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DUOMENYS APIE �VERTINT� PROGRAM�

Studij� programos pavadinimas Apskaita, finansai ir bankininkyst�  

Valstybinis kodas 621N30002 

Studij� sritis Socialiniai mokslai  

Studij� kryptis Finansai  

Studij� programos r�šis  Universitetin�s  

Studij� pakopa Antra  

Studij� forma (trukm� metais) Nuolatin� (2)  

Studij� programos apimtis kreditais 120 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesin�
kvalifikacija 

Finans� magistro kvalifikacinis laipsnis  
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INFORMATION ON EVALUATED STUDY PROGRAMME
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Study cycle First  
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programme  
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Vertimas iš angl� kalbos

VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNO HUMANITARINIO FAKULTETO ANTROSIOS 
PAKOPOS STUDIJ� PROGRAMOS APSKAITA, FINANSAI IR BANKININKYST�

(VALSTYBINIS KODAS – 621N30002)  
2014-01-13 EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVAD� NR. SV4-26 IŠRAŠAS 

<...> 

V. APIBENDRINAMASIS �VERTINIMAS  

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studij� programa Apskaita, finansai ir 

bankininkyst� (valstybinis kodas – 621N30002) vertinama teigiamai.  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 
�vertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai 2 

2. Programos sandara 2 

3. Personalas  3 

4. Materialieji ištekliai 2 

5. Studij� eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba  3 

Iš viso: 15 
* 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 

Studij� programos Apskaita, finansai ir bankininkyst� tikslai ir numatomi studij� rezultatai yra 
apibr�žti, viešai skelbiami ir atitinka profesinius reikalavimus bei darbo rinkos poreikius. 
Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai pagr�sti akademiniais ir (arba) profesiniais 
reikalavimais, visuomen�s ir darbo rinkos poreikiais. Socialiniai partneriai dalyvauja programos 
tobulinimo procese. Ta�iau reik�t� perži�r�ti programos tikslus, susijusius su rengimusi 
doktorant�ros studijoms, ir suderinti juos su student� siekiu �sidarbinti �mon�se bei institucijose. 
Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai iš dalies atitinka studij� r�š�, pakop� ir 
kvalifikacij� lyg�. Pagirtina, kad siekiama tarpdiscipliniškumo pa�ioje programoje ir dalykuose. 
Ta�iau šis poži�ris yra per silpnai atskleistas ir turi b�ti stiprinamas. Priklausomai nuo asmeninio 
dalyk� pasirinkimo, bendras suteikiamas kvalifikacijos lygis bankininkyst�s ir apskaitos srityje yra 
gana žemas. Programos pavadinimas gali b�ti klaidinantis d�l bendros koncepcijos, nes su finansais 
susij	 dalykai yra privalomi, o su bankininkyste ir apskaita – pasirenkamieji. Tod�l ekspertai 
rekomenduoja pakeisti programos pavadinim� (Finansai) arba bendr� koncepcij� (vis� trij� studij�
kryp�i� dalykai turi b�ti privalomi). 
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Programos sandara atitinka teis�s akt� reikalavimus. Reik�t� aiškiai nurodyti, kad baigiamajam 
darbui skiriama 30 ECTS kredit�. Be to, mokslini� tyrim� projektus reik�t� išpl�sti, o ne tik sieti su 
baigiam�j� darb� rašymu. Programos sandara iš esm�s gera ir atitinka finans� magistro studijoms, 
�skaitant bankininkyst�s ar apskaitos specializacij�, keliamus reikalavimus. Studij� turin� vis d�lto 
reik�t� perži�r�ti, nes privalom�j� ir pasirenkam�j� dalyk� santykis nesubalansuotas, o studij�
dalyk� turinys kartais sutampa. Reikia ištirti dalyk� Tarptautin� ekonomika ir Valstyb�s finans�

teorijos �traukimo reikalingum�, nes šie dalykai mažai susij	 su studij� programos esme. Programos 
turinys atspindi naujausius mokslo ir technologij� pasiekimus. Atsižvelgiant � finans� verslo 
tarptautiškum�, ekspert� grup� ypatingai rekomenduoja didinti programos tarptautiškum�, daugiau 
naudotis vadov�liais angl� ir kitomis užsienio kalbomis ir daugiau šios studij� krypties dalyk�
d�styti angl� kalba. Daugelio dalyk� turinys atitinka finans� studij� lyg� ir atspindi naujausius 
pasiekimus šioje srityje. Ta�iau kyla abejoni�, ar visi dalykai atskleidžia studentams teorijos 
taikymo praktikoje galimybes. Studij� programos (Curriculum) organizavimas ir �gyvendinimas yra 
racionalus ir orientuotas � student�. 

