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Įžanga 

 
Studijų kokybės vertinimo centro Lietuvos jūreivystės kolegijos Technologijos mokslų (T000) 

srities Transporto inžinerijos (03T) krypties neuniversitetinių studijų programų ,,Jūrų laivavedyba” 

ir ,,Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas” išoriniam vertinimui skirta ekspertų grupė iš grupės 

vadovo prof. habil. dr. Jono SAPRAGONO ir narių prof. habil. dr. Jono STANKŪNO, doc. dr. 

Vigilijaus SADAUSKO ir Kazio RIAUBOS ir bei koordinatorės SKVC vyriausiosios specialistės 

dr. Dalios JELINSKIENĖS 2004.10.24 d. posėdyje Vilniuje, Studijų kokybės vertinimo centre, 

aptarė studijų programos vertinimo tvarką. Susipažinus su pateikta studijų programos savianalizės 

medžiaga, nutarta, kad ekspertai prof. habil. dr. J. Sapragonas ir doc. dr. Vigilijus Sadauskas 

išnagrinės savianalizės medžiagą, o visi ekspertų grupės nariai iki 2004.10.29 d. detaliai susipažins 

su ja.  Ekspertų grupės nariai elektroniniu paštu suderins  pirminio vertinimo išvadas. Posėdžio metu 

suderinta vizito į Lietuvos jūreivystės kolegiją data - 2004.10.29. Vizite dalyvavo visi ekspertų 

grupės nariai. Vizito darbotvarkė pateikta P1 priede. Baigiamosios ekspertų grupės išvados 

parengtos grupės posėdyje 2004.11.23. 

Vertinamos studijų programos įtrauktos į studijų programų registrą 2001m. rugpjūčio mėn., 

reorganizuojant Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto  kolegiją į Lietuvos jūreivystės kolegiją. 

Iš Klaipėdos aukštesniosios jūreivystės mokyklos, po reorganizavimo 1998 m. pavadintos  

Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto kolegija perimta ir vėliau tobulinta mokomoji bazė bei 

patyrę dėstytojai. Jau 2001m., kaip teigiama savianalizės medžiagoje, studentų pageidavimu, 

koreguoti antrojo kurso studentų planai siekiant pereiti į kolegijos mokymo planus – taikant 

išlyginamųjų studijų praktiką, dėl ko studentų krūvis buvo gerokai padidintas. Studijų programos 

koreguotos 2002 ir 2003m.m. Sekantis studijų programų koregavimas buvo numatytas ir realizuotas  

nuo 2004/2005m.m., realizuojant projektą ,,Lithuanian Transport DSO/LT/3” – Klaipėda Maritime 

College dalį, siekiant suderinti studijų programą su Europos specialistų rengimo standartais. 

Klaipėdos kolegija vertinamoms studijų programoms yra Lietuvos Respublikos Lietuvos saugios 

laivybos administracijos akredituota mokymo įstaiga, turinti teisę teikti teorinį ir praktinį 

pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui gauti. Nuo 2001m. kolegija yra Lloyd’s Register 



Quality Assurance Limited aprobuota, kaip atitinkanti EN ISO 90001:2000 kokybės valdymo 

sistemos reikalavimams. 

Vertinamą neuniversitetinių studijų programą ,,Jūrų laivavedyba” kuruoja Navigacijos katedra, o 

neuniversitetinių studijų programą ,,Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas” kuruoja Laivų 

energetikos katedra. Studijų procese, be išvardintųjų, dalyvauja likusios dvi Lietuvos jūrų kolegijos 

katedros – Uosto ekonomikos ir vadybos bei Bendrųjų dalykų.  

