ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS
VANDENS ŪKIO IR ŽEMĖTVARKOS FAKULTETAS
PIRMOSIOS PAKOPOS ŽEMĖTVARKOS STUDIJŲ PROGRAMOS (612H91001) PAŽANGOS PO IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA
(programa akredituota 2014 05 28 iki 2020 06 30)
Eil.Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Ekspertų rekomendacijos

Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai

Rekomendacijų
įgyvendinimo terminai
Pasinaudokite gerais ryšiais su socialiniais partneriais ir Socialiniai partneriai dalyvauja Žemėtvarkos studijų programos komiteto
Kasmet
nustatykite, ką reikėtų keisti studijų programoje, kas susiję veikloje, jie taip pat yra baigiamųjų darbų vertinimo komisijos nariai,
su naujausiomis technologijomis, ir stebėkite tendencijas, kasmet dalyvauja Žemėtvarkos ir geomatikos instituto rengiamuose
kad galėtumėte nustatyti galimas naujas trumpalaikes arba seminaruose bei konferencijose. Būdami aktyvūs išvardintų veiklų
ilgalaikes rinkas.
dalyviai, jie kasmet teikia Žemėtvarkos ir geomatikos institutui
pasiūlymus, kaip pagerinti Žemėtvarkos studijų programą, kokios
problemos iškyla praktikoje ir ko jie tikisi iš būsimų absolventų.
Atsižvelgiant į jų išsakytas pastabas ir pasiūlymus, keičiamas studijų
dalykų turinys, siūlomos aktualios baigiamųjų darbų temos, diegiamos
naujos ir atnaujinamos jau įdiegtos kompiuterinės programos, kurios šiuo
metu naudojamos arba pradedamos naudoti praktikoje.
Įtraukite užsienio kalbomis dėstomus dalykus ir Parengtas „Erdvinio planavimo“ studijų dalykas anglų kalba, pavasario 2017 metų rugpjūčio 31
pritrauksite studentus iš kitų šalių (pagal Erasmus ar kitas semestre (2017 metais) šis dalykas bus dėstomas 6 studentams pagal
d.
mainų programas). Šiuo metu kurso programoje nėra ERASMUS programą. Taip pat planuojama parengti „Nekilnojamojo
siūloma užsienio kalbų.
turto vertinimo“ bei „Geodezijos“ dalykus anglų kalba.
Skatinkite ilgalaikius dėstytojų buvimus centruose Ir dėstytojai, ir studentai skatinami dalyvauti ERASMUS programoje,
Kasmet
užsienyje ir didinkite kviestinių užsienio dėstytojų skaičių NOVA/BOVA ir kituose kursuose bei vykti į stažuotes ir seminarus
centre (2012 m. buvo tik vienas), siekiant atnaujinti užsienio šalyse. Nuo 2013 metų iki dabar dėstytojų vizitų į kitas šalis
programą, keistis dėstymo patirtimi ir t. t.
būdavo vidutiniškai 10 kasmet, studentų – po 7 per metus. Per tą patį
laiką vidutiniškai buvo 7 užsienio dėstytojų vizitai bei 11 užsienio
studentų vizitų per metus.
Ekspertų vizito metu pastato, auditorijų ir laboratorinės Fakulteto pastato renovacijos darbai baigti. Auditorijos ir laboratorijos 2016 m. rugsėjo mėn.
įrangos atnaujinimo projektas vis dar buvo vykdomas. naudojamos studijų procese pilnai įrengtos ir tinkančios sklandžiam
Nors ir trumpai, tačiau už programą atsakingas asmuo studijų procesui vykdyti.
turėtų nuolat prižiūrėti, kaip vykdomas projektas, jei tai
yra įmanoma.
Pateikite siūlymus, kokių reikėtų imtis veiksmų siekiant Aktyviai dalyvaujama skleidžiant informaciją apie studijų programą
Kasmet
padidinti naujai stojančių studentų skaičių. Kai kurie iš mokyklose bei keletą kartų per metus vykstančiose studijų mugėse.
svarbiausių aspektų gali būti šie: suteikti programai Mokyklose pristatomos universitete vykdomos studijų programos, tarp jų
platesnį tarptautinį aspektą, siūlyti naujus ypač įdomius ir Žemėtvarkos studijų programa. Universitete keletą kartų per metus

Pastabos

dalykus, atlikti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų organizuojamos atvirų durų dienos, kurių metu mokiniams taip pat
analizę ir t. t.
pristatomos vykdomos studijų programos Universitete, skaitomos su
kiekviena ASU studijų programa susijusių dalykų pažintinės paskaitos.
Aktyviai dalyvaujama šalies mastu organizuojamuose renginiuose
„Erdvėlaivis žemė“, „Tyrėjų naktis“ bei kt. Šių renginių metu
moksleiviai atvyksta į universitetą, jie supažindinami su studijų
galimybėmis, vykdoma moksline veikla ir turima naujausia moksline
įranga. Glaudžiai bendradarbiaujama su Ugnės Karvelis gimnazija.
Mokiniams atvykus į ASU, vedamos bendros „Geografijos“ dalyko
pamokos.
Agitacinėje veikloje aktyviai dalyvauja ASU studentų ir dėstytojų,
reprezentuojančių universitetą ir pristatančių studijas, grupė, ASU
Alumni klubo nariai bei kiti socialiniai partneriai.
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