
Magistrantūros studijų programa Socialinė pedagogika (specializacija Socialinio ugdymo inovacijų valdymas)
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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 

Programos 

specializacija 

Socioedukacinių 

projektų 

koordinavimas 

pernelyg 

susiaurina 

magistro studijų 

programos 

paskirtį 

Parengti naują specializaciją, 

labiau atitinkančią 

magistrantūros studijų 

programos paskirtį 

SPK, Katedros 

vedėjas 

2014 m. 

rugsėjis-

lapkritis 

Atnaujintas studijų planas 

su parengta nauja 

specializacija Socialinio 

ugdymo inovacijų 

valdymas pateiktas 

svarstymui fakulteto 

SPVK (2014-11-21) 

Studijų planas su nauja 

specializacija patvirtintas 

fakulteto Taryboje 2014-

12-02 

  

Išgryninti programos 

koncepciją 

 

 

SPK, Katedros 

vedėjas 

2014 m. 

rugsėjis – 

2015 m. 

birželis/ 

rugsėjis. 

Kiekvienais 

metais 

vykdant 

Programos 

atnaujinimą ir 

tobulinimą 

Siekiant išgryninti 

programos koncepciją, 

inicijuojamos tęstinės 

apskritojo stalo 

diskusijos
2
 (ŠU 2014-12-

08, MRU 2015-03-31), 

rezultatai: inicijuojamas 

AM, rengiančių 

socialinius pedagogus 

asociacijos steigimas 

(LEU 2015-05-12); 

plėtojami profesiniai 

ryšiai – tarpsektorinis 

bendradarbiavimas 

(ŠMM, SADM
3
) 

Atnaujintas programos 

tikslas, numatomi studijų 

rezultatai, turinys atitinka 

išgrynintą programos 

koncepciją. 

Pateikti atitiktį 

atskleidžiantys duomenys 

Koncepcijos 

aprašas, 

schema, 

numatomų 

studijų 

rezultatų ir 

dalykų 

susietumo 

matrica 

 

2014 m. 

balandis-

birželis 

Dalyvavimas inicijuojant 

aukštųjų mokyklų, 

rengiančių socialinius 

pedagogus asociacijos 

steigimą (Katedros 

narystę asociacijoje 

patvirtinantys 

dokumentai) 

                                                 
1 SKVC ekspertinio vertinimo išvados 2014-06-04. SKVC Studijų vertinimo komisijos posėdyje svarstyta 2014-06-13. Programa akredituota iki 2017-06-30. 
2 Su ŠMM, aukštųjų mokyklų, rengiančių socialinius pedagogus, 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; 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  

Tik vienos 

specializacijos 

išskyrimas 

Programoje nėra 

tinkamas 

Parengti naują/alternatyvią 

specializaciją, siekiant užtikrinti 

studentams pasirinkimo 

galimybę arba atsisakyti 

specializacijų ir parengti 1,5 

metų apimties studijų 

programos planą (atsižvelgiant į 

įstatyminę bazę) 

Katedros vedėjas, 

SPK 

2015 m. 

birželis/ 

rugsėjis-

lapkritis 

Atlikta naujos/ 

alternatyvios 

specializacijos galimybių 

studija arba parengtas 

mažesnės apimties (1,5 

m.) studijų programos 

projektas 2016-2017 m. 

m. priėmimui 

Studijų planas su nauja/ 

alternatyvia specializacija 

arba 1,5 m. programos 

studijų planas patvirtintas 

Fakulteto taryboje (data) 

  

Programos tikslo 

ir studijų 

rezultatų 

identifikavimas, 

takoskyra tarp II 

ir I studijų 

pakopų 

programų tikslų 

ir numatomų 

rezultatų 

Patikslinti ir aiškiau artikuliuoti 

Programos tikslą ir rezultatus, 

išryškinant takoskyrą tarp II ir I 

studijų pakopų programų tikslų 

bei studijų rezultatų 

 

 

SPK, Katedros 

vedėjas 

2015 m. 

birželis/ 

rugsėjis. 

Kiekvienais 

metais 

vykdant 

Programos 

atnaujinimą ir 

tobulinimą 

Peržiūrėti I ir II pakopų 

studijų programų tikslai ir 

numatomi studijų 

rezultatai, siekiant 

išryškinti takoskyrą 

Suformuluotas II studijų 

pakopą atitinkantis 

programos tikslas ir 

studijų rezultatai 

Programos 

tikslo ir studijų 

rezultatų 

aprašas 

 

Nepakankamai 

pagrįstas 

socialinių 

pedagogų, 

turinčių 

magistro laipsnį 

poreikis 

Atlikti socialinių pedagogų, 

turinčių magistro laipsnį, 

poreikio tyrimą 

Katedros vedėjas, 

SPK, dėstytojai 

2015 m. – 

2016 m. 

