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PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS (3 metų) 
 

 

Sritis 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pasta-

bos  

Programos 

tikslai ir 

numatomi 

studijų 

rezultatai 

Studijų 

programos 

numatomų 

rezultatų atitiktis 

programos 

koncepcijai 

Socialinio darbo koncepcijos ir 

sąsajų su socialine reabilitacija 

išgryninimas 

SPK, Katedros 

vedėjas 

2015-2017 m. 

m. 

Kiekvienais 

metais 

vykdant 

Programos 

atnaujinimą ir 

tobulinimą 

Išgryninta socialinio 

darbo koncepcija, sąsajos 

su socialine reabilitacija 

(SPK, katedros posėdžių 

protokolai) 

Programos numatomi 

studijų rezultatai atitinka 

programos koncepciją. 

Pateikti atitiktį 

atskleidžiantys duomenys 

Koncepcijos 

aprašas, 

schema, 

numatomų 

studijų 

rezultatų ir 

dalykų 

susietumo 

matrica 

 

Programos 

sandara  

Socialinio darbo 

krypties studijų 

dalykų turinio 

sąsajos su 

socialiniu darbu 

ir socialine 

reabilitacija 

Studijų dalyko „Politologija“ 

turinio išgryninimas susiejant su 

socialiniu darbu ir socialine 

reabilitacija 

 

SPK, Katedros 

vedėjas, studijų 

dalyko aprašo 

rengėjas 

2014 m. 

rugsėjis-

spalis. 

Kiekvienais 

studijų metais, 

atestuojant 

studijų dalyką 

SPK pateikto studijų 

dalyko aprašo turinys 

susietas su socialiniu 

darbu ir socialine 

reabilitacija 

Atestuotas studijų dalyko 

aprašas (SPVK posėdžio 

data) 

  

Socialinio darbo 

ir socialinės 

reabilitacijos 

studijų dalykų 

susietumas 

Socialinio darbo koncepcijos ir 

sąsajų su socialine reabilitacija 

išgryninimas (sąvokų ir dalykų 

atitikmuo) 

SPK, Katedros 

vedėjas, studijų 

krypties dalykų 

aprašų rengėjai/ 

dėstytojai 

2015-2017 m. 

m. 

Kiekvienais 

metais 

vykdant 

Programos 

atnaujinimą ir 

tobulinimą 

Išgryninta socialinio 

darbo koncepcija, 

peržiūrėta programos 

sandara, turinys (studijų 

dalykai, socialinio darbo 

ir socialinės reabilitacijos 

sąsajos) (SPK, katedros 

posėdžių protokolai) 

Atnaujintų ir atestuotų 

studijų dalykų (turinio 

aspektas) aprašų skaičius 

(SPVK posėdžio datos). 

Pateikti sąsajas 

atskleidžiantys duomenys 

Koncepcijos 

aprašas, 

schema, 

numatomų 

studijų 

rezultatų ir 

dalykų 

susietumo 

matrica 

 

Socialinio darbo 

literatūros anglų 

kalba stoka 

studijų dalykų 

aprašuose 

Studijų krypties ir specialiųjų 

studijų krypties dalykų aprašų 

papildymas socialinio darbo 

literatūra anglų kalba 

SPK, Katedros 

vedėjas, visi 

programos 

dėstytojai 

2014 m. 

rugsėjis-

spalis. 

Kiekvienais 

studijų metais, 

atestuojant 

studijų 

dalykus 

Studijų dalykų aprašai 

papildyti socialinio darbo 

literatūra anglų kalba 

(privalomas minimalus 

skaičius). 2014 m. spalio 

ir lapkričio mėn. SPVK 

atestuoti 28 studijų 

dalykų aprašai 

Atestuotų studijų dalykų 

aprašų skaičius (SPVK 

posėdžių datos) 

Atestuoti visi 

programos 

studijų dalykų 

aprašai 

(skaičius) 

 

Studentų Praktikoms skirtų valandų SPK, Katedros 2014 m. Studijų programos Fakulteto taryboje Atestuoti visi  

                                                 
1 SKVC ekspertinio vertinimo išvados 2013-12-06. SKVC Studijų vertinimo komisijos posėdžiuose svarstyta 2013-12-20 ir 2014-01-15. Programa akredituota iki 2019-06-30. 



 

Sritis 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pasta-

bos  

grupinei 

supervizijai 

skiriamų 

valandų ir 

kreditų 

išskyrimas 

studijų 

programos 

struktūroje 

paskirstymo peržiūra, siekiant 

išskirti studentų grupinei 

supervizijai skiriamas valandas 

ir kreditus 

vedėjas, praktikos 

aprašų rengėjai/ 

vadovai 

rugsėjis-

spalis. 

