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Studijų programos „Kultūros ir sporto vadyba“
išorinio vertinimo ekspertų tobulinimo rekomendacijų
pažangos ataskaita
Eil.
Nr.
1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.

Ekspertų
rekomendacijos
Programos tikslai ir
numatomi rezultatai
Labai
rekomenduojama
tobulinti ir atnaujinti
šios studijų programos
tikslą ir numatomus
studijų rezultatus
aiškiai akcentuojant
šiuolaikinę
metodologinę
mokyklą ir studentų
gebėjimą taikyti žinias
bei teorinius įgūdžius
praktikoje ir
sprendžiant į praktiką
orientuotas užduotis.
Trijų lygių
(programos, modulių
ir dalykų) numatomi
studijų rezultatai turi
būti darnūs ir sudaryti
bendrą, hierarchinę
studijų rezultatų
sistemą, kuri turėtų
sumažinti dalykų
studijų rezultatų
pasikartojamumą ir
sustiprinti dalyko
turinį bei vertinimo
kriterijus.
Programos sandara
Programa turi būti
labiau tarptautiška.
Dėstytojai privalo
gerinti anglų kalbos
žinias ir dažniau
dalyvauti įvairiose
programose,
pavyzdžiui,
Erasmus+.
Siekiant įgyvendinti
programos tikslus ir

Aukštosios mokyklos atlikti arba
planuojami veiksmai

1.1.1. Atnaujinti studijų
programos tikslą.

Rekomendacijų
įgyvendinimo
terminai

Pastabos

2017-05-31
Studijų
programos
komitetas

Įgyvendinta
Atnaujintas
programos tikslas,
studijų rezultatai.

2.1.1. Papildyti bibliotekos fondus
literatūros šaltiniais anglų kalba.
2.1.2. Pagerinti dėstytojų
dirbančių programoje anglų k.
kompetencijas (anglų k. kursai)
2.1.3. Dalyvauti įvairiose ES ir
kituose projektuose plėtojant
studijų programos tarptautiškumą.

Nuolat
Bibliotekos
vedėja
Programos
komiteto
pirmininkė
Fakulteto dekanas

Įgyvendinta
Papildyti bibliotekos
fondai naujais
literatūros šaltiniais,
pagerintos dėstytojų
anglų kalbos
kompetencijos, vyko
anglų kalbos kursai.,

2.2.1. Išanalizuoti dėstytojų ir
studentų vykimą į stažuotes bei

2017-01-31
Dekanas, TSRS.

Įgyvendinta
Dėstytojai ir

1.1.2. Atnaujinti studijų rezultatus

3.
3.1.

4.
4.1.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

pasiekti numatomus
studijų rezultatus,
studijų turinys turi būti
labiau tarptautiškas.
Reikia plėsti
tarptautinius mainus,
nes tarptautiniai
studentai neatvyksta.
Personalas
Kviestis daugiau
dėstytojų iš užsienio
skaityti paskaitų.
Didesnis gebėjimas
vartoti kalbą padėtų
šiam procesui, ši
studijų programa taptų
šiuolaikiškesnė ir
labiau atitinkanti
darbo rinkos
poreikius.
Materialieji ištekliai
Mokymosi išteklių
prieinamumas atrodo
pakankamai nedidelis.
Rekomenduojama
papildyti bibliotekos
išteklius naujomis
knygomis, žurnalais iš
programos srities,
duomenų bazėmis ir e.
knygomis.
Studijų eiga ir jos
vertinimas
Būtina persvarstyti
studentų vertinimo
kriterijus, kad būtų
galima įvertinti ne tik
tai, kaip
laikomasi formalių
reikalavimų, bet ir ar
pasiekti numatomi
studijų rezultatai.
Rekomenduojama
plačiau naudotis
Moodle (ar kitų
mokymosi valdymo
sistemų) aplinka ir
taikyti studentų
įdarbinimo praktikai
procedūrą, įtraukiant ir
teoriją, ir praktiką.
Įgyvendinant šią
programą galėtų būti
naudojama daugiau
aktyvaus mokymosi
metodai, atspindint
XXI amž. mokymo ir
mokymosi procesą.
Tai apima dalykų

mainų programas.
2.2.2. Atnaujinti studijų
programą, papildant studijų planą
naujais dalykais – Neuro vadyba,
Dokumentų valdymas.

