
MUZIKOS studijų programos PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2014-2016 

METAMS 
 

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 

įgyvendini

mo pradžia 

/ pabaiga 

 

Siekiamas koreguojamos veiklos 

rezultatas periodo pabaigoje 

Pasiektas rezultatas  

2014 2015 2016 

Rekomenduojama 

SP struktūruoti 

labiau 

eksplicitiškai 

Programos 

struktūros / 

turinio 

tobulinimas 

SP kokybės rodiklių ir priemonių 

jiems gerinti nustatymas.  

Programos komiteto 

pirmininkas, 

Muzikos 

pedagogikos 

katedros vedėjas, 

pedagoginės 

praktikos 

koordinatorius 

2012-2016 Išgryninti SP kokybės rodikliai, 

numatytos priemonių jiems 

gerinti 

 

Išgryninti Muzikos studijų 

programos kokybės rodikliai, 

numatyti informacijos gavimo 

būdai bei priemonės kokybės 

rodikliams gerinti.  

(2015-03-10 MFMPKP-14, 

priedas Nr.1; 2015-03-24 

MFMPKP-15) 

 

Rekomenduojama

tobulinti SP 

mokomuosius 

dalykus, 

atsižvelgiant į 

studentų 

poreikius; 

SP patrauklumo 

didinimas 

SP mokomųjų 

dalykų 

tobulinimas 

atsižvelgiant į 

studentų 

poreikius 

1) individualių studijų dalykų 

turinio orientavimas mokyklos 

poreikiams 

2) specializacijų realizavimo 

stebėsena. 

 

Muzikos 

pedagogikos 

katedros vedėjas, 

Programos komiteto 

pirmininkas, 

Muzikos 

pedagogikos 

katedros dėstytojai 

Priemonės 

taikomos 

nuolat 

SP mokomųjų dalykų turinys 

atliepia studentų bei valstybės 

dokumentų reikalavimus 

 

1) Individualių studijų – 

fortepijonas, dirigavimas – 

turinio koregavimas;  

2) pedagoginių studijų 

baigiamojo darbo struktūros 

koregavimas 

(2015-03-24 MFMPKP-15); 

3) patvirtinti nauji dalykų 

aprašai: Mokslinio darbo 

rašymo pagrindai. Kursinis 

darbas S272B032; Vyresniųjų 

klasių ir neformalaus muzikinio 

ugdymo metodika S272B033; 

Laisvalaikio animacija 

S272B034 

(2015-01-27, MFMPKP-11). 

 



Rekomenduojama 

didinti SP 

tarptautiškumą 

Tarptautinių 

vizitų 

(atvykstančių/

išvykstančių 

dėstytojų) 

planavimas) 

1) ieškoma naujų tarptautinių 

kontaktų; 

2) tarptautiniai vizitai derinami 

atsižvelgiant į studijų programos 

specifiką; 

3) dėstytojų skatinamas dalyvavauti 

Erasmus programoje 

4) organizuoti tarptautinę mokslinę 

konferenciją. 

Muzikos 

pedagogikos 

katedros vedėjas, 

Muzikos 

pedagogikos 

katedros dėstytojai 

Priemonės 

taikomos 

nuolat 

Užmegzti / atnaujinti kontaktai su 

užsienio aukštosiomis 

mokyklomis bei koncertiniais 

kolektyvais 

 

• Prof. D. Strakšienė, III k. 

studentė S. Vaičiulytė dalyvavo 

,,Šiaulių dienose“ Londone 

bendradarbiavimo galimybių su 

Mančesterio universitetu 

aptarime. 2015-10-09/11. 

• Doc. G. Ramanauskas 

Baltarusijoje vedė Master klass 

X –ąsis chorų konkurse-

festivalyje «Папараць-кветка 

БДУ» ir dalyvavo komisijos 

darbe 2015-05-13 

• Suorganizuota tarptautinė 

mokslinė konferencija, skirta 

Muzikos pedagogikos katedros 

55. 2015-11-19/20. 

 

Rekomenduojama 

didinti studentų 

tarptautinį 

mobilumą 

Didesnis 

lankstumas 

perkeliant 

kreditus; 

informacijos 

sklaida 

1) studentų skatinimas vykti 

studijuoti pagal Erasmus 

programas;  

2) lankstumo perkeliant kreditus 

didinimas;  

3) informacijos apie kreditų 

perkėlimo galimybes suteikimas, 

išaiškinimas. 

Muzikos 

pedagogikos 

katedros vedėjas 

Priemonės 

taikomos 

nuolat 

1-2 studentai per semestrą 

studijuoja / atlieka praktiką 

užsienio aukštosiose mokyklose 

 

4 studentai atliko praktiką 

užsienyje (2015-06-09, 

MFMPKP-20) 

 

 
 

 


