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DUOMENYS APIE �VERTINT� PROGRAM�

Studij� programos pavadinimas Verslo informacin�s sistemos 

Valstybinis kodas 621N10002 

Studij� sritis socialiniai mokslai 

Studij� kryptis verslo 

Studij� programos r�šis  universitetin�s 

Studij� pakopa antroji 

Studij� forma (trukm� metais) nuolatin�s, 2 metai 

Studij� programos apimtis kreditais 120 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesin�
kvalifikacija 

verslo  magistras  

Studij� programos �registravimo data 2009-08-31 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

INFORMATION ON EVALUATED STUDY PROGRAMME 

Title of the study programme 
I N F O R M A T I O N  S Y S T E M S  O F  

B U S I N E S S  

State code 621N10002 

Study area Social Sciences 

Study field Business 

Kind of the study programme University 

Cycle of studies second cycle 

Study mode(length in years) full-time 2 years 

Scope of the study programme in credits 120 

Degree and (or) professional qualifications 
awarded 

Master in Business 

Date of registration of the study programme 31-08-2009 

Studij� kokyb�s vertinimo centras 
© 

The Centre for Quality Assessment in Higher Education 
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Vertimas iš angl� kalbos 

VILNIAUS UNIVERSITETO ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJ� PROGRAMOS  

VERSLO INFORMACIJOS SISTEMOS (VALSTYBINIS KODAS – 621N10002)  

2013-09-20 EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVAD� NR. SV4-314 IŠRAŠAS

III. REKOMENDACIJOS 

3.1. Tobulinti kokyb�s vertinimo proced�ras: nuolat gerinti kokyb� taikant labiau strukt�ruot�
student�, darbuotoj� ir darbdavi� informacijos rinkimo metod�: studij� komitete n�ra 
absolvent� atstovo, organizuoti darbuotoj� ir student� susirinkim� (lengva, nes j� labai 
mažai), oficialius darbuotoj� susirinkimus, visiems kokyb�s vertintojams paaiškinti, kad 
b�tina laikytis dalyk� apraš� ir j� perži�r�jimo tvarkos. 

   3.2. 	 mokymo proces� �traukti daugiau pramon�s sektoriaus socialini� dalinink� ir j� ind�l�

�traukti � numatomus dalyko rezultatus; priešingu atveju studentai iš to netur�s didel�s 
naudos („jiems tenka reklamuoti j� �mon�…“).

   3.3. Pateikti aiškius užduo
i� ir grupinio darbo vertinimo kriterijus. 

   3.4. Skatinti IT technologij� (t. y. Moodle) naudojim� užduotims ir d�stytoj� gr�žtamajam 
ryšiui studentams perduoti. 

   3.5. Reik�t� nuolat perži�r�ti programos ir kiekvieno dalyko strukt�ravimo, pagr�sto 
numatomais studij� rezultatais, ger�j� patirt�, kad numatomi studij� rezultatai b�t� lengviau 
pasiekiami, ir su jais susieti vertinim�. 

3.6. Patariame universitetui apsvarstyti galimyb� �diegti bendro pob�džio vertinimo sistem�, 
kuri suteikt� kontekst� diskusijoms apie asmenini� �g�dži� tobulinim�. 

   3.7. Ekspertai mano, kad b�tina skubiai paaiškinti, kiek kiekvienas d�stytojas gali keisti 
modulio dalyk� apimt�, pateikim� ir vertinim� bei patvirtinimo proced�ras. 
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IV. SANTRAUKA 
   

Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai yra šiek tiek per plat�s. Ekspertai neabejoja, 
kad visi išvardyti tikslai yra atsakas � tikrus praktinius verslo išš�kius, ta
iau juos stebina ši�
tiksl� skirtingumas, ir jie išreišk� susir�pinim� d�l galimyb�s visus juos pasiekti tinkamu 
lygiu. Vert�t� išsamiau nurodyti tikslin� darbo rinkos niš� (s�moningai ir tiksliai). 

