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I. ĮŽANGA 

Universitetinių pirmosios pakopos studijų programą Specialioji pedagoginė pagalba 
(valstybinis kodas – (6121MX067) (toliau – Programa), kurią Vytauto Didžiojo universitetas 
(toliau – VDU, universitetas) ketina vykdyti VDU Švietimo akademijoje Vilniuje, vertino 
Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) sudaryta ekspertų grupė. Išorinio 
vertinimo tikslas – atlikti Programos, ketinamos vykdyti VDU Švietimo akademijoje Vilniuje, 
analizę bei pateikti rekomendacijas Programai tobulinti. Vertinant Programą, buvo 
remiamasi VDU pateiktu Programos aprašu (toliau – Programos aprašas) bei papildomai 
paprašytu atsiųsti knygų, kurios būtų naudojamos Vilniaus filiale vykdomos Programos 
studijoms ir talpinamos atviruose fonduose, sąrašu, ekspertų vizito nuotoliniu būdu į VDU,  
vykusio 2021 m. gegužės 5 d. rezultatais bei VDU komentarais ir papildymais (2021. 05. 26) 
– reakcija į siūlymą Programą pataisyti per 10 darbo dienų. Nors komentarai didžiąja dalimi 
yra teikto Programos aprašo papildymas reaguojant į ekspertų nurodytas tobulintinas sritis, 
tačiau yra pateikti ir keli pakeitimai. Ekspertų grupė įvertino Programos rengėjų atliktus 
Programos pakeitimus ir pagal tai papildė Programos vertinimo išvadas. Galutinės išvados 
SKVC buvo pateiktos 2021 m. gegužės 2 d. 
 

II. PROGRAMOS ANALIZĖ 

2.1. STUDENTŲ PRIĖMIMAS IR PARAMA 

Vertinamoji sritis analizuojama pagal šiuos rodiklius: 

● Studentų atrankos ir priėmimo kriterijų ir proceso tinkamumo ir viešumo įvertinimas. 

Priėmimas į Programą vykdomas per LAMA BPO bendrojo priėmimo sistemą, 
vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka ir kitais Lietuvos 
Respublikos (toliau – LR) teisiniais pedagogų rengimą ir bakalauro studijų programas 
reglamentuojančiais dokumentais: nurodyti minimalūs mokymosi rezultatų rodikliai, 
privalomi valstybiniai brandos egzaminai bei motyvacijos vertinimas. 

Studentų atrankos ir priėmimo kriterijai ir procesas (siekiant valstybės 
finansuojamos vietos) įvardinti aiškiai detalizuojant konkursinio balo sandarą (1.1.1 
Lentelė). Programos apraše nurodoma, kaip apskaičiuojamas konkursinis balas tiems 
studentams, kurie ketins studijuoti valstybės nefinansuojamose vietose. Taip pat aiškiai 
aprašyta ir papildomų balų skyrimo tvarka,  kurią reglamentuoja LR Švietimo, mokslo ir 
sporto ministro įsakymas.   

Informacijos viešinimas apie priėmimą į studijų programą vyksta laikantis stojančiųjų 
informavimo ir motyvavimo studijoms VDU kompleksinio plano. Visą svarbiausią 
informaciją apie priėmimą į studijas galima rasti specializuotuose studijų ir informaciniuose 
leidiniuose, VDU internetinėje svetainėje, todėl besidomintys šia Programa studentai turi 
galimybę su visa pagrindine informacija susipažinti iš anksto. Susitikimo su programos 
rengėjais metu buvo patikslinta, kad stojančiųjų informavimo ir motyvavimo studijoms VDU 
kompleksinis planas yra nuolat atnaujinamas pagal esamus stojančiųjų poreikius. Taip pat 
studentai turi galimybę konsultuotis priėmimo į studijas ir studijų eigos klausimais 
atitinkamuose universiteto padaliniuose (Studijų departamente, Švietimo akademijoje) 
priėmimo valandomis, konsultacijos vykdomos gyvai, el. paštu ir telefonu. 
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● Užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio neformalaus ir savaiminio 

mokymosi pripažinimo tvarkos ir jos taikymo įvertinimas.  

Užsienyje studijavusiems studentams suteikiama galimybė tęsti studijas VDU. 
Programos apraše pateikta informacija, jog užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimas VDU 
atliekamas centralizuotai – Tarptautinių ryšių departamente, vadovaujantis LR nutarimais, 
tvarkos aktais ir SKVC informacija, bendrosiomis ar individualiomis (kai nėra bendrųjų) 
rekomendacijomis bei konsultuojantis su SKVC atsakingais darbuotojais. Taip pat 
kiekvienais metais yra atnaujinamos užsienio valstybių piliečių priėmimo į studijas Vytauto 
Didžiojo universitete taisyklės.  

Dalinių studijų rezultatų pripažinimą reglamentuoja VDU Studijų rezultatų įskaitymo 
tvarkos aprašas (2014). Juo remiantis dalinių studijų pripažinimas universitete vyksta 
decentralizuotai, svarbiausia tampa kitose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose 
studijuotų dalykų atitiktis programai. Šiame apraše nurodoma, jog studijų pripažinimas gali 
būti vykdomas esamiems universiteto ir naujai stojantiesiems studentams. Taip pat apraše 
aiškiai aprašytas dalinių studijų pripažinimas studentams, dalyvaujantiems studijų mainų 
programose.  

Neformaliu ar savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą reglamentuoja VDU 
studijų reguliaminas, VDU Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo tvarkos aprašas bei VDU Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimo 
tvarkos aprašas.  

 

● Studentams teikiamos akademinės, finansinės, socialinės, psichologinės ir asmeninės 

paramos tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo įvertinimas.  

Studijų programos aprašas aiškiai apibrėžia studentams teikiamą akademinę, 
finansinę, socialinę, psichologinę ir asmeninę paramą. Studentams prieinama socialinės ir 
finansinės paramos galimybių įvairovė, atsižvelgiant į socialinę padėtį ir akademinės 
pažangos rodiklius, studentai turi galimybę pretenduoti į vienkartines socialines, 
skatinamąsias bei mecenatų stipendijas. Universitete numatyta ir kitokio pobūdžio parama 
studentams: dalinis atleidimas nuo mokesčio už studijas (arba mokėjimo termino 
atidėjimas), finansinė parama, vykstant į mokslines konferencijas ar seminarus. 

Studijų programos apraše pažymėta, kad studentai turi galimybę apsigyventi VDU 
bendrabutyje (A. Vivulskio g. 36). Šiame bendrabutyje yra 141 vieta. Su bendrabučiu ir jo 
gyvenimo sąlygomis plačiau galima susipažinti ir interneto svetainėje (programos aprašo 10 
psl.).  

Teigiamai vertintina galimybė studentams nemokamai gauti psichologo konsultacijas 
VDU Psichologijos klinikoje, taip pat psichologo konsultacijos yra teikiamos ir nuotoliniu 
būdu, o tai yra ypač aktualu pandeminiu laikotarpiu. Studijų programos apraše nėra 
įvardinta ir susitikimo su Programos rengėjais metu nebuvo paminėta, kad šią paslaugą 
universitetas Vilniuje teiks ir kontaktiniu būdu.  

● Informacijos apie studijas ir studentų konsultavimo pakankamumo įvertinimas.  

 Studentų akademinė parama universitete apima įvairius aspektus: studentai bus 
nuolat informuojami apie studijas ir su jomis susijusia informacija, universitetą ir jame 
vykdomas veiklas, taip pat ir kitas tobulėjimo VDU galimybes, pavyzdžiui, renginius, 
seminarus ir pan. Pagal VDU studijų reguliaminą kiekvienas dėstytojas universitete turi 
praleisti paskirtą valandų skaičių per semestrą konsultuodamas studentus visais su jų 
studijomis ar konkrečiu jų dėstomu dalyku susijusiais klausimais. Programos apraše 
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teigiama, kad informacija apie studijas bus teikiama įvairiais būdais: ,,Microsoft 360” ir 
,,Moodle” aplinkoje, prie kurių studentai turi nemokamą prieigą, visai kitai informacijai gauti 
yra naudojami universiteto svetainė ar fakulteto ir universiteto “Facebook” paskyros. 
        Tarptautiškumas universitete aprėpia ne tik dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, 
dvišalio bendradarbiavimo sutarčių sudarymą ir bendradarbiavimą jų pagrindu, bet ir 
įvairių tarptautinių programų, tame tarpe Erasmus bei tarptautinių projektų vykdymą. 
Studentai turi galimybę studijuoti užsienio aukštojoje mokykloje ir (arba) atlikti praktiką 
užsienyje. Svarbu pabrėžti, kad universitete nuo 2009 metų įsteigta Mainų programų 
stipendija, kuri neabejotinai skatina studentus vykti į užsienį gilinti pedagogikos studijų 
krypties žinias. Susitikimo su Programos rengėjais metu buvo patikslinta, kad iš studijų 
programos apraše minimų užsienio aukštųjų mokyklų ne viena iš jų vykdo tokią pačią arba 
panašias studijų programas. Į šį sąrašą patenka Krokuvos Universitetas, Rytų Suomijos 
Universitetas, Liuksemburgo Universitetas ir kt. Taip pat nuolat yra planuojami nauji ryšiai 
ir atnaujinamos partnerystės.  

