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I5orinio vertinimo ekspertq rekomendacijq igyvendinimas aptariamas Zemiau pateiktoje
lenteleje:

Studiiu programos pavadinimas Aplinkotyra ir ekoloeiia
Studiiu Drosramos kodas 612F70001
Studiiu krvptis Aplinkotvra
Akreditavimo terminai (nuo ... iki ...) nuo 2014 m. birZelio 29 d. iki2020 m. birZelio 30 d.

Eil.
Nr.

Ekspertq rekomendacij os
Atlikti arba planuojami

veiksmai
fvykdymo
terminai

Pastabos (pvz.,
prieZastys ir aplinkybds,

ddl kuriq nepilnai
igyvendintos

rekomendaciios ir pan.)

I I5analizuoti rr
persvarstyti Programos
pavadinim4 (atsisakyti
LodLio ,,ekologija")
atsiZvelgiant i Programos
turini, tikslus, studijq
rezultatus ir suteikiama
kvalifikacij4.

Programos pavadinimo
keitimas buvo svarstomas
Aplinkotyros katedros
posedZiuose, tadiau nutarta,
kad Siuo metu pavadinim4
keisti yra netikslinga.
Planuojama perZi[r€ti
studijq programos turini ir
jos studijq rezultatus
siekiant i5rySkinti ekologijos
daliprogramoje.

20t7 Nutarta, jog
pavadinimo keitimas,
atsisakant ZodLio
,,ekologija" gali
sumaZinti stojandiqjq
skaidiq bei sumaZintq
absolventams
isidarbinimo
galimybes.

2 Sistemingai itraukti i
studijq atnaujinimo
procesus tikslinius
socialinius partnerius ir
kitus suinteresuotus
dalwius.

2015-2016 metais aktyviai
dalyvaujama susitikimuose
su ivairiq aplinkosauginiq
imoniq vadovais, sekama ir
analizuojama darbo rinka.
Socialiniq partneriq atstovai
yra ftraukti i studijq
programos komitetq ir yra
kviediami dalyvauti
programos svarstymuose bei
atnauiinime.

20t5-2016

a
J UZtikdnti tinkam4 ir

pakankam4 laboratoriniq
i5teklirl organizavimq,
skiriant pakankamai
Zmogi$kqjq ir
materialiqjq i5teklirl,
vietos.

Kiekvieno semestro metu i5
bendrauniversitetiniq leSq
skiriama suma
laporatoriniq darbq
uZtikrinimui, reagentq ir
priemoniq pirkimui.
*Zmogi3kieji iStekliai
Aplinkotyros katedroje: trys
laborantai ir inZinierius (2
etatai), kurie uZtikrina
sklandq laboratoriniq darbq
ir baigiamqjrl darbq atlikimo
orqanizavima.

20r4-20r6



Laboratoriniai darbai vyksta
moderniose laboratorijose ir
komoiuteriu klasese.

4 Skirti daugiau reik5m€s
praktiniams igtdZiams
igyti organizuojant
daugiau ir ivairesnes
praktikos uZ universiteto
ribq ir iSnaudojant kuo
daugiau artimesniq rySiq
su buvusiais universiteto
studentais ir socialiniais
oartneriais.

Praktiniams igldZiams igyti
studentams sudarytos
s4lygos pasirinkti praktikas
ivairiose su aplinka ir jos
apsauga susijusiose imonese
ir istaigose,
bendradarbiaujant su
buwsiais universiteto
studentais ir socialiniais
partneriais,
Nuo 2016 m. siekiant
pagilinti augalq sistematikos
ir ekologijos Zinias, buvo
pakoreguota Aplinkos
geologijos ir ekologijos
praktika, kurios metu
studentai supaZindinami su
ivairiomis gamtinemis ir
antropogeninemis
ekosistemomis,
fitocenozemis. Si4 praktik4
veda VDU Kauno
Botanikos sodo Kolekcijq
skyriaus vadovas dr. A.
Balsevidius.
Studentai aktyviai dalyvauja
Erasmus praktikq
konkursuose ir atlieka
praktikas dalyvaujandios
Salies uZsienio fmoneje ar
organizacijoje, kurios
suteikia galimybes
prisitaikyti prie visos
Bendrijos darbo rinkos
reikalavimq ir sustiprinti
profesinius igudZius
Vykdomos VDU Karjeros
dienos, kuriq metu studentai
gali tiesiogiai bendrauti su
b[simq darbdaviq atstovais,
buvusiais absolventais ir
socialiniq partneriq atstovais
ir susirasti oraktikos vietas.

