
MIŠKO ŪKIO (valstybinis kodas 6531IX001 (653D50001; 65314B101) studijų programos vertinimo 

ekspertų nurodytų rekomendacijų įgyvendinimas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje 

Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

1. 

Pakeisti programos šakos 

“Miško auginimas” 

pavadinimą, (ypač anglų 

kalba) 

Miško auginimo specializaciją pertvarkyta į Daugiatikslio 

miško išteklių naudojimo (Multiple use forest management) 

keičiant jos turinį. 

2017/2018 m.m. 

2. 

Aptarti specializacijų rūšis, 

siekiant platesnio pobūdžio 

ir atitikimo tarptautinei 

praktikai 

Miško auginimo specializacija pertvarkyta į Daugiatikslio 

miško išteklių naudojimo, įtraukant Medžioklėtvarkos, 

Nemedieninės produkcijos ruošos technologijų dalykus. 

2017 m. 

3. 

Baigiamųjų darbų 

santraukos užsienio kalba 

turi būti išsamesnės 

Parengta baigiamųjų darbų santraukos užsienio kalba 

pavyzdinė forma ir atnaujintos rekomendacijos baigiamojo 

darbo rengimui 

2017 m.  

4. 
Parengti baigiamųjų darbų 

santraukos pavyzdinę formą 

Parengta baigiamųjų darbų santraukos pavyzdinė forma ir 

atnaujintos rekomendacijos baigiamojo darbo rengimui 
2017 m.  

5. 

Įtraukti  studentus į studijų 

programos tobulinimo 

procesą 

Kviesti studijų programos studentų atstovus į katedros 

posėdžius, nagrinėjant studijų programos tobulinimo 

procesus. 

Tęsti kasmetinį studijų programos atskirų dalykų anketinį 

vertinimą. 

Nuolat 

6. 
Persvarstyti studijų dalykų 
pavadinimus, siekiant 

išvengti temų dubliavimosi 

Naujai parengtos aplinkosaugos ir miško ekologijos dalykų 
programos. 

Naujai parengti daugiatikslio miško išteklių naudojimo 

specializacijos studijų dalykų aprašai. 

2016 m. 
 

2017 m. 

7. 

Baigiamųjų darbų vadovais 

kviesti LAMMC ir 

gamybininkus 

Kviesti teiki tematikas ir vadovauti studentų baigiamiesiems 

darbams LAMMC Miškų instituto mokslininkus ir 

gamybininkus 

Nuo 2016 m. 

8. 

Didinti mokslo taikomųjų 

tyrimų skaičių ilgalaikiuose 

projektuose 

Ieškoti partnerių ir teikti paraiškas tarptautiniams 

projektams  

Kiekvienais 

mokslo metais 

9. 

Skelbti mokslininkų 

straipsnius apie atliktus 

taikomuosius tyrimus ypač 

recenzuojamuose 

tarptautiniuose žurnaluose 

Pristatyti atliktus taikomuosius tyrimus mokslinėse 

konferencijose. 

Skelbti bent po 1 straipsnį „Miškininkystės ir kraštotvarkos“ 

leidinyje 

Kiekvienais 

mokslo metais 

10. 
Didinti dėstytojų, turinčių 

daktaro laipsnį, skaičių 
Sudaryti sąlygas 2 dėstytojams tęsti doktorantūros studijas.  2015-2020 m.  

11. 
Įtraukti studentus į mokslo 

taikomuosius tyrimus 

Baigiamuosiuose darbuose numatyta privaloma tiriamoji 

darbo dalis.  

Organizuojamos studentų mokslo taikomųjų tyrimų darbų 

konferencijos. 

Kiekvienų 

mokslo metų 

pavasario 

semestre 

12. 

Taikyti internacionalizavimo 

iniciatyvas studijų 

programoje 

Skatinti studentų ir dėstytojų dalyvavimą Erasmus+ ir Nord 

Plus programose. Skatinti studentus atlikti mokomąsias 

praktikas užsienio įmonėse.  

Skatinti dėstytojus dalyvauti tarptautiniuose projektuose. 

Kiekvienais 

mokslo metais 

12. 

Gerinti dėstytojų ir studentų 

anglų kalbos įgūdžius. 

Daugiau dalykų dėstyti 

anglų kalba. 

Paruošti daugiau modulių dėstomų užsienio kalba 

atvykstantiems tarptautiniams studentams. 

Skatinti dėstytojų dalyvavimą ES finansuojamuose anglų 

kalbos tobulinimo kursuose. 

Kiekvienais 

mokslo metais 

13. 

Studentams daugiau 

informacijos teikti Moodle 

sistemoje (taip pat anglų 
kalba) 

Paruoštą anglų kalba dalykų mokomąją medžiagą sukelti į 

sistemą ir naudoti mokymo procese. 

Nuo 2017 m.m. 

atnaujinama 
kasmet 

14. 

Programos valdymo ir 

kokybės užtikrinimo procese 

įtraukti Studentų atstovybę ir 

absolventus. 

Kviesti SA atstovybės narius ir absolventų atstovus į 

katedros rudeninį posėdį aptariant programos valdymą ir 

kokybę. 

Nuo 2015 m.m 

kasmet 

 

Miškininkystės katedros vedėjas    dr. Vidmantas Verbyla 