 
Ekspertų išvada po programos pataisymo: 

po 10 darbo dienų VDU pateikė komentarus dėl šios vertinamos srities – Studentų priėmimas 
ir parama. Papildomai pateiktame sąraše universitetai – partneriai lyginant su anksčiau 
nurodytais Programos apraše sutampa tik iš dalies; komentaruose teigiama, kad „šiuo metu 
Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs studijų mobilumo sutartis su šiomis užsienio 
šalių aukštosiomis mokyklomis, kuriose vykdomos specialiųjų pedagogų ir (arba) logopedų 
rengimo studijos:  

 Aveiro universitetu (Portugalija),  

 Erfurto universitetu (Vokietija),  

 Friburgo universitetu (Čekija),  

 Krokuvos universitetu (Lenkija),  

 Liepojos universitetu (Latvija),  

 Rytų Suomijos universitetu (Suomija) , 

 Stokholmo universitetu (Švedija). 

Planuojama artimiausiu metu pasirašyti sutartis su Šiaurės universitetu  (Nord 
University), Norvegija; Liudvigsburgo pedagoginiu universitetu, Vokietija; Islandijos 
universitetu, Islandija. Su šiais universitetais vykdomi bendri projektai (Erasmus + projektai; 
TdiverS; INTERPEARL), rengiamos bendros publikacijos“.  

Patikslinti duomenys leidžia teigti, kad sutarčių su užsienio aukštosiomis mokyklomis 
gausa pilnai atlieps nagrinėjamos Programos studentų poreikius. Vis dėlto pažymėtina, kad 
ketinamoje vykdyti studijų programoje turėtų būti numatytas aiškus, konkretus, optimalus 
universitetų, bendradarbiausiančių, vykdant Specialiosios pedagoginės pagalbos programą, 
sąrašas (ir jo plėtros gairės).  
        VDU pateiktuose komentaruose teigiama, kad „Vytauto Didžiojo universiteto visų 
pakopų studentams, nepriklausomai nuo gyvenamosios ar studijų programos įgyvendinimo 
vietos, užtikrinama psichologo pagalba. Psichologinė pagalba teikiama įvairiais būdais 
(kontaktiniu, nuotoliniu būdu) pagal poreikį ir kitas sąlygas. Kritiniais atvejais numatyta 
teikti mobilią pagalbą. VDU ir Kaune, ir Vilniuje psichologinė pagalba užtikrinama, tam 
numatyti žmogiškieji ir infrastruktūros ištekliai. Vilniuje studijų programos studentams 
teikti psichologinę pagalbą kontaktiniu būdu yra parengtas  kabinetas skirtas individualiam 
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darbui su psichologu ir gali būti naudojamas pagal poreikį visą darbo dieną. Nuo 2021m. 
rugsėjo 1 d. pradės veikti Koplyčios patalpa, kaip susikaupimo ir bendravimo vieta. Vilniaus 
Arkivyskupas yra paskyręs kapelioną VDU ŠA studentų sielovadai. Tikėtina, kad numatyta 
psichologinė pagalba programos studentams įvairiomis formomis atlieps visų studentų 
poreikius. 

Pagrindiniai srities išskirtinumai:  
1. Aiškiai apibrėžta paramos studijuojantiems sistema ir jos įvairovė: akademinės, finansinės, 
socialinės, asmeninės paramos  studentams galimybės yra tinkamos, pakankamos ir 
veiksmingos. 
2. Studijų sąlygos yra  tikslingai orientuotos į studentą. 
 
Pagrindiniai srities tobulintini aspektai: 
1. Studijų programos apraše pasigendama duomenų apie pasirašytas sutartis su aukštosiomis 
mokyklomis, kurios vykdo Specialiosios pedagoginės pagalbos ar panašias pedagogikos 
krypties studijas ir gali atliepti ketinamos vykdyti studijų programos studentų poreikius. 
Tobulintinas aspektas po universiteto atlikto Programos pataisymo aktualus iš dalies. 
Rekomenduojama numatyti aiškų ir optimalų universitetų, bendradarbiausiančių, 
vykdant Specialiosios pedagoginės pagalbos programą, sąrašą (ir jo plėtros gaires).  
2. Ketinamos vykdyti Vilniuje studijų programos studentams nėra numatytas psichologinės 
pagalbos teikimas kontaktiniu būdu. Tobulintinas aspektas nėra aktualus po universiteto 
atlikto Programos pataisymo. 

2.2. STUDIJAVIMAS, STUDIJŲ PASIEKIMAI IR ABSOLVENTŲ UŽIMTUMAS 

Vertinamoji sritis analizuojama pagal šiuos rodiklius: 

● Mokymo ir mokymosi proceso, leidžiančio atsižvelgti į studijuojančiųjų poreikius ir 

įgalinančių juos pasiekti numatytus studijų rezultatus, įvertinimas. 

Programoje studijų organizavimas susideda iš paskaitų, seminarų, konsultacijų, 
savarankiško darbo ir praktikos. Paskaitos studijų programoje nėra numatytos, kaip 
pagrindinė dalyko dėstymo forma, tačiau teigiamai vertintina tai, kad studijų metu daug 
dėmesio bus skiriama praktiniams užsiėmimams, pvz., mokomiesiems vizitams į ugdymo 
įstaigas, kur studentai spręs realias problemines ugdymo praktikos situacijas. Taip pat daug 
laiko numatyta skirti darbo rezultatų pristatymui ir aptarimui su dėstytoju, taikomi 
diskusijos, atvejų analizės metodai. Numatytos užduotys, reikalaujančios realių situacijų 
sprendimo, lavinami aktyvaus ir probleminio mokymosi gebėjimai. Pažymėtina, kad nors 
Programos apraše yra minimos studentų praktikos įvairiose ugdymo įstaigose, tačiau 
praktikų svarba atskleista nepakankamai (pvz., nedetalizuota, kaip būtų užtikrintas skirtingo 
amžiaus ugdytinių pažinimo ir ugdymo praktikų subalansavimas, kaip būtų garantuota, kad 
kiekvienoje praktikos vietoje ją atliktų optimalus studentų skaičius ir kt.).  

Studijų programos apraše teigiama, kad Programa grindžiama inovatyvia 
personalizuoto mokymosi prieiga ir metodais, leidžiančiais įgyti aktyvaus mokymosi 
patirties. Šie metodai apima: mokymąsi bendradarbiaujant, probleminį mokymąsi, atvejo 
analizę, refleksiją, grupinę diskusiją, esė, veiklos tyrimu grįstą mokymąsi (profesinės veiklos 
tyrimą), ir kt. (programos aprašo 12 psl.). Studijų programoje nebus atsisakoma ir tradicinių 
mokymosi formų, tokių kaip pasakojimas, aiškinimas, vaizdo įrašų ir teorinės literatūros 
analizė, ir kt. Programos apraše teigiama, kad metodai bus parenkami ir derinami taip, kad 
leistų užtikrinti aktyvų studento dalyvavimą mokymosi procese.  
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Studijose bus atsižvelgiama į šiuolaikinį studentą ir jo poreikius bei interesus, todėl 
studijų metu bus naudojamos virtualios mokymosi aplinkos ir sistemos, kaip kad Moodle ir 
Microsoft 365. Jos padės dėstytojams tikslingiau taikyti skirtingus mokymosi metodus ir 
personalizuoti studijas atliepiant kiekvieno studento poreikius. Vizito į aukštąją mokyklą 
metu buvo paminėta, kad sklandžiam informacinių technologijų naudojimui universitetas 
nuolat rengia kursus ir mokymus žinių apie šias technologijas gilinimui. Kursai ir mokymai 
yra rengiami atsižvelgiant į studentų ir dėstytojų poreikius ir prašymus. Deja, bet Programos 
apraše nėra kalbama apie pasirenkamuosius dalykus, kurie gali dar labiau pagilinti studijų 
personalizaciją. Vizito į aukštąją mokyklą metu apie tai taip pat nebuvo paminėta  

Teigiamai vertintinas Programoje aiškiai aprašytas studentų savarankiško darbo 
organizavimas ir vertinimas (programos aprašo 13 psl.). Prieš pradedant studijuoti naują 
studijų dalyką studentai yra informuojami apie studijų tikslus, numatomus rezultatus, taip 
pat aptariami asmeniniai studento lūkesčiai ir tikslai, apsibrėžiamos dėstytojų ir studentų 
atsakomybės bei vaidmenys darbo procese. Studentams suteikiama galimybė savarankiškai 
planuotis savo darbo laiką, skirtą užduotims atlikti.  

