
DAILĖ IR DIZAINAS 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 

•Programos tikslai ir numatomi 

studijų rezultatai atitinka studijų 

rūšį, pakopą ir kvalifikacijų lygį. 

Vyksta nuolatinis vykdomos 

studijų programos stebėjimas 

ir atnaujinimas. 

 DDIZ alternatyvose 

atsisakyti planšetų ir 

vykdyti projektus ant A3 

formato lapų. Protokolas 

Nr. MFDKP-4, 2015-02-

17. 

 

DAILĖS IR 

DIZAINO katedros, 

Programos kokybės 
stebėsenos grupė 

2015 - 2016 Geba tikslingai taikyti 

meno pedagogikos  žinias, 

aktualias ugdymo(si) ir 
tarpdisciplininėse veiklose; 

 

Atnaujintos Dailės 

Dizaino specialybės 

studijų užduotys. 
Protokolas Nr. 

MFDKP -1 2014-

09-03 

Projektai 

vykdomi ant 

A3 formato. 

Leisti maketus 

spausdinti 3D 

printeriu. Pagal 

susitarimą su 

Technologijos, 

fizinių ir 

biomedicinos 

mokslų 

fakultetu. 

Protokolas 

MFDKP -5 

20115-03-24 

 

Toliau bus 

vykdoma 

 

 
• Programos tikslai, kompetencijos, 

siekiami studijų rezultatai ir dalykų 

rezultatai tarpusavyje menkai 
susiję, jų ryšys neparodytas.. 

 

• Siekiama dermės tarp 

programos ir dalykų tikslų ir 
rezultatų nuo programos 

lygmens iki studijų dalykų 

lygmens. 
Programa reguliariai 

peržiūrima ir atnaujinama 

remiantis teisės aktų 
pakeitimais ir papildymais 

 (Pedagogų rengimo 

reglamentu, Dailės studijų 
krypties aprašu, Dizaino 

studijų krypties aprašu ir 

kitais dokumentais), 
ekspertinio vertinimo 

išvadomis, studentų ir 

socialinių partnerių 
pasiūlymais.  

 

 

Daugiau DDIZ 

baigiamųjų darbų 

orientuoti į meno 

pedagogikos kryptį.  

Protokolas Nr. MFDKP-

7, 2015-06-05. 

 

DAILĖS IR 

DIZAINO katedros, 
Programos kokybės 

stebėsenos grupė 

2015 - 2016 Rengiant dalykų aprašus, 

kreipiamas dėmesys  
į logines sąsajas su studijų 

programos tikslais ir 

numatomais rezultatais, 
teksto glaustumą ir aiškumą. 

 

 

Pakeista dalyko 

aprašo forma dabar 
studentas gali matyti 

tiesiogiai dalyko 

sąsajas su  studijų 
rezultatais. 

Protokolas Nr. 

MFDKP -4 2014-
02-04 

 

 

Dauguma DDIZ 

baigiamųjų 
darbų orientuota 

į meno 

pedagogikos 
kryptį.   

Toliau bus 

vykdoma 

 

http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=17735&Itemid=17637&lang=lt
http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=17735&Itemid=17637&lang=lt
http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=17735&Itemid=17637&lang=lt
http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=17735&Itemid=17637&lang=lt
http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=17735&Itemid=17637&lang=lt


• Numatytų studijų rezultatų 
vertinimo metodai ir kriterijai 

nepateikiami. Iš studijų dalykų 

aprašų studentams nėra aišku ką jie 
turi žinoti, gebėti atlikti, kaip tai 

bus vertinama.  

 
 

Studijų dalykų vertinimo kriterijai 
yra vieši nuo pat kiekvienų mokslo 

metų rudens semestro pradžios, jie 

yra nuolat viešinami įvairiomis 
priemonėmis ir būdais. Visą 

informaciją apie studijų dalykus 

galima sužinoti ŠU akademinėje  
informacijos sistemoje 

DDIZ kūrybinių darbų užduotis 

kartu su studentais aptarti sesijų 

peržiūrų metu ir atsižvelgus į jų 

rezultatus vykdyti pakeitimus 

kūrybinių dalykų dėstyme kitais 

mokslo metais. Protokolas Nr. 

