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I. ĮŽANGA
Ekspertų grupė atliko išorinį studijų programos „Metrologija ir matavimai“ (valstybinis
kodas 621H14001) vertinimą Kauno Technologijos universitete, telekomunikacijų ir
elektronikos fakultete. Ekspertų grupę sudaro ir šias išvadas parengė Prof. dr. Eimuntas
Kazimieras Paršeliūnas (grupės vadovas), Prof. habil. dr. Daumantas Čiplys, Doc. dr. Evaldas
Naujalis ir studentų atstovas Gražvydas Jakaitis.
Ekspertų grupės nariai susipažino su savianalizės suvestinės medžiaga ir papildomais
dokumentais bei priedais iki vizito į Kauno technologijos universiteto Telekomunikacijų ir
elektronikos fakultetą. Vizitas įvyko 2013 m. gegužės 13 dieną. Jo metu, vykusių susitikimų su
administracija, savianalizės rengimo grupe, dėstytojais, studentais, darbdaviais ir absolventais,
buvo tikslinama informacija, aiškinamasi detalės. Vizitas organizacijos ir turinio atžvilgiu buvo
labai gerai parengtas. Ekspertai galėjo paklausti visus rūpimus klausimus, gauti reikiamus
dokumentus, susipažinti su materialine baze bei biblioteka.
Vizito pabaigoje Kauno
technologijos universiteto Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto atstovams buvo išsakyti
pirminiai pastebėjimai apie „Metrologija ir matavimai“ studijų programą.
Išanalizavus Kauno technologijos universiteto Telekomunikacijų ir elektronikos fakultete
vykdomą studijų programą „Metrologija ir matavimai“, studijų programos savianalizės suvestinę
ir jos priedus bei susitikus su fakulteto administracija, savianalizės suvestinės rengimo grupe,
dėstytojais, studentais, absolventais, darbdaviais ir žinoma, apžiūrėjus turimą materialinę bazę
susidarė teigiamas įspūdis apie patį fakultetą, jo personalą, programos sudarymo ir tobulinimo
tendencijas, tačiau pastebėti ir kai kurie tobulintini aspektai, kurie aprašyti ir išanalizuoti šiose
studijų programos „Metrologija ir matavimai“ išvadose.
II. PROGRAMOS ANALIZĖ
1. Programos tikslai ir studijų rezultatai
Kauno technologijos universiteto Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas kartu su
KTU Metrologijos institutu ir KTU prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutu bei kitais
fakultetais realizuoja Matavimų inžinerijos studijų krypties (10T) studijų programą: 621H14001
Metrologija ir matavimai (t.y. dviejų metų matavimo inžinerijos magistro studijos) (MM), kuri
buvo patobulinta tinkamai atsižvelgus į 2006 m. išorinio vertinimo ekspertų pateiktas pastabas
bei rekomendacijas. Buvo apjungtos Metrologijos ir matavimų bei Taikomosios metrologijos
studijų programos, taip pat buvo atsisakyta specializacijų įvedant modulių alternatyvų grupes,
kas padidino studentų pasirinkimo laisvę ir padarė programą lankstesne, tuo pačiu paliekant tam
tikras rekomenduojamas orientacines gaires studijų plano formavimui.
Be to buvo aiškiau suformuluotas pagrindinis studijų programos tikslas orientuotas į
plečiamosios magistrantūros tipą – rengti magistrus, turinčius metrologijos, matavimų teorijos ir
praktikos žinių, gebančius šias žinias taikyti inovatyviems matavimo metodams ir sistemoms
kurti, dirbti su šiuolaikinėmis pramonėje bei moksliniuose tyrimuose naudojamomis
technologijomis, suvokti, formuluoti ir spręsti šiuolaikines matavimų problemas, planuoti ir
vykdyti eksperimentus, apimant ir daugiamačius matavimus, bei analizuoti jų rezultatus. Šis
studijų programos tikslas ir siekiami rezultatai aiškiai ir suprantamai apibūdina, ką turėtų žinoti,
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suprasti ir gebėti atlikti programos absolventas. Studijų metu absolventai įgyja tiriamojo darbo
įgūdžių ir gali kompetentingai dirbti mokslinius tyrimus vykdančiose tarpdisciplininėse mokslo
grupėse. Programos tikslas ir siekiami studijų rezultatai yra viešai skelbiami internetinėje erdvėje
(http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=621H14001&p_year=2
013&p_lang=LT) ir atitinka studijų rūšį, pakopą bei kvalifikacijų lygį. Šios programos tikslas
tiesiogiai susijęs su valstybės vystymosi perspektyva, numatyta „Nacionalinėje Lisabonos
strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programoje”, patvirtintoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1047 (Žin., 2008, Nr. 124-4718) nurodomais
siekiais dėl žinių visuomenės ir žiniomis pagrįstos ekonomikos kūrimo Lietuvoje. MM studijų
programos tikslas tenkina Bolonijos proceso reikalavimus ir Lietuvos norminius aktus.
Programos tikslų pagrindu buvo suformuoti studijų rezultatai, kurie susieti su rengiamų
specialistų kvalifikacijos reikalavimais. Jie atspindi teikiamos kvalifikacijos ypatumus, bei yra
pilnai pagrįsti visuomenės ir darbo rinkos poreikiais. Kaip teigiama savianalizės suvestinėje,
2012 m. buvo atlikta Lietuvos įmonių, kuriose potencialiai buvo numatomas matavimo
inžinerijos specialistų poreikis, apklausa. Fakulteto dekano vardu kontaktiniams asmenims
firmoms ir organizacijoms elektroniniu paštu buvo išsiųsta anketa su klausimais. Anketos, o taip
pat ir ekspertų vizito į aukštąją mokyklą metu išgirstos socialinių partnerių nuomonės patvirtina
metrologų poreikį. Taip pat matavimų specialistų poreikis netiesiogiai gali būti grindžiamas
specializuotų matavimo sričių (elektronikos, mechatronikos, cheminės inžinerijos ir kt.)
specialistų poreikio augimu. Šių specialistų poreikio augimą atspindi nuolat vykdomos apklausos
ir galimybių studijos. Aukštos kvalifikacijos matavimų inžinerijos specialistų ir mokslo
darbuotojų poreikį formuoja ir kuriami Integruoti mokslo studijų ir verslo centrai bei kuriamos
naujos aukštų technologijų įmonės, kuriose yra ir bus vykdomi tikslūs matavimai įvairiose
srityse.
Ekspertai taip pat diskutavo dėl programos pavadinimo. Ekpertų nuomone vertėtų
apgalvoti studijų programos pavadinimo patobulinimą „Metrologija ir matavimai“, nes
„metrologija“ ir yra mokslas apie matavimus, taigi tarsi kalbama apie ta patį du kartus.
Metrologija be matavimų neegzistuoja, todėl dar kartą minėti programos pavadinime
„matavimus“ visai nebūtina.
MM studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka studijų rūšį,
pakopą ir kvalifikacijų lygį. Studijų programos tikslai atskleidžia, kokius specialistus parengti
yra skirta programa, pagrįstos šių specialistų kvalifikacijos, susijusių dokumentų ir įstatymų
analize. Tiek programos rezultatai, tiek numatomi studijų dalyko rezultatai suformuluoti
korektiškai.
Šios vertinamos studijų programos pavadinimas, numatomi studijų rezultatai, programos
turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje. Programos sudarytojams sėkmingai pavyko
apjungti pakankamai skirtingų dalykų turinį į vieną studijų programą.

