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I. ĮŽANGA   

 

1. Studijų programą Rinkodara vykdo nevalstybinė aukštojo mokslo ir studijų institucija – 

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (toliau - TTVAM). Šios programos 

vykdymą koordinuoja Verslo vadybos katedra. Studijų proceso nuoseklumą ir kokybę 

užtikrina kiti padalinai – Studijų kokybės centras, Informacijos studijų centras, 

Nuotolinių studijų centras, Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo centras ir kt.  

2. Pateikiamos studijų programos Rinkodara išorinio vertinimo išvados remiasi  TTVAM 

pateikta studijų programos savianalizės medžiaga ir  duomenimis bei faktais, surinktais ar 

pastebėtais 2012 m. rugsėjo mėn. 13 d. vykusių susitikimų metu. Vizito metu į TTVAM 

buvo laikomasi šios sekos: 

 susitikimas su administracijos personalu; 

 susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo darbo grupe; 

 susitikimas su dėstytojais; 

 susitikimas su studentais; 

 susitikimas su socialiniais partneriais; 

 materialiosios bazės (auditorijų, bibliotekos, laboratorijų) apžiūra; 

 susipažinimas su studentų rašto darbais, egzaminavimo medžiaga. 

3. Vizito pabaigoje išorinio vertinimo grupė pristatė preliminarias išvadas, kurios šioje 

ataskaitoje yra išplėstos ir detalizuotos.  

4. Išsamų šios programos išorinį vertinimą apsunkino kelios aplinkybės: 

1. studijų programa nėra baigusi pilno studijų proceso ciklo: nėra šios programos 

absolventų, kurių atsiliepimai prisidėtų prie objektyvesnio šios programos įvertinimo, 

išorinės vertinimo grupės nariams TTVAM negalėjo pateikti studentų kursinių ir 

baigiamųjų darbų, nes tokių studentai dar nebuvo rašę; 

2. studijų programos savianalizės suvestinėje pateikiama daug deklaratyvių teiginių, 

nepagrįstų faktine medžiaga. Studijų programos savianalizės suvestinė pagrista 

daugiau faktais, o ne faktų vertinimu ar interpretavimu, tolesnių studijų kokybės 

gerinimo prioritetų numatymu, kaip rekomenduojama Vykdomų studijų programų 

vertinimo metodikoje.  

              

 

II. PROGRAMOS ANALIZĖ  

1. Programos tikslai ir studijų rezultatai  

5. Susipažinusi su pateikta programos savianalizės medžiaga ir susitikusi su įvairiomis 

programos vykdymu suinteresuotomis grupėmis, išorinio vertinimo grupė padarė išvadą, 

kad programos tikslas yra konkretus ir aiškiai suformuluotas, apibrėžta būsimųjų 

rinkodaros specialistų veiklos sritis. Aiškiai atskirtos bendrosios ir dalykinės 

kompetencijos, daug dėmesio skiriama bendrųjų kompetencijų detalizavimui, jos 

nuosekliai susietos su TTVAM numatomais studijų rezultatais.  
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6. Programos tikslai, karjeros galimybės yra skelbiami TTVAM interneto svetainėje, tačiau 

čia nėra pateikti numatomi studijų rezultatai, kaip tai pažymima savianalizės suvestinėje. 

Studijų programoje numatyta įgyvendinti 23 studijų rezultatus, o svetainėje jie pateikti 

apibendrintai vienu sakiniu, kuriame akcentuojamos funkcijos, susijusios su  

profesinėmis kompetencijomis – nagrinėti ir vertinti verslo aplinką, kaupti ir sisteminti 

informaciją, vykdyti vadybines funkcijas, tačiau neužsimenama apie bendrąsias 

kompetencijas. 

7. Programos studijų rezultatai orientuoti į praktinių įgūdžių bei gebėjimų ugdymą, paremtą 

teorinėmis žiniomis, jų formuluotėse atsispindi verslumo, tarptautiškumo bei asmenybės 

globalios pasaulėžiūros  ugdymas. Tačiau išanalizavus programos studijų rezultatus 

pastebima, jog nemaža dalis suformuluotų siekiamų rezultatų lieka teoriniai: „suvokti”,  

„suvokti ir puoselėti”;  rezultatų formuluotėse  naudojami būdvardžiai, kurie  sunkiai 

išmatuojami, kaip antai „inovatyviai ir kūrybiškai spręsti problemas”, „inicijuoti naujas 

veiklas ir atsakingai išnaudoti galimybes”, „savarankiškai ir atsakingai priimti 

sprendimus”, „vadovautis visuotinai pripažintais principais”, „žinoti ir taikyti teorines 

žinias praktikoje…” Pavyzdžiui, Vadybos dalyko programoje planuojamam studijų 

programos rezultatui pasiekti „Taikyti vadybos principus įmonės valdyme“ numatyti 

dalyko studijų rezultatai - suvokti vadybos esmę..., suvokti procesus, suprasti pokyčius... 

