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Vertinamoji 

sritis 

Ekspertų 

rekomendacijos, 

pateiktos 

paskutinio 

vertinimo metu 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo apimtis ir 

terminai 

Planuojami veiksmai vertinamojoje 

srityje ir terminai 
Pastabos 

1. Studijų 

tikslai, 

rezultatai ir 
turinys. 

Esant poreikiui, 

tęskite studijų 

tikslų, rezultatų ir 

turinio 

atnaujinimą. 

Studijų tikslai, rezultatai 

ir turinys išlieka tie patys 

(2022-2023 akademiniai 

metai). 

Atlikti poreikių tyrimus (pavasario 

semestras): 

1) socialinių dalininkų apklausa, 

siekiant įvertinti studijų rezultatų ir 

studijų dalykų dermę; 

2) studentų apklausa, siekiant įvertinti 

dalykų turinio atitiktį studijų 

rezultatams; 

3) absolventų apklausa. 

Einamųjų mokslo metų pavasario 

semestras. 

2. Mokslo 

(meno) ir 
studijų veiklos 
sąsajos. 

Toliau plėtokite 

tyrimų sritis, 

įtraukdami 

studentus į tyrimų 

procesus ir 

pranešimus 

konferencijose. 

Bendradarbiavimas su 

MČTAU: studentų 

tyrimai ir pranešimai 

konferencijose bei 

seminaruose – nuo 2018 

m.. 

Bendradarbiavimas su 

ugdymo įstaigomis - 

studentų tyrimai ir 

pranešimai, edukacinės 

veiklos – nuo 2019 m.. 

1) Dalyvauti MČTAU bei LR 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Nr. SVOVAŽ04652 

projekto „Senjorai savanoriauja ir 

dalijasi patirtimi su jaunimu“ dalyvių 

susitikime (2022 m. spalio 26 d.); 

2) Dalyvauti VIKO SPF konferencijoje 

„Sveikatai palankios gyvensenos 

aktualijos“, skirtoje Medardo Čoboto 

trečiojo amžiaus universiteto Sveikos 

gyvensenos fakulteto studentams (2022 

1) Studentų ir dėstytojų dalyvavimas 

Blended Intensive Program (BIP) 

“Telehealth in Dietetics”, (Austrija, 2023 

m. kovas-balandis); 

2) Studentų ir dėstytojų dalyvavimas BIP 

projekto „The Foodture Academy“ 

veiklose dvejus metus iš eilės (2021-2022; 

2022– 2023); 

3) Socialinės atsakomybės veikla su 

studentais (Edukacinė pamoka „Sveikatai 

palankių produktų pasirinkimo kriterijai“ 
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Studentų įsitraukimas į 

tyrėjų grupių veiklas – 

nuo 2021 metų. 

m. lapkričio 15 d.). Pranešimus skaitė 

studijų programos „Dietetika“ pirmo ir 

trečio kurso studentai; 

3) Organizuoti mokslinę-praktinę 

konferenciją „Dietetika ir sveikata 

2023: dabartis ir perspektyvos“ 

(balandžio-gegužės mėn.) , kurioje 

pranešimus skaitys ir studijų programos 

„Dietetika“ studentai. 

socialinės globos namų „Užuovėja“ 

gyventojams, 2022-04-20). 

3. Studentų 

priėmimas ir 

akademinė 

parama. 

Apsvarstykite, 

kaip studentai, 

kuriems reikia 

papildomos 

paramos, gali 

patenkinti savo 

poreikius. 

Apskrito stalo diskusijos 

su studentais ir 

kuruojančiais dėstytojais 

bei Fakulteto 

administracija (pavasario 

semestras). 

Rengti apskrito stalo diskusijas studentų 

akademinės paramos klausimais 

(pavasario semestras). 

 

4. 

Studijavimas, 

studijų 

pasiekimai ir 

absolventų 

užimtumas. 

Toliau padėkite 

studentams siekti 

įvairių 

įsidarbinimo 

galimybių ir 

tolesnių (antrosios 

pakopos) studijų. 

Informacijos apie 

įsidarbinimo galimybes ir 

tolesnes (antrosios 

pakopos) studijas sklaida 

– nuolatinis procesas. 

1) Kasmet atlikti darbo rinkos pokyčių 

stebėseną. 

2) Studentams teikti informaciją apie 

tolesnių (antrosios pakopos) studijų ir 

darbo vietų galimybes (pavasario 

semestras). 

3) Siekti profesinio magistro Mitybos 

studijų kryptyje (iki 2028 m.). 

 

5. Dėstytojai. 

Skatinkite 

darbuotojus plėsti 

bendradarbiavimo 

tinklus ir 

tarptautinio 

mobilumo 

galimybes. 

1) Dėstytojų ir studentų 

dalyvavimas BIP projekto 

„The Foodture Academy“ 

veiklose dvejus metus iš 

eilės (2021-2022; 2022– 

2023); 

2) Dėstytojų ir studentų 

dalyvavimas Blended 

Intensive Program (BIP) 

“Telehealth in Dietetics” 

Plėsti nacionalinių ir tarptautinių 

strateginių partnerių tinklą Mitybos 

studijų kryptyje (nuolatinis procesas). 

 



3 
 

(Austrija, 2023 m. kovas-

balandis); 

3) Dalyvavimas Europos 

dietistų asociacijų 

federacijos (EFAD) 

veiklose; 

4) Dalyvavimas Europos 

tyrėjų tinkle darbui su 

„antrinėmis“ aukomis 

(COST CA19113 veikla, 

2020-2024). 

6. Studijų 

materialiniai 
ištekliai. 

Įsitikinkite, kad 

visi su būstu susiję 

patogumai atitinka 

studentų lūkesčius. 

Apskrito stalo diskusijos 

su Fakulteto visų studijų 

programų studentais bei 

Fakulteto administracija 

(rudens semestras). 

Pagal poreikį rengti visų SPF studijų 

programų studentų atstovų ir Fakulteto 

administracijos apskrito stalo diskusijas 

su būstu ir patogumais susijusiais 

klausimais (rudens semestras). 

 

7. Studijų 
kokybės 
valdymas ir 

viešinimas. 

Toliau skaidriai 

skelbkite veiklos 

duomenis. 

Veiklos duomenys nuolat 

skelbiami Fakulteto ir 

Kolegijos tinklapiuose 

(mokslo metų eigoje). 

Skelbti veiklos duomenis Fakulteto ir 

Kolegijos tinklapiuose (nuolatinis 

procesas). 

 

 

 

 

 

Mitybos studijų krypties komiteto pirmininkė ...........................................   dr. Erika Kubilienė 

                                                                                                   (parašas)                                               Vardas, Pavardė 
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