Parengta tyrimo 

koncepcija, tyrimo 

instrumentas 

Atliktas socialinių 

pedagogų, turinčių 

magistro laipsnį, poreikio 

tyrimas 

Tyrimo 

ataskaita 

 

Programos 

sandara 

(Programa 

tarpkryptinio 

pobūdžio.) 

Pasigendama 

išsamesnio 

Programos 

konstravimo 

apibūdinimo: 

nenurodyta, 

kurie dalykai 

priskirti 

pedagogikos, 

Išsamiau apibūdinti 

metodologinę programos 

sandarą, nurodant pagrindinės 

studijų krypties (šakos) studijų 

(Pedagogikos kryptis, šaka 

Socialinė pedagogika) ir 

tarpkryptines studijas 

integruojančios specializacijos
4
 

dalykus (Vadybos kryptis) 

SPK, Katedros 

vedėjas 

2014 m. 

rugsėjis – 

2015 m. 

birželis/ 

rugsėjis. 

Kiekvienais 

studijų metais, 

vykdant 

Programos 

atnaujinimą ir 

tobulinimą 

 

Studijų programoje 

integruojami dalykai 

priskirti dviem 

skirtingoms Socialinių 

mokslų srities studijų 

kryptims
5
: 1) Švietimo ir 

ugdymo krypčių grupei 

priskiriami Pedagogikos 

krypties (šaka Socialinė 

pedagogika) dalykai; 2) 

Vadybos krypčiai 

priskiriami 

Metodologinės sandaros 

pagrindimas nurodant 

skirtingoms kryptims 

priskiriamus bei 

integracinio pobūdžio 

studijų dalykus 

Sandaros 

aprašymas, 

schema 

Nenurody

ta, kurie 
dalykai 

priskirti 

pedagogik
ai, kurie 

edukologi

jai, o 
kurie yra 

integracin

io 
pobūdžio 

                                                 
4 Tuo atveju, jei bus apsispręsta vykdyti programą su 2 specializacijomis.  
5 Pagal LR ŠMM įsakymą „Dėl studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo“, 2010 m. vasario 19 d. Nr.V-222 



 

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  

kurie kitai 

krypčiai, o kurie 

yra integracinio 

pobūdžio 

specializacijos studijų 

dalykai  

Programoje 

dėstomuosius 

dalykus 

glaudžiau sieti 

su II studijų 

pakopai 

būdingais 

dalykais ir jų 

turiniu 

Tobulinti studijų dalykų sąrašą 

ir dalykų turinį, papildant 

socialinei pedagogikai būdinga 

problematika  

 

 

Katedros vedėjas, 

SPK, dėstytojai 

2014 m. 

rugsėjis – 

2015 m. 

birželis/ 

rugsėjis. 

Kiekvienais 

studijų metais, 

vykdant 

Programos 

atnaujinimą ir 

tobulinimą 

Peržiūrėtas studijų planas, 

dalykų turinys, 

eliminuojant 

neatitinkančius socialinės 

pedagogikos turinio ir/ar 

papildant socialinei 

pedagogikai būdinga 

problematika. 

2014 m. spalio mėn. 

atestuotas 1 studijų 

dalyko aprašas 

Atnaujintas studijų 

planas patvirtintas 

fakulteto Taryboje 2014-

12-02. 

Atestuotų studijų dalykų 

aprašų skaičius 

Atestuoti visi 

programos 

studijų dalykų 

aprašai 

(skaičius) 

 

Kai kurių 

studijų dalykų 

tikslai ir 

numatomi 

rezultatai 

orientuoti į I 

studijų pakopos 

lygmenį 

Koreguoti studijų dalykų 

aprašus, suformuluojant 

magistro lygmenį atitinkančius 

tikslus ir numatomus studijų 

rezultatus 

SPK, dalykų 

dėstytojai 

2014 m. 

rugsėjis – 

2015 m. 

birželis/ 

rugsėjis. 

