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PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS (3 metų) 2014/2015m.m. – 2016/2017 m.m. 

 
 

Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

Programos 

tikslai ir 

numatomi 

studijų 

rezultatai 

2014m. audito išvadose 

teigiama, kad programos 

tikslai ir rezultatai 

suformuluoti aiškiai, pagrįsti 

akademiniais ir profesiniais 

reikalavimais, jie dera su 

studijų pakopa ir kvalifikacijos 

lygmeniu. Svarbi programos 

stiprybė yra jos išskirtinumas 

– orientacija į būsimųjų 

socialinių pedagogų 

konsultavimo gebėjimų 

ugdymąsi.  

Tačiau  ekspertų pastebėjimu 

neišryškinta takoskyra tarp 

pedagoginio ir psichologinio 

konsultavimo.  

Tikslas – išryškinti 

takoskyrą tarp pedagoginio 

ir psichologinio 

konsultavimo studijų 

programos dalykuose.  

Peržiūrėti studijų 

programos dalykų, 

susijusių su 

specializacijos 

gilinamųjų dalykų ir 

praktikų, aprašus: t.y. 

tikslus, rezultatus, jų 

tirinį.  

SP 

programos 

komitetas  

2014 m. 

rugsėjo 

mėn,. II 

pusmetis  

2014 m. spalio mėn. 

atestuojami dalykai:  

 Socialinio pedagogo 

praktika (S214B130) 

(„nueinantis“) 

 Pedagoginis 

psichologinis vaikų ir 

paauglių 

konsultavimas 

(S260B159) 

 Pedagoginis 

psichologinis 

konsultavimas 

socioedukacinėje 

veikloje (S283B107) 

 Konsultavimas 

socioedukaciniame 

darbe (S260B162) 

(„nueinanti“) 

Peržiūrėtų ir atestuotų 

studijų programų 

dalykų aprašų skaičius  

Atestuoti visi 

dalykai (4 SP 

studijų 

programos 

dalykai) 

(2014m. 

lapkričio 

mėn.) 

 

2015/2016 

m.m.  

 

2015 m. II 

pusmetis  

2015 m. spalio mėn. 

atestuojami dalykai, 

sietini su konsultavimu  
 

S261B107 Asmenybės 

elgesys konsultavimas 

peržiūrėtų ir atestuotų 

studijų programų 

dalykų aprašų skaičius  

ATESUOTAS 1 

DALYKAS 

(S261B107 

Asmenybės 

elgesys 

konsultavimas) 

 

STUDIJŲ 

PROGRAMŲ 

VERTINIMO 

KOMITETO 

POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS   

2015-10-29 

Nr. 059-SK-04 

 

                                                 
1
 SKVC ekspertinio vertinimo išvados 2014-06-04. SKVC Studijų vertinimo komisijos posėdyje svarstyta 2014-06-13. Programa akredituota iki 2020-06-30. 



 

Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

2016/2017 

(2016 II 

psumetis) 

Įrašyti (papildyti 2016 

rudenį) 
Peržiūrėtų ir atestuotų 

studijų programų 

dalykų aprašų skaičius 

  

Programos 

sandara  
Aiškių sąsajų su socialinio 

pedagogo profesinės 

veiklos kontekstu 

išryškinimas Programos 

dalykų aprašuose 
 

 

Atsižvelgiant į tai kad „Studijų 

pakopų apraše (2011) 

akcentuojama, jog pirmosios 

studijų pakopos studijų 

rezultatų žinios, gebėjimai turi 

sietis su konkrečiomis 

profesinėmis veiklos sritimis. 

Siekiama - išryškinti kai kurių 

dalykų aprašuose aiškesnes 

sąsajas su socialinio pedagogo 

profesinės veiklos kontekstu .  

Studijų programos 

dalykų aprašų peržiūra 

komitete, siekiant 

išryškinti dalyko 

turinio sąsajas su 

socialinio pedagogo 

profesinės veiklos 

kontekstu, papildyti 

konkrečius dalykus  

specialiomis žiniomis 

ir plėtojamais 

gebėjimais. 

