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TIKSLAI

UŽDAVINIAI

1. Užtikrinti studijų
programos turinio ir
dėstančio personalo atitikimą
nacionaliniams ir
tarptautiniams teisės aktams,
naujausiems atitinkamos
studijų krypties specialiems
profesiniams ir moksliniams
reikalavimams bei studentų,
fakulteto, Universiteto ir
darbo rinkos strateginiams
poreikiams

1.1 Slaugos krypties pirmos
pakopos „Akušerija“ studijų
programos analizė, vertinant
ir teikiant siūlymus apie studijų
programos struktūros, turinio,
dėstymo ir savarankiško bei
kontaktinio studijų laiko
santykio tinkamumo formuojant
studentų savarankiškumą bei
užtikrinant į studentą
orientuotos studijų programos
koncepciją
1.2 Studijų programos

PRIEMONĖS
Studijų programų
struktūros išsami
analizė po ekspertų
vertinimo
2. Studijų programos
turinio, dalykų apimties
analizė po ekspertų
vertinimo
3. Dėstymo ir
savarankiško bei
kontaktinio studijų
laiko santykio analizė
1.

TERMINAI ATSAKINGI
ASMENYS
2015 12 30

2015 12 30

2015 12 30

Alina
Vaškelytė

VYKDYTOJAI
Studijų programos
komiteto nariai:
Aurelija
Blaževičienė
Eglė Barčaitė
Virginija
Stankevičiūtė
Ilona Joneliūnienė

struktūros, turinio, dėstymo ir
savarankiško bei kontaktinio
studijų laiko santykio
tinkamumo formuojant studentų
savarankiškumą bei užtikrinant į
studentą orientuotos studijų
programos koncepciją
vertinimas ir analizė
1.3 Inovatyvių studijų metodų
taikymo studijų programoje
skatinimas

2.Studijų programos keitimas
ir atnaujinimas

2.1 Studijų programos
atnaujinimas pagrįstas į studentą
orientuotų studijų principais

po ekspertų vertinimo
4. Studentų įgyjamų
kompetencijų
apibrėžimas studijų
programoje, dalykuose
po ekspertų vertinimo
5. OSCE metodo diegimas
į pirmos studijų pakopos
„Akušerija“ studijų
programos 7 modulio
vertinimui
6. Pirmos studijų pakopos
„Akušerija“
pasirengimas kai kurių
klinikinių dalykų
dėstymui Simuliacijų
centre, naudojant
standartizuotus
scenarijus
1. Kompetencijų ir studijų
siekinių nustatymas
2. Studentų įgyjamų
kompetencijų
apibrėžimas visose
studijų pakopose,
programose, dalykuose
3. Studijų programos
dalių sąsajų nustatymas
4. Studijų programos
įgyvendinimo
grįžtamojo ryšio

2016 06 30

2016 09 01

2016 09 01

2016 06 30

2015 10 01

Aurelija
Blaževičienė

Alina Vaškelytė
Eglė Barčaitė
Alina Vaškelytė
Eglė Barčaitė
Alina Vaškelytė
Eglė Barčaitė
Ilona Joneliūnienė
(socialinis partneris)
Lukas Petraitis
(studentas)

5.
6.
7.
8.

3.Studijų programos planų
parengimas

3.1 studijų planų atnaujinimas ir
keitimas pagal poreikį

4.Studijų programos eigos
kontrolė

4.1 ne rečiau kaip kartą per
semestrą peržiūrima studijų
programos eiga ir studentų
pasiekimų vertinimo rezultatai ,
esant reikalui inicijuojami
dalykų (modulių) programų
tobulinimai;
4.2 reguliariai, ne rečiau kaip
kartą per semestrą vykdomi
studijų eigos aptarimai su
studentų atstovybės atstovais,
studentais, studijuojančiais šioje
programoje/programose, apie
iškilusias problemas, siūlomi
problemų sprendimo būdai

Alina Vaškelytė
Eglė Barčaitė

vertinimas ir
nustatymas
Studijų planų
atnaujinimas
Dalykų aprašų
atnaujinimas
Dalykų aprašų
pateikimas nauja forma
Studijų programos
atitikimas ES
direktyvai

1. Studijų planų peržiūra ir
analizė
2. Studijų planų atitikimo
bendriesiems studijų
programos reikalavimams
peržiūra
1. Susitikimai su
programos studentais,
studentų atstovybės
atstovais
2. Susitikimai su studijų
programoje dėstančiais
dėstytojais, programą
vykdančių padalinių
atstovais.
3. Studentų vertinimo
principų analizė ir
išplėstinis vertinimo
formos aprašymas
studijų dalykų
aprašuose.

