
Muzikos pedagogikos (magistrų) 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 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga 

Siekiamas 

koreguojamos 

veiklos rezultatas 

periodo pabaigoje 

Pasiektas rezultatas 

2014 2015 2016 

Rekomenduojama apsvarstyti 

programą ir jos tikslus išdėstyti 

glausčiau ir aiškiau bei pateikti tokiu 

būdu, kad jie būtų iš karto prieinami 

studentams ir socialiniams 

partneriams. 

 

 

Programos tikslų 

svarstymas ir tikslų 

performulavimas, 

pasiekiamumo 

užtikrinimas. 

Dalis tikslų pakoreguota 

Programos tikslų pateikimo 

tobulinimas svarstomas 

Katedros ir studijų programos 

komiteto posėdžiuose. pagal 

rekomendacijas, numatoma 

programos tikslus toliau 

tobulinti ir paskelbti 

Akademinės informacijos 

sistemoje. 

Studijų 

programos 

komitetas. 

2015-01-05 

2015-06-30 

 

Pakoreguoti 

programos tikslai; 

programa ir jos 

tikslai prieinami 

studentams ir 

socialiniams 

partneriams. 

 

Pakoreguoti 

programos 

tikslai; 

programa ir 

jos tikslai 

prieinami 

studentams 

ir 

socialiniams 

partneriams. 

 

 

Rekomenduojama išplėsti 

Muzikologijos dalyko 

etnomuzikologijos dalį, siekiant, kad 

geriau atsispindėtų tarptautinės šios 

srities tendencijos. 

 

Atnaujinamas  

etnomuzikologijos 

dėstymas antrajame 

semestre. 

Etnomuzikologija nuo 

2015/2016 mokslo metų 

tampa privaloma  

Muzikologijos dalyko dalimi 

(iki šiol buvo dėstoma kaip 

papildomas dalykas ne 

kiekvienais metais). Jai skirta 

pakankamas kreditų skaičius, 

užtikrinantis, kad dėstant 

kursą bus visapusiškai 

atskleisti nacionalinės ir 

tarptautinės 

etnomuzikologijos ypatumai 

ir naujausios tendencijos. 

Studijų 

programos 

komitetas, 

atskirų dalykų 

dėstytojai. 

Kursas bus 

pradėtas dėstyti 

2015/16 m.m. II 

semestrą. 

Etnomuzikologija 

dėstoma antrajame 

semestre. 
 

Etnomuziko

logija 

dėstoma 

antrajame 

semestre. 

 

 

Rekomenduojama apsvarstyti 

galimybę tikslingiau ir atidžiau 

atskiriems dalykams atrinkti 

pagrindinius literatūros šaltinius. 

 

Programos dalykų 

tobulinimas įvedant 

tinkamus 

pagrindinius 

literatūros šaltinius. 

Programos dalykų 

tobulinimas įvedant tinkamus 

pagrindinius literatūros 

šaltinius svarstomas studijų 

programos komiteto 

posėdžiuose; kiekvienas 

dėstytojas įpareigojamas 

peržiūrėti dalyko literatūrą ir 

rasti naujausių ir tinkamiausių 

šaltinių. 

Studijų 

programos 

komitetas, 

atskirų dalykų 

dėstytojai. 

2015-01-05 

2015-12-21 

Atnaujinti 

programos dalykų 

literatūros šaltiniai. 
 

Atnaujinti 

programos 

dalykų 

literatūros 

šaltiniai. 

 



 

Rekomenduojama skatinti studentus 

į savo darbus įtraukti daugiau 

šaltinių užsienio kalbomis, ypač 

anglų kalba; patikslinti dalyko 

aprašą ir įtraukti daugiau baigiamojo 

darbo vadovui skirtų valandų; 

nepasikliauti vien kiekybinių tyrimų 

metodais. 

 

Siekiama, kad 

studentai į savo 

darbus įtrauktų 

daugiau šaltinių 

užsienio kalbomis, 

ypač anglų kalba. 

Studentai nuolat skatinami 

ieškoti literatūros užsienio 

kalba. Vieno iš magistrantų 

dėstomų dalykų turinyje 

integruotas mokymas ieškoti 

mokslinės literatūros užsienio 

duomenų bazėse; kurso 

apraše atsispindi valandos, 

skirtos vaudovauti 

baigiamajam darbui; studentai 

skatinami rinktis kokybinius 

tyrimo metodus. 

Studijų 

programos 

komitetas, 

atskirų dalykų 

dėstytojai. 

Rekomendacijos 

nuolat 

akcentuojamos 

studentams ir 

dėstytojams. 

Padidėjęs literatūros 

sąrašo publikacijų 

užsienio kalba 

skaičius, 

proporcinga 

kokybinių tyrimų 

dalis magistrų 

darbuose. 

 

Pastaruoju 

metu 

baigiamuosi

uose 

darbuose 

dominuoja 

kokybiniai 

tyrimo 

metodai. 

 

 

Rekomenduojama katedrai ir 

universitetui toliau ieškoti galimybių 

gerinti studentų ir dėstytojų judumą. 

 

Ieškoma galimybių 

padidinti studentų ir 

dėstytojų judumą. 

Magistrantai skatinami 

skelbiamuose Erasmus 

dokumentuose ieškoti jiems 

patrauklių mokslo įstaigų 

užsienio universitetuose. 

Suteikiama informacija apie 

kreditų perkėlimo galimybes. 

1 magistrantė ketina studijuoti 

užsienyje pagal Erasmus 

programą 2015/16 m.m. II 

pusmetį. 

Studijų 

programos 

komitetas. 

2015-01-05 

2015-12-21 

Kuo daugiau 

studentų ir dėstytojų  

turi išvykti į 

užsienio šalių 

universitetus (pagal 

Erasmus programą 

ir kt.). 

   

 


