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I. ĮŽANGA   
 
 Fizikinės technologijos ir jų vadyba studijų programos (toliau – Programa) vertinimą 
atliko lietuvių ekspertų grupė, kurią sudarė Prof. Mindaugas Jurevičius (grupės vadovas), 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto mechanikos inžinerijos katedros profesorius; Prof. 
Jolanta Janutėnienė, Klaipėdos universiteto mechanikos inžinerijos katedros vedėja; Dr. 
Vigantas Kumšlytis, Akcinės bendrovės Orlen Lietuva medžiagų inžinerijos ir techninės 
analizės vadovas; Domas Rimeika, Aleksandro Stulginskio universiteto IV kurso studentas.  
 Ekspertų grupė Programos vertinimo metu išnagrinėjo Vilniaus universitete vykdomos 
medžiagų technologijų krypties studijų programos Fizikinės technologijos ir jų vadyba 
Savianalizės suvestinę ir jos priedus, parengė pirmines programos išvadas, nustatė vertinimo 
sritis ir klausimus, kuriems reikia skirti ypatingą dėmesį vizito metu ir 2014 metų balandžio  8 d. 
apsilankė Vilniaus universitete, Fizikos fakultete, kur susitiko su universiteto padalinio 
administracija, Programos rengėjais, Programos dėstytojais, studentais ir socialiniais partneriais, 
suinteresuotais būsimais šios programos absolventais. Vizito metu ekspertai apžiūrėjo Programos 
įgyvendinimui skirtą materialiąją bazę, susipažino su studijų kokybės užtikrinimo dokumentais. 
Universitetas vizito metu užtikrino susitikimams ir ekspertų grupės darbui tinkamas patalpas bei 
įrangą. Vizito metu buvo aplankytos specializuotos laboratorijos, biblioteka, kompiuterių klasės 
bei programą vykdančio padalinio patalpos. Vizito metu ekspertų grupė paprašė patikslinti 
duomenis, pateiktus savianalizės suvestinėje ir pateikti papildomų dokumentų ir duomenų, 
pagrindžiančių savianalizės suvestinėje pateiktą medžiagą. 
 Vizito pabaigoje ekspertų grupė aptarė vizito rezultatus grupėje ir žodžiu supažindino 
kolegijos bendruomenę su pirminiais pastebėjimais. Ekspertų grupė parengė atlikto vertinimo 
išvadas ir pateikia jas Studijų kokybės vertinimo centrui. 
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II. PROGRAMOS ANALIZĖ  
 

1.Programos tikslai ir studijų rezultatai  

 
Vilniaus universiteto Fizikinės technologijos ir jų vadyba studijų programa orientuota į 

darbo rinkos segmentą, kuriam būtini specialistai, turintys fizinių, technologinių, medžiagų 
technologijos žinių bei mokslinių tyrimų vadybos pagrindus. Programa, kaip nurodoma 
savianalizėje, rengta remiantis „Studijų pakopų aprašu“, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo 
ministro 2011 m. lapkričio 21 d.  įsakymu Nr. V-2212.  

Programos trukmė – 2 metai, baigus studijų programą, suteikiamas magistro laipsnis, 
atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros septintąjį lygį, taip pat Europos kvalifikacijų 
sąrangos VII lygmenį. Studijų programa atitinka Europos aukštojo mokslo kvalifikacijų sąrangos 
antrąją studijų pakopą. Programos apimtis – 120 kreditų. Asmenims, baigusiems studijų 
programą, išduodamas medžiagų technologijų magistro diplomas ir diplomo priedėlis, jie gali 
toliau tęsti studijas pagal trečiosios pakopos studijų programas kituose šalies universitetuose ir 
užsienyje. 

Vilniaus universiteto Fizikos fakultete yra keturios technologijos mokslų magistrantūros 
studijų programos. Trys iš jų medžiagų technologijų krypties: „Fizikinės technologijos ir jų 
vadyba“ , „Optoelektronikos medžiagos ir technologijos“ ir „Lazerinė technologija“.  
 