Studentų pasiekimų stebėseną reglamentuoja VDU rektoriaus įsakymas Nr. 457 
(2019 m. birželio 13 d.). Sklandžiam studijų pasiekimų vertinimui užtikrinti yra suformuoti 
aiškūs vertinimo tvarkos aprašai. Studijavimo pasiekimų vertinimą detalizuoja VDU Studijų 
reguliaminas (2019), VDU Studijų dalykų atestavimo tvarkos aprašas (2019) ir kiti teisės 
dokumentai, kurie taip pat nustato egzaminų perlaikymo tvarką ir galimybę kartoti kursą. 
Šie dokumentai galioja visame universitete. Svarbu pabrėžti, kad visi su studentų vertinimu 
susiję klausimai aptariami per dėstytojų susirinkimus, studijų programos komiteto, 
fakulteto, akademijos tarybos posėdžiuose. Programos apraše pateikta pasiekimų vertinimo 
sistema yra paprasta ir aiškiai suprantama, ji studentams pristatoma pirmojo užsiėmimo 
metu. Studentų pasiekimai universitete vertinami tarpinių atsiskaitymų ir egzamino arba 
savarankiškai atlikto darbo gynimo būdais. Naudojama dešimties balų vertinimo sistema, 
kurioje žemiausias teigiamas pažymys yra 5 (silpnai). Taip pat taikoma kaupiamojo balo 
sistema, kuri susideda iš kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų (parengtų projektų, esė, 
sąvokų žemėlapių, ugdymo proceso planų, veiklų, priemonių ir kt.) bei egzamino arba 
studentų savarankiškai atlikto darbo (projekto, pedagoginės veiklos tyrimo) gynimo. 
Kaupiamojo balo sandara pateikiama tokia: tarpiniuose atsiskaitymuose kolokviumas 
sudaro 15–35 proc. galutinio pažymio, tarpiniai atsiskaitymai sudaro 40–70 proc. galutinio 
pažymio, paliekant ne mažesnį kaip 30 proc. egzamino. Studentų pasiekimai skirstomi į tris 
lygmenis: puikų, tipinį ir slenkstinį; studentai, kurie pasiekia puikų arba tipinį lygį, turi 
galimybę gauti valstybės finansavimą studijoms, kurį reglamentuoja VDU laikinosios 
studentų rotacijos tvarkos aprašas. 

Programos apraše nurodoma, kad absolventai, baigę studijas, gali rinktis iš kelių 
variantų. Esant poreikiui, bakalauro studijas baigęs absolventas turės galimybę papildomai 
baigti 90 kreditų apimties kitos pedagoginės specializacijos (Specialioji pedagogika/ 
Logopedija) studijas (60 kreditų pasirinktos specializacijos dalykų ir 30 kreditų pedagoginės 
praktikos). Taip pat absolventai turės galimybę įgyti vieną ar kelias 34 kreditų apimties 
gilinamąsias specializacijas (autizmo spektro ir/ar elgesio / regos / klausos sutrikimą 
turinčių vaikų ugdymo). Baigę šią studijų programą, absolventai turi galimybę tęsti studijas 
magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.  

Nors Programos apraše trūksta informacijos apie tai, kokias galimybes absolventai 
turi ir iš ko gali rinktis darbo rinkoje, tačiau susitikimo su Programos rengėjais ir socialiniais 
partneriais metu buvo patikinta, kad šiuo metu specialiosios pedagoginės programos 
specialistų ypatingai trūksta. Socialiniai partneriai teigia, kad šios ar panašios programos 
studentams jau praktikos metu yra siūloma įsidarbinti ir likti dirbti ugdymo įstaigoje, 
kurioje studentas atlieka praktiką.  
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● Sąlygų, užtikrinančių galimybes studijuoti socialiai pažeidžiamoms grupėms bei 

studentams su specialiaisiais poreikiais, įvertinimas.  

Išanalizavus Programos aprašą ir jo priedus, galima teigti, kad universitetas yra 
visiškai pajėgus užtikrinti galimybę ir sąlygas studijuoti studentams, kurie priklauso socialiai 
pažeidžiamoms grupėms bei studentams su specialiaisiais poreikiais. Universiteto 
infrastruktūra yra pritaikyta ir nuolat atnaujinama padėti studentams, turintiems negalią: 
sudaromos sąlygos statyti automobilius šalia universiteto rūmų; nuolat tvarkoma ir 
atnaujinama įeiga į pastatus; bibliotekose išdėstyta įranga, skirta neįgaliesiems, sukuriant 
jiems skirtas darbo vietas; auditorijose įrengti baldai, kurie pritaikyti specialiųjų poreikių 
studentams; studentai turi galimybę apsigyventi tik jiems pritaikytose bendrabučio 
kambariuose, esant poreikiui – su lydinčiu asmeniu. Socialiai pažeidžiamoms grupėms yra 
taikomos įvairios mokesčių lengvatos, taip pat skiriamos atitinkamos stipendijos. Studentai 
pagal jų galimybes ir poreikius gali mokytis bendrame sraute, taikant universalaus dizaino 
studijose principus, t. y., sudaromos galimybės specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
studentams mokytis savo stiliumi bendrame sraute. Dėstytojai sukuria alternatyvius būdus 
ir užduotis tiems patiems tikslams pasiekti, sudarydami studentams sąlygas rinktis jiems 
labiausiai priimtinus bei veiksmingiausius mokymosi būdus ir priemones. 

● Akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo užtikrinimo politikos 

įgyvendinimo įvertinimas. 

Studentų pasiekimų vertinimo, pažangos stebėsenos ir akademinio sąžiningumo 
užtikrinimo sistema yra aiškiai reglamentuota ir aprašyta VDU statute, etikos kodekse ir 
kituose atitinkamuose dokumentuose ir galioja visame universitete. Akademinis 
sąžiningumas universitete yra visapusiškai išnagrinėtas ir užtikrina sąžiningą, tolerantišką 
studijų procesą, kuris yra vienodas tiek studentams, tiek dėstytojams.  

● Apeliacijų, skundų dėl studijų proceso teikimo ir nagrinėjimo procedūrų taikymo 

efektyvumo krypties studijose įvertinimas. 

Programos apraše yra aiškiai išdėstytos pasekmės akademiškai nesąžiningiems 
studentams, taip pat numatyta galimybė studentams ir dėstytojams teikti apeliacijas ir 
skundus susijusius su studijų vertinimo ir atsiskaitymo procedūrų pažeidimais. 
 
Ekspertų išvada po programos pataisymo: 

po 10 darbo dienų VDU pateikė komentarus dėl šios vertinamos srities – Studijavimas, 
studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas. VDU pateiktuose komentaruose (2021.05.26) 
teiktos vertinimui Programos aprašo duomenys papildyti, nurodant abiejų specializacijų 
privalomas ir pasirenkamas praktikas ir numatomą jų atlikimo vietą (švietimo ar sveikatos 
priežiūros įstaiga). Atsakyme ekspertams taip pat patikslinama, kad „visos praktikos 
(kiekviena po 10 kreditų apimties) yra tikslingai numatytos ir užtikrina studentų praktinių 
kompetencijų įgijimą: 
- kiekvienoje iš pedagoginių specializacijų (logopedija; specialioji pedagogika);  

- kiekvienoje iš pasirinkto gilinamosios specializacijos (vaikų, turinčių autizmo 

spektro sutrikimą, ugdymas; regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas; klausos sutrikimų 

turinčių vaikų ugdymas); 
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- atsižvelgiant į ugdytinių amžių – logopedo praktika ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje ir logopedo praktika mokykloje; ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų, 

turinčių įvairaus lygmens specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo praktika; 

- atsižvelgiant į įvairių sektorių specifiką [sveikatos apsaugos (visų amžiaus 

tarpsnių asmenims), švietimo sektoriams priklausančiose įstaigose: bendrojo ugdymo 

(nedidelių ir vidutinių SUP turinčių vaikų ugdymo praktika); specialųjį ugdymą teikiančiose 

įstaigose (didelių ir labai didelių SUP turinčių vaikų ugdymo praktika)“. 