 

 

2. Studijų programų tikslas ir uždaviniai 
 

2.1 Neuniversitetinių studijų programa ,,Jūrų laivavedyba” 

 

Savianalizėje programos tikslai nėra aiškiai suformuluoti. Pateiktuose programos tiksluose 

neapibrėžtas pirmasis punktas, trūksta specialisto rengimo dalies. Vizito metu papildomai  pateiktas 

studijų programos aprašas, kuriame tikslai nustatyti ir suformuluoti aiškiai ir atitinka 

neuniversitetinio aukštojo išsilavinimo tikslus. Tačiau ir patikslintajame formulavime studijų 

programos vykdymo uždaviniai pakeisti profesinių gebėjimų išvardijimu, nebeakcentuojamas 

piliečio formavimas, bendrojo aukštojo lavinimo dalykai . 

Konkretaus pagrindimo, kiek studijų programos tikslai siejasi su valstybės ir regiono plėtra 

savianalizės medžiagoje nėra, pasitenkinta duomenimis apie kitoje sistemoje (KU Jūreivystės 

instituto kolegiją) studijas baigusiųjų įdarbinimą. Duomenų apie specialistų rinkos pokyčius ir 

poreikio prognozės savianalizėje nėra. Susitikime su darbdaviais minėta, kad kolegija yra atlikusi, 

gal kiek nepilnus, vadovaujančios sudėties jūrininkų (karininkų) poreikio tyrimus. Papildomai 

ekspertams pateiktoje kolegijos direktoriaus V. Senčilos pažymoje remiamasi pasaulinės tendencijos 

analize, pvz., Didžiojoje Britanijoje priimti į jūrines specialybes numatoma 5% dirbančiųjų. Pagal 

tokią sistemą atlikti skaičiavimai rodo, kad 120-130 jūrininkų karininkų rengimas Lietuvos jūrų 

kolegijoje ir KU jūreivystės institute nepadengia vadovaujančios sudėties jūrininkų mažėjimo dėl 

amžiaus. Pasaulinė tendencija - didėja jūrininkų – karininkų skaičius. Darbdavių anketinė apklausa 

patvirtino, kad 69% jų mano, kad vyraus būtent kvalifikuotų jūrininkų poreikis, 29% neturi 

nuomonės, 2,4% mano priešingai. Tačiau vertinimas pagrįstas tik jūrinių diplomų registravimu, nėra 

duomenų iš darbo biržos, poreikio skirstymo pagal specialybes. Susitikime su darbdaviais taipogi 

remtasi daugiau regiono tradicijomis, nes konkretaus specialistų poreikio niekas prognozuoti 

nesiryžta. Susitikime su absolventais paaiškėjo, kad šių metų absolventai dar ne visi buvo radę 

pageidavimus atitinkančias darbo vietas, tačiau buvo nusiteikę optimistiškai. Esminių pastabų šios 

studijų programos tikslams susitikimuose su studentais bei absolventais, baigusiais šią studijų 

programą, neišgirsta.  

 

 

2.2 Neuniversitetinių studijų programa ,,Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas” 

 

Studijų programos tikslai savianalizės medžiagoje aiškiai nesuformuluoti. Vizito metu 

pateiktas išsamus vertinamos programos tikslų ir uždavinių sąvadas, kuriame išvardintieji tikslai 

atitinka neuniversitetinio aukštojo išsilavinimo tikslus. Studijų programos vykdymo uždaviniai 

savianalizės medžiagoje nesuformuluoti. Dalinai juos atspindi specialisto gebėjimų formuluotės, bet 

jose apibrėžta tik profesinio rengimo dalis. Duomenų apie specialistų rinkos pokyčius per 

pastaruosius ketverius metus ir poreikio prognozės savianalizėje nėra.  Programos apraše neaptartos 

galimybės dirbti gretimose transporto inžinerijos srityse. Bendroji jūrinių Lietuvos jūrų kolegijos 

atlikta specialybių perspektyvos analizė pateikta 2.1 skyriuje. Susitikimuose su studentais ir 

baigusiais šią studijų programą esminių pastabų šios studijų programos tikslams neišgirsta. Tačiau 



jaučiasi kiek specifinė kolegijos atmosfera – studentai aiškiai įpratę prie santykių, kai vadovybės, jų 

tarpe ir dėstytojų, veiksmai nekritikuotini. 

