
 STUDIJŲ KRYPTIES TOBULINIMO PLANO IR PAŽANGOS ATASKAITOS FORMA  
Studijų krypties tobulinimo planas ir pažangos ataskaitos forma. Plane ir ataskaitoje turi būti nurodyta:  
1.Tobulintinos sritys su išorinio vertinimo balais;  
2. Išorinio vertinimo ekspertų pastabos ir rekomendacijos;  
3. Kas planuojama padaryti, atsižvelgiant į rekomendacijas ir pastabas;  
4. Atsakingas asmuo(-enys);  
5. Įvykdymo terminas;  
6. Rezultatas (įrašomas teikiant pažangos ataskaitą numatytais terminais).  
  

ŽURNALISTIKOS STUDIJŲ KRYPTIES (SP „ŽURNALISTIKA“ (6121JX025), „ANALITINĖ ŽURNALISTIKA“ (6211JX032),  
TOBULINIMO PLANAS IR PAŽANGOS ATASKAITA  

  

Nr.  
Tobulintina sritis 

(balai)  
Išorinio vertinimo išvados, 

rekomendacijos  
Problemų sprendimo 

priemonės  
Atsakingas asmuo  

Įvykdymo 
terminas  

Rezultatas  

1.   Studijų tikslai, 
rezultatai ir 
turinys  

1.1  Kadangi apibendrinamojo 
įvertinimo gana daug, ekspertų grupė 
rekomenduotų sudaryti abiejų pakopų 
vertinimo strategiją, į kurią įeitų 
vertinimo apimtis, būtinybė ir sąsajos 
su  studijų rezultatais.   

 1.1. Peržiūrėti SP dalykų 
aprašus, išanalizuoti numatytas 
studentų pasiekimų vertinimo 
strategijas ir pasitelktus metodus, 
juos koreguoti nustačius dermės 
trūkumą tarp siekiamų studijų 
rezultatų ir pasirinkto vertinimo.   

SPK (I ir II pakopa) 
 

 Iki 2023 m. kovo 
15 d.  

  

1.2  Dar labiau abiejose pakopose 
integruoti praktinius elementus, nes 
daug modulių išlieka labai teoriški. 

 1.2.1 Atnaujinti mokomojo 
interneto leidinio “Universiteto 
žurnalistas” koncepciją ir veiklą, 
akcentuojant audiovizualinio 
pasakojimo įgūdžių ugdymą bei 
įgalinant redaktoriaus pareigybę 
bei redakcinę kolegiją.  

KF administracija, 
SPK (I ir II pakopa) 

Iki 2022 m. 
pabaigos 

  

1.2.2 Peržiūrėti dėstomus 
dalykus, identifikuoti, kuriuose jų 
trūksta praktinių elementų ir 
integruoti daugiau praktinių 
užduočių, plečiant ir stiprinant 
bendradarbiavimą su Lietuvos ir 
užsienio medijomis. 

1.3  Grupė rekomenduoja atnaujinti 
abiejų studijų pakopų tikslus ir studijų 
rezultatus, atsižvelgiant į dabartines 
pasaulines tendencijas ir sudarant 

1.3.1 Identifikuoti pasaulines 
žurnalistikos tendencijas. Atlikti 
tiriamąsias išvykas į Šiaurės šalių 
žurnalistikos tyrimų ir studijų 
centrus. 

 SPK (I ir II pakopa) Iki 2022 m. 
pabaigos 

  

                                                                                                                              IŠRAŠAS TIKRAS                                                                                                                                              
 



atsvarą klasikinei programų 
orientacijai. 

 

1.3.2 Peržiūrėti studijų programų 
tikslų ir rezultatų sąsajas su 
identifikuotomis pasaulinėmis 
tendencijomis. Programų 
komitetuose atnaujinti ir patvirtinti 
patikslintus studijų programų 
tikslus ir studijų rezultatus.  

1.3.3 Atlikti reikiamus SP 

pakeitimus. 

  1.4 Kartu su studentais, darbuotojais ir 
praktinės veiklos atstovais išsiaiškinti, 
ar būtų pageidaujama rengti praktinio 
pobūdžio darbą kaip alternatyvą 
baigiamajam darbui. 

1.4.1 Konsultuojantis su visų 
suinteresuotų šalių atstovais 
nustatyti pridėtinę baigiamojo 
bakalauro darbo rengimo vertę. 
Atlikti tyrimą ir nustatyti 
alternatyvaus baigiamojo darbo 
tikslingumą. 

