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DUOMENYS APIE �VERTINT� PROGRAM�

Studij� programos pavadinimas Organizacij� vystymas 

Valstybinis kodas 621N20008 

Studij� sritis socialiniai mokslai 

Studij� kryptis Vadyba 

Studij� programos r�šis  nuolatin�s 

Studij� pakopa antroji 

Studij� forma (trukm� metais) 2 

Studij� programos apimtis kreditais 120 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesin�
kvalifikacija 

vadybos magistras 

Studij� programos �registravimo data 24.05.2001

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

INFORMATION ON EVALUATED STUDY PROGRAMME

Title of the study programme Development of Organisations 

State code 621N20008 

Study area Social Sciences 

Study field Management 

Kind of the study programme full-time 

Cycle of studies second cycle 

Study mode  (length in years) 2  

Scope of the study programme in credits 120 

Degree and (or) professional qualifications 
awarded

Master 

Studij� kokyb�s vertinimo centras 
© 

The Centre for Quality Assessment in Higher Education 



17 

Santraukos vertimas iš angl� kalbos 

<…> 

V. APIBENDRINAMASIS �VERTINIMAS  

Vilniaus universiteto studij� programa Organizacij� vystymas (valstybinis kodas – 621N20008) 
vertinama teigiamai.  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities �verti-
nimas, balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai 2 

2. Programos sandara 2 

3. Personalas  3 

4. Materialieji ištekliai 3 

5. Studij� eiga ir jos vertinimas  2 

6. Programos vadyba  2 

Iš viso: 14 
* 1 - Nepatenkinamai (yra esmini� tr�kum�, kuriuos b�tina pašalinti) 
2 - Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 
3 - Gerai (sistemiškai pl�tojama sritis, turi savit� bruož�) 
4 - Labai gerai (sritis yra išskirtin�) 

IV. SANTRAUKA  

Programos tikslai ir studij� rezultatai yra šiek tiek perd�ti: lygiagretus specialist� ir ben-
dr�j� vadybos �g�dži� ugdymas yra pernelyg ambicingas, ir vargu ar gali b�ti �vykdytas per nu-
matyt� laik�. Be to, student� savarankiškumas yra gaunamas patirties d�ka, o ne d�l bendrosios 
vadybos. Aiškus ambicing� ir diversifikuot� tiksl� rinkodaros tikslas (b�ti patrauklesniu ir kon-
kurencingesniu) yra nepateisinamas nei iš paklausos (student� l�kes�iai), nei iš pasi�los pus�s 
(kokybišk� žini� perteikimas kontaktini� valand� metu). Programos komandai b�t� naudinga 
persvarstyti keliamus tikslus ir studij� rezultatus, siekiant suderinti juos su neabejotinais progra-
mos kolektyvo privalumais ir specialia darbo rinkos situacija. Programos internacionalizacija yra 
b�tina žvelgiant � ateit�. 

Moduli� turinys atitinka magistro lygio studijas. Moduli� turinys ir metodai labiausiai ori-
entuoti � numatom� studij� rezultat�, susijusi� su kompetencijos vystymu, siekim�, bet nelabai 
susij	 su bendrosios vadybos turiniu ir �g�džiais. Didžiausias programos tr�kumas yra pernelyg 
didelis savarankišk� studij� kiekis. Nepriklausomai nuo to, kiek programa patraukli rinkodaros 
poži�riu, kaina, kuri� programa tur�t� sumok�ti už akademin	 koncesijos dal�, n�ra labai priim-
tina. Darbuotoj� kompetencijos kokyb� leidžia atremti visus rinkos išš�kius, ir ypa� svarbu, kad 
b�t� teisinga pusiausvyra tarp rinkos l�kes�i� ir akademini� standart�. Kitas svarbus patobuli-
nimas yra stipresn� dalyk� turinio internacionalizacija ir padid�j	s angl� kalbos vaidmuo studij�
programoje. 

