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LAJM VEIKLOS GERINIMO PLANAS
SKVC 2012-03-27/ 29 institucinis vertinimas
Rekomendacijos turinys

Numatomi veiksmai

Atsakingas

Data

Strateginis valdymas ir planavimas
1. LAJM strateginiam planavimui
ateityje
būtų
naudinga
aiškiau
pademonstruoti sąryšį tarp, viena
vertus, grėsmių bei trūkumų ir, kita
vertus, strateginių galimybių bei
iniciatyvų (22 p.).

Rengiant strateginio planavimo
dokumentus, apjungti strateginį
planą ir SSGG analizę

V.Senčila

Rengiant naują
strateginį planą

2. LAJM turėtų parengti visapusį
numatomos
strateginės
krypties
aprašymą
(galbūt
tik
vidaus
reikmėms), apimantį keturias 20 p.
nurodytas sritis. Tai padėtų Mokyklos
tarybai, darbuotojams ir studentams
geriau suprasti tolesnės įstaigos plėtros
planus (23 p.)

Peržiūrėti LAJM strateginio
plano struktūrą, išsamiau
paaiškinant strateginės krypties
tikslus

V.Senčila

Rengiant naują
strateginį planą

3. LAJM turėtų sudaryti Mokyklos
tarybai ir kitiems suinteresuotiesiems
asmenims galimybes sekti įstaigos
metinę
pažangą
lyginant
su
strateginiame
veiklos
plane
apibrėžtomis užduotimis bei tikslais –
tai būtų galima padaryti nustatant ir
įvardijant
gaires
LAJM
tikslų
pasiekimui vertinti (27 p.).

Rengiamose LAJM veiklos
metinėse ataskaitose išryškinti
LAJM metinę pažangą, siekiant
strateginių tikslų

Atsakingi už
veiklas darbuotojai

2013-04-30

4. LAJM turėtų palyginti Europos
standartų ir gairių (ESG) 1 dalies
nuostatas dėl kokybės užtikrinimo ir
LAJM taikomos kokybės vadybos
sistemos (KVS), pagrįstos ISO
9001:2008 standarto reikalavimais,
nuostatas, bei nustatyti spragas tarp
abiejų sistemų ir jų persidengimo
sritis,
kad
galėtų
įtikinamai
pademonstruoti, jog mokyklos taikoma
tvarka visiškai atitinka ESG nuostatas
(32 p.).

LAJM KVS dokumentuose
pademonstruoti LAJM taikomos
kokybės vadybos sistemos,
pagrįstos ISO 9001:2008
standarto reikalavimais,
atitikimą Europos aukštojo
mokslo erdvės kokybės
užtikrinimo nuostatoms ir
gairėms, juos viešai skelbiant
suinteresuotoms šalims

I. Skiparienė

2013-12-30

5. Būsimose metinėse ataskaitose
Mokyklos tarybai ir ataskaitose
kitiems suinteresuotiesiems asmenims
LAJM turėtų aprašyti reikšmingų
vidaus bei išorės vertinimų rezultatus,
pateikti savo nuomonę apie juos ir
nurodyti, kokių priemonių imtasi (33
p.).

LAJM veiklos metinėse
ataskaitose pateikti informaciją
apie vertinimų rezultatus,
pristatant jų metu pateiktų
rekomendacijų įvykdymą.

Atsakingi už
veiklas darbuotojai

2013-04-30
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6. LAJM turėtų nustatyti, ar programų
priežiūros komitetai turėtų formaliai
svarstyti katedrų vedėjų parengtus
programų įvertinimus bei susijusias
tobulinimo rekomendacijas; tai atitiktų
ESG nuostatas (37 p.).

Pakoreguoti Studijų programų
priežiūros komitetų sudarymo
įsakymą, papildant jį nauja
funkcija: katedros vedėjų
vadovaujamų darbo grupių
parengtų studijų programų
įvertinimų (savianalizių) ir
tobulinimo rekomendacijų
svarstymu

I.Bartusevičienė

2013-09-01

7. LAJM turėtų ir toliau svarstyti, kaip
ji galėtų padėti nuotoliniu būdu
besimokantiems studentams, pvz.,
nagrinėdama neinternetinius dalijimosi
informacija bei ištekliais būdus, kuriais
jūroje dirbantys studentai bei ištęstinių
studijų studentai galėtų naudotis
neturėdami interneto prieigos (52 p.).

Numatyti ir toliau plėtoti estudijų biblioteką, kuri galėtų
būti perkeliama į išorinę
laikmeną, taip padedant jūroje
dirbantiems ištęstinių studijų
studentams naudotis
informacija, neturint interneto
prieigos

I.Bartusevičienė

Nuolat

8. LAJM turėtų apsvarstyti, ką būtų
galima atlikti, kad jos biblioteka taptų
žinių centru, užuot likusi tradicine
biblioteka, tuo prisidėdama prie LAJM
darbo skatinant studentų mokymąsi
(54 p.)

