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Vertimas iš angl� kalbos 

VILNIAUS UNIVERSITETO ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJ� PROGRAMOS 

VERSLO EKONOMIKA  (VALSTYBINIS KODAS – 621L10007) 2013-02-06 

EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVAD� NR. SV4-37 IŠRAŠAS 

<...> 

V. APIBENDRINAMASIS �VERTINIMAS  

Vilniaus universiteto studij� programa Verslo ekonomika (valstybinis kodas – 621L10007) 

vertinama teigiamai.  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

�vertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai 3 

2. Programos sandara 3 

3. Personalas  4 

4. Materialieji ištekliai 4 

5. Studij� eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba  3 

Iš viso: 20 

* 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  

1. Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai Mokymo koncepcija ir numatomi 
studij� rezultatai tinkamai parengti ir suformuluoti. Ta�iau matyti, kad kyla tam tikr� sunkum�
pateikiant aišk� programos koncepcijos apraš	, pagr�st	 dviem iš esm�s skirtingomis 
specializacijomis. 
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Labai gerai organizuota vieša galimyb� susipažinti su numatomais studij� rezultatais. 
Programos absolvent� poreikis �vertintas intuityviai, tod�l b�tinas glaudesnis bendradarbiavimas 
su darbdavi� atstovais. Studij� rezultat� vertinimo sistema yra gera, ta�iau d�stytojai atkreip�
d�mes�, kad b�tina gerinti baigiam�j� darb� kokyb
. Jie taip pat patvirtino, kad per baigiam	j�
egzamin	 užduodami klausimai daugiausia b�na susij
 su pa�iu baigiamuoju darbu. Ekspert�
grup�s nuomone, baigiamasis egzaminas tur�t� b�ti labai išsamus, skirtas patikrinti žinias ir 
�g�džius, �gytus studijuojant visus dalykus.  

2. Programos sandara. Programa kruopš�iai suplanuota ir atitinka formos bei turinio 
reikalavimus, keliamus magistro lygmens studijoms. Ji buvo optimizuota taip, kad studentai 
išmokt� savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus. Student� atsiliepimai buvo teigiami, ta�iau 
studentai kritiškai atsiliep� apie papildom	sias studijas. Numatom� studij� rezultat� ir mokymo 
turinio pateikimas pagal kai kuriuos studij� programos dalykus tur�t� b�ti patobulintas. Taip pat 
turi b�ti pašalinti student� nurodyti dubliavimosi atvejai. Mokymo metodika ir studij�
organizavimas atrodo tinkami. Tur�t� b�ti skiriama saugiau d�mesio interaktyviems mokymo 
metodams, pagal kuriuos b�t� naudojama moderni verslo proces� modeliavimo programin�
�ranga. Programa tapt� patrauklesn�, jeigu daugiau paskait� skaityt� praktine veikla užsiimantys 
asmenys. 

3. Personalas. Program	 �gyvendina pastovi d�stytoj� grup�, aktyviai dalyvaujanti 
atliekant mokslinius tyrimus ir turinti atitinkamos patirties. Daugelis darbuotoj� ugdo savo 
metodinius ir mokslinius geb�jimus dalyvaudami main� programose, organizuojamose su 
užsienio universitetais. Amžiaus strukt�ra tobulintina; tam tikras akademinio personalo 
pastovumas yra teigiamas dalykas, ta�iau tokiu atveju nesamdoma nauj� d�stytoj�, kurie 
pasi�lyt� nauj� id�j� ir mokymo metod�. Rengiant personalo politik	 tur�t� b�ti nustatytos 
personalo kaitos, užsienio d�stytoj� lankymosi, skatinimo dalyvauti tarptautiniuose mokslini�
tyrim� projektuose ir skelbtis garsiuose tarptautiniuose leidiniuose taisykl�s. Ekspert� grup
 šiek 
tiek nustebino d�stytoj� nuomon�s, rodan�ios, kad d�stytojai n�ra suinteresuoti imti metines 
atostogas, kuri� metu b�t� atleidžiama nuo pedagoginio darbo ir galima skirti laiko mokslinei 
veiklai. 

4. Materialieji ištekliai. Savianaliz�s suvestin�je pateikta informacija ir vizito metu 
atlikta mokslini� ir metodini� ištekli� apži�ra visais atžvilgiais parod�, kad galima daryti išvad	, 
jog tai antras pagal kokyb
 mokymo proceso elementas po personalo. Šiuo poži�riu universitetas 
sudaro s	lygas, kuri� visiškai pakanka, kad b�t� pasiekti numatomi studij� rezultatai. Be to, 
�diegtos priemon�s, skirtos kelti metodini� ir materiali�j� ištekli� kokyb
. Studentai ir 
absolventai metodinius išteklius vertina aukš�iausiais balais. Studentams sudaryta galimyb�
naudotis tarptautin�mis leidini� ir elektronini� knyg� duomen� baz�mis. Kompiuterin�s 
technikos ir specialios programin�s �rangos kiekis ir kokyb� yra pakankami, kad b�t� galima 
taikyti modernius mokymo metodus. Ambicingesni� baigiam�j� darb� rašymo ir mokslini�
tyrim� atlikimo galimybes šiek tiek silpnina tai, kad n�ra galimyb�s naudotis duomen� baz�mis, 
kuriose b�t� saugomi neapdoroti (pirminiai) statistiniai duomenys.  