SPK (I ir II pakopa), 
Patarėjų taryba, 
Studentų atstovybė  

Iki 2022 m. 
pabaigos 
 

 

2 Mokslo (meno) ir 
studijų veiklos 
sąsajos  

2.1  Ekspertų grupė susidarė įspūdį, 
kad dedamos dėmesio vertos 
tarptautinių tyrimų atlikimo pastangos, 
ypač kalbant apie tarptautines 
stipendijas, tačiau ateityje reikėtų 
labiau padidinti mokslinės veiklos 
tarptautiškumo kryptį. Tarptautinis 
matomumas vis dar nedidelis arba 
vidutinis. Reikėtų imtis papildomų 
priemonių, skatinant užsidegimą 
šiuolaikiniams tyrimams tarp fakulteto 
narių. 

2.1.1 Fakulteto lygmeniu įdiegti 
vidinę mokslinių projektų 
finansavimo sistemą. 
 

KF administracija, KF 
Mokslo skyrius   
 

Nuo 2022 m. 
pabaigos 
 

  

2.1.2 Fakulteto lygmeniu užtikrinti 
ir vykdyti premijavimo už mokslo 
pasiekimus sistemą.  

2.1.3 Fakulteto lygmeniu sudaryti 
ir užtikrinti sąlygas mokslininkams 
gauti metus sabbaticus, 
atliekamiems tyrimams vykdyti.  
 

2.2  Reikėtų didinti sąmoningumą ir 
nusiteikimą skelbti darbus 
pagrindiniuose tarptautiniuose 
žurnalistinių tyrimų leidiniuose. 
Publikacijų skaičius vietiniuose ir 
nacionaliniuose žurnaluose yra 
akivaizdžiai nepakankamas, todėl 
reikėtų stipriau orientuotis į 
tarptautinius leidinius. 

2.2.1 Stiprinti strateginę 
partnerystę su užsienio mokslo ir 
studijų įstaigomis, skiriant 
daugiau lėšų mokslininkų 
vizitams, stažuotėms ir bendrų 
projektų rengimui  

 

KF administracija, 
SPK (II pakopa), 
Žurnalistikos ir 
medijų tyrimų centras 
 

Nuo 2022 m. 
rudens semestro 

  



2.3  Grupė įvertino studentų įtraukimą 
į tiriamuosius projektus, tačiau tai 
reikėtų daryti ir tarptautiniu 
konkurenciniu lygmeniu. 

2.3.1 Numatyti gabių ir motyvuotų 
antrosios pakopos studentų 
įtraukimo į ŽMTC vykdomą 
mokslinę veiklą mechanizmą ir 
numatyti tikslinį finansavimą 

KF administracija, KF 
Mokslo skyrius  
Žurnalistikos ir 
medijų tyrimų centras 
Dalykų dėstytojai 
KF studentų mokslo 
draugija 

Veikia nuo 2022 
m. 

  

 2.4 Tyrimai dažniausiai yra sutelkti į 
tradicines žurnalistines temas. Viena 
vertus, tai didelė stiprybė, bet kita 
vertus, reikėtų daugiau dėmesio skirti 
naujausiems žurnalistikos teorijos ir 
tyrimų pasiekimams. 

2.4.1 Integruoti naujų 
žurnalistikos ir medijų teorijų bei  
tyrimų pasiekimus į dėstomus 
dalykus. Atlikti reikiamus SP 
pakeitimus. 

SPK (I ir II pakopa) Iki 2022 m. 
pabaigos 
Veikla tęstinė 

 

3.   Studentų 
priėmimas ir 
parama  

3.1  Į universitetą stojantiems ir 
būsimiems studentams reikėtų 
pasiūlyti detalesnius atitinkamos 
pakopos studentų atsiliepimus apie 
studijas. 

3.1.1 Surinkti, parengti ir 
publikuoti studentų atsiliepimus 
apie studijas. 

KF administracija, 
KF Komunikacijos 
skyrius 

Iki 2022 m. 
pabaigos 
Veikla tęstinė 
 

  

3.2  Universitetas turėtų sustiprinti 
studentams teikiamą paramą ir 
konsultacijas dėl mobilumo galimybių, 
taip užtikrindamas aukštos kokybės 
studentams skirtas praktikas studijų 
programos vykdymo metu. 

3.2.1 Sukurti informavimo sistemą 
siekiant teikti daugiau paramos ir 
konsultacijų studentams dėl 
mobilumo galimybių: inicijuoti 
informacinius seminarus (1 kartą 
per semestrą), platinti specialius 
naujienlaiškius, sistemingą 
gerosios patirties sklaidą kviečiant 
iš mainų grįžusius studentus 
dalytis studijų užsienyje patirtimi, 
nuomone apie mobilumo naudą. 

