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Šiaulių universiteto pirmosios pakopos studijų programos „Viešasis administravimas“ 

paskesnės veiklos tobulinimo planas 2014–2016 m.  

 

Koreguotina veikla suformuluota pagal programos ekspertinio vertinimo išvadas ir rekomendacijas 

 

 

Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 
Atsakingas

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

 

Rezultato kriterijai 

 

Rezultato pasiekimas 

2015 m. 

P
ro

g
ra

m
o

s 
sa

n
d

a
ra

 

„Turi būti dėstoma 

daugiau bendruosius 

perkeliamuosius 

gebėjimus lavinantys 

studijų dalykai, siekiant 

maksimaliai padidinti 

studentų galimybes 

tobulinti šiuos svarbius 

įgūdžius“. 

 

a) Išsiaiškinti bendrųjų 

kompetencijų poreikį viešojo 

administravimo sistemoje ir 

integruoti aktualiausias bendrąsias 

kompetencijas į dalykų SR/studijų 

metodus; 

 

b) Parengti aktualių bendrųjų 

kompetencijų ugdymosi ŠU 

žemėlapį (schemą) ir jį skelbti 

viešai(kokios kompetencijos kur ir 

kaip gali būti ugdomos 

akademinėje ir neakademinėje 

universiteto veikloje) 

Tubutienė 

V. 

 

 

 

 

 

2014 04 – 

2015 12 

1. Bendrųjų 

kompetencijų 

tyrimai/rezulta

tai; 

 

2. Koreguoti 

programos ir 

dalykų SR; 

 

 

3. Bendrųjų 

kompetencijų 

žemėlapis; 

1. Išsiaiškintas viešojo 

administravimo ir jam artimų 

sektorių poreikis bendrosioms 

kompetencijoms ir parengta 

ataskaita; 

2. Įvestas /koreguotas bent vienas 

naujas programos SR; 

Įvestas/koreguotas bent vienas 

kiekvieno dalyko SR; 

 

3. Parengtas ir publikuotas bendrųjų 

kompetencijų ugdymo Šiaulių 

universitete žemėlapis 

2015 m. atliktas tyrimas: „JAUNOJO 

SPECIALISTO KARJEROS 

PLANAVIMAS: ŠIAULIŲ 

APSKRITIES SAVIVALDYBIŲ 

ADMINISTRACIJŲ ATVEJIS“ ir 

parengta ataskaita. Svarstymas 
katedroje įvyks 2016 m. pavasario 

semestre. 

Programos  ir dalykų SR bus 
koreguojami 2016 m. pavasario 

semestre po tyrimo svarstymo. 

Parengtas bendrųjų kompetencijų 
ugdymo žemėlapis. Bus 

publikuojamas 2016 m. po svarstymo 

katedroje. 

„Pagrindinių dalykų 

dėstymas anglų kalba, 

neskaitant anglų kalbos 

pagalbinių kursų, 

palengvintų pagal 

ERASMUS programą 

atvykstančių studentų 

integraciją į Lietuvos 

studentų būrį ir būtų 

naudingas abiem šiom 

grupėm“. 

a) Parengti tarptautiškumo 

ugdymo/si programą, kurią viešinti 

studentams (kur/kaip/kokias 

tarptautiškumo kompetencijas gali 

ugdytis studijų metu) 

Poškuvienė 

B., 

dalyko 

dėstytojai 

nuolat 

Parengta 

tarptautiškumo 

ugdymo/si 

programa 

1. Programa 

publikuojama/viešinama studentams 

prie kursų Moodle sistemoje; 

 

2. Programa anonsuojama 

susitikimuose su pirmakursiais 

- 

 

 
 

Studijų užsienyje galimybės pristatyta 

per susitikimus su pirmo kurso 
studentais (rugsėjo mėn.), galimybes 

anonsuoja dalykų dėstytojai (Viešojo 

administravimo studijų įvadas, 
Valstybės valdymo ir administravimo 

sistemos) bei tarptautinių ryšių 

koordinatorius fakultete (informacija 
bus tikslinama po 2015 m.  gruodžio 

15 d.). 

b) Pasiekti, kad kiekviename 

programos kurse būtų bent po 

vieną vizituojantį dėstytoją (min. 4 

vizituojantys dėstytojai per studijų 

metus) 