20t6

5 Suteikti didesnes
galimybes studentams
dalyvauti programos
valdyme, tiek renkant
informacij4 iS studenq
(per SPK veikla ir visos

Be VDU centralizuotai
vykdomos studijq kokybes
vertinimo sistemos,
Aplinkotyros katedros
iniciatyva tredio ir ketvirto
kurso studentai dalwauia

2014-2016Studentq dalyvavimas
studijq programos
valdyme
reglamentuojamas
dviem naujais
universiteto lvsmens



Programos vertinim4),
tiek ir per griZtamojo
rySio apie igyvendintus
veiksmus skleidimo
studentams veikla"

studijq programos valdyme,
teikia pasifllymus studrjq
programos tobulinimui
(rengiami susitikimai).
GMF taryboje yra ir
studentq atstovai, kurie
aktyviai dalyvauja ne tik
savo, bet ir viso fakulteto
studijq programq valdyme.

dokumentais:
I.VDU studijq
programq kokybes
uZtikrinimo tvarkos
apra5as, patvirtintas
Senato 2016 m. kovo
9 d. nutarimu Nr. 2-4.
2.VDU griZtamojo

ry5io studijq kokybei
tobulinti tvarkos
apra5as, patvirtintas
2016-06-29 Senato
nutarimu Nr. 4-12.

6 Persvarstyti dabartinf
Programos turini
atnaujinant kursus (pvz.,
Statistiniq metodq
aplinkotyroje ir
biologijoje kurs4),
atsisakant kai kuriq temq
pasikartojimo
skirtinguose kursuose
(pvz., kai kuriq chemijos
pagrindq dalykq
Aplinkos geologijoj e).

Bakalaury studrjq
programos komitetas 2015
m. atliko detaliq visq studijq
dalykq analizg. Buvo
atnaujinti daugumos dalykq
turinys, atsiZvelgiant i
SKVC eksperfq
rekomendacijas, itraukiant
naujus tynmq metodus,
programas, atsisakant
besikartojandiq temq. Nuo
2016 m. rudens semestro i
studijq programq itrauktas
naujas dalykas,,Aplinkos
kokybes tyrimai ir
fiIollitori1gns".

20r5-2016Studrjq programos
tobulinimas ya
nepertraukimas
procesas, todel ir
toliau bus vykdoma
programos analize,
atnaujinimas ir
tobulinimas.

Gerinti laikinas s4lygas
skatinant
judum4.

personalo
Skatinant personalo j udum4,
Aplinkotyros ir ekologijos
studijq programos destytojai
vyko i daugiau kaip 20
vrzrtt4 t
universitetus.
Aplinkotyros
darbuotojai
esamas
galimybes,

skirtingus

katedros
i5naudoja

mobilumo
dalyvauja

Erasmus programoje bei
kitose ivairiq fondq
finansuojamose mobilumo
programose, staZuotese.
Planuoj ama uLme gzti nauj us
rySius su kitq Saliq
institucijomis ir stiprinti
esamus rySius, siekiant
didesnio d0stytojq
mobilumo. Universitete yra
sudarytos s4lygos dirbti
nuotoliniu b[du.
pasitelkiant virtualia

2014-20t6 Personalo judumo
skatinimas
planuojamas ir toliau,
siekiant kuo labiau
padidinti tarptautinius
mainus.



mokymosi aplinkq, todel
destytojui i5vykus i judumo
vizitq darbas gali btiti
orsanizuoiamas Siuo bfdu.

8 Gerinti baigiamqjq darbq
kokybg (i5plesti
diplominiq darbq temq
sqra5us, pavadinimq
formulavim4, pateikti
platesng konteksto
anahzg ir rezultatq
aptarim4, nuorodq
panaudojim4) ir
vadovavimo procesQ
galbtt per tam tikslui
skirtq moksliniq tyrimq
metodq kurs4.