VDU komentaruose taip pat patikslinama, kad „optimalus studentų skaičius vienoje 
ugdymo įstaigoje yra 2–5 studentai, priklausomai nuo ugdymo institucijos specifikos, dydžio 
ir kitų sąlygų“. Pateikti papildomi duomenys įtikina, kad studentų praktikoms būtų skiriama 
pakankamai dėmesio. Pateikta informacija apie VDU Senate patvirtintų studijų 
tarptautiškumo ir kokybės gerinimo strateginių nuostatų įgyvendinimą ir universitete 
įvedamą tarptautinę praktiką (bendrojo/specialiojo/neformaliojo ugdymo 
įstaigose/nevyriausybinėse organizacijose ir kt.), kuri programoje Specialioji pedagoginė 
pagalba numatoma, kaip II semestre vyksianti tarptautinė Reflektyvioji asistavimo praktika 
(prasidėsianti nuo 2021–2022 mokslo metų), yra itin reikšminga, tačiau ji galėtų būti 
detalesnė. Nėra aišku, kur ji vyks, kokie reikalavimai bus keliami užsienio šalių mentoriams, 
kokie užsienio kalbos mokėjimo lygio reikalavimai bus keliami  praktikų vadovams ir kt.  

VDU pateiktuose komentaruose (2021.05.26) remiamasi reprezentatyviais šaltiniais 
(pvz., ,,Švietimo būklės apžvalga“ (2019), ,,Lietuvos pedagoginės ir psichologinės pagalbos 
teikimo modelio ekspertiniu vertinimu“), argumentuotai atskleidžiamas specialiųjų 
pedagogų/ logopedų poreikis Lietuvoje ir Vilniaus regione (teiktas vertinimui aprašas būtų 
pagrįstesnis, jei programos rengėjai būtų iškart pristatę ir pakomentavę Vilniaus regiono 
poreikius). 
Pažymėtina, kad Programos rengėjai argumentuotai pažymėjo VDU nuostatą į 
pasirenkamuosius dalykus (Artes liberales studijų modelis), derinti juos su personalizuoto 
mokymosi koncepcija.  
 
Pagrindiniai srities išskirtinumai:  
1. Ketinamoje vykdyti Vilniuje Programoje bus užtikrintos galimybės studijuoti socialiai 
pažeidžiamoms grupėms bei studentams su specialiaisiais poreikiais. 
2. Ketinamoje vykdyti Vilniuje Programoje bus užtikrintas studentų informavimas apie studijas 
įvairiais informavimo būdais.  
 
Pagrindiniai srities tobulintini aspektai: 
1. Programos apraše nepakanka akcentų praktikoms – svarbiai mokymo ir mokymosi 

proceso daliai. Tobulintinas aspektas po universiteto atlikto Programos pataisymo 

aktualus iš dalies. Rekomenduojama detalizuoti II semestre vyksiančios tarptautinės 

Reflektyviosios asistavimo praktikos, (prasidėsiančios nuo 2021–2022 mokslo metų), 

vykdymo vietas, reikalavimus užsienio šalių mentoriams, užsienio kalbos mokėjimo 

lygio reikalavimus praktikų vadovams ir kt.  

2. Studijų programos apraše nepakanka detalios informacijos apie šios srities specialistų 

galimybes įsidarbinti ir jų poreikį darbo rinkoje. Tobulintinas aspektas po universiteto 

atlikto Programos pataisymo nėra aktualus. 
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2.3. DĖSTYTOJAI 

Vertinamoji sritis analizuojama pagal šiuos rodiklius: 

● Programoje dirbančių dėstytojų skaičiaus, kvalifikacijos ir kompetencijos (mokslinės, 

didaktinės, profesinės) pakankamumo studijų rezultatams pasiekti įvertinimas. 

Programą ketina realizuoti 44 VDU dėstytojai, kurie dėstys daugiau kaip 60 studijų 
dalykų. Analizuojant dėstytojų gyvenimo aprašymus, paaiškėjo, jog jie parengti pagal 2 
skirtingus formatus. Todėl ekspertams buvo sudėtinga įvertinti formaliuosius teisinius bei 
VDU ir Programos rengėjų jiems iškeltus kokybinius mokslinės veiklos aktyvumo, praktinio, 
dalykinio, mokslinio ir pedagoginio darbo patirties reikalavimus.  

Remiantis Švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės aprašo (toliau – ŠUSK) 41.1.1. 
punktu, studijų programose turi dirbti dėstytojai, vykdantys mokslinius tyrimus, 
atitinkančius aktualią studijų krypties problematiką. Ne visi dėstytojai savo gyvenimo 
aprašymuose nurodė mokslines kryptis, reikšmingiausius mokslinius darbus ir publikacijas, 
metodinius darbus atliktus per paskutinius 5 metus, kokiose projektinės veiklose ar 
tarptautinėse programose dalyvauja, todėl ne visada įmanoma identifikuoti dėstytojų patirtį, 
veiklą mokslinių tyrimų srityje, priskirti jas sietinomis su Programa. Reikia paminėti, kad 
pasitaikė, kai pateikti senesni nei 5 metų duomenys. Išanalizavus gyvenimo aprašymuose 
pateiktą informaciją, darosi akivaizdu, kad ne visi dėstytojai vykdo tyrimus. Iš 44 studijų 
krypties dalykus dėstysiančių dėstytojų tyrimus atlieka tik 22 (50 proc.).  

Remiantis ŠUSK aprašo 38.1.4. punktu, ne mažiau kaip 50 proc. dėstytojų, dirbančių 
pedagogo kvalifikaciją suteikiančių studijų dalyje, turi bendradarbiauti su mokyklomis, 
kuriant dalyko ar pedagoginės specializacijos didaktikas, ugdymo priemones, metodinę 
medžiagą ir pan. Dėstytojų gyvenimo aprašymai rodo, kad 18 dėstytojų turi realų santykį su 
švietimo įstaigomis. Studijų plano ekspertai neanalizavo, taip pat ne visų dėstytojų CV 
pateikti pagal vieningą formą ir, todėl spręsti dėl atitikties 38.1.4. punktui nepakanka 
duomenų, nėra aišku, ar tie 18 dėstytojų dirba pedagogų kvalifikaciją suteikiančių studijų 
dalyje.  

Pedagogų rengimo reglamento III skyriaus 13.1 punkte išdėstyta, kad [...] ne mažiau 
kaip 30 proc. dėstytojų, dirbančių pedagogo kvalifikaciją teikiančių studijų dalyje, privalo 
turėti pedagoginio ar vadybinio darbo švietimo ir (ar) švietimo pagalbą teikiančioje įstaigoje 
patirties (kuri per pastaruosius 10 metų turi būti ne trumpesnė kaip 2 metai). Programos 
dėstytojai atitinka šį reikalavimą: 23 (52 proc.) iš 44 programoje dėstysiančių dėstytojų šiuo 
metu dirba arba per pastaruosius 10 metų dirbo ugdymo įstaigose. 

Remiantis ŠUSK aprašo 39.1 punktu, [...] vadovauti pedagoginei praktikai turi 
asmenys, įgiję pedagogo kvalifikaciją ir ne žemesnį kaip magistro laipsnį arba jam prilygintą 
kvalifikaciją, turintys ne mažesnę kaip 10 metų pedagoginės veiklos patirtį ar ne mažiau kaip 
10 metų užsiimantys praktine pedagogine veikla. Programos aprašo 3.1.1 lentelėje 
„Numatomų studijų programos dėstytojų sąrašas“ nurodomi 5 dėstytojai, kurie vadovaus 
studentų praktikoms. Dviejų dėstytojų gyvenimo aprašymuose nepavyko aptikti tinkamos 
kvalifikacijos ir (arba) patirties, būtinos vadovauti pedagoginei praktikai ir atitikimo 
aukščiau minėtam reikalavimui.  

Analizuojant Programos aprašo priedą, t.y., gyvenimo aprašymus, kuriuose pateikiami 
duomenys apie numatomus dėstyti dalykus, pastebimi neatitikimai, netolygus pasiruošimas 
bei nepakankamai pagrįstas dėstytojų parinkimas dėstyti vieną ar kitą dalyką. Trijų 
dėstytojų gyvenimo aprašymuose nėra numatomų dėstyti dalykų. 

