KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS
STUDIJŲ PROGRAMOS MEDŽIAGŲ APDIRBIMO INŽINERIJA (653H30001)
KOKYBĖS TOBULINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO METU NUSTATYTŲ
TRŪKUMŲ ŠALINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Išorinio vertinimo ekspertų
rekomendacijos
Peržiūrėti dabartinius studijų
programos rezultatus ir
užtikrinti, kad jie apimtų visus
studijų rezultatus, numatytus
EUR-ACE pirmos pakopos
inžinerijos studijų
akreditavimo standartuose ir
labiau atspindėtų naujausius
gamybos technologijos
laimėjimus.

Aprašyti baigiamojo darbo
rengimo procesą vadovaujantis
kitų studijų programos dalykų
modeliu. Numatyti baigiamojo
proceso rezultatus, apibrėžti
baigiamojo darbo užduotis ir
nustatyti vertinimo kriterijus.

Studijų programos ir dalykų
rezultatus skelbti Kauno
technikos kolegijos (KTK)
svetainėje anglų kalba.

Didinti programos žinomumą
Lietuvoje.

Priemonės
pavadinimas
Studijų
programos
rezultatų
koregavimas,
įvertinant EURACE pirmos
pakopos
inžinerijos
studijų
akreditavimo
standartus ir
naujausius
gamybos
technologijos
laimėjimus
Baigiamojo
darbo aprašo
rengimas
vadovaujantis
kitų studijų
programos
dalykų modeliu.

Studijų
programos ir
dalykų aprašai
anglų kalba.
Studijų
programos ir
dalykų aprašų
talpinimas KTK
anglų kalba
parengtoje
svetainėje
Studijų
programos
populiarinimo
strategijos,
kurios
tikslas
pritraukti
kuo
didesnį skaičių
studentų iš visos
Lietuvos,
rengimas
ir

Atsakingi
asmenys
Direktoriaus
pavaduotoja
akademinei
veiklai

Įgyvendinimo
terminai
2015 m. IV
ketvirtis

Siekiami
rezultatai
Patobulinta
studijų
programa

2015 m. IV
ketvirtis

Baigiamojo
darbo aprašas

2015 m. IV
ketvirtis

Mokslo
taikomieji
tyrimai,
padėsiantys
nubrėžti SP
ateities gaires
Studijų
programos ir
dalykų aprašai
KTK anglų
kalba parengtoje
svetainėje

TMIKSPD*
vadovas
MAI SP**
koordinatorius

Direktoriaus
pavaduotoja
akademinei
veiklai
TMIKSPD
vadovas
MAI SP
koordinatorius
TMIKSPD
vadovas
MAI SP
koordinatorius
Viešųjų ryšių
koordinatorė

2016 m. I
ketvirtis

TMIKSPD
vadovas

2016 m. IV
ketvirtis – 2018
m. II ketvirtis

MAI SP
koordinatorius

Studijų
programos
populiarinimo
strategija

Eil.
Nr.

Išorinio vertinimo ekspertų
rekomendacijos

Priemonės
pavadinimas
įgyvendinimas.

Atsakingi
asmenys

Įgyvendinimo
terminai

Siekiami
rezultatai

Mokyti dėstytojus į studijų
rezultatus orientuoto modelio,
kad būtų užtikrinta programos
studijų rezultatų, mokymo ir
mokymosi veiklos ir studentų
vertinimo darna.

Mokymai
dėstytojams „Į
studijų rezultatus
orientuotas
modelis.
Programos
studijų rezultatų,
mokymo/si
veiklos ir
studentų
vertinimo darna“
Specializuotų
laboratorijų
atnaujinimo
planas

Paslaugų
komercializavimo
projektų vadovas

2016 m. II - III
ketvirtis

TMIKSPD
vadovas

2016 m. IV
ketvirtis – 2018
m. II ketvirtis

Dėstytojų
kompetencijos,
leisiančios
užtikrinti
programos
studijų rezultatų,
mokymo ir
mokymosi
veiklos ir
studentų
vertinimo darną.
Renovuotos
patalpos ir nauja
įranga praktinių
darbų atlikimui

Atnaujinti laboratorijos įrangą,
kad studentai galėtų naudotis
tradicinėmis ir šiuolaikinėmis
mašinomis bei procesais
kolegijos patalpose ir kad jie
įgytų gebėjimų, atitinkančių
vietinės ir tarptautinės darbo
rinkos reikalavimus

Rengti studentus taip, kad jie
atitiktų globalios rinkos
poreikius, gerinti jų anglų
kalbos mokėjimą ir ugdyti
tarpkultūrinius gebėjimus.

Labiau įtraukti studentus į
kokybės užtikrinimo ir
programos plėtojimo procesą.

Formalizuoti visus programos
valdymo ir kokybės
užtikrinimo procesus.

MAI SP
koordinatorius
KTK
Infrastruktūros
padalinys

Anglų kalbos
kursai
studentams.
Įtraukimas į
NORD+
projektą
Studentų
įtraukimas į SP
komiteto veiklą.
Fokus grupių
diskusijos

Programos
valdymo ir
kokybės
užtikrinimo
procesų
dokumentacijos
rengimas.

TMIKSPD
vadovas

2016 m. IV
ketvirtis – 2017
m. II ketvirtis

Pagerėję
studentų anglų
kalbos įgūdžiai
ir dalyvavimas
tarptautiniame
studentų
mobilume

2016 m. IV
ketvirtis – 2018
m. II ketvirtis

Studentų
dalyvavimas
studijų
programos
kokybės
užtikrinimo ir
plėtojimo
veiklose.
Formalizuoti
programos
valdymo ir
kokybės
užtikrinimo
procesai.

MAI SP
koordinatorius
Užsienio kalbos
dėstytojai
TMIKSPD
vadovas
MAI SP
koordinatorius

Direktoriaus
pavaduotoja
akademinei
veiklai
TMIKSPD
vadovas

2016 m.

Studijų kokybės
specialistė

* TMIKSPD – transporto ir mechanikos inžinerijos krypčių studijų programų departamentas
** MAI SP – medžiagų apdirbimo inžinerijos studijų programa

