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DUOMENYS APIE �VERTINT� PROGRAM�

Studij� programos pavadinimas Vadybos informacin�s sistemos 

Valstybinis kodas 612N20002 

Studij� sritis socialiniai mokslai 

Studij� kryptis vadyba 

Studij� programos r�šis  universitetin�s 

Studij� pakopa pirmoji 

Studij� forma (trukm� metais) 4 

Studij� programos apimtis kreditais 240 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesin�
kvalifikacija 

Vadybos bakalauras 

Studij� programos �registravimo data 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

INFORMATION ON EVALUATED STUDY PROGRAMME

Title of the study programme Management of Information Systems 

State code 612N20002 

Study area Social Sciences 

Study field Management 

Kind of the study programme University 

Cycle of studies First (bachelor) 

Study mode  (length in years) 4 

Scope of the study programme in credits 240 

Degree and (or) professional qualifications 
awarded 

BA in Management 

Date of registration of the study programme 
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Santraukos vertimas iš angl� kalbos 

<...> 

V. APIBENDRINAMASIS �VERTINIMAS  

Vilniaus universiteto studij� programa Vadybos informacin�s sistemos (valstybinis kodas – 

612N20002) vertinama teigiamai.  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

�vertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai 2 

2. Programos sandara 2 

3. Personalas  2 

4. Materialieji ištekliai 4 

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  

Privalumai  

Programa d�stoma prestižiniame universitete, o j� valdo studij� programos komitetas, kurio vienas 

pagrindini� tiksl� – palaikyti aukšt� programos kokyb�s lyg�. Programos komitetas labai siekia, 

kad programa b�t� nuolat tobulinama šioje srityje ir, kad ji atitikt� rinkos poreikius. Iki šiol 

programa pritraukdavo aukšto lygio studentus. 

2012 m. programa buvo smarkiai atnaujinta pagal Europos S�jungos projekt� „VU Ekonomikos 

fakulteto I pakopos studij� program� atnaujinimas ir inovatyvi� mokymo metod� diegimas“. D�l 

to, d�stymas ir mokymasis buvo labiau suderintas su ES ir Bolonijos deklaracijos standartais bei 

politika. Be to, šis atnaujinimas paskatino katedr� vykdyti tolesnes reformas. 
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Administracija pripaž�sta, kad studij� rezultatai (SR) yra labai svarb�s, jie – tarsi kertinis akmuo 

tobulinant bei pristatant program� ir tod�l labai steng�si sukurti pagrind� b�simai pl�trai. 

Sukurta stipri bakalauro ir magistro program� absolvent� ir socialini� partneri� bendruomen�, 

dauguma socialini� partneri� taip pat yra absolventai arba absolvent� darbdaviai, taip pat 

magistrant� bendruomen�, kuri� dauguma yra bakalauro absolventai, o tai rodo didel�

susidom�jim� programa. Ši grup� palaiko neformalius kontaktus su d�stytojais. Jie oficialiais ir 

neoficialiais kanalais kei�iasi nuomon�mis apie rinkos poreikius bei studij� model� ir teikim�. Ši�

partneri� noras skirti laiko ir duoti  patarim� programos klausimais, rodo j� poži�r� � fakultet� ir �

jo program� kokyb	.  


ia dirban�i� d�stytoj� branduolys yra labai entuziastingas, vis jie turi �vairi� ger� akademini� ir 

profesini� �g�dži�, kurie gali paskatinti b�tinas reformas. Šioje srityje dirban�i� specialist�

�traukimas � program� labai pagerina jos kokyb	 Vadybos informacini� sistem� praktiniu poži�riu. 

Katedrai prieinamos puikios patalpos, kuriose gali b�ti mokomi ir mokosi studentai. 

Tr�kumai 

Programos tikslai ir studij� rezultatai yra dviprasmiški ir nevisai aišk�s, jie pernelyg ambicingi ir 

išp�sti atsižvelgiant � programos lyg�, kuris studij� turinyje neatsispindi ir kur� reikia keisti. 

Programai tr�ksta tarptautiškumo, nors jos tikslas – išleisti absolventus, kurie gal�t� dirbti 

globaliose srityse. 