Savianalizės suvestinėje pateikti programos tikslai:  
„1. Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius analizuoti mokslines problemas, 

susįjusias su technologijomis plačiąja prasme bei moderniomis elektronikos ir 
optoelektronikos technologijomis, jų inovacijų ir taikymo galimybėmis, gebančius 
naudotis technologine įranga bei atlikti eksperimentus, tiriant medžiagų ir jų darinių 
sandaros bei krūvininkų pernašos savybes, mokančius naudotis moderniais 
modeliavimo ir skaičiavimo metodais, gebančius analizuoti bei apibendrinti jų 
rezultatus. 

2. Ruošti magistrantus, suprantančius mokslo ir gamybos sąryšį, gebančius įvertinti ir 
atrinkti sprendimo būdus ir daryti apibendrinančias išvadas dirbant tiek mokslinėse 
laboratorijose, tiek aukštųjų technologijų gamybinėse įmonėse bei organizacijose, 
susijusiose su elektronikos bei optoelektronikos pramone ir jos valdymu. 

3. Rengti aukšto lygio technologus studijoms doktorantūroje. „ 
 
Programos tikslai iš esmės, atitinka Programos pavadinimą, kurie  parodo, kad besivystanti 

aukštųjų technologijų plėtra, nuolat besivystančios elektronikos ir optoelektronikos technologijos 
bei jų inovacijos motyvuoja universitetą organizuoti ir vykdyti šią studijų programą.  Tačiau 
trečiasis šios programos tikslas „Rengti aukšto lygio technologus studijoms doktorantūroje„ yra 
neapibrėžtas, per daug abstaktus ir sunkiai pamatuojamas. 

Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai skelbiami internete lietuvių ir anglų 
kalbomis:  
http://www.ff.vu.lt/lt/studijos/studentams/magistrantams/fizikines-technologijos-ir-ju-vadyba;  
http://www.ff.vu.lt/en/studies/studies-at-the-faculcy/master-courses/physical-technologies-and-
their-management. 
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Vizito metu susitikime su administracija ir savianalizės rengimo grupe diskutuota apie 
kitas programos viešinimo formas, tame tarpe ir apie platesnes programos viešinimo galimybes 
siekiant pritraukti užsienio studentus. 

Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, iš esmės, atitinka studijų rūšį, pakopą 
ir kvalifikacijos lygį.  

Pagal studijų sričių ir krypčių klasifikatorių programa balansuoja tarp technologijos 
mokslų srities  medžiagų technologijų krypties ir fizinių mokslų srities medžiagotyros krypties, 
kurios šakos apima „lazerines technologijas“ ir kt.. Vizito į aukštąją mokyklą  metu Programos 
rengėjai  išryškino šios programos atitikimą technologijos mokslų sričiai. Ekspertų nuomone 
remiantis informacija pateikta savianalizės suvestinėje ir papildoma informacija gauta vizito 
metu programa atitinka technologijų mokslo srities programoms keliamus lūkesčius. 

Savianalizės medžiagoje lentelės pavidalu pateikti antrosios pakopos studijų programos 
Fizikinės technologijos ir jų vadyba tikslai ir numatomi rezultatai, galėjo būti susieti su 
dėstomais dalykai, nurodant kokiuose studijų dalykuose  gaunami konkretūs rezultatai. Tokiu 
atveju aiškiau matomas vientisas programos rezultatų ryšys su studijų programoje dėstomais 
dalykais. Ekspertai rekomenduoja ateityje rengiant savianalizės suvestinę įtraukti lentelę, kurioje 
matytųsi studijų programos tikslų ir numatomų rezultatų ryšys su dėstomais dalykais. 

Stdujių dalykas „Mokslinio darbo vadyba“ orientuotas į mokslinių tyrimų projektus, 
kuriame siekiama išugdyti gebėjimus „sukonstruoti mokslinį projektą atsižvelgiant į konkretaus 
finansavimo instrumento reikalavimus“. Įgytų gebėjimų pritaikymas labiau aktualus mokslinių 
tyrimų instutitams, aukštosioms mokykloms, tyrimų laboratorijoms, bet mažiau pritaikomas 
gamybine veikla užsiimančioms pramonės įmonėms. 

