
PEDAGOGIKOS LAIPSNIO NESUTEIKIANČIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS SAVIANALIZĖS ĮVERTINIMO PASKESNĖS 

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (iki 2016-06-30) 

Sritis Koreguotina veikla 
Stiprinimo 

priemonės 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

Rezultato kriterijai 
Įvykdymo faktas 

iki 2016-06-30 
Pastabos 

Programos 

tikslai ir 

numatomi 

studijų 

rezultatai 

Studijų programos 

tikslą sieti su 

strateginiai 

universiteto 

dokumentais. Studijų 

rezultatus formuluoti 

atsižvelgiant į 

Mokytojo profesijos 

kompetencijos aprašą; 

siekti glaudesnės 

sąveikos tarp dalyko ir 

studijų programos 

rezultatų, formuluoti 

studijų dalyko tikslus 

laikantis 

studocentrinės 

prieigos, stinga 

užsienio kalbų 

kompetencijos 

plėtojimo bei 

metodinių leidinių 

naudojimo 

Studijų dalykų 

rezultatų peržiūra ir 

koregavimas 

laikantis 

studocentrinės 

prieigos ir siejant 

rezultatus su 

programos studijų 

rezultatais. Dalykų 

literatūros sąrašo 

koregavimas 

įjungiant metodinius 

leidinius bei šaltinius 

užsienio kalba;  

Studijų dalykų 

dėstytojai 

Periodiškai Dėstytojų žodinės 

ataskaitos 

kiekvienų m. m. 

pabaigoje 

Studijų programos 

tikslai tinkamai 

padengti studijų 

dalykais,  ryšių 

matrica, sąveikos 

schemos 

Universiteto 

SPK posėdžiai 

2015-12-20, 

2016-03-27, 

Jungtinio SPK 

posėdžiai 

2016-05-18, 

2016-06-16, 

Edukologijos ir 

psichologijos 

katedros posėdis 

2016-06-28 

Tęstinių studijų 

instituto 

direktorato 

posėdis 

2016-06-20 

 

Studijų programos 

rezultatų 

koregavimas 

atliepiant Mokytojo 

profesijos 

kompetencijos 

apraše nurodytas 

kompetencijas 

Universiteto ir 

jungtinis studijų 

programos 

komitetas 

Periodiškai Aptarimas 

universiteto ir 

jungtiniame SPK, 

Tęstinių studijų 

instituto 

direktorato 

posėdžiuose 

 

 

Programos 

sandara 

Studijų programoje 

integruoti IKT ugdymo 

proceso, Ugdymo 

sistemų ir Ugdymo 

filosofinių pagrindų, 

Multikultūrinio 

ugdymo dalykuose 

ugdomas 

kompetencijas į kitus 

dalykus. Labiau 

specifikuoti 

Ugdymo(si) proceso 

planavimo dalyko 

Studijų dalykų 

peržiūra ir 

atnaujinimas: 

Atsisakyta 

pasirenkamų dalykų: 

Ugdymo sistemos; 

Ugdymo filosofiniai 

pagrindai. Šiose 

dalykuose numatytas 

kompetencijas plėsti 

Dėstant Bendrąją 

pedagogika (šio 

dalyko apimtis 

Universiteto ir 

jungtinis studijų 

programos 

komitetas 

Studijų dalykų 

dėstytojai 

2016 m. I 

pusmetis 

Aptarimas 

universiteto ir 

jungtiniame SPK 

ir Edukologijos 

bei psichologijos 

katedroje, 

Tęstinių studijų 

instituto 

direktorato 

posėdžiuose  

Parengtas naujas 

studijų dalykas. 

Praplėstas dalykų 

turinys papildant jį 

naujais rezultatais. 

Pakoreguotas 

pasirenkamųjų 

dalykų sąrašas. 

Universiteto 

SPK posėdžiai 

2015-12-20, 

2016-03-27, 

Jungtinio SPK 

posėdžiai 

2016-05-18, 

2016-06-16, 

Edukologijos ir 

psichologijos 

katedros posėdis 

2016-06-28 

Tęstinių studijų 

 



Sritis Koreguotina veikla 
Stiprinimo 

priemonės 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

Rezultato kriterijai 
Įvykdymo faktas 

iki 2016-06-30 
Pastabos 

turinį.  padidinta 1 kreditu). 

