
LOGISTIKOS VADYBOS (TOLIAU LV) (VALSTYBINIS KODAS – 6531LX007) STUDIJŲ PROGRAMOS PAŽANGOS ATASKAITA PO IŠORINIO 

VERTINIMO. 

Eil.

Nr. 

Ekspertų rekomendacija Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

1. Rekomenduota stiprinti vidinį 

programos vadybos koordinavimą, 

plačiau  išplatinti  

informaciją  apie  

programos  vykdytojų  

vaidmenis ir atsakomybę, kad ją 

turėtų visi vidaus ir išorės 

socialiniai dalininkai. 

Aktyvinti L V studijų programos komiteto bendradarbiavimą su vidiniais ir išoriniais studijų programos dalininkais. 

LV studijų programos komiteto nariai surengė susitikimą su programoje studijuojančiais studentais, aptarė jų studijų 

problemas, informavo apie LV studijų programos tobulinimą. 

LV studijų programos komiteto nariai surengė susitikimus su socialiniais partneriais bei absolventais, aptarė studentų 

profesines praktikas, studijų planą, darbo rinkos tendencijas. 

2017 m. Nuolatos 

 

1. Sudarytoje LV studijų programos komiteto sudėtyje įtraukiamas socialinis partneris bei LV studijų programos studentas. 

2. Organizuojami bendri renginiai su socialiniais partneriais. Bendradarbiaujant su Lietuvos logistikos asociacija 

suorganizuota bendra Logistikos konferencija Klaipėdoje, kurioje dalyvavo apie 40 atstovų iš įvairių įmonių.  

3. Įmonių atsovai skaito paskaitas studentams supažindinant su naujausiomis logistikos verslo tendencijomis; 

organizuojamos išvykstamosios paskaitos į įmones. 

4. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su soc. partneriais. 

5. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais atliekami užsakomieji tyrimai. 

6. Kasmet vykdomi studentų bei darbdavių tyrimai:  LV studijų programos studentų pasitenkinimo studijų kokybe tyrimas ir  

vertinimo analizė. LV studijų programos studentų apklausa dalyko lygmenyje. Darbdavių tyrimas dėl LV studijų 

programos abolventų pasiruošimo darbo rinkai. 

7. Vykdomi LV studijų programos komiteto ir visų kursų studentų susitikimai dėl semestrų rezultatų aptarimo. 

Nuolat vykdoma 

 

 

 

 

2018 m. 

 

Nuolat vykdoma 

2. Studijų rezultatai yra glausti ir 

gerai apibrėžti. Vis dėlto jų skaičių 

būtina dar kartą sumažinti, o juos 

pačius išgryninti plačiau įtraukiant 

studentų kritinio mąstymo ir 

analitinius gebėjimus. Atitinkamai 

reikia nurodyti akademiniam 

personalui pritaikyti dėstymo ir 

vertinimo metodus taip, kad būtų 

pasiekti papildomi studijų 

rezultatai. 

l. Atlikti L V studijų programos rezultatų atitikimo rinkos poreikiams tyrimą ir jo pagrindu koreguoti LV rezultatus. 

LV studijų programos absolventams ir darbdaviams parengti klausimynai apie studijų programos rezultatų atitikimą rinkos 

poreikiams. Atlikus tyrimą, išanalizavus ir susisteminus apklausos duomenis, numatyta koreguoti LV studijų programos 

rezultatus, kad absolventai sėkmingai konkuruotų darbo rinkoje ir pateisintų darbdavių lūkesčius logistinės veiklos srityje. 

2. Atlikti LV studijų programos mokymo ir vertinimo metodų analizę ir jos pagrindu koreguoti dalykų aprašus. 

2016 m. atlikta mokymo ir vertinimo metodų analizė. Nustatyta, kad siekiant studijų programos rezultatų, dėstytojai taiko 

inovatyvius mokymo ir vertinimo metodus. 