 

3. Programų analizė 

4.  
([1] - LR Švietimo ir mokslo ministro 2000.10.26 d. įsakymu Nr. 1326 patvirtintieji Nuosekliųjų 

studijų programų nuostatai) 

(sav.)-savianalizės medžiaga. 

 

4.1 Neuniversitetinių studijų programa ,,Jūrų laivavedyba”  

 

4.1.1 Programos sandara, turinys ir studijų metodai 

 

Studijų programa sudaryta derinant neuniversitetinių aukštųjų studijų ir konvencinių 

reikalavimų jūrinėms specialybėms reikalavimus, dėl ko studijų trukmė padidinta iki 4metų, 

numatant suminę min. 12mėn plaukiojimo jūrose praktiką. Programos struktūra pakankami išsamiai 

pateikta (sav. 4-5psl.). Studijų programos blokų santykis atitinka [1] rekomendacijas 

neuniversitetinėms studijoms. Studijų dalykai atspindi šiuolaikiniam specialistui reikalingų žinių 

visumą, kartu tenkindami konvencinius reikalavimus. Paskaitos sudaro 27%, pratybos ir lab. darbai 

23%, praktika 33%. Studentų individualusis darbas, turintis sudaryti ne mažiau kaip 20% 

pagrindinių studijų dalykų apimties [1], atskirose dalykų grupėse sudaro  atitinkamai 27% bendrojo 

lavinimo ir profesinių studijų teorinių pagrindų dalykų bloke, 24% profesinės kvalifikacijos ir 

profesinės specializacijos dalykų apimties. Pakankama inžinerinio rengimo dalis - apart reikiamo 

teorinio parengimo numatyti 3 kursiniai projektai ir kursinis darbas. Studijų programos struktūra 

atitinka [1] rekomendacijas. 

Savianalizės medžiagoje nepateikta dėstomų dalykų tarpusavio ryšių schema. Dėl tiksliai 

neapibrėžtų studijų programos tikslų ir uždavinių sunku spręsti apie kai kurių studijų blokų apimčių 

santykį, pvz., ekspertų neįtikino argumentai dėl privalomo Jūrinės žūklės kurso. Privalomųjų ir 

pasirenkamųjų dalykų anotacijos nepilnos, jose neapibrėžta savarankiško darbo apimtis. 

Aprūpinimas literatūra pakankamas, didžioji vadovėlių dalis 1991-2000m.m. leidiniai. Peržiūrėjus 

sąrašus, jaučiama tendencija pagal galimybes apsirūpinti  naujesne literatūra. Gana daug Lietuvos 

aukštųjų mokyklų dėstytojų, jų tarpe ir KU, parengtų vadovėlių.  

Dominuojantis atsiskaitomų dalykų skaičius semestre yra 6-7, dviejuose semestruose siekia 

8. Atsiskaitomų dalykų skaičių didina ginčytinas stambesnių apimčių dalykų paskirstymas 

semestrais – dalis dalykų skirstomi dalimis po 1.5 ar net 1.0 kr. Yra dalykų, kurių apimtis 1.5kr., kas 

nerekomenduotina [1]. Pasirenkamųjų dalykų numatyta po 4kr bendrojo lavinimo ir profesinės 

kvalifikacijos studijų blokuose, pasirinkimas ribotas (iš dviejų dalykų). Laisvųjų dalykų, kaip jie 

suprantami pagal [1] apibrėžimą, programoje nėra (neuniversitetinėms pagrindinėms studijoms 

numatytas minimumas yra 6 kr.).  

 

4.1.2 Studijų realizavimas ir parama studentams 

 

Mokymosi ir pasiekimų vertinimo sistema savianalizėje pateikta nepilnai. Neaišku, kuo 

skiriasi vertinimas, jei yra įskaita ar egzaminas, neaiškus pačios atsiskaitymo formos parinkimo 

algoritmas. Nenurodyta, kaip vertinimo rezultatai naudojami programos tobulinimui, kokios 

specifinės formos naudojamos skirtingų gebėjimų tipams ugdyti. 

