
 

 

 
PROGRAMA 

[pirmadienis, kovo 23 d. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
10.00-12.00   VDU – atviras visiems (VDU Mažoji salė, S. Daukanto g. 28) 

10.00 – 10.15  Įžanginis žodis. „Įvairovė kaip kokybės požymis“ (prof. N. Mažeikienė, Plėtros 

prorektorė)  

10.15 – 11.00  Skirtinga kultūrinė patirtis: bendravimo iššūkis ar galimybė? (dr. A. Stelmokienė, 

dr. K. Žardeckaitė-Matulaitienė, Bendrosios psichologijos katedros lektorės)  

11.00 – 12.00  Kaip mes jaučiamės VDU: lygių teisių ir galimybių puoselėjimas 

Neįgaliųjų teisių užtikrinimas Lietuvoje ir Pasaulyje: teorija ir realybe (M. 

Januškevičiūtė, Studentų reikalų tarnybos asistentė studentų su negalia reikalams) 

Neįgaliųjų situacija, bendravimas ir teisių užtikrinimas VDU (M. Vitkus, Studentų 

atstovybės narys) 

Studentų lygių galimybių bei socialinės įtraukties gerųjų patirčių perkėlimas VDU 
(M. Jockus, Studentų reikalų tarnyba) 

Mykola Iakovenko (Ukraina) - PMDF magistrantūros studijų programos Diplomatija 

ir tarptautiniai santykiai I kurso studentas 

Konrad Petraitis (Venesuela) PMDF bakalauro studijų programos Tarptautinės 

politikos vystymo studijos III kurso studentas 

 

Renginyje „VDU – atviras visiems“ bus diskutuojama apie tarpkultūrinį bendravimą ir 

bendradarbiavimą, apie kylančius iššūkius Universitetui ir jo bendruomenei. Bendravimo 

psichologijos ekspertės pateiks įžvalgas ir praktinius patarimus, siekiant glaudesnio bendravimo ir 

bendradarbiavimo su skirtingą patirtį turinčiais bendruomenės nariais. Užsienio studentai ir 

studentai, turintys negalią, dalinsis savo patirtimis, pateiks įžvalgas ir siūlymus lygių teisių ir 

galimybių užtikrinimui Universitete. 

 

Kviečiami visi bendruomenės nariai - studentai, dėstytojai, administracijos darbuotojai, norintys 

dalyvauti diskusijoje bei įgyti naudingų žinių mūsų bendravimo kokybei tobulinti.  

 

14.00-16.00 Apskrito stalo diskusija „Paslaugų studentams kokybė: realijos ir  

perspektyvos“ (VDU Lozoraičių muziejus, K. Donelaičio g. 58) 
 

14.00 – 14.15   Įžanginis žodis (doc. K. Šidlauskas, Studijų prorektorius)  

14.15 – 14.30   Paslaugų studentams kokybė: SRT atvejo studija. Situacija Kaune, Lietuvoje ir 

Pasaulyje (M. Simanavičius, Studentų reikalų tarnybos direktorius)  

14.30 – 16.00   Diskusija, kurioje dalyvauja Studentų reikalų tarnybos, Tarptautinių ryšių tarnybos, 

Akademinių reikalų tarnybos, Kokybės ir strategijos tarnybos, Infrastruktūros tarnybos, 

Studentų atstovybės, Bibliotekos ir kitų padalinių atstovai  

Apskrito stalo diskusijoje „Paslaugų studentams kokybė: realijos ir perspektyvos“ bus pristatomi 

paslaugų studentams kokybės tyrimo rezultatai, diskutuojama kaip galėtų būti tobulinama ši veikla, 

aptariamos tarnybų glaudesnio bendradarbiavimo galimybės. Savo patirtimi dalinsis studentų 

atstovai.  

