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Išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų įgyvendinimas aptariamas žemiau pateiktoje lentelėje:  

 

Eil. 

Nr. 

Ekspertų 

rekomendacijos 
Atlikti ir planuojami veiksmai 

Įvykdymo 

terminai 

Pastabos (pvz., 

priežastys ir aplinkybės, 

dėl kurių nepilnai 

įgyvendintos 
rekomendacijos, kt.) 

1. 

Koreguoti daugelį studijų 

dalykų numatomų studijų 

rezultatų, siekiant išvengti 

studijų dalykų turinio 

fragmentiškumo. Sukurti 

bendrą supratimą, kiek 

vienam studijų dalykui turi 

būti suformuluota studijų 

rezultatų. 

Organizuotas Žemės ūkio ekonomikos 

studijų programos komiteto susirinkimas 

dėl studijų dalykų aprašų turinio 

tobulinimo, ypatingą dėmesį skiriant 

numatomų studijų rezultatų formulavimui. 

Aptartas studijų dalykų aprašų 

pertvarkymas pagal VDU reikalavimus. 

Studijų programos dėstytojai peržiūrėjo ir 

tobulino dalykų aprašus – koregavo temas, 

numatomus studijų rezultatus, studijų 

pasiekimų vertinimo kriterijus ir metodus, 

atnaujino rekomenduojamos literatūros 

sąrašus.  

2020 m. 

kovo mėn. 

 

 

 

 

 

Nuolatos 

 

 

2. 

Sukurti vertinimo kriterijų 

aprašą, susijusį su studijų 

rezultatų pasiekimu. 

Po integracijos su Vytauto Didžiojo 

universitetu studijų dalykų aprašai 

rengiami pagal šio universiteto Studijų 

dalykų rengimo ir atnaujinimo metodines 

rekomendacijas. Jose yra ir nuostatos dėl 

studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų 

formulavimo (IV dokumento skyrius), 

kuriomis rengdami dalyko aprašus privalo 

vadovautis visi universiteto dėstytojai. 

Studijų komiteto nariai supažindinti su 

šiame dokumente įvardintomis studijavimo 

pasiekimų įvertinimo kriterijų 

formulavimo nuostatomis. 

2019 m. 

rugsėjo mėn. 
 

3. 

Užtikrinti, kad studijų 

programos reklama pasiektų 

potencialius studentus 

regionuose. 

Buvo tobulinama studijų programos 

reklaminė informacija, ją orientuojant į 

potencialius studentus kaimiškuosiuose 

regionuose.  

Studijų programa buvo viešinama per 

socialinius partnerius, palaikančius 

tiesioginius ryšius su ūkininkais, žemės 

ūkio bendrovių darbuotojais ir kt. Studijų 

programa buvo viešinama „Aukštųjų 

mokyklų mugėje“ Kaune (2019 m. sausio 

17 d.) ir parodoje „Studijos 2019“ Vilniuje 

(2019 m. vasario 7 d.), taip pat kitų 

renginių metu. 

Informacija apie studijų programą buvo 

viešinta kolegijose, institucijose, 

susijusiose su žemės ūkio ir kaimo 

vystymu  (Žemės ūkio ministerija, Žemės 

ūkio rūmai, Nacionalinė mokėjimo 

agentūra, Lietuvos žemės ūkio 

Nuolatos 

 
 



konsultavimo tarnyba). 

Priėmimo į magistrantūrą metu buvo 

agituoti ir konsultuoti bakalauro studijų 

absolventai, paskutinių 5 metų laikotarpiu 

studijavę Žemės ūkio ekonomikos ir 

Taikomosios ekonomikos programose. 

Studijų programos patrauklumas didintas 

studentus, alumnus, galimus suinteresuotus 

asmenis. 

4. 

Sukurti sistemą, kaip kurti ir 

palaikyti santykius su 

socialiniais partneriais. 

Buvo siekiama nuolat didinti socialinių 

partnerių dalyvavimą studijų programos 

komitete. 

Programos turinys buvo koreguojamas 

„priartinant“ prie darbo rinkos poreikių, 

atsižvelgiant į socialinių partnerių 

nuomonę dėl ekonomikos specialistų 

poreikio ir jų kompetencijų tobulinimo. 

Buvo stiprinami santykiai su socialiniais 

partneriais, alumnais, įtraukiant juos į 

studijų kokybės, studijų proceso 

tobulinimą, kviečiant dalintis praktine 

patirtimi, teikti siūlymus studijų 

programos tobulinimui. 

Nuolatos 

 

 

Paskutiniai 

studijų 

programos 

atnaujinimai 

buvo atlikti 

2020 m. 

sausio 23 d. 

(SPK 

protokolas  

Nr. 20-1) 

 

 

 

 

Dėl didelio 

socialinių partnerių 

užimtumo jų 

dalyvavimas 

studijų programos 

komiteto 

posėdžiuose nėra 

dažnas, tačiau jie 

savo idėjas 

programai tobulinti 

pateikia 

elektroniniu paštu. 

5. 

Sudaryti programos plėtros 

tikslus su susijusiais 

esminiais veiklos rodikliais 

(įtraukiant pagrindinius 

socialinius dalininkus). 

Studijų programos komitete buvo 

suformuluoti studijų programos plėtros 

tikslai, sudarytas veiklos planas programos 

vykdymo kokybei užtikrinti. 

2019 m. 

spalio mėn. 
 

Pažangos ataskaita buvo patvirtinta 2019 m. spalio 24 d. studijų programos komiteto posėdyje (protokolo nr. 19-3). 
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