KF administracija, KF 
Studijų skyrius, KF 
Komunikacijos 
skyrius 
SPK (I ir II pakopa) 
Dalykų dėstytojai 

Nuo 2022 m. 
rudes semestro 
pradžios 
Veikla tęstinė 

  

4 Studijavimas, 
studijų pasiekimai 
ir absolventų 
užimtumas  

4.1  Apsvarstyti galimybę aktyviau 
reklamuoti žurnalistikos studijas tarp 
socialiai pažeidžiamų grupių. 

4.1.1 Rasti naujus būdus pasiekti 
socialiai pažeidžiamas grupes.  

KF administracija, KF 
Komunikacijos 
skyrius 

Nuo 2022 m. 
rudes semestro 
pradžios 

  

4.1.2 Suplanuoti viešinimo ir 

reklamos kampaniją, numatyti 

lėšų. 

4.2 Toliau stebėti pusiausvyrą tarp 
teorijos ir praktikos, ir tai, kaip 
studentai ir darbdaviai pripažįsta jos 
veiksmingumą. 

4.2.1 Inicijuoti sutartis su 
profesinės praktikos vietų 
institucijomis ir užtikrinti grįžtamąjį 
ryšį. 

 

KF administracija, 
Studijų programų 
komitetai, KF 
Komunikacijos 
skyrius   

Iki 2022 m. 
pabaigos 
 

 



4.2.2 Iš Fakulteto absolventų ir 
socialinių partnerių atstovų suburti 
patariamąjį organą - Patarėjų 
tarybą. 

 

4.3 Užtikrinant vidaus kokybę, stebėti 
universitete taikomų netinkamo 
akademinio elgesio procesų 
veiksmingumą. 

4.3.1 Parengti prevencines 
Akademinės etikos interaktyvias 
gaires.  

KF Akademinės 
etikos komisija, 
Studentų atstovybė 

KF Komunikacijos 
skyrius 

Iki 2022 m. 
pabaigos 
 

 

4.3.2 Su naujomis gairėmis 

supažindinti visą akademinę 

bendruomenę.   

4.4 Užtikrinti, kad visi studentai 
susipažintų su oficialia skundų ir 
apeliacijų pateikimo tvarka. 

4.4.1 Parengti interaktyvias 
skundų ir apeliacijų pateikimo 
gaires. 

 

KF Ginčų komisija, 
Studentų atstovybė 

KF Komunikacijos 
skyrius 

Iki 2022 m. 
pabaigos 
 

 

4.4.2 Su naujomis gairėmis 
supažindinti visą akademinę 
bendruomenę.   

4.5 Programose reikėtų stengtis 
padidinti studentų skaičių, kurie 
įsidarbintų pagal suteiktą kvalifikaciją 
ir toliau tęstų žurnalistų karjerą. 

4.5.1 Inicijuoti bendradarbiavimo 
sutartis su profesinės praktikos 
vietų institucijomis. 

  

KF administracija, 
Studijų programų 
komitetai, KF 
Komunikacijos 
skyrius   

Supažindinti visą 
akademinę 
bendruomenę. 

Veikla tęstinė 

 

4.5.2 Iš Fakulteto absolventų ir 

socialinių partnerių atstovų suburti 

patariamąjį organą - Patarėjų 

tarybą. 

4.5.3 Deleguoti Patarėjų tarybai 

palaikyti ryšį su žurnalistais 

praktikais, siekiant sklandesnės 

studentų integracijos į profesinę 

veiklą. 

4.5.4 Rinkti ir skelbti informaciją 

apie įsidarbinimo vietas.    



5 Dėstytojai  5.1  Ekspertų grupė įvertino 
tarptautinę dėstytojų mainų per 
„Erasmus+“ programą patirtį ir toliau 
skatina visus fakulteto narius naudotis 
šiomis galimybėmis.  

 5.1.1 Rengti akademinius 
seminarus, skatinančius aktyviau 
tęsti dėstymo ir mokymosi 
Erasmus vizitus.   

KF administracija, 
Studijų programų 
komitetai, 
Programų dėstytojai 

Nuo 2022 m. 
rudens semestro 

  

5.2 Ekspertų grupė įvertino ir praktinę 
dėstytojų patirtį, siejamą su klasikinės 
žurnalistikos temomis, tačiau reikėtų 
dėti daugiau pastangų įtraukti visus 
dėstytojus į tyrimus, ypač turinčius 
didesnį tarptautinį poveikį. 

5.2.1 Rengti akademinius 
seminarus, skatinančius aktyviau 
teikti paraiškas tarptautiniams 
mokslo projektams.  

VU MID, KF 
administracija, KF 
Mokslo skyrius   
 

Nuo 2022 m. 
rudens semestro 

 

5.3 Dėstytojai yra praktinės 
žurnalistikos specialistai, tačiau 
egzistuoja pavojus praleisti paskutines 
žurnalistikos tendencijas ir 
pasiekimus. Ekspertai rekomenduoja 
dėstytojams rasti tvirtesnes sąsajas su 
naujausiais žurnalistikos praktikos ir 
tyrimų pasiekimais. 

