
EDUKOLGIJOS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOS SAVIANALIZĖS ĮVERTINIMO PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO 

ATASKAITA  

 

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 

Aiškiau pristatyti 

tikslo formuluotėje 

specializacijas.  

Specializacijos tikslų 

koregavimas   

Studijų 

programos 

komitetas 

2015-12-13 - Performuluoti 

specializacijų 

tikslais, 

specializacijų 

tikslai susieti su 

bendru programos 

tikslu  

SPK posėdis 

2015-12-13 

 

 

Programos 

sandara 

Daugiau naudoti 

šaltinių užsienio kalba  

Studijų dalykų 

peržiūra ir 

atnaujinimas 

Studijų dalykų 

dėstytojai 

Nuolat Aptarimas 

Programos 

komitete ir 

Katedroje 

Parengti nauji 

studijų dalykai 

SPK posėdis 

2015-12-13 

Edukologijos ir 

psichologijos 

katedros posėdis 

2016-06-29 

 

Personalas  Užmegzti ryšius su 

tarptautinėmis 

mokslo 

organizacijomis; 

Dėstytojams 

publikuoti savo 

tyrimus aukšto lygio 

tarptautiniuose 

lediniuose.  

Stiprinti tarptautinius 

kontaktus, kviesti 

užsienio dėstytojus.   

Sutarčių su užsienio 

universitetais ir 

mokslo 

organizacijomis 

 

Katedros 

vedėjas, 

fakulteto 

dekanas  

Nuolat Pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su 

Lenkijos 

Vroclavo 

universiteto 

Pedagogikos 

fakultetu, kurioje 

įsipareigota keisti 

dėstytojais ir 

studentais, 

vykdyti bendrus 

tyrimus. 

Publikuoti 6 

straipsniai 

citavimo indeksą 

turinčiuose 

mokslo 

leidiniuose; 

2 užsienio 

dėstytojų vizitai 

Tarptautinių 

sutarčių skaičius. 

Aukšto lygio 

(SCOPUS bei ISI) 

publikacijų 

skaičius.  

Atvykusių dėstyti 

dėstytojų skaičius  

-   



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 

Materialie-

ji ištekliai  

Didinti užsienio 

leidinių skaičių 

bibliotekoje  

studijoms reikalingos 

užsienio literatūros 

sąrašo sudarymas ir 

pateikimas 

bibliotekai 

Katedros 

vedėjas, 

Dalykų 

dėstytojai 

Kasmet  Bibliotekos 

informacinės 

sistemos sekimas  

Nupirktų literatūros 

šaltinių studijoms 

skaičius  –  

 

Studijų 

eiga ir jos 

vertinimas  

Mažėjantis studentų 

norinčių studijuoti 

pagal šią programą 

skaičius; 

Mažas studentų 

dalyvavimas 

tarptautines mainų 

programose  

Studijų programos 

viešinimas; 

Mobilumo 

programos teikiamų 

galimybių sklaida.  

Katedros 

vedėjas, Studijų 

programos 

komitetas 

Periodiškai Studijų 

programos 

viešinimas  

Studentų 

motyvavimas 

dalyvauti mainų 

programoje 

Išvykusių pagal 

mobilumo 

programas studentų 

skaičius  

–2015/2016 

m.m. išvyko 1 

studentė; 

2016/2017 

planuojamas dar 

vieno studento 

vizitas pagal 

mobilumo 

programas 

Tarptautinių 

ryšių tarnybos 

posėdžių 

protokolai 

  

Programos 

vadyba  

Stiprinti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais dalininkais 

Apskrito stalo 

diskusijos; 

Socialinių partnerių 

grupės sudarymas 

 

Katedros 

vedėjas, 

Studijų 

programos 

komitetas 

Kasmet Apskritojo stalo 

diskusijų išvados 

Socialinių 

parnerių grupės 

sudarymas 

Surengtų apskrito 

stalo diskusijų 

skaičius 

suburta socialinių 

partnerių grupė 

-  

 

 