Dalyko Strateginis rinkodaros valdymas programoje toks pats dalyko studijų rezultatas 

„žinoti ir rekomenduoti rinkodaros strategijas“ siejamas su penkiais skirtingais studijų 

programos rezultatais. Panašių pavyzdžių pasitaiko ir kitose dalykų programose. Kaip 

susitikimo metu akcentavo ir patys dėstytojai, sunku išmatuoti tokių studijų tikslų 

pasiekimo lygį. Nepaisant to, daugelio studijų programos studijų dalykų rezultatai 

atitinka studijų rūšį, pakopą ir suteikiamą profesijos bakalauro kvalifikaciją.  

8. Dalykų programos aprašai išsamūs, pateikiamos pagrindinės dėstomos temos, iškelti 

dalykų tikslai, suformuluoti numatomi studijų rezultatai, įvardinti studijų metodai ir 

studentų pasiekimų vertinimo metodai, aprašai parengti pagal vieningą formą. Studijų 

programa parengta orientuojantis į žinių ir gebėjimų vertinimą pagal Europos kreditų 

sistemos ECTS sudarymo reikalavimus.     

9. Srities stiprybės: įgyjamos kompetencijos susijusios su numatomais studijų programos 

rezultatais. Numatyti studijų programos rezultatai siekiami nuosekliai studijuojant  

bendruosius ir  studijų krypties dalykus, o dalykų tematika atliepia rinkodaros specialisto 

kvalifikaciją.  

10. Srities silpnybės: dalies studijų dalykų studijų rezultatai yra sunkiai pamatuojami, 

nekonkretūs.  

 

2. Programos sandara  

11. Programos apimtis yra minimali (180 ECTS kreditų), ir tai atitinka galiojančių teisės aktų 

reikalavimus. Tačiau nepagrindžiamas šios apimties pasirinkimas.  

12. Studijų planas sudarytas iš bendrųjų koleginių studijų krypties dalykų, apimančių 

praktinio darbo ir baigiamojo darbo dalis. Programą sudaro bendrieji dalykai, kurie 

sudaro 15 kreditų, studijų krypties dalykai – 125 kreditai, profesinėms praktikoms skirta 

30 kreditų ir baigiamajam darbui – 10 kreditų.  Studijų plane numatyti ir laisvai 

pasirenkami studijų dalykai, kurie bendroje sumoje sudaro 15 kreditų. Studijų dalykų 

apimtis 5 arba 10 kreditų, visų dalykų galutinė atsiskaitymo forma - egzaminas. 

Programos sandara, kuriai kreditų skaičių nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, 

kreditų skaičius atitinka reikalavimus.  
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13. Dalykai studijų plane išdėstyti nuosekliai, teorijos ir praktikos santykis tinkamas: 

pirmiausiai studijuojami teoriniai dalykai, vėlesniuose semestruose daugiau praktinių 

studijų krypties dalykų,  gilinamos žinios bei praktiniai įgūdžiai. 

14. Analizuojant studijų dalykų temas pastebėta, kad dalies studijų dalykų turinys kartojasi 

(Verslo ekonomika, vadyba; Rinkodara ir Vartotojų elgsena; Strateginis rinkodaros 

valdymas, Integruotos marketingo komunikacijos, Prekės ženklo valdymas). Pavyzdžiui, 

segmentavimo tema studijuojama septyniuose dalykuose bei atliekant profesinę praktiką 

ir rengiant baigiamąjį darbą. Kadangi dalykų programose nepateikta, kiek konkrečiai 

valandų skiriama kiekvienai temai, sunku pasakyti, kodėl tiek daug dėmesio skiriama 

atskiroms temoms nagrinėti. Ne visų studijų dalykų pavadinimai atitinka studijų turinį 

(neatitinka – Finansų rinkodara, Ekonominė statistika). Kai kurie studijų krypties dalykai 

tęsiami ne vieną, o du semestrus, kiekviename semestre skiriant po 5  ECTS kreditus, t.y. 

iš viso šiems dalykams skiriama po 10 ECTS, taigi suteikiama ugdomoms 

kompetencijoms daugiau svarbos, tačiau trūksta duomenų, kad šios dalies studento darbo 

valandos yra išnaudojamos. Visiems studijų dalykams yra skiriama po 5 ECTS – šis 

skirstymas nėra pagrįstas studento darbo valandomis. 