MFDKP-6, 2015-04-21. 

 

DAILĖS IR 
DIZAINO katedros, 

Programos kokybės 

stebėsenos grupė 

2015-2016 Programos tikslai ir studijų 
rezultatai nuolat aptariami 

Dailės ir Dizaino katedrų 

posėdžiuose, studijų 
programų komitete, 

susirinkimuose su studentais, 

socialiniais partneriais, 
darbdaviais. 

 DDIZ kūrybinių 
darbų užduotis 

kartu su 

studentais 
aptariamos 

Studijų 

semestro 
pradžioje, 

skelbiant 

semestro 
užduotis, po 

tarpinių 

atsiskaitymų ir 
po sesijų 

peržiūrų 

 

Rengiamas 

baigiamojo 

darbo 

vertinimo 

reglamentas. 

Programos 

komiteto 

posėdis 2016 

06 20  

 

Studijų programos pagrindimui 

neatlikta poreikių analizė, 

programos tikslai ir numatytos 
kompetencijos nėra aiškiai 

išgrynintos. 

Renkama ir analizuojama 

informacija iš darbo biržos, 

ŠU Karjeros centro, 
asmeninių kontaktų su 

darbdaviais. Rengiant dalykų 

aprašus išgrynintos 
numatomos studentų 

kompetencijos ir gebėjimai. 

 

Sudarytas veiksmų planas 

programos tikslams ir 

kompetencijoms išgryninti 
Protokolas Nr. DDPKSG-5 

2015 -05-14 

 

DAILĖS IR 

DIZAINO katedros, 

Programos kokybės 
stebėsenos grupė 

2015-2016 Studijų tikslai ir 

rezultatai orientuoti į tris 

pagrindines programos 
turinio grupes: pedagogiką, 

dailę, dizainą.   

 
Meno dalykų studijų turinys 

siejamas su edukacine 

aplinka (-omis) bei meninio 
ugdymo specifika.  

 

 Parengta 

programos 

tikslų, 
kompetencijų ir 

numatomų 

studijų rezultatų 
atitiktis. 

 

Toliau bus 

vykdoma 

 

 

• Programa yra orientuota į 

dėstytoją, o ne į studentą. Studentų 
savarankiško darbo laikas nėra 

numatomas.  

 

•Vykdant programos 

pertvarką, ji orientuota į 

studentą, visapusiškai 
atsižvelgiant į jo poreikius, 

teikiant visokeriopą pagalbą. 

Kiekvieno studijų dalykų 
apraše nurodomas 

savarankiškam darbui 

skiriamų valandų skaičius. 
 

 Adaptuoti DDIZ studijų 

programą klasterinei 

veiklai su LEU. Protokolas 

Nr. MFDKP-2, 2015-11-

25. 

 

DAILĖS IR 

DIZAINO katedros, 

Programos kokybės 
stebėsenos grupė 

 Savarankiškam darbui skirta 

4147 val. t. y. 63,4 % 

programos apimties. 

Studijų 

tvarkaraščiuose 

nurodomas laikas 
kada kiekvienas 

programos 

dėstytojas 
papildomai 

konsultuoja 

studentus 
savarankiško darbo 

klausimais. 

Toliau bus 

vykdoma 

Toliau bus 

vykdoma 



 
 

 

 
 

 

 
• Studijų dalykų aprašų formos 

nepritaikytos Europinei kreditų 

sampratai ir turėtų būti keičiamos, 
numatant jose vietą studentų 

savarankiško darbo skaičiavimo 

pateikimui ir vertinimo kriterijų 
pristatymui.  

 

Vykdant programos 
pertvarką, ji orientuota į 

studentą, visapusiškai 

atsižvelgiant į jo poreikius, 
teikiant visokeriopą pagalbą. 

Kiekvieno studijų dalykų 

apraše nurodomas 
savarankiškam darbui 

skiriamų valandų skaičius. 

 

Adaptuoti DDIZ studijų 

programą klasterinei 

veiklai su LEU. 

Protokolas Nr. MFDKP-

2, 2015-11-25. 