Studijos savianalizėje pateiktas nepilnas. Vizito metu  konstatuota, kad studijos 

organizuojamos laikantis studijų programos. Studentai auditorijose mokosi 5 darbo dienas per 



savaitę. Užsiėmimai kiekvieną dieną vyksta 6-8 val., tačiau atskiruose kursuose yra savaitės dienų 

su 10 akademinių val. krūviu. Tvarkaraštis kolegijoje nėra racionalus, užsiėmimai visą dieną vyksta 

blokais po 2 akademines val. su 5min. pertrauka, tarp blokų numatyta tik 10min. pertrauka. Labai 

ankstyva 40min. trukmės pietų pertrauka.  

Vizito metu konstatuota, kad savarankiško darbo vertinimo sistema nėra pilnai apibrėžta, 

nėra nuostatos, kada rekomenduotinas egzaminas raštu, kada pokalbis. Griežtai reglamentuotos tik 

dalykų, įtrauktų į konvencinius reikalavimus atitinkančiąją studijų programos dalį. Savianalizėje 

nepatikslinta katedros įtaka žinių vertinimo procese. Vizito metu patikslinta, kad pretenzijos dėl 

rezultatų galėtų sukelti problemų, nes atsiskaitymo raštu medžiaga nesaugoma, o studentai nežino 

pretenzijų reiškimo tvarkos. 

 Baigiamųjų egzaminų struktūra savianalizėje pateikta nepilnai. Jiems studijų procese 

skiriami tik 2 kreditai, nors numatyti 3 egzaminai. Administracija tokią tvarką aiškino konvencine 

specifika, nors konvencinius reikalavimus atitinkančioje laivų energetinių įrenginių eksploatavimo 

studijų programoje numatomas vienas kompleksinis baigiamasis egzaminas. Baigiamąjį egzaminą 

2004m. laikė 33 dieninio skyriaus studentai, aukščiausiu balu laikytas laivo valdymo egzaminas 

(vidurkis 8,5, blogiausias balas – 7), visų egzaminų vidurkis 7,87, vertinimai pastebima neryški 

aukštesniųjų vertinimų tendencija: 10 balų vertinta 13% absolventų, 9 – 24%, 8 – 27%, 7 – 24%, 6 – 

7%, 5 – 6%. Baigiamųjų egzaminų protokole pateiktos konkrečios rekomendacijos absolventų 

parengimui gerinti. 

Kolegijoje dirbamas metodinis darbas, baigiami parengti du specialybiniai vadovėliai.  

Nors savianalizėje konstatuota studijų laisvuoju grafiku galimybė, pageidaujančių nebuvo. 

Kolegijoje taikoma griežta laikomumo kontrolės sistema. Studentų savivaldybės įtaka mokymo 

procese silpna. Stebina savianalizės pradžioje pateiktos ketvirto kurso studentų apklausos 

(nepatikslinta, kaip ji vesta) suvestinė, kurioje teigiama, kad virš 80% respondentų (kai kuriais 

klausimais – apie 97%) visiškai neturi jokių pastabų dėl studijų programos ir dėl jos realizavimo. 

Studentai gali gyventi bendrabutyje, susitikime su studentais pretenzijų nepareikšta. 

Pokalbiuose su studentais nustatyta, kad studentai programos tikslus ir uždavinius suvokia. 

 

4.1.3 Studentų skaičiaus kaita 

 

Savianalizėje pateiktos lentelės tikslintos vizito metu. Į į studijų programos dieninį skyrių 

nuo 2000 metų priimama po 60 studentų. Duomenų apie nubyrėjimą savianalizėje nėra. Sprendžiant 

pagal baigiamųjų kursų studentų skaičius, baigia apie 32-34 absolventus, 2004 m. vienas iš 34 

dieninio skyriaus absolventų nelaikė baigiamųjų egzaminų. Savianalizėje nubyrėjimo analizė 

nepateikiama.  