Kiekvienais 

studijų metais, 

atestuojant 

studijų 

dalykus 

Studijų dalykų aprašuose 

suformuluoti magistro 

lygmenį atitinkantys 

tikslai, studijų rezultatai 

ir turinys. 

Koreguoti studijų dalykų 

aprašai: Socialinės-

kultūrinės integracijos 

teorijos, Lyginamosios 

socialinės pedagogikos 

teorija ir praktika, 

Socialinių tyrimų 

metodologija, Statistiniai 

tyrimo metodai. 

2014 m. spalio mėn. 

atestuotas 1 studijų 

dalyko aprašas 

Atestuotų studijų dalykų 

aprašų skaičius 

 

Atestuoti visi 

programos 

studijų dalykų 

aprašai 

(skaičius) 

 

Atskirų studijų 

programos 

dalykų 

aprašuose 

pasigendama 

išsamesnio 

vertinimo 

kriterijų 

Tobulinti studijų dalykų 

aprašus, detalizuojant vertinimo 

kriterijus, papildant 

rekomenduojamos studijoms 

literatūros sąrašą naujausiais 

šaltiniais 

SPK, dalykų 

dėstytojai 

2014 m. 

rugsėjis – 

2015 m. 

rugsėjis. 

Kiekvienais 

studijų metais, 

atestuojant 

studijų 

Studijų dalykų aprašuose 

detalizuoti vertinimo 

kriterijai, 

rekomenduojamos 

literatūros sąrašas 

papildytas naujausia 

literatūra. 

Koreguoti studijų dalykų 

Atestuotų studijų dalykų 

aprašų skaičius 

Atestuoti visi 

programos 

studijų dalykų 

aprašai 

(skaičius) 

 



 

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  

apibūdinimo, 

naujausios 

literatūros 

dalykus aprašai: Socialinė parama 

ir tarpininkavimas 

socioedukaciniame 

darbe, Švietimo ir 

socialinės politikos 

analizė ir raida, Sistemų 

komunikacija ir veiklos 

koordinavimas. 

2014 m. spalio mėn. 

atestuotas 1 studijų 

dalyko aprašas 

(Programa 

tarpkryptinio 

pobūdžio.) 

Programos 

administracijos, 

rengėjų ir 

vykdytojų 

bendradarbiavim

as, įgyvendinant 

Programą, ne tik 

fakultete, bet ir 

tarp kitų 

universiteto 

fakultetų bei 

katedrų 

Bendradarbiauti su SMF 

Vadybos katedra, siekiant 

parengti tarpkryptinio pobūžio 

(pedagogika ir vadyba) 

programos specializaciją
6
 

Katedros vedėjas, 

SPK 

2014 m. 

rugsėjis – 

2015 m. 

birželis/ 

rugsėjis 

Bendradarbiaujant su 

SMF Vadybos katedra 

atnaujintas studijų planas, 

parengiant naują 

tarpkryptines studijas 

integruojančią 

specializaciją (Švietimo ir 

ugdymo studijų krypčių 

grupė, Pedagogikos 

kryptis, Socialinės 

pedagogikos šaka ir 

Vadybos kryptis). 

Studijų planas su nauja 

specializacija Socialinio 

ugdymo inovacijų 

valdymas patvirtintas 

fakulteto Taryboje 2014-

12-02 

Atestuotų Vadybos 

krypties studijų dalykų 

aprašų skaičius. 

Vadybos krypties studijų 

dalykus dėstančių SMF 

dėstytojų skaičius 

 Personalo 

sritis.  

Pasigenda
ma 

dėstytojų 

komandin
io darbo, 

glaudesni

o 
bendradra

biavimo 

vykdant 
programą 

ne tik 

pačiame 
fakultete, 

bet ir tarp 

fakultetų, 
tarp 

katedrų ir 
pan. 

Personalas  Programoje 

dirbantiems 

dėstytojams 

savo mokslinių 

interesų sritis 

glaudžiau sieti 

su dėstomuoju 

dalyku ir ypač 

su socialinės 

Skatinti studijų programoje 

dirbančius dėstytojus dalyvauti 

nacionalinėse ir tarptautinėse 

konferencijose, rengti 

mokslines publikacijas 

socialinio ugdymo tematika  

 

 

Katedros vedėjas, 

SPK, dėstytojai 

Nuolatos Tarpinės ataskaitos apie 

dėstytojų dalyvavimą 

konferencijose, skaitytus 

pranešimus, parengtas 

publikacijas socialinio 

ugdymo tematika 

(individualūs 

pedagoginio darbo planai, 

ataskaitos už praėjusius 

Augantis dalyvavimo 

nacionalinėse ir 

tarptautinėse 

konferencijos ir parengtų 

pranešimų socialinio 

ugdymo tematika 

skaičius. 