Kviečiami atsakingų tarnybų atstovai, fakultetų administracijos darbuotojai, studentai.  
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[antradienis, kovo 24 d.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

10.00-12.00  VDU absolventų karjera (VDU Mažoji salė, S. Daukanto g. 28) 
 

10.00 – 10.15 Įžanginis žodis (prof. J. Augutis, Mokslo prorektorius) 

10.15 – 10.45  Įsidarbinamumo ir darbo užmokesčio analizė (dr. R. Bendaravičienė, Kokybės ir 

strategijos tarnybos direktorė) 

10.45 – 11.00 Studentų verslumo skatinimas (doc. O. Stripeikis, VšĮ „Verslo praktikų centras“ 

direktorius) 

11.00 – 11.10  Karjeros modeliai (J. Gudaitytė, L. Montrimaitė, VDU Karjeros centro vyr. 

specialistės) 

11.10 – 12.00  Absolventų sėkmės istorijos: 

Egidijus Buika, įmonių UAB „Signata“, UAB „Skaitmeninis amžius“ („Copy1“), UAB 

„NOVAKOPA“ steigėjas, akcininkas 

Asta Pukaitė-Kajokė, įmonės „Devbridge group“ projektų vadovė 

 

Renginio metu bus pristatoma palyginamoji VDU absolventų įsidarbinamumo analizė, situacija darbo 

rinkoje, studentų karjeros planavimo tyrimo rezultatai, VšĮ "Verslo praktikų centras" veiklų modelis 

bei Karjeros centro siūlomi „Studentų karjeros planai“. Dalyviai bus kviečiami diskutuoti ir dalintis 

įžvalgomis, kaip galime ir turime skatinti ir ugdyti studentų verslumą bei užtikrinti veiksmingą 

Universiteto ir verslo partnerystę. 

 

13.00-15.00  Apskrito stalo diskusija „Užsienio kalba dėstomų studijų programų 

kokybės užtikrinimas“ (VDU Lozoraičių muziejus, K. Donelaičio g. 58) 

 
13.00 – 13.15  Įžanginis žodis (prof. A. Balčytienė, Viešųjų ryšių prorektorė) 

13.15 – 13.45  VDU kalbų politikos pristatymas (prof. N. Mačianskienė, Užsienio kalbų instituto 

direktorė) 

13.45 –15.00  Diskusija, kurioje dalyvauja Tarptautinių ryšių tarnybos atstovai, Akademinių reikalų 

tarnybos atstovai, studijų programų vadovai, fakultetų dekanai ar prodekanai, dėstytojai  

 
Renginyje „Užsienio kalba dėstomų studijų programų kokybės užtikrinimas“ bus diskutuojama 

užsienio kalba dėstomų studijų programų kokybės klausimais, aptariami iššūkiai, su kuriais 

susiduriama organizuojant studijas užsienio kalba, numatomos priemonės studijų kokybei tobulinti.  

Atsakingos tarnybos, studijų programų vadovai, fakultetų atstovai dalinsis patirtimi rengiant ir 

įgyvendinant užsienio kalba dėstomas studijų programas.  

 

18.00-20.00  Studentų akademinis protų mūšis (VDU Vero Cafe, S. Daukanto g. 28) 
 

Komandų registracija: https://docs.google.com/forms/d/11Jnbf4ZHYV8UDhM-

MbAi1oQMauC5ZVQT_Vc9IpbldFU/viewform?c=0&w=1 

 

Atsakinga už renginio organizavimą – Studentų reikalų tarnybos administratorė L. Paulauskaitė 

El. paštas: l.paulauskaite@srt.vdu.lt  

Tel.: (8 37) 751 175 (vidaus 4601), S. Daukanto g. 27-206 

https://docs.google.com/forms/d/11Jnbf4ZHYV8UDhM-MbAi1oQMauC5ZVQT_Vc9IpbldFU/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/11Jnbf4ZHYV8UDhM-MbAi1oQMauC5ZVQT_Vc9IpbldFU/viewform?c=0&w=1


[trečiadienis, kovo 25 d.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
10.00-12.00  Dėstymo kokybė (VDU Mažoji salė, S. Daukanto g. 28) 

 

10.00 – 10.10    Įžanginis žodis (doc. K. Šidlauskas, Studijų prorektorius)  

10.10 – 10.25  Studentų vaidmuo tobulinant studijų kokybę (dr. S. Pilkienė, Kokybės ir 

strategijos tarnybos vyr. specialistė) 

Pranešimo metu bus pristatoma studentų dalyvavimo studijų kokybės tobulinimo 

procesuose reikšmė, aptariamos įžvalgos studijų kokybės efektyvumui gerinti.    

10.25 – 10.45   Dėstymo kokybės vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas (dr. E. 

