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V. APIBENDRINAMASIS VERTINIMAS
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vertinama teigiamai.
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Nr.
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Vertinimo sritis
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Programos sandara
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Materialieji ištekliai
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Programos vadyba
Iš viso:
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* 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 )
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IV. SANTRAUKA
Energetikos fizikos studij programa yra b tina ir svarbi Vilniaus universiteto Fizikos
fakulteto pirmosios pakopos program dalis.
Ši studij programa suteikia išsami pagrindini fizikos žini , pakankam fizikos
bakalauro laipsniui pagr sti. Studij programos sandara gera, atitinkanti aukšt mokslin lyg .
Kalbant apie su energetika susijusi programos dal , gali kilti klausim d l tiksl ir numatom
studij rezultat , bet jie, dabartine forma, yra pakankamai lankst s, kad gal t b ti tinkamai
derinami atsižvelgiant ilgainiui kintan i Lietuvos energetikos politik , ir visada užtikrins šaliai
reikaling specialist mokym .
Student praktikai skirtos laboratorijos pastaraisiais metais buvo nemažai tobulinamos.
Jos yra labai aukšto lygio netgi palyginus su tarptautine praktika. D stytojai gerai pasireng ir
motyvuoti. Amžiaus sud tis yra tinkama programos tvarumui užtikrinti. Studentai yra puik s,
kompetentingi ir atsidav mokslui.
Ekspert grup , nepaisant palankaus Energetikos fizikos pirmosios pakopos programos
vertinimo, jos vadovams pateikia kelet rekomendacij .
Personal sudaro vairi katedr darbuotojai. Tod l j grupinis identitetas šios studij
programos ir bendro darbo atžvilgiu silpnokas. Jie tur t b ti labiau s moningi, o š
s moningum tur t stiprinti programos vadovai. Darbuotojai turi b ti motyvuoti, aktyviau
dalyvauti rengiant ši program ir j gyvendinant program , žinoti, kuo jie tiesiogiai prisideda
prie programos tiksl ir numatom studij rezultat .
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Ekspert grup si lo apsvarstyti kai kuri dalyk , kurie b t naudingi studentams,
traukimo program klausim , pavyzdžiui, „Energijos efektyvumas“, „Energetikos ekonomika“
ir „Energetika ir visuomen “.
gyvendinant ši program , reik t pasistengti palengvinti ir padidinti student judum
bei apsikeitim d stytojais. Šiam tikslui gali b ti pasinaudota vairiomis priemon mis,
pavyzdžiui, ERASMUS stipendijomis, mokslini tyrim projektams skiriamomis dotacijomis ir
institucij dvišaliais susitarimais. Programos vadovai tur t ištirti kitas galimas mažo judumo
priežastis.
Programos vadovai tur t ir toliau stengtis, kad dalykai b t d stomi angl kalba. Tai
tur t b ti daroma, kai student grup je yra keletas užsienie i . Šiuo atžvilgiu programa gal t
b ti reklamuojama kaip galinti pasi lyti paskaitas ir praktin kurs angl kalba. Be to,
primygtinai raginama pasikviesti daugiau atvykstan i j d stytoj ir mokslinink . Pagaliau ir
studentams tur t b ti suteikta galimyb pristatyti seminar ar konferencij angl kalba.
Viena iš svarbiausi programos tvarumo išsaugojimo prielaid yra jos vidinis kokyb s
užtikrinimas. Tod l rekomenduojama, kad Energetikos fizikos studij programos vadovai sukurt
uždar ir išsami kokyb s užtikrinimo bei kokyb s kontrol s sistem . Ji tur t apimti visus
programos tobulinimo, personalo atnaujinimo ir tolesnio j mokymo klausimus, materialiuosius
išteklius ir visus kitus studij proceso aspektus. Ši kokyb s užtikrinimo sistema tur t b ti
sujungta su Fizikos fakulteto ir Vilniaus universiteto sistemomis.
<...>

III. REKOMENDACIJOS
1. Student labui programos vadovai tur t pasistengti didinti judum ir apsikeitim darbuotojais.
Šiam tikslui galima pasinaudoti vairiomis priemon mis, pavyzdžiui, ERASMUS stipendijomis,
mokslini tyrim projektams skiriamomis dotacijomis, dvišaliais institucij susitarimais ir t. t.
2. Programos vadovai tur t toliau stiprinti ir didinti pastangas, kad dalykai b t d stomi angl
kalba. Tai tur t b ti daroma, kai student grup je yra užsienie i . Šiuo atžvilgiu programa
gal t b ti reklamuojama kaip galinti pasi lyti paskaitas ir praktin kurs angl kalba. Be to,
primygtinai raginama pasikviesti daugiau atvykstan i j d stytoj ir mokslinink . Pagaliau ir
studentams tur t b ti suteikta galimyb pristatyti seminar ar konferencij angl kalba.
3. Viena iš svarbiausi programos tvarumo išsaugojimo prielaid yra jos vidinis kokyb s
užtikrinimas. Tod l rekomenduojama, kad programos vadovai sukurt uždar ir išsami kokyb s
užtikrinimo ir kokyb s kontrol s sistem . Ji tur t apimti visus programos tobulinimo, personalo
atnaujinimo ir tolesnio j mokymo klausimus, materiali j ištekli perži r ir visus kitus studij
proceso aspektus. Ši kokyb s užtikrinimo sistema tur t b ti sujungta su Fizikos fakulteto ir
Vilniaus universiteto sistemomis.
4. Personalas tur t b ti skatinamas aktyviau dalyvauti rengiant ir gyvendinant ši program ,
žinoti, kuo jie tiesiogiai prisideda prie programos tiksl ir numatom studij rezultat .
Pavyzdžiui, kiekvien semestr gal t b ti rengiami programos koordinavimui skirti socialini
dalinink susitikimai, kuriuose b t aptariami klausimai ir uždaviniai, galintys iškilti
gyvendinant ši program , ir pasidalyta ger ja patirtimi ir išmoktomis pamokomis.
5. Programos pavadinimas „Energetikos fizika“ tinkamai neatspindi programos tiksl ir numatom
studij rezultat . Tod l program reik t papildyti kai kuriais bendraisiais ir vadiniais dalykais,
pavyzdžiui, „Energijos efektyvumas“ ir „Energetikos ekonomika“, kur b t palyginami
branduolin s ir alternatyvios energijos scenarijai. Be to, nepriklausomai nuo b sim Lietuvos
branduolin s energetikos vystymo plan , reik t išpl sti panaudoto kuro (branduolini atliek )
tvarkymo kurs .
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