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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 1997-05-19, Nr.565 

 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

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 05-19-1997, No. 565 

 

 

 
 

© Studijų kokybės vertinimo centras 
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Vertimas iš anglų kalbos 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS VADYBA 

IR VERSLO ADMINISTRAVIMAS (VALSTYBINIS KODAS – 612N90001) 2013-06-28 

EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVADŲ NR. SV4-261 IŠRAŠAS 

 

<...> 

 

V. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  
 

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studijų programa Vadyba ir verslo 

administravimas (valstybinis kodas – 612N90001) vertinama teigiamai.  

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities įvertinimas, 
balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 

2. Programos sandara 3 

3. Personalas  4 

4. Materialieji ištekliai 3 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba  2 

 Iš viso:  18 

* 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 aiškiai atitinka įvairiuose 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir taisyklėse keliamus teisinius reikalavimus. Ekspertų grupė 
nustatė, kad programos rezultatai atitinka tokio lygio programos rezultatams keliamus reikalavimus 

ir kad programos struktūra, turinys ir sekos nustatymas yra tinkamas. 
 

2.Programos vystimuisi įtakos turėjo oficialūs išorės vertinimai ir nuolat pagrindinių socialinių 
dalininkų teikiami atsiliepimai. Loginė dalykų modulių seka sudaro galimybes įgyti bendrąsias  ir 
profesinės kompetencijas. 

 

3.Studijų dalykų turinys yra išsamiai aprašyti dokumentuose ir pateikiamas savianalizės suvestinės 4 
priede. Daugiau dėmesio reiktų skirti kompetencijų ir studijų rezultatų diferencijavimui, o visai 
grupei kartu reiktų perrašyti studijų rezultatus. Galima būtų pakeisti kai kurių dalykų vietą bei sritis, 
pavyzdžiui, Finansų, taip pat įvesti šiuolaikiškus, susijusius vadybos dalykus. 
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4.Valdymo struktūra aprašoma aiškiai ir ji Studijų programos komiteto lygiu kolegialiai atsiskaito. 

Tačiau reiktų konkrečiai nurodyti, kas būna atsakingas už priimamus sprendimus ir galutinę 

atskaitomybę už visą programą, o ekspertų grupė labai rekomenduoja paskirti Programos vadovą. 

 

5.Padaryta pažanga priimant ir integruojant inovatyvias mokymosi technikas. Turėtų būti labiau 

išnaudojamas mokymosi platformos ir galimų vietos bei tarptautinių mokymosi išteklių internetu 

potencialas. 

 

6.Ekspertų grupė pripažįsta, kad yra įgyvendinami  stambūs bibliotekos gerinimo planai. Tačiau 

reikia ir toliau atlikti trumpalaikius bibliotekos išteklių atnaujinimus. Kompiuteriniai ištekliai yra 

pagrįstai ir reguliariai atnaujinami, tačiau dar reiktų išanalizuoti ir suplanuoti naujų technologijų 

potencialą (pvz., debesijos kompiuterija, sujungiantys prietaisai), kad būtų pagerinti reikalingi 

ištekliai. 

 

7.Personalo judrumas palyginus su 2012 m. sveikintinai augo ir ekspertų grupė rekomenduoja imtis 

tolimesnių veiksmų dėl personalo ir studentų judrumo. Reiktų išplėsti partnerių ratą, kad jis apimtų ir 

anglakalbes šalis. 

 

8.Personalas pasižymi teigiama amžiaus pusiausvyra bei  akademiniais interesais, o ekspertų grupė 

pripažįsta personalą turint tinkamas žinias, esant atsidavusiu, inovatorišku ir entuziastingu. 

 

9.Programa turi daug privalumų, ne mažiausias iš jų yra stiprus grupės siekis būti įvertintiems. 

Tačiau studentų skaičiaus mažėjimas ir dabartinis jų įdarbinimo lygis kelia rimtų abejonių, ar 

programa bus gyvybinga ir tvari. Norint suprasti darbo rinkos poreikius, bendrą verslo studijų 

pasiūlą regione ir fakulteto siūlomą portfelį reiktų turėti daugiau duomenų. Tuo tarpu programos 

grupė turėtų tęsti savo puikų rinkodaros darbą, skirtą didesnio skaičiaus studentų   pritraukimui 

gerinti. Fakultetas turėtų paskirti programos vadovą, kuris būtų atsakingas ir atskaitingas už 

vadovavimą programai artimiausiais metais. 

 

III. REKOMENDACIJOS  

 

1.Reikia priimti įrodymais pagrįstus sprendimus tam, kad programa atitiktų darbo rinkos 

reikalavimus ir kad kompetencijos atitiktų studijų rezultatus, kurių, turėdami tam tikrų galimybių, 

siekia absolventai (1 sritis). 

2.Reikia įvesti šiuolaikiškesnes studijų dalyko sritis, tokias kaip Pokyčių valdymas ir Skaitmeninė 

žiniasklaida bei analitika ir Tiekimo grandinės valdymas (Logistikos studijų dalyko sudedamoji 

dalis), taip pat perkelti ir stiprinti Finansų dalykus ir peržiūrėti kai kurias kitas tradicines programos 

teikimo dalis. Derėtų stiprinti studentų kompetenciją, susijusią su oficialiomis mokslinėmis 

užklausomis, užduodamomis rašant kursinius (moksliniai žurnalai) ir baigiamuosius darbus 

(pažangūs metodai) (2 sritis). 

 

3.Kol laukiama, kada bus įrengta nauja biblioteka, reikia imtis laikinų priemonių, kad bibliotekos 

erdvė būtų pagerinta (4 sritis). 
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4.Fakultetui reiktų palaikyti gerus ryšius ir bendravimą su mokyklomis bei potencialiais studentais 

įsteigiant tam tikslui specialios paskirties grupę, kuriai būtų skiriamas biudžetas rinkodaros, 
reklamos ir socialinių ryšių palaikymo reikmėms, kad būtų galima užtikrinti programos ateitį (5 

sritis). 

5.Fakultetas dabar turi efektyviai parengti Strateginį ir veiklos programos valdymą, kad būtų pradėta 
įgyvendinti nauja kokybės užtikrinimo programa ir pradėtų veikti Studijų programos komitetas (6 

sritis). 

6.Dabar siekdamas pagerinti programos tvarumą fakultetas turėtų sukurti išsamų bendrą programos 
strateginį planą, perkelti jį į būsimą tarpinės apžvalgos laikotarpį, kuriame turėtų būti išdėstyti visi 
rinkodaros, įdarbinimo, pristatymo, programos atnaujinimo, pagalbos studentams ir valdymo 
aspektai. Labai atsargiai reikia traktuoti visų fakulteto programų portfelio valdymą, būtent verslo, 
valdymo ir ekonomikos srityse, kadangi yra įrodymų, jog vidinė konkurencija gali būti tiek pat 
žalinga, kiek ir išorinė (6 sritis). 

 

<...> 

__________________________________ 

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. 