Poškuvienė 

B., 

dalyko 

dėstytojai 

nuolat 

Vizituojančių 

dėstytojų planas 

derinamas su 

kiekvieno kurso 

dėstytojais mokslo 

metų pradžioje 

1. Augantis vizituojančių dėstytojų 

skaičius lyginant kasmet; 

 

2. Kiekviename programos kurse yra 

buvęs bent vienas vizituojantis 

dėstytojas 

Viešojo administravimo studijų 

programos studentai (I-IV kurso) 

dalyvavo Savivaldos dienai skirtuose 

renginiuose: virtualiame forume 
„Transformations at Local Self-

Government: Different Approaches”, 

kuriame klausė 4 pranešimų anglų 
kalba; tarptautinėje mokslinėje-

praktinėje konferencijoje „Good 

Governance at Local Self-
Government: Theoretical and Practical 

Transformations“, klausė 33 
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Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 
Atsakingas

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

 

Rezultato kriterijai 

 

Rezultato pasiekimas 

2015 m. 

pranešimų (pasirinktinai) anglų kalba 

pranešėjų iš 8 valstybių (JAV, 

Suomijos, Turkijos, Baltarusijos, 
Lenkijos, Latvijos, Slovėnijos, 

Lietuvos). 

Pagal ERASMUS programą, 
individualų kvietimą vizituojančių 

užsienio dėstytojų paskaitose 

dalyvavo tiek nuolatinių, tiek 
ištęstinių studijų studentai (dėstytojų 

skaičius ir grupės bus pateiktos po 

2015 m. gruodžio 13 d.). 

c) Integruoti Erasmus ir įprastų 

studentų paskaitas abiem kryptimis 

 

Poškuvienė 

B., 

dalyko 

dėstytojai 

nuolat 

Suderinti Erasmus 

ir įprastų paskaitų 

tvarkaraščiai 

1. Vyksta bent viena bendra paskaita 

Erasmus ir kitų studentų per 

semestrą 

 

2. Erasmus kurse dalyvauja bent 

vienas įprastos studijų programos 

studentas per mokslo metus 

2015 m. buvo dėstomi du dalykai 

„Sociology“, „Program and Project 

Management“ ERASMUS 
studentams, kur paskaitas galėjo 

lankyti ir VA studijų programos 

studentai. 

d) Parengti pagrindinių dalykų 

terminų žodynus/tezaurus anglų 

kalba ir publikuoti prie dalyko 

programos Moodle sistemoje 

 

Poškuvienė 

B., 

dalyko 

dėstytojai 

2014 04 – 

2015 12 

1. Atnaujinta 

kiekvieno dalyko 

medžiaga Moodle 

aplinkoje; 

2. Atnaujinti 

kursai svarstyti 

katedros posėdyje 

1. Atnaujintos kiekvieno Moodle 

aplinkoje talpinamo kurso studentų 

užduotys (papildyta kiekvieno 

dėstytojo); 

2. Žodynais/tezaurais papildyta 

kiekvieno Moodle aplinkoje 

talpinamo kurso medžiaga 

- 

e) Kiekvieno dalyko/modulio 

šaltinių sąraše pateikti šaltinių 

užsienio kalba, nuorodų 

internetinius šaltinius užsienio 

kalba. 

 

Dalyko/mo

dulio 

dėstytojai 

2014 04 – 

2014 09 

1. Atnaujinti 

studijų dalykų 

literatūros 

sąrašai; 

2. Atnaujinta 

kiekvieno Moodle 

talpinamo kurso 

medžiaga; 

3. Atnaujinti 

kursai svarstyti 

katedros posėdyje 

1. Kiekvieno dalyko/modulio 

literatūros sąraše yra bent po vieną 

šaltinį užsienio kalba; 

 

2. Kiekvieno Moodle aplinkoje 

talpinamo kurso medžiagoje yra 

nuorodų į tarptautinius šaltinius 

Per 2015 m. svarstytos ir tvirtintos 12 

studijų dalykų kortelės (2015-02-23 

Nr. SMVAKP-2, 2015-09-29 Nr. 
SMVAKP-7, 2015-10-26 Nr. 

SMVAKP-8), kurių literatūros sąraše 

yra šaltinių užsienio kalba (anglų ar 
kt.). 

Dalykų aprašų peržiūra dėl šaltinių 

užsienio kalba bus atlikta 2016 m. 
pavasario semestre. 