Remiantis ŠUSK aprašo 38.1.4. punktu, dėstytojai turi mokėti bent vieną užsienio 
kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, aktyviai 
dalyvauti (ne rečiau kaip kas 3 metus) tarptautinio akademinio mobilumo programose, 
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projektinėje veikloje, stažuotis kitose šalyse ir kita. Apibendrinus dėstytojų gyvenimo 
aprašymus, galima teigti, kad 40 dėstytojų moka bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, 
prancūzų, ispanų, enkų, rusų (ir taip pat – gestų) kalbas C lygiu (90 proc.), kiti 4 dėstytojai 
moka minimas užsienio kalbas B lygiu, vienas dėstytojas nenurodo nei vienos užsienio 
kalbos. Būtina paminėti, kad 14 dėstytojų moka dvi užsienio kalbas C lygiu. Visiškai aišku, 
jog daliai dėstytojų ir toliau būtina tobulinti užsienio kalbos žinias, kad galėtų įgyvendinti 
ŠUSK keliamus reikalavimus.  

● Sąlygų dėstytojų kompetencijoms tobulinti įvertinimas. 

 Numatomų dėstytojų kompetencijų tobulinimo sąlygų plano nepavyko įvertinti, 
kadangi Programos apraše ši informacija nepateikta. Programos apraše nurodoma: 
„Universitete vykstančios profesinio tobulėjimo veiklos organizuojamos atsižvelgiant į 8 
kompetencijų grupes: aukštojo mokslo didaktika, skaitmeninės kompetencijos, tyrimų 
vykdymo kompetencijos, vadybinės kompetencijos, užsienio kalbų kompetencijos, 
tarpkultūrinės kompetencijos, dalykinės kompetencijos, asmeninės kompetencijos.“ Vizito 
metu dėstytojai paaiškino, kad jiems sudaromos itin palankios sąlygos kvalifikacijos kėlimui 
šalyje ir užsienyje. Tačiau pastebėta, jog dėstytojai neatskiria profesinio ir asmeninio 
tobulėjimo, taip pat nebuvo atskleista, kokios dėstytojams sudaromos sąlygos asmeninių 
kompetencijų plėtojimui. Remiantis gyvenimo aprašuose pateikta informacija, akivaizdu, kad 
dėstytojų kvalifikacijos kėlimas nėra tolygus.  

Reikia paminėti, jog 3 dėstytojų gyvenimo aprašymai pateikti anglų kalba, o tai 
prieštarauja Valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsnyje išdėstytam reikalavimui, kad visos 
Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą 
tvarko valstybine kalba, t. y., lietuvių kalba. 
 

Ekspertų išvada po programos pataisymo: 

po 10 darbo dienų VDU pateikė komentarus dėl šios vertinamos srities – Dėstytojai. 
Atsakyme ekspertams programos rengėjai dėl pastabų apie Programos atitiktį ŠUSK 41.1.1 
punkto reikalavimams aiškina mokslinio personalo stoka ir objektyviomis aplinkybėmis, dėl 
kurių „programos gilinamosiose specializacijose (kurių dėstytojai sudaro 32 proc. viso 
dėstytojų personalo) buvo pakviesti dirbti savo srities praktikai ekspertai, dirbantys 
nacionaliniuose specialiojo ugdymo centruose (t.y., Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo 
centre, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, kurie šiuo metu yra svarbiausi 
tiflopedagogikos ir surdopedagogikos kompetencijų centrai), kurių pagrindinė veikla nėra 
moksliniai tyrimai“. Pažymėtina, kad VDU numatoma plėtoti tiek projektinį, tiek mokslinį 
bendradarbiavimą, plėtoti tyrimines personalo kompetencijas, pvz., numatyta stiprinti 
mokslinį potencialą tokiose su studijų kryptimi susijusiose tematikose kaip klausos 
sutrikimų turinčių vaikų ugdymas, regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas, autizmo spektro 
ir (arba) elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymas, dėstytojai dirbantys gilinamosiose 
specializacijose įtraukiami į mokslinę tiriamąją veiklą, projektines veiklas, kurios 
suplanuotos VDU Švietimo ir ugdymo pagalbos išteklių centre“.  Rekomenduotina, kad 
studijų programą įgyvedinančių dėstytojų tyriminis įdirbis, vykdant mokslinius tyrimus, 
atitinkančius aktualią studijų krypties problematiką, būtų ženklus ir atitiktų ŠUSK 41.1.1. 
punkto reikalavimus.      

Atsakyme ekspertams Programos rengėjai pateikė patikslintus duomenis apie 
kiekvieno praktikos vadovo patirtį ir kompetencijas bei atsižvelgdami į ekspertų pastabas 
numatė dėstytojų kompetencijų pakankamumo vadovauti kai kurioms ugdymo praktikoms 
tobulinimą: „siekiant užtikrinti vadovavimo praktikoms kokybę, logopedo praktikai 
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mokykloje ir vaikų, turinčių autizmo spektro ir (arba) elgesio sutrikimų, ugdymo praktikai 
vadovaus po 2 dėstytojus.“  

Atsakyme ekspertams Programos rengėjai dėl Programos atitikties ŠUSK 38.1.4 
punkto reikalavimams patikslino, jog dėstytojams tobulinti užsienio kalbos žinias galimybių 
esama (pvz., Užsienio kalbų institutas siūlo įvairaus pasirengimo lygio ir skirtingų tematikų 
užsienio kalbos gebėjimų tobulinimosi kursus ir kt.). Visiems studijų programos dėstytojams 
sudarytos galimybės įsitraukti į kvalifikacijos tobulinimo veiklas (pvz., dalyvaujant 
akademinių ir neakademinių darbuotojų kompetencijų centro veiklose, bibliotekos 
mokymuose ir kt.). Kiekvienas VDU akademinis padalinys numato tikslingus mokymus 
atskirų studijų programų dėstytojams, kad programoje dirbs ir aukšto tarptautinio lygio 
mokslininkai, ir jaunieji mokslininkai, doktorantai, todėl kuriama praktikų bendruomenė 
(angl. community of practice), kurios vienas svarbiausių bruožų yra mokymasis vieniems iš 
kitų. VDU dėstytojų kompetencijų tobulinimui sudarytos prieinamos ir lanksčios sąlygos (tai 
įrodo ir VDU pateikti duomenys apie Programos dėstytojų dalies (8) dalyvavimą Erasmus+ 
pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projekto Innovative Teacher Education 
through Personalized Learning (2018-1-LT01-KA203-046979) veiklose. Dėstytojai įsitrauks į 
mokslinių tyrimų veiklas VDU Švietimo ir ugdymo pagalbos išteklių centre, kurio veikla 
prasidėjo 2021 m. balandžio mėn. Siekiant dėstytojų kompetencijų tolygumo, 
rekomenduojama dėstytojų kompetencijų tobulinimo sąlygų planą sistemingiau orientuoti į 
perspektyvines, planingas (pvz., nuolat vykstančius kvietimus dėstytojams akademinėms 
stažuotėms pagal Erasmus +, projektą „Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų 
tinklo pertvarkos kontekste“, Nr. 09.3.1-esfa-v-738-02-000) veiklas. 
 
Pagrindiniai srities išskirtinumai:  
 1. Įgyvendinant Programą, (logopedijos pedagoginėje specializacijoje, gilinamosiose 
specializacijose) dalyvaus ir kitų mokslo krypčių atstovai: medicinos ir sveikatos mokslų 
atstovai (praktikuojantys gydytojai, medicinos mokslų daktarai), nuosekliai tyrimus 
psicholingvistikos srityje atliekantys humanitarinių mokslų daktarai. 
2. Studijų programą numatoma realizuoti komandinio darbo principu: dalį specializacijos 
dalykų dėstys bent du dėstytojai, iš kurių vienas ‒ mokslininkas, kitas –praktiškai specialiąją 
pedagoginę pagalbą teikiantis specialistas.  
 
Pagrindiniai srities tobulintini aspektai: 
1. Nepakankama kai kurių dėstytojų, vadovaujančių studentų praktikoms, kvalifikacija ir 
kompetencijos. Tobulintinas aspektas po universiteto atlikto Programos pataisymo 
nėra aktualus. 
2.  Dalis studijų programą įgyvedinančių dėstytojų nevykdo mokslinių tyrimų, atitinkančių 
aktualią studijų krypties problematiką (ŠUSK 41.1.1. punktas). Tobulintinas aspektas po 
universiteto atlikto Programos pataisymo aktualus iš dalies. Rekomenduojama, kad 
studijų programą įgyvedinančių dėstytojų tyriminis įdirbis, vykdant mokslinius 
tyrimus atitinkančius aktualią studijų krypties problematiką, būtų ženklus ir atitiktų 
ŠUSK 41.1.1. punkto reikalavimus. 
3. Daliai dėstytojų ir toliau būtina tobulinti užsienio kalbos žinias.  
4. Nėra aiškaus kompetencijų tobulinimo sąlygų plano, dėl to dėstytojų kvalifikacija nėra tolygi.  
Tobulintinas aspektas po universiteto atlikto Programos pataisymo nėra aktualus. 
 