Ekspertai mano, kad nors programos tikslus ir numatomus studij� rezultatus, nors jie ir 
pakankami tikslui pasieti, b�t� galima iš dalies pakeisti, kad juose tiksliau atsispind�t�
konkretus šios programos pob�dis ir ind�lis. Po išsami� diskusij� su studentais ir socialiniais 
dalininkais manome, kad teisingiausiai ši� program� b�t� galima apib�dinti kaip suteikian
i�
pagrindines kompetencijas, atitinkan
ias pouniversitetini� studij� lyg�. Programos (rengimo) 
grupei b�t� naudinga perži�r�ti tiksl� ir numatom� studij� rezultat� formuluotes, siekiant 
aiškiau suderinti jas su neabejotinais programos privalumais. Ateityje reik�s atlikti 
programos internacionalizavimo studij�. 

Programos moduli� turinys atitinka magistrant�ros studij� lygmen�. Yra kiekybinio dalyk�
nesuderinamumo, kur� b�tina ištaisyti, nors n� vienas iš j� neprieštarauja teis�s akt�
reikalavimams. Ir studentai, ir j� darbdaviai iš esm�s gerai vertina dalyk� išd�stym� turin�. 
Reik�t� labiau internacionalizuoti dalyk� turin� ir padidinti angl� kalbos vaidmen� d�stant 
dalykus. 

Šios programos d�stytojai atitinka teis�s akt� reikalavimus. Jie skiriami ir vertinami pagal 
VU reikalavimus, kurie skirti išsaugoti aukšt� mokymo kokyb�. Ekspert� grupei niekaip 
nepavyko rasti �rodym�, kad b�t� sukurta oficiali vertinimo tvarka ar kad d�stytoj� grupei 
b�t� suprantama šios sistemos nauda jiems; š� tr�kum� reik�t� ištaisyti. Akademin� ir 
praktin� kvalifikacija, darbuotoj� energingumas yra programos variklis, programa gyvuoja 
jos d�stytoj� pasišventimo d�ka. 

Darbuotojai giliai �sitrauk� � mokslinius tyrimus, aktyviai dalyvauja realioje vadybos 
veikloje, �vairioje asmeninio personalo tobul�jimo veikloje ir tarptautin�se mokslin�se 
organizacijose. Jie turi kvalifikacijos ir patirties d�styti daugel� šios srities dalyk�. Pagal 
visas priemones bendras mokymo standartas yra geras. 

Infrastrukt�ra (biblioteka, auditorijos, elektronin� �ranga, internetiniai ištekliai) yra gera ir 
dar nuolat tobulinama. Ribotas biudžetas kelia tam tikr� r�pes
i� d�l galimybi� ateityje 
tobulinti techninius išteklius (�rang�). 

Pri�mimo � universitet� reikalavimai gerai parengti. Du tre
daliai priimt� student� baigia 
universitet�, �darbinimo duomenys �tikinantys. Darbuotojai ir studentai puikiai 
bendradarbiauja pasinaudodami pretenzinga VU informacijos sistema ir visais kitais 
informacijos šaltiniais. Student� vertinimas didžia dalimi pagr�stas rašytin�mis užduotimis, 
testais ir egzaminais, jis atitinka programos tikslus ir numatomus studij� rezultatus. Studentai 
skubiai gauna reikaling� informacij� apie j� pasiekimus, nors šis ryšys dar gali b�ti 
tobulinamas. Student� mobilumas nedidelis (nes jiems tr�ksta laiko).

      Programos vadyba lanksti ir operatyvi, bet reikalauja didesnio sisteminio �forminimo. 
Nelabai aiški konsultavimo sistema, reikia dar kart� patikrinti gr�žtamojo ryšio stiprinim� ir 
palank� vertinim�.; programa tur�t� pereiti prie oficialesn�s kokyb�s kontrol�s ir vadybos. 


