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Zem6s trkio technologijq studijq programos tobulinimo

PLANAS
Ekspertq nustatytos silpnosios
ir apteikto rekomendacijos,
apklausq metu nustatytos
tobulintinos sriQrs, siejant su
programq akreditavimo

pus6s

Gerinimo priemon6s
ir veiksmai

Priemonig
igyvendinimo
terminas ir
atsakingi
vykdytojai

kriteriiais
1. PROGRAMOS TIKSLAI IR NUMATOMI REZULTATAI
1.1. MK tinklalapyje savianalize
Teikti siulym4
20t5-04
nepateikta anglq kalba. Tinklalapis
anglq kalba ne iki detaliq.

kolegijos vador,ybei
atnaujinti MK
tinklalapianglq kalba
ir talpinti Savianalizes

Studijq programos
komiteto

Siekiamas veiklos
rezultatas periodo
pabaigoje

Vie5a informacija
apie svarbiausius

ivykius kolegijoje

pirmininke

ataskaitos medLiag4,
kad biitq pasiekiama
ekspertams,

l.2.Per

maLas ry5ys bebaigiandiq

su alumnars.

EY-'
-I
zu

alumnar yra

girdejg apie Alumni klub4, bet jo
veikloj e nedalyvauj a. Dalyvavimas
b[tq naudingas kaip studentq
priemimo strategijos dalis. Jie
turetq biiti skatinami aktyviai
dallvauti, galbiit sukuriant klub4
itraukianti ir socialinius oaftnerius.

visuomenei,
bendruomenei
Sukviesti aktyviausius
ir dirbandius pagal

2015 m. pavasario

20ls-10

semestre

{kurtas Zemes ukio
specialistq klubas

tvatlfikacij4
leVta
Zemes iikio

,,ZU Alumni".

technologijq studijq
programos absolventus

pasitarti delAlumni
klubo iklrimo ir jo
veiklos orinciou.

1.3.MK turetrl susikurti nuosekli4

Su Sia pastaba

Informuoti iki

studentq priemimo strategij4 kad
padidinti priimamq ipirm4 kurs4
studentq skaidiq. Taip pat uztikrinti
kad jie nenubyretq. Ekspertai jaute,
kad MK niekas neprisiima
atsakomybes ir iniciatyvos del
studentq skaidiaus strategijos.

supaZindinti

20 1 5-05

direktoriaus
pavaduotoj4
akademinei veiklai
studijq skyriaus
vedej4, siulyti

Patikslintos proceso
daly,viq funkcijos ir
atsakomvbes.

ir

perZiiireti KVS
proceduras.

1.4. Geriau informuoti studentus

apie studijq program4, kokius igis
igldZius ir praktinio darbo
kompetencijas.

Reikalauti. kad visi
programoje dirbantys
destytojai pirmosios
paskaitos metu
supaZindintq studentus
su dalyko apra5o

turiniu. akcentuotu

Iki sekandio

Tikimybe, kad

semestro pradZios.

daugiau programos
studentq labiau

Technologijq
katedros vedejas.
Studijq programos

komiteto
oirmininke.

motyvuotai sieks
programoje
numatytq studijq
rezultatu.

kokiq igudZiq jie
pasieks baigg dalyko
kurs4, siejant su
numatomais studijq
prosramos rezultatais

2. PROGRAMOS SANDARA
2.1. UZtikrinti kad I5tgstiniq studijq
studentai pasiektq tq padiq rezultatq
su maZesniu kontaktiniu valandu

skaidiumi.

Diskutuoti su
programoj e dirbandiais
destytojais del
akademines paramos
iStgstiniq studijq
studentams tobulinimo.

2.2. U Ztikrinti, kad biitq destomos
nauj ausios Zinios jas pastoviai

atnaujinant.

Toliau skatinti ir
pletoti virtuali4
mokymosi ir destymo
veikla,
Pokalbiai su
pro gramoj e dirbandiais

destytojais del dalykq
apra5q turinio,

destymo metodq

ir

2015-2016 m. m.
Technologijq
katedros vedejas.
Studijq programos

komiteto
pirmininke.

2015-2016 m. m.
Technologijq
katedros vedejas.
Studijq programos

komiteto

princiou.

pirmininke.

3,1 , Didesnis skaidius praktikq
profesionalq padetq studentams
suprasti kokiq Ziniq ir igDdZiq
reikia Zemes tikio imonese.
3.2. Didelis destytojq staZas rodo
maL4kait4, gilias Zinias tadiau
maZesni entuziazmq nei j aunimas.

Studijq programos
komiteto ir
technologijq katedros

20 1 5-05.