Augantis mokslinių 

publikacijų socialinio 

2014/2015 m. 

2015/2016 m. 

2016/2017 m. 

Silpnybė: 

Dėstytojų 

mokslinė, 
ekspertinė

, tyriminė, 

projektinė
, 

švietėjiška 

ir kt. 
veikla tik 

iš dalies 

susijusi su 

                                                 
6 Tuo atveju, jei bus apsispręsta vykdyti programą su 2 specializacijomis. 



 

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  

pedagogikos 

tematika 

metus; Katedros metų 

ataskaitos). Kiekvienų m. 

m. pabaigoje aptariamas 

plano įgyvendinimas 

katedros posėdžiuose 

ugdymo tematika 

skaičius 

vykdoma 

Programa 
 

Mokslo publikacijas/mokslinių 

interesų sritis glaudžiau sieti su 

dėstomų studijų dalykų turiniu 

Katedros vedėjas, 

SPK, dėstytojai 

Nuolatos / 

Kiekvienais 

studijų metais, 

atestuojant 

studijų 

dalykus 

Peržiūrėtas programos 

dėstytojų mokslinių 

interesų/mokslo 

publikacijų ir dėstomų 

dalykų susietumas (2014 

m. lapkritis-gruodis) 

 

Dėstytojų mokslo 

publikacijų/mokslinių 

interesų sričių ir dėstomų 

dalykų turinio 

susietumas. 

Studijų dalykų aprašuose 

(studijoms 

rekomenduojamos 

pagrindinės ir/ar 

papildomos literatūros 

sąrašuose) pateikiamos 

dėstytojų/aprašo autorių 

mokslo publikacijos 

2014/2015 m. 

2015/2016 m. 

2016/2017 m. 

 

Pasigendama 

dėstytojų 

aktyvesnio 

dalyvavimo 

Erasmus 

programoje 

Organizuoti informacinius 

renginius/diskusijas siekiant 

padidinti dėstytojų 

informuotumą apie judumo 

programas, galimybes ir jų 

svarbą studijų procese 

 

Katedros vedėjas, 

SPK, dėstytojai, 

fakulteto 

tarptautinių 

programų / ryšių 

koordinatorius 

Nuolatos Dėstytojų dalyvavimas 

Erasmus+ judumo 

programų, tiesiogiai 

susijusių su Programa, 

atrankos konkurse. 

Tarptautiniai vizitai ir 

dalyvavimas Erasmus+ 

judumo programose, 

tiesiogiai susijusiose su 

vykdoma Programa. 

Parengti studijų 

programos dalykai 

užsienio kalba (kaip 

galimybė didinti 

tarpkultūrines ir kalbines 

kompetencijas ir 

traktuotina kaip galimo 

judumo prielaida) 

Augantis dėstytojų, 

dalyvavusių judumo 

programose skaičius/dalis 

(proc.) nuo studijų 

programos dėstytojų 

skaičiaus per mokslo 

metus. 

Pateiktų užsienio kalba 

parengtų studijų 

programos dalykų 

skaičius. 

2014/2015 m. 

2015/2016 m. 

2016/2017 m. 

Nepakank

amai 

artikuliuoj
ama 

informacij

a apie 
dalyvavim

ą mainų 

programo
se 

(stažuočių 
tikslai, 

skaitytų 

paskaitų 
tematikos) 

tiesiogiai 

susijusios
e su 

vykdoma 

Programa 

Materialieji 

ištekliai  

Tobulinti 

studentų 

praktikos vietų 

parinkimą, jį 

Praktikos vietas parinkti 

susiejant su ugdymo 

institucijomis, socialinio 

pedagogo darbo specifika  

Katedros vedėjas, 

SPK, praktikos 

koordinatorius, 

praktikos vadovai 

2014 m. 

rugsėjis-

spalis. 