15. Studijų procese studentams yra skiriama daug praktinių užduočių, tačiau duomenys apie 

jų rezultatus nėra pateikiami. Vizito į aukštąją mokyklą metu šie rezultatai taip pat 

nebuvo pristatyti. Studentai pirmuosius dvejus studijų metus nerašo didesnės apimties 

rašto darbų, kurie ugdytų gebėjimą raštu sistemiškai jungti teorijas, įmonių veiklos 

duomenis ir savo įžvalgas.  

16. Dalykų turiniai atitinka koleginėms studijomis keliamus reikalavimus: jame 

nagrinėjamos  praktinės temos, parinkti studijų metodai (atvejo analizė, projektai) 

tiesiogiai susiję su praktine veikla. Daugumos studijų krypties studijų dalykų turiniai 

atitinka studijų kryptį – rinkodarą.  

17. Tuo pačiu reikia pažymėti, kad dalies studijų dalykų studijų metodai yra parinkti 

netinkamai: pvz., Projektų valdymo dalyke nėra numatyta metodų teorinių žinių 

perteikimui. Dalyko programoje numatytiems skirtingiems studijų rezultatams pasiekti 

taikomi tokie patys metodai – projektas, diskusijos, pasakojimas. Dalies studijų dalykų 

privalomoji literatūra yra anglų kalba, tačiau nepateikiama duomenų, pagrindžiančių 

pakankamas studentų anglų kalbos žinias. Vizito į TTVAM metu buvo bandoma 

išsiaiškinti, kas vyksta tuomet, kai išaiškėja nepakankamos studento anglų kalbos žinios – 

atsakymai buvo pateikti gana neaiškūs, iš jų galima daryti preliminarią išvadą, kad 

studentai tuomet tiesiog apsiriboja dėstytojo paskaitų metu pateikta medžiaga.  

18. Studentų pasiekimams vertinti pasirinktas kaupiamasis vertinimo būdas, kuris skatina 

studentus dirbti sistemingai, atlikti visas dalykų programose numatytas užduotis. Visų 

studijuojamų dalykų galutiniame studijų pasiekimų vertinime egzaminui skiriama 60 

proc. pažymio svorio.  

19. Ypatingas dėmesys skiriamas studentų bendrųjų ir praktinių kompetencijų plėtojimui. 

Studentų praktiniai įgūdžiai bus ugdomi studijuojant didelę dalį studijų krypties dalykų, 

rašant savarankiškus bei kursinius darbus, atliekant įvairaus pobūdžio praktikas bei 

rengiant profesinio bakalauro baigiamąjį darbą. Kadangi studijos pagal šią programą nėra 

užbaigusios savo pirmojo ciklo, dalį studijų programos galima vertinti tik kaip nuosekliai 

sudarytą studijų planą.   

20. Pagrindinė programos sandaros stiprybė: studijų dalykų turinys  nukreiptas  į praktinių 

įgūdžių ugdymą, studijų procese nagrinėjamos realios praktinės situacijos.  

21. Pagrindine programos sandaros silpnybė: vienodo kokybinio lygmens tarp studijų 

dalykų neišlaikymas: dalies studijų dalykų studijų metodai nesuderinti su studijų 

rezultatais, dalies studijų dalykų turinys kartojasi, kai kurių studijų dalykų pavadinimai 
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neatitinka studijų turinio. Nepakankamai ugdomas studentų gebėjimas interpretuoti 

įmonių veiklos duomenis pasitelkiant teorines žinias; gebėjimas mintis dėstyti raštu. 

 

3. Personalas  

22. Programos dėstytojų kvalifikacija atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus: 85 proc.  

programoje dirbančių dėstytojų turi ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginę patirtį,  90 proc. 

dėstytojų, dėstančių studijų krypties dalykus turi praktinio darbo patirtį. Šiuos duomenis 

patvirtina ataskaitoje pateikti dėstytojų gyvenimo aprašymai. 

23. Visi dėstytojai, dėstantys Rinkodaros studijų programoje, turi magistro laipsnį arba jam 

prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Iš 27 dėstytojų 10 turi atitinkamos mokslo srities  

mokslinį laipsnį ir užima docento pareigas, 2 dėstytojai studijuoja doktorantūroje. Visi 

likusieji dėstytojai užima lektorių pareigas. Duomenys apie techninį, pagalbinį personalą 

nepateikiami.  

24. Savianalizės suvestinėje nepateikiami dėstytojų atestacijos ar kitokio įvertinimo 

reikalavimai. Dalies dėstytojų, turinčių daktaro laipsnį, gyvenimo aprašymuose 

neatsispindi jų mokslinis aktyvumas, todėl neįmanoma išsamiai įvertinti programos 

dėstytojų mokslinės kompetencijos.   

25. Dėstytojų struktūra pagal amžiaus grupes yra tinkama. Iškirtos 4 amžiaus grupės, kurios 

pasiskirsčiusios tokiu santykiu: 34 proc. dėstytojų ( 30 - 40 metų amžiaus), 44 proc. 40 - 

50 metų, 11 proc. -  50 - 60 metų ir  11 proc. dėstytojų, turinčių daugiau nei 60 metų. 