 

Programos dalykų 

atestacija Studijų 

programų vertinimo 

komitete 

SP 

programos 

komitetas 

2014 m. II 

pusmetis 

(spalis – 

lapkritis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peržiūrėti ir atestuoti nuo 

2014 m. spalio m. tokie 

dalykų aprašai:  
 Tarpkultūrinis ugdymas 

socioedukaciniame darbe 

(S285B125) 

 Švietimo vadybos 

pagrindai (S189B142) 

 Socialinės problemos ir 

aplinka (S215B259) 

(nueinantis) 

 Socialinio pedagogo 

praktika (S214B130) 

 Antidiskriminacinis 

socialinis darbas 

(S215B106) 

 Psichopedagogika 

(S283B109) 

NUEINANTYS dalykai:  

 Psichodramos taikymas 

socialiniame darbe 

(S260B118) 

 Grupės socialiniame 

darbe (S260B119) 

 Neįgaliųjų socializacijos 

teorija ir praktika 

(S214B139) 

Peržiūrėtų ir atestuotų 

studijų programų 

dalykų aprašų skaičius  

 

Papildytas 1 dalyko 

aprašas specialiomis 

žiniomis ir gebėjimais  

Atestuoti visi 

9 SP studijų 

programos 

dalykai (2014 

m. lapkričio 

mėn.) 

Ekspertų 

išvadoje kaip 

silpnybė 

pastebėta: 

„pasigendama 

Vaiko teisių 

apsaugos 

dalyko, kuris 

yra vienas iš 

svarbiausiųjų 

studijų 

dalykų, norint 

įgyti 

socialiniam 

pedagogui 

reikalingas 

veiklos 

kompetencijas

, ypač 

užtikrinant 

švietimo 

pagalbos 

veiksmingumą

.“ 



 

Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

 

2015/2016 

m.m. 

2015 m. spalio mėn. 

atestuojami dalykai: 
  S274B128 

Socioedukacinių tyrimų 

metodai;  

S283B106 Profesinė 

saviugda;  

S285B013 Šeimos gerovės 

strategijos;  

S285B129 Savanorystė 

socioedukaciniame darbe;  

S215B118 

Antidiskriminacinė 

socioedukacinė veikla;  

S261B107 Asmenybės 

elgesys konsultavimas. 

S283B013 Grupės 

socioedukaciniame darbe 

S215B101 Negalė ir 

šeimos dinamika LPD 

S264B251 Dailės terapijos 

pagrindai LPD 

S283B111 Asmenybės 

elgesys ir tarpininkavimas 

 

Peržiūrėtų ir atestuotų 

studijų programų 

dalykų aprašų skaičius 

Atestuota 10 

programos 

studijų dalykų  

 
SOCIALINĖS 

PEDAGOGIKO

S BAKALURO 

STUDIJŲ 

PROGRAMOS  

KOMITETO 

POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  

2015-10-26 Nr. 

SPPK-SP-

BSPKP- 10 

 

 
STUDIJŲ 

PROGRAMŲ 

VERTINIMO 

KOMITETO 

POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS   

2015-10-29 

Nr. 059-SK-04 

2016/2017 

m.m  

 

2016 m. II 

pusmetis  

 

 

Įrašyti (papildyti 2016 

rudenį) 

Peržiūrėtų ir atestuotų 

studijų programų 

dalykų aprašų skaičius 

  

Studijų programos 

nuoseklumo išlaikymas.  

Siekiant studijų programos 

dalykų išdėstymo nuoseklumo, 

peržiūrėti studijų programos 

dalykų išdėstymo tvarką  

Studijų programos 

tinklelio nuoseklumo 

peržiūra (baziniai 

studijų programos 

dalykai perkeliami į 

pirmuosius semestrus 

idant sudarytų sąlygas 

siekti kitų dalykų 

numatytų rezultatų).  

SP 

programos 

komitetas  

2014 m. 

lapkričio 

mėn.  

Socialinės pedagogikos 

dalykas traktuotinas kaip 

bazinis dalykas. 

(Socialinė pedagogika 

perkeliama į trečiąjį 

semestrą (sukeičiant su 

Socialine politika). 

Laisvalaikio animacija 

socioedukacnaime darbe 

sukeičiama su Krizinių 

Pakeistas studijų 

programos planas  

Įvykdyta. 