Pagrindiniai studijų rezultatai, kuriuos įvardijo susitikimo metu studijuojantys 
magistrantai: „kryptingai valdyti ir optimizuoti darinių formavimo technologinius procesus bei 
įrangą“,  „taikyti modernius krūvininkų pernašos procesų kondensuotų medžiagų dariniuose 
eksperimentinio tyrimo, modeliavimo ir skaičiavimo metodus, analizuoti bei apibendrinti jų 
rezultatus“, „žinoti apie kondensuotų medžiagų sluoksnių bei darinių formavimo technologijas 
bei jų kontrolės metodus“. Tai pažymi, kad studijuojantys studentai žino, ką gebės baigę šią 
studijų programą. 

 
Srities stiprybės:  

• programa akcentuojama į šiuolaikines medžiagų mokslo ir jų gamybos technologijos 
kryptis; 

• rengiami specialistai, gebantys analizuoti mokslines problemas, susijusias su elektronikos 
ir optoelektronikos technologijomis, jų inovacijų ir taikymo galimybėmis, gebančius tirti 
medžiagų ir jų darinių sandaros bei krūvininkų pernašos savybes; 

• derinamos žinios  apie mokslo ir gamybos sąryšį, ugdomi gebėjimai dirbti mokslinėse 
laboratorijose ar aukštųjų technologijų gamybinėse įmonėse bei organizacijose, 
susijusiose su elektronikos bei optoelektronikos pramone ir jos valdymu. 

 
Srities silpnybės:  
 

• Programa labiau orientuota į absoventų ruošimą akademinei-mokslinei karjerai ir silpniau 
darbui aukštųjų technologijų įmonėse. 
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• Studijų dalykų aprašų tiksluose, aprašant suteikiamus gebėjimus reikėtų išryškinti 
technologijos mokslo srites pakraipą, kad neliktų neaiškumų dėl programos priskyrimo 
technologijos mokslų sričiai, o ne fizinių mokslų sričiai, medžiagotyros krypčiai. 

 

2. Programos sandara  

 
Programoje kreditų paskirstymas dalykams, praktikoms ir baigiamajam darbui atitinka, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-826 
patvirtintą „Magistratūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu“ ir Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-231 “Dėl 
magistratūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo pakeitimo“. Programa 
tenkina formalius reikalavimus: 

Kiekvieną semestrą studijuojamų dalykų skaičius neviršija 5. 
Šios programos dėstomųjų dalykų minimali savarankiško darbo apimtis – 50% 
Studijų krypties dalykai kokybiškai aukštesnio lygio nei bakalauro studijose sudaro 

100%. t.y. 120 kreditų. 
Pasirenkamiems dalykams numatyta 14 kreditų 
Baigiamojo darbo projekto apimtis 30 kreditų. 
Programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus. 
Programą sudaro 120 kreditų, kurie atitinka 3200 val. (1 kredito apimtis valandomis  

nėra pastovus ir svyruoja nuo 26 iki 27,5 val.). 
Savianalizės medžiagoje teigiama, kad „Darbų temos studentams rinktis siūlomos 2 - 4 

semestruose“.  
Vizito metu išaiškėjo, kad mokslinių tyrimų tema dažnai yra tęstinė, atliekant kursinius 

projektus per dvejus studijų metus, kartais pradedama net bakalauro studijų metu, todėl 
baigiamųjų darbų eksperimentinė dalis baigiamuosiuose darbuose yra gera ir kokybiška. Tačiau, 
baigiamuosiuose darbuose rekomenduotina išryškinti mokslinių darbų analizę, giliau pristatant 
pasaulyje atliktus mokslinius tyrimus. 

