
1 

 

Bakalauro Mechanikos inžinerija studijų programos PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO 

PLANAS 2015-2017 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 

2015 2016 2017 

Programos tikslai ir rezultatai 

nepakankamai viešinami 

 

 

Programos tikslus ir 

rezultatus patalpinti 

universiteto puslapyje prie 

informacijos 

stojantiesiems 

SP programos 

komiteto 

pirmininkas. 

2015 12 Įdėta nuoroda 

http://su.lt/

index.php?

option=co

m_content

&view=art

icle&layou

t=edit&Ite

mid=1390

&id=4435

&lang=lt 

  

Programa dėstoma lietuvių kalba 

ir orientuota į vietinį regioną, 

nors programos tiksluose 

skelbiama, kad absolventai gali 

dirbti užsienyje. 

 

 

Studijų programą teikti 

dėstyti anglų kalba 

SP programos 

komiteto 

pirmininkas 

Kiekvienais 

metais 

Įdėta nuoroda 

http://www.

su.lt/index.p

hp?option=c

om_content

&view=artic

le&id=8750

&Itemid=17

438&lang=e

n 

  

Peržiūrėtų ir 

atestuoti studijų 

programos dalykų 

aprašai  

Katedros 

posėdžio 

protokolas 

TGMMSI

KP-9 

  

Atsižvelgiant į projektavimo 

perspektyvas stiprinti 3D 

modeliavimą 

 

 

Peržiūrėti studijų 

programos dalykus 

susijusius su 3D 

projektavimu. 

SP programos 

komitetas 
2015 m. 

Padidintas 

Kompiuterinio 

projektavimo 

kreditų skaičius iki 

6; Padidintas 

Inžinerinės grafikos 

2 kreditų skaičius 

iki 4 

Įvykdyta. 

TGMF 

Tarybos 

posėdyje 

TGMTP-

06 
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Siekiant platesniu mastu taikyti  

lankstesnius mokymo ir 

mokymosi būdus, 

rekomenduojama taikyti 

nuotoliniam  mokymui tinkamus 

metodus 

 

 

Nuotolinio mokymo 

sistemą Moodle naudoti 

kaip metodą dalykų 

dėstyme 

Katedros 

vedėjas; SP 

dėstytojai 

2015 m. 

Studijų programos 

dalykai parengti, 

aprobuoti ir 

vykdomi 

nuotolinėje 

aplinkoje 

(T210B583 

Mechatronikos 

sistemos; 

T210B240 

Mechaninių sistemų 

projektavimas; 

T130B117 

Smulkiojo verslo 

įrengimai; 

T210B220 

Technologiniai 

įrengimai) 

http://alfa.d

istance.su.lt

/course/cate

gory.php?i

d=6; 

http://moky

mas.dist.su.

lt/ 

 

 

 

Nuotolinio 

mokymo sistemos 

Moodle kursai SP 

dėstytojams 

1  

Naudoti kitą e aplinką 

dėstant studijų dalykus 

Rekomenduoti 

dėstytojams talpinti 

dalyko aprašus ir 

turinį asmeniniuose 

e puslapiuose 

(Katedros posėdžio 

protokolas 

TGMMSIKP-7)  

Techno.su.lt/

~sabaliauskas

; 

Techno.su.lt/

~cikotiene; 

Techno.su.lt/
~rimovskis;  

Techno.su.lt/

~skackovas; 
techno.su.lt/~

raimondas 
 

 

Stojančiųjų skaičiaus didinimas 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti susitikimus su 

moksleiviais; 

SP katedros 

vedėjas, 

katedros/ 

programos 

dėstytojai 

2015 – 2017 m 

Susitikimų skaičius 2   

SP viešinimas mokyklose; Vizitų skaičius 1   

SP viešinimas 

vykdomuose šalies ir 

miesto mokslo 

populiarinimo renginiuose 

Netradicinis mokslo 

festivalis 

„Erdvėlaivis Žemė“ 

2015 09 19; 

„Tyrėjų naktis“ 

2015 09 25 

2   
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http://techno.su.lt/~raimondas/
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SP patrauklumo didinimas 

sukuriant 3,5 m SP 

SP programos 

komitetas 
2015 – 2017 m 

SP tinklelio 

sudarymas 

Senato 

protokolas 

2015-12-

17 Nr. SP-

09 

  

Nepakankama socialinių 

partnerių pagalba studijų procese 

 

 

 

 

Sudaryti bendradarbiavimo 

sutartis su įmonėmis 

laboratorinių darbų 

atlikimui; 

SP katedros 

vedėjas, 

katedros/ 

programos 

dėstytojai; 

2015 – 2017 

m. 

Bendradarbiavimo 

sutarčių skaičius 

Tęstinė 

sutartis:  

Nr. 06-25-

B-2009-5 

(UAB 

Kalvis 

  

Sudaryti bendradarbiavimo 

sutartis su socialiniais 

partneriais studentų 

baigiamosios praktikos 

vietų  sukūrimui 

SP katedros 

vedėjas, 

katedros/ 

programos 

dėstytojai; 

2015 – 2017 

m. 

3 studentai atliko 

baigiamąją praktiką 

įmonėse UAB 

Volunta Pak; 

UAB Tauragės 

Agrotechnika; 

Technologinių 

bandymų centras 

031-SP-

2015/1655; 

031- SP-

2015/1656; 

031- SP-

2015/1657 

  

Klausimyno sudarymas Alumni 

ir darbdaviams 

 

 

Sudaryti klausimyną 

darbdaviams ir Alumni 

apie SP studijų kokybę 

SP katedros 

vedėjas, SP 

studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas 

2015 – 2017 

m. 

Sudarytas 

klausimynas 

Katedros 

posėdžio 

protokolas 

TGMMSI

KP-9 

  

Nepakankamas bendravimo su 

socialiniais partneriais 

dalyvaujant bendruose 

renginiuose ir kitose veiklose 

dokumentavimas 

Neformalių susitikimų su 

socialiniais partneriais 

sklaida katedroje 

SP katedros 

vedėjas, 

katedros/ 

programos 

dėstytojai; 

2015 – 2017 

m. 

Katedros protokolų 

skaičius apie 

neformalų 

bendravimą su 

socialiniais 

partneriais 

2015 m. – 

3 Katedros 

posėdžio 

protokolas 

TGMMSI

KP-7; 8; 9) 

  

Įtraukti socialinius partnerius į 

paskaitas jų patirties 

pasidalinimui 

Kviesti socialinius 

partnerius į paskaitas 

SP katedros 

vedėjas, 

katedros/ 

programos 

dėstytojai 

2015 – 2017 

m. 

Paskaitose 

dalyvavusių 

socialinių partnerių 

skaičius - 1 

Katedros 

posėdžio 

protokolas 

TGMMSI

KP- 8 

  

 