Studij� program� �gyvendinantis personalas atitinka teis�s akt� keliamus reikalavimus. 
D�stytoj� kvalifikacija, išskyrus užsienio kalb� mok�jim�, yra tinkama, o j� skai�ius pakankamas 
programai �gyvendinti ir numatomiems studij� rezultatams pasiekti. Ta�iau studij� programos 
�gyvendinimas paremtas keliais d�stytojais. D�stytoj� kaita labai maža. Tai lemia tinkam�
programos apr�pinim�. Ekspert� grupei buvo pateikti �rodymai, kad akademinis personalas yra 
pasišvent	s darbui ir studentai teigiamai apie juos atsiliep�. Yra sudarytos s�lygos darbuotoj�
profesiniam tobul�jimui. 
vertinus d�stytoj� mokslinius tyrimus ir publikacijas, ekspert� grup�
pamat�, kad ateityje turi b�ti stengiamasi gerinti personalo tarptautiškum�. Ši� program�
�gyvendinantys d�stytojai dalyvauja moksliniuose tyrimuose, kurie yra tiesiogiai susij	 su 
analizuojama programa. 

Daugelis VU KHF materiali�j� ištekli� atitinka privalomus programos �gyvendinimo 
reikalavimus. Dalis patalp� ir �rangos yra tinkami, ta�iau d�l pastat� senumo ne visi jie tvarkingi ir 
tinkami studijoms. Daugiau patalp� tur�t� b�ti skirta savarankiškoms studijoms. Kompiuteriai iš 
esm�s šiuolaikiniai, programin� �ranga su reikiamomis licencijomis, bet reikia daugiau programin�s 
�rangos, susijusios su finansais ir buhalterine apskaita. Biblioteka šiuo metu atitinka tik minimalius 
reikalavimus finans� srities studijoms ir moksliniam darbui tinkamai atlikti. Apskritai leidini�, ypa�
užsienio kalbomis, bibliotekoje mažai, j� skai�i� reikia didinti. Be to, reik�t� prailginti bibliotekos 
darbo laik�. 

Student� pri�mimo � ši� program� s�lygos gerai pagr�stos ir laikomasi nacionalin�s pri�mimo �
aukšt�sias mokyklas tvarkos. Studij� proceso organizavimas iš esm�s yra tinkamas studij�
rezultatams pasiekti. Studijos gerai organizuotos, student� pasiekim� vertinimas, atrodo, aiškus, 
studentams reikiama informacija yra prieinama. Magistro tezi� bendra kokyb� yra gera. Ta�iau ši�
darb� temos ir strukt�ra gal�t� b�ti �vairesni. Student� „nubyr�jimas“ yra pakankamai žemas. VU 
KHF užtikrina studentams tinkam� akademin	 ir socialin	 param�. Programos absolventai 
�sidarbina pagal savo specializacij�. Absolventai, su kuriais buvo susitikusi ekspert� grup�, 
patvirtino, kad yra patenkinti šia programa ir darbo vietomis, kuriose jie �sidarbino po baigimo. 
Studentai taip pat patenkinti šia programa. Studentai turi galimyb	 �sitraukti � mokslo tiriam�ja 
veikla, tik reik�t� juos labiau paskatinti dalyvauti šioje veikloje. Be to, studentai turi galimyb	
dalyvauti tarptautinio judumo programose, bet ja nepasinaudoja dažniausiai d�l to, kad 
studijuodami dirba. Atsižvelgiant � tai, kad finans� verslas yra tarptautiškas, judumo lygis pernelyg 
žemas, taigi ši� srit� b�tina ženkliai pagerinti, pvz., taikant naujoviškus modelius arba didinant 
atvykstan�i� student� ir lektori� skai�i�. B�tina s�lyga – gerinti angl� kalbos �g�džius paskaitas 
d�stant užsienio kalba. 
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Programos vadyba atitinka �prast� praktik�. Aiškiai paskirstyta atsakomyb�, bet sprendim�, 
susijusi� su programos kokyb�s valdymu, pri�mimo tvarka paini. Atliekamas vidinis ir išorinis 
programos vertinimas, akivaizdu, kad šiais vertinimais remiamasi v�liau tikslinant ir (arba) 
tobulinant program�. Kokyb�s vertinimo rezultatai ir dokumentai tur�t� b�ti labiau prieinami. 
Išor�s socialiniai dalininkai �traukiami � programos vadybos proces�, bet j� dalyvavim� reik�t�
sustiprinti, galb�t, �kuriant patariam�j� taryb�, ypa� studij� programos klausimams. Absolventai ir 
d�stytojai bendrauja asmeniškai, ta�iau š� bendravim� ir bendradarbiavim� reik�t� formalizuoti.  

Ekspert� grup� nurod� šias pagrindines programos stiprybes:

� Gera tarpdalykinio poži�rio � finansus, bankininkyst	 ir apskait� id�ja.  
� Aukšta magistro tezi� kokyb�.   
� Stipri socialini� partneri� parama, ypa� siekiant gerai parengti specialistus. 
� Didelis student� ir absolvent� pasitenkinimas programa. 
� D�stytoj� pasišventimas darbui ir j� pagalba studentams. 