Tokia personalo struktūra rodo, jog pedagogų kaita vyksta nuosekliai, užtikrinamas 

pedagoginės patirties bei pedagoginio meistriškumo perėmimas. 

26. Savianalizės suvestinėje akcentuojama, jog pedagoginiai krūviai sudaromi individualiai 

pagal TTVAM galiojančią tvarką, tačiau konkrečios informacijos apie darbo krūvį 

nepateikta, t.y. kiek kontaktinių valandų dirba dėstytojai, turėdami vieną pedagoginį 

etatą. Susitikimo su dėstytojais metu dėstytojai taip pat negalėjo vienareikšmiškai 

įvardinti savo darbo krūvio ir jo paskirstymo. 

27. Duomenų apie personalo kaitą savianalizės ataskaitoje nepateikta, nurodytos tik kaitos 

priežastys – pokyčiai studijų programoje, išvykimas gyventi į kitą miestą, studijos 

doktorantūroje, vaiko auginimo atostogos ir pan. Kadangi programa vykdoma tik du 

metus ir esamas studentų skaičius dar nepasiekė planuojamo studentų skaičiaus lygio, 

dėstytojų ir studentų santykis dar nėra optimalus. Šiuo metu studijų programoje dirba 27 

dėstytojai, o studijuoja 31 studentas nuolatinėse studijose ir 19 studentų ištęstinėse 

studijose. 

28. Dėstytojai kvalifikaciją kelia formaliu būdu (doktorantūroje studijuoja 2 dėstytojai) ir 

neformaliu būdu, t.y. dalyvaudami konferencijose, seminaruose, projektuose,  stažuotėse, 

atlieka mokslo taikomuosius tyrimus. Daugelis dėstytojų kėlė kvalifikaciją dalyvaudami 

aukštojoje mokykloje vykusiuose renginiuose arba vykdydami projektus. Vertinamuoju 

laikotarpiu 4 dėstytojai dalyvavo Leonardo da Vinci programos tarptautiniuose 

projektuose, taip pat 2 ERASMUS intensyviose programose.  Per pastaruosius dvejus 

metus programos dėstytojai stažavosi J.K. Lidso metropoliteno universitete, Vinčesterio 

universiteto Vinčesterio verslo mokykloje, Birmingemo universiteto kolegijoje, Škotijos 

Abertay Dundee universitete, Olandijos NHL taikomųjų mokslų universitete, Danijos 

Tietgen verslo mokykloje, Suomijos Laurea taikomųjų mokslų universitete, Čekijos 

Tomas Bata universitete, Lenkijoe Bygdoščo Ekonomikos universitete. 

29. Dėstytojų atlikti užsakomieji rinkos tyrimai susiję su studijų programa. Pavyzdžiui, buvo 

atlikti skirtingų produktų paklausos tyrimai užsienio šalių rinkose. Dėstytojai skaito 

pranešimus Lietuvoje vykstančiose konferencijose, publikuoja mokslinius straipsnius 
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Lietuvos bei užsienio šalių moksliniuose leidiniuose. Pažymėtina dėstytojų M. 

Černikovaitės, G. Dudzevičiūtės, A. Miniotaitės, Ž. Židonio mokslinė veikla. Tik 

dėstytojos J. Kanapickaitės išsimokslinimo sritis ir dėstomas dalykas neatitinka 

reikalavimų. Dėstytoja baigusi edukologijos krypties studijas, jos mokslinė veikla irgi 

susijusi su šia sritimi, tuo tarpu dėstomas dalykas - Integruotos marketingo 

komunikacijos. 

30. Pagrindinė stiprybė – programoje tinkamas mokslo laipsnį ir praktinės veiklos patirties 

turinčių dėstytojų skaičius, dėstytojai nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja projektinėje 

veikloje, rengiai pranešimus ir mokslines publikacijas, TTVAM aktyviai skatina ir sudaro 

sąlygas šiai veiklai.  

31. Pagrindinė silpnybė – aiškiai neapibrėžti dėstytojų darbo krūviai ir jų pasiskirstymas. 

Neaišku, kiek dėstytojai savo darbo laiko skiria administracinei ir techninei veiklai, 

kokios pagalbos dėstytojas gali tikėtis iš techninio ir kito personalo, rengdamasis 

paskaitoms, metodinės ir mokslo taikomųjų projektų vykdymui.    

     

4. Materialieji ištekliai  

32. Materialinė bazė yra pakankama studijų programai vykdyti. Patalpos yra geros būklės, 

sudarytos techninės galimybės studijuoti neįgaliesiems studentams. Veikia moderni 

biblioteka ir 2 skaityklos, kuriose yra 72 darbo vietos, iš jų  37 kompiuterizuotos. 

