
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).  

  
INFORMACIJOS PASLAUGŲ STUDIJŲ KRYPTIES (SP „Verslo informacijos vadyba“ (6121JX022), „Informacijos sistemų vadyba“ 

(6211JX029), „Žinių vadyba ir lyderystė“ (6211JX030))  
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. Reikėtų peržiūrėti visų 
programų studijų 
rezultatus, kad būtų 
užtikrintas tinkamas 
bendrasis ir konkretaus 
dalyko mokymasis 
informacijos paslaugų 
kryptyje. 

1.1.1. Peržiūrėti ir kritiškai įvertinti ar ir kiek 
krypties SP studijų rezultatai atitinka informacijos 
paslaugų studijų krypties aprašo projekte 
nurodytas kompetencijas.  
 
1.1.2. Bendradarbiaujant su socialiniais 
Komunikacijos fakulteto partneriais iš verslo ir 
viešojo sektoriaus sudaryti būtiniausių 
kompetencijų sąrašą. 
 
1.1.3. Identifikavus neatitikimus, pakoreguoti 
krypties SP studijų rezultatus, atitinkamai juos 
suderinant su krypties aprašu bei socialinių 
partnerių išsakytais poreikiais. 
 
1.1.4. Atnaujinus krypties SP studijų rezultatus, 
peržiūrėti ir įvertinti studijų planų dermę su SP 
studijų rezultatais. Užtikrinti visų SP studijų 
rezultatų pasiekimą priskiriant studijų dalykus 
(modulius), kurie turi ugdyti atitinkamas 
kompetencijas. 

 SPK  2023-04-01  

1.2. Siūlomi dalykai ir 
kreditai turėtų būti 
peržiūrėti, kad būtų 
tinkamai plėtojamas 

1.2.1. Peržiūrėti ir atnaujinti studijų dalykų 
(modulių) aprašus suderinant dalyko studijų 
rezultatus su programos dalyko rezultatais pagal 
atnaujintą studijų planą, parenkant tinkamus 

 SPK  2023-04-01  



informacijos paslaugų 
krypties dalykų mokymas.  

metodus rezultatams pasiekti ir įvertinti, dėstomas 
temas, analizuojamą literatūrą. 

1.3. Pasiekimų vertinimas 
taipogi turėtų būti 
persvarstytas, kad būtų 
tinkamai gilinamasi į studijų 
dalykams aktualias sritis, o 
studentai būtų skatinami 
siekti ne tik paviršutiniško 
mokymosi.  

1.3.1. Bendradarbiaujant su edukologijos 
specialistais parengti gaires dėstytojams apie 
veiksmingą pasiekimų vertinimo sistemą, kuri 
leistų ne tik patikrinti studentų įgytas žinias, bet ir 
atskleistų studentų įgytus gebėjimus. 
 
1.3.2. Suderinti su VU edukacinių kompetencijų 
centru mokymų vedimą krypties dėstytojams apie 
studijų pasiekimų vertinimo metodus. 
 
1.3.3. Peržiūrėti krypties studijų programų dalykų 
(modulių) aprašus, kritiškai įvertinant dėstytojų 
numatytas atsiskaitymo strategijas. Juos atnaujinti 
siekiant į studentus orientuoto mokymo(si) bei 
numatytų studijų rezultatų pasiekimo. 

KF administracija 
 
 
 
 
 
SPK – susitarti 
dėl mokymų.  
Dėstytojai– 
dalyvauti. 
Speciali darbo 
grupė 
 

 2023-07-01   

2.   Mokslo 
(meno) ir 
studijų veiklos 
sąsajos  

2.1. Turėtų būti 
maksimaliai išnaudojami 
ryšiai su socialiniais 
partneriais ir absolventais, 
kad studijų programos 
atitiktų pokyčius, 
vykstančius darbo rinkoje.  

 2.1.1. Informacijos paslaugų krypties studijų 
programoms sukurti Patarėjų tarybą, sudarytą iš 
socialinių partnerių ir programų absolventų, su 
kuria būtų reguliariai organizuojami susitikimai 
studijų programų pokyčiams bei darbo rinkos 
naujovėms ir poreikiams aptarti. 
 
2.1.2. Atnaujinti abiejų pakopų SPK sudėtį 
pakviečiant naujus socialinių partnerių atstovus. 
 
2.1.3. Rengti reguliarius susitikimus su abiejų 
pakopų studijų programų absolventais 
(integracijos savaitės, mokslinės ir praktinės 
Komunikacijos fakulteto konferencijos). 

