
TAIKOMOJI DAILĖ IR VERSLAS studijų programos PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO 

PLANAS 2014-2016 METAMS 
 

Išorinių 

ekspertų 

nustatytos 

stiprybės, 

trūkumai ir 

pateiktos 

rekomendacijos 

 

Koreguotina 

veikla / toliau 

vystoma 

 

Koreguotinos (toliau tobulinamos) 

veiklos stiprinimo  / tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

 

Už numatytą 

veiklą atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga 

 

Siekiamas koreguojamos 

veiklos rezultatas periodo 

pabaigoje 

Pasiektas rezultatas  

2014 2015 2016 

1 Labai svarbu 

nustatyti 

reguliarių 

konsultacijų 

procesą su 

išorės 

suinteresuotomi

s šalimis, 

atsižvelgti į jų 

rekomendacijas 

darant būsimus 

pokyčius.  

Koreguotina 

veikla  toliau 

vystoma, 

veiklą 

planuojant 

visam 

numatytam 

laikotarpiui. 

Koreguotinos (toliau tobulinamos ir 

vystomos)  intensyvinant kontaktus 

su išorės suinteresuotomis šalimis, 

užmezgant dalykinius kontaktus su 

naujais socialiniais partneriais, 

numatant konkrečių veiklų gaires.  

Dizaino katedra, 

Programos 

kokybės stebėsenos 

grupė. 

2014 – 2016 

mm. 

 

Siekiamas koreguojamos 

veiklos rezultatas, išplėstas 

socialinių partnerių ratas ir 

dalykinių kontaktų esminiai 

teigiami pokyčiai. 

Išplėstas 

socialinių 

partnerių 

ratas 

Dalykinių 

kontaktų 

esminiai 

teigiami 

pokyčiai 

atsispindintys 

studijų 

programos 

pertvarkoje. 

Plėtojami 

dalykiniai 

kontaktai su 

socialiniais 

partneriais, 

siekiant 

tolesnių 

teigiamų 

pokyčių 

rogramos 

pertvarkoje. 

2.  Skatinti ir 

vystyti pradėtą 

vidaus 

personalo 

plėtros 

programą 

Rekomenduoti

na veikla  

toliau 

vystoma, 

planuojant 

visam 

numatytam 

laikotarpiui. 

Skatinamas naujų kūrybingų jaunų 

dėstytojų ir aptarnaujančio 

personalo įtraukimas įgyvendinant 

studijų programos iškeltus 

uždavinius. 

Dizaino katedra, 

Programos 

kokybės stebėsenos 

grupė. 

2014 – 2016 

mm. 

Naujų kūrybingų jaunų 

dėstytojų ir profesionalių 

specialistų integravimas 

įgyvendinant studijų 

programos iškeltus uždavinius. 

Naujų 

kūrybingų 

jaunų 

dėstytojų ir 

profesionalių 

specialistų 

paieška. 

Naujų 

kūrybingų 

jaunų dėstytojų 

ir profesionalių 

specialistų 

betarpiškas 

įtraukimas į 

studijų procesą. 

Jauniems 

kūtybingiems 

dėstytojams 

numatytas 

studentų 

renginių 

kuravimas. 

3. Programos 

tobulinimo tąsa, 

remiantis 

savianalizės ir 

akreditavimo 

išvadomis ir 

dokumentais. 

Rekomenduoti

na veikla  

toliau 

vystoma, 

planuojant 

visam 

numatytam 

laikotarpiui. 

Supažindinimas personalo su 

savianalizės ir akreditavimo 

išvadomis. Remiantis savianalizės ir 

akreditavimo dokumentais parengtas 

priemonių planas.  

Dizaino katedra, 

Programos 

kokybės stebėsenos 

grupė. 

2014 – 2016 

mm. 

Savianalizės išvadomis  ir 

akreditavimo dokumentais 

pagdrįsti pakeitimai ir 

patobulinimai. 

Savianalizės 

ir 

akreditavimo 

išvadų 

dokumentų 

pirminis 

įgyvendinimo 

etapas. 

Savianalizės ir 

akreditavimo 

išvadomis ir 

akreditavimo 

dokumentais 

pagrįstų 

paketimų 

įvertinimas ir 

analizė. 

Savianalizės ir 

akreditavimo 

išvadomis ir 

akreditavimo 

dokumentais 

pagrįstų 

tolesnių 

paketimų 

įvertinimas ir 

analizė 

4. Toliau dėti 

pastangas 

švietimo 

tarptautinio 

dizaino 

tendecijų 

kontekste. 

Rekomenduoti

na veikla  

toliau 

vystoma, 

planuojant 

visam 

numatytam 

laikotarpiui 

 Remiantis savianalizės ir 

akreditavimo dokumentais parengtas 

priemonių planas, akcentuojant 

tarptautinių kontaktų plėtrą. 

Programos 

kokybės stebėsenos 

grupė. 

2014 – 2016 

mm. 

Užmegsti nauji  dalykiniai 

kontaktai su užsienio 

sosialiniais partneriais ir 

užsienyje integravusiais 

programos absolventais. 

Užmegsti 

nauji  

dalykiniai 

kontaktai su 

užsienyje 

integravusiais 

programos 

absolventais 

Užmegsti nauji  

dalykiniai 

kontaktai su su 

užsienio 

sosialiniais 

partneriais. 

Palaikomi ir 

plėtojami    

dalykiniai 

kontaktai su su 

užsienio 

sosialiniais 

partneriais 



5. Remti jau 

prasidėjusius 

procesus 

pereinant nuo 

mokymo prie 

mokymosi 

paradigmos. 