3.3. Kai kuriems destytojams
tr[ksta naujausiq technologijq ir
mokslo pasiekimq tai pastebejo
Socialiniai partneriai ir ASU

Kart4 metuose arba
pagal poreiki
organizuoti susitikimus
su socialiniais
paltnenars lr zu
Alumni klubo nariais.

Studentams

sudarytos palankios
ir prieinamos
savaranki5kq studijq
galimybes.

Destoma medliaga
siejama su
technologinemis
naujovemis ir
mokslo pasiekimais.

3. PERSONALAS

atstovas. Destytoj ai negalejo
ivardyti visas tarptautines mokslo
duomenq bazes pokalbyje su
ekspertais. Kai kurie destytojai

paminejo, kad kursus finansuoja
patys, kolegija turi numafti tam

pinigq biudZete.

3.4. Toliau pletoti tarptauti5kum4.

posedyje iSanalizuoti
programoje dirbandio
personalo sudeti ir
siekiam4 2015-2016
m. m. tarifikacijos
proiekta.

Teikti sillym4
kolegijos vadovybei
daugiau le5q skirti
destytoj q kvalifi kacij os
kelimui ir sukurti
motyvacijos sistem4
kvalifikaciiai kelti.
Kreiptis f MK
Tarptautiniq studijq ir
ry5iq skyriq del Zernes
ukio technologijq
studijq programos
studentq
tarptautiSkumo

pletojimo galimybiq
didinimo.

Technologijq
katedros vedejas.
Studijq programos

komiteto
pirmininke.

Pasibaigus Zemes
Dkio darbq
sezonui.

Technologijq

Parengtas

ir

vykdomas
kasmetinis

katedros vedejas.
Studijq programos

susitikimq su
socialiniais
partneflars lr

komiteto

Alumniklubo

pirmininke.

nariais planas.

Studijq programos
komiteto

pirmininke.

zu

3.5. Tik keletas destytojq kalbejo
anglq kalba be vertejo.

Informuoti kolegijos
vadovybg apie

situacij4, siiilyti
patikslinti destytojq
kvalifikacinius
reikalavimus, parengti
destytojq motyvacijos
sistem4, kuri skatintq
mokvtis anslu kalbos.

MATERIALIEJI ISTEI(LIAI
4.L Yizito metu nepademonstruota
4.

iikio ma5inos, savianalizeje
pateiktos kaip materialiniai
Zemes

iStekliai.

4.2.MK turetq skubiai atkreipti
demesi i tai, kad tr[ksta irangos
praktiniams igldZiams formuoti,
ypatingai atsiZvelgiant i tai, kad
turima 64haLemes.

Sekandio vizito metu,
planuoj ant materialiniq
i5tekliq demonstracij 4,

itraukti ir Zemes Dkio
ma5inu laboratoriia.
ISanalizuoti
praktiniams igiidZiams
formuoti reikalingos
irangos poreikj, jos
naudojimo
intensyvum4 ir, esant
b[tinumui, parengti j os
jsigijimo plan4,

Atsakingas uZ
ekspertq vizito
darbotvarkes
parengim4.
2015-2016 m. m.

Technologijq
katedros vedejas.
Studijq programos

komiteto
pirmininke.

skiriant finansinius
iSteklius arba sudaryti
sutartis su subjektais,
sutinkandiais leisti
naudotis studentq
4.5. Kompiuterines programines
irangos tr[kumas. Demonstravo
pasenusi4 programing irang4.

mokymui.
I5analizuoti reikalingos
programines irangos

poreiki, naudojimo
tikslingum4 ir, esant
biitinumui, parengti jos

isigijimo plan4,

2015-09.
Technologijq
katedros vedejas.
Studijq programos

komiteto
pirmininke.

skiriant finansinius
4.6. Biitq naudinga tureti didesn!
asortiment4 Zemes Dkio vadoveliq
anglq kalba.

iSteklius.
ISanalizuoti Zemes
Dkio dalykines

20t5-09.
Technologijq

Literaturos angh4
kalba prieinamumas

katedros vedejas.
Studijq programos

sustiprins student7

anglq kalba poreikj ir,
esant biitinumui,

komiteto

gebejimq naudotis

papildyti bibliotekos

pirmininke.
Bibliotekos

prie aktyvesnio

I

iteratDros ir vadovel iq

fondus.

vedejas.

4.7. Savianalizeje ra5oma kad yra
64 ha Lemes ir pateikta kaip
iSteklius. Jis nebuvo
pademonstruotas. Pokalbiuose
paai5kejo kad i5nuomotas
[kininkui. Studentai oasisake kad

Patikslinti studentrl
praktinio mokymo

2015-09.
Technologijrl

2015-2016 m. m.
planus, itraukiant
konkredius objektus.

katedros vedejas.
Studijq programos

komiteto
pirmininke.

ir

destytojt4

iia

kalba, prisidds

dalyvavimo mokslo
taikomojoje veikloje,
tarptautindse
konferencijose ir
mainu Drogranxose.

jie lankesi ukyje ir tik stebejo. Tai
negali bDti ivardijama kaip
praktinio mokymo i5teklius.