Srities stiprybės:
• Studijų programos tikslai ir siekiami rezultatai suformuluoti aiškiai ir suprantamai.
• Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai sudaryti, atsižvelgiant į pasaulinę patirtį, bei
suderinti su aukštosios mokyklos misija, Lietuvos norminiais aktais, Bolonijos proceso
dokumentai ir EUR-ACE standartu.
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•

Šios studijų programos realizavimas paremtas aukštos kvalifikacijos ir didelės patirties
dėstytojų kompetencija, galimybe sieti savo mokslinį tiriamąjį darbą su vykdomais
užsakomaisiais darbais, nacionaliniais ar tarptautiniais projektais, bei ilgamečiu
bendradarbiavimu su metrologijos specialistais Lietuvoje ir partneriais iš užsienio.

Srities silpnybės:
• Sudėtingos, daug žinių, gebėjimų ir savarankiško darbo reikalaujančios studijos, pastaruoju
metu neturinčios populiarumo stojančiųjų tarpe dėl nepakankamai adekvataus mokamo darbo
užmokesčio dydžio įsidarbinus pagal šią specialybę.
2. Programos sandara
MM programa sudaryta atsižvelgiant į poreikius, tikslus, siekiamus rezultatus ir teisės
aktų (LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-2212 „Dėl studijų
pakopų aprašo patvirtinimo”, LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymas
Nr. V-826 „Dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“,
Lietuvos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1749 „Dėl studijų sričių ir krypčių,
pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo
patvirtinimo“) reikalavimus.
Antrosios pakopos studijų programos „Metrologija ir matavimai“ apimtis yra 120
kreditų. Numatytos nuolatinė ir ištęstinė formos. Nuolatinės (dieninės) formos studijų trukmė 2
metai, o ištęstinės – 3 metai. Studijų krypties dalykų studijoms skiriama 60 kreditų (50 %),
tiriamiesiems, kitos krypties ir laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 30 kreditų (25 %) ir
baigiamajam darbui – 30 kreditų (25 %). Tokia apimtis – pakankama studijų rezultatams
pasiekti. Baigus studijas suteikiamas Matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Studijų programos dalykai skirstomi į keturias dalis: bendrieji privalomieji dalykai (24
kreditai), alternatyvūs dalykai (36 kreditai), individualieji tyrimai (48 kreditai) ir laisvai
pasirenkamieji dalykai (12 kreditų). Matavimų inžinerija pakankamai plati sritis, todėl
studentams siūloma gilintis į vieną iš 3 neformalių specializacijų (taip vadinamų „alternatyvių
modulių grupių“): „Matavimų inžinerijos“, „Taikomosios metrologijos“ arba „Ultragarsinės
medžiagotyros“. Specializacijos kryptis priklauso nuo pasirinktų alternatyvių dalykų. Studijų
dalykai ir moduliai išdėstyti nuosekliai, dalykai ir jų temos nesikartoja.
Dalykų ir modulių turinys pakankamai gerai atitinka studijų rūšį ir pakopą, tačiau MM
programos magistrantūros studijų I-ojo semestro bendrieji privalomieji dalykai galėtų būti labiau
specializuoti ir pritaikyti būtent magistro studijoms, nes susidaro nuomonė, kad šie kursai yra
pernelyg baziniai- labiau tinkami bakalauro pakopai. Suprantama, kad jie dėstomi, nes nėra šios
studijų programos bakalauro studijų ir taip norima užpildyti studentų pamatinių žinių spragas.
Išanalizavus dėstomus dalykus galima teigti, kad yra nepakankamai išnaudojamos jų tarpusavio
sąsajų demonstracijos studentams galimybės. Per mažai skatinamas susijusių dalykų dėstytojų
bendradarbiavimas, kuriant semestro užduotis, kurioms realizuoti būtų reikalingos kelių skirtingų
dalykų žinios.
Matavimų inžinerijos magistrams dėstomi dalykai suteikia žinių ir gebėjimų, įgalinančių
apibrėžti ir spręsti teorinius ir praktinius matavimų inžinerijos uždavinius, taip pat matavimo
rezultatų apdorojimo, interpretavimo žinių bei jų pritaikymo įvairių sričių matavimuose įgūdžių.
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Magistrantūros studijos baigiamos magistro darbo rengimu ir jo gynimu. Ginti atliktą baigiamąjį
darbą leidžiama tik tam magistrantui, kuris yra sėkmingai atlikęs visas magistrantūros studijų
programoje numatytas užduotis, išlaikęs visus numatytus egzaminus ir tuo įrodęs, kad yra įgijęs
pakankamų žinių ir gebėjimų. Studijų rezultatų ir programą sudarančių studijų dalykų sąryšių
matrica, pateikta savianalizės 6 lentelėje (13 psl.), patvirtina, kad dalykų (modulių) turinys ir
metodai leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus. Ši informacija taip pat yra patalpinta į
akademinę informacinę sistemą.
Iš detalus programos nuolatinės studijų formos plano, kuriame aiškiai matomas dėstomų
dalykų grupių išdėstymas semestrais, auditorinės valandos ir kreditai (pateiktas savianalizės 5
lentelėje, 12 psl.), bei iš diskusijų ekspertų grupės vizito metu galima daryti išvadą, kad šios
vertinamos programos apimtis yra pakankama numatytiems studijų rezultatams pasiekti.
Iš pokalbių su programos dėstytojais ir vadovais tapo aišku, kad nuolat siekiama, kad
MM studijų programos turinys būtų atnaujinamas ir atitiktų naujausius mokslo ir technologijų
pasiekimus. Tai pastebima ir iš studijų dalykų aprašuose nurodomų literatūros šaltinių naujumo
bei aktualumo.
Srities stiprybės:
•
Programos stiprioji pusė, kad studijų programa stengiasi atsiliepti į nūdienos metrologijos
mokslo aktualijas, jos sandara remiasi Lietuvos metrologinio aprūpinimo sistemos kūrimo
patirtimi, tarptautiniuose bei nacionaliniuose mokslinės ir eksperimentinės plėtros
projektuose dalyvaujančių dėstytojų aukšta kvalifikacija ir kompetencija, bei ilgamečiu
bendradarbiavimu su metrologijos centrų ir kitų akredituotų laboratorijų specialistais.
•
Kita ne mažiau svarbi „Metrologijos ir matavimų“ studijų programos stiprybė yra
pakankamai platus alternatyvių dalykų pasirinkimas, leidžiantis magistrantams pasiūlyti
net tris neformalios specializacijos kryptis (matavimų inžinerijos, taikomosios
metrologijos, ultragarsinės medžiagotyros), o tai suteikia galimybę gilintis ir
individualizuoti studijas pagal kiekvieno studento poreikius. Tai išplečia jų įsidarbinimo
galimybes.
•
Be teorinių žinių studijuojantiems šioje studijų programoje magistrantams suteikiama
galimybė gauti ir nemažai praktinių matavimų inžinerijos įgūdžių (laboratoriniai darbai,
darbas įvairiuose mokslo tiriamuosiuose projektuose, įvairių ūkio subjektų užsakymai,
praktika įmonėse).
Srities silpnybės:
•
Nėra šios programos specialių bakalaurų studijų, kurių metu būtų išdėstomi baziniai
dalykai, todėl tik telekomunikacijų ir elektronikos fakultetą baigę bakalaurai gali turėti
pakankamai žinių studijuoti MM programos magistrantūroje. Kitiems studentams kartais
tenka susidurti su jiems negirdėtomis koncepcijomis, todėl reikia praeiti išlyginamąsias
studijas bei mokytis papildomai savarankiškai, kas papildomai ir nevienodai apkrauna šios
programos magistrantus.
•
Nepakankamai išnaudojamos dalykų tarpusavio sąsajų demonstracijos studentams
galimybės. Per mažai skatinamas susijusių dalykų dėstytojų bendradarbiavimas, kuriant
semestro užduotis, kurioms realizuoti būtų reikalingos kelių skirtingų dalykų žinios.
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3. Personalas
2012/2013 m. m. programoje dirba 9 profesoriai, 8 docentai ir 5 kiti darbuotojai. Pedagoginio
personalo kvalifikacijos tinkamumas atitinka Magistrantūros studijų programų bendrųjų
reikalavimų aprašo (patvirtinto LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymu
Nr. V-826) punktą III.19. Ne mažiau kaip 80 procentų visų studijų dalykų dėstytojų turi mokslo
laipsnį, iš jų ne mažiau kaip 60 procentų krypties dalykų dėstytojų mokslinės veiklos kryptis
atitinka jų dėstomus dalykus. Ne mažiau kaip 20 procentų krypties dalykų apimties dėsto
profesoriaus pareigas einantys dėstytojai. Taigi, programos vykdymui pasitelkiamas personalas
atitinka teisės aktų reikalavimus, o dėstytojų kvalifikacija yra tinkama studijų rezultatams
pasiekti.
Lyginant su studentų skaičiumi, dėstytojų skaičius yra gana didelis. 2011/2012 mokslo metais
studijuojančių studentų bendras skaičius buvo 21, bendrai vedant studijų programos dalykus
dalyvavo 22 dėstytojai. Programoje dirbančių dėstytojų ir studentų skaičiaus santykis įvairių
formų užsiėmimuose atitinka Universiteto Pedagoginio darbo apskaitos nuostatus,
reglamentuojančius pedagoginio darbo pobūdį, jų apimtį ir apskaitos tvarką. Visu etatu dirbančio
dėstytojo metinė pedagoginio darbo apimtis sudaro 700-800 valandų. Pedagoginė veikla sudaro
apie 60-70 % viso darbo krūvio, apie 10 % skiriama ekspertinei ir metodinei veiklai, o 30 %
skiriama mokslinei-tiriamajai veiklai. Apibendrinant, dėstytojų skaičius yra pakankamas
numatomiems studijų rezultatams pasiekti.
Vykdant studijų programą dalyvauja techninis personalas, užtikrinantis laboratorinės įrangos
ir mokymo priemonių bei mokomųjų laboratorijų funkcionalumą. Plačiai praktikuojamas
aukštesniųjų kursų studentų įdarbinimas 0,25 etato.
Analizuojamu laikotarpiu vykusi natūrali dėstytojų kaita (dėl išėjimo į pensiją) neigiamos
įtakos studijų kokybei neturėjo. Dėstytojų kaita užtikrina tinkamą programos vykdymą.
Akademinio personalo kompetenciją patvirtina dėstytojų atestacijų per kadenciją rezultatai –
vertinamuoju laikotarpiu sėkmingai atestuoti visi nuolatiniai programos dėstytojai. Programos
dėstytojų akademinio išsilavinimo lygis, praktinė-inžinerinė bei dėstymo patirtis, mokslo ir
inžinerinės veiklos produktyvumas, gebėjimas laisvai bendrauti bent viena iš plačiausiai ES arba
kaimyninėse šalyse vartojamų kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų), gebėjimas patarti
studentams studijų planavimo ir karjeros srityse, leidžia pasiekti programos tikslus ir numatytus
programos rezultatus.
Studijų programoje dalykus dėstantys profesoriai, docentai, mokslo darbuotojai yra parengę ir
išleidę originalių mokslinių ir metodinių leidinių – knygų bei vadovėlių arba parengę mokslinių
straipsnių, atitinkančių dėstomų dalykų turinį: jie yra aktyvūs mokslininkai, tenkinantys
antrosios pakopos studijų programai keliamus reikalavimus. Visi programos dėstytojai per
vertinamą laikotarpį kėlė profesinę kvalifikaciją, kai kurie – kelis kartus. Dažniausiai naudoti
profesinio tobulėjimo būdai: eksperimentinės plėtros arba reikšmingos eksperimentinės plėtros
darbai, dalyvavimas kursuose ir seminaruose, vadovėlių rašymas. Ekspertų nuomone darytina
išvada, kad aukštoji mokykla sudaro sąlygas dėstytojų profesiniam tobulėjimui reikalingam
programos vykdymui.
Visi programos dėstytojai nuolat vykdo mokslinius tyrimus, o jų rezultatus skelbia
konferencijose ir publikuoja mokslo žurnaluose (kartu paėmus, vidutiniškai apie 30 mokslinių
straipsnių recenzuojamuose mokslo žurnaluose), skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse
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konferencijose. Į mokslinę veiklą įtraukiami ir studentai, kas sudaro puikias sąlygas jiems
tobulėti savo profesijos srityje.
Programos dėstytojams vadovaujant, vertinamuoju laikotarpiu daktaro disertacijas apgynė 19
doktorantų, iš kurių 2 dabar patys dirba programos dėstytojais. Yra susiformavusios kelios
programoje dalyvaujančių dėstytojų mokslo grupės, vykdžiusių ir dalyvavusių vykdant
mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros projektus.
Daugelis dėstytojų yra išleidę savo skaitomų dalykų medžiagą vadovėlių ar mokomųjų knygų
pavidalu (7 poz.).
Vykdomi moksliniai tyrimai tiesiogiai siejasi su analizuojama programa.
Srities stiprybės:
• Aktyvus daugumos programoje dalyvaujančių dėstytojų dalyvavimas mokslo
tiriamuosiuose ir eksperimentinės plėtros projektuose, turinčiuose didelę mokslinę ir
praktinę vertę.
• Studentų įtraukimas į susijusius su analizuojama programa projektus, sudarant galimybes
gilinti ir pritaikyti praktikoje įgytas žinias.
• Palankus psichologinis klimatas užsiėmimuose, abipusė dėstytojų ir studentų pagarba.