Alina Vaškelytė
Eglė Barčaitė
Alina Vaškelytė
Eglė Barčaitė
Alina Vaškelytė
Eglė Barčaitė
2016.09.30

Alina
Vaškelytė

Reguliariai,
kartą per
semestrą

Alina
Vaškelytė

Studijų programos
komitetas,
derindamas su
programą
vykdančiais
padaliniais,
studentais
Studijų programos
komitetas,
derindamas su
programą
vykdančiais
padaliniais,
dėstytojais,
studentais
Alina Vaškelytė
Eglė Barčaitė
Lukas Petraitis

5.Studijų programos studijų
kokybės užtikrinimas ir
vertinimas

5.1 Bendradarbiauti su Studijų
centru bei Studijų kokybės
užtikrinimo ir stebėsenos
komisija, studentų atstovybe
rengiant studijų planus, dalykų
aprašus, tvarkaraščius bei
vertinant studijų dalykų kokybę;
5.2 studijų medžiagos pateikimo
universiteto intraneto sistemoje
patikra ir pasiūlymų teikimas
5.3 periodiška informacijos
analizės apie studijų metu
išaiškėjusius studijų programos
bei jos vykdymo trūkumus ir
siūlymų jiems šalinti teikimas;
5.4 studijų programos analizės
rezultatų viešinimas

6. Studijų programų
viešinimas bei plėtra

6.1 Studijų programų viešinimo
strategijos formavimas
6.2 Studijų programų plėtros
poreikio vertinimas ir analizė

4. Studijų programų
baigiamųjų egzaminų
(arba baigiamųjų darbų
rengimo) tvarkos
analizė

Aurelija
Blaževičienė

5. Materialinės studijų
bazės pagal studijų
programas vertinimas ir
analizė

Eglė Barčaitė

1. Parengti ir kontroliuoti
studijuojamų dalykų
detalius tvarkaraščius
bei užtikrinti
informacijos
prieinamumą talpinant
juos intranete First
Class sistemoje bei
atsakinguose už
studijuojamą dalyką
padaliniuose, nurodant
visą su studijuojamu
dalyku susijusią
informaciją.
2. Studentų anoniminės
apklausos apie
studijuojamus dalykus
vertinimas.
1. Dalyvavimo aukštojo
mokslo studijų mugėse
organizavimas
2. Programų viešinimas
spaudoje ir

Reguliariai

Reguliariai

Aurelija
Blaževičienė

Aurelija
Blaževičienė

Alina Vaškelytė
Eglė Barčaitė

Alina Vaškelytė
Eglė Barčaitė
Lukas Petraitis
(studentas)
Aurelija

7. Bendradarbiaudamas su
Karjeros centru analizuojant
darbo rinkos poreikius,
Alumni ir darbdavių
siūlymus dėl programos
tobulinimo ir rengiamų
specialistų poreikio

1. Glaudaus
bendradarbiavimo su
karjeros centru
formavimas, siekiant
išsiaiškinti darbo rinkos
poreikius, pokyčius,
absolventų nuomonės
apie studijas universitete
nuomonę vertinimas ir
analizė.

Studijų programos komiteto pirmininkė

elektroninėje erdvėje.
3. Dalyvavimo išvykose į
mokyklas, ligonines,
sveiktos priežiūros
įstaigas ir t.t.
organizavimas
4. Lankstinukų, plakatų ir
kitų reklaminių
priemonių leidybos
organizavimas
1. Susitikimų su
socialiniais
partneriais bei
potencialiais
darbdaviais,
karjeros centro
darbuotojais
organizavimas

Blaževičienė

Reguliariai
kartą per
semestrą

Aurelija
Blaževičienė

dr. Alina Vaškelytė

Ilona Joneliūnienė
(socialinis partneris)