Dėstomų  dalykų turinys atitinka magistro studijų pakopą. Studijų dalykų aprašai 
pateikti pagal standartizuotą  formą. Iš dalykų aprašų galima susidaryti pakankamą vaizdą, kad 
studijuojami aukštesnio lygio gilinamieji dalykai medžiagų technologijų ir technologinės įrangos 
srityje. 

Programos sudarymo logika savianalizėje pateikta pakankamai aiškiai, vizito metu 
susitikimuose su dėstytojais tai buvo papildomai išdiskutuota. Sekančiam programos vertinimui 
ruošiant medžiagą rekomenduotume, pateikti tarpusavio ryšių matricos pavidalu, iš kurios būtų 
matoma, kaip kiekvienas studijų dalykas  atitinka numatomus pasiekti studijų rezultatus.  

Studijų dalykai išdėstyti nuosekliai, dalykai ir jų temos nesikartoja. Programos turinys ir 
dėstomųjų dalykų eiliškumas yra suplanuoti taip, kad studentai palaipsniui įgytų bazines žinias, 
eksperimentinius įgūdžius dviem pagrindinėmis kryptimis: 1) teorinis elektrinių ir optinių 
medžiagų savybių ir jų pagrindu veikiančių prietaisų aprašymas, gilinantys bazinį fizikinį 
studentų pasirengimą, reikalingą specialiųjų dalykų įsisavinimui aukštesniame lygmenyje, 2) 
elektroninių medžiagų gamybos technologijos, įgalinančios plėsti Lietuvos pramoninį potencialą. 
Rinkdamiesi pasirenkamuosius dalykus studentai turi galimybę labiau gilintis vienoje iš šių 
krypčių.  
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Programos turinys atitinka naujausius fizikinių technologijų ir medžiagų technologijų  
pasiekimus. Programa sudaryta taip, kad magistrantai įgyja žinių apie modernias medžiagų 
technologijas naujausiais pasiekimais kondensuotųjų medžiagų  fizikos  ir elektronikos moksle. 
(Dalykai: Moderniosios elektroninių darinių technologijos; Netvarkių medžiagų fizika ir 
technologija ir kt.) 

Klasikinių fizikos srities dalykų „Fizikinė kinetika“, „Integrinių grandynų įtaisų teorija“ 
„Jonika“ “Optoelektronika“ turinys labiau atitinka fizinių moklų sritį, todėl tiksluose ir 
gebėjimuose reikėtų akcentuoti šių dalykų taikomąjį aspektą technologijos mokslo srities 
medžiagų technologijų požiūriu. 

Programoje daug dėmesio skiriama eksperimentiniam darbui tiek mokomosiose, tiek 
mokslinėse laboratorijose, ypač skatinant studentų įsijungimą į mokslinius tyrimus. Vizito metu, 
tiek studentai, tiek dėstytojai akcentavo studentų savarankišką darbą eksperimentinių tyrimų 
metu.  

Studentai atlieka mokslinę praktiką mokslinių tyrimų institutuose bei aukštųjų 
technologijų įmonėse, tačiau vizito metu pasitvirtino, kad reikėtų įtraukti daugiau socialinių 
partnerių siekiant sudaryti platesnes galimybes mokslinei praktikai. 

 
Srities stiprybės:  
• studentai turi geras sąlygas  savarankiškiems moksliniams tyrimams, konsultuojantis su 

darbo vadovu, kolegomis, katedros moksliniu personalu bei dėstytojais. 
• Mokslinė praktika  sudaro galimybes įgyti studentui mokslinių tyrimų įgūdžių, naudojantis 

turima mokslinių tyrimų įranga VU ir mokslo institutų bei centrų mokslinėse 
laboratorijose. 

 
Srities silpnybės:  

• Dominuoja tradiciniai dėstymo metodai.  
 

 3. Personalas  

Programos vykdymui pasitelkiamas personalas atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymų Nr. V-826 „Magistratūros studijų programų 
bendrųjų reikalavimų aprašas“, ir 2012 m. vasario 8 d. Nr. V-231 “Dėl magistratūros studijų 
programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo pakeitimo“.  

