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REKOMENDACIJOS STUDIJŲ DALYKO APRAŠUI RENGTI  

 

    Dalyko kodas: Suteikiamas naujas kodas ir jau dėstomiems dalykams, nes keičiasi dalyko 

apimtis. 

    Pavadinimas lietuvių kalba: 

    Pavadinimas anglų kalba:  
    Dalyko apimtis. Nurodoma visa dalyko apimtis ECTS kreditais ir atskirų sudedamųjų dalių 

apimtis valandomis. Jeigu dalyką dėsto ne vienos katedros dėstytojai, pateikiama informacija 

kiek valandų tenka atskiroms katedroms. Jeigu dalykas dėstomas nuotoliniu būdu, atskirai 

nurodomos dėstymo apimtys akivaizdiniu ir nuotoliniu būdu.  

     Studentų darbo formos ir apimtis. Aprašo formos lentelėje surašomos kontaktinio ir 

savarankiško darbo formos ir jų apimtys. 

    Dalyko paskirtis. Nurodoma kokios programos ir kokios studijų pakopos studentams skirtas 

dalykas. Pateikiama informacija ar dalykas yra privalomasis, ar pasirenkamasis ar laisvai 

pasirenkamasis.  

    Dalyko tikslas. Glaustai suformuluojama ko siekiama realizuojant šio dalyko studijas. Tai turi 

sietis su studijų rezultatais, bet nekartoti jų formuluočių.  

    Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms. Nurodoma, kokių dalykų studijos jau turi būti 

baigtos arba/ir kokios žinios ir gebėjimai būtini prieš pradedant dalyko studijas. 

    Dalyko studijų rezultatai. Dalyko turinys ir jo pateikimo metodika orientuojama studijų 

programos tikslams ir  rezultatams (siekiniams) įgyvendinti. Dalyko aprašas rengiamas 

susipažinus su minėtais studijų programos reikalavimais. Rengiant šį skyrelį labai glaustai 

nurodoma, ką dalyko studijas baigęs studentas žino, supranta, kokius specialiuosius (dalykinius) 

ir bendruosius gebėjimus (pavyzdžiui, geba savarankiškai mokytis, perteikti mintis raštu, 

bendrauti, spręsti problemas, dirbti komandoje, planuoti ir organizuoti, skaityti pranešimus, 

taikyti informacines technologijas, mokėti užsienio kalbą, reaguoti į besikeičiančias sąlygas ir 

pan.) išsiugdo, kokius įgyja įgūdžius ( tai taikoma ne visiems dalykams)  ir kokias yra pažinęs 

vertybines nuostatas studijuojamo objekto atžvilgiu. Dalyko studijų rezultatai formuluojami  

atsižvelgiant į tai kokios pakopos studijoms jis skirtas. Patartina studijų rezultatus surašyti 

atskirais punktais ir sunumeruoti.   

            Studijų programos ir tuo pačiu studijų dalyko siekiami rezultatai gali būti 

grupuojami ir į tokias grupes: žinios ir jų taikymas; tyrimų vykdymo gebėjimai; specialieji 

gebėjimai; socialiniai gebėjimai; asmeniniai gebėjimai (rektoriaus įsakymas Nr. 92-Kb, 2011 04 

12). Šitaip grupuojamų rezultatų (siekinių) turinio paaiškinimus galima rasti Nacionalinės studijų 

sąrangos aprašų projekte SKVC tinklalapyje, Nacionalinės studijų sąrangos aprašų projekto 

galutinėje ataskaitoje:   

(http://www.skvc.lt/files/SKAR/Rezultatai/Saranga_galutine_po_recenziju-2010-11-22.pdf).  

 

Dažnai sudėtingiausia vieta studijų programų ir dalykų aprašuose tikslų formuluotėse yra 

vertybinių nuostatų aprašymai. Kyla klausimas  - “Kam to reikia?”. Šiuo atveju atsakymas į 

kylančias abejones yra grindžiamas tokiais teiginiais: 

 Bet koks profesinis ugdymas visuomet yra kryptingai organizuotas procesas, kuris 

orientuotas tiek į tam tikrą profesinių žinių ir gebėjimų ugdymo sistemą, tiek į jų 

pagrindu išsiugdomas vertybes ir vertybines nuostatas (nuostata – tai įsitikinimas ir 

jausmas, kurie asmenį parengia tam tikru būdu reaguoti į daiktus, žmones ir įvykius). 