Patvirtinta 

SGNSF 

Tarybos 

posėdyje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

sitacijų edukacinėje 

aplinkoje prevencija. ) 

Studijų programos tinklelio 

atnaujinimas ir nuoseklumo 

išlaikymas 

Studijų programos 

tinklelio peržiūra 

suderinant su bendrąja 

ŠU politika bendra 

universitetinių dalykų 

atžvilgių (jų išdėstymu 

per 1-2 sem. – 

nuosekliosiose 

studijose)  

SP 

programos 

komitetas 

2015 II 

pusmetis  

Koreguotas studijų planą 

1-3 semestruose
2
 

Pakeistas studijų 

programos planas 

Patvirtinta  
SOCIALINĖS 

PEDAGOGIKO

S BAKALURO 

STUDIJŲ 

PROGRAMOS  

KOMITETO 

POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  

2015-10-26 Nr. 

SPPK-SP-

BSPKP- 10 

 
STUDIJŲ 

PROGRAMŲ 

VERTINIMO 

KOMITETO 

POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  

2015-12-05 

Nr. 059-SK-05 
 

Patvirtinta 

SGNSF 

Tarybos 

posėdyje 

2015-12-07 

 

Specializacijos Pedagoginis 

psichologinis konsultavimas 

gilinimo dalykų rezultatų ir 

turinio peržiūra, siekiant 

išryškinti ir realizuoti 

konsultavimo 

Peržiūrėti studijų 

programos 

specializacijos gilinimo 

dalykų, aprašus: t.y. 

tikslus, rezultatus, jų 

tirinį.  

SP 

programos 

komitetas  

2014 

lapkritis – 

 

 

 

 

Peržiūrėti ir atestuoti 

dalykų aprašai 2014m:  

 Pedagoginis 

psichologinis 

konsultavimas 

socioedukacinėje 

Peržiūrėtų, pakeistų ir 

atestuotų dalykų 

skaičius.  

Peržiūrėti ir 

atestuoti 2 

dalykai 2014 

m. lapkričio 

mėn.  

Ekspertų 

nuomone, 

dauguma 

specializacij

os gilinimo 

dalykų yra 

                                                 
2
  

 Dalykas ..... atkeliamas iš .... sem. Dalykas ...... perkeliamas į ... sem. 

1 semestras  Specialybės lietuvių kalba (4 ECTS) iš 3 sem.  Bendroji ir specialioji pedagogika (1) (5 ECTS) į 2 sem.  

2 semestras  Bendroji ir specialioji pedagogika (1) (5 ECTS) iš 1  
Ugdymo filosofija (5 ECTS) iš 3 sem. 

Bendroji ir specialioji pedagogika (2) (3 ECTS) į 3 sem.  
Socialinė politika (6 ECTS) į 3 sem.  

3 semestras  Bendroji ir specialioji pedagogika (2) (3 ECTS) iš 2 sem.  

Socialinė politika (6 ECTS) iš 2 sem.  

Ugdymo filosofija (5 ECTS) į 2 sem.  

Specialybės lietuvių kalba (4 ECTS) į 1 sem.  

 



 

Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

socioedukacinėje veikloje 

gebėjimų plėtojimą  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

lapkritis  

veikloje  

 Šeimos psichologija ir 

konsultavimas 

 Vaikų ir paauglių 

konsultavimas  

 

skirti 

psichologini

o 

konsultavim

o 

kompetencij

oms ugdytis Peržiūrėti ir atestuoti 

dalykų aprašai 2015 m.  

 Bendravimo ir 

konfliktų psichologija  

 Asmenybės elgesys ir 

konsultavimas 

 

Peržiūrėtų, pakeistų ir 

atestuotų dalykų 

skaičius 

Peržiūrėtas ir 

atestuotas 1 

dalykas: 

Asmenybės 

elgesys ir 

konsultavimas 
STUDIJŲ 

PROGRAMŲ 

VERTINIMO 

KOMITETO 

POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS   

2015-10-29 

Nr. 059-SK-04 

 

Personalas  Studijų programoje dirbančių 

dėstytojų judumo skatinimas  

Informaciniai renginiai/ 

diskusijų 

organizavimas siekiant 

padidinti dėstytojų 

informuotumą apie 

judumo programas, 

galimybes ir jų svarbą 

studijų procese.  

 

 

 

SP katedros 

vedėjas, SP 

studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas; 

fakultetų 

tarptautinių 

programų / 

ryšių 

koordinatori

us 

2014 -2017 

m.  

