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Vertimas iš angl� kalbos 

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDIJ� PROGRAMOS ZOOLOGIJA (VALSTYBINIS 

KODAS – 621C30001) 2013-12-09 EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVAD� NR. SV4-522 

IŠRAŠAS 

<...> 

V. APIBENDRINAMASIS �VERTINIMAS  

Vilniaus universiteto studij� programa Zoologija (valstybinis kodas – 621C30001) vertinama 

teigiamai.  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

�vertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai 3 

2. Programos sandara 2 

3. Personalas  3 

4. Materialieji ištekliai 3 

5. Studij� eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba  2 

Iš viso:            16 

* 1 - Nepatenkinamai (yra esmini� tr�kum�, kuriuos b�tina pašalinti) 

2 - Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 

3 - Gerai (sistemiškai pl�tojama sritis, turi savit� bruož�) 

4 - Labai gerai (sritis yra išskirtin�) 

<...> 

IV. SANTRAUKA  

Zoologijos studij� programos mokymosi rezultat� tikslai dera su faktiniu turiniu ir didžia dalimi 

atitinka tarptautinius standartus. Pagrindinis programos akcentas – mokslin� karjera, ta�iau d�l to 

nuken�ia, pavyzdžiui, praktinis rengimas arba verslumo �g�džiai, kuri� paprastai tikimasi iš 

biologijos programos.  
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Studij� turinys atitinka teisinius reikalavimus ir apima daug �vairi� zoologiniam išsilavinimui 

tinkam� sri�i�. Tiesa, kai kurie tiek pa�ios programos, tiek šios ir biologijos bakalauro studij�
programos kursai dubliuojasi. Dauguma dalyk� yra grynai teoriniai, d�stomi be jokio praktinio 

ar laboratorinio darbo, tod�l nepasitarnauja numatomiems programos tikslams.  

Programos pedagoginis personalas atitinka teisinius reikalavimus ir skai�iaus bei formalios 

kvalifikacijos prasme pateisina l�kes�ius. Ta�iau d�stytoj� kvalifikacija labai skirtinga, kadangi 

ne visi aktyviai dalyvauja moksliniuose tyrimuose.    

Programai d�styti naudojamos auditorijos, kompiuteri� klas�s ir interneto ryšys, laboratorijos ir 

bibliotekos paslaugos yra tinkamos ir atitinka reikalavimus, keliamus d�stymo ir mokymosi 

�rangai bei student� praktinei veiklai. Stebimas neseniai prad�tas ir toliau t�siamas priemoni� ir 
instrument� modernizavimo procesas, kuris ateityje užtikrins s�kming	 programos vykdym	. 
Ta�iau bibliotekos knyg�, �skaitant populiariausius vadov�lius, rinkinius ir toliau reik�t�
gausinti. 

Pri�mimo proced�ra vykdoma tinkamai, studij� procesas organizuojamas taip, kad studentai gali 

optimaliai mokytis pagal individualius studij� planus ir siekti išsikelt� studij� rezultat�.  

Administracijos strukt�ra ir proced�ros, tokios, kokios yra dabar, tinka programai �gyvendinti ir 

vertinti. Nepaisant to, strategin� programos vadyba toli gražu n�ra tobula, kalbant tiek apie 

bendr	 programos pob�d�, tiek apie d�stytoj� ir student� tarptautiškumo skatinim	 ir j� judum	. 
Panašu, kad šiuo metu Zoologijos programos studentai daugiausia rengiami doktorant�rai ir 

visiškai nepaisoma dabartini� darbo rinkos poreiki�. 

III. REKOMENDACIJOS    

Pagrindin�s strategin�s rekomendacijos d�l VU zoologijos programos tekste išd�stytos pirmiau, 

ta�iau mes norime dar kart	 priminti, koki� priemoni� b�tina imtis neatid�liotinai. 

1. Suteikti studentams daugiau galimybi� rinktis laisvai pasirenkamus kursus, dalyvauti 

praktiniame ir laboratoriniame darbe. 

2. Didinti d�stytoj� s	veik	 tarpusavyje, tarp katedr� ir program�, kad b�t� išvengta kurs�
turinio dubliavimosi ir pasikartojim�, juolab kad taip b�t� galima nustatyti ir tik�tinas 

spragas. B�tina išsiaiškinti Zoologijos katedros ir Nacionalinio tyrim� centro tarpusavio 

santykius ir tai, kokie vaidmenys jiems tenka. 

3. Palaikyti ir skatinti d�stytojus aktyviau reikštis tarptautiniuose forumuose, bet tam 

reikalinga ir atitinkama mokslo tyrim� kokyb�. Be to, tarptautini� ryši� ir 

bendradarbiavimo sait� k�rimui praverst� didesnis tarptautinis judumas ir užsienio kalb�
�g�džiai. 

4. Geriau diversifikuoti d�stymo ir mokymosi metodus, atitinkamai suderinti paskait�, 
laboratorinio darbo ir savarankiško mokymosi kontaktini� valand� skai�i�. Apskritai 

tur�t� b�ti pabr�žiamas mokymasis, o ne d�stymas. 

5. Nors nemažai zoologijos programos absolvent� v�liau stoja � doktorant�r	, vis tiek b�t�
naudinga atidžiau steb�ti darbo rinkos poreikius ir aktyviau palaikyti ryšius su 

socialiniais dalininkais. 

<...> 
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___________________________________ 

Paslaugos teik�ja patvirtina, jog yra susipažinusi su Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso
1 

235 straipsnio, numatan�io atsakomyb� už melaging	 ar žinomai 

neteisingai atlikt	 vertim	, reikalavimais. 

Vert�jos rekvizitai (vardas, pavard�, parašas) 