 

4.1.4 Dėstytojai 

 

Dabartinei absolventų laidai iš 43 užsiėmimus vedusiųjų dėstytojų 3 buvo mokslų daktarai, 5 

magistrai. Kuruojančioje studijų programą Navigacijos katedroje pagrindinėse pareigose dirba 5 

etatiniai dėstytojai ir 3 antraeilininkai, visi turi daugiau, nei trijų metų praktinio darbo patyrimą. 

Dėstytojų kvalifikacija atitinka reikalavimus neuniversitetinėms studijoms organizuoti. 

Kvalifikacinis dėstytojų atestavimas vyksta kas penki metai. 5 dėstytojai nuo 2001m bent po kartą 

buvo stažuotėse užsienyje (Olandija, Lenkija, Rusija,Ukraina, Anglija), tačiau silpniau dalyvaujama 

moksliniuose tyrimuose. Dėstytojų darbo kokybės klausimai sprendžiami katedros lygiu. 

 

4.1.5 Programos pranašumai ir trūkumai 

 



Pranašumai: 

 Klaipėdos kolegija yra akredituota jūrų laivavedžių rengimo įstaiga, turintį teisę teikti 

teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui gauti. Lietuvoje šios srities 

specialistų kitos kolegijos nerengia. 

 Gera kolegijoje turima specialiųjų treniruoklių bazė. 

 Kolegijoje įdiegta tarptautinius reikalavimus atitinkanti profesinių studijų kokybės valdymo 

sistema 

 Katedros ir studijų programoje dalyvaujančių dėstytojų glaudūs ryšiai su jūrinio komplekso 

įmonėmis bei Klaipėdos universitetu leidžia operatyviai koreguoti programą. 

 

Trūkumai: 

 Neaiškios galimybės dirbti nejūrinio transporto įmonėse. 

 Ribotos galimybės pasirinkti dalį studijų dalykų. 

 

 

4.2 Neuniversitetinių studijų programa ,,Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas” 

 

4.2.1 Programos sandara, turinys ir studijų metodai 

 

Studijų programa sudaryta derinant neuniversitetinių aukštųjų studijų ir konvencinių 

reikalavimų jūriniam diplomui reikalavimus, dėl ko studijų trukmė padidinta iki 3m. 8mėn., 

numatant suminę min. 12mėn plaukiojimo jūrose praktiką. Programos struktūra pakankami išsamiai 

pateikta savianalizės medžiagoje (sav. 5-6psl.). Studijų programos blokų santykis atitinka [1] 

rekomendacijas neuniversitetinėms studijoms. Dalykai atitinka transporto inžinierių 

neuniversitetinio rengimo bazinius reikalavimus, numatyti 2 kursiniai projektai ir 3 kursiniai darbai. 

Paskaitų, pratybų, laboratorinių darbų ir savarankiško darbo apimtys atspindėtos savianalizėje (sav. 

7-as priedas) ir atitinka [1] rekomendacijas. 

Savianalizės medžiagoje nepateikta dėstomų dalykų tarpusavio ryšių schema, nors 

peržiūrėjus pateiktą studijų programą, ji sudaro apgalvotos įspūdį ir atitinka bendruosius 

reikalavimus transporto inžinerijos studijų programoms. Daug aspektų tikslinta vizito metu, nes 

dalykų anotacijos nepilnos. Daugelyje trūksta gebėjimų ugdymo bei žinių vertinimo principų 

apibūdinimo. Neaiški savarankiško darbo įtaka vertinime. Nesant aiškios dalykų ryšio schemos, kai 

kurių dalykų apimtys, ekspertų nuomone, per mažos, pvz., Laivų remontas ir diagnostika - 2kr. 

Aprūpinimas literatūra pakankamas, didžioji vadovėlių dalis 1991-2000m.m. leidiniai. Naudojama 

nemažai kolegijos dėstytojų parengtos metodinės medžiagos. 

Pasirenkamų dalykų apimtys savianalizėje nepateiktos. Vizito metu konstatuotos ribotos 

pasirinkimo galimybės. Laisvųjų dalykų studijų programoje, kaip jie suprantami pagal [1] 

apibrėžimą, nėra (numatytas minimumas yra 6 kr.).  

