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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos veiklos tobulinimo planas 2014-2020 m. 

pagal institucinio vertinimo išvadose ekspertų grupės pateiktas rekomendacijas 
 

Eil. 

nr. 

Ekspertų rekomendacijos veiklos 

tobulinimui 
Numatomi veiksmai ir priemonės Atsakingi darbuotojai Terminai 

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 

Direktorius 

Vyr. finansininkė 
2015 m. rugsėjis 

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  

Direktorius 

Kolegijos taryba 
2014 m. rugsėjis 

Sudaryti nuolat veikiančią darbo grupę strateginio plano 

įgyvendinimui stebėti ir rizikai analizuoti. 
Akademinė taryba 2014 m. rugsėjis 

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. 

Personalo skyriaus vedėja  

Kokybės vadybos skyrius 

Svarstyti 

akademinės 

tarybos posėdyje; 

2014 m. gruodis 

Atnaujinti kokybės vadybos sistemos dokumentus ir 

taikomas KVS priemones 

Direktoriaus pavaduotoja 

akademinei veiklai 

Kokybės vadybos skyrius 

2015 m. vasaris 

Tobulinti studentų atsiliepimų apie studijų kokybę teikimo 

ir naudojimo sistemą 

Studijų kokybės vadovas 

Studentų atstovybė 
2014 m. rugsėjis 

4. 

Imtis priemonių, kad būtų renkama svarbi 

valdymui informacija, kuri padėtų Kolegijai 

susidaryti visapusišką vaizdą apie studentų 

pažangą ir kuria remiantis būtų galima 

geriau pagrįsti planavimo veiklą; 

Tobulinti studentų pasiekimų vertinimo sistemą, stiprinti 

studentų motyvaciją, skatinti siekti studijų rezultatų 

Studijų administratorės,  

Katedrų administracija,  

Kokybės skyriaus vadovas 

2014 m. rugsėjis 

Sukurti ir įdiegti elektroninių žiniaraščių sistemą. 
Direktoriaus pavaduotoja 

akademinei veiklai 
2014 m. vasaris 

Katedrose organizuoti studentų ir dėstytojų diskusijas apie 

studentų pažangą, pagal sesijos rezultatus 

Studijų administratorės,  

Katedrų administracija 

Kasmet vasario ir 

rugsėjo mėn. 

Katedrose po kiekvieno semestro atlikti studijų rezultatų 

analizę, svarstyti studentų perkėlimo į aukštesnį kursą bei 

Studijų administratorės,  

Katedrų administracija,  

Kasmet vasario ir 

rugsėjo mėn. 



nubyrėjimo rodiklius, analizuoti jų  priežastis ir tobulinti 

teikiamas akademinės paramos priemones: 

organizuoti papildomas studijas, konsultacijas, kurso 

kartojimą.  

Direktoriaus pavaduotoja 

akademinei veiklai 

Kokybės skyriaus vadovas 

5. 

Peržiūrėti požiūrį į tarptautiškumą, 

atsižvelgiant į visus aspektus, įskaitant 

įtrauktinas šalis, siūlytinas programas, 

siektinas apimtis; 

Tobulinti Kolegijos tarptautiškumo vystymo planą 
Tarptautinių ryšių skyriaus 

vadovė 
Kasmet 

Plėtoti nuosekliąsias studijas užsienio studentams anglų ir 

rusų kalba 

Tarptautinių ryšių skyriaus 

vadovė 
2015 m. rugsėjis 

Rengti tarptautines jungtines studijų programas 
Tarptautinių ryšių skyriaus 

vadovė 
2015 m. birželis 

Atnaujinti vykdomas studijų programas ir jų šakas, darant 

jas aktualesnėmis ir patrauklesnėmis užsienio studentams 
Katedrų vedėjai 2015 m. rugsėjis 

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) 
Katedrų vedėjai 2015 m. sausis 

Numatyti tarpdisciplininių projektų skatinimo principus ir 

būdus jiems įgyvendinti 

Projektų ir konsultacinės veiklos 

vadovė 
2015 m. vasaris 

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 
Direktorius 

Vyr. finansininkė 
2015 m. rugsėjis 

Parengti rekomendacijas dėl nerentabilių mokslinių tyrimų 

vykdymo tikslingumo ir papildomo finansavimo būtinumo 

iš savo ar rėmėjų lėšų 

Projektų ir konsultacinės veiklos 

vadovė 
2015 m. birželis 

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 

Kokybės valdymo skyriaus 

vedėjas 
2015 m. birželis 

Sukurti skatinimo sistemą už taikomųjų mokslinių tyrimų 

rezultatų kokybę. 

Parengti rekomendacijas mokslinių kolektyvų  ar grupių 

formavimui. 

Projektų ir konsultacinės veiklos 

vadovė 
2015 m. rugsėjis 

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. 

Katedrų vedėjai Kasmet 

 