Dėstytojų kvalifikacija yra tinkama numatomiems studijų rezultatams pasiekti. 
Savianalizėje pateikti duomenys apie dėstytojus, jų mokslinių tyrimų kryptis susieta su 
dėstomais dalykais. Iš lentelėse pateiktos medžiagos matosi, kad dalykų dėstytojai, jų einamos 
pedagoginės pareigos ir charakteringos publikacijos arba taikomieji darbai koreliuoja su 
dėstomais dalykais  ir moksline veikla. 

Savianalizės medžiagoje pateiktas Magistratūros studijų programos dėstytojų ir kito 
personalo atitikimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymams Nr. V-826 ir 
Nr. V-231: 100 % dėstančių dėstytojų turi mokslinį laipsnį 

• Ne mažiau kaip 60% krypties dalykų dėstytojų mokslinės veiklos kryptis atitinka jų 
dėstomus dalykus; 

• 24 % dalykų apimties dėstytojų yra profesoriai; 
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• baigiamasis darbas ginamas vertinimo komisijoje, kurios  pirmininkas būna iš kitos 
mokslo ir studijų institucijos nei vyko magistro studijos. 

 
Dėstytojų skaičius yra pakankamas numatomiems studijų rezultatams pasiekti.  

Antrosios pakopos studijų programos Fizikinės technologijos ir jų vadyba studentams dėsto 15 
dėstytojų., per abu kursus studentų skaičius svyruoja apie 18-20 studentų,  tai vienam pilnu etatu 
dirbančiam dėstytojui tenka apie  1,8 Fizikinių technologijų ir jų vadybos studento. 

12 iš jų pagrindinė darbovietė yra Fizikos fakultetas, vieno – FTMC Puslaidininkių 
fizikos institutas, vieno – Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos institutas ir vieno – 
UAB „Europarama“. Iš jų 6 yra habilituoti mokslo daktarai, kiti 9 – mokslo daktarai. 5 
profesoriai, 3 docentai ir 5 mokslininkai dirba pagrindinėse pareigose, 3 profesoriai dirba 
antraeilėse pareigose. 

Savianalizės 17 punkte nurodyta, kad dėstytojų praktinė darbo patirtis yra vidutiniškai 
27 metai, o pedagoginė – 15 metų. Savianalizės medžiagoje bei susitikimo metu su dėstytojais, 
doktorantais akivaizdu, kad ruošiami nauji  dėstytojai, jų natūrali kaita, siekiant užtikrinti būtiną 
studijų programos realizavimą.  

Studijų metoduose dominuoja paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai, 
konsultacijos ir darbų prezentacijos. Reikėtų skatinti ir kitus studijų metodus, darbą grupėse, 
savęs įsivertinimą ir pan. 

Programos  dėstytojai dirba mokslinį darbą, dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose ir 
Lietuvos mokslo tarybos bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projektuose. 
Dalyvavimas moksliniuose ir metodiniuose projektuose tiesiogiai susijęs su dėstytojų 
kvalifikacijos kėlimu. Kvalifikacija keliama stažuočių metu, dalyvaujant tarptautinėse mokslo 
konferencijose bei publikuojant straipsnius tarptautiniuose leidiniuose. Dauguma Fizikinių 
technologijų ir jų vadybos studijų programos dėstytojų skaito pranešimus tarptautinėse ir 
Lietuvos mokslinėse konferencijose savo tyrimų tematika. Aukštoji mokykla sudaro sąlygas 
dėstytojams kelti mokslinę kvalifikaciją, publikuoti straipsnius, už kuriuos gauna finansinį 
skatinimą, tačiau nuosekli skatinimo politika neišryškinta.  
 
Srities stiprybės:  

• Pakankamai aukšta programoje dirbančių dėstytojų mokslinė kvalifikacija. Tai sudaro 
sąlygas dėstyti aktualius, šiuolaikiškus dalykus ir atlikti mokslinius tyrimus. 

• Katedroje vykdomi moksliniai tyrimai yra  tiesiogiai susiję su analizuojama programa. 
 
