
Priedas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas

pagal institucinio vertinimo išvadose ekspertų grupės pateiktas rekomendacijas

Eil. nr. Ekspertų rekomendacijos
Rekomendacijų įgyvendinimui numatytų

priemonių bei jų įgyvendinimo plane
numatytos veiklos

Rekomendacijų įgyvendinimui numatytų priemonių bei jų
įgyvendinimo pažangos ataskaita (atliktos veiklos)

1.

Parengti tikrovišką verslo planą,
susijusį su gaunamomis iš užsienio
studentų pajamomis, lyginant su
patiriamomis išlaidomis

Parengti išlaidų sąmatas už studijas, bendrabutį
ir kitas paslaugas užsienio studentams.
Patvirtinti studijų kainas pagal studijų kryptis
užsienio studentams

Kolegijos Taryba 2016-05-12 patvirtino kainos užsienio studentams
už studijas, bendrabutį ir kitas paslaugas.

2.

Peržiūrėti požiūrį į strateginį
planavimą, siekiant užtikrinti, kad jis
atitiktų Kolegijos dydį,
administravimas netaptų našta, kad
tikslai būtų tiesiogiai susieti su
turimomis lėšomis ir ištekliais, kad
strateginis planas būtų nuolat ir
nuosekliai stebimas ir kad į jį būtų
įtraukta griežta rizikos analizė

Patikslinti strateginių tikslų formuluotes
atsižvelgiant į rizikos veiksnius

Apsvarstyti ir atnaujinti kolegijos strateginiai tikslai pagal naujausias
mokslo, studijų, ekonominius, socialinius ir kt. veiksnius.

Sudaryti nuolat veikiančią darbo grupę
strateginio plano įgyvendinimui stebėti ir
rizikai analizuoti.

Akademinės tarybos 2014-09-26 posėdyje sudaryta darbo grupė
strateginio plano įgyvendinimui stebėti ir rizikai analizuoti.

3.

Nuolat stengtis įtvirtinti kokybės
kultūrą Kolegijoje, atsižvelgiant į
nacionalinę ir tarptautinę gerąją
patirtį, Europos kokybės užtikrinimo
nuostatas ir gaires

Peržiūrėti ir atnaujinti dėstytojų ir studijų
administratorių pareiginius nuostatus, ir
numatyti pareigas susijusias su kokybės
palaikymu, plėtojimu ir gerinimu

2015-04-28 patvirtinti atnaujinti darbuotojų pareiginiai nuostatai.

Atnaujinti kokybės vadybos sistemos
dokumentus ir taikomas KVS priemones

Akademinės tarybos 2014-12-18 posėdyje aptartos kolegijos veiklos
sritys, kurių kokybės vadybai būtina skirti didelį dėmesį. Kokybės
užtikrinimui didžiausią dėmesį skirti studijų programų tobulinimui ir
studijų proceso organizavimui, stebėti ir analizuoti studentų pažangos
ir pasiekimų rezultatus, didinti mokymosi motyvaciją, skatinti
dėstytojus kelti kvalifikaciją, vystyti ryšius su socialiniais partneriais,
stiprinti ryšius su mokyklomis, populiarinti kolegijos studijų
programas.

Tobulinti studentų atsiliepimų apie studijų
kokybę teikimo ir naudojimo sistemą

Sukurta absolventų įsidarbinimo monitoringo anketa, atliktas apklausų
anketų koregavimas.
2015-11 mėn. organizuotas seminaras apie absolventų įsidarbinimą.

4.
Imtis priemonių, kad būtų renkama
svarbi valdymui informacija, kuri
padėtų Kolegijai susidaryti

Tobulinti studentų pasiekimų vertinimo
sistemą, stiprinti studentų motyvaciją, skatinti
siekti studijų rezultatų