2.4. STUDIJŲ MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

Vertinamoji sritis analizuojama pagal šiuos rodiklius: 
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● Programos fizinių, informacinių ir finansinių išteklių, leidžiančių užtikrinti efektyvų 

mokymosi procesą, tinkamumo ir pakankamumo įvertinimas. 

Programos materialiųjų išteklių vertinimui Programos aprašo rengėjai ekspertams 
pateikė tokią vaizdinę medžiagą: „VDU nuotolinės studijos“, „Informacijos ištekliai VDU 
bibliotekoje“, „Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Vilniuje infrastrūktūra ir 
jos preinamumas negalią turintiems studentms“.   

Programa yra aprūpinta VDU bibliotekos ištekliais – knygomis, žurnalais, duomenų 
bazėmis. Vis dėlto prieš vizitą paprašyta papildomų įrodymų dėl leidinių, kurie bus įsigyjami 
Vilniaus programos vykdymui ir talpinimui atviruose fonduose; VDU pateikė reprezentatyvų 
22 leidinių lietuvių ir užsienio kalbomis sąrašą. Apraše neradus duomenų, ar Programa 
aprūpinta bendrojo ugdymo mokomosiomis priemonėmis (pvz., vadovėliais), kurių analizė 
reikalinga studijuojant bendrojo ugdymo pritaikymo įvairių poreikių turintiems vaikams 
galimybes. Atsakymo į šį klausimą negauta ir vizito metu.  

Programos apraše numatyta, kad studentai naudosis Žaidimų tyrimų laboratorija, 
Robotikos laboratorija ir dar dvejomis šiuo metu nenaudojamomis STEAM laboratorijomis. 
Vizito metu ekspertai informuoti, jog studentai šiose laboratorijose mokysis atlikti atvejo 
analizes, intervencijas, susijusias su ugdymo individualizavimu, taip pat mokysis dirbti 
komandoje.   

Programos apraše teigiama: „atsirinktose ugdymo įstaigose dirbantys pedagogai (taip 
pat specialieji pedagogai, logopedai, tiflopedagogai, surdopedagogai), atitinkantys 
formaliuosius mentoriams keliamus reikalavimus yra kviečiami į Vytauto Didžiojo 
universitete organizuojamą mentorystės mokyklą“ (https://www.vdu.lt/lt/vdu-kviecia-
pedagogus-i-mentoriu-mokykla). Reikia pažymėti, jog kvietimas į Mentorystės mokyklą 
baigėsi 2020 m. vasario mėn. ir 2021 m. veikla nėra vykdoma.  

Programos apraše ir universiteto tinklalapio nuorodoje (https://www.vdu.lt/lt/apie-
vdu-kaune/partneryste-ir-remimas/bendradarbiavimo-sutartys/mokyklos-ir-gimnazijos/) 
nurodytų socialinių partnerių, bendradarbiaujančių įstaigų sąrašai nesutampa. Vizito metu 
ekspertams paaiškinta, kad renkantis įstaigas bendradarbiavimui atsižvelgiama į jų gebėjimą 
orientuoti veiklą pagal įtraukties principus, kadangi ši studijų programa nėra orientuota vien 
tik į specialiojo ugdymo įstaigas, o ilgalaikė partnerystė vykdoma su šiomis įstaigomis: 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo 
centru ir šio centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriumi, Vaiko raidos centru. 
Vizito metu Programos rengėjai nepatikslino, su kuriomis švietimo įstaigomis yra sudarytos 
bendradarbiavimo sutartys, paaiškindami, kad bendradarbiavimo sutartys yra 
bendradarbiavimo pasekmė, o ne priežastis ir kad šiuo metu organizuojamas neformalus 
bendradarbiavimas (pavyzdžiui, su Vilniaus specialiuoju lopšeliu-darželiu „Čiauškutis“).   

Programos rengėjai pažymi: „studentai, ruošdamiesi paskaitoms ir seminarams, gali 
naudotis Nacionaline M. Mažvydo, Mokslų Akademijos Vrublevskių, Lietuvos kultūros tyrimų 
instituto ir kitomis miesto bibliotekomis, Menų spaustuvės Infoteka.“ Vizito metu buvo 
tikslintas konkretus bendradarbiavimas ir sąlytis su studijų programa. Gauti atsakymai 
leidžia teigti, jog bendradarbiavimas yra tik numatomas ir prognozuojamas.  

Apraše nurodoma, kad „VDU bendrabutyje, esančiame A. Vivulskio g. 36, Vilniuje, yra 
du kambariai pritaikyti neįgaliesiems (4 vietos). Jie yra įrengti bendrabučio I a. ‒ su 
platesnėmis durimis, porankiais WC, neslidžiomis grindimis, nėra dušų pertvarų, t.y. 
pritaikyti judėjimo negalią turintiesiems. Studentai su negalia gali gyventi su lydinčiais 
asmenimis kambariuose, jeigu toks poreikis būtinas.“ Nors Lietuvos žmonių su negalia 
sąjunga 2015 m. universitetui suteikė neįgaliems draugiško universiteto statusą, ir 
Programa sudaro sąlygas tokių studentų studijoms, ekspertai atkreipia dėmesį, kad sudarant 
sąlygas studentams su negalia gyventi drauge su lydinčiais asmenimis, būtina tęsti 

https://www.vdu.lt/lt/vdu-kviecia-pedagogus-i-mentoriu-mokykla
https://www.vdu.lt/lt/vdu-kviecia-pedagogus-i-mentoriu-mokykla
https://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/partneryste-ir-remimas/bendradarbiavimo-sutartys/mokyklos-ir-gimnazijos/
https://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/partneryste-ir-remimas/bendradarbiavimo-sutartys/mokyklos-ir-gimnazijos/
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kambarių, pritaikytų neįgaliesiems, plėtrą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad išanalizavus 
VDU Švietimo akademijos Vilniuje pastato, kur vyks paskaitos, (T. Ševčenkos g. 31) ir VDU 
bendrabučio (A. Vivulskio g. 36), kuriame gyvens studentai su negalia, prieigas, patekimą iš 
bendrabučio į paskaitų pastatą (šaligatvius ir šaligatvių nuvažiavimus, autobusų stoteles), 
aiškėja, jog verta pagalvoti, kaip studentai, turintys negalią, įveiks šį atstumą.  

● Programos vykdymui reikalingų išteklių planavimo ir atnaujinimo įvertinimas. 

Programos apraše Studijoms reikalingos infrastruktūros gerinimo plane (4.1.2. 
lentelėje) nurodoma, kad metodinės literatūros, vadovėlių sutrikusios klausos, sutrikusios 
regos, autizmo spektro, elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymo klausimais bei specialiosios 
pedagogikos priemonės ir įranga (EEG Biofeedbacko terapijos įranga, sensorinės 
integracijos laboratorinė įranga, alternatyviosios augmentinės komunikacijos priemonės) 
bus įsigyjama tik 2022 metų rugsėjį. Vizito metu patikslinta, jog priemonės bus perkamos ir 
2021 m., o 4.1.2 lentelėje nurodomas projektų, kurių lėšomis bus perkamos priemonės, 
pabaigos terminas.  

Vilniuje studijos vyks VDU Švietimo akademijos rūmuose, esančiuose T. Ševčenkos g. 
31. Šios patalpos puikiai tinka mokslinėms konferencijoms, kitiems svarbiems didesniems 
renginiams. Visos studijoms skirtos patalpos atitinka ergonominius, darbo, priešgaisrinės 
saugos ir higienos normų reikalavimus. 
 
Ekspertų išvada po programos pataisymo: 

po 10 darbo dienų VDU pateikė komentarus dėl šios vertinamos srities – Materialieji 
studijų ištekliai. Programos rengėjų komentaras dėl ekspertų pastabų apie Programos 
aprūpinimą bendrojo ugdymo mokomosiomis priemonėmis (pvz., vadovėliais), kurių analizė 
reikalinga studijuojant bendrojo ugdymo pritaikymo įvairių poreikių turintiems vaikams 
galimybes (2021.05.26) įrodo esamas tinkamas galimybes šiais šaltiniais naudotis ir Vilniaus 
filiale (pvz., nuo 2021-2022 mokslo metų VDU prenumeruojama EDUKA klasė - eduka.lt). 
Rekomenduojama naujas galimybes nuolat viešinti programos personalui. 

