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EiI.Nr. Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai Rekomendacijų Pastabos
įgyvendinimo

terminai
1. Reikėtų stiprinti mokslinius tyrimus šioje studijų 2013-2015 metais dėstytojai, dirbantys Zemėtvarkos studijų programoje, Kasmet Savianalizės metu

kryptyje, iskaitant akademinio personalo ir studentų dalyvavo 9 moksliniuose projektuose, susijusiuose su šia studijų kryptimi. nebuvo konkrečiai
įtraukimą i ši procesą. Per pastaruosius 3 metus fakulteto dėstytojai kartu su Žemėtvarkos nurodyti visi

studijų programos magistrantais parengė ir publikavo daugiau kaip 20 moksliniai tyrimai,
mokslinių straipsnių [vairiuose mokslo leidiniuose. Siekiama šias kuriuos vykdė
tendencijas išlaikyti ir ateityje, dar aktyviau įtraukiant magistrantus (ir kitų Žemėtvarkos studijų
studijų pakopų studentus) i fakulteto mokslinę veiklą. programoje

dalyvaujantis
akademinis

I personalas.
2. Fakultetas turėtų skatinti mokslinių tyrimų grupių Akademinis personalas turi tam tikrus mokslinių tyrimų prioritetus ir Kasmet

steigimą. atlieka tyrimus atsižvelgiant i skirtingas sritis bei bendradarbiaujant
tarpusa vyj e. Tokias tendencijas pakankamai gerai atspindi tai, kad
dauguma mokslinių straipsnių yra parašyti kelių autorių,
bendradarbiaujančių tarpusavyje. Be to prie mokslo ir studijų projektų. dirba kelių tyrėjų komanda, taip papildydami vienas kito žinias .

3. Tyrimai turėtų atspindėti akivaizdžią įtaką programos Atliekamų mokslinių tyrimų rezultatai tiesiogiai panaudojami studijų Kasmet
tikslams ir studijų rezultatams. procese, keičiant studijų dalykų aprašus, įtraukiant tyrimų rezultatus i

dalykų turini bei siūlant baigiamųjų darbų temas. Be to jau daugiau kaip 10
metų ASU organizuojama studentų mokslinė konferencija, kurioje jie
pristato savo tyrimus. Pastaraisiais metais keli magistrantai (su darbų
vadovais) savo tyrimų rezultatus publikavo užsienio šalių (Latvijos ir
Ukrainos) universitetų konferencijų pranešimų leidiniuose, dalyvavo
mokslinėse konferencijose.

4. Dėstytojai ir studentai turėtų buti supažindinami su Kiekvienais metais vasario mėnesio viduryje fakultete vyksta mokslinė Kasmet
tyrimų rezultatais. konferencija "Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto mokslinių tyrimų

rezultatai", kurios metu fakulteto ir universiteto bendruomenei yra
pristatomi ataskaitiniais metais vykdyti atskirų fakulteto institutų
moksliniai tyrimai ir jų rezultatai. Kasmet balandžio mėnesio pirmą savaitę



universitete organizuojama mokslinė konferencija "Jaunasis
mokslininkas", kurioje kiekvieno fakulteto magistrantai atskirose sekcijose
pristato savo atliktų mokslinių tyrimų rezultatus. Reikšmingiausi tyrimai
pristatomi bendrame šios konferencijos studentų posėdyje. Abejose
konferencijose pristatytų mokslinių tyrimo rezultatų pagrindu rašomi
moksliniai straipsniai publikuojami įvairiuose mokslo žurnaluose.

5. Studijų programos patobulinimai turėtų būti Studijų programų tobulinimai svarstomi studijų programos komiteto ir Kasmet
nuosekliai aprašyti dokumentuose. Žemėtvarkos ir geomatikos instituto, kuruojančio programą, posėdžiuose,

nuosekliai išdėstom i šių posėdžių proto kol uose. Galutinius studijų
programų komitete apsvarstytus ir nutartus tobulinimus tvirtina fakulteto
Taryba, universiteto rektoratas ir senatas. Visi su studijų programos
tobulinimu susiję protokolai ir nutarimai perduodami studijų programos
komiteto pirmininkui bei fakulteto prodekanui, atsakingam už studijų
programas.

6. Turėtų būti skatinamas dėstytojų ir studentų judumas. lr dėstyto jai, lr studentai nuolat skatinami dalyvauti ERASMUS Kasmet
programoje, NOV AlBOV A ar kituose tarptautiniuose kursuose bei vykti i
stažuotes ir seminarus užsienio šalyse. Nuo 2013 metų iki dabar dėstytojų
vizitų i kitas šalis būdavo vidutiniškai 10 kasmet, studentų - po 7 per
metus. Per tą pati laiką vidutiniškai buvo 7 užsienio dėstytojų vizitai bei 11
užsienio studentų vizitų per metus.

7. Kai kurių dėstytojų darbo krūvis atrodo per didelis ir Darbo krūvis yra nustatomas pagal Universiteto pedagoginio darbo 2015 m. rugsėjo
turėtų būti sumažintas. planavimo metodiką, priklausomai nuo studentų skaičiaus kiekviename mėn.

fakultete. ! ji įtraukiama kontaktinės ir nekontaktinės darbo valandos,
mokslinis bei metodinis darbas. Nuo 2013 iki 2015 metų kontaktinės
dėstytojų, dirbančių Žemėtvarkos studijų programoje, darbo valandos
vidutiniškai sumažėjo nuo 644 iki 572 val., tai yra apie 12 procentų.

8. Fakultetas turėtų ivertinti lr prižiūrėti pastato Fakulteto pastato renovacijos darbai baigti. Auditorijos ir laboratorijos 2016 m. rugsėjo
renovacijos projekto, 0 taip pat auditorijų ir naudojamos studijų procese pilnai įrengtos, aprūpintos reikalinga įranga ir mėn.
laboratorijos įrengimo galutinį rezultatą. tinkamos sklandžiam studiįu procesui vykdyti.

9. Turėtų būti peržiurėtos priėmimo sąlygos ir Priėmimo sąlygos ir reikalavimai atnaujinami pagal būtinybę ir viešinami Kasmet
reikalavimai bei garantuotas šios informacijos ASU tinklapyje skiltyje "Stojantiesiems".
aiškumas.
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