Apsvarstyti priemones,
leisiančias bibliotekai tapti žinių
centru

I.Bartusevičienė

9. LAJM turėtų patikrinti savo
infrastruktūros prieinamumą fiziškai
neįgaliems asmenims (59 p.)

Esant poreikiui, apsvarstyti
galimybę fiziškai neįgaliems
asmenims studijuoti nuotoliniu
būdu

I.Bartusevičienė

10. LAJM turėtų ir toliau remti
studentų
sąjungą,
pripažindama
reikšmingą jos indėlį į studentų
akademinę bei socialinę gerovę, bei
stiprinti
LAJM
akademinę
bei
asmeninę paramą studentams (60 p.)

Ir toliau remti LAJM studentų
atstovybę, ieškant naujų
galimybių plėtojant studentų
akademinę ir socialinę gerovę
bei stiprinant LAJM akademinę
bei asmeninę paramą
studentams

Katedrų
darbuotojai,
Karjeros centras

M.Šabalova

2013-09-01

M.Šabalova

Esant poreikiui

E.Valionienė

Nuolat

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą
1. LAJM turėtų ir toliau svarstyti
studentų perkėlimo į aukštesnį kursą
bei nubyrėjimo rodiklius ir analizuoti
priemones, kurių Lietuvos ir kitos
aukštosios mokyklos imasi šios srities
problemoms spręsti; LAJM turėtų
įvertinti, kokių priemonių ji galėtų
imtis, kad priėmimo procedūrų metu
būtų galima geriau identifikuoti
studentus,
kuriems
įstojus
ir
studijuojant gali būti reikalinga
papildoma akademinė parama, kad jie
galėtų sėkmingai mokytis, ir kokią
papildomą akademinę paramą galima
būtų teikti studentams mokantis
dalykų, susijusių su matematika. (77
p.).

Svarstyti studentų perkėlimo į
aukštesnį kursą bei nubyrėjimo
rodiklius ir analizuoti
priemones:

2. LAJM galėtų plačiau paskleisti
informaciją apie savo absolventų

Parengti ir plačiau paskleisti
informaciją apie absolventų

I.Bartusevičienė

2013-12-30

G.Kalvaitienė

2013-12-30

 Peržiūrėti studentų
nubyrėjimo skaičiavimo
metodiką.
 Analizuoti kontrolinių
semestrų rezultatus
identifikuojant reikalingą
papildomą akademinę paramą.
 Plėtoti papildomų studijų
organizavimą.
 Tobulinti kurso kartojimo
organizavimą.
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sėkmę bei jų įdarbinimo galimybes
Lietuvos
visuomenės
nuomonės
formuotojams ir suinteresuotosioms
organizacijoms (84 p.)

sėkmę bei jų įdarbinimo
galimybes

3. LAJM turėtų išlaikyti ryšius su
karjeros siekiančiais absolventais ir
aptarti su jais galimybes ne tik teikti
savo atsiliepimus, bet ir dėstyti, jiems
galbūt grįžus į LAJM dirbti dėstytojais
ar mokslininkais (85 p.).

Skatinti LAJM absolventų
studijas magistrantūroje, taip
palaikant ryšius su karjeros
siekiančiais absolventais ir
aptariant galimybes jiems
dėstyti LAJM.

I.Bartusevičienė

4. LAJM turėtų ir toliau remti Alumni
klubą (86 p.).

Remti Alumni klubo veiklą,
formalizuojant jo veiklą,
vykdant Karjeros centro veiklą
ir plėtojant e-galimybes

R.Mickienė

Apsvarstyti galimybę dėl
tarptautinių studijų poreikio
vykdymo anglų kalba

I.Bartusevičienė

Esant poreikiui

I.Bartusevičienė

2013-12-30

5. Tęsdama savo mokymo planų
internacionalizavimą, LAJM turėtų ir
toliau teikti paramą dėstytojams bei
pagalbiniam
personalui,
besimokantiems jūrinės anglų kalbos,
kad per tam tikrą laikotarpį būtų
galima pasiūlyti bent vieną laipsnį
suteikiančią programą, kuri būtų
dėstoma tik anglų kalba (93 p.).

Nuolat

G.Kalvaitienė

2013-12-30

G.Kalvaitienė
E.Valionienė

Mokslo veikla
LAJM turėtų aiškiau apibrėžti jos
mokslinių ir taikomųjų tyrimų vietą
kokybės
užtikrinimo
sistemos
atžvilgiu, pvz. atsiliepimų rinkimo (jau
vykstančio) ir periodinių vertinimų.
(102 p.).

Aiškiau apibrėžti jos mokslinių
ir taikomųjų tyrimų vietą
kokybės užtikrinimo sistemos
atžvilgiu

I.Skiparienė

Poveikis regiono ir visos šalies raidai
LAJM turėtų aktyviai analizuoti
turimas
bendradarbiavimo
ir
konsorciumų galimybes tiek regione,
tiek už jo ribų (113 p.).

Analizuoti turimas
bendradarbiavimo ir
konsorciumų galimybes tiek
regione, tiek už jo ribų

V.Senčila

Nuolat
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