 

 

 

P
er

so
n

a
la

s 

„Reikia stiprinti 

tarptautinį darbuotojų 

mokslinių tyrimų ir 

konferencijų aspektą“. 

a) Kolegialių tyrimų 

vykdymas/rezultatų publikavimas, 

panaudojant turimus tarptautinius 

partnerius/tyrimus; 

 

 

 

 

dalyko 

dėstytojai 
nuolat 

1. Kolegialių 

publikacijų su 

užsienio 

mokslininkais 

skaičiaus 

augimas; 

 

 

1. Kolegialių publikacijų su užsienio 

mokslininkais skaičiaus augimas 

penktadaliu kasmet; 

 

 

 

 

 

Kolegialių publikacijų skaičius su 
užsienio mokslininkais sumažėjo iki 1 

(6 2014 m., 3 2013 m.). 
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Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 
Atsakingas

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

 

Rezultato kriterijai 

 

Rezultato pasiekimas 

2015 m. 

  
b) Dalyvavimas tarptautinėse 

konferencijose 
  

2. Dalyvavimo 

tarptautinėse 

konferencijose 

skaičiaus 

augimas; 

 

3. Tarptautinių 

publikacijų 

skaičiaus augimas 

2. Dalyvavimo tarptautinėse 

konferencijose skaičiaus augimas 

penktadaliu kasmet; 

 

 

 
3. Tarptautinių publikacijų skaičiaus 

augimas penktadaliu kasmet; 

Dalyvavimo tarptautinėse 

konferencijose statistika bus aiški po 
2015 m. gruodžio 13 d. 

 

 
 

Tarptautinių publikacijų skaičius bus 

aišku po 2015 m. gruodžio 13 d. 

S
tu

d
ij

ų
 e

ig
a

 i
r 

jo
s 

v
er

ti
n

im
a

s 

„Egzaminų ir kursinių 

darbų santykis vertinant 

studentus yra labai 

nepastovus. Vertinimo 

tvarka būtų geresnė, 

nustačius didžiausias ir 

mažiausias minėtų 

elementų svyravimo 

ribas ir aiškiai 

pagrindus atskirų 

dalykų pokyčius“. 

a) Kiekvienam dėstytojui revizuoti 

dalyko SR/metodų/sąsajų vertinimo 

grandinę, aiškiai apsibrėžiant 

studijų ir studento savarankiško 

valandų apimtis pagal studijų ir 

vertinimo metodus bei sąsajas su 

dalyko ir programos SR pasiekimo 

lygmeniu; 

 

b) Periodiški kiekvieno semestro 

dėstytojų susitikimai, derinantis 

studentų pasiekimų vertinimo 

apimčių ir laiko dermę semestre 

Balčiūnas 

S. 

2014 04 – 

2015 12 

1. Atnaujinti 

dalykų 

studijų/vertinimo 

metodai, 

užduotys; 

 

2. Suderinti 

studentų 

pasiekimų 

vertinimo metodai 

semestre; 

 

 

 

 

3. Periodiški 

semestro dėstytojų 

susitikimai, 

rezultatų 

aptarimas 

katedros posėdžių 

metu 

 

 

1. Racionaliai ir optimaliai  paskirstytos 

studento savarankiško darbo valandos 

dalyko apraše; 
 

 

 
2. Racionaliai ir optimaliai paskirstytas 

studentų atsiskaitomųjų užduočių formos, 

apimtys ir laikas semestruose; 
 

 

 
 

 

 
 

 

3. Semestro dėstytojų susitikimų 
periodiškumas; 

 

 
 

 

 
 

Studijų programos komiteto nariai, 
SMF studijų programų vertinimo 

komiteto nariai, vertindami 

akreditavimui teikiamų dalykų 
korteles pateikia pastabas dėl studento 

savarankiško darbo valandų dalyko 

apraše (2015 m.  teiktos  13 studijų 
dalykų kortelės (2015-02-23 Nr. 

SMVAKP-2, 2015-09-29 Nr. 

SMVAKP-7, 2015-10-26 Nr. 
SMVAKP-8), 1 iš jų atidėtas 

tvirtinimas). 

Studijų organizavimo Kooperia 

metodu klausimas aptartas katedros 

posėdžio metu (2015-01-27, 

SMVAKP-1). 
 

