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Planas suformuotas pagal ketinamos vykdyti programos ekspertinio vertinimo išvadose pateiktas rekomendacijas 
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Priemonių  įgyvendinimas periodo 
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P
ro

g
ra

m
o

s 
sa

n
d

a
ra

 

 

„Tobulinti programos sandarą, 

užtikrinant didesnį programos 

vientisumą ir aiškų fokusą, 

atsisakant su regioninės plėtros 

tematika ar viešosios politikos 

formavimu ir įgyvendinimu 

tiesiogiai nesusijusių dalykų ir 

įvedant erdvinio (teritorinio) 

planavimo, vietovių 

marketingo, regioninės plėtros 

programų ir projektų vadybos 

ir pan. dalykus, kurie padėtų 

ugdyti taikomuosius regioninės 

plėtros politikos įgyvendinimo 

gebėjimus.“  

 

 

Studijų programos 

peržiūra, analizė ir 

tobulinimas, 

užtikrinant didesnį 

programos vientisumą 

 

 

 

 

D. Šaparnienė, 

J. Stejskal,  

A.Lazauskienė, 

V. Juknevičienė, 

S. Gyamfi,  

J. Krupka    

 

 

 

 

 

2014-2015 m. 

m. 

2015-2016 m. 

m.  

2016-2017 m. 

m 

 

Ekspertinių išvadų 

pristatymas 

programos 

partneriams, 

situacijos analizė 

jungtiniame 

Studijų programos 

komitete, 

rekomendacijų 

pateikimas 

katedros posėdyje, 

studijų programos 

sandaros 

atnaujinimas 

rekomenduojamais 

papildymais ir 

pakeitimais. 

 

Studijų programos 

sandara vientisa, studijų 

dalykai išdėstyti 

nuosekliai ir logiškai, jų  

turinys nesikartoja, 

dalykų studijos remiasi 

papildomumo strategija ir 

jai realizuoti pasirinkta 

programos struktūra;  

 

Išryškintas studijų 

programos savitumas, 

leidžiantis plėtoti 

studijuojančiųjų 

gebėjimus suvokti, 

kritiškai vertinti bei 

konstruoti įvairiakrypčius 

regionų plėtros ir 

valdymo procesus.  

 

1. Pristatytos ekspertų pastabos ir 

rekomendacijos dėl programos tobulinimo 

ir svarstyti galimi pakeitimai jungtinės 

studijų programos komitetų posėdžiuose 

(2014-06-25, Protokolo Nr. 1; 2014-09-30, 

Protokolo Nr. 2) 

 

2. Pagal ekspertų pastabas ir 

rekomendacijas atlikta studijų programos 

sandaros analizė. Atliktos nedidelės 

korekcijos sandaros srityje (daugiausiai 

koreguotos alternatyvų pavadinimų 

formuluotės), tačiau labiau buvo 

orientuojamasis į dalykų turinio korekcijas 

(pvz., dalyko Darnus regionų vystymas ir 

regioninių programų valdymas     turinyje  

sustiprinta regioninės plėtros programų ir 

projektų vadybos dimensija; erdvinio 

(teritorinio) planavimo klausimai aptariami  

dalykuose GIS ir regionų ekonominė 

plėtra   bei Regioninių mikro ir makro 

procesų modeliavimas).          . 

Pasirinkimas sąlygotas Čekijos 

Respublikos teisinės bazės, kuri itin 

griežtai reglamentuoja programos sandaros 

pakeitimus  

 

3. Peržiūrėtas ir išryškintas studijų 

programos savitumas, numatant, kad 

studijų programos sandara yra orientuota į 



 

viešosios politikos formavimą ir 

įgyvendinimą, kaip perspektyvą, kurioje 

analizuojami ir sprendžiami regioninės 

plėtros uždaviniai bei problemos, 

reikalaujantys specialiųjų valdymo žinių 

bei ekspertinių-analitinių gebėjimų. 