 

DAILĖS IR 
DIZAINO katedros, 

Programos kokybės 

stebėsenos grupė 

2015-2016 Pakeista dalyko aprašo forma 
dabar studentas gali matyti 

tiesiogiai dalyko sąsajas su  

studijų rezultatais. 
 

 

 Toliau bus 
vykdoma 

Toliau bus 
vykdoma 

• Studijų programa registruota 

pedagogikos kryptyje, tačiau pagal 

jos pavadinimą – Dailė ir dizainas, 

neatsiskleidžia, kad pagrindinė 
programos paskirtis – parengti 

mokytoją.  

 
• Numatomi studijų dalykų 

rezultatai nesusieti su programos 

studijų rezultatais, t.y. studijų 
dalykų priskyrimas šiai programai 

nepagrįstas jų reikalingumu siejant 

tai su numatomais studijų 
rezultatais. 

•Dailės ir dizaino derinys, 

rengiant meno pedagogus 

yra novatoriškas, 

atliepiantis vykstančius 
meninio ugdymo 

pokyčius. 

 Svarstomos studijų 
programos pavadinimo 

keitimo galimybės 

glaudžiau siejant jį su 
pedagogine kryptimi.  

 

Sudarytas veiksmų planas 

programos sandarai gerinti 

Protokolas Nr. DDPKSG-5 

2015 -02-17 
 

 

DAILĖS IR 

DIZAINO katedros, 

Programos kokybės 

stebėsenos grupė 

2015-2016 Nauji studijų aprašai 

suformuoti taip, kad 

kiekvieno dalyko rezultatai 

siejami su studijų programos 
rezultatais. 

Atskiras pedagoginės 

baigiamojo darbo dalies 
gynimas. 

Gynime dalyvauja soc. 

partneris,  pedagogas 
praktikas. 

Toliau bus vykdoma Toliau bus 

vykdoma 
Toliau bus 

vykdoma 

• Personalas atitinka teisės aktų 

reikalavimus, jų kvalifikacija yra 

tinkama, o skaičius pakankamas.  

Aktyvus dėstytojų 
dalyvavimas 

mokslinėje/meninėje 

veikloje, ryšys su 
mokyklomis turi teigiamos 

įtakos studentų motyvavimui, 

studijų procesui. 

Dėstytojų mokslinė ir meninė 

veikla tiesiogiai susijusi su 

dailės ir dizaino studijų 

programa. Moksliniai 

metodiniai leidiniai glaudžiai 

susiję su dėstomų dalykų 

aktualijomis.  

  

Dėstytojų ir profesionalių 

specialistų integravimas 

įgyvendinant studijų 

programos iškeltus 

uždavinius. 

DAILĖS IR 
DIZAINO katedros 

vedėjai. 

2015-2016 Adaptuoti DDIZ studijų 

programą klasterinei 

veiklai su LEU. 

Protokolas Nr. MFDKP-2, 

2015-11-25. 

 

Toliau bus vykdoma Toliau bus 
vykdoma 

Toliau bus 
vykdoma 

•Dėstytojų didaktinė kvalifikacija, 

siejant tai su Europos kreditų 

sistemos įgyvendinimu ir studijų 

programų tobulinimu, nėra 

pakankamai tobulinama.  

 

Sukurti ir įgyvendinami 

dėstytojų kvalifikacijos 

kėlimo nuostatai1. 

  

 

 

DAILĖS IR 

DIZAINO katedros 

vedėjai. 

Iki 2016 Sudarytas veiksmų planas 

personalo struktūrai gerinti. 

Nuo 2014m. Šiaulių 
universitete vyksta „Kokybės 

dienos“ kurių metu aptariama 

studijų kokybė ir dėstytojų 
kvalifikacijos kėlimo 

galimybės 
 

Kasmet rengiama „Meno 

Šiaulių universiteto 

kokybės dienos 

2014m. kovo mėn. 
 

Meno pedagogų 

apskrito stalo 
diskusija 2014m. 

balandžio mėn. 

Šiaulių 

universiteto 

kokybės dienos 
2015m. kovo 

mėn. 

 
2015 m. kovo 

16 d. Menų 
fakulteto, 

Zubovų rūmų 

Šiaulių 

universiteto 

kokybės dienos 
2016m. kovo 

mėn. 