Vykdomi semestro dėstytojų 

susitikimai, kuriuose aptariama 
užduočių dermė, apimtys ir 

išdėstymas semestre, siekiant 

optimizuoti studento užduočių 
atlikimo grafiką. 
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Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 
Atsakingas

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

 

Rezultato kriterijai 

 

Rezultato pasiekimas 

2015 m. 

     
 

 
4. Studentų pasitenkinimas 

 

Organizuojami konkretaus semestro 

dėstytojų susitikimai semestro 

pradžioje, vyksta dėstytojų 
susitikimai, pasitarimai dėl praktikų 

(refleksijos), BBD, užduočių 

derinimo. Katedros posėdžių metu 
pristatomi praktikos kokybės gerinimo 

klausimai, užduotys praktikos 

vadovams dėstytojams (2015-01-27 
Nr. SMVAKP-1), aptariami bakalauro 

baigiamųjų darbų gynimo rezultatai 

(2015-02-23, Nr. SMVAKP-2). 
 

Pirmo kurso studentų Viešojo 

administravimo studijų programos 
pasirinkimo tyrimas atliktas 2015 m.  

rugsėjo mėnesį Studijų programos 

komiteto narių, o jo rezultatai 
pristatyti katedros posėdžio metu 

(2015-09-29  Nr. SMVAKP-7). 

 

„Grįžtamojo ryšio apie 

studentų darbą apimtis 

nepastovi; būtų 

naudinga nustatyti 

minimalius 

reikalavimus“. 

 

a) Atnaujinti studijų dalykų 

aprašus, nustatant minimalius ir 

maksimalius studento pasiekimų 

reikalavimus ir jų vertinimo būdus 

Balčiūnas 

S. 

2014 04 – 

2015 12 

Atnaujinti dalykų 

aprašai 

Dalykų aprašuose nustatyti 

minimalūs ir maksimalūs studento 

pasiekimai ir jų vertinimo kriterijai 

Minimalių ir maksimalių studento 

pasiekimų reikalavimai bakalauro 
baigiamiesiems darbams įtvirtinti 

naujame Pirmosios pakopos 
(bakalauro) baigiamojo darbo rengimo 

ir gynimo reglamente (2015 m.) (11 

priedas  „Bakalauro baigiamojo darbo 
vertinimo kriterijų skalė“). 

Minimalių ir maksimalių studento 

pasiekimų reikalavimų ir jų vertinimo 
nustatymas reikalaujamas studijų 

dalyko kortelių atestavimo metu – 

Socialinių mokslų fakulteto studijų 
programų vertinimo komiteto 

nutarimas (2015-09-11, Nr. SMSPKP-

4). 
Reikalavimai (kriterijai) buvo pateikti 

katedros posėdžio metu tvirtinant 11 

studijų dalykų korteles (2015-09-29 

Nr. SMVAKP-7, 2015-10-26 Nr. 

SMVAKP-8). 

„Daugelyje baigiamųjų 

darbų pateikta palyginti 

mažai nuorodų anglų 

kalba. Nors daugelis 

temų yra vietinio, 

regioninio, nacionalinio 

pobūdžio, teorinis 

pamatas turėtų būti 

a) Siūlyti įvesti reikalavimą BBD 

kriterijuose: aukštam BBD 

vertinimo balui būtina ne mažiau 

30% šaltinių literatūros sąraše 

užsienio kalba 

Krankalis 

R. 

2014 04 – 

2015 06 

Atnaujinti BBD 

vertinimo 

kriterijai 

BBD vertinimo kriterijuose įvesti 

reikalavimą aukštam BBD vertinimo 

balui – ne mažiau 30% šaltinių 

literatūros sąraše užsienio kalba 

30 proc. reikalavimas nebuvo 

įtvirtintas. 
Bakalauro studijų darbų rengimo 

metodinės rekomendacijos (2014), 

kuriomis privalo vadovautis visi 
studentai, rengiantys baigiamuosius 

darbus, nurodo, kad “Pageidautina 
remtis ir užsienio literatūros šaltiniais, 

esančiais bibliotekos 
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Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 
Atsakingas

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

 

Rezultato kriterijai 

 

Rezultato pasiekimas 

2015 m. 

grįstas angliškais 

šaltiniais“. 

prenumeruojamose duomenų bazėse“ 

(p.17). 

„Kokybės užtikrinimo 

sistema būtų 

veiksmingesnė, jei 

studentų atrankos į 

programos priežiūros 

grupę procedūra būtų 

aiškesnė, paprastesnė ir 

demokratiškesnė“. 