Kiekvienais studijq metais
studentai gali rinkti iS
daugiau kaip 50 jvairiq
diplominiq darbq temq.
Sifllomos temos nuolat
skelbiamos studentams.
siekiant juos kuo anksdiau
itraukti i moksling veikl4.
Gerinant baigiamqjq darbq
kokybg, tredio kurso
studentai (Statistiniai
metodai aplinkotyroje ir
biologijoje; Aplinkos
kokybes tyrimai ir
monitoringas dalyko
pradZioje) supaZindinami su
baigiamqjq darbq struktrlra
ir reikalavimais. Parengtos
baigiamqjq darbq kokybes
gerinimo rekomendacijos
studentams.

2015

9 Kartu su VDU Kokyb€s
ir inovacijq centru ivesti
specialq kursq apie
mokymo metodus ir
pedagogikos pagrindus
jauniems destytojams
(iskaitant destytojus
asistentus).

2015 metais desfytojai
dalyvavo VDU Inovatyviq
studrjq instituto parengtuose
mokymuose, skirtuose
nuotolinio
mokymosi organizavimui
(dalykq parengimas, studijq
organizavimas) virtualioje
aplinkoje, vaudo
konferencijq irankiq
naudojimui, atvirq Svietimo
i5tpklir+ ir k[rybiniq
bendrijq licencijq
panaudojimui.
Be to, nuo 2015 m. VDU
pradejo vykdyti Anglq
kalbos mokymus
akademiniam personalui,
kas igalina pagerinti
destyma anelu kalba.

2015 Planuojama ir toliau
konsultuotis su VDU
Inovatyviq studijq
institutu del seminary
ar specialiq kursq
desQrtojams
organizavimo.
Atsiradus galimybei,
bus dalyvaujama
rengiamuose
kursuose.

10 Reguliariai rykdyti
pana5iq programq
konkurencingumo
analizg, absolventq
isidarbinimo analizg, taip
pat ir detalias dabartiniq
Programos studentu

Kiekvienais metais (VDU
Karjeros centre ir
Aplinkotyros katedroje)
vykdoma pana5iq studijq
pro gmmrl konkurencingumo
analiz€ bei absolventq
isidarbinimo analize.

2014-201,6



elgesio ir jq motyvacijos
apLvalgas ir motyvus
pasirenkant Siq konkredi4
Program4.

Kasmet analizuojant studijas
baigiandiq studentq
apklausos rezultatus,
i5rySkinami studentq
motyvacijos aspektai, taip
pat vykdoma programos
pasirinkimo motyvttr analizd,
kuri4 atlieka Marketingo
tarnvba.

t l Apsvarst5rti studijq
konsultanto sistemos
idiegim4.

GMF studijas kuruoja 2
prodekanai, kurie teikia
konsultacijas studijq
klausimais. Sudarytos
galimybes studentams
tiesiogiai bendrauti su
Aplinkotyros katedros
darbuotojais, studrjq
komitetu, darbq vadovais.

20t4-20t6 Studijq sistema
visame universitete
yra vieninga, todel
Aplinkotyros katedra
negali idiegti atskiros
studijq konsultanto
pareigybes, be to,
n0ra poreikio atskirai
pareigybei, nes
funkcijas atlieka kiti
asmenvs.

t2 Apsvarst5rti socialiniq
partneriq ir buvusiq
studentg forumo
galimybg.

Buvo apsvarstyta socialiniq
partneriq ir buwsiq
stpdentq forumo galimybe ir
nutarta didinti
bendradarbiavim4 su
socialiniais partneriais ir
palaikyti kuo glaudesnius
rySius su buvusiais
studentais. Vykdomos VDU
Karjeros dienos, kuriq metu
i VDU awyksta socialiniq
pdrtneriq atstovai, siekiama
padidinti bendradarbiavimo
galimybes. VDU taip pat
veikia VDU Alumni klubas.

20t6

Data:2016 m. liepos 4 d.

Studijq programos vadovas:

Gamtos mokslq fakulteto dekanas:

Doc. dr. Audrius Dedele
(vardas, pavardd)

Doc. dr. Saulius
Mickevidius
(vardas, pavardd)


