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KAUNO KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS TEISĖ PAŽANGOS ATASKAITA 
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Eil. 

Nr. 

Ekspertų 

rekomendacijos 
Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1. 

Į studijų turinį 

reikia įtraukti 

daugiau naujausios 

literatūros apie 

teisę 

 Atnaujintas studijų dalykų aprašų turinys bei literatūros šaltiniai (Kauno kolegijos Verslo 

fakulteto dekano 2018-10-09 įsakymas Nr. VE-40 „Dėl darbo grupių sudarymo studijų dalykų 

aprašų turinio peržiūrai“. 

Kauno kolegijos Vadybos ir teisės katedros posėdžio 2019-10-24 protokolas Nr. VE7-64) 

2019 metais 90 proc. Teisės studijų krypties dalykų literatūra ir kiti informacijos šaltiniai ne 

senesni kaip 5 metų. 

Planuojami veiksmai: 2020 m. vyks studijų dalykų/modulių atestacija, kuriai rengiantis bus 

atnaujinti visi studijų dalykai: jų turinys, literatūros šaltiniai ir pan. 

2018-2022 m. 

Įgyvendinama 

kiekvienais 

metais 

2. 

Skatinti studentus 

naudotis 

šiuolaikine (taip 

pat ir užsienio) 

literatūra rašant 

baigiamuosius 

darbus 

 2019 m. buvo organizuojama studentų baigiamųjų darbų teorinės dalies peržiūra. Po peržiūros 

studentams pateiktos pastabos ir rekomendacijas dėl šiuolaikinės literatūros naudojimo.  

 Į Vadybos ir teisės katedros posėdžius buvo įtraukti klausimai, aktualūs baigiamųjų darbų 

vadovams, apie baigiamųjų darbų rengimą, atsižvelgiant į tarptautinių ekspertų ir baigiamųjų 

darbų gynimo komisijos pastabas (Vadybos ir teisės katedros posėdžio 2019-06-27 protokolas 

Nr. VE7-54, Vadybos ir teisės katedros posėdžio protokolas 2019-10-24 VE7-64). 

 Kauno kolegijos Verslo fakulteto Studijų rašto darbų metodinius nurodymuose rekomenduojama 

, kad baigiamajame darbe „<...> ne mažiau kaip 25 proc. literatūros šaltinių turi būti užsienio 

kalba, ne mažiau kaip 70 proc. literatūros šaltinių turi būti išleisti/ paskelbti ne anksčiau kaip 

prieš 5 metus<...>“  

 2019 m. 83 proc. (2018 m.- 82 proc.) baigiamuosiuose darbuose studentai naudojo užsienio 

literatūrą, 46 proc. (2018 m. 44 proc.) naudojo literatūrą, išleistą ne anksčiau kaip prieš 5 metus. 

2018-2022 m. 

Įgyvendinama 

kiekvienais 

metais 
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Planuojami veiksmai: Parengti Teisės studijų programos baigiamųjų darbų metodinius 

nurodymus, nurodant teisės studijų specifiką atitinkančius literatūros naudojimo reikalavimus, 

laikantis Verslo fakulteto Studijų rašto darbų metodinių nuostatų. 

3. 

Kolegija turėtų 

padidinti visą 

darbo dieną 

dirbančių 

dėstytojų skaičių 

 2018 m.  41 proc. dėstytojų dirbo 0,5 etato ir daugiau (iš jų 18 proc. – visą darbo dieną).  

65 proc. dėstytojų yra praktikai, dirbantys dėstomo dalyko veiklos srityje, todėl kolegijoje dirba 

ne pilną darbo dieną. 

 2019 m. 50 proc. dirbo 0,5 etato ir daugiau (iš jų 21 proc. – visą darbo dieną).  

70 proc. dėstytojų yra praktikai, dirbantys dėstomo dalyko veiklos srityje, todėl kolegijoje dirba 

ne pilną darbo dieną. 

2018-2022 m. 

Įgyvendinama 

kiekvienais 

metais 

4. 

