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Eil. 

Nr. 

Ekspertų 

rekomendacijos 

Aukštosios mokyklos atlikti 

arba planuojami veiksmai  

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos  

1. Studentų judumo 

skatinimas 

 

2 studentės turkės planuoja  

teikti Erasmus paraiškas. 

 

Švietimo mainų paramos fondo 

šiais metais pradėti skelbti 

konkursai (www.stipendijos.lt). 

Stebima ši informacija ir 

laukiama tinkamų skelbimų 

studentų pedagoginėms 

praktikoms užsienyje atlikti.  

 

Tarptautinių ryšių skyrius 

dalinasi studijų užsienyje 

galimybėmis tiesiogiai su 

studentais. 

Vykdoma nuolatos 

studijų eigoje. 

Įvykdyta iš dalies  

2.  Dėstytojų darbo 

vietos gerinimas 

Įrengti du dėstytojų kabinetai  

(328 ir 307) (po paskutinio 

išorinio ekspertavimo katedra 

gavo papildomą 321 kab. ) 

 

Individualiai konsultuojama  

dviejose  laboratorijose ir 325 

kab.pagal dėstytojų budėjimo 

tvarkaraštį. 

 

Po išorinio ekspertavimo, visose 

auditorijose, kuriose dirba 

dėstytojai yra įrengta 

multimedia. 

 

Įvykdyta LEU vidiniuose 

dokumentuose 

nurodoma, kad 

laisvu nuo paskaitų 

metu dėstytojai 

darbo vietą gali 

pasirinkti savo 

nuožiūra, ir daugelis 

renkasi dirbti 

namuose, nes turi 

galimybę nuotoliniu 

būdu (per EZproxy) 

naudotis 

informacijos 

ištekliais (duomenų 

bazėmis). 

3. Motyvacijos testo 

projekto 

paviešinimas 

tarptautiniame 

lygmenyje 

 

Atliekama užduočių validacija, 

LAMA BPO nurodymu 

rengiamas metodo 

veiksmingumo tyrimas 

 

Vykdomi 

parengiamieji 

darbai 

 

4. Studentų 

savarankiško 

mokymosi 

skatinimas 

Veiksmingesnis universiteto 

VMA naudojimas. 

Seminarų metu naudojamų 

mokymo(si) metodų 

paįvairinimas.  

Studentų dalyvavimas SPK 

apklausose ir išsakant  studijų 

programos organizavimo 

trūkumus bei  siūlymus studijų 

tobulinimui. Studentų „Mokslo 

draugijos“ įkūrimas (2015 m. 

rudens semestre, 2015 10 28 

Įvykdyta iš dalies  

 

 

 

 

 

Studentų praktinis 

darbas (hands-on), 

yra nuolat 

tobulinamas 

pedagoginės 

praktikos vietoje. 

LEU vyksta 

perėjimas prie 

integruoto modulio, 

kai mažinamos rašto 

darbų (praktikos 

ataskaitų) apimtys,  

http://www.stipendijos.lt/


įvyko pirmasis susitikimas). 

Seminarų metu naudojamasi 

kaip  mokymo metodų  

paįvairinimu. 

studentams 

leidžiama labiau 

susitelkti į darbą 

praktikos vietoje.  

 

Studentai skatinami 

rinktis savanorytę 

įvairiose 

organizacijose. 

Periodiškai 

organizuojami 

informaciniai 

susitikimai su 

studentais, po kurių 

jie įsitraukia į 

savanorystę. 

Šiuo metu 

savanoriauja 10 

studentų. 

Savanoriavimo 

įstaigos ir 

organizacijos: 

,,Vaikų linija“ (3 

stud.), Pal. J. 

Matulaičio socialinis 

centras“ (1 stud.), 

,,Visų Šventųjų 

globos namai“ (1 

stud.), ,,Gabių vaikų 

ugdymo centras“ (1 

stud.), ,,Maisto 

bankas“ ir ,,Taikos 

kelias“ (1 stud.), 

,,YFU Lietuva“ (1 

stud.), ,,Parama 

šeimai Dzūkijoje“ (1 

stud.), Lietuvos 

psichologų sąjungos 

edukacinės 

psichologijos 

komitetas (1 stud.). 

5. Baigiamųjų darbų 

standartinis 

pateikimo stilius 

pagal APA 

Katedra turi išleidusi metodines 

rekomendacijas, iš dalies 

suderintas su APA, jos yra 

atnaujintos.  

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. 

privaloma tvarka –LEU (yra 

Rektoriaus įsakymas) –

socialinės srities baigiamieji 

darbai turės naudoti APA stilių. 

 

Įvykdyta iš dalies, 

ir ketinama vykdyti 

 

 

Katedra užsakė 

originalius APA 

vadovus / knygeles, 

(pagrindinis vadovas 

APA Manual 6th 

ed.), bei ketina 

įsigyti  studentams 

supaprastintą 

variantą. 

 

Parengė Psichologijos bakalauro studijų programos komitetas. Pirmininkė – doc. dr. Ala Petrulytė. 