Studijų ir vertinimo metodai tikslinami ir koreguojami atliekant L V studijų programos dalykų atestaciją. 

2017 m. Nuolatos 

 

 

 

 

 

 

Po programos 

dalykų atestacijos 

 

  1. Vykdomas nuolatinis LV studijų programos plano bei ruošiamų specialistų pasiruošimo darbo rinkai aptarimas su 

socialiniais partneriais (apvaliųjų stalų diskusijos). 

2. 2018 m. koreguotas visas Logistikos vadybos studijų programos aprašas (patvirtintas Akademinėje taryboje 2018-12-05). 
Koreguoti dalykų studijų rezultatai atsižvelgiant į Bloomo taksonomiją, koreguoti rezultatai, kurie nėra pamatuojami. 

Koreguoti mokymosi/mokymo metodai, koreliuojant su mokymo metodų vertinimo kriterijais. Papildyti studijų dalykuose 

taikomi studijų metodai. Visų dalykų peržiūrėti vertinimo metodai, atsižvelgta į jų koreliaciją su dalyko studijų rezultatais 

ir vertinimo kriterijais. Sukonkretintas kaupimasis vertinimas: nurodyta kiek praktinių, kiek savarankiškų darbų bus 

vertinama. Krypties studijų dalykų vertinimo metodai buvo peržiūrėti visuose dalykų aprašuose, koreguojami atsižvelgiant 

į studentų pasiekimo vertinimo metodų bei dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijų koreliaciją. 

Nuolat vukdoma 

 

Atlikta 2018 m.  

 

 

 

 

 

 



3. Nuolat atnaujinami studijų dalykų aprašai. Nuolat vykdoma 

3. Užsienio kalbos, ypač rusų ir 

anglų, reikėtų nuosekliau 

integruoti į studijų turinį. Kalbos 

mokymas neturėtų apsiriboti vien 

profesine terminija. Be to, kalbos 

dalykus reikėtų dėstyti per visą 

studijų programos trukmę – tai 

padėtų studentams geriau 

išnaudoti aktualius ir naujausius 

tarptautinius mokslinius išteklius 

rengiant baigiamuosius darbus.  

Peržiūrėti LV studijų programos planą ir anglų k. dėstymą išdėstyti: nuolatinių studijų studentams per II, III, IV, ir V 

semestrus, ištęstinių - per III, IV, V ir VI semestrus. Peržiūrėti anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbų aprašus ir koreguoti, 

kad nebūtų apsiribota vien tik profesinės terminijos mokymu. 

Nuolatinių studijų planas koreguotas išdėstant anglų kalbos studijas per II, III ir IV studijų semestrus, o 2-osios užsienio 

kalbos studijas išdėstant per III, IV ir V semestrus. 

Ištęstinių studijų planas koreguotas išdėstant anglų kalbos studijas per 111, IV ir V studijų semestrus, o 2-osios užsienio 

kalbos studijas išdėstant per IV, V ir VI semestrus. 

Numatyta atskiruose studijų dalykuose, tam tikras temas dėstyti užsienio kalba (pvz. anglų, rusų) įtraukiant studentus 

ir lavinat jų kalbinius gebėjimus. 

Nuo 2017 m. 

rudens semestro 

 

  1. Nuolat peržiūrimos studijų dalykų praktinių ir savarankiškų darbų užduotys -  parengtos užduotys, kurių metu dirbama su 

elektroninėmis duomenų bazėmis. 

2. Kiekviename kurse įvestos paskaitos darbui su duomenų bazėmis. 

3. Kiekvienais metais sudaromas literatūros, reikalingos LV studijų programai poreikis. 

4. Studijų dalykų aprašuose literatūros sąrašai  atnaujinami kiekvienais metais. 

5. Ruošiant Baigiamuosius darbus privalomi mažiausiai 5 literatūros šaltiniai užsienio kalba. 

 

Nuolat vykdoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