Pageidautina 

peržiūrėti studijų 

sandarą ir dalykų 

aprašus, 

apibrėžiant 

skirtumus tarp 

sąvokų 

„moduliai“, 

„dalykai“ ir 

„kursai“ ir naudoti 

vienodą bei 

tinkamą 

terminologiją 

administruojant 

studijų programą. 

TS studijų programos sandara yra dalykinė. 

2018 m. rudens semestre buvo atnaujinti studijų dalykų aprašai (Kauno kolegijos Verslo fakulteto 

dekano 2018-10-09 įsakymas Nr. VE-40 „Dėl darbo grupių sudarymo studijų dalykų aprašų turinio 

peržiūrai“).  

Studijų dalyko aprašai buvo atnaujinti pagal  Ketinamų vykdyti studijų programų rengimo, vertinimo 

ir tvirtinimo Kauno kolegijoje tvarkos aprašą, patvirtintą Akademinės tarybos 2015 -09-22 nutarimu 

Nr. (2.2.)-3-12 (2019 -10-30 nutarimo (2.2)-3-44 redakcija), laikantis šios tvarkos nuostatų, aktualių 

studijų dalyko aprašui rengti. 

Studijų programą administruojančiuose dokumentuose (studijų plane, studijų grafike, ataskaitose ir 

t.t.) naudojama sąvoka: „studijų dalykas“.  

 

 

 

2018-2022 m 

Įgyvendinama 

kiekvienais 

metais 

5. 

Rekomenduojama 

padidinti 

pasirenkamųjų 

dalykų skaičių ir 

sumažinti 

minimalų skaičių 

studentų, 

studijuojančių 

konkretų 

 Į Teisės studijų programos studijų krypties pasirenkamų studijų krypties dalykų bloką įtraukti 

nauji studijų dalykai: „Nusikaltimai versle", „Bankininkystės teisė", „Alternatyvūs ginčų 

sprendimo būdai", „Tarptautinės prekybos teisė", „Įmonių teisė" (Teisės studijų krypties komiteto 

2019-04-01 posėdžio protokolas, Nr. VE7-18).  

 Pateikus studentams studijų krypties pasirenkamuosius studijų dalykus, yra vykdoma studentų 

apklausa ir pagal tai vertinamos galimybės realizuoti kelis pasirenkamuosius dalykus, jei taip 

pageidauja studentai. 2019-2020 m.m. nuolatinių studijų studentai pasirinko „Nusikalstamų 

veikų kvalifikavimas“ (74 proc.), „Korupcijos kontrolė ir prevencija“ (77 proc.), „Viešųjų 

2018-2022 m 

Įgyvendinama 

kiekvienais 

metais 



3 
 

 
 

pasirenkamąjį 

dalyką. 

pirkimų teisė“ (100 proc.), „Kriminalistika“ (94 proc.). Pasirinkę kitus studijų dalykus, nesudarė 

minimalaus studentų skaičiaus. 

 Laisvai pasirenkamąjį dalyką studentai gali rinktis iš Kauno kolegijos pasirenkamųjų studijų 

dalykų sąrašo, kuris skelbiamas Kauno kolegijos studijų valdymo informacinėje sistemoje. 

Savitarnos skiltyje studentas gali planuoti pasirinkimą, atsižvelgiant į siūlomų LPD laisvas 

vietas.  

6. 

Reikia parengti 

aiškią ir tvarią 

strategiją, pagal 

kurią būtų 

remiama 

akademinių 

darbuotojų karjera 

ir dėstytojų 

profesinis 

tobulėjimas. 

Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas akademinių darbuotojų karjerai ir profesiniam tobulėjimui, Kauno 

kolegijoje Žmogiškųjų išteklių tarnyba planuoja ir organizuoja kompetencijų tobulinimo renginius 

(įgyvendinami praktiniai seminarai, atviros paskaitos, neformalaus suaugusiųjų švietimo mokymo 

programos ir kt.). Nemokami kompetencijos tobulinimo renginiai skelbiami KK intranete: 

https://intranet.kauko.lt/personalo-kompetenciju-tobulinimas/ ir siunčiant individualiai darbuotojams 

el. paštu. 