Tarp d�stytoj� pasireiškia ryšk�s skirtumai ir jiems tr�ksta bendro ryšio. Be pagrindin�s grup�s, 

didel� dalis personalo nežino apie per paskutin� studij� turinio reformavim� �vestas naujoves, 

panašu, kad jie nesuvokia studij� rezultato koncepcijos ir neturi toki� pa�i� interes� d�l 

programos pl�tros, kaip programos komitetas bei pagrindiniai grup�s d�stytojai. Ribotos angl�

kalbos žinios kai kuriems personalo nariams yra papildomas j� akademinio tobul�jimo trukdis 

informacini� sistem� srityje. 

Studij� turinio darbo kr�vis studentams tarp semestr� yra nesubalansuotas (tai atspindi ECTS 

kreditai) ir daug pasirenkam�j� dalyk�, kai kurie iš j� nesusij	 su studij� dalyku ir studentams 

nepatraukl�s, bet jie privalo tokius dalykus rinktis, nes kituose �domesniuose pasirenkamuosiuose 

dalykuose jau neb�ra viet�. 

Student� vertinimo procese tr�ksta skaidrumo: nepateikiami vertinimo kriterijai (puikus 

mok�jimas, išlaikyta, neišlaikyta), atsiliepimai apie užduotis raštu pateikiami tik šiam tikslui, 

tiesioginiai atsakymai � egzamin� klausimus n�ra galimi, n�ra sukurtas egzamin� klausim�

keitimo procesas. 
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Didel� dalis d�stan�iojo personalo nežino apie oficiali� kokyb�s užtikrinimo proces� poreik�. 

D�stymo ir mokymosi procesas daugiausiai paremtas neoficialia komunikacija ir iš d�stytoj�, 

student� bei socialini� partneri� gaunama informacija, o oficialus gr�žtamasis ryšys ir sisteminiai 

apžvalgos mechanizmai praktiškai neegzistuoja. 

Ryškus � program� stojan�i�j� skai�iaus maž�jimas kelia rimt� r�pest� d�l jos ilgalaikio tvarumo. 

III. REKOMENDACIJOS  

3.1.  Reikt� skurti aiški� Vadybos informacini� sistem� kaip savarankiškos programos bakalauro 

laipsnio tapatyb	, kuri� bestudijuodami absolventai �gijo žini� ir �g�dži�, reikaling� užimti su 

vadybos informacin�mis sistemomis susijusias pareigas. Tam pasiekti reikalingas glaustas tiksl� ir 

studij� rezultat� apib�dinimas, taip pat ir studij� turinio restrukt�rizavimas, taip, kad jame b�t�

mažiau bendr�j� ugdymo dalyk� ir daugiau d�mesio skiriama informacini� sistem� verslo 

turiniui. 

3.2. Reikt� nustatyti visoms susijusioms šalims (administracijai, d�stan�iam personalui ir 

studentams) aiškius ir skaidrius kokyb�s užtikrinimo procesus, tam, kad naujausios su studij�

rezultat� �gyvendinimu susijusios reformos pasiekt� laukiam� tiksl� d�l kokyb�s gerinimo ir 

student� mokymosi gerinimo. 

3.3. Reikt� �darbinti nauj� d�stytoj�, turin�i� naujausios patirties šioje informacini� sistem�

srityje, tam, kad palaipsniui jie gal�t� pakeisti vyresnius personalo atstovus, šiems pasiekus 

pensin� amži�. Reikt� pristatyti personalo tobulinimo veiksmus, kurie pad�t� integruoti d�stant�j�

personal� (senai dirbant� ir nauj�, vadovus ir informatikos specialistus), kad studentai ir socialiniai 

dalininkai suprast�, kad visas susij	s d�stantysis personalas dirba kaip viena grup�. 

3.4. Reikt� kreipti daugiau d�mesio � tarptautin� studij� dalyko lygmen� ir užmegzti 

bendradarbiavim� su panašiomis programomis kitose Europos studij� ir mokslini� tyrim� srityse, 

�gyvendinti tarptautines d�stytoj� ir student� main� programas, d�stymo modulius angl� kalba, 

kviesti d�stytojus iš užsienio ir kt., kad studentai �gaut� tarptautinio mokymosi patirties. 

<...> 

_______________________ 


