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ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO STUDIJŲ METODINIŲ
PRIEMONIŲ KONKURSO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
2.

Šie nuostatai reglamentuoja Universiteto studijų metodinių priemonių (SMP) konkurso
organizavimo tvarką, jų vertinimo procedūrą ir premijų skyrimą konkurso dalyviams.
SMP konkurso tikslai yra:
2.1. Inicijuoti Universiteto dėstytojų dalijimąsi pažangių dėstymo metodų ir studijų
metodinių priemonių (SMP) rengimo ir naudojimo patirtimi;
2.2. Spartinti SMP ir novatoriškų dėstymo metodikų kūrimą bei jų naudojimą;
2.3. Skatinti dėstytojus kurti ir tobulinti SMP bei jas efektyviai taikyti pedagoginėje
veikloje.
II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

3. Universiteto SMP konkursą kasmet organizuoja Studijų skyrius, o konkursui pateiktus darbus
vertina Universiteto metodinė komisija (UMK).
4. Konkurse kviečiami dalyvauti Universiteto darbuotojai ir jų kolektyvai, parengę naujas SMP
ir jas pritaikę dėstant ASU studijų programų studentams.
5. Konkursui gali būti teikiami darbai pagal tokias grupes:
5.1. Metodiniai leidiniai (vadovėliai, studijų knygos, paskaitų konspektai, laboratorinių
darbų ir pratybų aprašai, kiti metodiniai leidiniai (> 50 p.), išleisti spausdintine arba elektronine
forma);
5.2. Vaizdinės priemonės (prietaisai, įrankiai, laboratoriniai ir demonstraciniai stendai,
maketai, modeliai, studijuojamų objektų kolekcijos, vaizdo įrašai, plakatų komplektai
ir kitos priemonės);
5.3. Studijų organizavimo metodai ir kitos SMP (studijų dalyko kompleksinis metodinis
aprūpinimas, nuotolinių studijų diegimas, kitų inovatyvių studijų metodų diegimas ir kt.).
6. Konkursui SMP gali teikti Universiteto akademiniai padaliniai (fakultetai, institutai (katedros),
centrai) arba autoriai.
7. Paraiškos konkursui registruojamos Studijų skyriuje iki sausio 15 d. Kartu su paraiška
pateikiamas SMP egzempliorius (arba nurodoma jo buvimo vieta) ir jo aprašas.
8. SMP apraše nurodoma:
8.1. SMP pavadinimas;
8.2. Duomenys apie autorių (-ius) (vardas, pavardė, fakultetas, institutas (katedra),
pareigos, mokslinis vardas ir laipsnis, indėlio koeficientas, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas);
8.3. SMP paskirtis (studijų programa, dalykas, dalyko programos temos);
8.4. Aktualumas (poreikis, panašaus pobūdžio priemonių parengimas anksčiau ir pan.);
8.5. Metodinis suderinamumas su savarankiškomis studijomis (aktyvaus mokymosi ir
inovatyvių studijų metodų taikymo galimybės naudojant SMP);
8.6. Novatoriškumas (studijų medžiagos pateikimo naujovių taikymas) ir
moksliškumas (naujausios mokslinės informacijos ir naujausių priemonių
panaudojimas, studentų įtraukimo į mokslinius tyrimus galimybės);
8.7. Pateikiamų žinių vaizdumas ir leidinio apipavidalinimo kokybė (vaizdo elementų
naudojimo intensyvumas, apipavidalinimo privalumai);
8.8. Kiti privalumai.

III. DARBŲ VERTINIMAS
9. Universiteto metodinė komisija pateiktas SMP suskirsto pagal 5 punkte išvardintas grupes ir
vertina palyginamuoju principu pagal šiuos vertinimo kriterijus:
9.1. Aktualumas;
9.2.Metodinis suderinamumas su savarankiškomis studijomis;
9.3.Novatoriškumas ir moksliškumas;
9.4. Pateikiamų žinių vaizdumas ir apipavidalinimo kokybė;
9.5.Kiti privalumai.
10. UMK nariai individualiai vertina SMP pagal visus punkte išvardintus kriterijus. Vėliau
uždarame komisijos posėdyje aptariami konkursui pateikti darbai, apibendrinami vertinimo
rezultatai ir surašomas protokolas.
11. Studijų skyrius parengia rektoriaus įsakymo projektą dėl premijų ir kitų apdovanojimų skyrimo
konkurso laureatams. Skyrius taip pat organizuoja konkurso laureatų diplomų gaminimą.
IV. APDOVANOJIMAI IR PREMIJOS
12. Kiekvienos grupės darbams skiriamos ne daugiau kaip 3 prizinės vietos ir premijos.
13. Premijų fondą skiria Universiteto rektorius.
14. Kitų reikšmingų, bet nepremijuotų, konkurso darbų autoriams gali būti skiriamos rektoriaus
padėkos.
15. Apdovanojimus konkurso laureatams Universiteto rektorius įteikia Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos minėjimo proga.