33. Techninė įranga, būtina studijų proceso vykdymui, yra sukomplektuota. Įrengtos 

kompiuterinės klasės, kuriose visų studijų programų studentams sudarytos galimybės 

naudotis 242 kompiuteriais. Auditorijos išnaudojamos optimaliai derinant studijų 

tvarkaraščius ir studijų grafikus. 

34. Studentų praktikos organizuojamos įmonėse ir organizacijose, kurių veikla susijusi su 

Rinkodaros programa. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos verslo 

darbdavių konfederacija, Lietuvos komunikacijų agentūrų asociacija KOMAA.  

35. TTVAM yra sukurta praktikos vietų duomenų bazė, tačiau susitikimo su studentais metu 

studentai teigė praktikos vietą susirandantys patys ir nesinaudoja šios bazės duomenimis. 

Savianalizės suvestinėje pateikta nepakankamai duomenų apie praktikų vietų parinkimą, 

jų tinkamumo vertinimą.  

36. Ypač palankiai studentai vertina tarptautines praktikas. 

37. Metodiniai ištekliai yra pakankami, tačiau studentų naudojimosi jais aktyvumas nėra 

pakankamas. Didelis dėmesys yra skiriamas specializuotos literatūros įsigijimui. 2012 m. 

bibliotekoje buvo 84 pavadinimų specialiosios literatūros leidinių lietuvių, anglų ir rusų 

kalbomis. Prenumeruojami leidiniai „Financial time“, „Economist“ ir kt. Stdentams ir 

dėstytojams sudarytos galimybės naudotis duomenų bazėmis EBSCO, EMERALD, 

LITLEX ir kt. Taip pat mokyklos dėstytojai patys  rengia  metodinius leidinius, kuriais 

studentai gali naudotis tiek studijuodami dalykus, tiek rengdami savarankiškus darbus. 

Mokomoji medžiaga talpinama ir virtualioje Moodle aplinkoje. Nors prieiga prie 

mokslinės literatūros duomenų bazių yra pakankama (EBSCO duomenų baze studentai 

gali naudotis namuose), studentai vangiai naudojasi šia galimybe – susitikimo su 

studentais metu nebuvo aišku, kokiomis duomenų bazėmis ir kokais tikslais jie naudojasi. 

Praktikos ataskaitose (vieninteliuose rašto darbuose, su kuriais buvo sudaryta galimybė 

susipažinti) naudojimosi šiomis duomenų bazėmis taip pat nenustatyta.     

38. Studijų procese naudojama Moodle sistema, kuri skirta tiek nuolatinių, tiek ir ištęstinių 

studijų studentams. Moodle sistemos naudojimą pozityviai vertina tiek studentai, tiek ir 

dėstytojai.  
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39. Sistemiškai valdomas studentų atskaitymų ir skolų už studijų dalykus duomenys.   

40. Materialiųjų išteklių stiprybė: nuolat atnaujinami, studentams prieinami metodiniai 

ištekliai.  

41. Materialinių išteklių srities silpnybė: įsigijus metodinius išteklius nesiimama priemonių, 

skatinančių studentus jais naudotis.  

 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

42. Stojančiųjų į Rinkodaros studijų programą konkursiniai balai skaičiuojami pagal brandos 

egzaminų įvertinimus iš mokomųjų dalykų – Matematikos, Lietuvių kalbos, Užsienio 

kalbos arba Istorijos. Minimalių reikalavimų stojantiesiems aukštoji mokykla nėra 

numačiusi. Ataskaitoje pažymėta, jog jie yra pakankami. Priėmimo į studijas rezultatai 

rodo, jog 2010 m. į nuolatinių studijų vieną vietą pretendavo 5,32 studentai (iš 133 

pateikusiųjų prašymus studijuoti programoje priimta 25), o 2011 m. iš 131 

pageidavusiųjų priimta tik 11. Pateiktuose duomenyse neatsispindi, kiek studentų 

Rinkodaros studijų programą nurodė pirmuoju pasirinkimu. Atitinkamai, lieka neatsakyta 

į  klausimą, ar jie pasirinko studijas kitur, ar  neatvyko studijuoti iš viso. Konkursinių 

balų vidurkis svyruoja nuo 15,19 balų iki 11,09 balo. Priimti studentai pasižymi aukšta 

motyvacija studijoms – tai buvo pažymėta tiek susitikimų su studentais, tiek ir su 

dėstytojais metu.  

