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Studijų kokybės proveržis 
Informacijos ir mokymosi pla ormų vystymas. Bendradarbiaujant su KTU IT ir studijų 
departamentais atnaujin  informaciją, kuri yra keliama į office 365 pla ormą ir sukur  
„personalizuotą“ AIS šabloną, taip siekiant šias pla ormas pritaiky  patogesniam naudojimui. 
Personalizuotas šiuo atveju reiškia, jog darbo lauką sistemoje bendruomenės narys galės 
susidary  pagal savo poreikius.  

Akademinio sąžiningumo švie mas. Kintant technologijoms ir studijų metodams ši tema tampa 
vis aktualesnė akademinei bendruomenei. Svarbu, kad studentų atstovybė prisidėtų prie 
motyvacija, o ne bausmėmis grįstos studijų vedimo sistemos. Planuojama švies  studentų 
bendruomenę apie akademinio sąžiningumo nesilaikymo pasekmes jų pačių kaip asmenybių 
augime. Taip pat, planuojama peržiūrė  studijų programas ir kiek dažnai yra jose atnaujinami 
laboratorinių darbų aprašai bei atsiskaitymai. 

Plačios studijų įgyvendinimo formos Universitete. Studijų organizavimas nuotoliu ir mišriu būdu 
parodė, jog galima sukur  studentams palankesnes sąlygas pilnaver škai studijuo . Reikia plėto  
esamas ir numatytas edukacines technologijas, kad būtų įmanoma taiky  naujas aplinkas 
moduliams bei paskaitoms. 

Grįžtamojo ryšio plėtojimas. Grįžtamasis ryšis dėl akademinių klausimų turi bū  vykdomas iš 
abiejų pusių, jei bent viena dalis šios „mašinos“ neveikia, tai visa sistema pradeda sto . Kartu su 
universitetu vykdy  grįžtamojo ryšio studijų klausimais mokymus, orientuotus į studentus ir į 
dėstytojus.  
 

Studentų bendruomenės s prinimas. 
Studijų prieinamumo įrankiai. Vykdy  situacijos analizę ir diskusijas, kurios padėtų išsinagrinė  
studento finansinį stabilumą bei užimtumą. KarTU su universitetu inicijuo  studentų motyvacinės 
sistemos atnaujinimą. 



Infrastruktūra atliepian  studentų poreikius. Iš surinktų 2022-2023 m. studentų pasitenkinimo 
rodiklių, inicijuo  universiteto infrastruktūros projektus, kurie būtų pritaiky  studentų 
poreikiams. Inicijuo  bendrabučių gyventojų poreikių atliepimą, siekiant už krin  aukšto lygio 
gyvenimo sąlygų galimybes. 

Studentų miestelis – studen ško judėjimo traukos objektas. Ska n  studen škas organizacijas 
kur  ir plėto  renginius orientuotus į studentų miestelį. Siekiant atgaivin  studentų miestelį  
iniciatyvomis, steig  fondą orientuotą į kultūros ar švie mo projektų įgyvendinimą. 

Tarptau nių studentų integravimas. Tik pastoviai s prinant ryšį tarp SA ir tarptau nių studentų, 
galime kė s jų aktyvesnio įsitraukimo studijų kokybės gerinimo procese. Prisitaikant prie 
tarptau nių studentų komunikacinių pla ormų, padė  jiems integruo s į Kauno bei Universiteto 
bendruomenes. Plėto  projektus orientuotus į tarptau škumą bei pritaiky  jau esamus renginius 
tarptau niams studentams. Taip pat už krin , jog tarptau nių studentų balsas yra girdimas 
visuose lygmenyse. 

Ryšio s prinimas su II ir III pakopos studentais. Ši veikla reikalauja tęs numo. Šiuo metu galime 
pasidžiaug , jog turime sukūrę gan gerą pamatą. Taip pat turime studentų atstovų universiteto 
organuose iš abiejų pakopų. Toliau planuojama įtrauk  ne k atstovus, bet ir individualius 
studentus į diskusijas siekiant pagerin  jų studijavimo kokybę. Vykdy  II pakopos studentų 
integraciją mokslo metų pradžioje. 

Studentų psichologinė gerovė. Lietuvos švie me vis dažniau yra kalbama apie studentų 
psichologinę sveikatą, tai yra i n svarbus rodiklis, kuris dažnai nusako studento motyvaciją 
moky s arba kimybę nubyrė . Kartu su išorės partneriais, inicijuo  studentų psichologinės 
raidos ir savęs supra mo/savianalizės paskaitas. 

 

Studentų atstovų galimybių plėtojimas  
Atstovų lygios galimybės. Studentų atstovai vis dar dažnai susiduria su reikiamos medžiagos 
gavimo kliū mis. SA turi už krin , kad šie atstovai universiteto organuose turės pilną prieigą prie 
visų organui skirtų ir reikiamų duomenų.  
Atnaujinta seniūnų sistema. Seniūnas yra studentų atstovas, nors kartais bendruomenė gali to 
nepajaus . Planuojama keis  seniūnų ver nimo sistemą į tokią, kuri daugiau atlieptų seniūno 
proaktyvumą, kompetencijas ir atskaitomumą savo akademinei grupei. 

Studentų atstovų išlaikymas ir tęs numas. SA turi už krin , kad atstovai esantys organuose būtų 
visuomet informuo  ir motyvuo , kad rim  klausimai orientuo  į studentus būtų vystomi ir 
neapleidžiami. Plėto  perdavimo kultūrą, informacines duombazes bei dary  reguliarius 
susi kimus su atstovais apžvelgiant jų motyvaciją ir veiklą. 

 



Organizacijos plėtra ir vystymas 
Organizacijos restruktūrizacija ir procesų tobulinimas. Sudary  naują komitetų sudė , siekiant 
suefektyvin  organizacijos veikimą bei ugdy  narių pasi kėjimą ir iniciatyvumą. Kontrolės 
komitetas įver na narių KPI. 

Kompetencijų kėlimas. Norint, kad organizacijoje nariai atrastų save ir gebėtų kel  organizacijos 
lygį, turime sužiūrė , kad jie turėtų nuoseklų augimą ir motyvaciją veik  studen škame judėjime. 
Už krin  aktyvaus nario gairių veikimą bei sudary  kompetencijų planą. 

Komunikacijos pla ormos atnaujinimas. Įgalio  atnaujinto ktusa.lt nklalapio veikimą, 
perplanuo  organizacijos socialinių nklų komunikavimą orientuotą į studen šką judėjimą. 

Organizacijos tęs numo kūrimas. Kryp nga veikla siekiant ilgalaikių rezultatų. Dirbant su 
kontrolės komitetu įveiklin  naują strategiją ir jos priežiūrą. 

 
Natūraliai, reikia atsižvelg  ir į organizacijos poreikius bei fakulte nių studentų atstovybių 
sudarytus veiklos planus. Todėl konkretūs kslai bei pokyčiai, siek  šių sričių, būtų 
konkre zuojami įtraukiant visas FSA ir tam kru lygmeniu - KTU studen škas organizacijas. 
Svarbiausia bus nuolatos stebė  ir peržiūrė  ar vykdoma veikla atliepia tuome nius studentų 
poreikius. 
 