Rekomenduoti

na veikla  

toliau 

vystoma, 

planuojant 

visam 

numatytam 

laikotarpiui 

 Remiantis savianalizės ir 

akreditavimo dokumentais studentų 

pareikštomis nuostatomis didinamas 

studentų aktyvumas ir 

savarankiškumas studijų procese. 

Programos 

kokybės stebėsenos 

grupė. 

2014 – 2016 

mm. 

Atnaujinant studijų programos 

dalykų programas numatytas 

savarankiško darbo 

intensyvumo didinimas ir 

didesnė dedamoji dalis dalyko 

rezultatų galutiniame 

vertinime. 

Padaryti 

atitinkamus 

pakeitimus 

dalykų 

studijų 

programose. 

Padaryti 

pirminius 

rezultatų 

ivertinimus 

pagal 

pakeitimus 

dalykų studijų 

programose. 

Analizuoti  ir 

įvertinti 

pasiektus 

rezultatųus 

ivertinimus 

pagal 

pakeitimus 

dalykų studijų 

programose 

6 Remiantis 

studijų 

programos  

tikslais ir 

uždaviniais 

gerinti 

rengiamo 

specialisto 

pagrindinių 

kūrybinių ir 

specialiųjų 

profesinių 

gebėjimų lygį. 

Rekomenduoti

na veikla  

toliau 

vystoma, 

planuojant 

visam 

numatytam 

laikotarpiui 

Remiantis savianalizės ir 

akreditavimo dokumentais studentų 

pareikštomis nuostatomis, didinamas 

studentų aktyvumas, 

savarankiškumas, siekiant kūrybinio 

individualumo ir profesinio 

meistriškumo. 

Dizaino katedra, 

Programos 

kokybės stebėsenos 

grupė. 

2014 – 2016 

mm. 

Savarankiškumas ir kūrybinis 

iniciatyvumas taps kūrybinio 

darbo rezultatų esminiu 

rodikliu.  

Surengti 

studijų 

rezultatų 

pristatymą 

visuomenei.  

Surengti 

studijų 

rezultatų 

pristatymą 

visuomenei ir 

susitikimą su 

išorės 

suintresuotos 

šalies atstovais. 

Surengti studijų 

rezultatų 

pristatymą ir 

susitikimą su 

išorės 

suintresuotos 

šalies atstovais. 

7.Keliamus 

mokymosi 

rezultatus ir 

vertinimo 

kriterijus 

formuluoti 

aiškia, skaidria 

ir suprantama 

kalba   

 

Veikla  toliau 

vystoma, 

planuojant 

visam 

numatytam 

laikotarpiui 

Atsižvelgiant į pastabas, klausimas 

aptartas su personalu. Numatyta 

rengiant studijų programas  įtraukti 

kolegas ir kalbos specialistus.  

Dizaino katedra, 

Programos 

kokybės stebėsenos 

grupė. 

2014 – 2016 

mm.. 

Pakoregavimas studijų 

programos ir atnaujinimas 

dalykų programų, skiriant 

deramą dėmesį akademinės 

kalbos kultūrai. 

Padaryti 

atitinkamus 

pakeitimus 

programoje 

ir 1 -2 -3 - 4 

semestrų 

dalykų 

programose. 

Padaryti 

atitinkamus 

pakeitimus 

programoje ir 

5 – 6 semestrų 

dalykų 

programose. 

Padaryti 

atitinkamus 

pakeitimus 

programoje ir 7 

- 8 semestrų 

dalykų 

programose. 

8. Didinti 

pastangas 

absolventų 

įsidarbinamumo 

rodikliams 

gerinti. 

Rekomenduoti

na veikla  

toliau 

vystoma, 

planuojant 

visam 

numatytam 

laikotarpiui. 

Atsižvelgiant į pastabas, klausimas 

aptartas dalyvaujant dėstytojams, ir 

studentams. Numatyta glaudinti 

kontaktus potencialiais darbdaviais.  

Palaikomo kontaktai su absolventais.  

Dizaino katedra, 

Programos 

kokybės stebėsenos 

grupė. 

kokybės 

stebėsenos 

grupė. 

Dabartiniu metu esant 

pakankamai geriems 

įsidarbinamumo rodikliams, 

akreditacijos pabaigoje 

planuojamas pasiekti  visų 

absolventų integravimas į 

darbo rinką. 

Palaikomi 

dalykiniai 

kontaktai su 

absolventais 

ir 

darbdaviais. 

Palaikomi 

dalykiniai  

kontaktai su 

absolventais ir 

darbdaviais. 

Keičiamasi 

informacija. 

Palaikomi 

dalykiniai  

kontaktai su 

absolventais ir 

darbdaviais. 

Keičiamasi  

kūrybine 

patirtimi . 



9 Siūlomas 

glaudesnis 

kontaktas tarp 

šios programos, 

rinkodaros ir 

verslo studentų. 

 Veikla  

vystoma, 

planuojant 

visam 

akreditacijos 

laikotarpiui. 

Šiems rezultatams pagerinti 

numatyta gerinti kontaktus su 

atitinkamų fakultetų dėstytojais ir 

studentais ir Šiaulių universiteto 

studentų asociaciją. 

Kokybės 

stebėsenos grupė. 

kokybės 

stebėsenos 

grupė. 

Akreditacijos laikotarpio 

pabaigoje planuojamas ženklus 

kontaktų tarp skirtingų 

specialybių studentų  

pagerėjimas. 

Dalyvaujant 

fakultetų 

dėstytojams  

studentais ir 

Šiaulių 

universiteto 

studentų 

asociacijai, 

surengti 

kultūros 

renginį. 

Surengti 

parodą Menas 

verslui. 

Dalyvauti 

viešose kūrybos 

pristatymo 

renginiuose. 

         

         

         

 
 