43. Pastebėta, kad 2012 m. į šią programą studentai nebuvo priimti dėl ekonomiškai 

neefektyvaus susiformavusios grupės skaičiaus. Šis faktas rodo arba nepakankamą 

studijų programos patrauklumą arba netinkamą jos viešinimą. Programos viešinimas 

vyksta tik bendromis TTVAM taikomomis priemonėmis: organizuojama akcija 

„Studentas būsimam studentui“, aukštosios mokyklos studentai vyksta į bendrojo 

lavinimo mokyklas, gimnazijas ir pasakoja moksleiviams apie studijas TTVAM, 

atsakinėja į moksleivių, mokytojų, tėvų, profesinio orientavimo darbuotojų klausimus, 

susijusius su studijomis TTVAM; nuolat organizuojamos atvirų durų dienos.  

44. Programos įgyvendinimas vyksta pagal užsiėmimų tvarkaraščius, kurie sudaromi 

semestrui, remiantis studijų grafikais. Kontaktinis darbo laikas nuolatinėse studijose 

sudaro 30 proc., ištęstinėse studijose - 23 proc. visos studijų programos apimties. Tai 

atitinka Nuolatinės ir ištęstinės studijų formos aprašo reikalavimus. Kaip pažymėjo 

studentai ir absolventai, dėstytojai konsultuoja studentus dalykiniais klausimais atliekant 

savarankiškas užduotis, rašant pranešimus konferencijoms ar rengiantis konkursams. 

45. Ištęstinių studijų studentams užsiėmimai organizuojami šeštadieniais nuo 8.30 iki 18.30 

val. Ištęstinių studijų procese aktyviai naudojama nuotolių studijų Moodle sistema.  

46. Studentų nubyrėjimas 2011/12 m.m. nuolatinėse studijose siekė 28 proc., o ištęstinėse – 

net 52 proc. (34 proc. iš jų – dėl finansinių priežasčių). Suvestinėje nurodytos nubyrėjimo 

priežastys, tačiau lieka neaiškus jų  lyginamasis svoris tarp skirtingų studijų formų. 

47. Savianalizės suvestinėje teigiama, kad studentai skatinami suprasti savo asmenybės 

bruožus ir stiprinti pasitikėjimą savo pačių akademinėmis pastangomis, lavinti 

savarankiško darbo įgūdžius, sietinus su konstruktyvaus samprotavimo, tyrinėjimo, 

vertinimo, bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybos ir nuolatinio mokymosi strategijomis 

bei technologijomis, tačiau skatinimo veiklos nedetalizuojamos, duomenys apie jas 

nepateikiami.  

48. Taip pat teigiama, kad gerų studijų rezultatų pasiekę studentai yra skatinami įvairiomis 

stipendijomis, tačiau apie tai nepateikiama nei duomenų, nei pavyzdžių.   
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49. Vizito į aukštąją mokyklą metu buvo pateiktos pirmosios studentų praktikos atskaitos. 

Šioms praktikoms skiriami 10 ECTS. Pažymėtinas nepakankamas šių praktikų ataskaitų 

lygis: ataskaitos neatskleidžia nei įgautos patirties, nei žinių, parengtos labai 

paviršutiniškai, neskiriant pakankamai dėmesio metodologiniams darbo reikalavimams, 

jų tekstuose nesilaikoma tinkamo šaltinių citavimo reikalavimų, atskaitose daug 

gramatinių klaidų. Pirmoji atskaita nėra vertinama pažymiu – tik įskaityta arba 

neįskaityta, tai neabejotinai formuoja atsainų studentų požiūrį į ataskaitų rengimą.  

50. Aktyvūs studentai yra įtraukiami į taikomųjų darbų atlikimą. Veikiančioje „Teisės ir 

verslo klinikoje“ studentai, vadovaujami dėstytojų, teikia konsultavimo paslaugas. Kartu 

su dėstytojais studentai atlieka užsakomuosius rinkos tyrimus, dalyvauja šios ir kitų 

aukštųjų mokyklų verslo idėjų renginiuose ir konferencijose. Savianalizės rengėjai 

nenurodė ar tokių aktyvių studentų, dalyvaujančių mokslo taikomosiose veiklose, mokosi 

vertinamojoje studijų  programoje.    

51. Studentų dalyvavimą judumo programose koordinuoja Tarptautinių studijų organizavimo 

skyrius: keturis kartus per metus vyksta informaciniai seminarai, teikiamos individualios 

konsultacijos, yra patvirtinta institucinė ERASMUS studentų judumo tvarka. 2011/12 

m.m. studijuoti į užsienio institucijas pagal mainų programą buvo išvykę 5 studentai (10 

proc. nuo studijuojančiųjų skaičiaus), 2 programos studentai buvo išvykę užsienio 

praktikai. Svarbu pabrėžti ir studijoms atvykusius užsienio studentus. Antraisiais 

programos vykdymo metais studijuoti ištęstinėse studijose atvyko 9 užsienio studentai, 

tai sudarė 12 procentų visų dalinėms studijoms atvykusių studentų. Šis skaičius parodo 

programos patrauklumą ir aktualumą tarp užsienio studentų.  

