
KOLPINGO KOLEGIJOS VAIKO GEROVĖS IR SOCIALINĖS APSAUGOS STUDIJŲ PROGRAMOS 

PAŽANGOS PO IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA 
2019-01-11 

 

Nr. Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami atlikti veiksmai Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1. Komisija siūlo studijų programą organizuoti 

ne dalykais, bet moduliais. 

Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijų programos komitetas svarsto 

kelis modulius, kuriuos norima pradėti nuo 2019-2020 m. m.  

Nuo 2019-2020 m. 

m.  

Kasmet 

2. Nuolat kelti personalo ir dėstytojų 

kvalifikaciją. 

Plėtoti užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų) 

žinias. 

Sukurta ir įdiegta darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategija: Kolegija 

kas semestrą organizuoja bent po vieną edukacinių kompetencijų ugdymo 

dėstytojams mokymus bei mokymus administracijos darbuotojams. Kolegijos 

organizuojamuose mokymuose dėstytojai ir administracijos darbuotojai 

dalyvauja nemokamai. Dėstytojai ir administracijos darbuotojai motyvuojami 

kelti kvalifikaciją patys, ieškoti inovatyvių mokymo(-si) formų. 

Dėstytojams ir administracijos darbuotojams sudarytos sąlygos nemokamai 

tobulinti užsienio kalbų įgūdžius Kolegijoje kartu su studentais. 

 

Patvirtinti bendrą Kolegijos dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarką. 

 

2019-2023 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. 

 

Patvirtinta VšĮ Kolpingo 

kolegijos Akademinės tarybos 

2020 m. sausio 8 d. nutarimu 

Nr. 23 „VšĮ Kolpingo 

kolegijos dėstytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

tvarkos aprašas“. 

3. Kolegijai reikia daugiau strateginių partnerių 

ir sutarčių bendriems moksliniams tyrimams 

atlikti. 

 

Per mokslo metus kiekvienoje studijų programoje yra numatyti atlikti 2 

užsakomieji ir 4 mokslo taikomieji tyrimai.  

 

 

Toliau plėtoti strateginių partnerių paiešką ir bendradarbiavimo galimybių. 

Nuo 2019 m. Patvirtinta Akademinės 

tarybos 2019-01-11 posėdyje 

(protokolo Nr. 20). 

4. Reikia daugiau pasirenkamų dalykų. Numatyta didesnė pasirenkamų dalykų pasiūla. 

 

Nuo 2019 m. Kasmet  

5. Žemas tarptautinių santykių lygis ir studentų 

dalyvavimas “Erasmus +” ir kitose judumo 

programose. 

Pasitelkiami Kolpingo draugijos partneriai. Sudarytas Kolpingo tinklo narių 

sąrašas, kuriame pateiktos studentams galimybės atlikti praktiką tam tikrose 

įmonėse. 

 

Ieškoti nedalyvavimo priežasčių, atsižvelgiant į tai, numatyti dalyvavimo 

Erasmus+ programoje skatinimo ir viešinimo priemones. 

2019-2020 m. m. 

 

 

 

2020 m. 

Nuolat 

 

 

Patvirtinta Akademinės 

tarybos 2020-01-08 posėdyje 

(protokolo Nr. 23). 

6. Didinti Socialinio darbo teorijų ir Socialinės 

politikos literatūros išteklius anglų kalba. 

Atnaujinti literatūros išteklius. 

Kasmet Kolegijoje atnaujinami literatūros šaltiniai, didesnį dėmesį skiriant 

literatūrai anglų kalba. 

Atnaujinti dalykų aprašai, įtraukiant naujausią literatūrą bei šaltinius anglų 

kalba. Skatinama naudotis duomenų bazėmis. 

 

2019-2023 m. 

 

Kasmet 

 

  Socialinės gerovės centro vadovė         Evelina Darulienė 

  Studijų programos komiteto pirmininkė 