•

Srities silpnybės:
Šiek tiek nepakankamas dėstytojų dalyvavimas tarptautinėse dėstytojų mainų programose.

4. Materialieji ištekliai

Studijų procesas organizuojamas vadovaujantis Universiteto Pedagoginio darbo apskaitos
nuostatuose patvirtintomis antrosios studijų pakopos studentų auditorinių užsiėmimų srautų
normomis. Bendrojo lavinimo ir studijų krypties antrosios studijų pakopos dalykų grupėms
nustatytos srautų normos: paskaitoms – 25, pratyboms – 16 ir laboratoriniams darbams – 8. Ši
tvarka užtikrina studijoms skirtų patalpų užimtumą. Sėkmingą programos vykdymą sąlygoja
pakankamas programos vykdymui naudojamų patalpų su šiuolaikine garso bei vaizdo aparatūra
ir laboratorijų su šiuolaikiška laboratorine įranga skaičius. Apibendrinant galima teigti, kad
naudojamos ir numatytos patalpos studijoms yra tinkamos ir jų pakanka.
Studentai skatinami ir dirbti mokslinėse laboratorijose, dalyvauti moksliniuose tyrimuose. Jie
gali naudotis su programos vykdymu susijusių mokslinių laboratorijų gera eksperimentine baze.
Šiuo požiūriu pažymėtinos prof. K. Baršausko ultragarso mokslo instituto, Metrologijos instituto
laboratorijos, disponuojančios unikalia įranga, įgalinančia atlikti moderniomis technologijomis
paremtus ir atitinkančius aukščiausius pasaulinius standartus tyrimus. Programos pobūdį labai
gerai atitinka Metrologinės priežiūros ir kalibravimo laboratorijoje, kuri skirta Universiteto
mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros darbų metrologinei priežiūrai vykdyti, įrengtos
elektrinių dydžių kalibravimo darbo vietos.
Materialioji mokymo bazė yra papildoma pasinaudojant didžiųjų pasaulio elektronikos
komponentų gamintojų siūlomomis universitetinėmis programomis. Šių programų rėmuose
nemokamai gaunami įsisavinimui skirti maketai ir programinė įranga bei metodinė literatūra.
Visi programos dėstytojai savo darbo vietose yra aprūpinti kompiuteriais su interneto prieiga.
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Naudojama įranga studijoms tinkama ir jos pakanka, su sąlyga, kad vyksta nuolatinis įrangos
atnaujinimas.
Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto esamų laboratorijų atnaujinimui ir naujų įkūrimui
planuojama skirti 3,4 mln. Lt pagal projektą „KTU Elektros ir valdymo inžinerijos,
Telekomunikacijų ir elektronikos bei Informatikos fakultetų reorganizacija, siekiant gerinti
studijų kokybę“. Tiesiogiai su MM studijų programa yra susijusios dvi atnaujinamos
laboratorijos (Įterptinių sistemų ir Elektrinių dydžių matavimo), bei įrengiama nauja Neelektrinių
dydžių matavimo laboratorija. Įrangos sąrašai laboratorijų atnaujinimui parengti dar 2010 m., bet
dėl Viešųjų pirkimų sąlygų procesas ilgai trunka. Tačiau jis vyksta, ir bendrame materialinių
resursų kontekste tai nėra didelė problema.
Studentai naudojasi universiteto technine biblioteka, kurios filialas yra Telekomunikacijų ir
elektronikos fakulteto rūmuose, o taip pat fakulteto katedrose sukaupta moksline literatūra ir
ankstesnių metų magistrų baigiamaisiais darbais. KTU studentai turi laisvą priėjimą prie įvairių
duomenų bazių, kurias užsako KTU biblioteka.
Studentai gali naudotis fakultete esančiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis, universiteto
bibliotekos ištekliais, grupinio ir individualaus darbo erdvėmis ir kompiuterizuotomis darbo
vietomis. Biblioteka studentus aptarnauja nuo 8 val. iki 19 val. Visos universitete įrengtos
kompiuterizuotos darbo vietos turi interneto prieigą.
Studentų dispozicijoje yra Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto bibliotekos 30 darbo
vietų (iš jų 10 kompiuterizuotų) skaitykla ir Centrinės bibliotekos 174 darbo vietų (iš jų 32
kompiuterizuotos) skaitykla (esanti K. Donelaičio g.). Fakulteto patalpose veikia belaidis
internetas, elektroninių išteklių duomenų bazė. KTU bibliotekoje veikia internetinė svetainė,
suteikianti plačias galimybes studentams ir dėstytojams naudotis užsakytomis ir testuojamomis
duomenų bazėmis. Studentai naudojasi programos dėstytojų parengta metodine medžiaga:
skaidrėmis, paskaitų konspektais, kursinių ar namų darbų aprašais. Studentai gali naudoti
mokomąsias arba demonstracines (nemokamas) projektavimo paketų versijas ir elektroninius
maketus savarankiškiems darbams atlikti. Vis daugiau programos dėstytojų naudoja virtualiąją
mokymosi aplinką Moodle (www.mano.ktu.lt/moodle) ir jos pagalba studentams pateikia
metodinę medžiagą, įgyvendina studijų metodus ir grįžtamąjį ryšį. Taigi, metodiniai ištekliai yra
tinkami, pakankami ir prieinami.
Srities stiprybės:
• Stipri mokslinių tyrimų eksperimentinė ir metodinė bazė, prieinama programos studentams
visokeriopai veiklai.
• Fakulteto biblioteka nuolat papildoma aktualiais Lietuvos ir užsienio leidyklų išleistais
leidiniais, vadovėliais, tame tarpe skaitančiųjų kursą dėstytojų.
• Nemokama prieiga prie elektroninių leidinių duomenų bazių magistrantūros programos
studentams.
Srities silpnybės:
•
•

