
PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 

 

EKONOMIKA (621L10013) 

Magistrantūros studijų programa 

 

 

Sritis 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir 

jų stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių  

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

Programos 

tikslai ir 

numatomi 

studijų 

rezultatai 

Nepakankamai 

įvertinti 

programos 

konkurentai. 

Programos 

koregavimas, 

atsižvelgiant į kitų 

aukštųjų mokyklų 

kuruojamas programas 

Prof. dr. Z. 

Tamašauskienė 
2014 /2016   

Ketinama koreguoti 

programos trukmę 

(metais) 

Koreguota 

studijų 

programa 

Protokolo 

Nr. 

SMEKP-

11 

Programos 

sandara  

Laisvai 

pasirenkamų 

dalykų skaičius 

yra gana mažas.   

Siekiant didinti studijų 

patrauklumą, 

numatoma plėtoti 

pasirinkimo galimybes 

studijuojantiems 

didinant laisvai 

pasirenkamų dalykų 

skaičių 

Prof. dr. Z. 

Tamašauskienė 
2014 /2016   

Didesnis laisvai 

pasirenkamų 

dalykų skaičius 

Studijų 

programoje 2 

pasirenkamuos

ius dalykus 

renkasi iš 10 

pateiktų 

dalykų  

Protokolo 

Nr. 

SMEKP-

11 

Nėra tokių studijų 

dalykų kaip 

Europos 

integracija ar kito 

tarptautinės 

ekonomikos 

dalyko, nors 

viename studijų 

tikslų ir 

numatomų 

rezultatų 

pabrėžiamas 

tarptautinis 

aspektas. 

Prie pasirenkamų 

dalykų įtraukti Europos 

integracijos ar kitą 

tarptautinės 

ekonomikos dalyką 

Ekonomikos 

magistrantūros 

studijų 

programos 

komiteto nariai 

 

2014 /2016   

Į studijų 

programą 

įtrauktas 

studijų dalykas 

Europos 

ekonominė 

integracija 

 



 

Sritis 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir 

jų stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių  

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

Studijų dalykų 

aprašymas kelia 

abejonių, ar jų 

turinys atitinka 

studijų lygį. Per 

sudėtinga dalykų 

aprašų forma. 

Atnaujinti programos 

ir dalykų turinį 

(atsižvelgiant į 

strateginius 

dokumentus, ekspertų 

išvadas, rinkos 

poreikius, studentų 

apklausas, darbdavių 

siūlymus ir pan.), 

keisti dėstymo 

metodus ir būdus 

(stiprinti probleminio 

mokymo metodą, 

plačiau taikyti 

tyrimais grįstas 

studijas ir pan.), 

Ekonomikos 

magistrantūros 

studijų 

programos 

komiteto nariai 

 

2014 /2016  

Atnaujinti studijų 

dalykų turiniai 

supaprastinant 

dalykų aprašus, 

pritaikant juos 

pagal 

Ekonomikos 

programos 

socialinių 

partnerių Tarybos 

siūlymus. Studijų 

dalykai dėstomi 

taikant tyrimais 

grįstą studijų 

metodą. 

Atnaujinta 75 

proc. studijų 

dalykų. 

25 proc. 

studijų 

dalykų 

dėstoma 

taikant 

tyrimais 

grįstą studijų 

metodą. 

 

Personalas  

Rekomenduotina 

palaikyti 

teigiamą 

programos 

dėstytojų 

tobulinimo 

tendenciją, 

leidžiant jiems 

tobulinti anglų 

kalbos įgūdžius. 

Dalykinės anglų 

kalbos mokymai (120 

ak. val.) 

Prof. dr. D. 

Cibulskienė 

2013-06 / 

2013-11 
Egzaminas raštu. 

Dalykinės anglų 

kalbos mokymų 

programa 

Dalyvavo 69 

proc. 

katedros 

dėstytojų 

 

Materialiej

i ištekliai  

Sumažintas 

finansavimas 

leidiniams 

įsigyti  

Skirti didesnį dėmesį 

finansinių bei 

metodinių išteklių  

pritraukimui per 

projektinę veiklą. 

Įsigyta 30 vnt. 

metodinės literatūros 

Prof. dr. D. 

Cibulskienė, 

prof. dr. Z. 

Tamašauskienė 

2014 /2016 

Studentams 

sudarytos sąlygos 

dirbti savarankiškai 

naudojantis 

elektroninėmis 

duomenų bazėmis, 

Pritraukti ištekliai   

per projektinę 

veiklą. Metodinės 

literatūros sąrašas. 