 

4. Programos sandaros tobulinimas yra 

nuolatinė programos vykdymo proceso 

dalis. Jungtinis studijų programos 

komitetas sandaros klausimus nagrinėja ne 

rečiau kaip du kartus per mokslo metus 

(numatyta jungtinėje studijų programos 

vykdymo sutartyje, Nr. 06-47-S26-07) 

 

 

„Dalykų aprašuose orientuotis į 

studijų turinio gylį, 

problemines temas, atsisakant 

grynai apžvalginių-įvadinių 

temų“ 

 

 

Studijų dalykų aprašų 

analizė ir 

atnaujinimas, 

peržiūrint dalyko 

tikslo ir numatomų 

studijų rezultatų 

atitiktį programos 

pakopai,  tikslams ir 

rezultatams bei darbo 

rinkos poreikiams.   

 

 

 

D. Šaparnienė, 

J. Stejskal,  

Programos 

dėstytojai  

 

2014-09-01 – 

2015-09-01 

 

Situacijos analizė 

jungtiniame studijų 

programų 

komitete, žodinis 

pristatymas 

katedros posėdyje, 

dalyvaujant 

programos dalykus 

dėstantiems 

dėstytojams 

 

 

 
Atlikta studijų dalykų 

turinio analizė. 

 

Į studijų dalykus įtraukti 

siūlomų temų aspektai, 

atitinkantys dalyko tikslą 

ir specifiką 

 

 

 

 

1. Iki 2014-09-28  atlikta 100 proc.  

studijų dalykų (Viešojo sektoriaus vadyba, 

Europos Sąjungos teisė, Socialinė nelygybė 

ir gerovės valstybė, Vidaus saugumas ir 

viešoji tvarka), kuriuos ekspertai 

rekomendavo koreguoti, turinio analizė. 

 

2. Iki 2014-12-28  ekspertų nurodytuose  

studijų dalykų aprašuose koreguoti 

netikslumai, labiau orientuojant į problemų 

kėlimą ir nagrinėjimą. Studijų dalykų 

aprašai tvirtinti Studijų programų vertinimo 

komitete (2015-09-29 Nr. SMVAKP-7) 

 

3.  Dalyko įvadinių temų neatsisakyta, 

siekiant išlaikyti bendrą jungtinės studijų 

programos logiką bei suderinus su 

partnerinio universiteto dalykų aprašų 

tvarka. 
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„Siekti į programos 

įgybendinimą įtraukti daugiau 

mokslininkų, tyrinėjančių 

regioninės politikos formavimo 

ir įgyvendinimo problemas “   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokslo publikacijų 

regionų politikos 

formavimo ir 

įgyvendinimo tema 

plėtra 

 

 

Užsienio mokslininkų 

pritraukimas į studijų 

procesą  

 

Jaunųjų 

mokslininkų/doktoran

tų tematikų siejimas 

su regionų plėtros ir 

valdymo tematika 

 

 

 

Katedros vedėjas, 

Jungtinis Studijų 

programos 

komitetas,   

Dėstytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuolat 

 

Mokslo 

publikacijų 

planavimo ir 

monitoringo 

procesas 

 

 

Tarptautinio 

bendradarbiavimo 

stiprinimas 

pritraukiant į 

programą užsienio 

mokslininkus 

 

Jaunų 

mokslininkų/dokto

rantų  skatinimas 

nagrinėti regionų 

plėtros ir valdymo  

tematiką 

  

 

Regioninės politikos 

formavimo ir 

įgyvendinimo problemas 

nagrinėjančių publikacijų 

skaičiaus augimas 10 

proc.  kasmet 

 

Vizituojančių užsienio 

mokslininkų, dirbančių 

programoje skaičius 

kasmet ne mažesnis kaip 

du  

 

 

Jaunųjų 

mokslininkų/doktorantų 

publikacijų skaičius 

regionų plėtros ir 

valdymo tematika kasmet  

ne mažesnis nei dešimt 

 

1. Publikacijų, orientuotų į regionų plėtrą ir 

valdymą skaičius 2014 m. ir 2015 m. išaugo 

5 - 10 proc.  

