
 

Medijų meno studijų krypties(W600) bakalauro studijų programos  

AUDIOVIZUALINIS MENAS (valstybinis kodas – 612W61001) 
 

 PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2014-2016 METAMS 
 

Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir pateiktos 

rekomendacijos 

 

Koreguotina 

veikla / toliau 

vystoma 

 

Koreguotinos (toliau 

tobulinamos) veiklos 

stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

 

Už numatytą 

veiklą 

atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendini

mo 

pradžia / 

pabaiga 

 

Siekiamas koreguojamos 

veiklos rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas  

2014 2015 2016 

Audiovizualinio meno studijų 

programos  savianalizės grupės 

parengtos rekomendacijos 

programos tobulinimui. 

Tikslai ir numatomų studijų 

rezultatai. 

Stiprybės. Universalumas: medijų 

ir meno teorijų, fotografijos meno, 

animacijos ir dizaino dermė. Tai 

leidžia numatyti programos siekių 

ir tikslų kaitą programos 

populiarumui, keičiantis  

visuomenės poreikiams ir 

socialiniams kontekstams.  
Silpnybė. Sustabdyta 

Audiovizualinio meno ištęstinių 

studijų programos eiga. 

 Tikslų 

koordinavimas 

ir priežiūra 

Tobulinant programos 

tikslus ir universalumą, 

tirti Audiovizualinio meno 

ištęstinių studijų 

programos poreikį 

stojantiesiems. 

Audiovizualinio 

meno studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas, 

Dailės katedros 

vedėjas 

2015-2016 Ištęstinių studijų programos 

poreikio tyrimas, įvertinimas 

Strategijos 

ruošimas 

Apklausa, 

tyrimas 

Pasiekto tyrimų 

rezultato 

įvertinimas ir, 

jei yra poreikis,  

ištęstinių AVM 

st. programos 

įdiegimas 

Programos sandara. 
Stiprybės.  
Programoje vienodas dėmesys 

skiriamas video, garso bei 

fotografijos meno ir kompiuterinės 

grafikos dalykams, taip suteikiant 

visus būtinus gebėjimus būsimam 

audiovizualinio meno specialistui.  

Silpnybės.  
Audiovizualinio meno sritis ypač 

priklausoma nuo technologinių 

naujovių atsiradimo rinkoje.  

Nepakankamas dėmesys skiriamas 

interaktyvių vaizdo, garso ir 

kompiuterinės grafikos 

technologijų įsisavinimui. 

Naujų 

technologijų, 

liečiančių 

AVM st. 

programą, 

tyrimas 

Kartą per metus 

audiovizualinio meno 

rinkoje ypač populiarios 

programinės ir techninės 

įrangos analizės atlikimas. 

Remiantis analizės 

rezultatais,  studijų 

programos koregavimas 

AVM st. 

programos 

komiteto narys 
doc. dr. V. 

Žalys. 
 

Audiovizualinio 

meno studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas. 

 

2015-2016 

 

 

Studijų programos atitikimo 

rinkos reikalavimams 

įvertinimas 

 

 

Strategijos 

ruošimas 

Apklausa, 

tyrimas 

Studijų 

programos pagal 

naujausius 

audiovizualinio 

meno srities 

poreikius 

koregavimas. 



 Programos personalas. 

Stiprybės. 

Keičiantis personalui išlaikomas 

AVM programos dėstytojų 

branduolys. Visi dėstytojai aktyviai 

dalyvauja programos tobulinime. 

Tai leidžia visam personalui matyti 

programos kontekstą, bendrai siekti 

išsikeltų tikslų, studijų rezultatų, 

skatina bendradarbiavimą ir 

tarpdalykinius ryšius. Programos 

dėstytojai – aktyvūs kūrėjai. 

Dalyvavimas meno veikloje 

Lietuvoje ir užsienyje skatina 

nuolatinį domėjimąsi šiuolaikinio 

meno procesais, kelia profesinę 

kompetenciją ir leidžia dėstytojams 

reaguoti į meno pokyčius, į 

vykstančius meno procesus įtraukti 

studentus, savalaikiai koreguoti 

programos ar atskirų dalykų turinį.  

Silpnybės. 

Nepakankamai dėstytojų dalyvauja 

Erasmus ir kitose veiklose, 

susijusiose su projektais ir 

stažuotėmis užsienyje. 