Dailidienė, Kokybės ir strategijos tarnybos vyr. specialistė) 

Pranešimo metu bus pateikti 2014 m. rudens semestro dėstymo kokybės 

vertinimo rezultatai, išskiriami esminiai dėstymo kokybės vertinimo kriterijai, 

analizuojami studijų dalykų dėstymo kokybės teigiami ar tobulintini aspektai  

10.45 – 11.00    Geriausiųjų dėstytojų apdovanojimai 

      Geriausiojo fakulteto apdovanojimas  

11.00 – 11.30    „2014 m. Dėstytojos“ Agnės Blažienės vieša paskaita „Raštingumo svarba 

studento ateičiai“  

Pranešime bus kalbama apie tai, kodėl šiandieninėje visuomenėje svarbu, kad 

jaunas žmogus gebėtų tinkamai save reprezentuoti tiek žodžiu, tiek raštu. Apie 

tai, kad rašybos klaidos gyvenimo aprašyme, netinkamai suformuluotas 

elektroninis laiškas ar per didelis familiarumas bendraujant žodžiu gali neigiamai 

atsiliepti žmogaus gyvenime 

11.30 – 12.00    Diskusija 

 

Renginio metu bus pristatomi studijų kokybės užtikrinimo Universitete aspektai, akcentuojant 

studentų vaidmenį studijų kokybės tobulinimo procese. Pateikti 2014 m. rudens semestro dėstymo 

kokybės vertinimo rezultatai bei įžvalgos apie teigiamus ir tobulintinus aspektus. Apdovanojami 

geriausiai studentų įvertinti dėstytojai bei aukščiausią dėstymo kokybės įvertinimą gavęs fakultetas. 

Viešą paskaitą skaitys „2014 m. Dėstytoja“ – HMF Lietuvių kalbos katedros asistentė Agnė Blažienė. 

Inicijuojama diskusija kaip galėtų būti tobulinama studijų kokybė Universitete. 

 

Kviečiami studentai, dėstytojai, fakultetų administracijos darbuotojai ir kiti bendruomenės nariai.  

 

 
 

18.00-20.00  Aš, alus ir dėstytojas (VDU Didžiosios salės foje, S. Daukanto g. 28) 
Neformali paskaita su Lietuvos studentų sąjungos prezidentu P. Baltoku,  istoriku, publicistu, kultūros 

tyrinėtoju prof. E. Aleksandravičiumi ir Studijų prorektoriumi doc. K. Šidlausku „Studijų kokybė ir 

akademinis sąžiningumas VDU bendruomenėje“. 



 

[ketvirtadienis, kovo 26 d.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Kokybės diena fakultetuose, akademiniuose ir neakademiniuose padaliniuose 

 
 

 

16.00-18.00  Diskusija su VDU doktorantais “Doktorantūros studijų kokybė VDU: ką 

 turime, ko siekiame ir ką galime“ (VDU Vero Cafe, S. Daukanto g. 28) 

 
16.00 – 16.15   Doktorantūros studijų kokybės parametrai: pristatymas, aptarimas ir 

pasidalijimas patirtimis (dr. A. Fokienė, Kokybės ir strategijos tarnybos vyr. 

specialistė) 

16.15 – 16.30 Doktoranto vaidmuo mokslo kokybės užtikrinime, doktorantų apklausa apie 

doktorantūros studijų kokybę (dr. A. Fokienė, Kokybės ir strategijos tarnybos vyr. 

specialistė) 

16.30 - 17.00    VDU Mokslo tarnybos teikiama pagalba doktorantui: ką siūlome ir ko tikimės (D. 

Sabonienė, Mokslo tarnybos direktorė, G. Žukaitė, Mokslo tarnybos vyr. specialistė) 

17.00 - 18.00    Diskusija: doktorantų klubo įkūrimo galimybių aptarimas, kiti aktualūs klausimai, 

doktorantų iniciatyvos 

 

 

[penktadienis, kovo 27 d.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Talka VDU Botanikos sode 

 

[visos savaitės metu, kovo 23–27 d. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Akademinio sąžiningumo akcija „Neliūdink pelėdos“ (organizuoja: SA) 

 

 Apklausa „Kokybė VDU - tai...“  

 

 

 

 

 

 

   

                    

 

 

Žinios gyvai! 

 