Į privalomai 

pasirenkamųjų 

dalykų sąrašą 

įjungtas dalykas 

Inkliuzinis ugdymas. 

Koreguotas dalyko 

Ugdymo (si) proceso 

planavimas 

pavadinimas (dabar –

Ugdymo(si) proceso 

valdymas) ir turinys.  

instituto 

direktorato 

posėdis 

2016-06-20 

 

Stinga įvairesnių 

mokymo metodų 

įvairesnių studijų 

metodų įjungimas 

studijų dalykuose 

Studijų dalykų 

dėstytojai 

Nuolat Peržiūrėti ir 

atnaujinti studijų 

dalykų aprašai 

 

Personalas  Trūksta aiškių 

įrodymų, kad 

universitete pakaks 

žmoniškųjų išteklių 

programos vykdymui 

Dėstytojų sąrašo 

papildymas naujais 

dėstytojais, ypač tais, 

kurie turi ženklios 

pedagoginio darbo 

patirties bendrojo 

lavinimo mokyklose 

Studijų 

programos 

komitetas, TSI 

direktorius, 

Edukologijos ir 

psichologijos 

katedros vedėjas 

Kasmet Optimalus 

dėstytojų skaičius 

programoje 

užtikrinant 

teorijos ir 

praktikos dermę 

Dėstytojų skaičius Edukologijos ir 

psichologijos 

katedros posėdis 

2016-06-28 

Tęstinių studijų 

instituto 

direktorato 

posėdis 

2016-06-20 

 

Materialie-

ji ištekliai  

Nepateikiama 

informacija apie 

praktikos mokyklas 

Praktikos mokyklos 

sąrašo parengimas ir 

pristatymas 

studentams 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas 

Kasmet Parengtas 

praktikos 

mokyklų sąrašas, 

jis kasmet 

koreguojamas. 

Sąrašas 

pateikiamas 

studentams prieš 

prasidedant jų 

praktikai 

Praktikos mokyklų 

sąrašo parengimas.    

–  

 

Studijų 

eiga ir jos 

Lanksčiau taikyti ir 

numatyti priėmimo į 

studijų programą 

Priėmimo sąlygų 

koregavimas. 

Universitete  

TSI Direktorius, 

Edukologijos ir 

psichologijos 

Kasmet Kasmet sausio 

mėn. kartu su 

kitomis šią 

Atnaujintos 

priėmimo į 

programos studijos 

2016-01-30 – 



Sritis Koreguotina veikla 
Stiprinimo 

priemonės 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

Rezultato kriterijai 
Įvykdymo faktas 

iki 2016-06-30 
Pastabos 

vertinimas  sąlygas, įtraukti 

neformalaus ir 

savaiminio mokymosi 

patirties vertinimą ir 

įskaitymą studijų 

rezultatais  

patvirtintos 

neformalaus ir 

savaiminio 

mokymosi patirties 

vertinimo ir 

pripažinimo tvarkos 

viešinimas. 

katedros vedėjas programą 

vykdančiais 

universitetais 

virtualiai 

derinamos 

priėmimo sąlygos 

Studentai 

supažindinami su 

neformalaus ir 

savaiminio 

mokymosi 

patirties vertinimo 

galimybėmis I 

semestro 

pradžioje.  

sąlygos 

atsižvelgiant į 

tikslinės grupės 

pokyčius.  

Studentų 

dalyvavusių 

neformalaus ir 

savaiminio 

mokymosi patirties 

vertinimo 

procedūroje ir 

sėkingai ją 

užbaigusių 

skaičius. 

Programos 

vadyba  

Apibrėžti programos 

bendradarbiavimo 

modelį įvairiose 

programos realizavimo 

grandyse 

Parengti 

bendradarbiavimo 

modelį įvairiose 

programos 

realizavimo grandyse 

Jungtinis studijų 

programos 

komitetas 

iki 2016-09-

01 

Parengta studentų 

bei dėstytojų 

apklausų 

suvestinė, kurios 

pagrindu šis 

modelis 

rengiamas 

Parengtas  

bendradarbiavimo 

modelis įvairiose 

programos 

realizavimo 

grandyse 

 

Šiuo metu 

apibendrinti 

studentų ir 

dėstytojų 

apklausų 

rezultatai  

 


