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PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS (3 metų) 

 

 

Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendini

mo pradžia 

/ pabaiga 

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena 

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinim

as periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos 

Programos 

sandara  

Tobulinti studijų 

programos dalykų 

išdėstymą semestruose 

 Paankstinti E.švietimo 

technologijų dalyko 

studijas 

SP katedros 

vedėjas; SP 

komiteto 

pirmininkas 

2016 m. SP dalykų išdėstymo 

semestruose galimybių 

analizė ir aptarimas bei 

tvirtinimas SP komitete, 

katedroje 

E.švietimo technologijų 

dalyko studijos pirmame 

semestre 

  

Personalas  Studijų programoje 

dirbančių dėstytojų 

judumo skatinimas  

Informacinių renginių/ 

diskusijų organizavimas, 

siekiant padidinti 

dėstytojų informuotumą 

apie judumo programas, 

galimybes ir jų svarbą 

studijų procese; 

Programos dėstytojų 

gerosios patirties 

sklaidos skatinimas  

 

 

 

SP katedros 

vedėjas, SP 

studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas; 

fakultetų 

tarptautinių 

programų / ryšių 

koordinatorius 

2016 -2018 

m.  

Dėstytojų dalyavimas  

Erasmus mobilumo 

konkurse 

Dėstytojų dalyvavimas 

tarptautiniuose kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

(tarptautiniai kursai, 

seminarai, stažuotės); 

Dėstytojų dalyvavimas 

tarptautiniuose projektuose; 

Dėstytojų dalyvavimas 

tarptaitinėse 

organmizacijose  

Judumo programose 

dalyvavusių programos 

dėstytojų skaičius; 

Tarptautiniuose 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose dalyvavuisų SP 

dėstytojų skaičius; 

Dalyvavusių tarptautiniuose 

projektuose SP dėstytojų 

skaičius; 

Tarptautinėse organizacijos 

dalyvaujančių SP dėstytojų 

skaičius 

  

Atvykstančiųjų 

dėstytojų iš užsienio 

universitetų 

dalyvavimo studijų 

procese skatinimas  

Individualus Erasmus 

dėstytojų kvietimas 

pasitelkiant asmeninius 

tarptautinius kontaktus, 

tarptautines 

organizacijas; 

Pagalba organizuojant 

judumo procesą 

(dokumentai, 

apgyvendinimas ir pan.); 

SP katedros 

vedėjas; SP 

studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas; 

fakulteto 

tarptautinių 

programų / ryšių 

koordinatorius 

2016 -2018 

m.  

Potencialių Erasmus 

dėstytojų sąrašas; 

Asmeninių kvietimų 

skaičius; 

Teigiamų atsakymų į 

kvietimą į skaičius; 

Atvykimo dokumentų 

pildymo faktų kiekis 

Atvykusių dėstytojų 

skaičius; 

Atvykusiųjų dėstytojų ir 

skaičiusių paskaitas  

programos studentams 

skaičius  

  



 

Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendini

mo pradžia 

/ pabaiga 

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena 

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinim

as periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos 

Studijų programoje 

dirbančiųjų dėstytojų 

dalyvavimas 

tarptautinėse 

konferencijose 

bioedukacijos tematika  

Informacijos apie 

organizuojamas 

konferencijas 

bioedukacijos tema 

sklaida; 

SP komiteto 

pirmininkas, 

katedros vedėjas 

2016-

2018m.  

Dalyvavimo tarptautinėse 

konferencijose ir parengtų 

pranešimų skaičius.  

Pranešimų bioedukacijos 

tematika tarptautinėse 

konferencijose skaičius.  

  

 Studijų programoje 

dirbančių dėstytojų 

mokslinių straipsnių 

bioedukacijos tema 

publikavimas užsienio 

žurnaluose 

Informacijos apie 

užsienio žurnalus, 

tinkančius staripsniams 

bioedukacijos tema 

sąrašo sudarymas ir 

pildymas; 

SP komiteto 

pirmininkas 

2016-

2018m. 

Mokslinių tyrimų 

bioedukacijos tematika 

skaičius; 

Mokslinių straipsnių 

bioedukacijso tematika 

rankraščių, pateiktų leidybai, 

skaičius 

Mokslinių publikacijų 

bioedukacijos tematika 

skaičius  

  

Studijų eiga 

ir jos 

vertinimas 

Studentų judumo 

skatinimas  

Informacinių renginių/ 

diskusijų organizavimas 

siekiant padidinti 

studentų informuotumą 

apie galimybes dalyvauti 

judumo programas bei jų 

svarbą studijų procese, 

plėtojant tarpkultūrines 

kompetencijas; 

Tarptautinių judumo 

projektų inicijavimas ir 

rengimas; 

SP katedros 

vedėjas, SP 

studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas; 

fakultetų 

tarptautinių 

programų / ryšių 

koordinatorius 

2016 – 

2018 m.  