SPK,  
KF administracija 

 

2023-07-01 
 
 
 
 
 
 
2023-10-01 

 

2.2. Visose studijų 
programose turėtų būti 
mokoma mokslinių tyrimų 
etikos, ji turėtų būti stebima 
ir, jei reikia, taisoma  

 2.2.1. Pakoreguoti VU Komunikacijos fakulteto 
Rašto darbų metodinius nurodymus ir papildyti 
atskiru poskyriu apie mokslinių tyrimų etiką. 

 
2.2.2. Surengti studijų krypties dėstytojams – 
studentų mokslinių darbų vadovams seminarą 
apie mokslinių darbų etikos reikalavimus, 
kylančias problemas ir jų sprendimo būdus. 
 

Speciali darbo 
grupė, KF 
administracija 
 
SPK 
 
 
 
 
SPK, Dėstytojai 

 2023-02-01  



2.2.3. Identifikuoti galimybes integruoti mokslinių 
tyrimų etiką nagrinėjančias temas į studijų 
programų turinį. 

 

2.3. Pirmosios ir antrosios 
pakopos studentai turėtų 
būti skatinami dalyvauti 
užklasinėje mokslinių 
tyrimų veikloje.  

 2.3.1. Sukurti sistemą, skatinančią abiejų pakopų 
motyvuotus studentus dalyvauti mokslinių tyrimų 
veikloje (su dėstytojais atlikti tyrimus, 
rengtibendras publikacijas, organizuoti ir dalyvauti 
konferencijose). 

KF administracija 
 
 

 2023-07-01  

3.   Studentų 
priėmimas ir 
parama  

3.1. Reikėtų peržiūrėti šiuo 
metu studentams siūlomas 
judumo galimybes, siekiant 
padėti studentams susirasti 
tinkamą informacijos 
paslaugų krypties 
programą, atitinkančią jų 
studijų programą, kituose 
universitetuose visoje ES ir 
už jos ribų.  

3.1.1. Peržiūrėti turimas studentų mainų sutartis ir 
galimybes. Sudaryti sąrašą universitetų, kurie 
būtų tinkami vykti informacijos paslaugų krypties 
studijose studijuojantiems studentams. 
 
 3.1.2. Atlikti tiriamuosius vizitus į informacijos 
paslaugų krypties studijose lyderiaujančius 
užsienio universitetus. 
 
3.1.3. Atlikti išsamią užsienio universitetuose 
vykdomų studijų programų analizę informacijos 
paslaugų kryptyje, identifikuoti naujus galimus 
mainų partnerius, inicijuoti mainų sutartis. 
 
3.1.4. Atnaujinti krypties studentams mainams 
tinkamų universitetų sąrašą naujais partneriais su 
kuriais sudarytos sutartys. Bent kartą per metus 
išplatinti šį sąrašą krypties studentams su 
informacija apie mainų galimybes.  

SPK  
KF administracija 

 2023-07-01  

3.2. Reikėtų panaikinti 
stojimo į antrosios pakopos 
programas apribojimus, 
kad visų krypčių studijų 
programų absolventai 
gautų papildomų stojamųjų 
balų.  

 3.2.1. Peržiūrėti stojimo į antrosios pakopos 
studijų programas reikalavimus.  

 

SPK  
KF administracija 

 2023-02-01  

4.   Studijavimas, 
studijų 
pasiekimai ir 
absolventų 
užimtumas  

4.1.  Reikia daugiau 
dėmesio skirti įvairių 
mokslinių tyrimų etikos 
aspektų mokymui. 

4.1.1. Surengti studijų krypties dėstytojams – 
studentų mokslinių darbų vadovams seminarą 
apie mokslinių darbų etikos reikalavimus, 
kylančias problemas ir jų sprendimo būdus. 
 

SPK 
Dėstytojai 
KF administracija 

 2023-02-01  



4.1.2. Identifikuoti galimybes integruoti mokslinių 
tyrimų etiką nagrinėjančias temas į studijų 
programų turinį. 

4.2. Būtina atkreipti dėmesį 
į būsimą studentų karjerą 
informacijos paslaugų 
srityje. 

4.2.1. Sukurti abiejų pakopų studijų programų 
absolventų karjeros analizės sistemą. 
 
4.2.2. Informacijos paslaugų krypties studijų 
programoms sukurti Patarėjų tarybą, sudarytą iš 
socialinių partnerių ir programų absolventų, su 
kuria būtų reguliariai organizuojami susitikimai 
studijų programų pokyčiams bei darbo rinkos 
naujovėms ir poreikiams aptarti. 
 
