KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS
STUDIJŲ PROGRAMOS AUTOMOBILIŲ TECHNINIS EKSPLOATAVIMAS
(653E21008) KOKYBĖS TOBULINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO METU
NUSTATYTŲ TRŪKUMŲ ŠALINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Išorinio vertinimo ekspertų
rekomendacijos
Dėstytojams dirbti
intensyviau, siekiant
aukštesnio lygio dalyvaujant
tarptautinių mainų
programose;
Kolegija turi sukurti
personalo tarptautinių mainų
plėtros strategiją ir padidinti
personalo skaičių,
dalyvausiantį šio tipo veikloje
Parengti ir įgyvendinti
strategiją, siekiant pagerinti
dėstytojų užsienio kalbos
(anglų) mokėjimo lygį

Priemonės
pavadinimas
Dalykų užsienio
kalba aprašų
rengimas

Atsakingi
asmenys
Direktoriaus
pavaduotoja
akademinei
veiklai

Personalo tarptautinių
mainų plėtros
strategijos
įgyvendinimas

TMIKSPD*
vadovas

Dėstytojų užsienio
kalbos (anglų)
kompetencijų
tobulinimo strategijos
įgyvendinimas

3.

Daugiau mokslinių tyrimų
veiklos tiesiogiai susijusios
su SP galėtų būti apsvarstyta,
kuri padėtų nubrėžti ateities
gaires SP

4.

Kolegija turi padidinti
bibliotekos ir skaityklos
renovacijos tempą kaip
įmanoma greičiau, o tuo
laikotarpiu turi pateikti
studentams geresnį
alternatyvų sprendimą, nei
tas, kuris yra dabar
Pasenusios knygos turi būti
pašalintos iš bibliotekos ir
kolegija turi sukurti strategiją
dėl literatūros bei vadovėlių
atnaujinimo šiai studijų
programai
Patalpos ir įranga naudojama
kai kurių dalykų praktiniams
darbams turi būti atitinkamai
modernizuota ir išplėsta,
siekiant patenkinti šią SP
studijuojančių studentų
skaičių

Eil.
Nr.
1.

2.

5.

6.

7.

Kolegija ir SP komitetas turi
sukurti ir įgyvendinti
metodologiją, kaip padidinti
studentų dalyvavimą mokslo

Įgyvendinimo
terminai
2015 m. IV
ketvirtis

Siekiami
rezultatai
Personalo
intensyvesnis
dalyvavimas
tarptautinių
mainų
programose

TMIKSPD
vadovas

2015 m. IV
ketvirtis

Mokslo taikomųjų
tyrimų tematinio
plano realizavimas

TMIKSPD
vadovas

2015 m. IV
ketvirtis

Bibliotekos
renovacijos darbų
pagal infrastruktūros
planą įgyvendinimas

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

2015 m. IV
ketvirtis

Padidėjęs
dėstytojų
gebančių
dėstyti studijų
dalykus
užsienio kalba
(anglų) skaičius
Mokslo
taikomieji
tyrimai,
padėsiantys
nubrėžti SP
ateities gaires
Renovuota
biblioteka

Literatūros bei
vadovėlių
atnaujinimo
strategijos
įgyvendinimas

Bibliotekos
vedėja

2016 m. I
ketvirtis

Naujausia
literatūra bei
vadovėliai šiai
studijų
programai

Specializuotų
auditorijų/laboratorijų
atnaujinimo plano
įgyvendinimas

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

2016 m. III
ketvirtis

Renovuotos
patalpos ir
nauja įranga
praktinių darbų
atlikimui

2016 m. I
ketvirtis

Studentai
aktyviai
dalyvaujantys
mokslo

ATE SP**
koordinatorius

TMIKSPD
vadovas

Studentų įtraukimo į
mokslo taikomuosius
tyrimus strategijos
įgyvendinimas

ATE SP
koordinatorius
TMIKSPD
vadovas
ATE SP

Eil.
Nr.

8.

Išorinio vertinimo ekspertų
rekomendacijos
taikomuosiuose tyrimuose ir
tarptautiniame studentų
mobilume

Baigiamųjų darbų lygis turėtų
būti pagerintas ir pažymiai
rašomi už baigiamuosius
darbus turėtų koreliuoti
geriau pagal standartą ir
baigiamųjų darbų kokybę

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
asmenys
koordinatorius

Studentų dalyvavimo
tarptautiniame
mobilume strategijos
įgyvendinimas
Studentų įtraukimas į
NORD+ projektą

TMIKSPD
vadovas

Baigiamųjų darbų
rengimo ir vertinimo
tvarka

TMIKSPD
vadovas

Baigiamųjų darbų
rengimo metodinės
rekomendacijos
Baigiamųjų darbų,
kuriuose vykdomi
tyrimai
organizacijoms
aktualiomis temomis,
vykdymas

Įgyvendinimo
terminai

Tarptautinių
ryšių
koordinatorė

2016 m. I
ketvirtis

ATE SP
koordinatorius
ATE SP
koordinatorius
TMIKSPD
vadovas
ATE SP
koordinatorius
TMIKSPD
dėstytojai

9.

10.

Grįžtamasis ryšys iš studentų
ir darbdavių turėtų būti
renkamas sistemingiau ir
reguliariau

Grįžtamojo ryšio iš
studentų ir darbdavių
rinkimo ir
apdorojimo
metodikos
įgyvendinimas

ATE SP
koordinatorius

Programos tobulinimo ir
stebėjimo proceso taikymas
turėtų būti geriau
dokumentuotas ir
patobulintas

Programos
tobulinimo ir
stebėjimo proceso
taikymo
dokumentavimo
tvarka

Direktoriaus
pavaduotoja
akademinei
veiklai

Nuo 2015 m.
rudens

Studijų kokybės
specialistė

Nuo 2015 m.
rudens

TMIKSPD
vadovas
Studijų kokybės
specialistė

* TMIKSPD – transporto ir mechanikos inžinerijos krypčių studijų programų departamentas
** ATE SP – automobilių techninio eksploatavimo studijų programa

Siekiami
rezultatai
taikomuosiuose
tyrimuose
Studentai
aktyviai
dalyvaujantys
mokslo
taikomuosiuose
tyrimuose ir
tarptautiniame
studentų
mobilume
Pagerėjęs
baigiamųjų
darbų lygis ir
vertinimų
koreliacija su
standartais ir
darbų kokybe
Kokybiškai
parengtų ir
apgintų
baigiamųjų
darbų rezultatų
bei
rekomendacijų
pritaikymas
praktiškai
organizacijose
Sistemingiau ir
reguliariau
renkamas
grįžtamasis
ryšys iš
studentų ir
darbdavių
Patobulintas ir
geriau
dokumentuotas
programos
tobulinimo ir
stebėjimo
procesas

