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Studijų programos komitetas: 

Pirmininkė:  doc. dr. D. Augienė 

Nariai: prof. dr. V. Lamanauskas, doc. dr. L. Ušeckienė,  Šiaulių J. Janonio gimnazijos direktorius R. Budraitis, R. Rudžinskienė, programos 

absolventė 

Išorinių ekspertų nustatytos 

stiprybės, trūkumai ir 

pateiktos rekomendacijos 

Koreguotina veikla / 

toliau vystoma 

Koreguotinos 

(toliau tobulinamos) 

veiklos stiprinimo  / 

tobulinimo / 

gerinimo priemonės 

Už numatytą veiklą 

atsakingasis asmuo / 

grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos 

veiklos 

rezultatas 

periodo 

pabaigoje 

Pasiektas 

rezultatas 

2016-2017  

mokslo metais 

Tobulinant  ir atnaujinant 

studijų programą Karjeros 

edukologija reikėtų studijų 

dalykus papildyti tarptautinės 

patirties pavyzdžiais, sustiprinti 

strateginį planavimą, išplėsti 

darbo su tėvais turinį, daugiau 

dėmesio skirti projektų vadybai 

ir lyderystei 

 

Koreguoti studijų 

dalyko Ugdymas 

karjerai amžiaus 

tarpsniuose aprašą 

įvedant ir plėtojant 

temas apie tėvų įtaką ir 

reikšmę ugdant vaikus 

karjerai.  

 

 

 

Temų turinio ir 

apimties, 

integravimo į kitas 

temas, užduočių 

studentams  

svarstymas Studijų 

programos komitete 

  

 

 

 

 

 

 

 

Doc. D. Augienė 
2016 rugsėjis – 

2016 spalis 

Įvestos 2 – 3 

temos, 

integruojama į 

kitas temas, 

parengtos 

užduotys 

studentams  

 



Koreguoti studijų 

dalyko Ankstyvasis 

ugdymas karjerai aprašą 

įvedant ir plėtojant 

temas apie tėvų įtaką ir 

reikšmę ugdant vaikus 

karjerai.  

Temų turinio ir 

apimties, 

integravimo į kitas 

temas, užduočių 

studentams 

svarstymas Studijų 

programos komitete 

 

 

Prof. D. Malinauskienė 
2016 rugsėjis – 

2016 spalis 

Įvestos 1 – 2 

temos, 

integruojama į 

kitas temas, 

parengtos 

užduotys 

studentams 

 

 

Koreguoti studijų 

dalyko Ugdymo karjerai 

sistemos aprašus,  

įvedant ir plėtojant  

temas, susijusias su tėvų 

informavimu ir 

konsultavimu karjeros 

ugdymo ir jaunimo 

profesinio 

apsisprendimo 

klausimais 

 

Temų turinio ir 

apimties, 

integravimo į kitas 

temas, užduočių 

studentams 

svarstymas Studijų 

programos komitete 

 

Doc. D. Augienė 
2016 rugsėjis – 

2016 gruodis 

Įvestos 1 – 2 

temos, 

integruojama į 

kitas temas, 

parengtos 

užduotys 

studentams 

 

Koreguoti studijų 

dalyko Personalo 

mokymas ir 

konsultavimas 

aprašą,  įvedant temas, 

susijusias su projektų 

vadyba ir lyderyste 

Temų turinio ir 

apimties, 

integravimo į kitas 

temas, užduočių 

studentams 

svarstymas Studijų 

programos komitete 

 

Doc. D. Augienė 
2016 rugsėjis – 

2016 gruodis 

Įvestos 1 – 2 

temos, 

integruojama į 

kitas temas, 

parengtos 

užduotys 

studentams 

 

Pakoreguoti studijų 

dalyko „Ugdymo 

karjerai politika“ aprašą, 

įvedant temas, susijusias 

su tarptautine ugdymo 

karjerai politika. 

Temų turinio ir 

apimties, 

integravimo į kitas 

temas, užduočių 

studentams 

svarstymas Studijų 

programos komitete 

 

Prof. V. Lamanauskas 
2016 rugsėjis – 

2016 spalis 

Įvestos 2 – 3 

temos, 

integruojama į 

kitas temas, 

parengtos 

užduotys 

studentams 

 



Pakeisti studijų dalyko  

Ugdymo karjerai 

kokybės vertinimas į  

Ugdymo karjerai 

kokybės vadyba 

Pavadinimas 

keičiamas siekiant 

išplėsti studijų 

dalyko turinį, 

gilinant kokybės 

vadybos sampratą  

(remiantis 2 metų 

patirtimi ir studijų 

programos, studentų 

poreikiais) 

Prof. V. Lamanauskas 
2016 rugsėjis 

2016 gruodis 

Pertvarkytas 

studijų dalyko 

turinys 

 

Į studijų programą galima būtų 

įtraukti dalykus, kuriuos dėstytų 

užsienio dėstytojai 

 

 

Kviesti ERASMUS + 

dėstytojus skaityti 

Karjeros edukologijos 

programai tinkančius 

dalykus 

Aptarti galimybes su 

Tarptautinių 

programų ir ryšių 

tarnybos direktore R. 