Galėtų būti daugiau laisvos prieigos laboratorijų, kuriose būtų universalios daugiafunkcinės
tyrimams pritaikytos darbo vietos ir jas aptarnaujantis personalas.
Mokomųjų laboratorijų įrangos atnaujinimas užtrunka dėl formalių priežasčių, susijusių su
Viešųjų pirkimų sąlygomis.
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5. Studijų eiga ir jos vertinimas
Priėmimas į KTU Telekomunikacijų ir elektronikos fakultete vykdomą antrosios pakopos
studijų programą „Metrologija ir matavimai“ vykdomas pagal Priėmimo į antrosios pakopos
studijas KTU tvarką. Priėmimą vykdo KTU rektoriaus įsakymu sudaryta fakulteto atrankinė
komisija. Į MM magistrantūros studijų programą priimami asmenys, turintys technologijos
mokslų studijų srities bakalauro ar jam prilygstantį kvalifikacinį laipsnį. Baigusiems kolegijos
studijų programas organizuojamos vienerių metų papildomos studijos.
Išsami informacija apie programą ir priėmimo į antrosios pakopos studijų programas taisyklės
skelbiamos Universiteto tinklapyje ir kasmet išleidžiamame leidinyje „KTU studijų programos“.
KTU Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas dar ir papildomai pateikia atskirą informaciją
apie savo studijų programas (tarp jų – ir magistrantūros studijų programą „Metrologija ir
matavimai“) – yra išleistas lankstinukas, kuris platinamas studentams bakalaurams. Reikia
pažymėti, kad panašių studijų programų bakalaurų lygmenyje Lietuvos universitetuose nėra,
todėl studijų programos vykdytojams iškyla nemaži iššūkiai pritraukti gretutinių specialybių
studentus pasirinkti MM magistrantūros studijų programą. Taip pat galima pabrėžti, kad tokia
situacija sudaro prielaidas pakoreguoti kai kuriuos studijų dalykus taip, kad juose įvedamos dalys
ir iš bakalaurų lygmens studijų.
Analizuojant pastarųjų penkerių metų duomenys apie asmenis, pakviestus studijuoti antrosios
pakopos studijų programą „Metrologija ir matavimai“, galima pasidžiaugti, kad pakilo
konkursiniai balai, pvz., aukščiausias nuo 8,60 2011 m. iki 9,66 2012 m., o vidurkis – nuo 5,87
2011 m. iki 6,44 2012 m. Tačiau lieka neaukštas. Analizuojamuoju laikotarpiu studentai buvo
priimti tik į valstybės finansuojamas vietas ir tai valstybės finansuojamos vietos užpildytos
nepilnai.
Universitete kiekvienais metais nustatomos priėmimo į antrosios pakopos studijų valstybės
finansuojamas vietas kvotos. MM studijų programai 2008 m. skirta 15 valstybės finansuojamų
vietų, 2009 m. kvota padidinta iki 20 vietų, 2010 m. – 19, 2011 m. – vėl sumažinta iki 15 vietų, o
2012 m. – iki 10 vietų (o užimtos tik 6!). Tai galima paaiškinti bakalauro studijų absolventų
mažėjimu fakultete. MM magistrantūros studijas renkasi daugiausia fakulteto absolventai, kitų
fakultetų ar universitetų absolventų studijuoja vienetai. Ekspertų nuomone būtina aktyvinti
studijų programos reklamą kituose fakultetuose ir universitetuose, taip pat sudaryti kuo
palankesnes sąlygas darbo ir studijų derinimui.
Ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki semestro pradžios universiteto akademinėje sistemoje
skelbiamas tvarkaraštis. Fakulteto dekanatas užtikrina tolygų studijų dalykų užsiėmimų
(paskaitų, seminarų, pratybų, laboratorinių darbų ir kt.) paskirstymą semestro metu. Kiekvieną
pavasario semestrą ateinančių mokslų metų individualiuosius studijų planus sudarančius
studentus konsultuoja studijų programų komitetas, dekanatas ir programą kuruojančių katedrų
dėstytojai. Individualiuosiuose studijų planuose darbo krūvis per savaitę ir semestrą paskirstytas
racionaliai – kontaktinio darbo trukmė neviršija atitinkamai 8 ir 26 akademinių valandų per dieną
ir savaitę.
Pakankamas studijų vykdymui tinkamų patalpų skaičius leidžia racionaliai suderinti
tvarkaraštį ir užsiėmimus vykdyti vienuose Elektronikos rūmuose. Kai kurių modulių dėstytojai
studentus pakviečia dalyvauti išskirtiniuose užsiėmimuose: laboratoriniai darbai vedami
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Medžiagų mokslo instituto patalpose (Fizikiniai-cheminiai matavimai ir metrologinis
aprūpinimas), arba net vykstama į Vilnių, į VU Lazerinių tyrimų centrą, bei į Fizinių ir
technologijos mokslų centrą (Matavimo keitikliai ir jutikliai).
Pakviestųjų studijuoti į pirmą kursą ir tęsiančiųjų studijas antrame kurse skaičiaus analizė
leidžia teigti, kad „nubyrėjimas“ nėra didelis. Pagal 2009 metais įsigaliojusį Lietuvos respublikos
Švietimo ir aukštojo mokslo įstatymą buvo įteisinta nauja studijų forma – ištęstinės studijos.
Ištęstinių studijų studentai gali mokytis 1,5 karto ilgiau paskaitoms pasirinkdami jiems patogų
laiką. Ekspertų nuomone tai turėtų padėti studentams suderinti mokslą ir darbą ir tokiu būdu
sumažėtų studentų iškritimas.
Reikia pastebėti, kad dalis studentų nebaigia studijų laiku, t.y. per dvejus metus. Pavyzdžiui,
iš 15-kos 2010 m. priimtų studentų laiku (2012 m.) baigiamąjį darbą apgynė tik dešimt. Iš 12-kos
2009 m. priimtų studentų laiku (2011 m.) baigiamąjį darbą apgynė tik aštuoni. Pagrindinė atidėto
gynimo priežastis – baigiamojo darbo nespėta paruošti dėl didelio krūvio darbovietėse.
Realizuodama Universiteto strategijoje įvardintą siekį integruoti gabiausius studentus į
padaliniuose vykdomų tyrimų veiklą, studijų programos vykdyme dalyvaujantys padaliniai
supažindina studentus su padaliniuose atliekamais moksliniais tyrimais. Studentai dirba prie
fakulteto mokslininkų projektų, dalyvauja Universiteto rengiamoje jaunųjų mokslininkų darbų
parodoje „Technorama“, rengia mokslines publikacijas (23 publikacijos) ir skaito pranešimus
kasmetinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Telekomunikacijos ir elektronika“ bei kitų
universitetų organizuojamose jaunųjų mokslininkų konferencijose (16 pranešimų). Tai rodo