Kauno kolegijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarką ir finansavimą reglamentuoja: 

 Kauno kolegijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarka,   patvirtinta Kauno kolegijos 

direktoriaus 2017 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 1-343. https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-

taisykles/personalas/tvarkos-personalo-klausimais/kauno-kolegijos-darbuotoju-kvalifikacijos-

tobulinimo-tvarka/view  

 Kauno kolegijos darbuotojų/dėstytojų stažuočių organizavimo tvarka, patvirtinta Kauno 

kolegijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1-385. https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-

taisykles/personalas/tvarkos-personalo-klausimais/kauno-kolegijos-darbuotoju-destytoju-

stazuociu-organizavimo-tvarka/kauno-kolegijos-darbuotoju-destytoju-stazuociu-organizavimo-

tvarka/view  

2018-2022 m 

Įgyvendinama 

kiekvienais 

metais 

7. 

Pageidautina 

įdiegti sistemą, 

pagal kurią 

dėstytojai būtų 

nuolat vertinami 

per visą jų darbo 

sutarties laikotarpį 

(tiek naudojant 

 Kiekvieno semestro pabaigoje vykdoma studentų apklausa apie studijų dalykų dėstymo kokybę. 

Anketoje pateikiami klausimai apie studijų dalyko medžiagą, taikomus mokymo metodus, 

rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijus, dalyko turinį, paskaitų laiką, dėstymo nuoseklumą, 

psichologinį klimatą, grįžtamąjį ryšį, konsultacijas. 

 Kiekvienais metais į dėstytojų darbo krūvio planus įtraukiami taikomųjų mokslinių tyrimų, 

ekspertinės plėtros darbai. Mokslo metų bėgyje vyksta tarpinis mokslinės veiklos vertinimas 

pagal suplanuotas veiklas (Verslo fakulteto Dekanato posėdžio 2019-03-22 protokolas Nr. VE6-

2018-2022 m. 

Įgyvendinama 

kiekvienais 

metais 

https://intranet.kauko.lt/personalo-kompetenciju-tobulinimas/
https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/personalas/tvarkos-personalo-klausimais/kauno-kolegijos-darbuotoju-kvalifikacijos-tobulinimo-tvarka/view
https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/personalas/tvarkos-personalo-klausimais/kauno-kolegijos-darbuotoju-kvalifikacijos-tobulinimo-tvarka/view
https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/personalas/tvarkos-personalo-klausimais/kauno-kolegijos-darbuotoju-kvalifikacijos-tobulinimo-tvarka/view
https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/personalas/tvarkos-personalo-klausimais/kauno-kolegijos-darbuotoju-destytoju-stazuociu-organizavimo-tvarka/kauno-kolegijos-darbuotoju-destytoju-stazuociu-organizavimo-tvarka/view
https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/personalas/tvarkos-personalo-klausimais/kauno-kolegijos-darbuotoju-destytoju-stazuociu-organizavimo-tvarka/kauno-kolegijos-darbuotoju-destytoju-stazuociu-organizavimo-tvarka/view
https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/personalas/tvarkos-personalo-klausimais/kauno-kolegijos-darbuotoju-destytoju-stazuociu-organizavimo-tvarka/kauno-kolegijos-darbuotoju-destytoju-stazuociu-organizavimo-tvarka/view
https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/personalas/tvarkos-personalo-klausimais/kauno-kolegijos-darbuotoju-destytoju-stazuociu-organizavimo-tvarka/kauno-kolegijos-darbuotoju-destytoju-stazuociu-organizavimo-tvarka/view
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studentų 

apklausas, tiek ir 

vertinant dėstytojų 

mokslinę tiriamąją 

veiklą) 

4) bei rengiamos dėstytojo veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos. 