4.2.3. Rengti reguliarius susitikimus su abiejų 
pakopų studijų programų absolventais 
(integracijos savaitės, mokslinės ir praktinės 
Komunikacijos fakulteto konferencijos). 

SPK 
KF administracija 

 2023-10-01  

5.   Dėstytojai  5.1. Antrosios pakopos 
studijų programoms reikėtų 
samdyti daugiau 
aukštesnės kvalifikacijos 
dėstytojų.  

 5.1.1. Skatinti informacijos paslaugų srities 
tyrimus doktorantūroje, suformuoluojant ir teikiant 
aktualias doktorantūros studijų tematikas. 
 
5.1.2. Organizuojant tarptautinius konkursus 
pritraukti aukščiausios kvalifikacijos dėstytojus į 
antrosios pakopos studijų programas. 

KF administracija 
VU KF 
doktorantūros 
komitetas 

 Nuolatinė 
veikla 

 

5.2. Reikėtų bent šiek tiek 
dėstyti anglų kalba, taip 
padarant studijų 
programas prieinamas 
Komunikacijos fakultete 
studijuojantiems 
studentams iš užsienio. 

5.2.Abiejuose krypties studijų programoje dalį 
pasirenkamųjų dalykų vykdyti anglų kalba. 

SPK 
Speciali darbo 
grupė 
Dėstytojai 

2023-02-01  

6.   Studijų 
materialieji 
ištekliai  

 
 
 

 

6.1. Visos patalpos turėtų 
būti įrengtos taip, kad 
atitiktų specialiųjų poreikių 
turinčių studentų 
poreikius.  

6.1. Visi akademiniai užsiėmimai specialiųjų 
poreikių studentams bus planuojami jiems 
pritaikytose patalpose. 

 KF 
administracija 

2023-02-01  

6.2.Bibliotekos 
informaciniai ištekliai, 
orientuoti į informacijos 
paslaugų krypties studijas, 
turėtų būti teikiami ir 

6.2.1. Per 2021 – 2025 m.m. bus siekiama didinti 
leidinių informacijos paslaugų krypties 
studentams pasiūlą po 10-15 naujų pavadinimų 
per metus.  
 

Dėstytojai 
(poreikio 
deklaravimas) 
KF administracija 
ir VUB 

Nuolatinė 
veikla 

 



naudojami mokymui ir 
mokymuisi. 

6.2.2. Atnaujinti dėstomų dąlykų aprašuose 
rekomendujamos literatūros sąrašus ir pateikti 
rekomendacijas studentams, kokiomis bazėmis 
naudotis rašant rašto darbus. 

(finansavimas ir 
pirkimai) 

 7.  
 
 

Studijų 
kokybės 
valdymas ir 
viešinimas  

 

 

7.1. Komunikacijos 
fakultetas turėtų atlikti 
išsamią savo stipriųjų ir 
silpnųjų pusių SSGG 
analizę ir, atsižvelgdamas į 
jos rezultatus, imtis 
veiksmų, kad pagerintų 
bendrą fakulteto darbą.  

 7.1.1. Atlikta VU Komunikacijos fakulteto SSGG 
analizė, kuri padėjo identifikuoti studijų 
įgyvendinimo problemas ir tobulinimo galimybes. 

Speciali darbo 
grupė 
KF 
admininistracija 

 2024-01-01  

7.2. Pasikonsultavus su 
Lietuvos bibliotekų 
asociacijomis ir 
pasinaudojus 
tarptautinėmis 
asociacijomis bei gerąja 
patirtimi, turėtų būti sukurta 
ir (arba) peržiūrėta, o vėliau 
įgyvendinta, atitinkama 
informacijos paslaugų 
studijų programa. 

7.2.1. Į Patarėjų tarybą įtraukti Lietuvos 
bibliotekininkų asociacijos narius. 
 
7.2.2. Prisidėti rengiant mokymosi visą gyvenimą 
programą bibliotekininkystės kompetencijoms 
įgyti. 

SPK 
Speciali darbo 
grupė 
KF 
admininistracija 

2023-07-01  

 
 
Parengė: prof. dr. Asta Mikalauskienė, doc. dr. Daiva Siudikienė 
 
Data: 2022 m. lapkričio 14 d. 
 