                                                 
1  Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo nuostatai. Prieiga per internetą: http://su.lt/su-darbuotojams/kvalifikacijos-klimas [žiūrėta 2015 m.balandžio 4 d)  



pedagogų apskrito stalo 
diskusija“ programos 

pedagogams diskutuoti su 

soc. partneriais pedagogais 
apie studijų programos 

poreikius, naujausias 

tendencijas. 
 

 

salėje vyko 
apskritojo stalo 

diskusija su 

socialiniais 
partneriais tema 

"Neformalaus 

ugdymo(si) 
tendencijos". 

• Studijų programai realizuoti 

naudojamos patalpos, įranga, 

metodiniai ištekliai (vadovėliai, 

knygos, periodika, duomenų bazės) 

yra tinkami, pakankami ir 

prieinami;  

• Praktikos bazės yra tinkamos, 

vietų skaičius pakankamas, 

studentams sudaromos sąlygos 

atlikti praktiką, leidžiančią pasiekti 

praktikos ir studijų programos 

tikslus;  

• Studentai naudojasi modernia 

biblioteka, menų ir dailės skaitykla, 

turinčia pažangią komunikacinę 

sistemą, aprūpintą duomenų 

bazėmis ir meno leidiniais.  

Materialioji bazė pagal 

galimybes nuolat 
atnaujinama, pilnai 

tenkina studijų programos 
poreikius 

. DAILĖS IR 

DIZAINO katedros, 
Programos kokybės 

stebėsenos grupė 

 Sudarytas veiksmų planas 

studijų programos 
materialiniams ištekliams 

gerinti. 
 

Pastoviai atnaujinami 

bibliotekos fondai meno ir 

pedagoginės krypties 

leidiniais. 

Toliau bus vykdoma Toliau bus 

vykdoma 
Toliau bus 

vykdoma 

• Studentai yra paruošiami darbo 

rinkai, nes po bakalauro studijų jie 

gali dirbti ir gana lengvai 

įsidarbina. Geras įsidarbinimo 

galimybes pažymėjo absolventai, 

darbdaviai. Studentai taip pat 

mano, kad jų įsidarbinimo 

galimybės yra pakankamos.  

 

• Programos absolventai yra 

patenkinti savo Alma Mater, ryšiais 

ir bendradarbiavimo galimybėmis 

su Menų fakultetu.  

 

• Dėstytojai ir fakulteto 

administracija reaguoja į studentų 

nuomonę. Studentai palankiai 

vertina bendradarbiavimą ir 

santykius su dėstančiais dėstytojais. 

Programos absolventų 
užimtumas po studijų yra 

aukštas: 45,1 % absolventų 

dirba valstybinėse ar 
privačiose institucijose 

Lietuvoje ir užsienyje, 24,8 

% toliau tęsia studijas 
magistrantūroje. 7,9 % kaip 

profesionalūs dailininkai 

savarankiškai dirba kūrybinį 
darbą, rengdami personalines 

parodas, dalyvaudami 

grupinėse parodose ar 
kitokiuose projektuose. 

 

Rengti viešas paskaitas 

visuomenei apie dizainą 

siekiant propaguoti ŠU 

MF studijų programas. 

Protokolas Nr. MFDKP-

6, 2015-04-21. 

 Rengti Dizaino 

katedros studentų darbų 

parodas Lietuvos 

mokyklose siekiant 

pritraukti stojančiuosius 

į ŠU. Protokolas Nr. 

MFDKP-6, 2015-04-21. 

 

DAILĖS IR 
DIZAINO katedros, 

Programos kokybės 

stebėsenos grupė 

2015-2016 Esant pakankamai geriems 
įsidarbinamumo rodikliams, 

akreditacijos pabaigoje 

planuojamas pasiekti  visų 
absolventų integravimas į 

darbo rinką.  

Universitete veikia Karjeros 
centras padedantis 

absolventams rasti darbo 

vietas. Vyksta kasmetinės 
kasmetinės karjeros ir 

kontaktų mugės. 