Srities silpnybės:  

• Dėstytojų kvalifikacijos kėlimas yra vystomas daugiau jų pačių iniciatyva, įgyvendinat jų 
parengtus projektus, šioje srityje reikėtų  aukštosios mokyklos nuoseklios skatinimo 
politikos.  

 

    4. Materialieji ištekliai  

 
Savianalizės suvestinėje pateikta Fizikinių technologijų ir jų vadybos studijų programos 

mokymo procese naudojamos mokomosios laboratorijos, jose esantis darbo vietų skaičius ir 
plotas. Taip pat  Fizikinių technologijų ir jų vadybos studijų programos mokymo procese 



Studijų kokybės vertinimo centras   

naudojamos mokslinės laboratorijos, kuriose atliekami studentų mokomieji ir tiriamieji darbai ir 
jiems skirtų darbo vietų skaičius bei plotas. 

Savianalizėje rašoma, kad mokymo metodinės ir materialinės bazės vystymui turėjo 2006 -
2008 metais Fizikos fakulteto vykdyti ES Struktūrinių fondų projektai „Bazinės įrangos 
atnaujinimas ir virtualios erdvės eksperimentiniams įgūdžiams lavinti sukūrimas specialistų 
rengimui prioritetinėse mokslo kryptyse (BAZEK)“ (biudžetas 5.7 mln. Lt) ir „Fizinių mokslų II 
ir III studijų pakopų pertvarka, jas pritaikant prioritetinių MTEP sričių vystymui“ (biudžetas 2.8 
mln. Lt), vykdyti VU Fizikos fakultete, VU Taikomųjų mokslų instituto ir KKEK vykdytas 
projektas „Optoelektronikos technologijų plėtra mokslui ir studijoms (OPTOMOS)“ (2007 –
 2011 m., biudžetas 8 mln. Lt), šiuo metu vykdomas visuotinės dotacijos projektas 
"Nanomorfologijos įtaka krūvininkų dinamikai" (2009 – 2014 m., biudžetas 1,5 mln. Lt) bei 
Saulėtekio slėnio materialinės bazės sukūrimo projektas (2,2 mln. Lt).  

Vizito į aukštąją mokyklą metu aplankytos mokomosios ir mokslinės laboratorijos, 
naujausia  technologinė įranga medžiagų sluoksnių kūrimui ir jų tyrimams. Laboratorijų ir darbo 
vietų skaičius jose yra pakankamas studijų programai realizuoti. Pagirtina, kad katedra sudaro 
galimybes magistrantams įsidarbinti  katedros laboratorijose laborantais, sudaromos sąlygos įgyti 
darbo patirtį bei  išsiugdyti gerus gebėjimus, atliekant mokslinius eksperimentinius tyrimus. 
Galima teigti, kad mokslinių tiriamųjų darbų atlikimui yra sudarytos palankios sąlygos.  

 Fizikinių technologijų ir jų vadybos programos studentai mokslinės praktikos ir 
baigiamuosius darbus dažniausiai atlieka VU Kieto kūno elektronikos katedroje bei Fizinių ir 
technologijos mokslų centre (FTMC).  

Savianalizės medžiagoje teigiama, kad praktikas įmonėse apsunkina organizacinės 
problemos – studentus priimančios įmonės susiduria su nepageidaujama biurokratine našta. Šis 
teiginys nelabai pagrįstas, nes mokslinės praktikos atlikimui pakanka sudaryti standartinę trišalę 
sutartį, tarp įmonės, universiteto ir studento.  

VU Fizikos fakulteto bibliotekos fondai perkelti į naujai pastatytą VU bibliotekos 
Nacionalinį atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą. Vizito  metu 
aplankytame Centre yra per 670 darbo vietų, dalis jų kompiuterizuotos su interneto prieiga. Taip 
pat veikia bevielis internetas. VU bibliotekoje esantį Fizikos fakulteto studentams aktualių knygų 
fondą sudaro virš 45 tūkst. dokumentų vienetų, iš jų virš 30 tūkst. knygų ir 15 tūkst. mokslinės 
periodikos leidinių. Prieiga prie elektroninių leidinių ir paieškos duomenų bazių yra patogi ir 
pakankama studentų kursinių, baigiamųjų darbų ruošimui. Galima teigti, kad metodiniai ištekliai 
(vadovėliai, knygos, periodika, duomenų bazės) yra tinkami, pakankami ir prieinami.  