Trūksta įvairesnių dėstytojų 

pasirenkamų kvalifikacijos 

tobulinimo(si) sričių ir 

tobulinimo(si) būdų: pvz., 

kvalifikacijos kėlimo atsitraukus 

nuo pedagoginio darbo, asmenine 

iniciatyva išėjus nemokamų 

atostogų, mokslinių, kūrybinių 

atostogų ir t.t. 

 

  

Perspektyvaus 

mokslinio ir 

pedagoginio 

personalo 

išsaugojimas ir 

pritraukimas. 

Visus programos dėstytojų 

mokslinės (meninės), 

profesinės ir dalykinės 

kvalifikacijos kėlimo 

skatinimas. 

Atsižvelgiant į katedros 

personalo profesūros, 

docentų bei lektorių ir 

asistentų santykį, baigusių 

absolventų motyvavimas 

tęsti studijas bei įgyti 

meno ir mokslo laipsnius, 

reikalingus programos 

sustiprinimui bei 

optimalaus vyresnių ir 

jaunesnių dėstytojų 

amžiaus išlaikymui. 

 

 

 

 

 

 

 

Menų katedros 

vedėjas, AVM 

st. programos 

dėstytojai. 

 

Dėstytojo 

atestacijos 

laikotarpis 

 

 

 

Dėstytojų atestacijos 

rezultatų teigiamas 

vertinimas. 

 

 

 

 

 

Programos 

dėstytojai 2014 

metais dalyvavo 24 

vizualaus meno 

projektuose, 

publikavo 3 

mokslinius 

straipsnius , bei 5 

menotyrinius 

straipsnius 

Lietuvos meno  

leidiniuose. 

 

 

 

Programos 

dėstytojai 2015 

metais dalyvavo 

virš 20 vizualaus 

meno projektų, 

publikavo 1 

mokslinį 

straipsnį , bei 4 

menotyrinius 

straipsnius 

Lietuvos meno  

leidiniuose. 

 

 

 

 

 

Nuolatinis 

kūrybinio ir 

mokslinio 

proceso 

vystymas 

 

 

 

 

 



Materialieji ištekliai. 

Stiprybės. 

Įgyvendinus investicinius projektus 

,,ART-HOUSE“ ir ,,HUMER“ 

sustiprinta materialinė bazė. Tai 

suteikia galimybę studentams ir 

dėstytojams tarpusavyje operatyviai 

komunikuoti, dalintis informacija. 

Silpnybės. 

Dinamiškai vystantis medijų 

menui, technologijoms vėluojama 

įsigyjant naujausius literatūros 

šaltinius. Trūksta galimybių laiku 

atnaujinti programinę įrangą. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Naujų 

technologijų ir 

įrangos 

metodiškas 

įsisavinimas 

Medijų meno 

informacinės bazės 

plėtojimas, programinės 

įrangos atnaujinimas. 

Audiovizualinio 

meno studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas, 

AVM st. 

programos 

komiteto narys/ 

katedros 

vedėjas doc. 

dr. V. Žalys, 
programos 

komiteto narys 

A. Uogintas 
 

 

 

Kiekvienais 

metais 

Spausdintų leidinių 

mažėjimas kompensuojamas 

aktyviais elektroniniais 

ištekliais, kurių adresai ir 

nuorodos yra prieinami 

studentams. Sudaryti 

elektroninių medijų meno 

leidinių sąrašą talpinamą 

katedros tinklapyje. 

 

Apžvelgiama nauja medijų 

meno programinė įranga 

bandant nemokamas (trial) 

versijas. Praktinius dalykus 

dėstantys dėstytojai savo 

dalyko kompetencijų ribose 

pristato naują programinę 

įrangą. 

 

Įsisavinti jau 

įgyvendinti 

investiciniai 

projektai ,,ART-

HOUSE“ ir 

,,HUMER“ 

 

- 

 

- 



Programos studijų eiga ir jos 

vertinimas. 

Stiprybės. 

Aktyvus studentų dalyvavimas 

meno projektuose (universiteto, 

miesto ir šalies parodose, 

konkursuose ir pan.). 

Studijų procesas yra orientuotas į 

studentą ir jo poreikius.  

Taikomos įvairios skatinimo ir 

socialinės paramos studentams 

formos. 

Duomenys apie absolventų 

įsidarbinimą rodo, kad studijų 

specifika sudaro lanksčias 

galimybes dirbti įvairiose srityse, 

patiems susikurti darbo vietą, 

užsiimti kūrybine praktika. 