 Dėstytojai vertinami pagal dėstytojų veiklos planavimo ir į(si)vertinimo tvarką ir dėstytojų 

atestavimo ir konkursų pareigoms organizavimo tvarką (Dėstytojų veiklos planavimo ir 

į(si)vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno  kolegijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 

d. įsakymu Nr. 1-172). https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/studijos/tvarkos-studiju-

klausimais/destytoju-veiklos-planavimo-ir-i-si-vertinimo-tvarka-1/destytoju-veiklos-planavimo-

ir-i-si-vertinimo-tvarka/view?searchterm=D%C4%97stytoj%C5%B3+veiklos 

Kauno kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-

33. https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/akademine-taryba/akademines-tarybos-

pasitariami/2018-at-protokolai-nutarimai/kauno-kolegijos-destytoju-atestavimo-ir-konkursu-

pareigoms-eiti-organizavimo-tvarkos-

aprasas/view?searchterm=d%C4%97stytoj%C5%B3+atestavimo  

8. 

Rekomenduotina 

Teisės katedros 

lygmenyje įdiegti 

mokslinės 

tiriamosios 

veiklos, kuria 

užsiima katedra, 

finansų valdymą. 

 Siekiant tikslinio lėšų planavimo taikomiesiems mokslo tyrimams biudžetas numatytas Kauno 

kolegijos taikomosios mokslo (meno) veiklos programoje.  Pagal šią programą numatytos lėšos ir 

Teisės studijų programos dėstytojams, dalyvaujantiems Darnaus vystymosi tyrėjų grupėje (1 

teisės srities dėstytojas), Verslo teisės, darbo teisės, asmens duomenų apsaugos tyrimų grupėse 

(viso: 5 dėstytojai). 

 Kiekvienais metais rengiamas katedros veiklos planas, kuriame pagal poreikį numatomi 

finansiniai ištekliai taikomajai mokslinei veiklai ir moksliniams tyrimams. Planuojamų lėšų 

poreikis pateikiamas fakulteto dekanui ir pagal poreikį lėšos naudojamos. 

 2019 m. katedros veiklos plane buvo numatyta 1300 Eur tiriamajai veiklai ir mokslo taikomosios 

veiklos renginiams. 

Planuojami veiksmai: 2020 m. straipsnių publikavimui ir mokymo priemonių leidybos 

paslaugoms Verslo fakultete numatyta 1700 Eur 

2018-2022 m 

 

 

 

 

 

Įgyvendinama 

kiekvienais 

metais 

9. 

Norint skatinti 

mokslinę tiriamąją 

veiklą teisės 

srityje, Kolegija 

turi pasirūpinti, 

kad bibliotekoje 

 Kauno kolegijos bibliotekoje per 2019 m. įsigyta 17 pavadinimų naujausios literatūros teisės 

srityje: 

      15 pavadinimų  knygų  lietuvių kalba, 27 egz. (už 776,20 Eur),  

      2 pavadinimų knygų užsienio kalba, 2 egz. (už 139,10 Eur). 

 Kauno kolegija prenumeruoja ir suteikia galimybę naudotis teisės duomenų baze „Infolex.lt“ 

studentams ir dėstytojams bibliotekos Kompiuterių klasėje (Pramonės pr. 22A, 208 kab.) ir 

2018-2022 m 

 

 

 