Dominuojantis atsiskaitomų dalykų skaičius semestre yra 7, net trijuose semestruose siekia 

8, ypač nevykusiai išdėstytas krūvis baigiamajame semestre (7 atsiskaitomi dalykai ir baigiamasis 

egzaminas). Šioje studijų programoje dar ryškiau jaučiami dalykų skirstymo trūkumai, detaliau 

išdėstyti 3.1.1 skyriuje. 

 

4.2.2 Studijų realizavimas ir parama studentams 

 

Mokymo, mokymosi ir pasiekimų vertinimo strategijos ryšys su programos tikslais ir 

uždaviniais savianalizėje neišryškintas Nenurodyta kaip vertinimo rezultatai naudojami programos 

tobulinimui.  



Bendroji tvarkaraščio analizė pateikta 3.1.2 skyriuje. Savianalizėje pateikiami nepilni 

tvarkaraščiai. Vizito metu patikslinta, kad skirtingai nuo laivavedybos studijų programos (3.1.2 

skyrius), apkrovimas savaitės dienose išdėstytas tolygiai. Tačiau tvarkaraščio pastabos dėl 

dienotvarkės analogiškos išreikštoms 3.1.2 skyriuje.  

Studijų programoje numatytas kompleksinis baigiamasis egzaminas. Baigiamojo egzamino 

dokumentacija paruošta atsižvelgiant į visas veiklos sričių profesines kompetencijas, programos 

tikslus ir uždavinius. Kompleksinio baigiamojo egzamino užduotyse 50% apimties užima praktinės 

užduotys, imituojančios realias situacijas laivo jėgainėje. Baigiamojo egzamino kvalifikavimo 

komisija sudaryta iš 7 asmenų, į kurios sudėtį įtraukti 3 specialistai iš darbdavių atstovų. Komisijos 

pirmininku skiriamas Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovas. Baigiamąjį egzaminą laikė 

14 dieninio skyriaus absolventų, baigiamųjų egzaminų vidurkis – 7,7 balo, įvertinimai 10 – 0%, 9 – 

14%, 8 – 48%, 7 – 48%, žemiau 7 balų nevertintas nei vienas absolventas. 

 Ekspertai pareiškė tas pačias, 3.1.2 skyriuje pateiktas pastabas dėl vertinimo sistemos. Be to, 

vizito metu peržiūrėjus kursinius darbus pastebėta, kad kai kuriuose jų nėra užduočių, lieka neaišku, 

ar darbas pilnai atliktas, neatsispindi gynimo eiga (mašinų detalių k.d.). Ekspertų nuomone, reikėtų 

tikslinti kursinių projektų ir darbų vertinimo tvarką ir išplėsti kai kurių kursinių darbų tematiką – 

pvz., laivų pagalbinių mechanizmų kursiniame projekte skaičiuojami tik išcentrinių siurblių 

parametrai. 

 Socialinė parama studijų programos studentams teikiama bendrąja kolegijai tvarka. 

Studijuojantiesiems numatoma teorinė galimybė studijuoti pagal individualiąją studijų 

programą, tačiau tai nepraktikuojama. 

Pokalbiuose su studentais nustatyta, kad studentai programos tikslus ir uždavinius suvokia. 

 

4.2.3 Studentų skaičiaus kaita 

 

Nuo 2000m. į studijų programą kasmet buvo priimama po 30 studentų, nuo 2002m. 

priėmimas padidintas iki 60. Duomenų apie nubyrėjimą savianalizėje nepateikta. Teigiama, kad 

nubyrėjimas sudaro 19%, tačiau 2004 metais studijas baigė tik 14 iš 30 priimtų.  Nubyrėjimo analizė 

savianalizėje nepateikta. Iš priemonių nubyrėjimui mažinti minimas tik Įvado į specialybę kursas. 