52. Studentams, studijuojantiems Rinkodaros studijų programoje teikiama įvairiapusė 

informacinė parama: teikiama informacija apie studijų formas, studijų tikslus, pasiekimų 

vertinimą, tvarkaraščius, judumo galimybes, finansavimą, laisvas darbo vietas  ir pan. 

53. Savianalizės suvestinėje teigiama, kad psichologijos dėstytojai teikia psichologinę 

paramą studentams individualiai, tačiau nepateikiama duomenų, ar tai yra atsitiktinė, 

papildoma dėstytojo veikla, ar formalizuotas, dėstytojo darbo krūvį sudarantis darbas.  

54. Finansinė parama iš TTVAM lėšų skiriama vienkartinėms stipendijoms, tačiau 

savianalizės suvestinėje duomenų apie šią paramos rūšį nepateikiama.  

55. Studentų pasiekimų vertinimo sistema yra reglamentuota teisės aktais. Taip pat 

patvirtintais TTVAM studentų pasiektų dalyko studijų rezultatų vertinimo nuostatais, 

TTVAM studentų įgytų kompetencijų baigiamojo vertinimo nuostatais ir TTVAM studijų 

nuostatais. Nuostatai skelbiami mokyklos internetiniame puslapyje (tačiau juos susirasti 

suinteresuotam asmeniu yra sudėtinga).   

56. Teigiama, jog pasiektų studijų rezultatų vertinimo kriterijai siejasi su studijų rezultatais, 

tačiau kriterijai nėra nei įvardinti savianalizės suvestinėje, nei pateikiama nuoroda, kur 

galima būtų su jais susipažinti. Atitinkamai lieka neaišku, kiek svarbus studento darbų 

savarankiškumo kriterijus. Pastebėtina, kad susitikimo su studentais metu bei 

susipažįstant su praktikų atskaitomis, plagijavimo problematikos studentai tinkamai 

nesuvokia, o jos prevencijos priemonės nėra pakankamai taikomos studijų procese.   

57. Šios programos studijas baigusių absolventų dar nėra, todėl negalima įvertinti, ar  

programos absolventų profesinė veikla atitinka programos vykdytojų lūkesčius. 

 

58. Pagrindine studijų eigos stiprybė: studentai yra skatinami dalyvauti socialinėje ir mokslo 

taikomojoje veikloje, aktyviems studentams yra sudarytos geros sąlygos saviraiškai, 

praktiniam žinių taikymui, tarptautiniam judumui.     

59. Nagrinėjamos srities silpnybės: 
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1. studijų eigoje nėra užtikrinami tinkami tarpiniai studijų rezultatai – pirmosios praktikos 

ataskaitos yra nepakankamos kokybės, jos neatspindi siektų gebėjimų raiškos; 

2. nesurenkamas pakankamas studentų skaičius, tai rodo nepakankamą studijų programos 

patrauklumą arba netinkamą jos viešinimą Lietuvoje, kadangi programa yra patraukli 

užsienio mainų studentams. 

 

6. Programos vadyba  

60. Programos vadybos sistemoje aiškiai paskirstyta atsakomybė už programos įgyvendinimą 

ir priežiūrą, sprendimų priėmimą. Į šiuos procesus aktyviai įtraukiami socialiniai 

dalininkai. Programos komitetas analizuoja darbdavių interesus bei studentų poreikius, 

informaciją apie studijų metu išaiškėjusius studijų programos bei jos įgyvendinimo 

trūkumus ir teikia siūlymus jiems šalinti. Programa yra nuolat atnaujinama, analizuojant 

studijų tvarkaraščius matyti, kad buvo pakeisti kai kurie studijų dalykai (aiškumo dėlei 

savianalizės rengėjai turėtų būti šią informaciją savianalizės suvestinėje pateikę). 

Susitikime su darbdaviais buvo patikinta, jog darbdaviai skaito paskaitas studentams, 

dalyvauja „Apskritojo stalo“ diskusijose bei studentų organizuojamuose profesiniuose 

konkursuose, konferencijose. Jie taip pat išreiškė mintį, jog ir dėstytojams reikėtų nuolat 

atnaujinti praktines žinias ir stažuotis įmonėse nors  po 1 – 3 savaites. 

61. Studijų proceso administravimą ir studijų proceso kokybę reglamentuoja pakankamai 

dokumentų: Statutas, Kokybės vadovas, Studijų nuostatai, Studentų pasiektų dalyko 

studijų rezultatų vertinimo nuostatai, Studentų profesinės ir baigiamosios profesinės 

veiklos praktikos nuostatai, Studentų įgytų kompetencijų baigiamojo vertinimo nuostatai, 

vidinės studijų kokybės sistemos valdymo procedūros, Studijų programų rengimo ir 

priežiūros procedūra. Įkurti atitinkami struktūriniai padaliniai, užtikrinantys studijų 

proceso tinkamumą.  

