KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS
STUDIJŲ PROGRAMOS AUTOTRANSPORTO ELEKTRONIKA (653E21009)
KOKYBĖS TOBULINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO METU NUSTATYTŲ
TRŪKUMŲ ŠALINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

1.

2.

Išorinio vertinimo
ekspertų
rekomendacija

Gerinti vadovybės,
dėstytojų ir
studentų
bendravimą.

Svarbu gerinti
studentų užsienio
kalbų (anglų)
mokymą.

3.

Būtina didinti
studentų
dalyvavimą judumo
programose

4.

Išsamiau dėstyti
projektavimo temą
programos studijų
rezultatams pasiekti

Priemonės pavadinimas

Atsakingi
asmenys

Įgyvendinimo
terminai

Siekiami
rezultatai

Nuolat,
pradedant
2015/16 m. m.

Glaudesnis ir
atviresnis
vadovybės,
dėstytojų ir
studentų
bendravimas.

1. Organizuoti bendras
diskusijas studijų
proceso organizavimo,
paslaugų studentams
teikimo kokybės ir kitais
aktualiais visoms
suinteresuotoms pusėms
klausimais

EEKSPD
vadovas

2. Popaskaitinės veiklos
organizavimas (sporto
renginiai, konkursai,
ekskursijos ir pan.)

Studijų ir
komunikacijos
tarnyba,
Studijų
programos
komitetas

1. Sudaryti sąlygas
studentams
studijuoti atskirus
programos dalykus
anglų kalba

EEKSPD
vadovas

2017/18 m. m.

2. Bendrų praktinių ir
laboratorinių darbų
organizavimas kartu su
atvykusiais studijoms
Erasmus studentais

EEKSPD
vadovas

2017/18 m. m.

3. Lektorių užsieniečių
kvietimas skaityti
paskaitas studentams

EEKSPD
vadovas,
Tarptautinių
ryšių
koordinatorius

2016/17 m. m.

1. Ieškoti ir užmegzti
naujus ryšius su užsienio
įmonėmis, galinčiomis
priimti studentus
praktikai
2. Plėsti akademinius
ryšius su ES aukštojo
mokslo institucijomis,
užtikrinant didesnę
galimybę Kolegijos
studentų dalinėms
studijoms užsienyje
1. Studijų programos
turinio atnaujinimas
įtraukiant į programą
semestrinius darbus.

Maždaug
trečdalio
studijų
programoje
studijuojančių
studentų
patobulėjęs
komunikavimas
anglų k.

Tarptautinių
ryšių
koordinatorius

2016/17 m. m.

Lyginant su
2010/15 m.
laikotarpiu iki
10 proc.
padidėjęs
studentų
aktyvumas
mobilumo
programose

Studijų
programos
komitetas

2016 m.
rugsėjis

Įgūdžiai ir
kompetencijos
projektavimo
tikslams

5.

Siūloma įtraukti
daugiau praktinių
užsiėmimų
studentams.

6.

Peržiūrėti
baigiamųjų darbų
vertinimo procesą ir
nuspręsti, ar juos
reikia vertinti
išsamiau, siekiant
užtikrinti
nuoseklesnį ir
platesnį rezultatų
pasiskirstymą

2. Papildyti studijų
programą
dalyku „Projektų
valdymas“
3. Baigiamojo darbo
rengimą išdėstyti per abu
baigiamuosius studijų
semestrus, į jo programą
įtraukiant paskaitų apie
projektavimo metodus
1. Sudaryti sąlygas
studentų savanorystės
praktikoms įmonėse
2. Inicijuoti popaskaitinę
praktinę, kūrybinętiriamąją veiklą BOSCH
mokymo centre ir kt.
kolegijos laboratorijose.
3. Atnaujinti studijų
programą
specialybiniams
teoriniams
kontaktiniams
užsiėmimams numatant
ne daugiau 50 proc.
4. Praplėsti probleminio
mokymo metodo
taikymą
1. Atnaujinti semestrinių
ir baigiamųjų darbų
dalykų aprašus aiškiai
suformuluojant tęstinius
studijų rezultatus.
2. Peržiūrėti ir esant
poreikiui atnaujinti
Baigiamųjų darbų
vertinimo kriterijus

įgyvendinti, iki
30-40 proc.
padidėjęs
baigiamųjų
darbų temų
inicijavimas iš
su studijų
programa
susijusių
įmonių

Studijų
programos
komitetas

Direktoriaus
pavaduotojas
akademinei
veiklai

2017/18 m. m.

Patrauklesnės
studijos, iki 50
proc. sumažėjęs
studentų
nubyrėjimas
lyginant su
2010/15 m.
laikotarpiu

2016/17 m. m.

Nuoseklesnis
baigiamųjų
darbų rezultatų
vertinimas

7.

Įdiegta kokybės
sistema turi
numatyti vidutinės
trukmės laikotarpio
veiklos planus
katedros ir studijų
programos
lygmeniu

Sudaryti EEKSP
departamento veiklos
planą mokslo metams

EEKSPD
vadovas

Pradedant
2016 m.
rugsėjo mėn.

8.

Studentai turi
aktyviau ir daugiau
tiesiogiai dalyvauti
kokybės valdymo
procese

1. Įtraukti studentus į
studijų programos
atnaujinimo darbo grupę
2. Įtraukti studentus į
studijų programos
savianalizės rengimo ir
vidinio vertinimo veiklas

EEKSPD
vadovas,
Studijų
programos
komitetas

2015/16 m. m.

Iki 10-15 proc.
padidėjęs
departamento
vadovo ir
studijų
programos
komiteto darbo
efektyvumas
bei, lyginant su
2010/15 m.
laikotarpiu, iki
40 proc.
padidėję
užsakymai iš
soc. partnerių
taikomiesiems
tyrimams ir
konsultacijoms
Padidėjusi
studijų
programos
realizavimo
kokybė (dalykų
dėstymo,
dėstytojų –

3. Sistemingai
organizuoti fokus grupių
diskusijas su visų kursų
studentais
4. Sistemingai atlikti
studentų apklausas
vertinant dalykų
dėstymo kokybę, o
apklausų rezultatų
pagrindu tobulinant
dėstymo ir turinio
kokybę.

studentų
bendravimo
kultūra ir pan.)

