
PAŽANGOS PO IŠORINIO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO ATASKAITOS 

LENTELĖ 

BIOLOGIJOS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMA (621C10003) 

Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacijos 

Aukštosios mokyklos 

atlikti arba 

planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1.  

Reikėtų aiškiau nurodyti, į ką 

programa orientuota (profilį), ir 

išnagrinėti galimybę parengti 

jungtinę programą su kitu 

universitetu arba ieškoti būdų, 

kaip šią programą padaryti 

tvaresnę. 

Studijų programa 

orientuota plataus 

profilio biologijos 

specialisto (biologo) 

parengimui, galinčiam 

dirbti biologo darbą 

valstybinėse ir 

privačiose įstaigose. 

Iki šiol būtent plataus 

profilio magistro 

biologo nė vienas 

universitetas nerengė. 

Nuo 2016 m.  

balandžio mėn. yra 

svarstoma jungtinės 

programos su VDU 

parengimo galimybė. 

2015 03 – 2015 09  

2.  

Peržiūrėti visus studijų dalykų 

aprašus, siekiant dalykų 

pavadinimus suderinti ir su 

dalykų turiniu bei numatomais 

šios programos studijų 

rezultatais,  užtikrinant, kad 

numatomi studijų rezultatai 

tinkami. 

Studijų dalykų kursus 

skaitantys dėstytojai 

atnaujino dalykų 

aprašus, suderindami 

numatomus studijų 

rezultatus su dalykų 

turiniu bei 

pavadinimais. 

2015 03 – 2015 09 Atlikta 

3.  

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. 

2015 m. LEU 

biblioteka Gamtos, 

matematikos ir 

technologijų 

fakultetovykdomoms 

programoms skyrė 10 

000 eurų studijoms 

reikalingoms knygoms 

ir kitiems leidiniams 

įsigyti. 2015 m. 

biologijos studijų 

programoms skirtoms 

knygoms pirkti išleista 

792,52 eurai. 

2015 03 – 2020 03  



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 studijų 

programą vykdančių 

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 

užimamoms 

pareigoms, o 

tuo pačiu ir 

rengiamoms 

mokslo 

publikacijoms. 

5. 

Siekti, kad mokymas būtų 

veiksmingesnis. Tada 

dėstytojams liktų daugiau laiko 

moksliniams tyrimams ir 

publikavimui. Ši programa taptų 

tvaresnė, nes dabar ji nėra tokia 

dėl mažo stojančiųjų skaičiaus. 

Numatytos didesnės 

galimybės 

individualiam studentų 

darbui, tuo pačiu 

sumažinant dėstytojų 

kontaktinių valandų 

skaičių, taip sudarant 

galimybes daugiau 

laiko skirti moksliniam 

darbui. Stojančiųjų 

skaičius į biologijos 

magistrantūrą didėja – 

pernai priimti 3, šiais 

metais bus priimti 5 

studentai. Visos 

skiriamos valstybės 

finansuojamos vietos 

yra užimamos. 

2015 03 – 2020 03  

6. 

Universitetas turi skatinti 

akademinio personalo mokslo 

tiriamąją veiklą ir rasti būdus, 

kaip ją palengvinti, taip pat 

ieškoti galimybių mažinti 

dėstytojų paskaitų krūvį. 

Universiteto mokslo ir 

inovacijų direkcija 

nuolat skelbia 

informaciją 

dėstytojams apie 

galimybes dalyvauti 

projektuose, išvykti 

stažuotis, skelbia 

konkursus geriausiems 

mokslininkams, taip 

skatindama pozityvią 

konkurenciją. Nuo 

2015 m. LEU mokslo 

fondas remia 

biologijos 

magistrantūros 

programoje 

dalyvaujančių atskirų 

mokslininkų mokslinę 

tiriamąją veiklą. 

Fakultete įdiegta 

sistema, skatinanti  

2015 03 – 2020 03  



produktyviausiai 

mokslinį 

darbądirbančius 

dėstytojus. 

 

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

Noreika. 

 


