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KOLEGIJOS DĖSTYTOJO KOMPETENCIJOS,  
KEIČIANTIS STUDIJŲ PARADIGMAI 

Dr. Nijolė Zinkevičienė,  
Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja 
studijoms ir mokslui 

DARNUS VYSTYMASIS AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE,   
VDU, 2016-04-26 



KOLEGIJA  
MSĮ 9 straipsnis 

• Kolegijoje vykdomos koleginės studijos, plėtojami taikomieji 
moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas. 

Kolegijos tikslai: 
• 1) vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo 

mokslo kvalifikaciją, tenkinančias Lietuvos valstybės bei visuomenės ir ūkio 
reikmes ir atitinkančias mokslo bei naujausių technologijų lygį; 

• 2) plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultuoti 
vietos valdžios ir ūkio subjektus; 

• 3) sudaryti sąlygas asmenų įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti; 

• 4) ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios 
technologijų kaitos sąlygomis. 

• Daugiau kaip pusė kolegijos dėstytojų turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų 
praktinio darbo patirtį dėstomojo dalyko srityje.  
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  Kontaktinis darbas 

  Studijavimo pasiekimų vertinimas 

  Pasirengimas kontaktiniam darbui  

  Mokslinės publikacijos 

  Mokslo tyrimai 

  Meno kūriniai 

  kt. 

  Ekspertinė, konsultacinė, šviečiamoji veiklos 

  Metodinių priemonių rengimas 

  Kvalifikacijos kėlimas 

  kt. 

Kolegijos dėstytojo veiklos 

Pedagoginis 
darbas 

Mokslo/meno 
taikomoji 

veikla 

Ekspertinė/ 
konsultacinė ir 

metodinė 
veikla 



AUKŠTOSIOS MOKYKLOS DĖSTYTOJO KOMPETENCIJOS 

Dalykinė 

Mokslinė 

Edukacinė 

Mokymosi 

Metamokymosi 

Kompetencija  
mokyti 

Komunikacinė 

VERTYBINIS 
PAGRINDAS 

(asmeninės savybės, požiūriai) 



DĖSTYTOJAS - PEDAGOGAS 

Dalykinė 

Mokslinė Edukacinė 

Mokymosi 

Metamokymosi 
Kompetencija  

mokyti 

Komunikacinė 

VERTYBINIS 
PAGRINDAS 

(asmeninės savybės, požiūriai) 



DĖSTYTOJAS-PRAKTIKAS 

Dalykinė 

Mokslinė Edukacinė 

Mokymosi 

Metamokymosi 
Kompetencija  

mokyti 

Komunikacinė 

VERTYBINIS 
PAGRINDAS 

(asmeninės savybės, požiūriai) 



KOLEGIJOS DĖSTYTOJAS 

KOMPETENCIJŲ 
UGDYMO 
CENTRAS 

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS STRATEGIJA 

 
Kompetencijų ugdymo 

POREIKIS / 
MOKYMAI 

 
 

PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS  



         KK STRATEGINIAI TIKSLAI 2020 

Vykdyti 
kokybiškas, 

konkurencingas 
kelių pakopų 

aukštojo mokslo 
studijas. 

Stiprinti mokslo 
ir meno 

taikomosios  
veiklos, studijų 

ir verslo sąveiką.
  

Telkti ir ugdyti 
profesionalią 

bendruomenę. 

Formuoti 
modernią 

infrastruktūrą. 

Didinti kolegijos 
valdymo 

efektyvumą.
  



DIDINTI KOLEGIJOS VALDYMO EFEKTYVUMĄ 

Remiantis strateginio valdymo principais,  

skatinti rezultatyvią kolegijos veiklos sričių sąveiką.  

Plėtoti veiklią vidinę 
kokybės užtikrinimo sistemą 

Įgyvendinti darnaus vystymosi 
nuostatas kolegijos akademinėje 

ir ūkinėje veikloje. 



DARNAUS VYSTYMOSI KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖ 

KK dėstytojų darnaus 
vystymosi kompetencijos 

Darnaus vystymosi nuostatos 
studijų programose 

KK absolventų darnaus vystymosi 
kompetencijos 



Ačiū už dėmesį 