Kiekvienais 

studijų metais, 

atestuojant 

studijų 

dalykus 

(praktikas) 

struktūroje išskirtos 

supervizijai skirtos 

valandos ir kreditai (SPK, 

Katedros posėdžio 

protokolai, data) 

patvirtintas atnaujintas 

programos studijų planas 

(2014-10-28) 

programos 

studijų dalykų 

(praktikų) 

aprašai 

(skaičius) 

Personalas  Programos 

dėstytojų 

kvalifikacija 

socialinio darbo 

srityje 

Siekiant plėtoti socialinio darbo 

studijų kryptį, planuoti 

programos dėstytojų 

kvalifikacijos tobulinimą 

dalyvaujant nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose socialinio darbo 

srities moksliniuose ir 

praktiniuose renginiuose, rengti 

publikacijas 

Katedros vedėjas, 

SPK, studijų 

krypties pagrindų 

ir specialiųjų 

dalykų dėstytojai 

Nuolatos Tarpinės ataskaitos 

(individualūs 

pedagoginio darbo planai, 

ataskaitos už praėjusius 

metus; Katedros metų 

ataskaitos) apie dėstytojų 

kvalifikacijos tobulinimą, 

dalyvaujant 

nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose 

moksliniuose-

praktiniuose renginiuose, 

skaitytus pranešimus, 

parengtas publikacijas 

socialinio darbo srityje. 

Kiekvienų m. m. 

pabaigoje aptariamas 

plano įgyvendinimas 

Katedros posėdžiuose 

Augantis dalyvavimo 

nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose socialinio 

darbo srities 

moksliniuose-

praktiniuose renginiuose 

skaičius. 

Augantis mokslinių 

publikacijų socialinio 

darbo srityje skaičius 

2014/2015 m. 

2015/2016 m. 

2016/2017 m. 

 

Profesinių ryšių 

plėtojimas 

Įsitraukimas į Lietuvos 

socialinių darbuotojų 

asociacijos (LSDA) ir į 

Lietuvos socialinio darbo 

mokyklų asociacijos (LSDMA) 

veiklas, siekiant diegti į 

Programą naujausias socialinio 

darbo idėjas/aktualijas 

Katedros vedėjas, 

SPK, dėstytojai 

Nuolatos LSDA skyriaus Šiaulių 

regione steigimo 

inicijavimas (steigiamojo 

susirinkimo protokolas 

2015-04-21). 

Įsitraukimas į LSDMA 

veiklas (2016 m.). 

Tarpsektorinio 

bendradarbiavimo (ŠMM, 

SADM) plėtojimas, 

inicijuojant ir/ar 

dalyvaujant apskritojo 

Įsteigtas LSDA skyrius 

Šiaulių regione. 

Katedros narystė 

LSDMA 

Katedros 

narystę LSDA 

patvirtinantys 

dokumentai. 

Katedros 

narystę 

LSDMA 

patvirtinantys 

dokumentai 

 



 

Sritis 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pasta-

bos  

stalo diskusijose
2
 (ŠU 

2014-12-08, MRU 2015-

03-31, LEU 2015-05-12) 

ir kt. renginiuose
3
 

Materialieji 

ištekliai  

- - - - - - - - 

Studijų eiga 

ir jos 

vertinimas  

Praktikų 

organizavimas 

anglų kalba 

Susitikimų su potencialiais 

praktikų vadovais ir studentais 

organizavimas, siekiant 

užtikrinti kokybišką praktikos 

procesą jungtinės programos 

studentams 

 

Katedros vedėjas, 

SPK, praktikų 

vadovai 

2015-2017 m. 

m. 

 

Susitikimų planas: 2015/ 

2016 / 2017 m. m. 

organizuoti susitikimai 

(SGNSF, Rėzeknės AM), 

pateikti pasiūlymai / 

rekomendacijos (SPK, 

Katedros posėdžių 

protokolai) 

Organizuotų susitikimų 

skaičius. 

Pateikti pasiūlymai/ 

rekomendacijos 

2015/2016 m. 

2016/2017 m. 

2017/2018 m. 

 

Studentų fizinis 

judumas 

Studentų fizinio judumo 

užtikrinimas, atsižvelgiant į 

jungtines studijų programas 

reglamentuojančių dokumentų 

pokyčius 

Katedros vedėjas, 

SPK, dėstytojai 

2015-2017 m. 

m. 

Atsižvelgiant į teisės aktų 

pokyčius parengtas 

akademinio judumo 

(studentų ir dėstytojų 

fizinio judumo bei 

virtualaus judumo) 

modelis (SPK, katedros 

posėdžio protokolai). 