Vizito metu, tiek dėstytojai, tiek studentai neturėjo rimtų pastabų dėl materialinės bazės 
ar bibliotekos fondų.  Tačiau įvertinant, kad  šiuolaikinės technologijos vystosi greitai literatūros 
atnaujinimo procesas turėtų vykti nuolat konkrečiai: Nanoelektronika, Krūvio pernašos vyksmų 
skaitinis modeliavimas ir kt. 
 
Srities stiprybės:  

• Mokslinių tiriamųjų darbų atlikimui yra pakankama mokomoji ir mokslinė bazė, 
sudarytos palankios sąlygos.  

• Užtikrinta prieiga prie organinių ir netvarių medžiagų fizikos srities mokslinių žurnalų 
elektroninių straipsnių bazių.  

 
Srities silpnybės:  
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• Mokslinė Praktika atliekama Fakulteto laboratorijose ar tyrimų centruose ir rečiau 
atliekama įmonėse. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys galėtų palengvinti praktikų 
organizavimą. 

 
5. Studijų eiga ir jos vertinimas 
 

Savianalizės medžiagoje rašoma, kad į antrosios pakopos Fzikinių technologijų ir jų 
vadybos studijų programą priimami asmenys, baigę fizinių, technologijos ir biomedicinos 
mokslų sričių universitetines pirmosios pakopos studijas ir turintys tų sričių krypčių bakalauro 
kvalifikacinį laipsnį. Kitų sričių bakalaurai priimami tik tada, jei yra išklausę reikalaujamus 
studijų programos pagrindų dalykus bei atlikę fizikos arba technologijos mokslų krypties 
tematikos baigiamąjį darbą. 

Priėmimo reikalavimai pagrįsti, nes studijų programa reikalauja specifinių fizikos žinių, 
be kurių studijuoti šią programą būtų neįmanoma. 

Savianalizės medžiagoje pateikta, kad per pastaruosius 6 metus magistrantai skatinami 
pateikti pranešimus VU studentų mokslinių darbų (SMD) konferencijoje Open Readings, tačiau 
konkrečių skaičių ar duomenų nepateikta. Vizito metu išsiaiškinta, kad  studijų programa labiau 
orientuojama tolesnei mokslinei karjerai, studijos orientuojamos į mokslinius tiriamuosius 
darbus. 

Pagal pateiktus duomenis apie tarptautinio judumo programose dalyvaujančių studentų 
skaičių matoma, kad  dalyvauja apie 13% Fizikinės technologijos ir jų vadyba studijų programos 
studentų. Išvykstančių yra žymiai daugiau, nei atvykstančių studentų. Savianalizės rengėjų 
nuomone, dėl mažo Erasmus ar kitų užsienio magistrantų skaičiaus nėra galimybių skaityti 
paskaitas anglų kalba, o kol jos neskaitomos, sunku viešinti ir siūlyti studijas VU Fizikos 
fakultete užsienio studentams.   

Tikėtis, kad susiformuos visa grupė atvykusių pagal Erasmus mainus yra gana 
sudėtinga, todėl studijų programos rengėjai galėtų pasirengti bendrauti su atvykusiais studentais 
individualia forma. 

Vizito metu susitikime su studentais išaiškėjo, kad studentai palankiai vertina 
dalyvavimą Erasmus mainuose. Magistrantūros studijose aktualesnė yra Erasmus praktika, kurią 
stengiasi pasirinkti  tikslingai susijusią su studijų programa. 