 

4.2.4 Dėstytojai 

 

Kuruojančioje studijų programą Laivų energetikos katedroje  etatuose  pagrindinėse 

pareigose dirba 1 docentas dr., 4 lektoriai, antraeilėse pareigose – docentas, 2 lektoriai ir 2 asistentai, 

visi turi daugiau, nei trijų metų praktinio darbo patyrimą. Mokslinį darbą dirba ir yra dalyvavę 

mokslinėse konferencijose - 2, taikomųjų tyrimų konferencijose - 3 dėstytojai. Stažuotėse užsienyje 

nuo 2000m/ dalyvavo 5 dėstytojai. 

 Dėstytojų darbo kokybės klausimai sprendžiami katedros lygiu. 

 

4.2.5 Programos pranašumai ir trūkumai 

 

Pranašumai: 

 Klaipėdos kolegija yra akredituota laivų energetinių įrenginių eksploatavimo specialistų 

rengimo įstaiga, turintį teisę teikti teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio 

diplomui gauti. Lietuvoje šios srities specialistų kitos kolegijos nerengia. 

 Gera ir nuolat atnaujinama kolegijoje turima specialių laboratorijų ir energetinių įrenginių 

eksploatacijos treniruoklių bazė. 



 Kolegijoje įdiegta tarptautinius reikalavimus atitinkanti profesinių studijų kokybės valdymo 

sistema 

 Katedros ir studijų programoje dalyvaujančių dėstytojų glaudūs ryšiai su jūrinio komplekso 

įmonėmis bei Klaipėdos universitetu leidžia operatyviai koreguoti programą. 

 

Trūkumai: 

 Neaiškios galimybės dirbti nejūrinio transporto įmonėse. 

 “Kieta” kursinių projektų tematika, ribojanti pasirinkimo galimybes 

 Ribotos galimybės pasirinkti dalį studijų dalykų. 

 Studijų programoje yra smulkių modulių, tobulintina studijų dalykų paskirstymo 

semestruose struktūra 

 

4. Materialiosios sąlygos 

 
Specialioji įranga, sumontuota tam skirtose patalpose ir kartu su studijų procese naudojama 

programine įranga  išsamiai pateikta savianalizės medžiagoje (JL sav.  23-26 psl. ir LEĮ sav.14-18 

psl). Ši įranga yra tikrai vertinga, atitinka šiuolaikinius reikalavimus. Studentai nesiskundė 

kompiuteriu trūkumu arba naudojimosi esama įranga apribojimais. 

Savianalizėje nepatikslinta administracijos ir techninių tarnybų įtaka studijų procese. Pateiktos 

bendros kolegijos išlaidos įrangai, (kai kuri įranga vargiai tiesiogiai  skirta mokymo procesui) 

nedetalizuojant lėšų, skirtų vertinamoms studijų programoms.  

Pagal vizito metu pateiktą papildomą medžiagą metinė vertinamų studijų programų 

vykdymo kaina yra 2650 Lt, kas atitiktų metinę inžinieriaus rengimo normą neuniversitetinėse 

studijose, tačiau studijų trukmė vertinamose programose yra ilgesnė.  

 

5. Išoriniai santykiai 

 
Savianalizėje nenurodomi ryšiai su kitose mokyklose vykdomomis studijų programomis. Dėl 

aukštų reikalavimų praktikai studentų migracijos galimybės abejotinos. Savianalizėje nėra duomenų 

apie studentų ir dėstytojų mainus su kitomis šalies ar užsienio mokyklomis, nesvarstomos tokių 

mainų perspektyvos. Dėstytojų kvalifikacijos kėlimas užsienyje vyksta profesine linija – įsisavinat 

naują techniką ar vykdant tarptautines programas. Šioje srityje dėstytojų vedančiųjų dėstytojų 

stažuotės gana intensyvios. 

