VETERINARINĖS MAISTO SAUGOS STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO DARBO PLANAS 2018/2019 MOKSLO METAMS
UŽDAVINIAI

Ugdyti kūrybingą,
iniciatyvią Universiteto
bendruomenę
Garantuoti tolesnį gabių,
talentingų ir motyvuotų
abiturientų pritraukimą
studijuoti

Nuolat gerinant studijų
kokybę, suteikti studentams
aukščiausio lygio bendrąsias
ir dalykines kompetencijas

FAKULTETO
STRATEGINĖS
PRIEMONĖS

Siekti, kad Fakulteto tikslai
integruotųsi į strateginius
Universiteto tikslus
Plėtoti bendradarbiavimą su
mokyklomis.

Sukurti profesijų aprašus,
atnaujinti studijų programų
pristatymus lietuvių ir
užsienio kalbomis.
Aktyviai bendradarbiauti su
SA, alumnais ir socialiniais
partneriais tobulinant studijų
programų turinį (įskaitant
teorinės ir praktinės dalies
tinkamą subalansavimą bei
pasirenkamųjų dalykų, tokių
kaip lyderystės, valdymo bei
kitomis aktualiomis
bendrųjų kompetencijų
ugdymo temomis pasiūlos
didinimą).

SPK PRIEMONĖS

PLANUOJAMAS
REZULTATAS

Parengti 2017/2018 m. m. pavasario
semestro ir 2018/2019 m. m. rudens
semestro studijų komiteto veiklos
ataskaitas ir jas raštu pateikti dekanui
bei studijų prorektoriui.
Parengti ir pateikti dekanei tvirtinti
2018/2019 m. m. komiteto darbo planą,
atitinkantį VF strategines gaires.
Bendradarbiaujant su Karjeros centru
susitikti su mokiniais ir pristatyti
programas.

Ataskaitos pateiktos
ir patalpintos LSMU
interneto tinklapyje.

Atnaujinti VMS studijų programos
pristatymą.
Paruošti spausdintą medžiagą lietuvių
ir anglų kalbomis.
Organizuoti kasmetinius susitikimus su
programos alumnais ir darbdaviais.
Atsižvelgti į jų pasiūlymus, tobulinant
programą.
Studijų planų kasmetinė peržiūra ir
korekcijos.

TERMINAI

ATSAKINGI
ASMENYS

VYKDYTOJAI

2018.09 ir
2019.02

SPK
pirmininkas

SPK nariai

Patvirtintas SPK
2017/2018 m. m.
darbo planas.
Profesinės
orientacijos
susitikimų su
Lietuvos mokyklų
mokiniais skaičius.
Sukurti aprašai ir
atnaujinti pristatymai
VMS studijų
programai.
Suorganizuoti
susitikimai.

iki 2017 09 15

SPK
pirmininkas

SPK nariai

Nuolat

SPK
pirmininkas

SPK nariai

2019

SPK
pirmininkas

SPK nariai

Kasmet

SPK
pirmininkas

SPK nariai

Praktinių darbų
kreditų kiekis
dalykuose santykyje
su teorinėmis
valandomis.

Kasmet

SPK
pirmininkas

SPK nariai,
VMS
programoje
dėstantys
padaliniai

Nuolat gerinant studijų
kokybę, suteikti studentams
aukščiausio lygio bendrąsias
ir dalykines kompetencijas

Plėtoti studijų kokybės
vertinimo sistemą.
Atnaujinti ir plėtoti studentų
pasiekimų vertinimo sistemą

Plėtoti mokymosi visą
gyvenimą sistemą

Didinti Fakulteto žinomumą
ir kurti aukščiausio lygio
specializuoto
fakulteto įvaizdį Lietuvoje ir
užsienyje
Atlikti darbdavių lūkesčius
atitinkančių specialistų
poreikio analizę ir ilgalaikę
prognozę

VMS ir VMSM studijų
programų planinė
akreditacija (SKVC)
Garantuoti savalaikį ir
daugiakanalį
studijuojančiųjų
informavimą visais su
studijomis, laisvalaikiu,
visuomenine veikla
susijusiais klausimais.
Plėtoti lanksčias ir mišrias
studijų formas.

Į studijų planus įtraukti po 1-2
pasirenkamųjų dalykų programas bendrųjų
kompetencijų ugdymui.
Vykdyti studentų, apklausas Kartu su LSMU
Karjeros centru dalyvauti absolventų,
darbdavių apklausų rengime.
Atnaujinti vertinimo kriterijų aprašus; diegti
į savarankiškas studijas orientuotą studentų
pasiekimų vertinimo sistemą. Plėtoti
praktinių įgūdžių vertinimo sistemą, didinant
praktinės dalies proporciją/vertę,
standartizuotų užduočių ir jų vertinimo
sistemą, kompiuterizuotą studentų
pasiekimų vertinimo sistemą.
Sukurti sistemą, padedančią identifikuoti ir
parengti sunkiau besimokančius studentus
egzaminui/vertinimui. Skatinti grįžtamojo
ryšio (angl. Feedback) vertinimo sistemos
diegimą.
Atlikti VMS, VMSM savianalizę
Kviesti studentus dalyvauti studijų proceso
aptarimuose.
Pastoviai atnaujinti informaciją Fakulteto
interneto puslapyje ir intranete.

Į programą įtraukti 1
bendrųjų kompetencijų
ugdymo dalyką
Atliktos studentų,
absolventų, darbdavių
apklausos.

2019.07

SPK
pirmininkas

SPK nariai

Kasmet

SPK
pirmininkas

SPK nariai

Kasmet

SPK
pirmininkas

SPK nariai,
VMS
programoje
dėstantys
padaliniai

2019.07

SPK
pirmininkas

SPK nariai

Nuolat

SPK
pirmininkas

SPK nariai,
VMS
programoje
dėstantys
padaliniai

SPK nariai,
VMS
programoje
dėstantys
padaliniai
SPK nariai,
VMS
programoje
dėstantys
padaliniai
SPK nariai

Vertinimo sistemos
atitiktis Mokslo ir
studijų įstatymo
nuostatų reikalavimams

Atlikta VMS, VMSM
savianalizė

Didėjantis studentų
pasitenkinimas

Skatinti diegti dėstymo formas nuotoliniu
arba mišriuoju būdu, taikant nuotolinių
studijų elementus.

Įdiegtos naujos studijų
formos.

Nuolat

SPK
pirmininkas

Tobulinti Fakulteto
informaciją internetinėje
Universiteto svetainėje

Teikti reikiamą informaciją atsakingiems
padaliniams

Reikiamos atnaujinti
informacijos apie VF
pateikimas Rinkodaros
ir komunikacijos
tarnybai

Pagal
poreikį

SPK
pirmininkas

Atlikti tikslinių grupių
apklausas ir ekspertinį
vertinimą

Teikti reikiamą informaciją tikslinių grupių
apklausoms ir ekspertų vertinimui atlikti.

Pateiktos išvados ir
pasiūlymai programų
struktūrai optimizuoti

Pagal
poreikį

SPK
pirmininkas