Absolventai ir socialiniai partneriai
ai5kiai pabreLd iikio netekimas yra
didele gresme ugdant praktinius
igiidZius. Mokomojo iikio triikumas
sukelia problemas del biisimq
studentq mokymo. Studijq spraga
tai, kad tik baigg absolventai negali
dirbti tiesiogiai, nes tr[ksta
praktiniq igldZiq, tai pastebejo
ALUMNI ir socialiniai partneriai.
Jei nera galimybes patiems

[kininkauti, reiketq sudaryti sutarti
su partneriais, kur studentai galetq
realiai dirbti o ne stebeti.
5. STUDIJU EIGA IR JOS VBRTINIMAS
5.1. 20 12-2013 maLai priimta
studentq. Reikia pletoti priemimo
strategij4 visoje Lietuvoje ne tik
resione.

5.2.Blogai, kad baigiatik 66 proc.
istojusiqjq. Reikia imtis priemoniq
kad studentai nenubyretq.

I5analizuoti studentq
nubyrejimo prieZastis
ir kartu su programoje
dirbandiais destytoj ai s
aptarti galimybes
maLinti studentq
nubyrejimo maZinimo
priemones.

5.3. Darbdaviai pastebejo, kad

MK

stipriausia vieta- teorinis mokymas.
Praktinis- silpniausia.

2015 m. pavasario
semestre.

Studijq programos
komiteto
pirmininke.

I5analizuoti studentq
praktinio mokymo

2015 m. pavasario

Geresnis studentq

semestre.

praktinis

tobulinimo galimybes
ir problemas.

Technologijq

parengimas.

katedros vedejas.
Studijq programos

komiteto

pirmininke.
5.4. Baigiarnqjq darbq lygis (verte)
buvo pakankamas, bet galetq bUti
didesne.

5.5. Tik vienas studentas dalyvavo
ERASMUS programoje, Tam
trukdo kalbos mokejimas ir
negalejimas i5vykti del to kad
dirba. Reiketq sprgsti 5i4 problem4.

6. PROGRAMOS

VADYBA

Technologij q katedroj e
aptarti Baigiamqjq
darbq tematik4, turini,
prakting vertg,
atsiZvelgiant !

kvalifikavimo
komisiios i5vadas.
Atlikti studijq
programos I-o ir II-o
kursq studentr.l

apklaus4 deljq
dalyvavimo
ERASMUS mobilumo
programose galimybiq
ir poreikio.

Pasibaigus darbq

Baigiamqjq darbq

gynimui.

praktines vertes
didinimas.

2015 m, pavasario

Studentq

semestre.

dalyvavimo
ERASMUS
mobilumo

Studijq programos
komiteto

pirmininke.

programose didesnis
aktyvumas.

Parengti studijq
programos tobulinimo,
atsiZvelgiant i ekspertq
pastabas, plan4.

Iki 2015-04-15.

6.2. Socialiniai partneriai pastebejo,
kad maLai konsultuojamasi ir ne

Kart4 metuose arba

visada yra griLtamasis rySys,

organizuoti susitikimus

Kiekvienais
mokslo metais.
Technologijq

6.1. Nera studijq programos
tobulinimo sistemos.

kurios ankstesnes
programos vertinimo ataskaitoj
6.3. Kai

e

pagal poreiki

Esant poreikiui
papildyti kasmet.

Nuoseklus,
finansi5kai

ir

dalyki5kai pagristas
studijq programos
tobulinimo olanas.
Glaudesni ry5iai su

socialiniais
paftneriais,

-

diskusijas su
socialiniais partneriais.

katedros vedejas.
Studijq programos

dalijimasis

Susitikimus
protokoluoti,
Kartu su socialiniais
partneriais aptarti
Zemes [kio technologo

komiteto

Ziniomis ir patirtimi.

pateiktos rekomendacij os nebuvo
igyvendintos. PavyzdZiui, kolegij a
negalejo pateikti jokiq ai5kiai
dokumentuotas programos
tobulinimo tikslus ir uZdavinius,

tikslus ir studijq

arba parodyti, naujai igytas

rezultatus.

sukauptomis

pirmininke.

profesines
kompetencijas ir
atnaujinti programos

specializuot4 Zemes iikio

programing irangq, kaip buvo
rekomenduoj ama ankstesnej e
prosramoi e vertinimo ataskaita.

Zemesiikio technologrjq studijq programos komiteto
2015-04-14

pirmininke

Dileta Tama5auskiene

