
PAŽANGOS PO IŠORINIO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO ATASKAITOS LENTELĖ 

SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ PROGRAMA (621L50003) 

Eil. 

Nr. 

Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami 

veiksmai  

Rekomendacijų 

įgyvendinimo terminai 

Pastabos  

1 Tikslai ir studijų rezultatai (rekomendacijos) 

1. Išanalizuoti programos tikslą ir rezultatus ir 

įgyvendinti palikti tik tuos, kurie yra šiuolaikiniai ir 

kuriuos realiai galima pasiekti. 

2. Aktualizuoti dėstytojų sąvokos „studijų rezultatai“ 

suvokimą. 

Atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas koreguotas 

programos tikslas. 

 

Socialinio darbo magistro studijų programos tikslas - 

parengti aukštos kompetencijos socialinio darbo 

administravimo bei socialinių paslaugų teikimo 

specialistus, kurie išmanytų socialinio darbo 

organizavimo specifiką tiek bendruomenių bei 

institucijų, tiek ir visos valstybės lygiu, gebėtų kaupti, 

apdoroti ir analizuoti bei skleisti informaciją apie 

socialinio darbo naujoves bei problemas ir remiantis 

teorinėmis nuostatomis siektų praktinio  socialinio 

darbo veiklos tobulinimo. Lietuvos  integracija į 

Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemą atveria 

plačias galimybes pritaikyti savo įgytas socialinio darbo 

kompetencijas ir  kelti  savo profesinę  ir mokslinę 

kvalifikaciją kitose ES šalyse. 

 

Atnaujintos studijų programos specializacijos. 

Atsisakyta specializacijos „Penitencinė veikla“, kita 

specializacija („Menų terapija“) pakeista bei išplėtota į 

naują specializaciją „Sociokultūrinis darbas“.  

Dabartiniu metu programa turi dvi specializacijas – 

„Socialinio darbo vadyba“ ir „Sociokultūrinis darbas“. 

Pakeitimai patvirtinti 

studijų programos 

komiteto posėdyje 2015-

05-14.  Protokolo  Nr.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai patvirtinti 

studijų programos 

komiteto posėdyje 2015-

05-14.  Protokolo  Nr.3. 

Pradėta vykdyti nuo 

2016-09-01. 

 

2 Programos sandara (rekomendacijos) 

1. Apsvarstyti programos privalomąją dalį, siekiant 

pagerinti studentų atliekamą profesinę praktiką. 

2. Apsispręsti dėl studijų krypties: vadyba, meno terapija 

ar penitencinė veikla. 

Programos sandara buvo atnaujinta atsižvelgiant į 

programos tikslo, rezultatų ir specializacijų pokyčius. 

Programa papildyta 4 naujais laikmečio aktualiais 

socialinio darbo dalykais (Socialinės apsaugos 

ekonomika, Socialinių sąveikų dinamika grupėje, 

Tarpkultūrinis socialinis darbas, Socialinio darbo 

inovacijų  modeliavimas. 

Pakeitimai patvirtinti 

studijų programos 

komiteto posėdyje 2015-

05-14.  Protokolo  Nr.3. 

Pradėta vykdyti nuo 

2016-09-01. 

 



Atsižvelgiant į studentų pageidavimą pakeista 

profesinės mokslinės praktikos apimtis ir laikas 

(perkelta į 3 sem., kreditų skaičius sumažintas nuo 12 

iki 8 ECTS). 

3 Personalas (rekomendacijos) 

1. Įgyvendinant šią studijų programą didinti 

socialinio darbo kvalifikaciją turinčių dėstytojų 

santykį. 

2. Išplėsti sąvokos „studijų rezultatai“ suvokimą. 
3. Didinti dėstytojų kaip konsultantų rengiant magistro 

darbus atsakomybę ir kokybę. 

Atnaujintas studijų programos personalas. Programoje 

pradėjo dirbti  jauni dėstytojai, kurie turi socialinio 

darbo kvalifikaciją,  gerai įvaldę anglų kalbą, rašo 

mokslinius, metodinius darbus, dalyvauja projektuose: 

doc. dr. R. Bardauskienė (socialinio darbo magistrė), 

lekt. dr. D. Bernotas, doc. dr. J. Sadauskas (socialinio 

darbo magistras). 

 

2 sem. dalyką „Magistro darbo rengimas“ dėstys du 

dėstytojai: socialinių tyrimų žinovas sociologas lekt. dr. 

