
PANEVĖŽIO KOLEGIJOS 
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Eil. 

Nr. 

Ekspertų 

rekomendacijos 

(pateiktos 2018-03-23) 

Aukštosios mokyklos atlikti arba 

planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1. 

Aiškiau apibrėžti pirmąjį 

ir antrąjį Programos 

studijų rezultatus, 

akcentuojant kaip ir kur 

įgytos žinios galės būti 

taikomos. 

Pagal ekspertų pateiktas 

rekomendacijas patikslinti pirmasis ir 

antrasis studijų programos studijų 

rezultatai. 

2018 m. IV ketv. 

Studijų programos 

aprašo pakeitimai 

patvirtinti 

Akademinės tarybos 

nutarimu Nr. V4-11, 

2018-11-28 

2. 

Apsvarstyti galimybę 

prailginti vienos praktikos 

įmonėje trukmę, tai leistų 

giliau susipažinti su verslo 

procesais įmonėje ir 

geriau parengti baigiamąjį 

darbo projektą. 

Padidinta Baigiamosios praktikos 

apimtis iki 12 kreditų. 

2018 m. IV ketv. 

Studijų programos 

aprašo pakeitimai 

patvirtinti 

Akademinės tarybos 

nutarimu Nr. V4-11, 

2018-11-28 

Atnaujintas Baigiamosios praktikos 

turinys pagal ekspertų pateiktas 

rekomendacijas. 

3. 

Studijų dalyke 

Informatikos teisė plačiau 

paliesti darbo kodekso 

temas, licencijų, autorių 

teisių klausimus. 

Koreguotas dalyko Informatikos teisė 

turinys pagal ekspertų pateiktas 

rekomendacijas. 

2018 m. IV ketv. 

Studijų programos 

aprašo pakeitimai 

patvirtinti 

Akademinės tarybos 

nutarimu Nr. V4-11, 

2018-11-28 

4. 

Apsvarstyti galimybę kai 

kuriuos studijų dalykus 

užbaigti projektu, be 

egzamino. Tai ypač 

pasakytina apie dalykus, 

kuriuose rengiamas 

kursinis darbas. 

Koreguotos studijų modulių (dalykų): 

Duomenų bazės ir informacijos 

sistemos, Internetinės technologijos, 

Duomenų bazių programavimas, 

Programavimas mobiliesiems 

įrenginiams, Informacijos sistemų 

kūrimas karkasais galutinio vertinimo 

formos iš egzamino į projektą, 

atnaujinti šių studijų modulių (dalykų) 

aprašai.  

2018 m. IV ketv. 

Studijų programos 

aprašo pakeitimai 

patvirtinti 

Akademinės tarybos 

nutarimu Nr. V4-11, 

2018-11-28 

5. 

Įvertinti ir atidžiau 

suderinti studijų ir 

vertinimo metodų dermę 

su studijų siekiniais. 

Įvairinti studijų ir 

vertinimo metodus 

priklausomai nuo dalykų 

aprašuose numatytų 

studijų rezultatų. 

Atnaujinti studijų krypties modulių 

(dalykų) studijų metodai, įtraukiant 

informacijos sistemų specialistų 

rengime aktualius studijų metodus 

(specialybinės literatūros 

studijavimas, atvejų analizė, 

probleminių situacijų sprendimas, 

praktinių pavyzdžių nagrinėjimas, 

komandinis darbas), atsižvelgiant į 

studijų modulyje (dalyke) siekiamus 

studijų rezultatus. 

2018 m. IV ketv. 

Studijų programos 

aprašo pakeitimai 

patvirtinti 

Akademinės tarybos 

nutarimu Nr. V4-11, 

2018-11-28 
Atnaujinti studijų krypties modulių 

(dalykų) vertinimo metodai, 

suderinant juos su numatytais studijų 

metodais, įtraukiant informacijos 

sistemų specialistų rengime aktualius 

vertinimo metodus (specialybinės 
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Eil. 

Nr. 

Ekspertų 

rekomendacijos 

(pateiktos 2018-03-23) 

Aukštosios mokyklos atlikti arba 

planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

literatūros analizės pristatymas, 

probleminių situacijų sprendimų 

pristatymas, komandinio darbo 

pristatymas). 

6. 

Apsvarstyti galimybę 

Baigiamojo darbo 

metodologijos dalyką ir 

jos dėstymą integruoti į 

Baigiamojo darbo rašymo 

dalyką. 

Atsisakyta Baigiamojo darbo 

metodologijos dalyko, jį pakeičiant 

Taikomaisiais tyrimais.  

2018 m. IV ketv. 

Studijų programos 

aprašo pakeitimai 

patvirtinti 

Akademinės tarybos 

nutarimu Nr. V4-11, 

2018-11-28 

7. 

Dalyko Multimedija ir 

kompiuterinis dizainas 

turinį papildyti 

multimedijos temomis. 

Koreguotas dalyko Multimedija ir 

kompiuterinis dizainas turinys pagal 

ekspertų pateiktas rekomendacijas. 

2018 m. IV ketv. 

Studijų programos 

aprašo pakeitimai 

patvirtinti 

Akademinės tarybos 

nutarimu Nr. V4-11, 

2018-11-28 

8. 

Peržiūrėti dalyke 

Programavimas 

naudojamas technologijas, 

kad visi studentai  pajėgtų 

pasiekti dalyko studijų 

rezultatus. 

Koreguotas modulio Programavimas 

turinys pagal ekspertų pateiktas 

rekomendacijas. 

2018 m. IV ketv. 

Studijų programos 

aprašo pakeitimai 

patvirtinti 

Akademinės tarybos 

nutarimu Nr. V4-11, 

2018-11-28 

Atnaujinti su Programavimo moduliu 

glaudžiai susijusių studijų dalykų 

Informacijos sistemų kūrimas 

karkasais ir Programavimas 

mobiliesiems įrenginiams turiniai, 

užtikrinant Programavimo modulyje 

įgytų žinių ir praktinių įgūdžių 

tobulinimo tęstinumą. 

9. 

Įdarbinti dėstytojus, 

turinčius pakankamai 

praktinės ir mokslinės 

taikomosios veiklos 

patirties Programos 

srityje. 

Vykdytas konkursas dėstytojų 

pareigoms užimti, nustatant 

privalomus praktinės ir mokslinės 

taikomosios veiklos studijų programos 

srityje reikalavimus. 

2018 m. IV ketv. 

Konkursas įvyko  

2018 m. rugpjūčio 28 

d.  

10. 

Įvesti privalomus 

pedagogikos kursus naujai 

priimtiems dėstytojams. 

Numatyti didaktikos seminarai naujai 

priimtiems studijų programos 

dėstytojams. 

Nuolat  

11. 

Užtikrinti, kad studentų 

atstovus į studijų 

programų komitetą 

deleguotų studentų 

savivaldos organizacijos. 

Atnaujintas studijų programos 

komitetas, įtraukiant Panevėžio 

kolegijos studentų atstovybės 

deleguotą atstovą. 

2018 m. IV ketv. 

Informacijos sistemų 

(B02) studijų krypties 

programų komitetas 

sudarytas 

Direktoriaus įsakymu 

Nr. V1-166, 2018-09-

13 

 

Fakulteto dekanė 
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