 Dėstytojų dalyvavimas  

Erasmus mobilumo 

konkurse 

 Parengti studijų 

programos dalykai 

užsienio kalba (kaip 

galimybė didinti 

tarpkultūrines ir 

kalbines kompetencijas 

ir traktuotina kaip 

galimo mobilumo 

prielaida)  

 Užsienio kalbos 

įgūdžių tobulinimas  

Judumo programose 

dalyvavusių ŠU 

dėstytojų skaičius  

 

 

Pateiktų užsienio kalba 

parengtų SP studijų 

programos dalykų 

skaičius  

2017 m.   

Atvykstančiųjų dėstytojų iš 

užsienio universitetų 

dalyvavimo studijų procese 

skatinimas  

Patrauklių sąlygų 

sudarymas 

atvykstantiems 

dėstytojams skaityti 

paskaitas SP studijų 

programos 

įgyvendinimo procese  

SP katedros 

vedėjas, SP 

studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas; 

fakultetų 

2014 -2017 

m.  

 Pagalba organizuojant 

judumo procesą 

(dokumentai, 

apgyvendinimas ir 

pan.) 

 Pagalba studijų 

procese (vertėjavimas, 

Atvykusiųjų dėstytojų 

ir skaičiusių paskaitas 

socialinės pedagogikos 

programos studentams 

skaičius  

2015 m.  

Dr. Ramazan 

Akdoğan 

(Erasmus+ 

programa, 

Anadolu 

universitetas, 

Turkija) 

 



 

Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

tarptautinių 

programų / 

ryšių 

koordinatori

us 

tarpininkavimas tarp 

atvykstančiojo ir 

studento pagal poreikį)   

paskaitos (2015-

09-16) (tema: 

tėvų ir vaikų 

turinčių SUP 

konsultavimas)  

Studijų programoje 

dirbančiųjų dėstytojų 

dalyvavimo tarptautinėse 

konferencijose, mokslinių 

publikacijų rengimas 

socialinio ugdymo tematika 

skatinimas  

 

 SP katedros 

vedėjas 

2014 – 2017 

m.  

 Dalyvavimo 

tarptautinėse 

konferencijose ir 

parengtų pranešimų 

skaičius.  

 

Mokslinių publikacijų 

socialinio ugdymo 

tematika skaičius  

 

Dalyvavimas Ersamus 

+ programoje (dalyvių 

skaičius) 

2015 m. (iš 

SGNSF 

fakulteto 

ataskaitos):  

 

7 pranešimai 

tarptautinėse 

konferencijose 

užsienyje;  

 

Tarptautinio 

mobilumo 

vizitai pagal 

Erasmus + 

programą ( 

  Portugalija, 1 

Latvija, 1 - 

Čekija) (4 

dėstytojai: 

Rudytė, 

Šapelytė,, 

Baranauskienė

, 

Vaitkevičienė) 

 

Materialieji 

ištekliai  

        

Studijų eiga 

ir jos 

vertinimas  

Studentų judumo skatinimas 

pagal Erasmus mainų 

programą  

Informaciniai renginiai/ 

diskusijų 

organizavimas siekiant 

padidinti studentų 

informuotumą apie 

galimybes dalyvauti 

judumo programas bei 

jų svarbą studijų 

procese, plėtojant 

SP katedros 

vedėjas, SP 

studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas, 

katedros 

dėstytojai; 

fakultetų 

2014 – 2017 

m.  

 Naujų tarptautinių 

judumo programų 

paieška, sudarymas 

 Studentų skatinimas 

dalyvauti Erasmus 

mainų programose 

(dalyvavimas studijų, 

praktikų judume)  

 Sudarytų naujų 

sutarčių su kitų šalių 

aukštosiomis 

mokyklomis skaičius 

 Studentų dalyvavusių 

judumo programose 

skaičius  

2017 m.  
2015 m. – 1 

Programos 
studentas 

dalyvavęs 

Erasmus + 
programoje ( 

Kremso 

pedagoginė 
aukštoji mokykla, 

Austrija) 

 



 

Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

tarpkultūrines 

kompetencijas.  

