
Statybos inžinerijos bakalauro (612H20003) studijų programos PASKESNĖS VEIKLOS 

TOBULINIMO PLANAS 2014-2016 METAMS 
 

Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

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 

Vertinant programos tikslus ir 

rezultatus išskirtas nepakankamas 

dėmesys konstrukcijų analizei 

Įvesti dalyką Konstrukcijų 

skaičiavimo palyginamoji 

analizė (3 kreditai) 

Programos 

kuratorius, 

numatomas 
dėstytojas 

2013 – 2014  

Atestuotas dalyko 

Konstrukcijų skaičiavimo 

palyginamoji analizė 
aprašas 

Technologijos ir 

gamtos mokslų 

fakulteto 

laikinosios tarybos 

posėdžio 
protokolas Nr. 9, 

2013-12-05 

  

Programos sandaros vertinimo 

srityje atkreiptas dėmesys į teisinių 

žinių trūkumą 

Išplėsti Statybos teisės dalyką Katedros vedėjas 2014 – 2015  

Bendresnis dalykas Teisės 

pagrindai (3 kreditai) 

pakeistas siauresniu Darbo 

teisės pagrindai 

Technologijos ir 
gamtos mokslų 

fakulteto 

laikinosios tarybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 9, 
2013-12-05 

  

Programos sandaros vertinimo 
srityje teigiama, kad reikėtų išplėsti 

akustinio projektavimo dalykus 

Papildyti Statybinės fizikos ir 

Pastatų inžinerinių 
komunikacijų dalykus 

gilesnėmis akustinio 

projektavimo temomis 

Dalykus 
kuruojantys 

dėstytojai 

2013 – 2014 
Kasmetinis dalykų turinio ir 

rekomenduojamos 

literatūros koregavimas 

Dalykų aprašai 
informacinėje 

sistemoje 

Dalykų aprašai 
informacinėje 

sistemoje 

 

Personalo vertinimo srityje 

rekomenduojama nuolat atnaujinti 

dėstytojų kolektyvą 

Darbinti jaunus žmones 

dėstyti programoje 
Katedros vedėjas nuolat Terminuotos darbo sutartys 

Geodezija – Vitas 
Povilaitis (Registrų 

centro Šiaulių 

filialas); Metalinės 

konstrukcijos bei 
Konstrukcijų 

apkrovos ir ribiniai 

būviai – Mantas 

Tankūnas (UAB 

Concretus 
designers); Pastatų 

inžinerinės 

komunikacijos – 

Indrė Jakubėnaitė 

(įmonė Šiaulių 
būstas) 

Geodezija – Vitas 
Povilaitis (Registrų 

centro Šiaulių 

filialas); Metalinės 

konstrukcijos bei 
Konstrukcijų 

apkrovos ir ribiniai 

būviai – Mantas 

Tankūnas (UAB 

Concretus 
designers); Pastatų 

inžinerinės 

komunikacijos – 

Indrė Jakubėnaitė 

(įmonė Šiaulių 
būstas) 

 

Nors kasdienė programos priežiūra 

yra adekvati, ekspertų grupė 

rekomenduoja fakulteto tarybai 
nustatyti ilgalaikį strateginį tikslą 

tobulinti programą, didinti 

darbuotojų skaičių ir plėtoti 

laboratorinę mokymo / tyrimo bazę 

Katedroje nuolat papildomas 
reikalingos įsigyti įrangos 

sąrašas 

Universitetas, 

fakultetas 
nuolat –  – 

Kompiuterių (7) 
darbinės apimties 

praplėtimas iš 

MTEP lėšų 

 

 