Įgyvendinama 

kiekvienais 

metais 

https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/studijos/tvarkos-studiju-klausimais/destytoju-veiklos-planavimo-ir-i-si-vertinimo-tvarka-1/destytoju-veiklos-planavimo-ir-i-si-vertinimo-tvarka/view?searchterm=D%C4%97stytoj%C5%B3+veiklos
https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/studijos/tvarkos-studiju-klausimais/destytoju-veiklos-planavimo-ir-i-si-vertinimo-tvarka-1/destytoju-veiklos-planavimo-ir-i-si-vertinimo-tvarka/view?searchterm=D%C4%97stytoj%C5%B3+veiklos
https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/studijos/tvarkos-studiju-klausimais/destytoju-veiklos-planavimo-ir-i-si-vertinimo-tvarka-1/destytoju-veiklos-planavimo-ir-i-si-vertinimo-tvarka/view?searchterm=D%C4%97stytoj%C5%B3+veiklos
https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/akademine-taryba/akademines-tarybos-pasitariami/2018-at-protokolai-nutarimai/kauno-kolegijos-destytoju-atestavimo-ir-konkursu-pareigoms-eiti-organizavimo-tvarkos-aprasas/view?searchterm=d%C4%97stytoj%C5%B3+atestavimo
https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/akademine-taryba/akademines-tarybos-pasitariami/2018-at-protokolai-nutarimai/kauno-kolegijos-destytoju-atestavimo-ir-konkursu-pareigoms-eiti-organizavimo-tvarkos-aprasas/view?searchterm=d%C4%97stytoj%C5%B3+atestavimo
https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/akademine-taryba/akademines-tarybos-pasitariami/2018-at-protokolai-nutarimai/kauno-kolegijos-destytoju-atestavimo-ir-konkursu-pareigoms-eiti-organizavimo-tvarkos-aprasas/view?searchterm=d%C4%97stytoj%C5%B3+atestavimo
https://dok.kauko.lt/tvarkos-ir-taisykles/akademine-taryba/akademines-tarybos-pasitariami/2018-at-protokolai-nutarimai/kauno-kolegijos-destytoju-atestavimo-ir-konkursu-pareigoms-eiti-organizavimo-tvarkos-aprasas/view?searchterm=d%C4%97stytoj%C5%B3+atestavimo
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būtų daugiau teisei 

skirtų knygų (tiek 

šalies, tiek 

užsienio autorių) ir 

daugiau teisės 

duomenų bazių, 

kuriomis galėtų 

naudotis ir 

studentai, ir 

dėstytojai. 

Vadybos ir teisės katedros dėstytojų kabinetuose (Pramonės pr. 22, 2-34 ir 4-15 kab.)  

 Kauno kolegijos bibliotekoje yra atviros nemokamos prieigos prie duomenų bazių (Emarelad, 

Ebsco, https://www.e-tar.lt/portal/ ir kt.) ir kitų išteklių – prie internete publikuotos mokslinės ir 

kitos informacijos: http://biblioteka.kaunokolegija.lt/  

 

10. 

Kolegija turi 

apsvarstyti 

galimybę 

pritraukti lėšų 

pritraukimo 

strategiją, kad būtų 

galima tvariai 

vystyti teisės 

biblioteką ir plėtoti 

tyrimų veiklą 

teisės srityje. 

 Bendradarbiavimo pagrindu Kauno kolegijos bibliotekai Lietuvos notarų rūmai padovanojo 

knygą: 

Paveldėjimo teisė / Laura Augytė-Kamarauskienė, Sandra Bradaitė, Eglė Čaplinskienė, Justas 

Čiomanas, Gražina Davidonienė, Vaidota Majūtė, Mindaugas Statkevičius, Marius Stračkaitis, 

Svajonė Šaltauskienė. Pastabos. Bibliografija. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai. 2018. 

https://aleph.library.lt:443/F/?func=direct&doc_number=000075329&local_base=LITLI  

Planuojami veiksmai: glaudesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

 

 

2018-2022 m. 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta 

2018 m. I ketv. 

11. 

Kolegija turi 

apsvarstyti 

galimybę sukurti 

nuolatinių teisės 

dėstytojų judumo 

ir mokslinės 

tiriamosios veiklos 

motyvavimo 

sistemą (pvz., 

suteikti semestro 

trukmės 

mokslininko 

atostogas ir pan.). 