Informaciją dėl tikslių, tikslingų, pagrįstų bendradarbiaujančių švietimo įstaigų 
sąrašų Programos rengėjai patikslino, kad „socialinės partnerystės ryšiai plėtojami ir 
pasirašyti bendradarbiavimo sutartis numatoma artimiausioje perspektyvoje su šiomis 
Vilniuje veikiančiomis įstaigomis: Vaikų lopšeliu darželiu „Čiauškutis“, Vilniaus Medeinos 
pradine mokykla, Vaikų lopšeliu darželiu „Jurginėlis“, Balsių progimnazija, Vilniaus Šilo 
mokykla“. Rekomenduojama ketinamoje vykdyti studijų programoje dar prieš jai 
prasidedant numatyti aiškų, optimalų švietimo įstaigų, bendradarbiausiančių, vykdant 
Specialiosios pedagoginės pagalbos programą, sąrašą.  

Programos apraše Studijoms reikalingos infrastruktūros gerinimo plane (4.1.2. 
lentelėje) nurodoma, kad metodinės literatūros, vadovėlių sutrikusios klausos, sutrikusios 
regos, autizmo spektro, elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymo klausimais bei specialiosios 
pedagogikos priemonės ir įranga (EEG Biofeedbacko terapijos įranga, sensorinės 
integracijos laboratorinė įranga, alternatyviosios augmentinės komunikacijos priemonės) 
bus įsigyjama tik 2022 metų rugsėjį. Vizito metu patikslinta, jog priemonės bus perkamos ir 
2021 m., o 4.1.2 lentelėje nurodomas projektų, kurių lėšomis bus perkamos priemonės, 
pabaigos terminas.  

Programos rengėjų atsakyme ekspertams dėl pastabos apie studijoms reikalingos 
infrastruktūros gerinimo plano abstraktumą ir sąsajas tik su įgyvendinamų projektų 
terminais teigiama, kad „remiantis VDU 2021-2023 metų strateginiu veiklos planu, VDU 
Švietimo akademija turi reikalingos infrastruktūros gerinimo planą, kuriam įgyvendinti 
tikslingai siekiama gauti ir gaunamas finansavimas. Finansavimas užtikrinamas naudojant 

https://www.eduka.lt/klase/
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VDU vidinius išteklius bei projektines lėšas. VDU administracija ir Programos rengėjai įdėjo 
daug pastangų pagrįsti naujos Programos reikiamai infrastruktūrai ir gavo per 300.000 Eurų 
infrastruktūrai pagerinti ir Švietimo ir ugdymo pagalbos išteklių centrui įkurti Kaune ir 
Vilniuje. Šiuo metu užsakoma įranga, baldai, įrengiamos patalpos“. Ši, papildoma, informacija 
sumažina infrastruktūros gerinimo plano abstraktumo ir susiejimo tik su įgyvendinamų 
projektų terminais riziką. 
 
Pagrindiniai srities išskirtinumai:  
1. VDU bendruomenės nariai turi galimybę bet kuriuo paros metu naudotis gausiais, 
licencijuotais elektroniniais informaciniais universiteto ištekliais.  
2. Visos studijoms skirtos patalpos atitinka ergonominius, darbo, priešgaisrinės saugos ir 
higienos normų reikalavimus. 
 
Pagrindiniai srities tobulintini aspektai: 
1. Programa neaprūpinta bendrojo ugdymo mokomosiomis priemonėmis (pvz., vadovėliais), 
kurių analizė reikalinga studijuojant bendrojo ugdymo pritaikymo įvairių poreikių turintiems 
vaikams galimybes. Tobulintinas aspektas po universiteto atlikto Programos pataisymo 
nėra aktualus. 
2. Nepateikti tikslūs, tikslingi, pagrįsti bendradarbiaujančių švietimo įstaigų sąrašai.  
Tobulintinas aspektas po universiteto atlikto Programos pataisymo aktualus iš dalies. 
Rekomenduojama, kad ketinamoje vykdyti studijų programoje turėtų būti numatytas 
aiškus, optimalus švietimo įstaigų, bendradarbiausiančių vykdant Specialiosios 
pedagoginės pagalbos programą, sąrašas. 
3. Studijoms reikalingos infrastruktūros gerinimo planas abstraktus ir susietas tik su 
įgyvendinamų projektų terminais. Tobulintinas aspektas po universiteto atlikto 
Programos pataisymo nėra aktualus. 

2.5. STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMAS IR VIEŠINIMAS 

Vertinamoji sritis analizuojama pagal šiuos rodiklius: 

● Studijų vidinio kokybės užtikrinimo sistemos veiksmingumo įvertinimas. 

VDU numatyta studijų vidinės kokybės užtikrinimo sistema yra pakankama užtikrinti 
vidinės studijų kokybės valdymo sistemos veiksmingumą. 

Universitetas vidinio studijų kokybės užtikrinimo priemones reglamentuoja savo 
instituciniuose dokumentuose: VDU Statute ir Studijų reguliamine, VDU Studijų kokybės 
užtikrinimo tvarkos apraše1, VDU Studijų dalykų atestavimo tvarkos apraše2 ir VDU 
Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos apraše3. Į studijų programų kokybės 
užtikrinimą aukštoji mokykla įtraukia socialinius dalininkus (administracija, dėstytojai, 
studentai, darbdaviai ir kt.), su kuriais atsakomybe dalijamasi. Studijų programos komitetą 
(toliau - SPK) sudaro: dėstytojai, studentai ir darbdavių atstovai; visi nariai yra pasiskirstę 
atsakomybe: komiteto pirmininkas yra atsakingas už „studijų programos vadybos kokybės 
užtikrinimą ir visą Komiteto darbą ir kt. “, dėstytojai yra atsakingi už „studijų programos 
studijų rezultatų ir sandaros atitikimą keliamiems reikalavimams ir kt.“, darbdavių atstovai 
dalyvauja studijų programos atitikimo darbo rinkos poreikiams vertinime, siekiamų įgyti 
studentų praktinių gebėjimų peržiu roje ir pasiu lymų studijų programos tobulinimui teikime, 

                                                                 
1
 https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2012/03/Studijų-programų-kokybės-užtikrinimo-aprašas-1.pdf 

2
 https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2019/12/VDU_dalyku_atestavimo_aprasas_2019-11-20_redakcija.pdf 

3
 https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2016/07/Griztamojo_rysio_tvarkos_aprasas_2016-06-29.pdf 
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o studentų atstovas yra atsakingas už „studentų dalyvavimo apklausose inicijavimą,̨ studijų̨ 
programos kokybės vertinimo studentų požiu riu duomenų̨ analizes ir panaudojimo 
inicijavimą, studentų atsiliepimų pristatymą ̨ ir pasiu lymų studijų̨ programos tobulinimui 
teikimą.“ (Programos aprašas, p. 42). Iš Programos aprašo nėra aišku, tačiau vizito metu 
ekspertams paaiškinta, kad Programos kokybės užtikrinimui įgyvendinant sprendimus, 
Vilniaus filialui nebus numatomi specialūs vadybiniai ištekliai (Vilniaus filialą kuruojantis 
asmuo). Numatytos sprendimų įgyvendinimo priežiūros priemonės: komiteto sprendimus 
svarsto ir tvirtina katedros vedėjas ir Švietimo akademijos kancleris, taip pat Švietimo 
akademijos taryba (ten pat, p. 41, 42).  

 

● Socialinių dalininkų (studentų ir kitų suinteresuotų šalių) įtraukimo į vidinį kokybės 

užtikrinimą veiksmingumo įvertinimas. 

Studijų kokybės užtikrinimui aukštoji mokykla taiko įvairias studentų, absolventų, 
dėstytojų ir darbdavių apklausas (įskaitant studijas nutraukusių studentų apklausą) arba 
sutelktos grupės apklausas, kurias atlieka kiekvienų mokslo metų pavasario semestre 
(išskyrus vieną, kuri vykdoma kartą per dvejus metus); padalinių vadovai vykdo metinius 
pokalbius su dėstytojais. Studijų kokybės vidinis vertinimas atliekamas kiekvienais mokslo 
metais. Jis grįstas aiškiai suformuluotais vertinimo kriterijais (ten pat, p. 41) ir numatytas 
visas vertinimo ciklas: pavasario semestre yra svarstomi studijų kokybės klausimai, o apie 
mokslo metų eigoje išryškėjusius studijų programos trūkumus bei numatomas priemones 
jiems pašalinti, informuojama programą vykdanti katedra ar institutas ir fakulteto dekanas; 
analizės rezultatai pristatomi, tobulinimo planai svarstomi ir tvirtinami fakulteto taryboje.  

