
MATEMATIKOS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOS SAVIANALIZĖS ĮVERTINIMO PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO 

ATASKAITA (2013-2018 m.) 

 

Sritis Koreguotina veikla 
Stiprinimo 

priemonės 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

Rezultato kriterijai 
Įvykdymo faktas 

iki 2015-12-01 
Pastabos 

Programos 

tikslai ir 

numatomi 

studijų 

rezultatai 

Studijų programos 

tikslus nuolat 

peržiūrėti ir sieti su 

regiono poreikiu.  

Studijų dalykų 

turinio peržiūra ir 

koregavimas 

Studijų dalykų 

dėstytojai 

2013 m. II 

pusmetis/ 

2018 m. I 

pusmetis 

Dėstytojų žodinės 

ataskaitos 

kiekvienų m. m. 

pabaigoje 

Studijų programos 

tikslai tinkamai 

padengti studijų 

dalykai,  ryšių 

matrica, sąveikos 

schemos 

SPK posėdžiai 

2015-01-20, 

2015-01-27, 

2015-02-18, 

2015-04-02, 

2015-11-30 

 

Studijų programos 

tikslų koregavimas 

Studijų 

programos 

komitetas 

2013 m. II 

pusmetis/ 

2018 m. I 

pusmetis 

  

 

Programos 

sandara 

Studijų programoje 

įtraukti daugiau 

taikomosios 

matematikos dalykų 

(diskrečiosios 

matematikos, 

algebrinių struktūrų) 

Studijų dalykų 

peržiūra ir 

atnaujinimas 

Studijų 

programos 

komitetas, 

Katedra 

2013 m. II 

pusmetis / 

2016 m. 

Aptarimas 

Programos 

komitete ir 

Katedroje 

Parengti nauji 

studijų dalykai 
SPK posėdžiai 

2015-02-18, 

2015-04-02, 

2015-11-30; 

Sukurti 6 nauji 

bei atnaujinti 

esami studijų 

dalykų aprašai 

Inovatyvių mokymo 

priemonių naudojimas 

(įvesti projektais 

paremto mokymo 

elementus) 

Studijų metodų 

pakeitimai 

Studijų dalykų 

dėstytojai 

nuolat Peržiūrėti ir 

atnaujinti studijų 

dalykų aprašai 

 

SPK posėdžiai 

2015-04-02, 

2015-11-30 

Individualus 

konsultacinis laikas 

Savarankiško 

studentų darbo 

koregavimas 

Studijų dalykų 

dėstytojai, 

Katedra 

nuolat Pakoreguotas 

studentų 

savarankiško 

darbo planavimas 

 
SPK posėdžiai 

2015-04-02, 

2015-11-30 

Personalas  Skatinti dėstytojų 

dalyvavimą 

tarptautinių mainų 

programose 

Organizuoti 

tarptautiškumo 

galimybių ir 

teikiamos naudos 

pristatymo seminarus 

katedros 

darbuotojams 

Katedros 

vedėjas, 

fakulteto 

ERASMUS 

koordinatorius 

Periodiškai Dėstytojų, 

pageidaujančių 

vykdyti 

tarptautinę veiklą 

skaičius 

Dėstytojų, vykusių 

į tarptautinius 

vizitus skaičius 
SPK posėdis 

2015-11-30 

Iš Matematikos 

katedros 2 

išvyko, 1 atvyko 

iš TTU 



Sritis Koreguotina veikla 
Stiprinimo 

priemonės 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

Rezultato kriterijai 
Įvykdymo faktas 

iki 2015-12-01 
Pastabos 

Įtraukti kviestinių 

dėstytojų paskaitas 

Kviesti dėstytojus iš 

kitų Lietuvos ir 

užsienio institucijų 

skaityti paskaitų 

Studijų 

programos 

komitetas, 

Direktorius, 

Katedros 

vedėjas 

nuolat Į Programą 

įtrauktas vienas 

užsienio 

mokslininko 

studijų dalykas 

Dalykų, kuriuos 

skaito kitų 

institucijų 

mokslininkai, 

skaičius 

SPK posėdžiai 

2015-04-02, 

2015-11-30 

4 studijų dalykai 

yra/bus skaitomi 

(1 iš užsienio) 

Gerokai sumažinti 

personalo dėstymo 

krūvį, kad visiems 

instituto darbuotojams 

atsirastų laiko 

mokslinei veiklai (bent 

25 proc. įprasto darbo 

krūvio, t.y. apie 500 

valandų per metus). 