5.3.1 Užtikrinti inovatyvių medijų ir 
žurnalistų patirties perdavimą  
dėstytojams, bendradarbiaujant 
su medijų tyrėjais ir praktikais.  

SPK (I ir II pakopa) Nuo 2022 m. 
rudens semestro 

 

6.   Studijų materialieji 
ištekliai  

6.1  Universitetas skiria tinkamą 
dėmesį studijų infrastuktūrai, kuri yra 
tinkama, šiuolaikinė ir reguliariai 
atnaujinama. Svarbu ir toliau skirti 
didelį dėmesį priemonėms, 
užtikrinančioms studijų kokybę, 
atnaujinti mokslinę literatūrą ir 
šiuolaikinę įrangą bei toliau užtikrinti 
galimybę studentams naudotis 
pagrindiniais internetiniais šaltiniais 
ateityje. 

6.1.1 Sistemingai identifikuoti 
naujus materialiuosius programų 
įgyvendinimo poreikius. Užtikrinti 
materialiųjų poreikių užtikrinimą. 
 

SPK (I ir II pakopa) 
KF administracija 
 

 Nuo 2022 m. 
rudens semestro 

  

7 Studijų kokybės 
valdymas ir 
viešinimas  

7.1  Reikėtų paįvairinti studijų 
programų komiteto sudėtį. Grupė 
rekomenduoja į jį kaip atskirą grupę 
įtraukti alumnus, daugiau socialinių 
partnerių (jeigu įmanoma) ir galbūt 
reguliariau keisti socialinius 
partnerius. Galbūt darbo delegavimas 

 7.1.1 Įvesti rotaciją SPK 
socialiniams partneriams.  

SPK (I ir II pakopa)  Nuo 2022 m. 
rudens semestro 

  

7.1.2 Iš Fakulteto absolventų ir 

socialinių partnerių atstovų suburti 

patariamąjį organą - Patarėjų 

tarybą. 



komiteto padaliniams padėtų išvengti 
per didelės studijų programos 
komiteto narių apkrovos.  

7.1.3 Deleguoti Patarėjų tarybai 
palaikyti ryšį su žurnalistų 
profesiniu lauku, jog būtų 
efektyviau užtikrintas savalaikis 
programų atnaujinimas. 

7.2 Studijų programos komiteto 
darbas turėtų būti skaidresnis. Kasmet 
skelbiama studijų programos komiteto 
darbo ataskaita ir studijų plano 
pakeitimai būtų naudingi ne tik 
fakulteto tarybai, bet ir studentams bei 
visai katedros bendruomenei. 

7.2.1 Sukurti nuoseklią Fakulteto 
bendruomenės informavimo apie 
SPK sprendimus sistemą.    

SPK (I ir II pakopa), 
KF Komunikacijos 
skyrius 
 

Nuo 2022 m. 
rudens semestro 

 

7.3 Reikėtų patobulinti ir formalizuoti 
grįžtamojo ryšio iš studentų apie jų 
kursų modulius/ bendrai apie 
programą surinkimą: galima pasiūlyti 
sudaryti metines arba pusmečio 
„focus“ grupes su studentais arba 
įtraukti studentus į studijų programų 
komitetą. Taip būtų galima užtikrinti, 
kad studentai jaustųsi gaunantys 
daugiau galimybių savo nuomonei 
išreikšti. 

7.3.1 Atlikti metines ir/arba 
pusmečio apklausas sudarant 
fokusuotas studentų grupes, 
siekiant nustatyti pasitenkinimą 
studijomis.   

SPK (I ir II pakopa) 
Studentų atstovybė 
 

Nuo 2022 m. 
rudens semestro 

 

7.3.2 Deleguoti daugiau studentų 

atstovų (ne mažiau kaip du) į 

studijų programų komitetus. 

7.4 Kitą savianalizės suvestinę reikėtų 
surašyti aiškiau, ypač konkrečiau ir 
tiksliau nurodant esamų sistemų 
silpnybes ir stiprybes. 

7.4. „Peržiūrėti SP dalykų 
aprašus, išanalizuoti numatytas 
studentų pasiekimų vertinimo 
strategijas ir pasitelktus metodus, 
juos koreguoti nustačius dermės 
trūkumą tarp siekiamų studijų 
rezultatų ir pasirinkto 
vertinimo.“  1 Rengiant kitas 
savianalizės suvestines išryškinti 
esamų sistemų stiprybes ir 
tiksliau nurodyti silpnybes jas 
susiejant su sprendimo būdais ir 
iniciatyvomis.  

Savianalizės 
suvestinės rengėjų 
grupė  

Iki SKVC 
nurodyto termino 

 

Darbo grupės vadovas: Doc. dr. Andrius Gudauskas  
                                      Dr. Džina Donauskaitė   
                                      Doc. dr. Lina Murinienė  
Data:  2022-04-15 