Taip pat reikia 

užtikrinti, kad 

Dėstytojai, dalyvaujantys mokslinėje tiriamojoje veikloje skatinami pagal Kauno kolegijos 

taikomosios mokslo (meno) veiklos programą, patvirtintą Kauno kolegijos Akademinės tarybos 

2019-12-23 nutarimu (2.2.)-3-49 ir Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose 

patvirtintą skatinimo tvarką (Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatai, patvirtinti 

Kauno kolegijos tarybos 2019 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. (2.1.)- 2-2): 

 Rengiant dėstytojo veiklos planą ir planuojant taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės 

plėtros ir meno veiklos apimtis, galima mažinti kontaktinių valandų skaičių etate, atsižvelgiant į 

praėjusių vienerių metų tyrėjo taikomosios mokslo veiklos rezultatus, taip skatinant dėstytoją 

daugiau laiko skirti mokslinei tiriamajai veiklai akademiniais metais. 

 Gali būti skiriamos priemokos prie darbo užmokesčio už taikomosios mokslo sklaidos rezultatus. 

 Gali būti sudaryta terminuota (be konkurso) ne mažiau kaip 2 metų darbo sutartis, atsižvelgiant į 

pastarųjų metų tyrėjo taikomosios mokslo veiklos rezultatus. 
 

2018-2022 m. 

Įgyvendinama 

kiekvienais 

metais 

https://www.e-tar.lt/portal/
http://biblioteka.kaunokolegija.lt/
https://aleph.library.lt/F/?func=direct&doc_number=000075329&local_base=LITLI
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strategija, skirta 

skatinti studentų 

tarptautinį judumą, 

būtų 

veiksmingesnė ir 

išsamesnė. 

 Studentai skatinami vykti pagal Erasmus+ mainų programą: organizuojami informaciniai 

seminarai, studijų grupėse pristatomos mainų galimybės, studentai, grįžę po mainų programos, 

pristato savo patirtį studentams. 

12. 

Reikia parengti 

aiškią strategiją, 

kaip paskatinti 

studentus 

dalyvauti 

konferencijose, 

kurias rengia 

aukštosios 

mokyklos. 

 2018-2019 m. m. studijų dalyko „Kursinis darbas“ dėstytojui paskatinus, studentai rengė 

straipsnius savo kursinių darbų pagrindu partnerystėje su dėstytoju/ teisės srities profesionalu. 

 Siekiant paskatinti studentus dalyvauti konferencijose, į studijų dalykų „Šeimos teisė“, „Civilinė 

teisė“, „Civilio proceso teisė“ kaupiamąjį vertinimą buvo įtraukta savarankiško darbo rengimo 

alternatyva - mokslinis straipsnis ir pranešimas kolegijos konferencijoje.  

Planuojami veiksmai: Apsvarstyti galimybes į pasirinktų studijų dalykų kaupiamąjį vertinimą 

įtraukti kaip savarankiško darbo formą - straipsnio/ pranešimo rengimą, atitinkamai koreguojant 

vertinimo kriterijus. 

2018-2022 m. 

Įgyvendinama 

kiekvienais 

metais 

13. 

Rekomenduojama 

peržiūrėti 

apeliacijų teikimo 

procedūros 

taisykles, kad 

studentai būtų 

skatinami ja 

naudotis. 

 Prieš baigiamųjų darbų peržiūrą katedroje studentai supažindinami su baigiamojo darbo viešojo 

gynimo tvarka, taip pat apeliacijų ir skundų tvarka. 

 Prieš prasidedant baigiamųjų darbų kvalifikavimo komisijos posėdžiui, kvalifikavimo komisijos 

pirmininkas studentams trumpai pristato baigiamųjų darbų gynimo tvarką ir apeliacijų bei 

skundų teikimo procedūrų tvarką, kurią reglamentuoja dokumentai:  

Kauno kolegijos studijų tvarka, patvirtinta Akademinės tarybos 2014-09-11 nutarimu Nr.(2.2.)-

3-16 (2019-08-30 nutarimo (2.2.)-3-34 redakcija). 

https://www.kaunokolegija.lt/kk_wp_content/uploads/2019/09/Studij%C5%B3-tvarka-nauja-

redakcija-2019-08-30.pdf  

Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų 

organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2016-11-22 

nutarimu Nr. (2.2)-3-17 (2019-10-30 nutarimo (2.2)-3-41 redakcija). 

https://www.kaunokolegija.lt/kk_wp_content/uploads/2020/01/BD_tvarkos_aprasas_su_priedais.

pdf  

 

 

14. 
Kolegija turi 

užtikrinti, kad 

dalininkai ir 

 Į Teisės studijų krypties komiteto sudėtį yra įtraukti du socialiniai partneriai ir studentas. Kauno 

kolegijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1-471 „Dėl studijų krypčių komitetų 

sudėties tvirtinimo“.  