Akademinio judumo 

modelis suderintas su 

Rėzeknės AM (SPK, 

katedros posėdžių 

protokolai) 

Jungtinėms studijų 

programoms keliamus 

reikalavimus atitinkantis 

studentų ir dėstytojų 

fizinio ir virtualaus 

judumo modelis 

  

Studijų 

programos 

kokybės rodiklių 

stebėsena  

Studijų programos kokybės 

rodiklių ir jų gerinimo 

priemonių stebėsenos sistemos 

sukūrimas ir vykdymas 

Katedros vedėjas, 

SPK, dėstytojai 

2015-2016 m.  

Nuolatos 

Dėstytojų atsakomybių 

pasiskirstymas stebėsenos 

procese (Katedros 

posėdžio protokolas). 

Stebėsenos instrumento 

sukūrimas (Katedros 

posėdžio protokolas). 

Periodiškai atliekama 

Sukurta kokybės rodiklių 

stebėsenos sistema 

(instrumentas). 

Paskirti už stebėseną 

atsakingi asmenys. 

Periodiškai pateikiama 

stebėsenos duomenų 

analizė ir interpretacija 

2015/2016 m. 

2016/2017 m. 

2017/2018 m. 

 

                                                 
2 Su ŠMM, aukštųjų mokyklų, rengiančių socialinius pedagogus, socialinius darbuotojus atstovais (KTU, MRU, KU), Šiaulių krašto socialinių pedagogų asociacija. Apskritojo stalo diskusijoje 

MRU dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie SADM atstovas. 
3 2015 m. kovo mėn. dalyvauta Jaunimo reikalų departamento prie SADM organizuotame susitikime dėl Jaunimo darbuotojų ir/ar gatvės darbuotojų I ir/ar II pakopos studijų programų ar 

modulių jau egzistuojančiose studijų programose atsiradimo (susitikime dalyvavo AM, rengiančių socialinius darbuotojus, socialinius pedagogus, atstovai, ŠMM atstovai); pateiktas Jaunimo 

darbuotojų kompetencijų palyginimas su ŠU jau vykdomų studijų programų kompetencijomis. 



 

Sritis 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir jų 

stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių 

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pasta-

bos  

stebėsenos duomenų 

analizė ir interpretacija 

aptariama SPK, Katedros 

posėdžiuose (posėdžių 

protokolai) 

(ataskaita, SPK, katedros 

posėdžių protokolai) 

Programos 

vadyba  

Abiejų šalių 

studijų 

programų 

komitetų veiklos 

koordinavimas  

Studijų programos 

įgyvendinimo sėkmių, sunkumų 

įvertinimas jungtinės 

studijų programos komitete 

Katedros vedėjas, 

SPK 

2014-2016 m. 

m. 

Sudarytas SPK ŠU 

(SGNSF dekanės 

potvarkis); sudarytas SPK 

Rėzeknės AM (RAM 

dekano potvarkis) 

Sudarytas jungtinis 

studijų programos 

komitetas (SGNSF ir 

RAM dekanų potvarkiai). 

Jungtinio studijų 

programos komiteto 

posėdžių protokolai 

(skaičius) 

2015/2016 m. 

2016/2017 m. 

2017/2018 m. 

 

Programos 

patrauklumo 

didinimas 

Studijų programos apimties 

mažinimas pagal galimybes ir 

atsižvelgiant į įstatyminę bazę 

Katedros vedėjas, 

SPK 

2015-2016 m. 

m. 

Parengta galimybių 

studija (SPK, katedros 

posėdžių protokolai). 

Parengtas mažesnės 

apimties studijų 

programos projektas 

suderintas su Rėzeknės 

AM (SPK, katedros 

posėdžių protokolai) 

ŠU ir Rėzeknės AM 

fakultetų tarybose 

patvirtintas atnaujintas 

programos studijų planas 

(posėdžių protokolai, 

datos) 

Jungtinio 

studijų 

programos 

komiteto 

posėdžių 

protokolai 

 

Persikvalifikavi

mo galimybės 

baigusiems 

socialinės 

pedagogikos 

studijas 

Individualių studijų planas 

absolventams, įgijusiems 

koleginių ar universitetinių 

studijų socialinio pedagogo 

profesinę kvalifikaciją, ir 

norintiems įgyti socialinio 

darbo ir socialinės reabilitacijos 

paslaugoms teikti reikalingą 

kvalifikaciją 

Katedros vedėjas, 

SPK 

2014 m. 

rugsėjis-spalis 

Bakalauro studijų 

programos pagrindu 

parengtas individualių 

studijų planas, norintiems 

įgyti socialinio darbo 

bakalauro laipsnį ir 

socialinio darbuotojo 

kvalifikaciją (SPK, 

katedros posėdžių 

protokolai; SPVK 

posėdžio protokolas, 

2014-10-23) 

Fakulteto taryboje 

patvirtintas individualių 

studijų planas (2014-10-

28) 

  

 

 


