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Buvo suplanuota 2016-2017
m.m.
Gyvulininkystės technologijos
studijų programų savianalizės
parengimas.
Studentų ir studijų programų
komiteto susitikimus su
studentais.

Studijų planų parengimas
2017-2018 m.m.
Studijų kokybės gerinimas

Kas įvykdyta

Tolimesni veiksmai

Parengtos ir priduotos į SKVC Gyvulininkystės technologijos I ir II
pakopų studijų programų savianalizės suvestinės su priedais

Laukiama ekspertų grupės vizito ir programų
vertinimo.

Susitikimas įvyko 2016 10 17. SPK pirmininkas Evaldas
Šlyžius komiteto nariams ir dalyvaujantiems studentams pristatė
pranešimą „Studijų kokybės gerinimas“.
Po pranešimo vyko diskusija su studentais, kurios pagrindiniai
klausimai buvo:
 Studijų programų viešinimas;
 Studijų programų savianalizė;
 Studentų ir dėstytojų tarptautiškumo gerinimas;
 Studentų mokslinės draugijos veikla;
 Privalomos ir papildomos studentų praktikos.
Diskusijos metu studentams buvo atsakyta į visus klausimus. Dėl
studijų kokybės studentai pastabų neturėjo.
Parengti ir patvirtinti2017-2018 m.m. studijų planai pristatyti
fakulteto tarybos, rektorato ir senato posėdžiuose.
Atlikta Programos struktūros analizė ir Studijų programos dalykų
aprašų peržiūra ir analizė LSMUSIS.

Susitikus organizuoti po kiekvieno semestro
kaip ir numatyta pagal SPK nuostatus. Kito
susitikimo numatoma data vasario-kovo mėn.

Rengti planus kaip ir numatyta SPK
nuostatuose.
Pateiktos pastabos atsakingiems dėstytojams
apie Gyvulininkystės technologijos bakalauro
ir magistrantūros studijų programų dalykus ir
į jas atsižvelgti paraginta atnaujinanti
modulių/dalykų aprašus.
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Studijų programos viešinimas.

Organizuota Gyvulininkystės technologijos bakalauro ir
magistrantūros studijų programų dėstytojų apklausa apie GTF
vykdomas studijas ir jų kokybę.
Dėstytojų apklausos rezultatai:
 dauguma dėstytojų pažymi, kad prastas įstojusiųjų
pasirengimas studijoms, GT pirmosios pakopos studentai
neturi pakankamai žinių ir įgūdžių studijuoti jų dėstomą
dalyką.
 GT pirmosios pakopos studentai nenori dirbti / veikti
savarankiškai užsiėmimų metu, jiems trūksta atsakomybės ir
motyvacijos;
 dauguma dėstytojų palankiai vertina materialines sąlygas, t.
y. darbo vietos aprūpinimą reikiamomis priemonėmis;
 dauguma programos dėstytojų aktyviai dalyvauja studijų
programos rengime ir tobulinime. Dažniausiai nurodomos
studijų programos tobulinimo formos: dėstomų temų
tobulinimas ir atnaujinimas bei dėstomo dalyko/ modulio
programos tobulinimas.
 dauguma programos dėstytojų pažymėjo, kad norėtų
patobulinti savo edukacines kompetencijas. Apklausti
dėstytojai savo edukacines kompetencijas tobulina
savarankiškai, dalyvauja Universiteto organizuojamuose
DEKS kursuose, taip pat dalyvauja renginiuose ne
universitete. Dėstytojai išreiškė pageidavimus, kad į
tobulinimosi kursus būtų įtraukta daugiau pedagogikos ir
psichologijos temų.
Studijų kokybės gerinimo klausimas akcentuojamas nuolat tiek
fakulteto tarybos posėdžiuose, tiek susitikimų su dėstytojais metu.
Pirmo kurso studentams Įvado į studijas metu, su kitų kursų
studentais įvairių susitikimų metu skatiname dalyvauti Erasmus +
mainų programoje, SMD veikloje, studijų programų viešinime.
Studijų programos pristatytos:
 Įvairūs renginiai ir parodos.
 Išvykos į mokyklas.
 Aukštųjų mokyklų studijų mugės.
Atnaujintas GTT studijų programų lankstinukas.

Pakartoti apklausą po 2-3 m.

Tęsti veiklą šiuo klausimu.
Tęsti veiklą šiuo klausimu.
Kadangi tai labai aktualus klausimas GT
fakultetui, toliau planuojama aktyviai viešinti
studijų programas gimnazijose bei
mokyklose 2016-2017 m.m. pavasario
semestre.
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Pirmosios pakopos GT pirmakursių apklausa.
Kartoti apklausą kiekvienų mokslų metų
Pirmaisiais studijų mėnesiais, siekiant išsiaiškinti jų stojimo į rugsėjo-spalio mėn.
LSMU motyvus, studijų lūkesčius, taip pat nuomones apie GTF
taikomas studijų populiarinimo priemones. Apklausoje dalyvavo 15
pirmojo kurso studentų. Apklausos rezultatai atskleidė, kad per
pirmuosius studijų mėnesius 53,3 proc. apklaustų pirmakursių
studentų studijomis nenusivylė, o 46,7 proc. nuomonė apie
Universitetą ir studijas GTF pagerėjo, nei ji buvo iki įstojimo.
Efektyviam ir sėkmingam studijų programos marketingo planavimui
ir vystymui, atsižvelgiama į priimtų studentų anketavimo metu
išsakytas nuomones apie naudotinas studijų populiarinimo
priemones ir jų efektyvumą.
Pridedama. 1 lentelė. Studijų populiarinimo informacijos šaltinių reitingas pagal pirmakursių nuomonę
Paruošė
dr. Evaldas Šlyžius
LSMU Gyvulininkystės technologijos I ir II pakopų studijų programų komiteto pirmininkas
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1 lentelė. Studijų populiarinimo informacijos šaltinių reitingas pagal pirmakursių
nuomonę
Informacijos šaltiniai
Vidurkis (5 balų skalėje)
Bendrojo priėmimo interneto svetainė (LAMA BPO)

3,73

LSMU interneto svetainė

3,67

Informacinės skrajutės (mugėse, mokykloje, bibliotekoje)

3,27

Reklama per „Facebook'ą“

2,20

Dalyvavimas atvirų durų dienose

2,13

Į mokyklą atvykusio GTF atstovo pasakojimas

2,00

Skambinimas į GTF (informacija telefonu)

1,93

Mokyklos profesinio informavimo kabinetas ar biblioteka

1,87

Apsilankymas VA, kurį organizavo mokykla

1,67

Savarankiškas apsilankymas GTF

1,67

Leidinys „Kur stoti“

1,60

Studijų mugė Vilniuje

1,47

Studijų mugė Kaune

1,47

Interneto svetainė Studijos.lt

1,40

Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainė (AIKOS)

1,27

Interneto svetainė Mokslas.lt

1,13

Kitos studijų mugės

0,20
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