 Universitetas rengia žmones tam tikroje profesinėje veikloje atlikti vienokius ar kitokius 

socialinius vaidmenis, kurių atlikimo sėkmę lemia: individualios asmens savybės 

(charakteris, vertybės, vertybinės nuostatos); žinios ir praktiniai sugebėjimai tą vaidmenį 

atlikti; turima patirtis; motyvai ir kt. 

http://www.skvc.lt/files/SKAR/Rezultatai/Saranga_galutine_


 Profesionali asmenybė pasižymi daugiaplane profesine raiška, kurioje atsispindi darbo, 

socialinė, emocinė, moralinė, intelektualinė bei strateginė kompetencijos. Individo 

profesinėje raiškoje paminėtas kompetencijos struktūrines dalis atspindi  vertybinės 

nuostatos, kurios sąlygoja žmogaus elgseną. 

 Vertybinių nuostatų ugdymui didesnę pedagoginę įtaką turi ne mokymo turinys, bet jo 

pateikimo metodikos (organizacinių formų, metodų ir priemonių visuma), todėl 

dėstytojams vertybinių nuostatų kontekstas pedagoginėje veikloje yra esminė prielaida 

pedagoginių technologijų tobulinimui. 

Pavyzdžiai, kaip gali būti aprašomos vertybinės nuostatos: 

 pagarba materialinės ir dvasinės kultūros vertybėms, kuriamoms rūpestingai suplanuotu, 

organizuotu ir kokybiškai atliekamu darbu; 

 nuostata nuolatos mokytis, ruoštis gyventi informacinės visuomenės sąlygomis; 

 gerbti žemdirbiškas profesijas, kurių veikla grindžiama šeimos tradicijų pagrindu;  

 teigiamas požiūris į kūrybingą darbą, skatinantį žmogaus dorovinį tobulėjimą; 

 įsitikinimas, jog visoks visuomenei ir šeimai naudingas darbas – kilnus, gerbtinas ir turi 

būti atliekamas gerai, kruopščiai, laiku; 

 pagarba gamtai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina saugoti ir 

tausoti; 

 siekti racionalaus gamtos, žmogaus technikos bei technologinių veiksnių derinio; 

 pagarba tautos tradicijoms, amatams, nusiteikimas juos puoselėti ir pritaikyti 

šiuolaikinėje buityje, aplinkoje; 

 gyvenime siekti  atsakingos raiškos, puoselėti demokratinio gyvenimo vertybes; 

 nusiteikimas taupiai, taikiai, kultūringai ir sveikai gyventi; 

 pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus; 

 ir kt. 

    Studijų rezultatų vertinimo kriterijai. Nurodomi pagrindiniai kriterijai pagal kuriuos bus 

vertinami pasiekti dalyko studijų rezultatai. Šio vertinimo kriterijų pirmosios pakopos studijose 

pavyzdžiai:  

1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas;  

2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas;  

3. Studijų rezultatuose įvardintų žinių taikymas nesudėtingose situacijose;  

4. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas;  

5. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei 

įgūdžiai;  

6. Praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendinių argumentavimas;  

7. Papildomos literatūros savarankiškos studijos;  

8. Pasirengimas tolesnėms studijoms;  

- ...  

Šio vertinimo kriterijų antrosios pakopos studijose pavyzdžiai:  

1. Studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė platesniame dalyko kontekste;  

2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas su kitų 

studijų dalykų žiniomis;  

3. Mokslinių ir sudėtingų praktinių problemų identifikavimas, mokslinė diskusija, 

sprendimas;  

4. Mokslinio tyrimo metodų įsisavinimas ir jų parinkimas tyrimams atlikti;  

5. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, apibendrinimas, integravimas; 

6. Inovacijų atpažinimas, vertinimas, projektavimas;  

- ... 

     

 

 



 Dalyko turinys:  

 Paskaitos. Surašomos tik pagrindinės temos ir nurodoma kiekvienai temai skirta 

kontaktinio ir savarankiško darbo apimtis valandomis. Paskaitų kurso detalusis turinys 

pateikiamas aprašo priede, kuris kasmet tobulinamas ir pateikiamas studentams semestro  

 pradžioje kartu su dalyko aprašu. Valandas prie paskaitų temų rekomenduojama surašyti 

taip: 

1.Pirmosios temos pavadinimas. 3/4 val. (kontaktinio darbo apimtis/savarankiško darbo apimtis). 

2. Antrosios temos pavadinimas. 4/5 val. 

 

 Laboratoriniai darbai. Surašomi darbų pavadinimai ir analogiškai kaip paskaitoms 

nurodoma kiekvienam darbui skirta kontaktinio ir savarankiško darbo apimtis 

valandomis. 

 Pratybos. Surašomi praktinių darbų pavadinimai arba seminarų temos ir nurodoma 

kiekvienoms pratyboms skirta kontaktinio ir savarankiško darbo apimtis valandomis. 

 Mokomoji praktika. Surašomos studentų veiklos mokomosios praktikos metu ir       

nurodoma kiekvienai veiklai skirta kontaktinio ir savarankiško darbo apimtis valandomis. 