jaunimo norą realizuoti įgytas žinias praktinėje veikloje.
Tarptautinis bendradarbiavimas studijų srityje KTU plėtojamas pagal Mokymosi visą
gyvenimą (iki 2007 m. – pagal SOCRATES) programą vykdomą ERASMUS paprogramą. MM
studijų programos magistrantai per ataskaitinį laikotarpį nepasinaudojo galimybe išvykti
studijuoti užsienyje. Vizito metu studentai tai paaiškino tuo, kad dauguma dirba ir išvykti 5-6
mėnesiams neprarandant darbo vietos neturi galimybės.
Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas yra sudaręs dvišales sutartis su Danijos
(Technical University of Denmark), Suomijos (Helsiky University of Technology), Vokietijos
(Universitat Fridericiana zu Karlsruhe, Technische Universitat Berlin, Dresden University of
Technology), Švedijos (Hogskolan i Jonkoping), Didžiosios Britanijos (Loughborough
University), Ispanijos (Universidad de Oviedo, Universidad del Pais Vasco), Islandijos
(University of Iceland), Prancūzijos (IUT 1 de Grenoble de l‘Universite Joseph Fourier)
universitetais, pagal kurias kiekvieną semestrą 5-6 mėnesiams studijuoti užsienyje į kiekvieną
universitetą galime išsiųsti po 1-2 studentus.
MM studijų programos moduliai dėstomi ir anglų kalba. 2012 metais šios studijų programos
modulius „Metrologija ir matavimų metodologija“ bei „Matavimų automatizavimas ir matavimo
sistemos“ klausė 4 studentai iš Kazachijos. Jie atvyko pagal ERASMUS mainų programą. Per
ataskaitinį laikotarpį iš Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto studijuoti į užsienio
universitetus buvo išvykę 11 studentų. Dalinių studijų į fakultetą atvyko 8 užsienio aukštųjų
mokyklų studentai.
Kiekvieno semestro pirmąją savaitę dalyko dėstytojas studentams pristato dalyko tikslus,
savarankiško darbo užduotis, vertinimo kriterijus, nurodo literatūrą savarankiškam darbui,
konsultacijų laiką ir vietą bei kitą studijoms aktualią informaciją. Dėstytojai konsultuoja ir
nuotoliniu būdu per virtualias mokymosi aplinkas, elektroniniu paštu ir pan. Daugumos dalykų
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medžiaga: skaidrių komplektai, paskaitų konspektai, dalis literatūros savarankiškoms studijoms
pateikiama elektronine forma ir prieinama nuotoliniu būdu per virtualias mokymosi aplinkas
(pvz. KTU Virtuali mokymosi aplinka Moodle http://mano.ktu.lt/moodle/) arba per katedrų
tinklalapius pasiekiamus dalykų internetinius puslapius. Studentai jokių nusiskundimų dėl
paskaitų organizavimo ekspertų grupei susitikimo metu neišsakė.
Studijų laikotarpiu programos studentams (ne Kauno miesto gyventojams) suteikiama
galimybė gyventi Universiteto bendrabučiuose. Bendrabučių apgyvendinimo, valdymo ir
gyvenimo juose tvarka reglamentuota rektoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. A-720
patvirtinta Bendrabučio skyrimo tvarka. Norintieji gauti vietą bendrabutyje, kreipiasi į
eksploatavimu, sanitarine būkle ir reikiamomis gyvenimo, mokymosi bei poilsio sąlygomis
besirūpinančią Bendrabučių valdybą arba jos atstovą Priėmimo komisijoje.
Kiekvieno konkretaus dalyko mokymosi rezultatams (žinioms ir gebėjimams) įvertinti
taikomos savarankiško darbo užduotys (koliokviumai, seminarai, grupiniai namų darbai,
individualūs namų darbai ir t.t.), turinčios svertinius koeficientus. Užduotys sudaromos ir
formuluojamos taip, kad būtų įvertinti visi dalyke siekiami studijų rezultatai. Vizito metu
peržvelgtų studentų atliktų darbų kokybė tikrai aukšta, be jokios abejonės atitinka magistrantūros
lygmens reikalavimams.
Antrosios pakopos studijų baigiamieji darbai ginami viešai. Kad būtų užtikrintas baigiamųjų
darbų vertinimo patikimumas ir pagrįstumas, kvalifikacinę komisiją sudaro 7 nariai. Bent vienas
iš jų kviečiamas dalyvauti komisijoje kaip ekspertas praktikas ir darbdavių atstovas. Baigiamųjų
darbų recenzentus skiria magistrantą kuruojančios katedros vedėjas, atsižvelgdamas į baigiamojo
darbo temą ir recenzento mokslinį įdirbį. Baigiamojo darbo vadovas ir recenzentas vedėjui
pateikia atsiliepimą su darbo įvertinimu. Preliminariam darbų įvertinimui organizuojamas
seminaras.
Studentų poreikiams tenkinti kiekvieną pavasarį KTU organizuojamos „Karjeros dienos“,
kurių metu jie gali išsiaiškinti įsidarbinimo galimybes įmonėse ir bendrovėse, užmegzti
dalykinius kontaktus, bei gauti pageidaujamą informaciją. Paminėtinas ir programos dėstytojų
tarpininkavimas teikiant darbo pasiūlymus, gaunamus iš verslo partnerių ir darbdavių.
Analizuodami įsidarbinimą, apklausta 20 šios programos studentų ir absolventų (36% nuo
galimų 56 studijuojančių ir absolventų (2008-2012)). Apklausus šiuo metu studijuojančius
studentus išsiaiškinta, kad 90 % atsakiusių šiuo metu jau dirba. 80 % nuo apklaustųjų dirba su
specialybe susijusį darbą. Ekspertų nuomone tai labai aukštas rodiklis.
Apklausus absolventus išaiškėjo, kad 65 % apklaustųjų absolventų tęsia karjerą darbinėse
veiklose, susijusiose su matavimais; dar 20 % tęsia studijas trečiojoje pakopoje doktorantūroje.
Įdomu pastebėti, kad dauguma dirbančių pagal specialybę absolventų dirba privačiose firmose
(77 % nuo dirbančių pagal specialybę). Apibendrinant, pagal specialybę dirbantieji ir tęsiantys
studijas aukštesnėje pakopoje sudaro 85 % nuo apklaustųjų. Kadangi buvo apklausti ne visi
studentai ir, darant prielaidą, kad likusieji nedirba pagal specialybę (blogiausias atvejis), gautieji
absolventų įsidarbinimo pagal įgytą išsilavinimą rodikliai yra geri.
Pokalbyje dalyvavę darbdaviai programos perspektyvas ir studentus vertina teigiamai.
Atsižvelgiant į absolventų bei darbdavių vertinimus - MM studijos yra puikiai organizuotos,
studentai mokomi tikslingai.
Srities stiprybės:
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•
•
•
•

