
PAŽANGOS PO IŠORINIO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO ATASKAITOS 

LENTELĖ 

ANGLŲ IR KITOS UŽSIENIO (PRANCŪZŲ/RUSŲ/VOKIEČIŲ) KALBOS 

PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PROGRAMA (612X13048) 

Eil. 

Nr. 

Ekspertų rekomendacijos Aukštosios 

mokyklos atlikti 

arba planuojami 

veiksmai  

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos  

1. 2.1. Programos tikslai ir 

studijų rezultatai  

- neaiškiai suformuluotas ir 

per platus programos 

tikslas, neaiškiai apibrėžti 

ir suklasifikuoti studijų 

rezultatai, todėl neaiškus jų 

atitikimas studijų pakopai ir 

kvalifikacijos lygmeniui. 

 

 

 

Po pirminio 

ekspertų 

vertinimo buvo 

pakoreguotas 

(sutrumpintas ir 

sukonkretintas) 

programos 

tikslas, patikslinti 

studijų rezultatai.   

 

 

2014 m. birželio 

11 d. (atnaujinta 

programa pateikta 

SKVC) 

 

2.  2.2. Programos sandara 

- studijų dalykų turinio ir 

metodų tinkamumas studijų 

rezultatams pasiekti nėra 

pilnai realizuotas dviem 

aspektais: studijų rezultatas 

susijęs su technologijų 

naudojimu nėra pilnai 

atskleistas dalykų turinyje 

ar numatomuose taikyti 

metoduose, ir dalies dalykų 

aprašuose numatomų 

taikyti metodų sąrašas nėra 

unikalus konkrečiam 

dalykui; 

 

 

- programos turinio 

atitikimas naujausiems 

mokslo, meno ir 

technologijų pasiekimams 

nėra pilnai užtikrintas dėl 

santykinai mažos studijų 

dalykų aprašų dalies, 

kuriuose tarp pagrindinės 

literatūros šaltinių įvardyti 

pastarųjų metų šaltiniai. 

 

 

Pakoreguotas 

dalykų turinys, 

susiejant jį su 

technologijų 

panaudojimu; 

atnaujinti 

metodai, 

numatant 

informacinių 

technologijų 

panaudojimą bei 

paįvairinant juos 

metodais, skirtais 

konkretaus 

dalyko dėstymui. 

 

 Pagilinti ir 

praplėsti studijų 

dalykų aprašai, 

patikslinti 

literatūros sąrašai, 

siekiant atliepti 

naujausius 

mokslo, meno ir 

technologijų 

pasiekimus 

 

2014 m. birželio 

11 d. (atnaujinta 

programa pateikta 

SKVC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 m. birželio 

11 d. (atnaujinta 

programa pateikta 

SKVC) 

 

3.  2.3. Personalas  

- nepakankamas dėstytojų 

pasirengimas taikyti 

 

įsigyta SANAKO 

programa, įrengta 

 

2015 m. ruduo 

 

 



informacines komunikacines 

technologijas. 

16 darbo vietų 

laboratorija; 

 

buvo organizuoti 

mokymai, kaip 

dirbti su 

SANAKO 

programine 

įranga (Alma 

Littera atstovai);  

 

mokymai LEU 

dėstytojams „Į 

studentus 

orientuotų studijų 

organizavimas – 

studijų ir 

vertinimo 

metodai“, 

kuriuose pristatyti 

ir IT taikymo 

metodai (dr. V. 

Navickienė) 

 

Planuojamas 

seminaras FF 

dėstytojams apie 

SANAKO 

panaudojimo 

galimybes 

mokant/is 

užsienio kalbų 

(G. Balčytytė-

Kurtinienė)  

 

 

 

2016 m. sausio 5-

7 d. 

 

 

 

 

 

 

2016 m. gegužės 

27; gegužės 31 d. 

ir birželio 3 d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. rugsėjis-

spalis 

4.  2.5. Studijų eiga ir jos 

vertinimas 

- dėl metodų sąrašo kartojimo 

skirtinguose studijų 

rezultatuose ir studijų 

dalykuose, nėra aišku, ar 

studijų metu bus taikomi visi 

numatomi taikyti studijų 

metodai. 

 

 

 

paįvairinti studijų 

metodai, skirti 

konkrečių studijų 

dalykų dėstymui 

 

 

2014 m. birželio 

11 d. (atnaujinta 

programa pateikta 

SKVC) 

 

 

Parengė Anglų ir kitos užsienio (prancūzų/rusų/vokiečių) kalbos pedagogikos studijų programos 

komitetas. Pirmininkė – lekt. dr. Gerda Mazlaveckienė. 