2018-2022 m. 

Įgyvendinama 

kiekvienais 

metais 

https://www.kaunokolegija.lt/kk_wp_content/uploads/2019/09/Studij%C5%B3-tvarka-nauja-redakcija-2019-08-30.pdf
https://www.kaunokolegija.lt/kk_wp_content/uploads/2019/09/Studij%C5%B3-tvarka-nauja-redakcija-2019-08-30.pdf
https://www.kaunokolegija.lt/kk_wp_content/uploads/2020/01/BD_tvarkos_aprasas_su_priedais.pdf
https://www.kaunokolegija.lt/kk_wp_content/uploads/2020/01/BD_tvarkos_aprasas_su_priedais.pdf
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studentai aktyviau 

dalyvautų 

sprendimų 

priėmimo procese. 

 Teisės studijų programos pasirenkamųjų studijų dalykų poreikio tyrimas. Studentų nuomonės 

tyrimas. Apklausos rezultatai buvo pristatyti Teisės studijų krypties komiteto posėdyje (posėdžio 

protokolas Nr. VE7-10, 2019-03-28) ir studentams, informuojant el. paštu. 

 Teisės studijų programos profesinės veiklos praktikos kokybės tyrimas. Darbdavių nuomonės 

tyrimas (tęstinis). Tyrimo rezultatai panaudoti profesinės veiklos praktikos kokybei gerinti. 

Tyrimo rezultatai pristatyti katedros dėstytojams VT katedros posėdyje (posėdžio protokolas Nr. 

VE7-67, 2019-11-28). 

  „Verslo priešpiečiai: Partneris partneriui“: susitikimas-diskusija su studijų programos 

socialiniais partneriais, aptariant bendradarbiavimo perspektyvas. Dalyvavo 4 socialiniai 

partneriai - teisės srities profesionalai ir absolventai. 

 „Teisininkų diena“: diskusija dėl TS studijų programos studentų profesinių praktikų galimybių 

verslo sektoriuje. 

15. 

Kolegija turi 

geriau informuoti 

dalininkus ir 

visuomenę apie 

savo veiklą ir 

teikti grįžtamąjį 

ryšį visoms šalims, 

kurios dalyvauja 

sprendimų 

priėmimo procese, 

ypač teikti daugiau 

informacijos apie 

studijų programos 

vadybą. 

Apie įvykusius studijų programos pokyčius informuojama: 

 Studijų krypties komiteto posėdžiuose (dalyvauja studentas ir socialiniai partneriai) 

 Dekanato posėdžių metu (dalyvauja Verslo fakulteto studentų atstovybės pirmininkas) 

 Organizuojant studentų akademinių grupių seniūnų susirinkimus 

 Organizuojant administracijos susitikimus su studentų grupėmis atskirai. 

 Baigiamųjų darbų kvalifikavimo komisijos pirmininkams suteikiamas grįžtamasis ryšys 

individualiai, atsižvelgiant į kvalifikavimo komisijos pirmininko ataskaitoje pateiktas pastabas ir 

pasiūlymus. 

 Per susitikimus su socialiniais partneriais, alumnais („Verslo priešpiečiai“, „Teisininkų diena“). 

 

2018-2022 m. 

 

 

 

 

 

Įgyvendinama 

kiekvienais 

metais 

  

Katedros vedėjas  AUŠRA ARMINIENĖ 

 parašas) (vardas, pavardė) 

 


