Studijų programos „Maisto mokslas“ komiteto 2014 m. veiklos planas
Sudarytas vadovaujantis šiais dokumentais:
1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų komitetų nuostatais, patvirtintais LSMU Senato 2012 m. gruodžio 14 d.
nutarimu Nr. 25-08
2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka, patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Senato 2012 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 21-12
3. Studentų pasiekimų vertinimo reglamentas, patvirtintas LSMU Senato 2012 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 25-07
TIKSLAI

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

1. Užtikrinti, kad studijų
programa atitiktų
Lietuvos Respublikos
Mokslo ir studijų
įstatymą, 2009 m.
balandžio 30 d. Nr. XI242; Lietuvos
sveikatos mokslų
universiteto pirmosios
ir antrosios pakopos
bei
vientisųjų studijų
reglamentą (2013 m.)

1.1 Studijų programos analizė
įvertinat teisės aktų
reikalavimus
1.2 Studijų programos sandaros,
apimties, turinio, paskaitoms ir
kitiems užsiėmimams bei
savarankiškam darbui skiriamo
laiko įvertinimas

1.

2.1 kartą per mokslo metus (ne
rečiau, esant poreikiui dažniau)
įvertinama studijų programos
eiga ir studentų pasiekimų
vertinimo rezultatai
2.2 esant poreikiui inicijuojami
dalykų ir/ar modulių programų
pakeitimai;

TERMINAI

Studijų programos
sandaros analizė

2014.04.01

2. Studijų programos
turinio, dalykų apimties
analizė

2014.04.01

3. Dėstymo ir savarankiško
bei kontaktinio studijų
laiko santykio analizė

2014.04.01

1. Susitikimai su studijų
programoje dėstančiais
dėstytojais
2. Studentų vertinimo
metodikų nurodytų
dalykų aprašuose,
įvertinimas
3. Studijų programų
baigiamųjų egzaminų

Kartą per
mokslo
metus

ATSAKINGI VYKDYTOJAI
ASMENYS
Elena
Studijų
Bartkienė
programos
komitetas
Elena Bartkienė

Gintarė
Zaborskienė

bei kitus susijusius
teisės aktus

2. Studijų programos
eigos kontrolė

Elena
Bartkienė

Studijų
programos
komitetas
Aldona
Baltušnikienė

4.3 reguliariai, ne rečiau kaip
kartą per semestrą, studijų eigą
aptaria su studentų atstovybės
atstovais, studentais,
studijuojančiais šioje
programoje, apie iškilusias
problemas informuoja fakultetų
dekanus, siūlo problemų
sprendimo būdus;

3.Studijų programos
planų vertinimas

3.1 studijų planų peržiūra ir
pertvarkymas (esant reikalui)

4.Studijų programos
kokybės užtikrinimas
ir įvertinimas

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

5. Studijų programų
viešinimas

4.4 studijų programos analizės
rezultatų viešinimas
5.1 Studijų programos
viešinimas

(arba baigiamųjų darbų
rengimo) tvarkos analizė

Elena Bartkienė

4. Materialinės studijų bazės
įvertinimas

Rūta
Ustinavičienė

5. Susitikimai su programos
studentais bei studentų
atstovybės atstovais

1. Studijų planų peržiūrėjimas
2. Pakeitimų (pasiūlymų)
pateikimas fakulteto Tarybai
1. Parengti studijų planus,
siūlyti pakeitus

Iki
2014.09.01

Elena
Bartkienė

Reguliariai

Elena
Bartkienė

2. Užtikrinti informacijos
prieinamumą talpinant
intranete First class
sistemoje bei
atsakinguose už
studijuojamą dalyką
padaliniuose, nurodant
visą su studijuojamu
dalyku susijusią
informaciją.
3. Paskutiniųjų kursų
studentų nuomonės apie
studijų programą tyrimas
ir vertinimas.

1. Studijų programos
pristatymas aukštojo
mokslo studijų mugėse

Studijų
programos
komitetas
Studijų
programos
komitetas
Studijų
programos
komitetas

Du (dvi)
studentai (-ės)

Rūta
Ustinavičienė

Reguliariai

Elena
Bartkienė

Aldona
Baltušnikienė

bendradarbiaujant su
Karjeros centru
2. Informacijos apie studijų
programą viešinimas
spaudoje ir elektroninėje
erdvėje.
6. Bendradarbiaujant
su Karjeros centru
specialistų darbo
rinkoje poreikio
analizė, socialinių
partnerių bei
darbdavių įtraukimas
analizuojant
pasiūlymus dėl studijų
programos tobulinimo
ir būsimų specialistų
perengimo kokybės

1. Bendradarbiavimas su
karjeros centru, siekiant
įvertinti darbo rinkos
poreikius, absolventų
atsiliepimų apie studijas
analizė.

1. Organizavimas
susitikimų su
socialiniais partneriais
bei potencialiais
darbdaviais

Studijų
programos
komitetas
2014.10.01

Elena
Bartkienė

Zita
Petkevičienė
(socialinis
partneris)
Studijų
programos
komitetas