 

 

2. Vizituojančių užsienio mokslininkų 

programoje skaičius užtikrinamas. 2014 m. 

rudens semestre 2014 m. - 2016 m. 

jungtinės programos studentams paskaitas 

Šiaulių universitete skaitė Kento valstybinio 

universiteto (JAV) profesorius dr. Mark 

Cassell, Nebraskos universiteto Omahoje 

(JAV) profesorė Carol Ebdon, Vičitos 

valstybinio universiteto (JAV) profesorius 

Kenneth Kriz, Chemnico technikos 

universiteto (Vokietija) doc. d. Irma 

Rybnikova, Vadybos fakulteto Novo Meste 

(Slovėnija) prof. dr. Uroš Pinterič, doc. dr.  

Daniel Klimovsky (Slovakija). 

 

3. Rengiamų daktaro disertacijų tematika 

orientuojama į regioninė problematiką. 

 

4. Jaunųjų mokslininkų/doktorantų 

įsijungimas į Tyrėjų kompetencijų tinklą 

(RENET), kuriame vyksta tarptautiniai 

metodologiniai seminarai, mokslinės 

diskusijos, skatinantys jaunųjų mokslininkų 

tarptautiškumą ir kompetencijų plėtotę 

nagrinėjamoje problematikoje. 

 



 

 

 

 

                Programos kuratorė:    prof. dr. D. Šaparnienė 

 

„Pusę programos dėstytojų 

sudaro jaunesnieji mokslininkai 

(turintys daktaro laipsnį), tokia 

proporcija magistro lygmens ir 

juo labiau jungtinei programai 

yra kiek didoka, 

rekomenduotina siekti, kad ne 

žemesnes nei docento pareigas 

eitų bent apie du trečdalius 

programos dėstytojų“. 

 

 

 

 

 

Programoje dirbančių 

dėstytojų, einančių ne 

žemesnes nei docento 

pareigas, skaičiaus 

augimas 

 

 

Mokslo daktarų 

mokslinės veiklos 

skatinimas siekiant 

docento pareigų  

 

Katedros vedėjas, 

Jungtinis Studijų 

programos 

komitetas,   

Dėstytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuolat 

 

Didėjanti 

programoje 

dirbančių 

dėstytojų, einančių 

ne žemesnes nei 

docento pareigas, 

proporcija 

 

Finansinė parama 

mokslo daktarų 

mokslinei veiklai 

  

Programoje dirbančių 

dėstytojų, einančių ne 

žemesnes nei docento 

pareigas, skaičius auga 5 

proc. kasmet 

 

 

 

Parama mokslo daktarų 

tarptautinei mokslinei 

veiklai didėja 5 proc. 

kasmet 

 

 

1. 2014–2016 m. studijų programoje (I ir II 

kursas) dėstė 17 dėstytojų, iš kurių 14 (82,3 

proc.) turi mokslo laipsnį: 2014–2016 m. 

studijuojančiai grupei I–IV semestre dėstė 

13 (81,3 proc.) mokslo laipsnį turinčių 

dėstytojų, 2015–2017 m. studijuojančiai 

grupei I–II semestre dėstė 10 (90,9 proc.) 

dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį. 2014–

2016 m. 28 proc. studijų krypties dalykų 

dėstė profesoriaus pareigas einantys 

dėstytojai (atitinkamai 2014–2016 m. 

studijuojančiai grupei I–III semestre – 30 

proc., o 2015–2017 m. studijuojančiai 

grupei I–II semestre – 25 proc.). 

 

2. Parama jaunųjų mokslininkų dalyvavimui 

skirta tarptautinėse konferencijose užsienyje 

ir publikavimui iš ŠU Tarptautinių 

komandiruočių fondo; gauti Čekijos mokslo 

grantai. 

 


