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Studijų programos „Teisė“
išorinio vertinimo ekspertų tobulinimo rekomendacijų
pažangos ataskaita
Eil.
Nr.

1.

Ekspertų
rekomendacijos

Aukštosios mokyklos atlikti
arba planuojami veiksmai

Apsvarstykite
galimybę padidinti
valandų ir kreditų,
skirtų ikiteisminio
tyrimo ir policijos
veiklos
specializacijos
kursams, skaičių.

Padidinti ikiteisminio
tyrimo ir policijos veiklos
specializacijos kursams
skirtą valandų ir kreditų
skaičių. Atnaujinti teisės
studijų programos planą bei
atlikti pakeitimus teisės
studijų programoje –
valandų ir kreditų skaičių
padidinant specializacijoms
skiriant po vieną papildomą
dalyką.

Rekomendacijų
įgyvendinimo
terminai

2015-09-01

2.

Užtikrinti, kad
dėstytojai pilnai
suprastų studijų
rezultatus ir
tikslus bei
įtrauktų juos į
savo bendrą
metodiką.

Organizuoti seminarus
dėstytojams apie studijų
rezultatus ir studijų metodus

3.

Aktyvinti veiklą,
skirtą dėstytojų
profesiniam
tobulėjimui.
Apsvarstyti
galimybę
surengti
dėstytojų
seminarą, skirtą
pademonstruoti
studijų rezultatus
skirtinguose
kiekvieno kurso
komponentuose.

Tobulinti dėstytojų
kvalifikaciją surengiant
dėstytojams kvalifikacijos
tobulinimo seminarus apie
inovatyvių studijų metodų
panaudojimą studijų
2016-07-01
procese. Organizuoti teisės
konferenciją, skatinant
teisės studijų programos
dėstytojus rengti pranešimus
ir straipsnius

2016-04-01

Pastabos

Įgyvendinta iš dalies.
Ikiteisminio tyrimo ir
policijos veiklos
specializacijose įvesta
po vieną papildomą
dalyką.

Įgyvendinta.
2015 m. gegužės mėn.
organizuotas seminaras
„Studijų ir vertinimo
metodai: dalyko
aprašas vadovaujantis
ECTS“.
2016 m. vasario mėn.
vyko seminaras
„Studijų programos
siekiami rezultatai:
sisteminis požiūris,
tendencijos, idėjos,
praktika“.
Įgyvendinta.
2016 m. sausio mėn.
organizuotas seminaras
„Mokymo (-si) metodų
parinkimas ir jų
taikymo galimybės
teisės krypties
studijose“.
2016-05-11
Marijampolės
kolegijoje organizuota
mokslinė-praktinė
konferencija „Lietuvos
teisinės valstybės

istorinė patirtis ir
ateities iššūkiai“.

4.

5.

6.

7.

Skirti didesnį
kabinetą, kurioje
dėstytojai galėtų
susitikti ir ruoštis
paskaitoms,
aptarti
naudojamus
metodus.
Atnaujinti teisės
dalykų
literatūros sąrašą
ir papildyti jį
naujesnėmis
knygomis ir
straipsniais
Užtikrinti, kad
savarankiškam
darbui skirtų
valandų ir
paskaitoms
skirtų valandų
santykis būtų
įgyvendintas
praktikoje per
tinkamą
stebėseną ir
savarankiško
darbo vertinimą

Užtikrinti, kad
skirtingų dalykų
ir dėstytojų
vertinimo
metodai būtų
pakankamai
nuoseklūs ir būtų
išlaikyta teisinga
pusiausvyra tarp
objektyvumo ir
lankstumo
vertinant
studentų
stipriąsias ir
silpnąsias puses.

2016-02-01

Įgyvendinta.
Katedrai paskirtas 210
kabinetas su
dėstytojams skirtomis
kompiuterizuotomis
darbo vietomis.

Koreguoti Teisės studijų
programos dalykų aprašus
peržiūrint bei atnaujinant
literatūros šaltinius.

2015-09-01

Įgyvendinta.
Literatūros sąrašai
papildyti naujais
šaltiniais.

Dėstytojams atnaujinti
dėstomojo dalyko medžiagą
patobulinant studentų
savarankiškam darbui
skirtas užduotis

Kasmet

Vykdoma.

Teisės, vadybos ir
komunikacijos katedrai
skirti didesnį kabinetą

Tobulinti dėstytojų
kvalifikaciją rezultatų
vertinimo ir kontrolės
srityse bei parenkant
studentų vertinimo metodus:
2016-05-01
surengti dėstytojams
kvalifikacijos tobulinimo
seminarus apie inovatyvių
studijų metodų panaudojimą
studijų procese

Įgyvendinta.
2016 m. sausio mėn.
organizuotas seminaras
„Mokymo (-si) metodų
parinkimas ir jų
taikymo galimybės
teisės krypties
studijose“, po kurio
vieną mėnesį seminaro
lektorė konsultavo
teisės studijų
programos dėstytojus
vertinimo metodų
tobulinimo srityje.
2016 m. kovo mėn.
vyko seminaras
„Studijų programos
rezultatai: didaktinė
sistema, scenarijai,
strategijos ir metodai“.

Studijų programos pirmininkas lekt. Arūnas Žukauskas

