
Vykdomos antrosios pakopos  

Taikomoji kūno kultūra 
studijų programos gerinimo  

veiksmų ir priemonių  

p l a n a s  

 
Eil. 

Nr. 
Numatoma veikla / priemonė 

Atsakingi 

asmenys / padalinys / institucija 
Įvykdymo data Numatomas rezultatas 

Įvykdymas 
Pastabos 

1. TKK magistro studijų programos atnaujinimas 

1.1. 

Studijų programos tinklelio 

atnaujinimas pagal ekspertų 

rekomendacijas 

Komitetas 2016 balandžio 

mėn.18 d.  SSK 

posėdžio 

protokolas  Nr. 

UMSG-21-05 

Patvirtinta (1,5 metų, 90 

kreditų) TKK programa UMSG 

fakulteto taryboje 

ir ŠU senate. 

 Atnaujinimas įvykdytas: 

- atnaujinant tinklelį, siekiant 

nuoseklaus studentų žinių ir 

įgūdžių plėtojimo; 

- vykdant tikslingą studijuojamų 

dalykų atranką pagal ekspertų 

rekomendacijas; 

- trumpinant studijų programą, 

siekiant konkurencingumo. 

1.2. 

Programos pateikimas 2016-

2017 m. stojimui 

Studijų programos koordinatorius 2016 05 mėn.  Pateikta Studijų skyriui 

informacija apie 2016-2017 m. 

priėmimą į 1,5 metų TKK 

antros pakopos studijų 

programą. 

Pristatyta 2016 05 ŠU 

Komunikacijos, 

rinkodaros ir 

neakademinės veiklos 

tarnybai, 

ŠU„Facebook“ 

paskyrai. 

 

2. Žmogiškųjų išteklių gebėjimų ir sudėties stiprinimas 

2.1. 

ŠU UMSG SSK įstojo į 

Europos kineziterapijos 

aukštųjų mokyklų tinklą 

(ENPHE) 

A. Savenkovienė (ŠU) 

 

2016 m. 06 

mėn.   

Narystė tęsimas ENPHE. Pateiktas prašymas 

Fakulteto Dekanatui 

padengti narystės 

mokesčio išlaidas 

(2016 07 01). 

ENPHE veikla yra susijusi su 

taikomosios kūno kultūros ir 

žmogaus fizinio aktyvumo 

skatinimo priemonių plėtra 

2.3.  

ERASMUS+ mobilumo 

vykdymas 

L.Radzevičienė lankėsi Wroclavo 

Universitete. Skaitytos paskaitos 

pagal Erasmus+ programą, 

užmegzti bendradarbiavimo ryšiai.  

2016 05 07-11d.   Dalyvavimas ERASMUS+ 

mobilumo programoje 

2016 09 – 2017 12 

mėn. 

Praplėsta jau esama Erasmus+ 

sutartis su Wroclawo 

universiteto Edukologijos 

 

2.4. 
 Parengtas bendras UMSG 

fakulteto ir Wroclavo  Universiteto 

2016 05 06d. Dėstytojų dalyvavimas WU 

Pedagoginio instituto 

2016 10 mėn. SSK posėdžio protokolas Nr. 

UMSG-21-07;  

http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=17204&lang=lt
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=17204&lang=lt
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=17204&lang=lt
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=17204&lang=lt
http://enphe.org/
http://enphe.org/
http://enphe.org/


Eil. 

Nr. 
Numatoma veikla / priemonė 

Atsakingi 

asmenys / padalinys / institucija 
Įvykdymo data Numatomas rezultatas 

Įvykdymas 
Pastabos 

Pedagoginio Instituto veiklos 

planas, kuris apsvarstytas ir 

patvirtintas UGSG fakulteto 

Taryboje   

organizuojamoje 

konferencijoje.  

UMSG fakulteto tarybos 

posėdžio protokolas Nr. 2016-

04-28 Nr. UMSG-4-3 

 

2.4. 

Dėstytojų dalyvavimas 

nuotolinių studijų rengimo 

kursuose.  

Katedros dėstytojai Parengiami 

studijų dalykai 

nuotoliniam 

mokymuisi 

 2016-2017 m. 

Siekiama 2 studijų programos 

dalykus  parengti ir dėstyti 

nuotolinio mokymo būdu. 

2016 09 mėn. Numatomi dalykai „Sveikatos 

sociologija“ ir „Sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymas“ 

2.5. 

Dėstytojų užsienio kalbų žinių 

gerinimas 

Programoje dėstantys dėstytojai 2016 - 2017 m. Didesnė dalis programos 

dėstytojų, rengdami paskaitų 

medžiagą ir vadovaudami 

studentų savarankiškiems rašto 

darbams, naudos literatūrą 

užsienio kalbomis (5 

dėstytojai) 

Parengti siūlomų  

Erasmus+ dalykų 

aprašai programos 

studentams 

 

3. Studentų mobilumo rodiklių gerinimas 

3.1. 

ERASMUS+ mobilumo 

aktyvinimas 

Programoje studijuojantys 

studentai 

Nuolat  Dalyvavimas ERASMUS+ 

mobilumo programoje (2 

studentai) 

I kurso studentai 

informuoti apie 

Erasmus+ studijų 

galimybes Wroclavo 

universitete (III 

semestrui).    

 

4. Materialinės bazės gerinimas 

4.1. 

Bibliotekos išteklių gerinimas Programoje dėstantys dėstytojai Paraiška 

bibliotekai 

pateikta  

2016 06 27 

Pagal MITA planą įsigyti naujų 

vadovėlių studijų programos 

vykdymui 

Bibliotekoje 2017 m. 

užsakytos 9 įsigyti 

naujos knygos 

kuriomis studentai 

naudosis studijuodami 

programos dalykus 

 

5. Pasirengimas TKK magistro studijų programos savianalizei 

5.1. 

TKK magistro studijų 

programos kokybės analizė 

V. Navickienė, 

V. Ablonskė 

 

2016 03 22 d. 

SSK posėdžio 

protokolas Nr. 

UMSG-21-03  

 

Sudaryti anketą ir ją pateikti 

studentams po žiemos ir 

pavasario egzaminų sesijų 

Rezultatų aptarimas 

Komiteto posėdyje 

2016 m. birželio 

mėn. 

Pagal gautą SKVC informaciją 

studijų programos akreditacija 

atidedama iki 2020 metų 

5.2. 
TKK magistro laipsnį turinčių 

specialistų poreikio Vakarų ir 

Lekt. I.Šimkutė 2016 m. rugsėjo - 

spalio mėn. 

Įvertinti konkurencinę aplinką 

ir nustatyti esamą ir 

 Rezultatai bus panaudoti 

rengiant TKK magistro studijų 
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Šiaurės Lietuvos regionuose 

tyrimas 

perspektyvinį TKK magistro 

laipsnį turinčių specialistų 

poreikį Vakarų ir Šiaurės 

Lietuvos regionuose. 

programos savianalizę 

 

 

 

 

 

 