Kiek įmanoma 

mažinti dėstytojų 

kontaktinio darbo 

krūvį 

Direktorius, 

Katedros 

vedėjas 

Nuolat Direktorato, 

Katedros 

posėdžiai 

 

– 

Krūviai didėja, 

sprendimai 

priimami 

aukščiausiame  

universiteto 

valdymo 

lygmenyje  

Materialie-

ji ištekliai  

Aktyvesnis duomenų 

bazių naudojimas 

mokslinėje veikloje 

Aktyviau pristatyti 

dėstytojams ŠU 

prenumeruojamas 

duomenų bazes 

Studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas 

Nuolat Duomenų bazių 

naudotojų 

skaičiaus kitimas 

Duomenų bazių 

prieigų skaičius 
– 

Katedra savo 

dispozicijoje 

neturi finansinių 

lėšų 

Mažas studentų 

skaičius 

Plėtoti informacijos 

apie studijų 

programą sklaidą 

Universiteto, 

Instituto 

rinkodaros 

grupė 

nuolat Studentų 

skaičiaus kitimas 

Studentų skaičius 

SPK posėdis 

2015-11-30 

Studentų 

priėmimas nuo 3 

padidėjo iki 5 (2 

studijas 

pasirinko ne ŠU 

baigę) 

 

Studijų 

eiga ir jos 

vertinimas  

Procedūrų, 

pagerinančių mokymą 

ir mokslinį darbą, 

apibrėžimas 

Universiteto veikią 

reglamentuojančių 

vidinių dokumentų 

viešinimas 

Direktoratas, 

Katedros 

vedėjas, 

Instituto atstovai 

Universiteto 

taryboje ir 

senate  

nuolat Siūlymų, kuriant 

naujus 

dokumentus, 

teikimas 

Siūlymų skaičius 

– – 

Įtraukti kviestinį 

mokomąjį kitų 

universitetų personalą 

į egzaminavimą, 

Socialinis partneris, 

kitos institucijos 

mokslininkas 

kviečiamas  į 

Direktorius, 

Katedros 

vedėjas 

Nuolat SMD 

konferencijos, 

moksliniai  

seminarai 

Atvykusių kitų 

institucijų 

mokslininkų, 

stebėtojų, 

SPK posėdžiai 

2015-01-20, 

2015-01-27, 

2015-02-18, 

1 SPK narys yra 

iš užsienio 

institucijos; 

Į Magistro darbų 



Sritis Koreguotina veikla 
Stiprinimo 

priemonės 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

Rezultato kriterijai 
Įvykdymo faktas 

iki 2015-12-01 
Pastabos 

stebėjimą ir aptarimą, 

siekiant užtikrinti 

nuolatinį programos 

tobulinimą, remiantis 

įvairia matematikos 

dėstymo praktika ir 

kultūra 

baigiamųjų darbų 

kvalifikacinę 

komisiją, darbų 

recenzavimui, 

konsultavimui 

recenzentų skaičius 2015-04-02, 

2015-11-30 

gynimo komisiją 

įtrauktas soc. 

partneris 

Grįžtamojo ryšio 

mechanizmo 

užtikrinimas ir 

rezultatų panauda 

Sukurti/tobulinti 

grįžtamojo ryšio 

mechanizmą bei 

užtikrinti visapusišką 

gautos informacijos 

panaudojimą 

Studijų 

programos 

komitetas, 

Katedros 

vedėjas, 

Dėstytojai 

nuolat   

SPK posėdis 

2015-11-30 

Pradėta 

kurti/papildoma 

universitete 

taikoma 

apklausa  

Nepakankamas 

egzaminų užduočių 

lygis ir reikalavimai, 

neleidžiantys pasiekti 

numatomų studijų 

rezultatų 

Parinkti tokias 

egzaminų užduotis, 

kurios pareikalautų iš 

studentų daugiau 

savarankiško darbo, 

matematinių 

rezultatų, 

argumentuoto 

mąstymo ir technikos 

( mechaniškas 

apibrėžimų ir 

rezultatų įsiminimas 

nebebus aktualus). 

