
Kauno kolegijos studijų programų išorinio 
vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 
stebėsenos tvarkos 
1 priedas

KAUNO KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS APRANGOS D IZAIN AS  PAŽANGOS
ATASKAITA

Eik
Nr.

Ekspertų
rekomendacijos

Aukštosios mokyklos atlikti arba 
planuojami veiksmai

Rekomendacijų
įgyvendinimo

terminai
Pastabos

1.

Tikslinti studijų 
rezultatus 
augimo linkme

Atnaujinti Aprangos dizaino 
(toliau DA) studijų programos 
rezultatai ir dalykų studijų 
rezultatai bei studijų 
programos tikslas.

Koreguotas ir atnaujintas DA 
studijų programos studijų 
planas:

• atsisakyta skirstymo į 
specializacijas "Originalių 
audinių kūrimas 
drabužiams" ir „Moteriški 

lengvi drabužiai"

• koreguoti dalykų 
pavadinimai:

„ Š ilim o  technologija 1 “ ir 
“Dizaino pagrindail “ keista į 
„Siuvimo technologija" ir 
“Dizaino pagrindai",

„ Modeliavimo pagrindai “ keista 
į „ Modeliavimo ir maketavimo 
pagrindai

,, Aprangos projektavimas “ keista 
į „ Vizualinė raiška

„ Modeliavimas ir siuvimas “ 
keista į „Aprangos projektavimas 
ir siuvimas 5

Praktika “ Taikomosios 
programos (CorelDravv,

2016 01- 06

Atnaujinta 
pagal 
patvirtintą 
Lietuvos 
Respublikos 
švietimo ir 
mokslo 
ministro 2015 
m. rugpjūčio 
27 d.
įsakymu Nr.
V-924
„Dizaino
studijų
krypties
aprašą"

JVMF 
dekanės 
įsakymas „Dėl 
studijų 
programų 
atnaujinimo" 
2016 m. 
vasario 10 d. 
Nr. D-5



2

PhotoShop) “ keista į 
„ Kompiuterinė grafika ir 
vizualizacija “

• atnaujintas koreguotų 
dalykų turinys.

• parengti nauji studijų 
programos dalykai susieti 
su šiuolaikinėmis mados 
tendencijomis, 
specializuotomis dėstymo 
metodikomis :

„ Mados marketingas “ 3 kr.
„Šiuolaikinė mada ir stilius" 3kr. 
“Tvarioji mada“ 3kr.
„M adosfo togra fija3kr.
„ Kūrybinės dirbtuvės “ 3kr.

2.

Teikti 
studentams 
psichologinę ir 
akademinę 
paramą už 
fakulteto ribų

Sudaryta galimybė pagal 
laikinai gyvenamąją vietą 
prisiregistruoti poliklinikoje, 
kurioje galima naudotis 
psichologo paslaugomis.

Numatoma pasirašyti 
bendradarbiavimo sutartį su

v

Kalniečių ir Šilainių 
poliklinikomis, siekiant teikti 
studentams nuolatines 
psichologo konsultacijas.

Akademinė parama už 
fakulteto ribų teikiama 
studentams nuolat, tiek 
esantiems Lietuvoje, tiek 
išvykstantiems į užsienį pagal 
mainų programą.

2015 09 -2018 
01

3.

Išorinės 
praktikos 
vertinimą ir 
vadovavimą jai

Parengtas ir parvirtintas KK 
JVMF Menų studijų srities 
studentų praktikos tvarkos 
aprašas.

Parengtas praktikos vadovo 
įmonėj e/įstaigoj e/organizacij oj e 
(mentoriaus) atsiliepimas apie 
studento praktiką.

Parengtos 2 anketos:
• anketa studentams apie

2015 0 9 -2 0 1 8  
01

JVMF 
dekanės 
įsakymas 
Nr.D-20, 2016 
04 14

2
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praktikos kokybę,
• studento savęs vertinimo 

anketa.

Studentams suteikiama 
galimybė patiems rinktis 
išorinės praktikos vietą ir 
galimybė atlikti praktiką pagal 
Erasmus + mainų programą 
užsienyje.

4.

Studentų
darbus skelbti
kolegijos
interneto
svetainėje,
siekiant
reklamuoti
programą

Kauno kolegijos internetinėje 
nuolat skelbiama informacija 
svetainėje apie DA studentų 
dalyvavimą įvairiuose 
renginiuose, siekiant 
reklamuoti DA studijų 
programą.

Numatoma sukurti DA studijų 
programos reklaminį banerį, 
kuris bus viešinamas Kauno 
miesto reklaminiuose 
stenduose.

2015 0 9 -2 0 1 8  
01

5.

Užtikrinti 
tinkamus 
techninius 
išteklius, ypač 
susijusius su 
tekstilės 
dekoravimo 
specializacija

Siekiant užtikrinti tinkamus 
techninius išteklius, įsigyta:

• termopaklijavimo presas 
„Comel" su pagrindu, 
sublimuoto audinio 
fiksavimui (lvnt.)

• Mobilus garinis lygintuvas 

(lvnt.)
• Moteriškas manekenas 

„Emilija" (parodiniai su 
galva, rankomis ir kojomis -  
3vnt.)

• Vyriškas manekenas su 

stovu (2 vnt.)
• Stalai auditoriniai (gaminių 

sukirpimui 2vnt.)

• Kėdės „Junior" (10 vnt.)

Pagal projektą „ „ 
numatoma įsigyti:

• plačiaformatis, sublimacinis 
spausdintuvas DrafStation 
RJ-900X (lvnt.)

• siuvinėjimo mašina su 
programine įranga

2015 09- 2016 
12

2017 01 -  12 Numatoma
įsigyti pagal
projektą
"Kauno
kolegijos
studijų
infrastruktūros
atnaujinimas"

3
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siuvinėjimo paveiksliukų 
redagavimui ir kūrimui 
(lvnt.)

• šaudyklinio dygsnio 
pramoninės siuvimo 
mašinos (3vnt.)

• grandininio dygsnio siuvimo 
mašinos (lvnt.)

Siekiant praplėsti darbo 
vietoms skirtas erdves, 2017 m. 
vasarą (liepos ir rugpjiūčio 
mėn.) numatytas patalpų 
remontas.

2017 0 6 - 10

6.

Programa turi 
būti atvira 
šiuolaikinėms 
mados
tendencijoms ir 
specializuotoms 
dėstymo 
metodikoms.

Parengti nauji programos 
dalykai susieti su 
šiuolaikinėmis mados 
tendencijomis, specializuotomis 
dėstymo metodikomis:
„Mados marketingas“ 3kr.
„Šiuolaikinė mada ir stilius “ 3kr. 
“Tvarioji mada “ 3kr.
„ Mados fotografija “ 3 kr.

„ Kūrybinės dirbtuvės “ 3kr.

2016 01-06

7.

Didinti
tarptautinį
studentų
judumą

Siekiant didinti tarptautionį 
studentų judumą, vykdomi 
studentų, grįžusių iš studijų 
pagal Erasmus + mainų 
programą, darbų pristatymai, 
diskusijos, parodos.
Studentų, išvykstančių pagal 
Erasmus + mainų programą 
skaičius nuolat didinamas (2016 
m. išvyko 5 studentai).

2015 09 -2018 
01

Kauno kolegijos 
Justino Vienožinskio menų 
fakulteto dekanė dr. Sigita Saulėnienė

4