•

Studijų programai skirta pakankama priėmimo į valstybės finansuojamas vietas kvota – 10
vietų. Tai lėmė geri fakulteto mokslininkų mokslinio tiriamojo darbo rezultatai.
Studijų proceso organizavimas užtikrina tinkamą programos įgyvendinimą ir studijų
rezultatų pasiekimą.
Organizuojant vienerių metų papildomas studijas, sudaryta galimybė MM magistrantūroje
studijuoti inžinerijos studijų krypties programas baigusiems kolegijų studentams.
Studentams sudaryta pakankamai galimybių dalyvauti mokslo ir taikomojoje veikloje,
kurią vykdo aktyvių dėstytojų suburtos grupės. Studentai pristato savo darbus
kasmetiniuose viso Universiteto studentams skirtuose renginiuose: jaunųjų mokslininkų
darbų parodoje „Technorama“ ir konferencijoje „Telekomunikacijos ir elektronika“.
Draugiška, kūrybinga, skatinanti atmosfera katedroje ir fakultete tarp studentų, katedros ir
kitų dėstytojų bei fakulteto administracijos.

Srities silpnybės:
•
Studijų programai skirtos valstybės finansuojamos vietos užpildytos nepilnai.
•
Studentų akademinis mobilumas yra labai žemas ir per 5 metų laikotarpį nei vienas
studentas neišvyko studijuoti į užsienį mainų pagrindais.
•
Grįžtamasis ryšys su absolventai ne visada sistemingas.

6. Programos vadyba
Universitete studijų programas aprobuoja Rektoratas ir tvirtina Senatas. Programų
administravimo ir vidinio studijų programos kokybės užtikrinimo veiklą valdo ir koordinuoja
studijų prorektorius, kuriam talkina Studijų tarnybos Studijų programų ir Studijų organizavimo
skyriai.
Aukščiausia fakulteto akademinės savivaldos institucija – fakulteto Taryba – užtikrina studijų
kokybę fakultete (Rektoriaus 2009 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. A-376). Jos veikloje dalyvauja
fakulteto dekanas, fakulteto padalinių išrinkti fakulteto darbuotojai ir fakulteto studentų
atstovybės pasiūlyti studentų atstovai. Taryba susideda iš 14 narių. Sprendimus priima
balsuodami.
TEF vykdomą programą atnaujina ir tobulina pagal Rektoriaus 2001 m. gegužės 24 d.
įsakymą Nr. A–137 patvirtintus ir 2009 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. A–574 atnaujintus nuostatus
nuolat veikiantis organizacinis darinys – studijų programų komitetas (SPK). Reikia pažymėti,
kad, ekspertų nuomone, MM programa patobulinta tinkamai atsižvelgus į 2006 m. išorinio
vertinimo ekspertų pateiktas pastabas bei rekomendacijas. Pvz., apjungtos Metrologijos ir
matavimų bei Taikomosios metrologijos studijų programos.
Tinkamą Metrologijos ir matavimų programos vykdymą ir tobulinimą užtikrina studijų
programos koordinatorius.
Programą kuruojantys katedra ir mokslo institutai siekia, kad visų dėstomų modulių metodinė
medžiaga turėtų elektronines versijas bei būtų patalpinta internete. Vieną kartą savaitėje
dėstytojai po dvi valandas savarankiško darbo sąskaita priima ir konsultuoja magistrantus.
Padaliniuose periodiškai aptariamas dėstytojų stažuočių ir kvalifikacijos kėlimo planas,
materialiniai ištekliai, galimų rėmėjų paieška.
Studijų kokybės vertinimo centras
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Studijų kokybė neatsiejama nuo mokslinės pažangos bei mokslinių tyrimų. Magistrantai
skatinami bei sudaromos sąlygos įsijungti į mokslinę kūrybinę veiklą. Vadovaujant dėstytojams
arba savarankiškai, katedros laboratorijose studentams suteikiamos galimybės atlikti
eksperimentinius tyrimus. Eksperimentiniai rezultatai sėkmingai panaudojami studijų
baigiamuose darbuose. Gabiausi magistrantai turi galimybę skelbti savo tyrimų rezultatus kasmet
fakultete organizuojamoje respublikinėje studentų konferencijoje „TELEKOMUNIKACIJOS IR
ELEKTRONIKA“ bei KTU organizuojamose tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
Siekiant grįžtamojo ryšio kiekvieno semestro pabaigoje Universitete nustatyta tvarka
studentams suteikiama galimybė įvertinti studijų dalykų turinį ir jų dėstymo kokybę. Tuo tikslu
universiteto tinklapyje (www.ktu.lt) akademinės informacijos sistemos studentų asmeniniuose
darbalaukiuose pateikiamas vertinimo elektroninis klausimynas. Pvz. 2012 m. apklausoje
antrosios pakopos studentams buvo pateikta 15 apibendrinančių klausimų. Rezultatai parodė, kad
studijų kokybe patenkinti dauguma studentų. Tačiau dėl žemo studentų aktyvumo studentų
apklausa nėra reprezentatyvi. Ekspertai pastebi, kad siekiant programos tobulinimo būtina
užtikrinti aukštesnį studentų nuomonės reprezentatyvumą.
Studijų programos administravimo ir kokybės užtikrinimo procesas bei studijų reikalų
tvarkymas fiksuojamas ir atsispindi Universitete sukurtoje Akademinėje informacijos sistemoje.
Metrologijos ir matavimų programos struktūra ir turinys peržiūrimi ir pagal poreikį
atnaujinami kasmet pagal studijų prorektoriaus ir Studijų tarnybos sudarytą universitetinį
pasirengimo kitiems mokslo metams grafiką. Kiekvienais metais ruošiantis naujiems mokslo
metams Rektorius išleidžia įsakymą, kuriuo įpareigoja SPK peržiūrėti jų priežiūroje esančias
studijų programas, jei reikia, įvesti pakeitimus, peratestuoti dalykus, kurių atestavimo terminas
baigiasi. Tuo pačiu dėstytojai įpareigojami peržiūrėti peratestuojamus dalykus, atnaujinti turinį,
kad būtų atspindėta mokslo ir technologijų pažanga.
Pastarųjų penkerių metų viso fakulteto apklausos rezultatų duomenimis, studentai teigiamai
vertina dėstytojų didaktinę sistemą, dėstytojų ir studentų bendravimą ir bendradarbiavimą studijų
procese. Kritiškesnis studentų požiūris į studijų aplinką – informacinį studijų aprūpinimą,
informacinių technologijų taikymą studijų procese. Tai iš dalies paskatino programos vykdytojų
pastangas iš esmės atnaujinti studijų materialinę bazę. Vizito metu ekspertai įsitikino, kad studijų
programos materialinė-ekperimentinė bazė yra pakankamai stipri, įranga, laboratorijos laisvai
prieinamos studentams. Studentai taip pat gali naudoti ir susijusių mokslo institutų, pvz.,
Ultragarso, Metrologijos, materialiniais ištekliais. Be to, realiai numatyta laboratorijas atnaujinti.
Nuo 2010 m. liepos mėn. vadovaujamasi atnaujinta Vidinės studijų kokybės užtikrinimo
sistema. Remiantis VSKUS TEF taikoma daug praktinių Metrologijos ir matavimų programos
studijų kokybės užtikrinimo būdų: programos savianalizė, žmogiškųjų išteklių vadyba, fakulteto
Tarybos, SPK, dekanato, katedrų veiklos orientavimas į nuolatinę studijų programų stebėseną,
analizę ir tobulinimą, socialinių partnerių nuomonių tyrimai, studentų nuomonių tyrimai (studijų
dalykų turinio ir jų dėstymo vertinimas; pirmo kurso magistrantų apklausos apie KTU
pasirinkimo motyvus ir su studijomis siejamus lūkesčius).
2011 m. sausio 20 d. Universitetas pasirašė sutartį Europos Sąjungos (ES) struktūrinei
paramai gauti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis
visą gyvenimą“ VP1-2.1.-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“,
kurios tikslas – diegti ir tobulinti vidinius kokybės užtikrinimo mechanizmus ir sistemas
aukštosiose mokyklose. Projektas „Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos tobulinimas
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Kauno technologijos universitete“ skirtas tobulinti vidinę studijų kokybės vadybos sistemą
Universitete bei administracijos darbuotojų specialiąsias kompetencijas, susietas su vidinių
kokybės sistemų įgyvendinimu, tobulinimu ir stebėsena. Svarbus vidinio studijų kokybės
užtikrinimo komponentas yra veiklos dokumentų viešinimas universiteto tinklalapyje.
Programos kokybės vertinime ir kokybės gerinime dalyvauja ir išoriniai socialiniai dalininkai
– absolventai ir darbdaviai. Dekanatas ir fakulteto Taryba organizuoja susitikimus su socialiniais
dalininkais studijų kokybės vertinimo ir gerinimo klausimais. Į partnerių teikiamus pasiūlymus
dėl studijų programos sandaros ir turinio, dėstytojų kvalifikacijos, materialinės ir metodinės
bazės stengiamasi pagal galimybes atsižvelgti tobulinant studijų kokybę. Tokie susitikimai
vyksta kasmet KTU Karjeros centro organizuojamo renginio „KTU Karjeros dienos“ metu
(paskutinis vyko 2013 m. kovo 13 d.). 2010 m. gegužės 26 d. Fakulteto Tarybos iniciatyva vyko
plataus masto viso fakulteto darbuotojų susitikimas – diskusija su vedančiųjų telekomunikacijų,
elektronikos ir informacinių technologijų įmonių vadovais ir specialistais, kuriame buvo
diskutuota apie fakulteto studijų programas, ruošiamų specialistų kokybę, studentų praktikas,
bendradarbiavimo plėtrą ir kt.
Vizito metu kalbant su socialiniais partneriais ekspertai nustatė, kad kai kurie socialiniai
partneriai suteikia galimybę studentams atlikti praktiką, bendradarbiauja derinant studijų
baigiamųjų darbų tematikas pagal savo poreikius, prisideda prie mokslo ir studijų procesų
tobulinimo, remdamiesi savo veiklos patirtimi. Susitikimo metu socialiniai partneriai išsakė tik
teigiamus atsiliepimus apie santykius su MM studijų programos vykdytojais.
Nepakankamai efektyvi grįžtamojo ryšio su darbdaviais ir šią studijų programą baigusiais
absolventais sistema, siekiant koreguoti specialistų poreikį ir tobulinti pačią programą Be abejo,
minėta problema yra sisteminio pobūdžio ir būdinga ne tik vertinamai programai. Tai pažymima
ir pačioje programos savianalizėje.

