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UTENOS KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS KOSMETOLOGIJA TOBULINIMO PLANO PAGAL EKSPERTŲ EKSPERTŲ
REKOMENDACIJAS PAŽANGOS ATASKAITA
Studijų programos kosmetologija (valstybinis kodas 653B95005 (iki 2017 m.); 6531GX028 (nuo 2017 m.)) išorinis vertinimas vyko 2013 m. Studijų programa
akredituota šešeriems metams iki 2019 m. liepos 1 d. 2019 m. liepos 17 d. patvirtinus Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir
rodiklius nustatyta, kad visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos nustatyta tvarka. Todėl
programos akreditavimo terminai neturi įtakos programos vykdymui.
Eil.
Ekspertų rekomendacijos
Atlikti arba planuojami programos Rekomendacijų
Pastabos
Nr.
veiksmai
įgyvendinimo
terminai
1.
Suformuluoti
bendrųjų Pakoreguoti kosmetologijos studijų 2013- 2016 m.
Programos korekcija, atsižvelgiant į išorinio vertinimo
kompetencijų ugdymui skirtus programos bendrąsias kompetencijas
rekomendacijas.
studijų programos rezultatus ir ir
priskirti
dalykus
šioms
Studijų programa patvirtinta Kolegijos Akademinės tarybos
priskirti dalykus, kurių metu kompetencijoms ugdyti (Ats. SP
2016 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. AT-33
bus
ugdomos
šios komitetas)
kompetencijos.
2.
Atkreipti dėmesį į nuoseklaus Pakoreguoti dalykų išdėstymą studijų 2013- 2021 m.
1) Programos korekcija, atsižvelgiant į išorinio vertinimo
dalykų išdėstymo trūkumus plane. Užtikrinti tarpdalykius ryšius.
rekomendacijas: įtraukti dalykai Manikiūras; Pedikiūras; Klientų
studijų plane ir užtikrinti (Ats. SP komitetas)
aptarnavimas etika ir estetika, Kosmetologinio praktinio darbo
tarpdalykinius ryšius.
metodika; Mezoterapijos pagrindai.
Studijų programa patvirtinta Kolegijos Akademinės tarybos
2016 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. AT-33
2) Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas papildytas, holistinė
aromaterapija, Spa masažai, blakstienų priauginimas.
3) 2021-2022 m.m. planuojama koreguoti studijų programą pagal
parengtą Kosmetologijos studijų krypties aprašą.
3.
Patikslinti dalykų aprašus, kad Patikslinti dalykų aprašus. (Ats. SP 2013- 2016 m.
Programos korekcija, atsižvelgiant į išorinio vertinimo
numatomi studijų rezultatai komitetas)
rekomendacijas.
atitiktų dalyko turinį ir
Studijų programa patvirtinta Kolegijos Akademinės tarybos
pavadinimą.
2016 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. AT-33.
2021-2022 m.m. Planuojama koreguoti studijų programą pagal parengtą
Kosmetologijos studijų krypties aprašą ir pažangias technologijas

4.

5.

6.

Skatinti dėstytojų tarptautinį Bendradarbiaujant su Kolegijos Nuolat
judumą.
Tarptautinių ryšių skyriumi, sudaryti
sąlygas dėstytojams vykti į vizitus
pagal Erasmus mainų programas
(Ats. Katedros vedėjas, SP komitetas)
Plėtoti
šaltinių
užsienio Rengti ir publikuoti metodines Nuolat
kalbomis
įsigijimą
ir priemones. (Ats. SP komitetas).
naudojimą studijų procese.
Kiekvienais metais numatyti galimų
įsigyti leidinių užsienio ir lietuvių
kalba sąrašą ir teikti paraiškas jų
įsigijimui (Ats. SP komitetas).
Plėtoti tarptautinį studentų Skatinant
studentų
akademinį Nuolat
judumą, skatinti studentus judumą, glaudžiai bendradarbiauti su
aktyviau dalyvauti mokslinėje Kolegijos
Tarptautinių
ryšių
veikloje.
skyriumi bei tobulinti užsienio kalbos
žinias.

Kosmetologijos srityje.
1) 1 dėstytoja kėlė kvalifikaciją praktiniuose kursuose
Prancūzijoje ir Vokietijoje.
2) Rodiklių nepasiekta Erasmus programos apimtyje.
3) Planuojama, kad 2021-2022 m. išvyks bent du dėstytojai.
2018 m. Parengta mokymo priemonė „Medicinos fakulteto
sveikatos mokslų studijų krypties reikalavimai profesinio
bakalauro baigiamajam darbui“ (aut. D. Šakalytė, P. Šakalis).
2014 m. -2018 m. įsigyti 66 leidiniai

1) Studentams sudarytos salygos rinktis užsienio kalbas, kaip
laisvai pasirenkamus dalykus.
2) 2021-2022 m.m. atnaujinant studijų programą pkanuojama
viena iš alternatyviai pasirenkamų dalykų grupių - užsienio
kalbos, tai numatyta antrame kurse, trečiame semestre (iš pateikto
kalbų sąrašo studentai renkasi užsienio kalbą aukštesniam
kalbiniam lygmeniui arba antrą papildomą užsienio kalbą).
3) 2015-2020 m. per Erasmus mobilumo programą iš studijų
programos išvyko 6 studentai
7.
Parengti baigiamojo darbo ir Parengti baigiamojo darbo ir 2016-2022 m.
Parengti baigiamojo darbo ir kvalifikacinio egzamino aprašai.
baigiamojo
kvalifikacinio baigiamojo kvalifikacinio egzamino
Studijų programa patvirtinta Kolegijos Akademinės tarybos
egzamino aprašus.
aprašus
2016 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. AT-33.
2021 -2022 m.m. planuojama parengti Kosmetologijos studijų
programos baigiamojo egzamino organizavimo ir baigiamojo
darbo rengimo tvarkas.
8.
Pabaigti rengti neformaliu ir Kolegijos
lygmenyje
parengti 2017 m.
Parengtas Utenos kolegijos neformaliuoju ir savišvietos būdu
savaiminiu
būdu
įgytų neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų
įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir
studentų pasiekimų vertinimo studentų pasiekimų vertinimo ir
pripažinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Utenos kolegijos
ir pripažinimo sistemą.
pripažinimo sistemą.
Akademinės tarybos 2017 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. AT20
Programos tobulinimo planas peržiūrimas kas metai ir atnaujinamas naujais veiksmais per visą akreditacijos laikotarpį.
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