Aplinkos objektų dizaino studijų programos PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2014-2017
METAMS
Išorinių ekspertų nustatytos
stiprybės, trūkumai ir pateiktos
rekomendacijos

„Universitetas galėtų daugiau
dėmesio skirti strateginiam
planavimui ne tik dėl to, kad taptų
regioniniu dizaino švietimo centru,
bet ir pritrauktų nevietinius ir
tarptautinius kandidatus.“

Koreguotina veikla /
toliau vystoma

Siekiama populiarinti
dizaino veiklą
universitete, regione
ir Lietuvoje.

Koreguotinos (toliau
tobulinamos) veiklos
stiprinimo / tobulinimo /
gerinimo priemonės

Bus kreipiamasi į rektoratą,
jog svarstant universiteto
2015-2020 m. strateginį
planą būtų atkreiptas
dėmesys į ekspertų vertinimo
išvadas ir sudarytos
galimybės plėtoti dizaino
veiklą universitete.
Dizaino centro kūrimas
Šiaulių mieste (Regioninvest
projektas).

Už numatytą
veiklą
atsakingasis
asmuo /
grupė

Menų
katedros
vedėjas.
Studijų
programos
komiteto
pirmininkas

Priemonės
įgyvendini
mo
pradžia /
pabaiga

2015, 2016,
2017 m.

Pasiektas rezultatas
Siekiamas
koreguojamos
veiklos rezultatas
periodo pabaigoje

Dizaino krypties
įtraukimas į
universiteto
prioritetinių krypčių
sąrašą

2014

Studijų
programos
ekspertinio
vertinimo
išvados
gautos
2014 06 17.

2015

2016

2017

Vykdyti studentų
darbų parodas
„Dizaino
savaitės“ renginių
metu. Protokolas
Nr. MFDKP-5,
2015-03-24.
Rengti viešas
paskaitas
visuomenei apie
dizainą siekiant
propaguoti ŠU
MF studijų
programas.
Protokolas Nr.
MFDKP-6, 201504-21.

Siekiama

Bus
siekiama

Performuoti AOD
IV k.
projektavimo
užduotį.
Protokolas Nr.
MFDKP-4, 201502-17.

„Ekspertų grupė mano, kad studijų
programos sandarą dar reikia
tobulinti, daugiau dėmesio skiriant
kūrybiniam aspektui.“

Būtina koreguoti
studijų programos
sandarą ir kūrybinių
dalykų užduotis.

Studijų programos sandaros
bei dėstomų dalykų
(užduočių turinio) aptarimai
katedros ir studijų komiteto
posėdžiuose. Studentų ir
darbdavių pasiūlymų analizė
bei priemonių planas jiems
įgyvendinti.

„Studentų yra mažai ir ateityje šią
problemą Universitetas turi spręsti,
kad studentų bendruomenė didėtų.“

Didesnį dėmesį skirti
Mažosios akademijos
veiklai, vizitams į
Šiaulių regiono
mokyklas, studentų
darbų parodų
Lietuvoje
organizvimui, viešų
paskaitų skirtų
dizaino
populiarinimui
organizavimui.

Stiprinamos katedros ir
fakulteto rinkodaros
priemonės (studijų
programos viešinimas
mokyklose, parodų ir viešų
paskaitų organizavimas,
Mažosios akademijos veiklos
stiprinimas).

„Katedra turėtų skatinti tolesnį
dėstytojų ir studentų tarptautinį
mobilumą, taip pat sudaryti daugiau
dvišalių susitarimų su daugiau
šalių.“

Skatinti studentus ir
dėstytojus vykti į
užsienio aukštąsias
mokyklas pagal
mainų programas,
profesinių veiklų ir
asmenines
iniciatyvas.

Bus kreipiamasi į
universiteto užsienio skyrių
dėl galimybės sudaryti
bendradarbiavimo sutartis su
daugiau užsienio šalių
dizaino aukštųjų mokyklų.

Studijų
programą
aptarnaujantis
pedagoginis
personalas.