KMAIK stipendijų nuostatuose, atnaujintuose 2016-06-27 numatyti
studentų skatinimo būdai. Kolegijos tikslinė stipendija skiriama
studentams už dalyvavimą mokslinėje eksperimentinėje veikloje ir



visapusišką vaizdą apie studentų
pažangą ir kuria remiantis būtų
galima geriau pagrįsti planavimo
veiklą

verslumo įgūdžių ugdymą, atliekant mokslinius ir užsakomuosius
darbus. Ji gali būti skiriama studentams, studijuojantiems bet kuria
studijų forma, nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio.
Už aktyvią studentišką visuomeninę, mokslinę, sportinę, meninę
veiklą vieną kartą per semestrą gali būti skiriama premija.
Vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 70 straipsnio
pakeitimo ir įstatymo papildymo 701 straipsniu įstatymu, priimtu
2016-05-19 Nr. XII-2388 (įsigaliojusiu 2016-08-31) ir LR Mokslo ir
studijų įstatymo Nr. XII-2534, 78 straipsniu, priimtu 2016-06-29
(įsigaliojusiu 2017-01-01), 2017-01-09 patvirtintas KMAIK studijų
rezultatų vertinimo ir akademinių skolų laikymo tvarkos aprašas ir
Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo tvarkos aprašas.
Nuo 2015 m. geriausiems  kolegijos absolventams suteikti Garbės
nario vardą ir įteikti garbės ženklą rugsėjo 1-osios šventės metu.
Absolventų sėkmės istorijas viešinti, kviesti juos aktyviai dalyvauti
kolegijos veikloje.

Sukurti ir įdiegti elektroninių žiniaraščių
sistemą.

Sukurta ir nuo 2013-2014 m.m. pavasario semestro įdiegta Studijų
rezultatų elektroninė apskaitos sistema E-rezultatai.

Katedrose organizuoti studentų ir dėstytojų
diskusijas apie studentų pažangą, pagal sesijos
rezultatus

Kasmet po sesijų (vasario ir rugsėjo mėn.) visose katedrose
organizuojamos studentų ir dėstytojų diskusijos apie studentų
pažangą.

Katedrose po kiekvieno semestro atlikti studijų
rezultatų analizę, svarstyti studentų perkėlimo į
aukštesnį kursą bei nubyrėjimo rodiklius,
analizuoti jų priežastis ir tobulinti teikiamas
akademinės paramos priemones: organizuoti
papildomas studijas, konsultacijas, kurso
kartojimą.

Kasmet po sesijų (vasario ir rugsėjo mėn.) visose katedrose
analizuojami studijų rezultatai, svarstomi studentų perkėlimo į
aukštesnį kursą bei nubyrėjimo rodikliai, analizuojamos nubyrėjimo
priežastys, tobulinamos teikiamos akademinės paramos priemonės:
organizuojamos papildomos studijos, konsultacijos, kurso kartojimas.

5.

Peržiūrėti požiūrį į tarptautiškumą,
atsižvelgiant į visus aspektus,
įskaitant įtrauktinas šalis, siūlytinas
programas, siektinas apimtis

Tobulinti Kolegijos tarptautiškumo vystymo
planą

Kasmet teikiamos paraiškos Erasmus+ veiklų finansavimui, ieškoma
kitų galimybių finansuoti tiek dėstytojų tiek studentų mobilumus
užsienyje. Sėkmingai vykdoma  NORDNATUR programa. Atsakant į
pasikeitusį projektų finansavimą kasmet reaguojama perskirstant
finansavimą atsižvelgiant į katedrų poreikius ir kolegijos strateginius
tikslus.

Plėtoti nuosekliąsias studijas užsienio
studentams anglų ir rusų kalba

Prieš kiekvieną semestrą su katedromis aptariama studijų dalykų
paklausa ir pasiūla, stengiamasi studijas orientuoti į studentą ir jo
poreikius. Skatinamas intensyvus studijų tarptautinimas plėtojant
projektinę veiklą bei akademinius mainus. Pasinaudojant įvairiapuse
Kolegijos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų patirtimi rengiami paklausūs



nauji ir tobulinami esami studijų dalykai užsienio kalbomis.

Rengti tarptautines jungtines studijų programas Pasitelkiant akademinę bendruomenę ieškoma partnerių kurti
jungtines studijų programas.

Atnaujinti vykdomas studijų programas ir jų
šakas, darant jas aktualesnėmis ir
patrauklesnėmis užsienio studentams

Vadovaujantis LR ŠMM 2016-12-30 įsakymu Nr. V-1168 Dėl
bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo, vykdomos
studijų programos suderintos su aprašo reikalavimais nuo 2018-09-01.
2015 m. pasiruošta priimti užsienio studentus studijuoti Kadastrinių
matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo specialybę. Parengta
studijoms reikalinga medžiaga anglų kalba. Susitikimas su studentų iš
Azijos šalių (Indijos, Bangladešo) agentu.
Kolegija įgyvendino ESF finansuojamą projektą „Studijų kokybės
gerinimas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, atnaujinant
studijų programas ir pritaikant jas dėstyti užsienio kalba“ Nr.VP1-2.2-
ŠMM-07-K-02-038. Šio projekto metu parengtos 36 mokomosios
knygos užsienio kalba.