Nuolatos  

Bendradarbiaujant 

praktikos koordinatoriui 

ir praktikos vadovui, 

patikslintas praktikos 

Praktikų vietos 

parenkamos derinant su 

priimančių ugdymo 

įstaigų vadovais, jiems 

  



 

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  

siejant su 

ugdymo 

institucijomis 

vietų sąrašas. Praktikos 

užduotys suderintos su 

priimančių institucijų 

vadovais 

įvertinus užduotis 

Studijų eiga 

ir jos 

vertinimas  

Projektų metu 

sukuriamas 

inovatyvias 

edukacines 

idėjas, užsienio 

šalyse įgytą 

patyrimą sieti su 

dėstomaisiais 

dalykais, 

panaudoti juos 

tobulinant 

studijų kokybę 

Projektinės ir tyriminės veiklos 

metu sukurtas edukacines idėjas 

diegti į studijų dalykų turinį 

Katedros vedėjas, 

SPK, dėstytojai 

Kiekvienais 

studijų metais, 

atestuojant 

studijų 

dalykus / 

Vykdant 

Programos 

atnaujinimą ir 

tobulinimą 

Peržiūrėtas programos 

dėstytojų mokslinių 

interesų/mokslo 

publikacijų ir dėstomų 

dalykų susietumas (2014 

m. lapkritis-gruodis) 

 

Dėstytojų mokslo 

publikacijų/mokslinių 

interesų sričių ir dėstomų 

dalykų turinio 

susietumas. 

Studijų dalykų aprašuose 

(studijoms 

rekomenduojamos 

pagrindinės ir/ar 

papildomos literatūros 

sąrašuose) pateikiamos 

dėstytojų/aprašo autorių 

mokslo publikacijos 

2014/2015 m. 

2015/2016 m. 

2016/2017 m. 

 

Skatinti studentų 

judumą 

Informuoti ir motyvuoti 

studentus dalyvauti judumo 

programose: informaciniai 

renginiai, diskusijos, 

individualus konsultavimas 

judumo klausimais, 

informacijos talpinimas 

formaliuose ir neformaliuose 

šaltiniuose 

Katedros vedėjas, 

SPK, dėstytojai, 

fakulteto 

tarptautinių 

programų / ryšių 

koordinatorius 

Nuolatos Dėstytojų, vykstančių 

pagal Erasmus+ judumo 

programas, užmegzti 

kontaktai užsienio šalyse, 

teikiamas grįžtamasis 

ryšys fakulteto 

bendruomenei 

(informaciniai renginiai, 

straipsniai fakulteto 

tinklapyje, socialiniame 

fakulteto bendruomenės 

tinkle). 

Naujų tarptautinių 

judumo programų 

paieška, sudarymas. 

Studentų skatinimas 

dalyvauti Erasmus 

judumo programose 

(informaciniai renginiai, 

diskusijos, individualus 

konsultavimas) 

Sudarytų naujų sutarčių 

su kitų šalių aukštosiomis 

mokyklomis skaičius. 

Augantis studentų, 

dalyvavusių judumo 

programose skaičius/dalis 

(proc.) nuo studijuojančių 

skaičiaus per mokslo 

metus 

2014/2015 m. 

2015/2016 m. 

2016/2017 m. 

 

Programos 

vadyba  

Nepakankamai 

išnaudojamas 

Atlikti socialinių pedagogų, 

turinčių magistro laipsnį, 

Katedros vedėjas, 

SPK, dėstytojai 

2015 m. – 

2016 m. 

Parengta tyrimo 

koncepcija, tyrimo 

Atliktas socialinių 

pedagogų, turinčių 

Tyrimo 

ataskaita. 

 



 

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  

glaudus ryšys su 

darbdaviais ir 

socialiniais 

partneriais 

analizuojant ir 

vertinant 

socialinių 

pedagogų 

magistrų poreikį 

darbo rinkoje 

bei pagrindžiant 

tarpkryptinių 

studijų svarbą 

bei suteikiamų 

specialiųjų 

gebėjimų 

atitikimą 

šiuolaikiniame 

socialinių 

pedagogų 

profesiniame 

darbe 

poreikio tyrimą, įtraukiant 

socialinius partnerius/ 

potencialius darbdavius 

instrumentas magistro laipsnį, poreikio 

tyrimas, pagrindžiant 

tarpkryptinių studijų 

aktualumą bei suteikiamų 

specialiųjų gebėjimų 

atitiktį socialinių 

pedagogų profesinei 

veiklai 

Programos 

numatomų 

studijų 

rezultatų 

(specialiųjų 

gebėjimų) 

atitikties 

profesiniams 

reikalavimams, 

darbo rinkos 

poreikiams 

pagrindimas, 

tarpkryptinių 

studijų poreikio 

aktualizavimas 

 