Karvelienė ir 

tarnybos 

darbuotojais. 

Numatyti galimus 

dėstytojus iš užsienio  

 

Prof. V. Lamanauskas,  

Doc. D. Augienė 

 

2016 – 2017 

mokslo metai 

Pakviesti 1 – 3 

dėstytojus 
 

Pageidautina, kad būtų aiškiai 

nurodyta, kokiais skaičiavimais 

ir reikalavimais yra pagrįsti 

kokybės kriterijai, pavyzdžiui, 

„žema“, „optimali“ ir „puiki“ 

kokybė 

 

 

Peržiūrėti ir pakoreguoti 

studentų pasiekimų 

vertinimo kriterijus, 

pateikti dalyko apraše. 

Nuolat aptarti 

studentų vertinimo 

kriterijus Studijų 

programos komitete 

 

Studijų dalykus skaitantys 

dėstytojai, Studijų 

programos komitetas 

2016 m. 

iki lapkričio 15 d. 

Pakoreguoti 

studentų 

pasiekimų 

vertinimo 

kriterijai. 

 

 

Reikia įgyti daugiau metodinės 

medžiagos lietuvių kalba, 

skirtos mišriam mokymuisi, 

siekiant padidinti ištęstinių 

studijų studentų skaičių 

 

Studijų komitete nuolat 

aptarti reikiamą įsigyti 

literatūrą 

Bendradarbiauti su 

ŠU biblioteka 

Studijų programos komiteto 

nariai, programos dėstytojai 
Nuolat   



 

Tobulinti studentų skatinimą 

dalyvauti ERAZMUS + judumo 

programoje tvarką. Ieškoti kitų 

galimybių (pvz., mokymasis 

intensyviuose kursuose ar 

dalyvavimas konferencijose), 

kurios pernelyg netrukdytų 

studentų profesinei veiklai ir 

kurios turėtų būti 

reklamuojamos kaip alternatyva 

tradicinėms, semestrą ar tris 

mėnesius trunkančioms,  

judumo programoms 

 

Skatinti studentus 

dalyvauti ERASMUS + 

programoje 

informuojant juos apie 

tarptautinio mobilumo 

naujoves,  konkursus. 

Skatinti dalyvauti 

Lietuvoje vykstančiose 

tarptautinėse 

konferencijose, 

simpoziumuose. 

Kokybės dienų 

renginiuose 

organizuoti 

diskusijas apie 

studentų dalyvavimą 

ERASMUS + 

programoje. 

Doc. dr. D. Augienė, 

Ugdymo mokslų ir 

socialinės gerovės fakulteto 

ERASMUS + programos 

koordinatorė 

2016 – 2017 

mokslo metai  
  

 

Plėtoti bendradarbiavimą su 

kitomis panašias programas 

vykdančiomis Lietuvos 

aukštosiomis mokyklomis. 
 

Skatinti dėstytojų 

mokslinį 

bendradarbiavimą su 

Lietuvos aukštųjų 

mokyklų panašių 

programų dėstytojais 

ir studentais.  . 

 

Prof. V. Lamanauskas, 

Doc.  D. Augienė, 

katedros vedėja, 

Edukologijos fakulteto 

dekanė 

2016 – 2017 

mokslo metai 

1 – 2 

straipsniai 
 

 

 
Programos viešinimas 

 

 

Kiekvienais metais išsiųsti reklaminę informaciją į ugdymo institucijas, Darbo biržas, Jaunimo darbo 

centrus ir kt. 

 

GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences (Social-Science-News List, daugiau kaip 3000 

recipientų) 

BJSEP E-Mail List at Yahoo - (daugiau kaip 600 recipientų) 

Scientia Socialis e-mail List at yahoo (Daugiau kaip 100 recipientų) 

The List of the Bulgarian Society for the Chemistry Education and History and Philosophy of 

Chemistry (CE&HPC) - (daugiau kaip 600 recipientų)  
 

 

 
 


