
Žemėtvarkos (6531EX034) studijų programos vertinimo ekspertų nurodytų rekomendacijų 

įgyvendinimas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. 

Eil. 
Nr. 

Ekspertų rekomendacijos 
Aukštosios mokyklos atlikti arba 

planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

1 

Programos tikslai ir numatomi 

studijų rezultatai taip pat turėtų 

būti pateikiami interneto 
svetainėje anglų kalba 

užsieniečiams 

Atlika 2013 gegužę.  2013 

2 
Reikėtų patobulinti programos 

uždavinių ir rezultatų formuluotes 

Atsižvelgiant į įsigaliojusį Inžinerijos 

krypties aprašą pagal jo reikalavimus  
2015m. peržiūrėti uždaviniai ir rezultatai 

2015 

3 

Reikėtų padidinti teritorijų 

planavimo dalykų skaičių. 
Teritorijų planavimo specializacija 

turėtų būti aiškiai apibrėžta 

1 kurse studentams dėstomi Teritorijų 

planavimo pagrindai (3 ECTS) 

Teritorijų planavimo specializacija 

peržiūrėta studijų programos komiteto 
pasikeitus Teritorijų planavimo įstatymui.  

 

 

2014 
 

 

 

4 

Vadovybė turėtų labiau 

apsvarstyti  ir strategiškai plėtoti 

tarptautiškumo stiprinimo procesą. 

Studentus reikėtų labiau skatinti  
dalyvauti ERASMUS mainų 

programoje 

KMAIK vadovybė tam teikia prioritetinį 

dėmesį,  vykdomi susitikimai su studentais, 

siūlomos papildomos skatinamosios 
stipendijos iš kolegijos lėšų. 

Nuolatos. 

5 

Studentus reikėtų labiau skatinti 

dalyvauti tyrimuose ir taikomųjų 

tyrimų veikloje 

KMAIK vadovybė tam teikia prioritetinį 
dėmesį,  vykdomi susitikimai su studentais, 

siūlomos papildomos skatinamosios 

stipendijos iš kolegijos lėšų. 

Nuolatos. 

6 

Aukštesnio lygmens dėstytojų 
(docentų) skaičius turėtų būti 

didesnis ir labiau susietas su 

specializacijų dalykais.  

Ateinančiais metais reikėtų 
dididnti etatinių dėstytojų skaičių. 

2013-2014 m. m. trys programos dėstytojai 
apgynė daktaro disertacijas. Viena 

dėstytoja studijuoa doktorantūroje.  

Etatinių dėstytojų skaičiaus padidinimas 
yra sudėtingas.  

KMAIK vadovybė tam teikia prioritetinį 

dėmesį, tačiau kolegijoje antraeilėse 

pareigose dirbantys dėstytojai pirmaeile 
darboviete pasilieka universitetą (ASU), 

kur turi didesnes galimybes vykdyti aukšto 

lygio mokslinę veiklą, gerąją patritį 
perduodant ir kolegijos studentams.  

Nuolatos. 

7 
Reikėtų gerinti galimybes 
naudotis tarptautinėmis duomenų 

bazėmis ir litaratūra 

Studentai gali naudotis Lietuvos 

agrarinių mokslų centro Miškų institute 

esančia biblioteka su prenumeruojamomis 
mokslinėmis duomenų bazėmis. 

2015 

8 

Dėstytojai privalo ir gali 

sistemingai kelti kvalifikkaciją, 
dalyvaudami tyrimų ir plėtros 

veikloje, seminaruose ir 

konferencijose bei tęstiniame 

mokyme. Reikėtų daugiau darbų 
skelbti recenzuojamjuose 

žurnaluose 

Dėstytojai kiekvienais metais teikia veiklos 

ataskaitą, kas 5 metus atestuojami. 

Dėstytojai skiria nemažai  laiko 
kvalifikacijos kėlimui. 

 

Nuolatos. 

 

KMAIK  Aplinkos inžinerijos fakulteto 
Nekilnojamojo turto kadastro katedros vedėja   Edita Abalikštienė 