Moodle sistema 

Apie 65 proc. 

metodinės 

literatūros, 

gautos pagal 

projektą, 

naudojama 

studijų 

 



 

Sritis 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir 

jų stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių  

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

pagal projektą 

INTERMAG ir 167 

vnt. metodinės 

literatūros pagal 

projektą JUSPA. Iš 

viso 197 vnt 

Studentams sudaryti 

palankias sąlygas 

dirbti savarankiškai 

naudojantis 

elektroninėmis 

duomenų bazėmis, 

kuriose sukaupta 

naujausia mokslo 

informacija. Plačiau 

naudoti  virtualios 

mokymosi aplinkos 

Moodle galimybes: 

talpinti studijų 

informaciją, paskaitų 

medžiagą, 

savarankiškas 

užduotis, jų vertinimo 

rezultatėtus, testus..    

 

kuriose sukaupta 

naujausia mokslo 

informacija. Plačiau 

panaudojamos 

nuotolinio 

mokymosi 

galimybės, 

didinančios studijų 

prieinamumą ir jų 

organizavimo 

lankstumą 

 

programoje 

Elektroninė 

aplinka 

naudojama 

organizuojant 

studijas 70 

proc. visų 

dalykų 

 

Studijų 

eiga ir jos 

vertinimas  

Sumažėjęs 

studentų 

skaičius, 

tarptautinis 

judumas.  

Vystyti programos 

tarptautiškumo 

dimensiją: padėti 

studentams 

pasinaudoti kitų 

šaltinių (ne tik 

Erasmus programos) 

teikiamomis 

Ekonomikos 

magistrantūros 

studijų 

programos 

komiteto nariai 

 

2014-2015  

Išvykusių į 

trumpalaikes 

išvykas į užsienio 

universitetus ar 

institucijas 

magistrantų 

skaičius. 

 

Trumpalaikių 

išvykų 

dalyvių 

skaičius – 75 

proc. 

magistrantų. 

 

 

 



 

Sritis 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir 

jų stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių  

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

tarptautinio studijų 

mobilumo 

galimybėmis, ieškoti 

būdų mobilumo 

programomis 

pasinaudoti ir ištęstine 

studijų forma 

studijuojantiems. 

Organizuoti 

trumpalaikes 

magistrantų išvykas į 

užsienio universitetus 

ar institucijas 

Magistrantų 

dalyvavimo 

tarptautinėse 2014 

/2016konferencijose 

užsienio 

universitetuose 

skatinimas 

Dalyvavusių 

tarptautinėse 

konferencijose 

magistrantų 

skaičius. 

 

20 proc. 

magistrantų -

tarptautinių 

konferencijų 

dalyvių 

skaičius.  

Finansinė 

parama 

studentams gana 

maža. 

Ieškoti socialinių 

partnerių stipendijų 

Ekonomikos 

magistrantūros 

studijų 

programos 

komiteto nariai 

 

2014 /2016  

Bent viena 

socialinių 

partnerių 

stipendija 

  

Studentų anglų 

kalbos įgūdžių 

trūkumas 

Studijų programos 

atnaujinimas, 

įgyvendinant penkių 

studijų dalykų 

dėstymą anglų kalba 

(INTERMAG 

projektas). 

Prof. dr. Z. 

Tamašauskienė, 

prof. dr. D. 

Cibulskienė, doc. 

dr. D. Rudytė, 

doc. dr. R. 

Balvočiūtė, lekt. 

Išbandymas 

- vienas 

pusmetis 

2012/2013 

m.m. 

Taikymas 

nuo 2013-09 

Studentų atsiliepimų 

apie studijų dalykus 

analizė. 

Atnaujinti ir 

dėstomi studijų 

dalykai 

„Mikroekonominė 

analizė“, 

„Ekonominių 

tyrimų 

Atnaujinta 25 

proc. 

Ekonomikos 

magistrantūro

s studijų  

programos 

 



 

Sritis 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir 

jų stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių  

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

dr. Ž. 

Grigaliūnienė 

metodologija“, 

„Ekonominis-

socialinis projektų 

vertinimas“, 

„Finansų rinkų 

analizė“, 

„Investuotojų 

elgsena“. 

Dalykinio teksto 

suvokimo 

kompetencijų 

mokymai (studijų 

dalyko dėstymo anglų 

kalba mokymai). 

Prof. dr. D. 

Cibulskienė 
2013-11 Egzaminas raštu. 

