VMS SPK veiklos planas ir jo įgyvendinimas 2018 m. pavasario semestre (parengta pagal VF strategines gaires)

UŽDAVINIAI

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

FAKULTETO
STRATEGINĖS
PRIEMONĖS

SPK PRIEMONĖS

PLANUOJAMAS
REZULTATAS

REZULTATAS

Parengti 2019-2020 m.m.
studijų planus bei teikti juos
tvirtinti VF fakulteto tarybai

Patvirtinti VF taryboje
studijų planai.

Atlikta iki 2018-06-30.

Siekti, kad Fakulteto
tikslai integruotųsi į
strateginius
Universiteto tikslus

Parengti SPK veiklos ataskaitą
atsižvelgiant į VF fakulteto
strateginius tikslus.

SPK ataskaita už
pavasario semestrą.

SPK ataskaita, pateikta VF dekanei.

Plėtoti
bendradarbiavimą su
mokyklomis.

Bendradarbiaujant su Karjeros
centru susitikti su mokiniais ir
pristatyti programas.

Sukurti profesijų
aprašus, atnaujinti
studijų programų
pristatymus lietuvių ir
užsienio kalbomis.

Atnaujinti VMS studijų
programos pristatymą.
Paruošti spausdintą medžiagą
lietuvių ir anglų kalbomis.

Profesinės orientacijos
susitikimų su Lietuvos
mokyklų mokiniais
skaičius.
Sukurti aprašai ir
atnaujinti pristatymai
VMS studijų
programai.

Moksleiviai agituojami šalies miestuose ir rajonuose, SPK nariams ir
programoje dėstantiems dėstytojams bei studentams vykstant į
mokyklas ir VMS profilio kolegijas (VMS SPK protokolo nr. 7, 201710-12)
VMS programos viešinimo portfelis parengtas iki Aukštųjų mokyklų
mugės (2018 m. sausio 17 d).

Pritarta VMS ir VMSM studijų planams 2019-20 m.m. lietuvių ir anglų
kalbomis (VMS SPK protokolo nr. 11, 2018-06-27).

UŽDAVINIAI

FAKULTETO
STRATEGINĖS
PRIEMONĖS

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

Aktyviai
bendradarbiauti su SA,
alumnais ir socialiniais
partneriais tobulinant
studijų programų turinį.

SPK PRIEMONĖS

PLANUOJAMAS
REZULTATAS

REZULTATAS

Atsižvelgti į darbdavių,
socialinių partnerių
pasiūlymus, tobulinant
programą.

Atliktos darbdavių,
praktikos vadovų
apklausos, SPK išvados
ir sprendimai.

Atlikti VMS dalykų aprašų
analizę, įvertinti studijų
programos keitimus ir
atnaujinimą, derinant juos su
programą vykdančiais
padaliniais.

Atlikti programos
keitimai ir
atnaujinimai.

Darbdaviai ir praktikos vadovai ir VMS ir VMSM studentų teorinį
pasirengimą iš esmės vertina teigiamai, tačiau pastebi anglų kalbos
žinių trūkumą tarp praktikantų ir absolventų, studijų metu siūlo
organizuoti daugiau praktinių užsiėmimų gamybos įmonėse; kviesti
dėstyti dirbančius gamyboje, VMVT absolventus, mokyti studentą
bendrauti su įmonės personalu, aiškiai įvardinant mokymosi poreikius.
Gerinant praktikų organizavimą rekomenduoja praktikantams dalyvauti
įmonės vidinėse mokymų programose; praktiką koordinuojančiam
dėstytojui parengti atmintinę/konkrečias užduotis praktikos vadovui,
praktikos metu daugiau laiko skirti darbui su kompiuterinėmis
sistemomis, ruošiantis būti vet. inspektoriumi (magistrantams),
studentus geriau supažindinti su cechų planavimu ir įrangos išdėstymu;
gamybinę praktiką siūloma atlikti skirtinguose procesuose (gamyboje,
dokumentų tvarkyme, darbo organizavime); sudaryti galimybę pateikti
atsiliepimus apie studijų programą ir jos optimizavimą elektroniniu
formatu.
SPK pastebėjo, kad šiuo metu tik nedidelė dalis darbdavių/praktikos
vadovų pateikia pasiūlymus dėl praktikos organizavimo ir/ar studijų
programos tobulinimo. Tikimės, kad sukūrus elektroninę apklausų
sistemą bei nuo šių m.m. pradėjus mokėjimą už praktikas praktikų
vadovams, suinteresuotumas bendradarbiauti ir dalyvauti studijų
procese padidės. Siekiant išsakyti VMS SPK lūkesčius ir poreikius
praktikų vadovams, numatyti organizuoti suinteresuotų pusių
susitikimai.
SPK pavasario semestre ruošiant 2019-2020 m.m. studijų planus
peržiūrėti ir atnaujinti dalykų aprašai, pakeisti koordinuojantys
dėstytojai. Dėstytojai, kurių dalykų aprašų VMSM užsieniečiams
pasigesta, informuoti.
Patikslintos VMS ir VMSM praktikų tvarkos, sukonkretinti,
atsižvelgiant į praktikantų pastabas, praktikų ataskaitas vertinančių
dėstytojų bei praktikos vadovų patarimus, praktikų uždaviniai.

UŽDAVINIAI

FAKULTETO
STRATEGINĖS
PRIEMONĖS

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

Atnaujinti ir plėtoti
studentų pasiekimų
vertinimo sistemą

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

Plėtoti studijų kokybės
vertinimo sistemą.