     

    Kursinio darbo (projekto) tematika. Pateikiama kursinių darbų ar projektų tematika. 

    Dalyko studijų metodai. Parenkant studijų metodus pirmenybę teikti inovatyviems  

metodams, kurie yra orientuoti į studentų kūrybiškumo ir bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų 

plėtotę: debatai, diskusija, minčių žemėlapis, ekspertų metodas, studentų prezentacijų metodas, 

darbas porose, darbas grupėse, atvejo studija, realių problemų sprendimas studentų projektuose, 

įžvalgų bei plėtros scenarijų kūrimas, praktikos darbo vietose,  ir kt. Reikia aprašyti ir kitus 

daugiau tradicinius studijų metodus, kad pačiam dėstytojui ir studentams būtų aišku kaip vyks 

dalyko studijos. Patartina paskaitas planuoti taip, kad studentai aktyviau juose dalyvautų: 

paskaitų metų įvesti kai kurias veiklas; dalį paskaitų medžiagos pakeisti į savarankiškus 

skaitymus; pasiekti, kad dalį medžiagos studentai pasiskaitytų prieš paskaitas; įpareigoti 

studentus kai kuriuos temų klausimus parengti ir pristatyti savarankiškai; įtraukti studentus į 

diskusijas ir kt. Nepakanka tik išvardinti taikomus metodus. Turi būti aiškiai aprašyta kaip realiai 

dalyko studijose tie metodai bus taikomi. 

    Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo struktūra ir metodai. Nurodoma, kad taikoma 

dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Aprašo lentelėje pateikiama kaupiamojo 

vertinimo struktūra. Pateikiami atsiskaitymų terminai. Vertinimo metodai parenkami ir aprašomi 

taip, kad būtų objektyviai patikrinti studentų pasiekimai pagal dalyko studijų rezultatus ir 

vadovaujamasi jų vertinimo kriterijais.  

 Vertinimo metodai yra suprantami kaip konkretūs vertinimo instrumentai. Dažniau 

yra taikomi tokie vertinimo instrumentai: probleminiai klausimai, testai, trumpų atsakymų 

reikalaujantys klausimai, klausimai, į kuriuos atsakoma atvirai naudojantis literatūros šaltiniais, 

žodiniai klausimai, individualaus pranešimo pateikimas, komandos (grupelės) parengto 

pranešimo pateikimas, stendinis pranešimas, referatas, probleminė užduotis, laboratorinių ar 

praktinių darbų rezultatų pateikimas, profesinės veiklos praktikos ataskaitos pateikimas, 

mokomosios praktikos rezultatų pateikimas, vaidinimo (pasirodymo) pristatymas, įvairių 

projektų pateikimas, mokslinio darbo rezultatų pateikimas, įvairių darbų recenzijos ir kt. 

    Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 

pasiekimų vertinimo metodais. Lentelėje apibendrintai pateikiamos studijų programos siekinių, 

numatomų studijų dalyko rezultatų, studijų metodų ir studento pasiekimų vertinimo metodų 

sąsajos. Šioje lentelėje patekta informacija turi derintis su jau dalyko apraše pateikta medžiaga. 

Jeigu rašant sąsajas pamatome, kad ne viskas gerai dera, tenka koreguoti aprašą.  

    Pagrindiniai mokymosi šaltiniai.  Parengiami šaltinių bibliografiniai aprašai. Įtraukiami patys 

naujausi literatūros šaltiniai. Rekomenduojama nurodyti ne daugiau kaip penkis šaltinius. 

    Papildomi mokymosi šaltiniai. Parengiami šaltinių bibliografiniai aprašai.  



     Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: užrašomos pareigos, mokslo laipsnis, vardas, 

pavardė, padalinio pavadinimas.  

    Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė, 

padalinio pavadinimas. 

    Aprašą parengė: pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė, padalinio pavadinimas. 

    Recenzentai: 

 Katedros recenzentas: pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė, padalinio pavadinimas  

 Studijų programą kuruojančio fakulteto arba Universiteto metodinės komisijos skirtas 

recenzentas: pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė, institucijos ir/arba padalinio 

pavadinimas. 

    Aprobuota katedros posėdyje: katedros pavadinimas, data, protokolo numeris. 

    Aprobuota programos komiteto posėdyje: fakultetas, data, protokolo numeris.  

     Dalyko aprašas atestuotas iki... nurodoma iki kurios datos dalyko aprašas yra atestuotas.  

    Pastaba: Taip pat turi būti parengti profesinės veiklos praktikos, mokomųjų praktikų (jeigu 

jos planuojamos kaip atskirtas dalykas),  baigiamųjų darbų, baigiamųjų egzaminų aprašai.  

 

 

  

 