Yra galimybė rinktis laisvai 

pasirenkamuosius dalykus iš 

gausaus siūlomo sąrašo. 

Silpnybės. 

Konsultacijų sistema 

(organizuojant giminingų dalykų 

dėstytojų, profesionalių menininkų 

konsultacijas), tęsti ALUMNI 

veiklas, plėtoti studijų 

tarptautiškumą, informuojant apie 

tarptautinio bendradarbiavimo 

galimybes. 

Nedidelis studentų skaičius. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Perspektyvaus 

kūrybinio 

proceso už 

universiteto 

ribų 

organizavimas 

ir 

startegavimas. 

Sudaryti dėstytojų 

konsultacijų tvarkaraščius. 

 

Palaikyti ALUMNI 

veiklas plėtojant 

socialinius tinklus. 

 

Plėtoti ir palaikyti 

tarptautinius ryšius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinti programos 

neakivaizdinių studijų 

formą. 

 

 

 

 

 

Aktyvinti studentų ir 

bendrojo lavinimo 

mokyklų mokinių 

bendradarbiavimą; 

paruošti tokio 

bendradarbiavimo 

programą. Organizuoti 

įvairaus pobūdžio kultūros 

renginius, neformalias 

veiklas universiteto 

patalpose, išleisti bendrus 

studentų ir moksleivių 

kūrybinių darbų leidinius.  

 

AVM studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas,  

AVM st. 

programos 

komiteto narys 

doc. A. 

Uogintas, asist.. 

V. Malčius, 

studentai 

 

 

 

 

 

Menų katedros 

administratorė 

 

Menų katedros 

doc. Vilmantas 

Dambrauskas 

 

Fakulteto 

programų 

koordinatorė 

 

 

 

 

Menų katedros 

vedėjas doc. dr. 

Vytautas Žalys, 

studijų 

programos 

pirmininkė doc. 

Regina Šulskytė 

 

Studijų 

programos 

pirmininkė doc. 

Regina Šulskytė, 

doc. Arūnas 

Uogintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvieno 

semestro 

pradžioje 

 

 

Kas savaitę 

 

 

Kas mėnesį 

 

 

 

 

 

Rugsėjis - 

gruodis 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjis - 

gruodis 

Bendradarbiavimo programa,  

Medijų meno  projekto 

„Tėvynė“ tęstinumas. 

 

Kolegialūs patarimai, 

kūrybinio ir akademinio 

disputo formavimas, 

kūrybiškumo, idėjų 

generavimo skatinimas. 

Didesnis pasitikėjimas 

kolegialiu vertinimu 

(matuojamas tyrimu). 

 

 

 

 

Socialinių tinklų 

populiarumo, aktyvumo 

skatinimas. Nuolatinis 

informacijos atnaujinimas, 

peržiūrėjimas 

 

Išvykstančių ir atvykstančių 

studentų bei dėstytojų  

skaičiaus palaikymas ir 

didėjimas. 

 

 

 

 

Neakivaizdinės studijų 

formos atnaujinimas. 

Programos dalykų 

koregavimas. 

 

 

 

 

Įvairaus pobūdžio renginiai, 

bendradarbiavimo 

dokumentacija (video, 

fotografijos, leidiniai) ir šios 

medžiagos viešinimas. 

Surengta ir 

dalyvauta 10-yje 

vizualaus meno 

projektų 

Šiauliuose, 

Panevėžyje ir 

Taline. Gruodžio 

mėn. vyko 

paroda/konkursas„

Tėvynė. Šeima“ 

ŠU Dailės 

galerijoje. 

Dalyvauta 

festivaliuose: tarpt. 

kino „Tindirindis“ 

animacinių filmų 

„Unprecedented 

cinema”, Šiaurės 

šalių animac. filmų 

festivalyje Taline, 

kuriame stud. V. 

Uldukis tapo 

laureatu.   

  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Paroda/ konkursas 

„Tėvynė“. 

Surengta ir 

dalyvauta 6-

iuose vizualaus 

meno 

projektuose 

Šiauliuose ir 

Taline: 

paroda/konkursa

s „Tėvynė. 

Gimtasis 

miestas“ ŠU 

Dailės 

galerijoje; 

dalyvauta tarpt. 

kino 

festivaliuose 

„Tindirindis“, 

Šiaulių dailės 

galerijos ir 

animac. filmų 

konkurse/festiva

lyje “Enter”, 

kuriame stud. J. 

Žilinskas  tapo I 

prem. laureatu.   