6.

Labiau sutelkti dabar atliekamus labai
įvairius taikomuosius mokslinius
tyrimus, kartu išsaugoti tam tikrą
lankstumą, prisitaikant prie kintančių
vartotojų poreikių;

Parengti kolegijos taikomosios mokslinės
veiklos vystymo programą (planą)

2015-02-24 apsvarstytos ir patvirtintos pagrindinės kolegijos
mokslinių tyrimų kryptys biomedicinos ir technologijos mokslų
srityse.

Numatyti tarpdisciplininių projektų skatinimo
principus ir būdus jiems įgyvendinti

Katedrų posėdžiuose kasmet svarstomi dėstytojų įgyvendinami
projektai, esant galimybėms skirtingų sričių specialistai skatinami
bendradarbiauti.

7.

Apskaičiuoti visas mokslinių tyrimų
projektų išlaidas, įskaitant pridėtines
išlaidas, susijusias su darbuotojais ir
infrastruktūra, ir prireikus priimti
aiškų sprendimą pritarti projektui,
kurio kaina žemesnė už savikainą, ir
kartu nuspręsti, iš kur gauti
papildomų lėšų;

Parengti mokslinių tyrimų darbų vykdymo
tipines sąmatas

Parengta mokslinių tyrimų darbų tipinė sąmata. Teikiant paraiškas
mokslinių tyrimų projektams, atliekama išsami išlaidų analizė, kuri
pagrindžiama reikalingais dokumentais. Paraiškos atrenkamos
konkursų būdu, pagal užsakovo nustatytus kriterijus. Reiktų pažymėti,
kad moksliniai tyrimai nėra tipiniai, kiekvieną kartą sprendžiama
nauja problema.

Parengti rekomendacijas dėl nerentabilių
mokslinių tyrimų vykdymo tikslingumo ir
papildomo finansavimo būtinumo iš savo ar
rėmėjų lėšų

Nerentabilūs moksliniai tyrimai nevykdomi.
Mokslinių tyrimo projektų paraiškos, teikiant konkursui turi atitikti
užsakovo nustatytus kriterijus. Vienas iš kriterijų gali būti ir
mažiausios kainos kriterijus.

8.

Ištirti, ar požiūris į taikomųjų
mokslinių tyrimų kokybės užtikrinimą
atitinka tikslą – galbūt apžvelgiant
panašių institucijų, įskaitant užsienio
aukštąsias mokyklas, kokybei
užtikrinti taikomas priemones;

Išanalizuoti taikomųjų mokslinių tyrimų
kokybės užtikrinimo sistemos aprašą ir jį
tobulinti, atsižvelgiant į recenzentų ir užsakovų
pastabas dėl mokslinių taikomųjų tyrimų
kokybės

2015-09-15 apsvarstytas taikomųjų mokslinių tyrimų kokybės
užtikrinimo sistemos aprašas, atnaujintas pagal mokslinių taikomųjų
darbų užsakovų atsiliepimus.

Sukurti skatinimo sistemą už taikomųjų
mokslinių tyrimų rezultatų kokybę. Parengti
rekomendacijas mokslinių kolektyvų ar grupių

Sukurta skatinimo už taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatų kokybę
sistema.



formavimui.

9.
Apsvarstyti, kaip yra stebima kitų nei
Miškininkystės studijų programų
poveikis šalies ir regiono plėtrai.

Sukurti visų studijų programų poveikio
regiono ir šalies plėtrai stebėsenos metodiką ir
atlikti jo monitoringą. Apibendrinti stebėjimo
rezultatus.

Sukurta absolventų įsidarbinimo monitoringo anketa, atliktas apklausų
anketų koregavimas.

Nuo 2015 m. kasmet organizuojami seminarai apie absolventų
įsidarbinimą, kuriuose dalyvauja visas studijų programas kuruojančių
katedrų administracija, studentai, socialiniai partneriai. Visų
suinteresuotų pusių pasisakymai analizuojami ir apibendrinami
administracijos pasitarimuose.


