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1. Programos rengimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Įvertinti programos reikalingumą ir galimybes ją įgyvendinti.
Apsispręsti dėl teikiamos kvalifikacijos ir ją sudarančių kompetencijų.
Kvalifikacinį laipsnį apibrėžti pagal studijų pakopų aprašus, studijų sričių ir krypčių bei šakų
klasifikatorius.
Bendrąsias ir dalykines kompetencijas suderinti su studijų krypčių aprašais.
Numatyti programos reikalingumą ir tinkamumą, atliekant profesinės veiklos lauko tyrimą.
Suformuluoti kiekvienos kompetencijos įgijimo rodiklius – studijų siekinius.

Metodika:
•
Studijų programų atnaujinimas: kompetencijų plėtotės ir studijų siekinių vertinimo metodika
•
Studijų programų vadovas
•
Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards.
2004. A report from a Joint Quality Initiative informal group
•
Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas (LRV 2009
m. gruodžio 23 d. Nr. 1749)
•
Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašas (ŠMM 2010 m. vasario 19 d. Nr. V-222)
•
Krypčių kompetencijų plėtotės aprašai
•
Profesinės veiklos lauko tyrimo metodika; atlikti tyrimai

2. Programos sandara
1.
2.
3.
4.
5.

Programa turi sudaryti prielaidas tolydžiai ir optimaliai siekti studijų rezultatų,
reikalingų numatyto lygmens bendrosioms ir dalykinėms kompetencijoms ir
kvalifikacijai įgyti.
Formuodami studijų programos turinį, programos rengėjai turi apsispręsti, ar
studijų programa bus dalykinė, ar modulinė.
Įtraukiant į programą konkretų studijų dalyką (modulį) nurodoma, kurią iš
programos kompetencijų jis padeda ugdyti.
Priklausomai nuo ugdomų kompetencijų, formuluojami ir dalyko (modulio)
studijų siekiniai.
Tarpusavyje susijusios studijų programos dalys – studijų dalykai (moduliai) ar jų
blokai – turi sudaryti darnią visumą, kryptingai siekti galutinio ugdymo tikslo. Šis
principas taikytinas ne tik privalomiesiems programos elementams, bet ir
pasirenkamiesiems.

Metodika:
•
Demonstraciniai studijų programų aprašai

Programos kompetencijų matrica

Šaltinis: „Kompetencijų plėtrotės metodika. Muzika“

3. Programos įgyvendinimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Studijos yra orientuotos į studentą. Studentas yra aktyvus, sprendžiantis ir atsakingas
studijų proceso dalyvis.
Studijų siekinių pavirtimą studijų pasiekimais laiduoja adekvačiai parinkta mokymo(si)
strategija, metodologija ir pasiekimų vertinimo sistema.
Mokymo(si) metodus nulemia programos kompetencijos, studijų siekiniai ir studijų
krypties specifika. Sudėtingesnėms ir svarbesnėms kompetencijoms ir siekiniams turi būti
skiriama daugiau kreditų, daugiau dėmesio studijų dalykų (modulių).
Nuo kompetencijų, siekinių ir mokymo(si) metodų priklauso studento mokymosi krūvis.
Būtina numatyti pakankamai laiko savarankiškam darbui, studento konsultavimui ir
grįžtamajam ryšiui.
Mokymosi krūvis turi būti nuolat stebimas, tikrinamas ir tikslinamas.
Studento pasiekimų vertinimas yra mokymo(si) proceso dalis, o ne jo rezultato išraiška.

Metodika:
•
Studijų programų atnaujinimas: kompetencijų plėtotės ir studijų siekinių vertinimo
metodika
•
Studijų programų vadovas
•
Studijų krypčių kompetencijų plėtotės aprašai
•
ECTS – Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema. Istorija. Diegimas. Problemos

4. Kreditų perkėlimas ir kompetencijų
pripažinimas
1.
2.
3.
4.

Kompetencijomis grįstų studijų principas įgalina adekvatų studijų kreditų
perkėlimą. Kreditų perkėlimas yra galimas, kai palyginami programų studijų
siekiniai ir studento darbo krūvis.
Kreditai siejami su aukštojo mokslo pakopomis, todėl tarp pakopų kreditų
perkėlimas negalimas.
Kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos tęsinys yra kitais būdais (neformalaus ar
savaiminio mokymosi, darbinės patirties) įgytų kompetencijų pripažinimas.
Vieninga kreditų kaupimo, perkėlimo ir kompetencijų pripažinimo sistema yra
mokymosi visą gyvenimą sistemos pagrindas.

Metodika
•
Studijų rezultatų įskaitymo tvarka (ŠMM 2003 m. lapkričio 12 d. Nr. ISAK-1603)
•
Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos įgyvendinimo Lietuvos
aukštosiose mokyklose prielaidų tyrimas
•
Kompetencijų pripažinimo projektų rezultatai

5. Studijų kokybės stebėsena,
vertinimas ir patvirtinimas
1.
2.
3.
4.

Nuolatinė programos stebėsena ir vertinimas (studentų ir akademinio
personalo apklausos, studijų pasiekimų analizė ir kt.) yra būtina jos
kokybiško įgyvendinimo sąlyga.
Stebėsena ir vertinimas turi padėti kaupti informaciją, reikalingą studijų
programai ar jos dalims tobulinti, ir remtis sąveika su institucijos studijų
kokybės užtikrinimo sistema.
Ar vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema veikia gerai, padeda
pasitikrinti išorinis studijų programų ir kokybės užtikrinimo sistemų
įvertinimas.
Šiuolaikinis išorinis vertinimas turėtų būti ne ribojamojo, bet
skatinamojo ir tobulinamojo pobūdžio.

Metodika
•
Kompetencijų plėtotės ir studijų siekinių vertinimo metodikos
integravimo į vidinę kokybės užtikrinimo sistemą rekomendacijos

Kelios pastabos
• Terminas profesinis junginyje profesinės veiklos laukas vartojamas
reikšme occupation – tokia vartosena šiek tiek klaidina (plg. liet.
profesinis mokymas, angl. professions). Kvalifikacijų formavimo
sistemos projekte (KPMPC) diskutuota dėl galimybės jį keisti
terminu darbinė veikla (plg. turiu darbą, darbo vietos, darbo rinka,
darbų pasiūla).
• Ar koncepcija apima neprogramines studijas? Nacionalinis studijų
reglamentavimas tebėra grindžiamas studijų krypčių, šakų ir jas
atitinkančių programų kategorijomis, nors ir kreditų kaupimo ir
perkėlimo filosofija, ir darbo rinka krypsta ne link „užprogramuoto“,
o link lankstaus, unikalaus, kintamo kompetentingumo, kuris būtų
įgyjamas srities ar net pakopos rėmuose. Ar Lietuvoje galimas menų
bakalauras (pvz., anglistika + filosofija + šalityra + ekonomika)?
• Koncepcijos sanglauda su Aprašų ir Kvalifikacijų formavimo
sistemos nacionalinių projektų rezultatais?