 

tarptautinių 

programų / 

ryšių 

koordinatori

us 

 

Studijų programų kokybės 

rodiklių aktualizavimas 

 

 

Peržiūrėti ir patvirtinti 

esminius Programos 

kokybės kriterijus bei 

jų gerinimo priemones 

bei numatyti 

monitoringą  

SP katedros 

vedėjas, SP 

studijų 

programos 

komitetas   

2015 I 

pusmetis - 

2017 

 Aktualizuoti 

Programos kokybės 

kriterijus ir jų gerinimo 

priemones 

 Atlikti su studijų 

kokybės stebėsena 

susijusius tyrimus  

 Studijų programos 

kokybės kriterijų ir jų 

gerinimo priemonių 

planas   

 Tyrimų su kokybės 

stebėsena skaičius  

 Tyrimo duomenų 

rezultatų pateikimas / 

viešinimas  

2015 m. kovo 

mėn.  

Sukurtas studijų 

programų 

kokybės 

rodiklių ir jų 

gerinimo 

priemonių 

planas 

 

(SOCIALINĖS 

PEDAGOGIKO

S BAKALURO 

STUDIJŲ 

PROGRAMOS  

KOMITETO 

POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  

2015-03-05 

NR. SPPK-

SP-BSPKP- 9) 

Kokybės 

kriterijų ir 

priemonių 

planas 

patvirtintas 

katedroje ir 

yra bendras 

visoms 

katedroje 

vykdomoms 

programoms

.  

Programos 

vadyba  

Studijų programos parengimas 

vykdymui nuotoliniu būdu, 

studijų dalykų akreditacija 

 Programos dėstytojų 

mokymai susiję su 

nuotolinėmis studijas/ 

diskusijų 

organizavimas dėl 

programos 

įgyvendinimo  

 Studijų dalykų kūrimas 

Moodle aplinkoje 

 

 Studijų dalykų 

akreditavimas 

nuotolinių studijų kursu 

SP katedros 

vedėjas, SP 

studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas, 

katedros/ 

programos 

dėstytojai 

2015 - 2017 Nuotoliniu būdu 

realizuojamų studijų 

dalykų skaičius metų 

laikotarpyje;  

 

Kvalifikacijos kėlimas  

 Mokymų, susijusių 

su darbu Moodle 

aplinkoje, skaičius  

 Moodle aplinkoje 

parengtų dalykų  

skaičius 

 Per metus 

akredituotų 

nuotolinių kursų 

skaičius  

2015 m. 

įvykdyta  

 

 Kvalifikacijos 

kėlimo kursai 

(4 dėstytojai)  

 Parengti ir įkelti 

į Moodle 

aplinką I (8 

dalykų 

protokolai) ir II 

sem. (6 dal.) 

Programos  

dalykai  

 



 

Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

 Akredituoti 8 I 

semestro 

dalykai 

(nuotolinių st. 

Centro 

protokolai) 

 Atiduota 

akredituoti 6 II 

semestro 

dalykai  

2016 m. 

įvykdyta: 

 Dėstytojų 

kvalifikacijos 

kėlimo kursai 

sausio mėn. 

(dalyvauja 5 

katedros 

dėstytojai) 

 Akredituojami 6 

dalykai (sausio 

– vasario mėn).  

 

Tobulinti absolventų 

įsidarbinimo, įsitvirtinimo 

darbo rinkoje stebėseną 

Katedros lygmeniu sukuriant 

sistemą, apimančią formaliu ir 

neformaliu būdu reikalingų 

duomenų kaupimą, saugojimą, 

apdorojimą ir analizavimą.  

 Absolventų 

įsidarbinimo ir 

įsitvirtinimo darbo 

rinkoje stebėsenos 

sukūrimas ir jos 

įgyvendinimas  

SP katedros 

vedėjas, SP 

studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas, 

katedros 

dėstytojai 

2015-2016  dėstytojų atsakomybių 

pasiskirstymas 

stebėsenos procese 

(katedros protokolas); 

 stebėsenos instrumento 

kūrimas; 

 instrumento 

realizavimas 

 duomenų analizė ir 

interpretacija  

 Sudaryta stebėsenos 

sistema (sukurtas 

stebėsenos 

instrumentas) 

 Paskirti atsakingi 

asmenys už 

stebėseną  

  

 

 

 



 

 

 

  

 


