Savianalizės procesas turėtų 

tapti normine procedūra, skirta 

nuolatiniam programos 

tobulinimui; turėtų būti 

paskirstyta asmenų ir (arba) 

organų atsakomybė už 

konkrečias užduotis ir reguliariai 

(kasmet) kontroliuojami 

rezultatai. 

Savianalizės kontrolė 

nuolat vykdoma per 

studijų programos 

komiteto (SPK) veiklą, 

periodiškai atsiskaitant 

LEU Akademinės 

kokybės skyriui 

(kasmet parengiant 

SPK veiklos planą, jį 

vykdant bei įvertinant 

rezultatus). 

Pakoreguotos kai kurių 

dalykų apimtys 

kreditais, padidinant 

dalykų pagrindų 

disciplinoms skirtų 

kreditų kiekį. 

Nuo 2016 09 ketinama 

2015 03 – 2020 03  



į SPK sudėtį, LEU 

studentų atstovybės 

pageidavimu, įtraukti 

dar vieną studentą. 

Siekiant gerinti studijų 

kokybę ir vertinimų 

skaidrumą, į 

egzaminus kviečiami 

studentų atstovybės 

atstovai.  

Nuo 2015 m. 

anoniminio 

klausimyno pagalba 

studentai po kiekvieno 

semestro vertina 

kiekvieno dėstytojo, 

kiekvieno dalyko 

dėstymo kokybę, o šie 

rezultatai perduodami 

kiekvienam vertintam 

dėstytojui, aptariami 

SPK ir privalomai 

naudojami atestuojant 

kiekvieną dėstytoją. 

SPK nariai yra 

atsakingi už 

konkrečias veiklas 

viešinant programą bei 

gerinant programos 

vadybą, tarptautinius 

ryšius, ryšius su 

socialiniais partneriais. 

 

Parengė Biologijos bakalauro studijų programos komitetas. Pirmininkas – prof. dr. Remigijus 

Noreika. 

 