•
•

•
•

•

•
•
•

Srities stiprybės:
Universitete vykdoma vieninga studijų kokybės užtikrinimo sistema, veikia atitinkama
tarnyba, kurios paslaugomis galima naudotis siekiant tobulinti studijų programą.
KTU naudojamos akademinės informacijos sistemos komponentai – studijų dalykų
duomenų bazė, dalykų elektroniniai žiniaraščiai, dalykų kokybės vertinimo elektroninė
sistema – padeda organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti Metrologijos ir matavimų programą.
Veikia Metrologijos ir matavimų programos įgyvendinimo, priežiūros ir atnaujinimo
mechanizmas, kuriuo rūpinasi fakulteto Studijų programų komitetas.
Programai tobulinti ir studijų kokybei kelti veiksmingai naudojami metodai: programų
savianalizė, studijų kokybės klausimų svarstymai katedrose, fakulteto Taryboje, katedrų
veiklos ataskaitos, dekano ataskaitos, periodinės dėstytojų atestacijos, studentų nuomonių
tyrimai, darbdavių nuomonių tyrimai.
Nustatytas programos peržiūrėjimo / atnaujinimo ir dalykų atestacijos periodiškumas.
Srities silpnybės:
Nepakankamai išsamūs darbdavių nuomonių tyrimai.
Nepakankami studentų nuomonių tyrimai. Studentų dalyvavimas apklausose minimalus ir
nereprezentatyvus.
Grįžtamasis ryšys su absolventai ne visada sistemingas.
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III. REKOMENDACIJOS
1. Labiau viešinti „Metrologijos ir matavimų“ studijų programą, pateikiant platesnę informaciją
fakulteto internetiniame puslapyje, Stojantieji turėtų matyti tiek specializacijų spektrą, tiek
detalią studijų programą.
2. Gal būt vertėtų patobulinti studijų programos pavadinimą „Metrologija ir matavimai“, nes
„metrologija“ ir yra mokslas apie matavimus, taigi tarsi kalbama apie ta patį du kartus.
Metrologija be matavimų neegzistuoja, todėl dar kartą minėti programos pavadinime
„matavimus“ visai nebūtina.
3. Studentai turėtų aktyviau ir periodiškai teikti grįžtamąjį ryšį apie studijų programą.
4. Studentai turėtų būti supažindinami su programos pokyčiais ir savianalize.
5. Pagalvoti apie galimybę „Metrologijos ir matavimų“ studijų programos rėmuose pradėti
ruošti bakalaurus, kurie galėtų tęsti studijas ir gilinti specializuotas žinias tolimesnėje
magistrantūros studijų pakopoje.
6. Ieškoti naujų partnerių studentų įdarbinimo galimybėms plėsti, nes turimi darbdaviai jau
nepajėgia įdarbinti visų absolventų.
7. Skatinti studentų akademinį mobilumą.
IV. SANTRAUKA
Programos tikslai ir studijų rezultatai
Srities stiprybės:
• Studijų programos tikslai ir siekiami rezultatai suformuluoti aiškiai ir suprantamai.
• Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai sudaryti, atsižvelgiant į pasaulinę patirtį, bei
suderinti su aukštosios mokyklos misija, Lietuvos norminiais aktais, Bolonijos proceso
dokumentai ir EUR-ACE standartu.
• Šios studijų programos realizavimas paremtas aukštos kvalifikacijos ir didelės patirties
dėstytojų kompetencija, galimybe sieti savo mokslinį tiriamąjį darbą su vykdomais
užsakomaisiais darbais, nacionaliniais ar tarptautiniais projektais, bei ilgamečiu
bendradarbiavimu su metrologijos specialistais Lietuvoje ir partneriais iš užsienio.
Srities silpnybės:
• Sudėtingos, daug žinių, gebėjimų ir savarankiško darbo reikalaujančios studijos, pastaruoju
metu neturinčios populiarumo stojančiųjų tarpe dėl nepakankamai adekvataus mokamo darbo
užmokesčio dydžio įsidarbinus pagal šią specialybę.
Programos sandara
Srities stiprybės:
• Programos stiprioji pusė, kad studijų programa stengiasi atsiliepti į nūdienos metrologijos
mokslo aktualijas, jos sandara remiasi Lietuvos metrologinio aprūpinimo sistemos kūrimo
patirtimi, tarptautiniuose bei nacionaliniuose mokslinės ir eksperimentinės plėtros
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•

