
Kauno kolegijos studijų programų išorinio 
vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 
stebėsenos tvarkos 
1 priedas

KAUNO KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS FOTOGRAFIJA PAŽANGOS
ATASKAITA

Eil.
Nr.

Ekspertų
rekomendacijos

Aukštosios mokyklos 
atlikti arba planuojami 

veiksmai

Rekomendacijų
įgyvendinimo

terminai
Pastabos

1
Supaprastinti ir 
sutrumpinti programos 
studijų rezultatų sąrašą

Peržiūrėti ir pakoreguoti 
studijų programos tikslus 
ir rezultatus.

Iki 2018-06-01

2
Visu etatu įdarbinti 
daugiau studijų 
programos dėstytojų

Padidintas vedančiųjų 
studijų programos 
dėstytojų skaičių nuo 2 
iki 3.

Iki 2017-09-01

3

Atsakomybę už studijų 
programą paskirstyti 
daugiau kaip dviem 
pagrindiniams 
dėstytojams

Atsakomybė už studijų 
programą paskirstyta 3 
pagrindiniams 
dėstytojams.

Iki 2017-09-01

4

Suformuoti sisteminį 
požiūrį į dėstytojų 
pedagoginės 
kvalifikacijos kėlimą, 
nepriklausomai nuo to, 
ar jie turi visą, ar dalį 
etato

Kasmet organizuoti 
JVMF mokymus, siekiant 
tobulinti pedagogines 
kompetencijas pagal 
Kauno kolegijos 
Kompetencijų ugdymo 
centro parengtą 
programą, numatant, kad 
šiuos mokymus baigs 
kasmet 1-2 Fotografijos 
studijų programos 
dėstytojai.

Nuo 2017-10

5

Patariama sukurti ir 
įgyvendinti 
tarptautiškumo bei 
darbuotojų judumo 
didinimo strategiją

Parengti studijų 
programos 
tarptautiškumo bei 
darbuotojų judumo 
didinimo strategijos planą 
2016-2018 m. 
įgyvendinti parengtą 
planą.

Iki 2016-10-01 

Iki 2018-10-01

6

Diversifikuoti 
„Erasmus“ partnerius 
ir padidinti jų  skaičių, 
įtraukiant partnerių iš 
kuo įvairesnių šalių

Plėtoti partnerių tinklą 
pagal numatytą ir 
parengtą tarptautiškumo 
bei darbuotojų judumo 
didinimo strategijos 
planą.

Iki 2018-10-01



7

Vykdant šią studijų 
programą studentams 
turėtų būti
sistemiškiau teikiama 
finansinė, asmeninė, 
akademinė ir 
psichologinė pagalba

1. Fotografijos studijų 
programos studentus 
efektyviau informuoti ir 
teikti išsamesnę 
informaciją apie teikiamą 
akademinę, asmeninę, 
finansinę ir psichologinę 
pagalbą fakultete 
Įvadinės savaitės metu.
2. Šiuo metu JVMF 
studentai yra 
informuojami ir jiems 
teikiama sekanti 
finansinė, asmeninė, 
akademinė ir kt. pagalba: 
(Akademinė parama -  
rengiama Įvadinė savaitė 
pirmakursiams, 
vykdomos konsultacijos, 
suteikiamos sąlygos 
papildomai dirbti 
studijose ir laboratorijose, 
sudarytos sąlygos išvykti 
studijuoti pagal 
akademinių mainų 
programas,
vedami seminarai ir
mokymai,
vykdomos
išvažiuojamosios
paskaitos,
kviečiami vesti paskaitas 
praktikai profesionalai, 
suteikiama pagalba 
organizuojant grupines ir 
personalines parodas tiek 
Lietuvoje tiek užsienyje, 
suteikiama galimybė 
dalyvauti studentų 
kūrybinės draugijos 
konferencijose, dalyvauti 
įvairiuose projektuose, 
konkursuose, ir pan.; 
Asmeninė pagalba -  
teikiama pagalba ir 
konsultuojama rengiantis 
personalinėms parodoms, 
konkursams, 
dalinai finansuojamas 
kursinių ir baigiamųjų 
darbų atlikimas ir

Nuo 2016-09 
(kiekvienais 
metais rugsėjo 
pirmą savaitę)



eksponavimas 
individualiai pagal 
studento poreikius, 
dalinai finansuojamos 1 ir 
2 kurso studentų 
praktikos atliekamos 
Liepojos universitete 
(Latvija) ir menų 
kolonijoje (Nida), 
studentai konsultuojami 
asmeniniais profesiniais 
klausimais, peržiūrint 
kūrybinių darbų aplankus 
ir teikiant 
rekomendacijas; 
studentai konsultuojami 
karjeros klausimais ir 
pan.;
Finansinė parama - 
Fotografijos studijų 
programos studentams 
tikslingai skiriamos 
tikslinės, skatinamosios 
stipendijos ir vienkartinės 
stipendijos;
pageidaujantys studentai 
aprūpinami bendrabučiu; 
studentai turi galimybę 
dalyvauti fakulteto 
organizuojamuose 
kultūriniuose 
renginiuose; 
tarptautiniuose 
fotografijos festivaliuose; 
studentams,
išvykstantiems studijuoti 
pagal dalines akademinių 
mainų programas 
mokamos stipendijos, 
sumažinamas mokestis už 
studijas (10 proc.); 
studentams sudarytos 
sąlygos nemokamai 
naudotis kompiuterine 
technika, internetu ir 
pan.
Fakultete teikiama 
neformali psichologinė 
pagalba.
Kamerinė aplinka, 
betarpiškas dėstytojų, 
administracijos_________



■

darbuotojų ir studentų 
bendravimas sąlygoja tai, 
kad studentai, turintys 
psichologinių problemų ir 
norintys jomis pasidalinti 
yra išklausomi, jiems 
patariama, esant 
galimybei, padedama 
arba rekomenduojama 
pasinaudoti psichologo 
profesionalo 
paslaugomis.

8
Labiau formalizuoti 
atstovavimo 
studentams sistemą

Planuojama parengti 
studentų kūrybinių darbų 
reprezentavimo tvarką ir 
kriterijus.

Iki 2018- 03

9

Strategiškai ir tvariai 
planuoti materialiųjų 
išteklių paskirstymą 
bei tolesnę priežiūrą

Strategiškai ir tvariai 
planuojant
materialiuosius išteklius 
Fotografijos katedroje 
padaryti šie pokyčiai:
1. Įrengta patalpa su 
stelažais fotografijos 
įrangai sudėti;
2. Sukomplektuota 
įranga: nuo vaizdo 
sukūrimo iki spaudos 
(įsigytas printeris 
fotografijai);
3. Užvestas žurnalas 
studentų paimamos ir 
grąžinamos įrangos 
fiksavimui.

Iki 2017 09 01

10

Diversifikuoti 
socialinių partnerių 
ratą ir daugiau jų 
jtraukti iš kūrybinių 
industrijų srities

1. Plėsti socialinių partnerių 
tinklą, sudarant kasmet po 
1-2 naujas sutartis;
2. Kūrybinių industrijų 
srities socialiniai partneriai 
kviečiami:
dalyvauti studijų programos 
komiteto veikloje, 
dalyvauti baigiamųjų darbų 
kvalifikavimo komisijoje, 
dalyvauti kursinių darbų 
parodose -  pristatymuose, 
vesti paskaitas studentams 
aktualiomis temomis.

Nuo 2016-09

Fakulteto / centro dekanas / vadovas
(parašas) /  (vardas, pavardė)