5. Studij� eiga ir jos vertinimas. Pagirtina aiški organizacija ir studentams si�loma 
parama. Student� pri�mimo sistema taip pat skaidri. Did�jantis nubyran�i� student� skai�ius 
galb�t rodo nepakankam	 student� pri�mimo sistemos veiksmingum	. D�stytojai laikosi 
nuomon�s, kad kai kurie studentai n�ra paj�g�s �veikti magistro lygmens studij�. Tod�l, 
atsižvelgiant � fakulteto administracijos atstov� pateiktas pastabas, gali kilti abejoni�, ar geresnis 
programos reklamavimas b�t� tinkama priemon�. Studentai ir absolventai ekspert� grupei 
nurod�, kad kai kurie profesoriai naujausi� ekonomini� problem� aptarim	 laiko nesvarbiu 
dalyku ir daugiausia d�mesio skiria teorin�ms žinioms. Be to, studentai tikisi didesn�s dalykin�s 
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paramos, susijusios su mokslini� tyrim� metodika, projekt� aprašymu ir pan. Ekspert� grup�
pageidaut�, kad programa b�t� labiau tarptautinio pob�džio. Ta�iau studij� rezultat� patikros 
sistema veikia gana gerai.

6. Programos vadyba. Programos vadyba ir kokyb�s užtikrinimo sistema vertinama 
teigiamai. Ekspert� grup�s nuomone, šiuos dalykus b�t� galima gerokai patobulinti ir padaryti 
skaidresnius. �diegta oficiali studij� rezultat� steb�jimo sistema, �gyvendinami programos 
sandaros ir turinio pakeitimai. Studentai aktyviai dalyvauja pagrindini� akademini� padalini�
institucij� veikloje ir vertina d�stytojus. Iš suinteresuot�j� subjekt� surenkamos nuomon�s apie 
program	 ir jos rezultatus. Fakulteto lygmeniu reik�t� geriau apm	styti vizij	, kokyb�s 
užtikrinimo politik	 ir dabartin�s kokyb�s užtikrinimo sistemos priemoni� rezultatus. Ekspert�
grup� si�lo skelbti metines ataskaitas, kuriose b�t� nurodomos kokyb�s užtikrinimo sistemos 
stipryb�s ir silpnyb�s ir tobulinimo politika.

Vertintoji programa iš esm�s yra gana nuosekli vis� nagrin�t� sri�i� poži�riu. Trims iš j�
skirti aukš�iausi �vertinimai. Vis� pirma, programa pateisina pagrindini� suinteresuot�j�
subjekt� l�kes�ius. Remiantis ekspert� grup�s surengtais pos�džiais, visi strateginiai 
suinteresuotieji asmenys, t. y. studentai, absolventai, d�stytojai, socialiniai partneriai, yra 
patenkinti VE programos kokybe. Darbdavi� atstov� nuomone, program	 baig
 studentai ger	ja 
prasme išsiskiria darbo rinkoje. Jie turi konkurencin� pranašum	 prieš kit� Lietuvos universitet�
absolventus. Jie lengvai randa darb	. Tai rodo, kad studijuojant numatomi studij� rezultatai 
pasiekiami aukštu lygiu. Be to, programa atitinka visus susijusius teisinius reikalavimus, 
keliamus antrosios pakopos universitetin�ms studijoms. Antra, toki	 s�km
 lemia gerai dirbantis 
aukštos kvalifikacijos akademinis personalas. Tre�ia, aukštas numatom� studij� rezultat� lygis 
užtikrinamas EF administracijos d�ka, kuri deda visas pastangas, kad išlaikyt� ir padidint�
modernius metodinius išteklius.  

III. REKOMENDACIJOS    

1. Reik�t� nuodugniau ištirti, kokia yra Verslo ekonomikos (toliau – VE) programos 
absolvent� paklausa darbo rinkoje, ir išanalizuoti, ar numatomi studij� rezultatai atitinka 
Lietuvos kvalifikacij� sistem	. Atsižvelgiant � tai, reik�t� apsvarstyti programos padalijimo � dvi 
iš esm�s atskiras specializacijas galimyb
. 

2. Vardan kokyb�s b�t� naudinga pakartotinai �vertinti program	 tuo poži�riu, ar didesn�
dalyk�, kuriuose ekonomika b�t� derinama su verslu, dalis tur�t� b�ti d�stoma išsamiau, ir 
atsižvelgiant � naujausius pasaulin�s ekonomikos bei verslo aplinkos poky�ius. 

3. Rekomenduotina diegti labiau diversifikuotus ir pažangesnius d�stymo metodus ir 
lavinti metodinius �g�džius, naudojant programin
 �rang	, skirt	 modeliuoti verslo problemas. 

4. Ekspert� grup�s nuomone, labai svarbu atlikti nuodugni	 dideli� student� nubyr�jimo 
rodikli� priežastin
 analiz
. 
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5. Manome, kad norint kelti mokymo kokyb
, pirmiausia b�tina parengti personalo 
politik	. Vienas iš politikos element� gal�t� b�ti paskat� sistema, skatinanti skelbti mokslini�
tyrim� rezultatus garsiuose tarptautiniuose moksliniuose leidiniuose. 

6. Tur�t� b�ti skubiai sustiprintas tarptautinis programos pob�dis, be kit� b�d�, suteikiant 
galimyb
 klausytis paskait�, kurias d�styt� užsienio universitet� d�stytojai. 

7. Rekomenduojame parengti vizij	 ir išsami	 kokyb�s politik	, taip pat kokyb�s k�limo 
sistem	. B�tina atnaujinti ir patobulinti student� ir darbdavi� pasitenkinimo tyrimus. 

   

<...> 

___________________________________ 

Paslaugos teik�ja patvirtina, jog yra susipažinusi su Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso1 235 straipsnio, numatan�io atsakomyb
 už melaging	 ar žinomai neteisingai atlikt	
vertim	, reikalavimais. 

    
Vert�jos rekvizitai (vardas, pavard�, 

parašas) 

________________________ 
1 Žin., 2002, Nr.37-1341 