  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Paroda/ 

konkursas 

„Tėvynė“. 

Nuolatinis 

kūrybinio ir 

mokslinio 

studentų veiklos 

proceso 

vystymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 

programos 

neakivaizdinių 

studijų forma. 

 

 

 

 

Pamokos 

Joniškio 

„Aušros“ 

gimnazijoje 

(doc. R. 

Šulskytė, doc. 

dr. V. Žalys), 

video filmas 

„Rytas joniškio 

gimnazijoje“ 

(autorius stud. 

K. Kairys). 



  Reklama apie programą. 

 

 

 

 

Studijų programos 

reklamavimas per „Mažąją 

menų akademiją“. 

studijų 

programos 

pirmininkė doc. 

Regina Šulskytė 

 

doc. Regina 

Šulskytė 

 

Rugsėjis - 

gruodis 

 

 

 

Vasaris- 

2017 m. 

birželis 

Įvairaus pobūdžio renginiai, 

reklaminių filmų sukūrimas 

apie studijų programą, jų įv. 

formomis viešinimas. 

 

Mokymai 

Parodos/ konkursai 

 

 

 

 

Susitikimai, 

kūrybiniai 

užsiėmimai, 

diskusijos. 

Parodos/ 

konkursai 

 

 

 

Susitikimai, 

kūrybiniai 

užsiėmimai, 

diskusijos. 

Parodos, 

konkursai, 

reklaminiai 

video filmai. 

 

Susitikimai, 

kūrybiniai 

užsiėmimai, 

diskusijos. 

Programos vadyba. 

Stiprybės. 

Universitete sukurta, įdiegta 

vieninga studijų kokybės vadybos 

sistema (koncepcija, modelis, 

kokybės vadovas). sudarytos 

sąlygos optimaliai užtikrinti 

programos kokybę.  

Parodos, konkursai, renginiai 

vykstantys ne tik universitete, bet ir 

už jo ribų, kitose šalyse, praktikos 

vidaus ir išorės institucijose, 

užtikrino ryšį su socialiniais 

partneriais, darbdaviais, būsimais 

studentais, kitais universitetais ir 

kūrėjais. 

Silpnybės. 

Tikėtina, kad vieningos 

informacinės sistemos apimančios 

bendradarbiavimą su socialiniai 

partneriais, programos tyrimų ir 

analizės periodiškumo ir rezultatų 

sisteminimo funkcionavimas 

elektroninėje erdvėje leistų 

efektyviau koordinuoti šią veiklą ir 

dar paprastintų programos vadybą. 

 

Programos 

kokybės 

tyrimų 

koordinavimas 

ir vieningos 

rezultatų 

duomenų bazės 

sukūrimas. 

 

 

Programos kokybės 

tyrimų koordinavimo ir 

vieningos rezultatų 

duomenų bazės įdiegimas. 

Katedros 

vedėjas ir / ar 

katedros vedėjo 

paskirtas 

dėstytojas. 

 

Audiovizualinio 

meno studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas 

2015 06 30 

 

 

Išanalizuoti Šiaulių 

universiteto pasirašytas 

sutartis su socialiniais 

partneriais išskiriant galimas 

Programos 

bendradarbiavimo sritis ir 

partnerius. 

 

Paskirti dėstytojus 

atsakingus už tam tikrų sričių 

kuravimą, kuriose apibrėžtas 

bendradarbiavimo objektas  - 

studijų programos 

tobulinimas ir abipusių ryšių 

su partneriais plėtojimas. 

 

Visų lygmenų tyrimų 

(kuriuos vykdo Strateginio ir 

kokybės valdymo tarnyba, 

Menų fakulteto studentų 

atstovybė ir administracija; 

katedra, studijų programos 

komitetas, karjeros centras ir 

t.t.) suderinimas laiko, 

rezultatų viešinimo, 

duomenų saugojimo ir kt. 

klausimais. 

Įsidarbinimo 

apklausa: 

iš 13 absolventų 6 

įsidarbino pagal 

specialybę, 7 

dalyvavo 

meniniuose 

projektuose kaip 

AVM kūrėjai pagal 

kūrybines sutartis. 

Įsidarbinimo 

apklausa: 

iš 6 absolventų 4 

įsidarbino pagal 

specialybę, 2 

tęsia mokslus 

magistro 

programose. 

 

Sąveikos su 

socialiniais 

partneriais 

gerinimas. 

Bendradarbiavi

mo tinklo 

tobulinimas. 

 

 