62. Periodiškai renkami ir analizuojami duomenys bei kita informacija apie programos 

įgyvendinimą, jie skaidomi į kelias grupes: į susijusius su studentais, su studijų 

organizavimu, su dėstytojais ir su dalykine katedros veikla. Susitikimų su studentais ir 

dėstytojais metu patvirtinta, kad TTVAM periodiškai vykdo studentų apklausas, 

susijusias su studijų proceso kokybe, tai pat dėstytojų apklausas, kuriose dėstytojai gali 

išreikšti savo pageidavimus dėl kvalifikacijos kėlimo. Apklausų rezultatai yra 

analizuojami, remiantis jais priimami sprendimai dėl studijų programos kokybės 

gerinimo.   

63. Patvirtinta vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistema, aprašyta Kokybės vadove. 

Savianalizės suvestinėje teigiama, kad TTVAM taikomos šios kokybės vertinimo formos: 

institucinis, studijų programos, studijų dalyko ir tematinis vertinimas; vidinis ir išorinis 

vertinimas; formalus ir neformalus vertinimas; kriterijais pagrįstas ir interpretacinis 

vertinimas. Tai neabejotinai išsamesnė ir gilesnė vertinimo forma nei ši, rengiama Studijų 

kokybės vertinimo centro, todėl nesuprantama, kodėl šių vertinimų rezultatai ir jų 

vertinimas, susiję su analizuojama studijų programa, nėra pateikiami. Dėl duomenų 

stokos nėra įmanoma įvertinti, ar programos vidinio vertinimo rezultatai veiksmingai 

panaudojami tobulinant programą.  

64. Programos vadybos stiprybė:  

1. įsiklausymas į studentų, dėstytojų ir kitų socialinių dalininkų nuomones ir pageidavimus; 

greiti pokyčiai, susiję su šių pageidavimų įgyvendinimu studijų procese;  

2. įdiegta studijų kokybės vadybos sistema: studijų proceso administravimą ir studijų 

proceso kokybę reglamentuoja pakankamai dokumentų; periodiškai renkami ir 
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analizuojami duomenys apie programos įgyvendinimą; studentų atsakomumas į 

apklausas yra itin aukštas. 

3. Programos vadybos silpnybė: nors vidinis programos vertinimas ir programos vadyba 

įtvirtinama dokumentuose, yra įdiegtos kokybės vadybos priemonės, savianalizės 

rengėjai nepateikia sistemiškų ir konkrečių duomenų (bei rezultatų), pagrindžiančių šių 

priemonių efektyvumą, nevertina kritiškai studijų proceso. Visa tai kelia abejonių dėl 

studijų programos vadybos efektyvumo.  

 

 

III. REKOMENDACIJOS  

 

65. Iš esmės peržiūrėti studentų ugdymo procesą, susijusį su gebėjimais jungti ir interpretuoti 

įmonių veiklos duomenis teorinių žinių kontekste, išskirtinį dėmesį skirti studentų rašto 

darbams ir jų kokybei. 

66. Išlaikyti vienodą kokybinį lygmenį tarp studijų dalykų. Siūlome peržiūrėti studijų dalykų 

tikslus ir dalykų turinius, dalį jų koreguojant taip, kad atspindėtų išmatuojamus studento 

pasiekimus, studijų dalykų tematikos nesikartotų, studijų dalykų turinys atitiktų 

pavadinimą.   

67. Formalizuoti dėstytojų darbo krūvio skirstymą ir apibrėžti pagalbos dėstytojui galimybes.  

68. Ugdyti studentų poreikį naudotis mokslo duomenų bazėmis taip didinant studentų 

informacijos paieškos, mokslo informacijos panaudojimo gebėjimus.  

69. Taikyti aktyvesnius būdu programos patrauklumui ir žinomumui didinti, taip užtikrinant 

tinkamą stojančiųjų į programą skaičių.  

70. Ugdyti administracijos ir dėstytojų kritinės savianalizės įgūdžius, leisiančius ateityje 

kritiškiau įvertinti šią ir kitas studijų programas, numatyti realias jų tobulinimo 

galimybes.     
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 IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  

 

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos studijų programa Rinkodara (valstybinis kodas 

– 653N50002) vertinama teigiamai.  

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

įvertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 

2. Programos sandara 2 

3. Personalas  3 

4. Materialieji ištekliai 3 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas  2 

6. Programos vadyba  3 

 Iš viso:  16 

* 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) 
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