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Darbotvarkė:
1. LSMU Studijų reglamento pataisos (pristato prof. R. Brunevičiūtė ir dr. V. Žaltauskė);
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1. SVARSTYTA: LSMU Studijų reglamento pataisos.
Prof. R.Brunevičiūtė trumpai pristatė pataisymus kai kuriuose reglamento punktuose – tai yra
įstatyminės pataisos, nes naujajame Mokslo ir studijų įstatyme yra pasikeitę kai kurie terminai ir
sąvokos. Komisijos nariai išsakė pastabas ir pasiūlymus.
NUTARTA: 1. teikti Rektoriui siūlymą sudaryti darbo grupę galutinės reglamento redakcijos
parengimui;
2. pristatyti reglamentą Senato posėdyje.
2. SVARSTYTA: studijų programų komitetų veiklos planų aptarimas.
L.Leonas priminė, kad aukštoji mokykla privalo skelbti informaciją apie studijų kokybės būklę ir
jos gerinimą.
Komisijos nariai pritarė minčiai, kad visų fakultetų interneto svetainėse turėtų būti nauja skiltis
„Studijų programos komiteto veikla“, kur būtų sudėti visi studijų programų komitetų veiklos planai
ir veiklos ataskaitos.
NUTARTA: įpareigoti studijų programų komitetus iki birželio 5 d. paskelbti fakultetų interneto
svetainėse studijų programų komitetų veiklos planus ir ataskaitas.
3. SVARSTYTA. Ankstesnių posėdžių nutarimų vykdymas. Dėstytojų apklausos vykdymas
Dėstytojų apklausos anketa buvo sukurta komisijoje. Surengtas susitikimas su ITC išsiaiškinti
technines anketavimo galimybes, pasiūlyta Office 365. Šiuo metu anketa yra įkelta į šią aplinką.
Lieka klausimas, kokiu būdu platinti, nes būtų gerai dėstytojų apklausą atlikti dar šį pavasarį.
NUTARTA: 1. nuorodą į dėstytojų anketos elektroninę formą pasiųsti komisijos nariams pritarimui
ir nutarti dėl tolimesnių veiksmų;
2. išsiaiškinti su ITC dėl anketos pateikimo dėstytojams.

4. SVARSTYTA. Ankstesnių posėdžių nutarimų vykdymas. Testuoti programą peergrade.io
Sveikatos psichologijos studijų programose.
Linas Leonas pristatė peergrade.io sistemos įvertinimą studijose („Kognityvios psichologijos“
modulio patirtis), nurodė naudą, pateikė studentų vertinimus bei išvadas. Ši sistema gali būti
naudinga mokytis rašyti darbus – pristatymus, kursinius, baigiamuosius.
NUTARTA: 1. išsiaiškinti dėl sistemos naudojimo universitete sąlygų;
2. siūlyti padaliniams peergrade.io įtraukti į studijų procesą;
3. rekomenduoti parengti kursą ir įtraukti į DEKS pasirenkamų seminarų sąrašus.
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