Aukštoji mokykla yra numačiusi aiškų ir pakankamą socialinių dalininkų įtraukimo į 
vidinį kokybės užtikrinimą planą. VDU socialinius dalininkus yra įtraukusi į 11 narių turintį 
SPK, kuriame bus sprendžiami visi Programos planavimo, organizavimo, priežiūros ir 
tobulinimo klausimai. SPK posėdžius periodiškai. Numatyta, jog vykdant studijas Vilniuje, 
SPK būtų papildytas socialiniais partneriais iš Vilniaus ugdymo įstaigų ir studentų atstovais 
iš Vilniuje studijuojančiųjų (ten pat, p. 42).  

Vizito metu ekspertai informuoti, kad socialiniai dalininkai bus įtraukiami į darbų 
gynimus ir praktikų vietų užtikrinimą. Numatytos įvairios nacionalinės viešos ir privačios 
švietimo įstaigos, atitinkančios Programos specifiką, su kuriomis yra palaikomi glaudūs 
ryšiai.   

Programos rengėjai ir dėstytojai yra įvairių nacionalinių ir tarptautinių organizacijų 
nariai, pvz., Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas, Europos specialiojo ir įtraukiojo 
ugdymo agentu ra. Aukštoji mokykla bendradarbiauja su: „vaikų darželiais, mokyklomis, 
daugiafunkciniais centrais, sveikatos priežiu ros įstaigomis, negalią turinčių vaikų tėvų 
(globėjų) asociacijomis („Lietaus vaikai“, „Kitoks vaikas“, „Algojimas“ ir kt.), kitomis Lietuvos 
nevyriausybinėmis organizacijomis, profesinėmis asociacijomis (Lietuvos Respublikos 
specialiųjų pedagogų asociacija, Lietuvos logopedų asociacija, Lietuvos negalės tyrėjų 
asociacija, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija ir kt.).“ (ten pat, p.43). Aukštoji mokykla yra 
pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su šiomis specialiąją pedagoginę ir (arba) 
interdisciplininę pagalbą teikiančiomis organizacijomis: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
ugdymo centru; Kauno Prano Daunio ugdymo centru; Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centru; Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru; Vilniaus universiteto 
ligoninės Santaros klinikų Vaiko raidos centru, o tai leis studentams įgyti studijų programoje 
numatytas kompetencijas.  

Vizito metu ekspertai buvo informuoti, kad yra numatyta socialinių partnerių tinklo 
plėtra. Vis dėlto bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (ypač švietimo įstaigomis) 
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turėtų būti tinkamai ir laiku formalizuotas (pasirašytos sutartys). Atsakyme ekspertams 
programos rengėjai įvardino pasirašytas sutartis su specialiąją pedagoginę ir (arba) 
interdisciplininę pagalbą teikiančiomis organizacijomis bei patvirtino tęsiantys 
bendradarbiavimo formalizavimą su kitais socialiniais partneriais ir nurodė, kad 
„formalizavimas įtraukia svarbiausius bendradarbiavimo klausimus – sutarties objektą, šalių 
įsipareigojimus, apimančius bendradarbiavimo veiklas, jų pobūdį, bendradarbiavimo 
terminus ir kt.“. 
 
Ekspertų išvada po programos pataisymo: 

po 10 darbo dienų VDU pateikė komentarus dėl šios vertinamos srities – Studijų 
kokybės valdymas ir viešinimas. Atsakyme ekspertams dėl tinkamo bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais formalizavimo programos rengėjai įvardino pasirašytas sutartis su 
specialiąją pedagoginę ir (arba) interdisciplininę pagalbą teikiančiomis organizacijomis bei 
patvirtino tęsiantys bendradarbiavimo formalizavimą su kitais socialiniais partneriais ir 
nurodė, kad „formalizavimas įtraukia svarbiausius bendradarbiavimo klausimus – sutarties 
objektą, šalių įsipareigojimus, apimančius bendradarbiavimo veiklas, jų pobūdį, 
bendradarbiavimo terminus ir kt.“. Vis dėlto bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 
(ypač švietimo įstaigomis) turėtų būti tinkamai ir laiku formalizuotas (pasirašytos sutartys).  
 
Pagrindinės srities stiprybės:  
1. Platus ir įvairus socialinių partnerių pasirinkimas. 

Pagrindiniai srities tobulintini aspektai: 
1.  Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais turėtų būti tinkamai formalizuotas. 
Tobulintinas aspektas po universiteto atlikto Programos pataisymo aktualus iš dalies. 
Rekomenduojama, kad ketinamoje vykdyti studijų programoje bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais (ypač švietimo įstaigomis) turėtų būti tinkamai ir laiku 
formalizuotas (pasirašytos sutartys).  
 

 

III. REKOMENDACIJOS 

1. Užtikrinti tinkamą bendradarbiavimo su socialiniais partneriais – užsienio aukštosiomis 
mokyklomis, švietimo ir kitomis įstaigomis Lietuvoje, kokybę: bendradarbiavimo 
tikslingumą, akcentus, turinį, funkcijų ir atsakomybių pasidalinimą.  
 
2. Užtikrinti personalo kokybę: stiprinti dėstytojų, vadovaujančių studentų praktikoms, 
kvalifikaciją ir kompetencijas; garantuoti visų programą įgyvedinančių dėstytojų mokslinių 
tyrimų, atitinkančių aktualią studijų krypties problematiką (ŠUSK 41.1.1. punktas), 
vykdymą; skatinti ir motyvuoti dėstytojus tobulinti užsienio kalbos žinias; sukonkretinti 
dėstytojų kompetencijų tobulinimo sąlygų planą. Rekomendacijos pirmas dėmuo ‒ 
stiprinti dėstytojų, vadovaujančių studentų praktikoms, kvalifikaciją ir kompetencijas ‒ 
ir paskutinis dėmuo ‒ sukonkretinti dėstytojų kompetencijų tobulinimo sąlygų planą – 
neteko aktualumo VDU per 10 darbo dienų pateikus pakeitimus ir patikslinimus.   
 
3. Ketinamos vykdyti Vilniuje studijų programos studentams numatyti teikti psichologinę 
pagalbą kontaktiniu ir nekontaktiniu būdu. Rekomendacija neteko aktualumo, VDU per 
10 darbo dienų pateikus patikslinimus.   
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4. Programą aprūpinti bendrojo ugdymo mokomosiomis priemonėmis (pvz., vadovėliais), 
kurių analizė reikalinga studijuojant bendrojo ugdymo pritaikymo įvairių poreikių 
turintiems vaikams galimybes. Rekomendacija neteko aktualumo, VDU per 10 darbo 
dienų pateikus patikslinimus.   
 
5. Sukonkretinti studijoms reikalingos infrastruktūros gerinimo planą, siejant jį ne tik su 
įgyvendinamų projektų terminais. Rekomendacija neteko aktualumo, VDU per 10 darbo 
dienų pateikus patikslinimus.   
 
6. Užtikrinant studijų kokybės valdymą, tinkamai formalizuoti bendradarbiavimą su 
socialiniais partneriais. Rekomendacija tikslinama: Užtikrinant studijų kokybės 
valdymą, tinkamai formalizuoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais (ypač 
švietimo įstaigomis). 
 
7. Nuolat stebėti šios srities specialistų poreikį darbo rinkoje ir jų galimybes įsidarbinti. 
Rekomendacija neteko aktualumo, VDU per 10 darbo dienų pateikus patikslinimus.   
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IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS 

 
Vytauto Didžiojo universiteto ketinama vykdyti Švietimo akademijoje Vilniuje studijų 
programa Specialioji pedagoginė pagalba vertinama teigiamai  

Eil. 
Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 
įvertinimas, balai 

1 Studentų priėmimas ir parama  3 

2 Studijavimas, studijų pasiekimais ir absolventų užimtumas  3 

3 Dėstytojai  2 

4 Studijų materialieji ištekliai  3 

5 Studijų kokybės valdymas ir viešinimas  3 

 Iš viso:  14 

 
1-Nepatenkinamai (sritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų, dėl kurių krypties studijos negali būti 
vykdomos) 
2-Patenkinamai (sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 
3-Gerai (sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų) 
4-Labai gerai (sritis vertinama labai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų) 
5-Išskirtinės kokybės (sritis vertinama išskirtinai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspertų grupės vadovė:  

Doc. dr. Vitalija Gražienė (grupės vadovė), akademinės bendruomenės narė.  

  

 