Asmenys
atsakingi už
„Mažosios
akademijos“
veiklą.
Katedros
darbuotojas
atsakingas už
rinkodarą.

Studijų
programos
komitetas.

2015, 2016,
2017 m.

2016 -17 m. turi būti
baigta koreguoti
studijų programa
(pakeisti kai kurie
nepasiteisinę dalykai,
bei pakoreguotos visų
kūrybinių dalykų
užduotys).

2015, 2016
m.

Siekti, kad į studijų
programą būtų
priimta ne mažiau 7
studentų.

2015, 2016
m.

Pasiekti, kad pagal
studentų mainų
programas per metus
į užsienį išvyktų ne
mažiau 20 proc. II,
III kursų studentų ir
ne mažaiu kaip po 3
katedros dėstytojus.

-

AOD kūrybinių
darbų užduotis
kartu su
studentais aptarti
sesijų peržiūrų
metu ir
atsižvelgus į jų
rezultatus vykdyti
pakeitimus
kūrybinių dalykų
dėstyme kitais
mokslo metais.
Protokolas Nr.
MFDKP-6, 201504-21.

Rodyti studentų
darbus
būsimiems
stojantiesiems
atvirų durų dienų
Priėmimas
metu.
į studijų
Suintensyvinti
programą
Mažosios
2014-15 m.
akademijos
nebuvo
veiklą. Protokolas
planuotas.
Nr. MFDKP-2,
2015-11-25.

-

Vedamos derybos
su Rygos baltijos
akademijos
Dizaino koledžu
studentų mainų
klausimu.
Protokolas Nr.
MFDKP-2, 201511-25.

Koreguoja
ma studijų
programa.

Siekiama

Siekiama

Bus
koreguoja
mos
kūrybinių
dalykų
užduotys

Bus
siekiama

Bus
siekiama

„Universiteto darbų sąraše turėtų
būti numatyta, kad bibliotekos ir
materialieji ištekliai ir toliau turėtų
būti plėtojami, gerinami, siekiant
prisitaikyti prie naujų technologijų ir
pramonės raidos. Pavyzdžiui, tiek
studentams, tiek dėstytojams būtų
itin naudinga, jeigu ateityje būtų
įsigyta daugiau knygų ir periodinių
leidinių arba pradėtos naudoti
skaitmeninės technologijos, tokios
kaip lazerinės pjaustyklės ir
trimačiai spausdintuvai.“
„Apskritai studijų programa, taip pat
ir katedra, yra pasiekusios tokį
etapą, kai jų potencialas yra didelis
ir jos turi realią naują nišą, o visiems
programoje dalyvaujantiems reikia
išnaudoti visas galimybes ją toliau
plėtoti.“

Analizuoti studijų
programai
naudojamos
materialiosios bazės
būklę. Sukurti
mokymo procesui
būtinų priemonių
įsigyjimo planą.

Visos aukščiau
išvardintos veiklos.

Sąrašai (teikiami dekanui)
skirti studijų programos
materialios bazės
atnaujinimui ir leidiniams
bei mokymo procesui
reikalingai įrangai įsigyti.

Visos aukščiau išvardintos
priemonės.

Studijų
programos
komitetas.

Studijų
programos
komitetas.
Studijų
programą
aptarnaujantis
pedagoginis
personalas.

2015, 2016,
2017 m.

Naujų leidinių
dizaino tematika
įsigyjimas.
Kompiuterinės
technikos ir
programinės įrangos
atnaujinimas.
Trimačio
spausdintuvo
įsigijimas.

-

2015, 2016,
2017 m.

Periodo pabaigoje
turi būti pasiekti visi
aukščiau išvardinti
tikslai.

-

Didinti kūrybinių
baigiamųjų darbų
temų, aktualių ŠU
ir Šiaulių miestui,
skaičių.
Protokolas Nr.
MFDKP-7, 201506-05.

Siekiama

Siekiama
Siekiama.

Bus
siekiama

Bus
siekiama

