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DUOMENYS APIE ĮVERTINTĄ PROGRAMĄ

Studijų programos pavadinimas

Vadyba ir verslo administravimas

Valstybinis kodas

612N90001

Studijų sritis

Socialinių mokslų

Studijų kryptis

Verslas ir vadyba

Studijų programos rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji

Studijų forma (trukmė metais)

4

Studijų programos apimtis kreditais

240

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė
kvalifikacija

Verslo ir vadybos bakalauras

Studijų programos įregistravimo data
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INFORMATION ON EVALUATED STUDY PROGRAMME

Title of the study programme

Management and Business Administration

State code

612N90001

Study area

Social sciences

Study field

Business and management

Kind of the study programme

University studies

Study cycle

First

Study mode (length in years)

4

Volume of the study programme in credits

240

Degree and (or) professional qualifications
awarded

Bachelor of Business and Management

Date of registration of the study
programme

21 06 2012 (No. SK-2012-12-17)
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V. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS
Vilniaus universiteto studijų programa Vadyba ir verslo administravimas (valstybinis kodas –
612N90001) vertinama teigiamai.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vertinimo sritis
Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai
Programos sandara
Personalas
Materialieji ištekliai
Studijų eiga ir jos vertinimas
Programos vadyba
Iš viso:

Srities įvertinimas,
balais*
3
4
4
4
4
3
22

* 1 - Nepatenkinamai (yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti)
2 - Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti)
3 - Gerai (sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų)
4 - Labai gerai (sritis yra išskirtinė)

<...>

IV. SANTRAUKA
1. Pirmosios pakopos studijų programa Vadyba ir verslo administravimas akivaizdžiai
atitinka tokio tipo programoms keliamus teisinius reikalavimus, apibrėžtus įvairiuose
Lietuvos Respublikos dokumentuose ir taisyklėse, ir nenusileidžia panašioms programoms,
vykdomoms žymiausiose universitetuose Europoje ir pasaulyje. Ekspertų grupės nuomone,
programa užtikrina tinkamų rezultatų pasiekimą, kurie privalomi šio lygio programoms, ir
programos struktūra, turinys ir seka yra tinkami ir ambicingi. Dėstytojų komanda yra
nuostabi ir jų pastangos tiek mokslinių tyrimų, tiek ir dėstymo inovacijų srityje yra
pagrindinės stipriosios pusės, kurias ir toliau reikėtų skatinti.
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2. Programos vystimasis yra ženklus ir apie jį buvo paskelbta tiek formalioje ESF
finansuotoje ataskaitoje, tiek apie jį girdima ir iš pagrindinių partnerių nuolat gaunamame
grįžtamajame ryšyje. Šiuo metu siūloma struktūra yra gerai pritaikyta darbo rinkos
poreikiams ir absolventų karjeros kryptims. Studijų planas yra sudėtingas, tačiau dalyko
modelių loginis išdėstymas leidžia studentams įgyti tiek bendrojo pobūdžio, tiek profesines
kompetencijas. Tačiau reikėtų į programą įtraukti tam tikrus dalykus (pvz.: tokius kaip,
Verslumas, Mokslinis tyrimas ir mokslinė metodologija), o ir kiti dalykai galėtų būti pakeisti
iš pasirenkamų į privalomus dalykus (pvz.: Elektroninė rinkodara ir Pasaulinis virtualus
verslas, esantys šakoje Rinkodara ir pasaulinis verslas).

3. Dalyko turinys yra išsamiai dokumentuotas ir pateiktas (Savianalizės suvestinė, Priedas 4),
ir yra sudarytas kruopštus kompetencijų ir studijų rezultatų žemėlapis. Vertinimo
dokumentacija dalyko aprašuose galėtų būti peržiūrėta ir patobulinta nuoseklumo prasme.

4. Didžiulė pažanga buvo pasiekta pritaikant ir įtraukiant naujoviškus mokymo metodus ir
egzistuoja įspūdingi geriausios praktikos pavyzdžiai. Komanda gali dabar toliau tobulinti
mokymo platformos potencialą ir mokymo išteklius internete, siekiant įgyvendinti
internacionalizavimo uždavinius.

5. Programoje esantys ištekliai yra adekvatūs ir biblioteka yra pasaulinio standarto bei pilnai
tenkina naujoviško mokymo ir mokymosi reikalavimą.

6. Studijų proceso teigiamus aspektus sudaro paskelbtos priėmimo taisyklės, socialinė ir
akademinė parama, aktualios informacijos platinimas, VMA (virtuali mokymosi aplinka),
skaidrus vertinimas, studentų grįžtamasis ryšys, skundų sprendimo mechanizmas, ir plagiato
kontrolė. Vykdomi studentų mainai, tačiau juos riboja finansavimo galimybės ir užsienio
kalba. Socialinis partneriai aukštai vertina programos absolventus.

7. Sudėtinga ir išsami valdymo struktūra yra aprašyta, tačiau reikia papildomo aiškumo
kalbant apie sprendimų priėmimo atsakomybę ir galutinę atskaitomybę, bei Ekspertų grupė
rekomenduoja paskirti programos vadovą/lyderį spręsti studentų priėmimo iššūkių ir naujos
struktūros ir turinio visiško įgyvendinimo klausimus. Tai turėtų užtikrinti nuoseklų ir
integruotą vadovavimą.
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8. Šiuo metu komanda turėtų vykdyti tolesnį programos internacionalizavimą, dėstymo anglų
kalba dėka sukuriamos galimybės skatinti personalo ir studentų tarptautinį judumą.

III. REKOMENDACIJOS

1. Atsižvelgiant į darbo rinką ir ūkio paklausą, Programos komanda turėtų spręsti
Verslumo klausimą kompetencijų, studijų rezultatų ir dalyko turinio prasme, siekiant
užtikrinti, kad absolventai turėtų reikiamus gebėjimus. Taip pat jaučiama, kad būtina
ištirti įrodymais pagrįstą informaciją apie paklausą, absolventų kokybę ir karjeros
galimybes, o tyrimo rezultatus būtina išplatinti (Sritis 1).
2. Ekspertų grupė rekomenduoja paskirti vieną bendrą Programos vadovą, kuris turėtų
vykdomąsias galias ir galėtų aktyviai valdyti programą ir užtikrinti nuoseklų ir
integruotą vadovavimą (Sritis 6).

<...>
__________________________________
Paslaugos teikėja patvirtina, jog yra susipažinusi su Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso1 235 straipsnio, numatančio atsakomybę už melagingą ar žinomai neteisingai atliktą
vertimą, reikalavimais.
Vertėjos rekvizitai (vardas, pavardė, parašas)

1

Žin., 2002, Nr.37-1341.
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