2017-05-31
Dalykų
dėstytojai,
programos
komitetas.

studentai vyko į
stažuotes, mainų
programas.

3.1.1. Kviesti patyrusius praktikus
ir dėstytojus iš kitų aukštųjų
mokyklų seminarų pravedimui
anglų k.

2017-05-31
Dekanas,
programos
komitetas.

Atlikta iš dalies

4.1.1. Papildyti bibliotekos fondus
knygomis, žurnalais, duomenų
bazėmis e. knygomis.

Nuolat.
Bibliotekos
vedėja,
programos
komiteto
pirmininkas,
dekanas.

Įgyvendinta
Bibliotekos fondai
papildyti naujomis
knygomis

5.1.1. Patobulinti studijų
programos dalykų aprašus pagal
naują studijų pasiekimų lygmenų
aprašą.
5.1.2. Pakoreguoti studentų
vertinimo kriterijus

2017-05-31
Dėstytojai.

Atlikta iš dalies
Tobulinami studijų
dalykų aprašai.,
studentų vertinimo
kriterijai

5.2.1. Parengti daugiau programos
modulių Moodle aplinkoje.

2017-05-30
Dalykų
dėstytojai.

Vykdoma
Rengiami studijų
dalykų moduliai
Moodle aplinkoje.

5.3.1. Pertvarkyti dalykų aprašus,
atnaujinant literatūros šaltinius
bei įtraukiant aktyvius mokymosi
metodus.

2017-05-31
Dėstytojai.

Vykdoma
Pertvarkomi dalykų
prašai, pagal nauja
formą, atnaujinamas
literatūros sąrašas.

5.4.

6.
6.1.

6.2.

aprašų, turinio ir
literatūros
atnaujinimą.
Dėstytojai galėtų turėti
daugiau pagrindinės
verslo patirties,
reikalingos dėstant šią
programą. Todėl
rekomenduojama tam
tikrą laiką stažuotis
įmonėse ir (arba)
vykdyti su šios
programos studijų
kryptimi susijusius
projektus.
Programos vadyba
Būtina persvarstyti ir
atnaujinti šios studijų
programos kokybės
užtikrinimo sistemą ir
šalių atsakomybę.
Privaloma ne tik
nuolat rinkti
duomenis, bet ir
sistemingai analizuoti
grįžtamąjį ryšį bei
panaudoti jį
programos
atnaujinimo tikslais.
Programos valdymui
reikalinga specifinė
struktūra ir planai.
Rekomenduojama, kad
kuriant veiksmingą
kokybės sistemą būtų
naudojamasi išorės
ekspertų paslaugomis.
Mažėjant priimamų
studentų skaičiui,
primygtinai
rekomenduojama imtis
priėmimą skatinančių
veiksmų. Kolegija
turėtų ieškoti būdų,
kaip pagerinti
rinkodarą ir pritraukti
kompetentingų
studentų.

5.4.1. Skatinti programoje
dirbančius dėstytojus.
5.4.2. Bendradarbiauti su
socialiniais partneriais, kviesti
juos dėstyti MK.

2017-05-31
Dekanas,
programos
komitetas.

Vykdoma
Socialiniai
partneriai dėsto MK.

6.1.1. Atnaujinti programos
komiteto sudėtį.

Programos
komiteto
pirmininkas,
dekanas.

Įgyvendinta

6.1.1. Stiprinti informacijos iš
studentų gavimo kokybę apie
programos vykdymą ir jų
mokymosi patirtį. Klausimyno su
atvirais klausimais paruošimas.

Dekanas,
programos
komitetas.

Vykdomos studentų
apklausos žodžiu ir
raštu studijų proceso
metu. Klausimynai
pateikiami
pasibaigus
semestrui.

6.2.1. Viešinti studijų programą,
įtraukiant studentus ir
vadovaujantis Studijų programų
viešinimo gairėmis 2017 m.
6.2.2. Aktyviai dalyvauti
kolegijoje vykdomame projekte
„Atrask save“, viešinant šią
studijų programą.

Nuolat,
programos
komitetas.

Vykdoma
Vyksta studijų
mugės, karjeros
dienos, kuriose
dalyvauja studentai
ir dėstytojai,,
vykstama reklamuoti
KS studijų
programą į ivairias
mokykls

Kultūros ir sporto vadybos studijų programos komiteto pirmininkė Lina Jaruševičienė
2018-04-16