2014m. kovo 14d. 
vyko „Karjeros 

dienos“ 

2015m. Kovo 
17 dieną Šiaulių 

universiteto 

iniciatyva jau 
pirmą kartą 

organizuojama 

„Karjeros ir 
kontaktų mugė“  

 

Palaikomi 
dalykiniai 

kontaktai su 

absolventais ir 
darbdaviais. 

 

 Nuo 2007m. 
veikia ŠU 

alumnų klubas 

palaikantis 
ryšius su 

absolventais 

2016m. Kovo 
17 dieną Šiaulių 

universiteto 

iniciatyva jau 
antrą kartą 

organizuojama 

„Karjeros ir 
kontaktų mugė“ 

 

Dėstytojai 
kuruoja buvusių 

absolventų 

darbų parodą. 
2016 03 25 - 

2016 04 06 

projektas „Aš“ 
kuratorius doc. 

A. Uogintas. ŠU 

Meno galerija 
 

2016 06 11 – 

2016 07 02 ŠU 
SHMMF 

MENŲ 

KATEDROS 
DAILĖS 

bakalauro 

baigiamųjų 
darbų paroda. 

Fakultetę 

išrinkti metinės 
geriausių 

 



alumnų 
nominacijos. 

Protokolas Nr. 

SHMM-21-1 
2016-03-03 

• Tarptautinis bendradarbiavimas 

yra per mažai plėtojamas. 

Akcentuojamas bendradarbiavimas 

tik su Latvija ir Portugalija. 

Studentai menkai įtraukiami į 

tarptautines studijas ar veiklas, per 

mažai jų naudojasi Erasmus 

programos galimybėmis.  

• Studentų dalyvavimas parodose, 

konkursuose, kitose neformaliose 

veiklose ir jų metų metu įgyti 

pasiekimai nėra vertinami kaip 

studijų proceso dalis. 

Pastaruoju metu prasiplėte 

Erasmus+ mainų programos 

geografija. Informacija apie 
programą pateikiama visose 

viešose prieigose, 

internetiniame puslapyje, 
studentus papildomai 

informuoja speciali MF 
darbuotoja – programų 

koordinatorė.  

 

Katedros siekia, kad 

neformaliuoju būdu ir 

savišvieta įgytos meninės 
kompetencijos būtų 

pripažintos ir vertinamos, 

kad tuo pasinaudotų visi 
aktyvūs ir kūrybingi 

studentai. 

 

DAILĖS IR 

DIZAINO katedros, 

Programos kokybės 
stebėsenos grupė 

2015-2016 Užmegsti nauji  dalykiniai 

kontaktai su užsienio 

Socialiniais partneriais ir 
užsienyje integravusiais 

programos absolventais. 

 Adaptuoti 

DDIZ studijų 

programą 
klasterinei 

veiklai su LEU. 

Protokolas Nr. 
MFDKP-2, 

2015-11-25. 

Su prof. 

Cigdem Demir 

(Gazi 
universitetas) 

Turkija, aptartas 

tarptautinio 
studentų plakatų 

konkurso 
rengimo įdėjos 

2016-05-02 

•ŠU Menų fakultete egzistuoja 

studijų kokybės užtikrinimo 

sistema. 

•Buvusio tarptautinio  išorinio 

vertinimo rezultatai aptarti, į juos 

atsižvelgta, studijų programa 

patobulinta pagal esamas 

galimybes.  

 

Programos kokybės 

stebėsenos grupė aktyviai 

reaguoja į naujus teisės 
aktus, atsiradusius 

reglamentus, socialinių 

partnerių patarimus ir 
lūkesčius, dėstytojų ir 

studentų idėjas 

 

  

 

 

DAILĖS IR 

DIZAINO katedros, 

Programos kokybės 
stebėsenos grupė 

2015-2016 Savianalizės išvadomis  ir 

akreditavimo dokumentais 

pagrysti pakeitimai ir 
patobulinimai 

 Katedros 

kuruojamų 

studijų 
programų 

strateginio ir 

kokybės 
valdymo 

priemonių 

aptarimas. 
Protokolas Nr. 

MFDKP-6, 

2015-04-21. 

Sujungus Dailės 

ir Dizaino 

katedras 
atnaujinti 

Studijų 

programų 
komitetai. 

Protokolas Nr. 

SHMM-21-3 
2016-05-02 

 