Dėstytojai, 

Studijų 

programos 

komitetas 

Nuolat Dėstytojų žodinės 

ataskaitos 

kiekvieno 

semestro gale 

 

SPK posėdžiai 

2015-01-20, 

2015-01-27, 

2015-02-18, 

2015-04-02, 

2015-11-30 

Nuolat 

diskutuojama su 

studentais ir 

dėstytojais 

Baigiamojo darbo 

vertinimas 

Aprašyti baigiamojo 

darbo vertinimo  

procedūrą ir 

kriterijus 

Studijų 

programos 

komitetas 

2015 m. I 

pusmetis 

Vertinimo balų 

kitimo stebėjimas 

Darbų vertinimo 

analizė SPK posėdis 

2015-04-02 

 

Peržiūrėti ir 

pakoreguoti 

MT1, MT2, 

MT3 ir MBD 

aprašai  

Motyvuoti studentus 

mobilumui 

Organizuoti 

tarptautiškumo 

galimybių ir 

teikiamos naudos 

pristatymo seminarus 

studentams, padėti 

Katedros 

vedėjas, 

instituto 

tarptautinių 

programų 

koordinatorius 

Nuolat Pageidavimų 

vykdyti 

tarptautinę veiklą 

skaičius 

Studentų, vykusių į 

tarptautinius vizitus 

skaičius 
– – 



Sritis Koreguotina veikla 
Stiprinimo 

priemonės 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

Rezultato kriterijai 
Įvykdymo faktas 

iki 2015-12-01 
Pastabos 

studentams užmegzti 

ryšius su potencialia 

mokymo įstaiga 

Programos 

vadyba  

Studentų dalyvavimas 

studijų programos 

tobulinime 

Organizuoti 

nuolatines studentų 

apklausas programos  

vadybos klausimais 

Studijų 

programos 

komitetas, 

studentų 

atstovybė 

Kiekvieno 

semestro 

pabaigoje 

Studentų apklausų 

išvados 

Studijų programos 

pakeitimai, įtakoti 

studentų apklausų 

rezultatų išvadomis 

SPK posėdis 

2015-04-02 

Studentų 

pasiūlymai 

dalykų 

atnaujinimui 

Populiarinti programą 

tarp kitų studijų sričių 

studentų, imtis naujų 

rinkodaros iniciatyvų 

Kurti ir platinti 

trumpus filmukus, 

kuriuose būtų 

perteikiama alumnų 

patirtis, skelbti  

nuorodas į 

populiarinančius 

matematiką 

straipsnius 

Programos 

komitetas, 

Direktoratas, 

Katedra, 

Instituto 

rinkodaros 

atsotvai 

Nuolat Rinkodaros 

aptarimas 

komitete, 

Katedroje 

Filmukų, straipsnių 

skaičius 

– 

Bendra 

vykdoma 

rinkodara 

Darbdavių, absolventų  

pasiūlymai magistro 

programos tobulinimui 

Organizuoti 

susitikimus su 

darbdaviais ir  

absolventais, rengti 

jų apklausas, 

supažinti su jų 

inicijuotais 

programos 

pakeitimais 

Katedra, 

Direktoratas, 

Studijų 

programos 

komitetas 

Nuolat Susitikimai su 

socialiniais 

partneriais 

Įgyvendinti 

pasiūlymai 

SPK posėdis 

2015-04-02 

Pasiūlymai 

dalykų 

atnaujinimui 

Partnerių jungtinėms 

studijų programoms 

paieška ir kontaktų 

užmezgimas 

Ieškoti potencialių 

partnerių (Lietuvoje 

ir užsienyje) 

jungtinėms studijų 

programoms kurti 

Dėstytojai, 

Katedros 

vedėjas, 

Direktoratas 

nuolat Susitikimai su 

potencialiais 

partneriais 

Susitikimų,  

ketinimų protokolų  

kiekis – – 

Įsteigti alumnų klubą, 

kuris jungtų 

socialinius partnerius 

ir buvusius šios 

programos studentus. 

Įsteigti matematikų 

klubą, alumnų klubą 

Studijų 

programos 

komitetas, 

instituto 

rinkodaros 

atstovai 

Nuolat Įsteigtas 

matematikų 

klubas, 2015  

Klubo narių 

skaičius 

 
Bendra katedros 

veikla 



Sritis Koreguotina veikla 
Stiprinimo 

priemonės 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinim

o pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

Rezultato kriterijai 
Įvykdymo faktas 

iki 2015-12-01 
Pastabos 

Kas penkeri metai 

rengti alumnų 

suvažiavimą; steigti 

nominacijas 

aktyviausiems 

alumnams 

Katedra, 

Direktoratas, 

komitetas 

Nuolat  Alumnų klubo 

narių skaičius 

  

 

 