 

a) Atrankos procedūras pavesti 

vykdyti patiems studentams 

Krankalis 

R. 

2014 04 – 

2014 06 

Studentų 

pasiūlymas 

priimtas ir 

patvirtintas 

katedros posėdyje 

1. Studentų atstovas į kolegialias 

grupes išrenkamas studentų 

demokratišku būdu; 

 

 

 

2. Studentų atstovas dalyvauja grupių 

veikloje 

Vadovaujantis 2013 m. birželio 17 d. 

ŠU rektoriaus įsakymo Nr. V-458 
Šiaulių universiteto studijų programos 

komiteto nuostatų II dalies 14 punktu 

komiteto narys – studentas buvo 
išrinktas 2013 m. ir kol kas nekeistas. 

Kandidatūra suderinta su studentų 

atstovybe. 
Vadovaujantis nuostatais, studijų 

programos komiteto narys – studentas 

dalyvauja komiteto posėdžiuose, turi 
balso teisę. 

„Reikia spręsti 

priimamų studentų 

(ypač tęstinių studijų 

studentų) mažėjimo 

problemą, jei nenorima 

statyti į pavojų studentų 

mokymosi patirtį“. 

a) Vykdyti studijų programos 

viešinimo priemones 

 

b) Vykdyti viešojo administravimo 

mokslo populiarinimo priemones 

Tubutienė 

V. 
Nuolat 

1. Studijų 

programos 

viešinimo planas 

metams; 

 

2. Viešojo 

administravimo 

mokslo 

populiarinimo 

planas metams 

Įvykdyti priemones pagal abu planus 

Vykdomos viešinimo ir mokslo 

populiarinimo priemonės per metus 

pagal planą. 
Suorganizuota 15 rinkodaros renginių, 

kuriuose dalyvavo 350 moksleivių, 

sužinojusių apie Viešojo 
administravimo studijų programą: 

S. Daukanto gimnazijoje seminaras 

Karjeros valdymo  tema; Šiaulių 

universiteto atvirų durų diena "Diena su 

studentu". SMF "Išmanusis virusas"; 

Juventos progimnazijos Karjeros dienos 

Šiaulių universitete; Šiaulių universiteto 

gimnazijoje Šiaulių universiteto Karjeros 

diena; Jaunųjų tyrėjų 15-ojoje 

konferencijoje sekcija „Etika ir 

antikorupcinė politika“; Mugė, kaip 

integrali jaunųjų mokslininkų konferencijos 

dalis; Seminaras „Sąžiningumas 

šiuolaikinėje visuomenėje“; Tarptautinė 

Etikos mokytojų konferencija, pranešimas „ 

Antikorupcinis švietimas tarp institucinio 

bendradarbiavimo kontekste“; Didždvario 

gimnazijos moksleiviams seminarų ciklas; 

Laimėtas projektas su Šiaulių rajono 

švietimo centru (Kuršėnuose) ir paskaitos 

Šiaulių raj. moksleiviams „Savivaldybių 

veikla“ ir „Kaip tapti valstybės 

tarnautoju?“; Savivaldos diena - Studentų 

postų keitimas; „Atvirų durų diena“ Šiaulių 

universitete. Renginys Verslo diena‘ 2015; 

Renginys skirtas Tarptautinei 

Antikorupcijos dienai. 

Vyko mokslo populiarinimo renginiai: 

6 seminarai moksleiviams, 1 
tarptautinė konferencija, 1 karjeros 

mugė, 1 universiteto atvirų durų diena 
„Diena su studentu“. 

Parengtos nuotolinės (video) pamokos 
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Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 
Atsakingas

asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Tarpiniai 

rezultatai ir jų 

stebėsena 

 

Rezultato kriterijai 

 

Rezultato pasiekimas 

2015 m. 

moksleiviams:  2. Karjera: būk 

matomas http://distance.su.lt/tv/. 

Apie studijų programą ir studentų 
veiklas rašyti 6 pranešimai 

žiniasklaidoje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iP-4839Ja8Q&index=2&list=PLdlbgLeyzvV5jqvh37wpC1_Vrf4giZUuB
https://www.youtube.com/watch?v=iP-4839Ja8Q&index=2&list=PLdlbgLeyzvV5jqvh37wpC1_Vrf4giZUuB
http://distance.su.lt/tv/