•

projektuose dalyvaujančių dėstytojų aukšta kvalifikacija ir kompetencija, bei ilgamečiu
bendradarbiavimu su metrologijos centrų ir kitų akredituotų laboratorijų specialistais.
Kita ne mažiau svarbi „Metrologijos ir matavimų“ studijų programos stiprybė yra
pakankamai platus alternatyvių dalykų pasirinkimas, leidžiantis magistrantams pasiūlyti net
tris neformalios specializacijos kryptis (matavimų inžinerijos, taikomosios metrologijos,
ultragarsinės medžiagotyros), o tai suteikia galimybę gilintis ir individualizuoti studijas pagal
kiekvieno studento poreikius. Tai išplečia jų įsidarbinimo galimybes.
Be teorinių žinių studijuojantiems šioje studijų programoje magistrantams suteikiama
galimybė gauti ir nemažai praktinių matavimų inžinerijos įgūdžių (laboratoriniai darbai,
darbas įvairiuose mokslo tiriamuosiuose projektuose, įvairių ūkio subjektų užsakymai,
praktika įmonėse).

Srities silpnybės:
• Nėra šios programos specialių bakalaurų studijų, kurių metu būtų išdėstomi baziniai dalykai,
todėl tik telekomunikacijų ir elektronikos fakultetą baigę bakalaurai gali turėti pakankamai
žinių studijuoti MM programos magistrantūroje. Kitiems studentams kartais tenka susidurti
su jiems negirdėtomis koncepcijomis, todėl reikia praeiti išlyginamąsias studijas bei mokytis
papildomai savarankiškai, kas papildomai ir nevienodai apkrauna šios programos
magistrantus.
• Nepakankamai išnaudojamos dalykų tarpusavio sąsajų demonstracijos studentams
galimybės. Per mažai skatinamas susijusių dalykų dėstytojų bendradarbiavimas, kuriant
semestro užduotis, kurioms realizuoti būtų reikalingos kelių skirtingų dalykų žinios.
Personalas
Srities stiprybės:
• Aktyvus daugumos programoje dalyvaujančių dėstytojų dalyvavimas mokslo tiriamuosiuose
ir eksperimentinės plėtros projektuose, turinčiuose didelę mokslinę ir praktinę vertę.
• Studentų įtraukimas į susijusius su analizuojama programa projektus, sudarant galimybes
gilinti ir pritaikyti praktikoje įgytas žinias.
• Palankus psichologinis klimatas užsiėmimuose, abipusė dėstytojų ir studentų pagarba.
Srities silpnybės:
• Šiek tiek nepakankamas dėstytojų dalyvavimas tarptautinėse dėstytojų mainų programose.
Materialieji ištekliai
Srities stiprybės:
• Stipri mokslinių tyrimų eksperimentinė ir metodinė bazė, prieinama programos studentams
visokeriopai veiklai.
• Fakulteto biblioteka nuolat papildoma aktualiais Lietuvos ir užsienio leidyklų išleistais
leidiniais, vadovėliais, tame tarpe skaitančiųjų kursą dėstytojų.
• Nemokama prieiga prie elektroninių leidinių duomenų bazių magistrantūros programos
studentams.
Studijų kokybės vertinimo centras
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Srities silpnybės:
•
•

Galėtų būti daugiau laisvos prieigos laboratorijų, kuriose būtų universalios daugiafunkcinės
tyrimams pritaikytos darbo vietos ir jas aptarnaujantis personalas.
Mokomųjų laboratorijų įrangos atnaujinimas užtrunka dėl formalių priežasčių, susijusių su
Viešųjų pirkimų sąlygomis.

Studijų eiga ir jos vertinimas
Srities stiprybės:
•
Studijų programai skirta pakankama priėmimo į valstybės finansuojamas vietas kvota – 10
vietų. Tai lėmė geri fakulteto mokslininkų mokslinio tiriamojo darbo rezultatai.
•
Studijų proceso organizavimas užtikrina tinkamą programos įgyvendinimą ir studijų
rezultatų pasiekimą.
•
Organizuojant vienerių metų papildomas studijas, sudaryta galimybė MM magistrantūroje
studijuoti inžinerijos studijų krypties programas baigusiems kolegijų studentams.
•
Studentams sudaryta pakankamai galimybių dalyvauti mokslo ir taikomojoje veikloje,
kurią vykdo aktyvių dėstytojų suburtos grupės. Studentai pristato savo darbus
kasmetiniuose viso Universiteto studentams skirtuose renginiuose: jaunųjų mokslininkų
darbų parodoje „Technorama“ ir konferencijoje „Telekomunikacijos ir elektronika“.
•
Draugiška, kūrybinga, skatinanti atmosfera katedroje ir fakultete tarp studentų, katedros ir
kitų dėstytojų bei fakulteto administracijos.
Srities silpnybės:
•
Studijų programai skirtos valstybės finansuojamos vietos užpildytos nepilnai.
•
Studentų akademinis mobilumas yra labai žemas ir per 5 metų laikotarpį nei vienas
studentas neišvyko studijuoti į užsienį mainų pagrindais.
•
Grįžtamasis ryšys su absolventai ne visada sistemingas.

Programos vadyba

•

Srities stiprybės:
Universitete vykdoma vieninga studijų kokybės užtikrinimo sistema, veikia atitinkama
tarnyba, kurios paslaugomis galima naudotis siekiant tobulinti studijų programą.
KTU naudojamos akademinės informacijos sistemos komponentai – studijų dalykų
duomenų bazė, dalykų elektroniniai žiniaraščiai, dalykų kokybės vertinimo elektroninė
sistema – padeda organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti Metrologijos ir matavimų programą.
Veikia Metrologijos ir matavimų programos įgyvendinimo, priežiūros ir atnaujinimo
mechanizmas, kuriuo rūpinasi fakulteto Studijų programų komitetas.
Programai tobulinti ir studijų kokybei kelti veiksmingai naudojami metodai: programų
savianalizė, studijų kokybės klausimų svarstymai katedrose, fakulteto Taryboje, katedrų
veiklos ataskaitos, dekano ataskaitos, periodinės dėstytojų atestacijos, studentų nuomonių
tyrimai, darbdavių nuomonių tyrimai.
Nustatytas programos peržiūrėjimo / atnaujinimo ir dalykų atestacijos periodiškumas.

•

Srities silpnybės:
Nepakankamai išsamūs darbdavių nuomonių tyrimai.

•
•

•
•
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•
•

Nepakankami studentų nuomonių tyrimai. Studentų dalyvavimas apklausose minimalus ir
nereprezentatyvus.
Grįžtamasis ryšys su absolventai ne visada sistemingas.
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V. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS
Kauno Technologijos universiteto studijų programa Metrologija ir matavimai (valstybinis kodas
– 621H14001) 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*
4
3
4
4
3
3
21

* 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)

Grupės vadovas:
Team Leader:

Prof. dr. Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas

Grupės nariai:
Team members:

Prof. habil. dr. Daumantas Čiplys
Doc. dr. Evaldas Naujalis
Gražvydas Jakaitis
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