Programoje d�stantys d�stytojai atitinka teis�s akt� reikalavimus. Jie yra skiriami ir verti-
nami pagal VU reikalavimus, siekiant išlaikyti aukšt� studij� kokyb	. D�stytojai aktyviai daly-
vauja moksliniuose tyrimuose, yra aktyv�s vadybos srityje,  �sitrauk	 � personalo kvalifikacijos 
k�limo veiklas, bei dalyvauja tarptautin�se akademin�se organizacijose. Jie turi pakankamai ži-
ni� ir patirties, kad gal�t� pristatyti �vairias vadybos temas. Bendras d�stymo standartas, pagal 
visas priemones, yra geras. Ta�iau studentai išreišk� susir�pinim� d�l kai kuri� d�stytoj� geb�-
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jimo d�styti. Amžiaus profilis yra toks, kad fakultetas susiduria su netiesiogine personalo kaitos 
problema. Ta�iau �žvalgus fakulteto pl�tros planas (ir jaunimo ugdymo, ir studij� metod� tobuli-
nimo) gali gerokai pagerinti programos d�stym�. D�stytojai, �darbinami iš skirting� departamen-
t�, tur�t� padidinti pastangas veikti kaip komanda, geriau išnaudojant sinergij�.  

Studij� ištekliai (biblioteka, mokymo kambariai, elektronin� �ranga, interneto ištekliai) yra 
tinkami. Taigi, ištekliai yra, vienintelis r�pestis yra student� laiko, skirto tikram jo išnaudojimui, 
tr�kumas. 

Pri�mimo reikalavimai buvo sumažinti: konkursinis balas buvo sudarytas tik iš pagrindini�  
diplomo priedo rezultat�. Kandidat� skai�ius sumaž�jo, ta�iau vidutinis kandidat� konkurencijos 
rezultatas šiek tiek padid�jo. Šioje programoje n�ra valstyb�s finansuojam� viet� - tai gali b�ti 
gera žinia ir tuo pa�iu metu �sp�jimas. Darbuotoj� ir student� bendravimas yra puikus, visapu-
siškai panaudojant VU informacines sistemas. Studentams teikiama nuotolin� pagalba yra skubi 
ir adekvati. Student� vertinimas grindžiamas tik užduotimis raštu, testais ir egzaminais, kas pa-
laiko programos studij� tikslus. Studentai gauna greit� ir adekva�i� informacija apie j� pasieki-
mus, paliekant vietos tobul�jimui. Student� mobilumas yra gana ribotas (d�l j� turimo laiko sto-
kos).  

Priemon�s, skirtos kokyb�s užtikrinimui ir gerinimui, tiek formalios, tiek neformalios, 
�traukiant visas suinteresuot�sias šalis organizacijos viduje ir už jos rib�, yra tinkamos. Gr�žta-
mojo ryšio naudojimo tvarka, pl�tojant studij� rezultatus, studij� program� ir vertinim�, yra jau 
anks�iau nustatyta, ta�iau apie tai n�ra joki� �raš�.  

Programos valdymo „Achilo kulnas“ yra laisva savarankišk� studij� kontrol�, kuri kelia 
pavoj� arba „lengvinti“ kreditus, arba sudaro s�lygas nepakankamam darbo kr�viui už kreditus. 
Visiškai remtis student� darbu, kur� sudaro 690 savarankiško studijavimo programos valandos, 
yra rizikinga tiek akademiniu, tiek profesiniu poži�riu. Be nuodugnios vertinimo sistemos kaip 
studentai išnaudoja 90% savo studijoms skirto laiko, gali kilti pavojus programos vientisumui.  

III. REKOMENDACIJOS  
   

3.1. Perži�r�ti programos tikslus, uždavinius ir studij� rezultatus, siekiant tiksliau atspind�-
ti tinkam� pusiausvyr� tarp bendr�j� ir speciali�j� vadybos kompetencij�. Realistiškai sumažinti 
diversifikuotus tikslus.  

3.2. Padidinti bendr�j� vadybos dalyk� pusiausvyr� programoje.  
3.3. Ieškoti b�d�, kaip padidinti angl� kalbos vaidmen� mokyme ir mokymesi, ir stiprinti 

programos tarptautiškum�. 
3.4. Išpl�sti student� atsiskaitym� žodžiu mokymo procese egzaminuose.  
3.5. Padidinti kontaktini� valand� skai�i�.  
3.6. Pl�toti kontrol�s sistem� savarankiškam mokymuisi. 
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