Informacinių 

renginių/diskusijų skaičius; 

Studentų pasitenkinimo 

gaunama informacija apie 

tarptautinio judumo 

galimybes lygis; 

Studentų tarptautinio 

judumo skaičius 

Studentų dalyvavusių judumo 

veiklose skaičius  

  

Studijų teikimas mišriu 

nuotoliniu būdu 

SP dėstytojų 

kompetencijų 

el.mokymosi didaktikos 

srityje tobulinimas; 

SP dalykų, dėstomų 

nuotoliniu mišriu būdu, 

studijų proceso 

tobulinimas 

SP katedros 

vedėjas; SP 

komiteto 

pirmininkas 

2016-

2018m. 

SP dalykų studijų mišriu 

nuotoliniu būdu kokybės 

tobiulinimo kriterijų aprašas; 

Seminarų el. mokymosi 

didaktikos tematika SP 

dėstytojams skaičius; 

 

SP dalykų studijų mišriu 

nuotoliniu būdu kokybiniai 

pokyčiai (daugiau 

interaktyvumo, virtualios 

bendradarbia-vimo aplinkos 

naudojimas daugelyje 

dalykų); 

SP studentų pasitenkinimo 

studijomis mišriu nuotoliniu 

būdu lygis 

SP dėstytojų pasitenkinimo 

dėstymo mišriu nuotoliniu 

būdu lygis 

 

 

  



 

Sritis 

 

Koreguotina veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendini

mo pradžia 

/ pabaiga 

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena 

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinim

as periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos 

Programos 

vadyba  

Tobulinti 

bendradarbiaviną su  

SP socialiniais 

partneriais 

Pritraukti daugiau 

socialinių partnerių 

atstovų studijuoti SP; 

Gerinti socialinių 

partnerių bazės ir 

patirties panaudojimą 

studijų procese; 

Didinti bendradabria-

vimą su socialiniais 

partneriais vykdant 

tyrimus (SP dėstytojų ir 

studentų) 

SP katedros 

vedėjas; SP 

komiteto 

pirmininkas 

2016-

2018m. 

Socialinių partnerių 

informavimas/kvietimas 

studijuoti SP; 

Socialinių partnerių bazės ir 

patirties panaudojimas 

individualiose ir grupinėse 

studijų užduotyse;  

Socialinių partnerių poreikių 

analizė tyrimų srityje; 

SP dėstytojų tyrimai, 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais‘ 

SP studentų tyrimai, 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais 

Socialinių partnerių atstovų 

dalis studentų grupės;  

Individualių ar grupinių 

užduočių, atliekamų, 

pasitelkiant socialinių 

partnerių bazę ir/ar patirtį, 

skaičius; 

SP dėstytojų tyrimų, 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais,  

skaičius; 

SP studentų tyrimų, 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais, 

skaičius; 

Bent vieno dalyko studijos 

vykdomos kooperuotų 

studijų forma; 

  

Tobulinti studijų 

programos dalykų 

išdėstymą semestruose 

Paankstinti E.švietimo 

technologijų dalyko 

studijas 

SP katedros 

vedėjas; SP 

komiteto 

pirmininkas 

2016-2017 

m.m. 

SP dalykų išdėstymo 

semestruose galimybių 

analizė ir aptarimas bei 

tvirtinimas SP komitete, 

katedroje 

E.švietimo technologijų 

dalyko studijos pirmame 

semestre 

  

Tobulinti absolventų 

įsidarbinimo, karjeros 

stebėseną  

Absolventų karjeros 

stebėsenos sistemos 

sukūrimas;  

Absolventų karjeros 

stebėsenos sistemos 

išbandymas 

SP katedros 

vedėjas, SP 

studijų 

programos 

komiteto 

pirmininkas 

2016-

2018m. 

Stebėsenos metodikos 

sukūrimas; 

stebėsenos instrumento 

sukūrimas; 

atsakomybių pasiskirstymas 

stebėsenos procese; 

stebėsenos išbandymas 

(duomenų rinkimas, analizė 

ir apibendrinimas; refleksija, 

tobulinimo rekomendacijos) 

Sukurta ir išbandyta SP 

absolventų karjeros 

stebėsenos sistema 

  

 