 

6. Grįžtamasis ryšys 

 
Savianalizėje grįžtamo ryšio realizavimas neatskleistas. Apart užuominos, kad derintos studijų 

programos, ir baigiamųjų egzaminų komisijų pirmininkų rekomendacijų, konkretesnių duomenų 

nėra. Šiemet išleista pirmoji pagal vertinamas studijų programas (įvertinant kolegijos organizuotus 

išlyginamąsias studijas) baigusiųjų laida. Susitikime su absolventais konstatuota, kad baigusieji 

neturi rimtesnių pastabų dėl studijų programų ir kad studijų programos atiko jų lūkesčius. Buvo 

numatyta anketinė absolventų apklausa, tačiau savianalizėje pateiktos tik parengtos studentų 

apklausos anketos. 

 

7. Vidinis studijų kokybės užtikrinimas 

 
Nėra duomenų apie studentų įtraukimą į vertinimo procesą. 



 

8. Apibendrinamasis studijų krypties programų įvertinimas 

 
Apibendrindami savianalizės medžiagą ir papildomą informaciją, gautą vizito metu, ekspertai 

teigia, kad vertinimui pateikta Lietuvos jūreivystės kolegijoje vykdomos Transporto inžinerijos 

krypties ,,Jūrų laivavedybos” ir ,,Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo” neuniversitetinių 

studijų programos:  

 savo struktūra esmėje atitinka LR Švietimo ir mokslo ministro 2000.10.26 d. įsakymu Nr. 

1326 patvirtintų Nuosekliųjų studijų programų nuostatų dalį, reglamentuojančią 

neuniversitetinių studijų programas, o Lietuvos jūreivystės kolegija akredituota Lietuvos 

Respublikos Lietuvos saugios laivybos administracijoje kaip mokymo įstaiga, turinti teisę 

teikti teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui gauti;  

 Lietuvos jūreivystės kolegijoje yra moderni ir nuolat atnaujinama praktinio mokymo bazė ir 

nemažiau 3 metų praktinio darbo patirtį turinčių specialybės dalykų dėstytojų kolektyvas; 

 Užtikrintas ilgalaikių jūrinių praktikų organizavimas;  

 studijų programa atitinka transporto inžinerijos krypties neuniversitetinių programų 

reikalavimams. 

 Vertinamos studijų programos nuolat tobulinamos, tačiau ekspertai pabrėžia, kad programos 

ir toliau tobulintinos, suvienodinant studentų krūvį atskiruose semestruose, atsisakant dalykų 

smulkinimo, suderinant atsiskaitomų dalykų skaičių su ,,Nuosekliųjų studijų programų 

nuostatais”. 

 

 

8.1. Rekomendacijos Lietuvos jūreivystės kolegijai: 

 

Būtina:  

Ekspertai nemato būtinybės nedelsiant imtis skubių priemonių vertinamų studijų programų 

gerinimui. 

Siūloma: 

 Daugiau dėmesio skirti specialistų poreikio analizei. 

 Programose numatyti bent minimalaus laisvo studijų modulių pasirinkimo galimybę, plėsti 

pasirenkamų studijų modulių grupę, įvesti laiką laisvai pasirenkamiems dalykams.  

 Aktyvinti studentų savivaldybės dalyvavimą studijų procese. 

 Analizuoti nubyrėjimo priežastis, didinti studentų motyvaciją. 

 Gerinti kursinių projektų ir darbų tematikos parinkimą. 

 Aktyvinti dėstytojų kvalifikacijos kėlimą, jų dalyvavimą taikomojoje mokslinėje veikloje.  



 

8.2 Siūlymai dėl akreditacijos: 

 

a) Lietuvos jūreivystės kolegijos neuniversitetinių studijų Technologijos mokslų (T000) 

srities Transporto inžinerijos (03T) krypties programą Jūrų laivavedyba (65303T103) akredituoti. 

 

b) Lietuvos jūreivystės kolegijos neuniversitetinių studijų Technologijos mokslų (T000) 

srities Transporto inžinerijos (03T) krypties programą Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas 

(65303T104) akredituoti. 

 

 

 

Ekspertų grupės vadovas:       prof. habil. dr. Jonas Sapragonas 

nariai:     prof. habil. dr. Jonas Stankūnas 

          Kazys Riauba 

   doc. dr. Vigilijus Sadauskas 