Pagrindin�s ekspert� grup�s nurodytos silpnyb�s:

� Savianaliz�s suvestin�je nurodytas programos tikslas siekti doktorant�ros studij� yra 
abejotinas. 

� Problemiškas programos pavadinimas jos formos ir turinio prasme. 
� Vis dar pakankamai mažas studij� programos ir darbuotoj� tarptautiškumo lygis: 

o Nepakankamos d�stytoj� ir student� užsienio kalb� žinios. 
o Daugiau student� turi dalyvauti main� programose. 
o Daugiau paskait� turi b�ti d�stoma užsienio kalbomis. 
o Daugiau d�stytoj� turi dalyvauti main� programose. 
o Daugiau d�mesio skirti bibliotekos ir literat�ros tarptautiškumui didinti.  

� Baigiamojo darbo koncepcija yra problemiška: 
o Nepakankamai aiškiai paskirstyti kreditai. 
o Standartizuota strukt�ra. 
o Akivaizdu, kad per vis� studij� programos laik� pasirenkama tik viena mokslinio 

tyrimo tema. 
� Akivaizdu, kad kai kuriuose dalykuose per daug teorijos.  
� Dalyk� seka ir darna yra abejotina (kartojimasis, reikalavimai pradedant kurs�, privalomieji 

ir pasirenkamieji dalykai). 
� Skurdi bibliotekos �ranga ir patalpos, tr�ksta vietos student� savarankiškoms studijoms. 
� Sud�tinga su programos kokyb�s vadyba susijusi� sprendim� pri�mimo tvarka. 

III. REKOMENDACIJOS 

1. Reik�t� perži�r�ti pradin� šios programos tiksl� – siekti doktorant�ros studij� – ir papildyti 
j� taip, kad jame atsispind�t� darbo rinkos poreikis ir student� ketinimai �sidarbinti �mon�se 
bei institucijose. 

2. Programoje ir jos dalykuose reik�t� aiškiau nurodyti tarpdalykinio poži�rio unikalum�. 
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3. Reik�t� kritiškai �vertinti programos pavadinim� atsižvelgiant � tai, kokie dalykai yra 
privalomieji. Reikia arba bankininkyst	 ir apskait� paversti privalomais dalykais, arba 
programos pavadinim� pakeisti � Finans� magistrant�ros program�. 

4. Reikia kritiškai �vertinti programos sandar�, turint omenyje /dalyk�/ sek� (specializacijos 

dalykus d�styti tik po pagrindini�, žr., pvz., akcij� rinkos) ir sud�t� (iš naujo perži�r�ti 
privalomus ir pasirenkamuosius dalykus, žr., pvz., Tarptautin� ekonomika versus Kredito 
rizikos analiz� ir vadyba. 

5. Reik�t� aiškiai nustatyti, kad baigiamiesiems darbams skiriama 30 ECTS kredit�. Mokslini�
tyrim� projekt� temos netur�t� b�ti siejamos tik su pasirengimu rašyti baigiam�j� darb�. 

6. Reik�t� perži�r�ti dalyk� turin� siekiant sumažinti pasikartojimus ir geriau subalansuoti 
teorinius aspektus bei j� praktin� panaudojim�, ypa� rizikos valdymo srityje. 

7. Reik�t� sumažinti rekomenduojam� kai kuri� dalyk� vadov�li� skai�i� ir bendr� student�
darbo kr�v�. 

8. Dalyk� aprašuose reik�t� nurodyti reikalavimus pradedant kurs�. 

9. Reikia atnaujinti turim� programin	 �rang� ir naudoti daugiau specialios programin�s 
�rangos. 

10. Bibliotekoje turimus finans� literat�ros išteklius reik�t� padidinti ir atnaujinti, �traukiant 
daugiau leidini� angl� ir kitomis užsienio kalbomis. Bibliotek� reikia modernizuoti. 

11. Reikia atnaujinti (arba keisti) patalpas, taip sudarant geresnes s�lygas studijoms. 

12. B�tina stiprinti tarptautiškum� (didinti atvykstan�i� ir išvykstan�i� student� bei lektori�
skai�i�). Tai tur�t� apimti d�stytoj� ir student� užsienio kalb� �g�dži� ugdym�. 

13. VU KHF Finans� ir apskaitos katedra tur�t� apsvarstyti, kaip �takingiau ir rezultatyviau 
bendradarbiauti  su studentais, absolventais ir socialiniais partneriais. 

<…>   
______________________________ 

Paslaugos teik�jas patvirtina, jog yra susipažin	s su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso1

235 straipsnio, numatan�io atsakomyb	 už melaging� ar žinomai neteisingai atlikt� vertim�, 
reikalavimais.  

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