SPK PRIEMONĖS

PLANUOJAMAS
REZULTATAS

REZULTATAS

Atnaujinti vertinimo kriterijų
aprašus; diegti į savarankiškas
studijas orientuotą studentų
pasiekimų vertinimo sistemą.

Patikslinti VMS ir
VMSM praktikos
vertinimo kriterijų
aprašai.

Patvirtintos naujais vertinimo kriterijais ir formulėmis papildytas
praktikos tvarkas VMS ir VMSM programose (VMS SPK protokolo
nr. 10, 2018-04-13).

Atlikti visų kursų studentų
apklausas.

Atliktos studentų
apklausos.

VMS ir VMSM studentų apklausos vykdytos pavasario semestro
pabaigoje. Anketavimas kiekviename kurse organizuotas tame kurse su
studentais dirbančio dėstytojo – SPK nario. Studentai pateikė grupinę,
apibendrintą nuomonę apie tame semestre dėstomus dalykus ir
praktikas.
Pagrindiniai skundai: dėl tvarkaraščio nelankstumo, jo pateikimo
studentams savalaikiškumo, atsikaitymo terminų, laiko nurodymo
tvarkaraščiuose (ypač VMSI, VMSMI studentų, kurių daugelis dirba, ir
turi planuoti ir derinti atostogas su darbdaviu). Pasikeitus tvarkaraščius
rengiančiam asmeniui į pagrindines studentų pastabas atsižvelgta.
Studentai siūlo suintensyvinti teorines paskaitas, įtraukiant į diskusiją
studentus, naudoti daugiau vaizdinės medžiagos. SPK rekomenduoja
Studijų centrui atsižvelgti į šį pasiūlymą organizuojant mokymus
Dėstytojų edukacinės kompetencijai kelti. (VMS SPK protokolo nr. 8,
2018-02-14). Į pastabų/pasiūlymų dėžutėje (Maisto saugos ir kokybės
katedra, fojė) pateiktas studentų pastabas reaguojama iš karto, aptariant
jas su dalyką dėstančiais dėstytojais. Dėžute studentai naudojasi
norėdami išsakyti asmenines pastabas ar pagyrimus konkretiems VMS,
ypač Maisto saugos ir kokybės katedros dėstytojams. Vertėtų tokią
galimybę sudaryti ne konkrečios katedros patalpose, o bendroje
erdvėje, taip pat įgalioti grupių seniūnus teikti su studijomis susijusius
pasiūlymus ir pastabas SPK.

Naujose vertinimo formulėse didesnis svorio koeficientas skiriamas
praktikos vadovo vertinimui praktikos bazėje. Programos tobulinimo
tikslais praktikos vadovas yra prašomas pateikti atsiliepimą ne tik apie
studentą, bet ir apie praktikos organizavimą ir studijų programos
tobulinimą.

UŽDAVINIAI

FAKULTETO
STRATEGINĖS
PRIEMONĖS
Garantuoti savalaikį ir
daugiakanalį
studijuojančiųjų
informavimą visais su
studijomis susijusiais
klausimais.

SPK PRIEMONĖS

Pastoviai atnaujinti
informaciją Fakulteto
interneto puslapyje ir
intranete.

Stebėti ir analizuoti esamą
situaciją apie praktikos eigą,
teikti pasiūlymus tobulinimui.
Vykdyti praktikos apklausų
analizę ir aptarti jų rezultatus.

Plėtoti
mokymosi visą
gyvenimą
sistemą

Plėtoti lanksčias ir
mišrias studijų formas.

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

PLANUOJAMAS
REZULTATAS

Didėjantis studentų
pasitenkinimas

Atliktos praktikantų ir
praktikos vadovų
apklausos. Konkrečiais
konfliktų/nepasitenkini
mo praktiką atvejais
priimti sprendimai.

Įdiegtos naujos studijų
formos.

REZULTATAS

Atsižvelgiant į pasikartojančias studentų pastabas dėl savalaikio
informacijos/studijų medžiagos nepatalpinimo intranete, nutarta
kreiptis į VF prodekaną prašant išsiųsti dėstytojams priminimą kaip ir
kur patalpinti studentams skirtą medžiagą. Rekomenduoti dėstytojams
talpinti intranete visą reikiamą studijoms medžiagą.

Iš praktikantų gavus pranešimų apie praktikos uždavinių įgyvendinimą
neužtikrinančias įmones ir/ar neskiriančius dėmesio vadovus, jiems
buvo surastos kitos įmonės.
Keletas studentų nurodė praktikos įmonėse laikotarpį kaip per trumpą.
Nuspręsta labiau viešinti papildomos praktikos galimybę.
Anketose studentai nurodė, kad neaišku, kaip rašyti praktikos ataskaitą.
Informuojant studentus apie artėjančią praktiką, ataskaitos rašymas bus
aptariamas atskirai, patariant, kaip išvengti dažnai daromų klaidų.
Atsižvelgiant į studentų siūlymą organizuoti kelias, trumpesnes
praktikas, pageidaujantiems sudaroma galimybė atlikti praktiką keliose
įmonėse.
VMS 2018-2019 metų studijų planuose suvienodinus kontaktinių
valandų skaičių nuolatinėse ir ištęstinėse studijose planuojama
ištęstines studijas vykdyti mišriu mokymo būdu.