L. Labanauskas ir socialinio darbo žinovė doc. dr. R. 

Bardauskienė (socialinio darbo magistrė). Abu 

dėstytojai laisvai kalba angliškai, galės metodiškai ir 

profesionaliai išdėstyti magistro darbo rengimo esmę. 

Pradėta vykdyti nuo 

2016-02-01. 
 

4 Studijų eiga (rekomendacijos) 

1. Išanalizuoti baigiamųjų darbų kokybę ir parengti 

magistro darbo kokybės užtikrinimo strategiją. 

2. Į institucijas įtraukti daugiau gyvenimiškos 

praktikos. 

3. Gerokai daugiau dėmesio skirti vidaus ir išorės 

bendradarbiavimui, studijų eigos tarptautiškumui ir 

Erasmus galimybių panaudojimui. 

4. Pagerinti studijų programos vertinimo kokybės 

sistemos kūrimą ir galutinai ją įgyvendinti. 

5. Skatinti dėstytojus ir studentus tobulinti užsienio 

kalbų įgūdžius. 

6. Sukurti studijų virtualią mokymosi aplinką. 

Siekiant pagerinti magistro darbo rengimą, parengta 

kolektyvinė metodinė priemonė „Bakalauro ir magistro 

darbų rengimo metodiniai nurodymai“ (ats. red. E. 

Kocai). Planuojama teikti katedros ir SEF Tarybai 2016 

m. spalio mėn. 

 

Bendradarbiavimas Lietuvoje: 

nuolat vyksta bendradarbiavimas su išorės partneriais: 

susitikimai, bendri renginiai, studentų išvykos į 

organizacijas („Viltis“, Q Intelektas, Prienų globos 

namai). 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas: 

2015 m. LEU tapo Europos socialinio darbo mokyklų 

asociacijos nariu. 

2015-2016 m. pasirašytos Erasmus sutartys su:  

Baltic International Academy (Latvija), 

Cardinal Stafan Wyszynski University in Warsaw 

(Lenkija), 

2016-05-01 

 

 

 

 



Uniwersytet Rzeszowski (Lenkija), 

Tunceli University (Turkija, šiuo metu derinama). 

 

Dėstytojai kasmet dalyvauja Erasmus programoje. 

90 proc. studijų programos dėstytojų laisvai kalba anglų 

kalba. 

 

2015 m. VMA (Moodle) buvo 25 proc. studijų 

programos dalykų: ES socialinė politika ir integracija, 

Socialinio darbo kokybės vadyba, Socialinio darbo 

teoriniai modeliai, Socialinių tyrimų metodologija, 

Lygių galimybių politika, Socialinis tarpininkavimas.  

2016 m. – VMA bus įkelta 80 proc. studijų programos 

dalykų. 

5 Programos vadyba (rekomendacijos) 

1. Sukurti strategiją, kaip pritraukti studentus iš 

Lietuvos ir galbūt kitų šalių. 

2. Įvertinti studentų Erasmus judumo programą ir 

skatinti studentų galimybes išvykti į užsienį bei 

kviestis užsienio studentus studijuoti LEU studijų 

programą. 

3. Įtraukti daugiau studentų į programos apklausos 

organizavimą, kokybės analizę, studentų interesų 

realizavimą. 

4. Gerinti studijų programos vertinimo kokybės 

sistemos kūrimą ir galutinai ją įgyvendinti. 

LEU sudarė bendradarbiavimo sutartį su EUROPE 

STUDY CENTRE PVT.LTD. agentūra, kurios 

vykdantysis direktorius Abdul Razak pasirinko 

reklamuoti ir pritraukti studentus į kelias studijų 

programas, tarp jų ir Socialinio darbo (mag.). 

 

Studijų programos vadyba grindžiama LEU Statutu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. 

lapkričio 8 d. Nr. XI-2406, kuriame teigiama, kad 

Senatas tvirtina vidinę akademinės kokybės 

užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji 

įgyvendinama, LEU 2013-2020 metų akademinės 

kokybės užtikrinimo strategija, universiteto strateginiu 

plėtros planu. 

 

Šiuo metu derinamas naujas studijų programos 

komitetas dėl personalo atnaujinimo (bus pateiktas 

artimiausiam SEF Tarybos posėdžiui).  

 

Pradėta vykdyti nuo 

2016-04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-09 

 

 

 

 

 

Parengė Socialinio darbo magistrantūros studijų programos komitetas. Katedros vedėja – doc. dr. Elena Kocai. 