Dalykinio teksto 

suvokimo 

kompetencijų 

mokymų (studijų 

dalyko dėstymo 

anglų kalba 

mokymų) 

medžiaga. 

Dalyvavo 69 

proc. 

Ekonomikos  

katedros 

dėstytojų 

 

Programos 

vadyba  

Atskirų grupių 

veiklos 

koordinavimas 

programos 

valdymo 

sistemoje yra 

nepakankamas. 

Programos kokybės 

užtikrinimas 

vykdomas keliais 

lygiais: Universiteto, 

Socialinių mokslų 

fakulteto, Ekonomikos 

administravimo 

katedros, dėstytojo ir 

studento 

Stiprinti atskirų grupių 

veiklos koordinavimą. 

Į studijų kokybės 

vertinimą aktyviau 

įtraukti studentus, 

socialinius dalininkus, 

aktyvinti studijų 

programos komiteto 

Ekonomikos 

magistrantūros 

studijų 

programos 

komiteto nariai 

 

2014 /2016 

Įveiklinti 

Ekonomikos 

bakalauro ir magistro 

programų komitetai 

rengiant ir 

koreguojant studijų 

dalykų korteles, 

teikiant pasiūlymus 

dėl studijų programų 

tobulinimo  

 

Aiškesnis 

programos 

tobulinimo 

koordinavimas 

tarp Ekonomikos 

katedros, 

Ekonomikos 

studijų programų 

komitetų ir 

Socialinių mokslų 

fakulteto studijų 

programų 

vertinimo 

komiteto. 

 

 Aiškesnis atskirų 

Pravesti du 

Ekonomikos 

magistro 

studijų 

programos 

komiteto 

posėdžiai 

 



 

Sritis 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir 

jų stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių  

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

veiklą ir pan. grupių veiklos 

koordinavimas 

 

Rekomenduotina 

į programą 

aktyviau įtraukti 

socialinius 

partnerius, kad 

būtų užtikrintas 

programos 

vystymas ir 

gerinamas jos 

įvaizdis 

visuomenėje. 

Patariamasis 

darbdavių komitetas, 

teikia siūlymus dėl 

studijų programos 

tobulinimo stiprinant 

studentų 

įsidarbinamumo 

gebėjimus, 

konsultuoja studijų 

programos dėstytojus 

dėl praktikos ir 

teorijos ryšio dėstant 

studijų programos 

dalykus,  Socialiniai 

partneriai įtraukiami į 

studijų procesą, 

kviečiami dalyvauti 

konferencijose, 

studentų, kursinių 

darbų pristatymuose 

regioniniais 

klausimais, 

seminaruose, 

diskusijose. 

Programos magistro 

darbų temos 

Ekonomikos 

magistrantūros 

studijų 

programos 

komiteto nariai 

 

2014 /2016 

Socialiniai partneriai 

dalyvauja 

kasmetinėje 

Ekonomikos katedros 

organizuojamoje 

mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje 

rugsėjo mėn., skaito 

pranešimus, 

dalyvauja 

diskusijose. 

(Informacija vietinėje 

ir respublikinėje 

spaudoje: Etaplius e-

laikraštis ir straipsnis 

„Mokslo Lietuvoje“) 

 

Studentų parengta 

statistinė informacija 

apie Šiaulių regioną 

Šiaulių pramonės, 

prekybos ir amatų 

rūmams ir Šiaulių 

miesto savivaldybei  

 

Prie Ekonomikos  

katedros veikianti 

patariamoji 

Socialinių 

partnerių Taryba 

 

Išplėstas 

bendradarbiavima

s su Šiaulių 

regiono 

organizacijomis. 

 

Magistro darbų 

rengimas 

aktualiomis 

regionui temomis. 

Kasmet 

organizuojam

i bent du 

Ekonomikos 

programos 

socialinių 

partnerių 

Tarybos 

posėdžiai, 

kuriuose 

svarstomi 

studijų 

programos 

tobulinimo 

klausimai. 

 

Bent 50 proc. 

magistro 

darbų 

parengti 

aktualiomis 

regionui 

temomis. 

10 proc. 

magistro 

darbų 

SMEKP-

9 



 

Sritis 

 

Koreguotina 

veikla 

 

Stiprinimo priemonės 

 

Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 

Tarpiniai rezultatai ir 

jų stebėsena  

 

Rezultato kriterijai 

Priemonių  

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

formuluojamos 

remiantis socialinių 

partnerių užsakymais 

ir pasiūlymais.  

 

parengti 

pagal 

socialinių 

partnerių 

užsakymus.  

 

 

 

  

 