Iš pateiktos medžiagos, galima susidaryti nuomonę, kad siekiama užtikrinti teisingą 
žinių ir įgūdžių įvertinimą, stebima, kad nebūtų nusirašinėjama koliokviumų bei egzaminų metu. 
Studentai susitikimo metu išreiškė nuomonę, kad vertinimo sistema yra aiški ir suprantama. 
Rašto darbų savarankiškumui patikrinti Universiteto informacinėje sistemoje veikia plagiato 
patikros programa. Viena iš plagijavimo užkirtimo formų yra savarankiški laboratoriniai darbai, 
jų ataskaitos,  mokslinių tyrimų užduotys kiekvienam studentui yra individualios ir kaskart 
naujos. 

Vidutiniškai iki 20% baigusių šią studijų programą tęsia studijas doktorantūroje 
Lietuvoje, kai kurie užsienyje. Programos absolventų profesinė veikla atitinka programos 
vykdytojų lūkesčius, tačiau tokios gilios ir siauros specializacijos magistrantams rasti darbą 
atitinkantį jų kvalifikaciją riboja mažas aukštųjų technologijų įmonių skaičius Lietuvoje. 

 
 
Srities stiprybės:  
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• Studentai yra aktyvūs ir organizuoti. Duodamos individualios užduotys. Atsiskaitymo 
metu patys studentai inicijuoja, kad būtu užtikrintas akademinis sąžiningumas. Esamas 
studentų kiekis užtikrina gerą mokslinį paruošimą. 

 
Srities silpnybės:  

• Reikėtų kurti palankesnes  galimybės studentams norintiems studijuoti iš kitų institucijų 
ar šalių.  

• Absolventų įsidarbinimą aukštųjų technologijų įmonėse apriboja nedidelis įmonių 
skaičius Lietuvoje bei mokslinės praktikos atlikimas VU laboratorijose ar tyrimų 
institutuose. 

 
6. Programos vadyba  
 

Savianalizės medžiagoje pateikta, kad pagrindinė atsakomybė  už sudijų programos  
„Fizikinės technologijos ir jų vadyba“  atitenka komitetui sudarytam iš Fizikos fakulteto 
dėstytojų, Studentų atstovybės rekomenduotų studentų ir socialinių partnerių atstovų, kuris siūlo 
programos ir priėmimo į šią studijų programą tvarkos keitimus ir teikia juos tvirtinti fakulteto 
Tarybai, svarsto ir tvirtina katedrų susirinkimuose aprobuotus dalykų aprašus. Katedros vedėjai 
yra atsakingi už dalykų, kuriuos dėsto katedroje dirbantys dėstytojai, kokybę ir šių dalykų studijų 
eigą. Studijų programos vykdymą administruoja dekanas ir akademinių reikalų prodekanas.  

Savianalizės medžiagoje per mažai dėmesio skirta programos vadybos aprašymui. 
Susidaro įspūdis, kad programos svarstymas ir tvirtinimas baigiasi fakulteto Taryboje.  

Vizito į aukštąją mokyklą metu gauta papildoma informacija, dalyvavo studijų 
departamento atstovai, atsakė į ekspertų klausimus. Tačiau socialinių partnerių dalyvavimas 
rengiant ir diskutuojant studijų programos klausimais galėtų būti ryškesnis. Susitikime su 
socialiniais partneriais, įmonių atstovai pareiškė pastabas dėl absolventų vadybinių žinių 
trūkumo, reikėtų atkreipti dėmesį į glaudesnį bendradarbiavimą su aukštųjų technologijų įmonių 
atstovais ir išklausius jų poreikius priimti atitinkamas išvadas. 

Iš savianalizėje pateiktos informacijos galima daryti išvadą, kad studentų apklausos yra 
periodiškai atliekamos, analizuojami šių apklausų rezultatai. Vizito metu tiek dėstytojai, tiek 
studentai  apklausą ir jos vertinimo sistemą siūlė dar tobulinti, kad ji būtų kuo objektyvesnė, 
reikėtų siekti, kad kuo daugiau studentų atliktų apklausą ir padidintų apklausos rezultatų 
patikimumą. 

Reiktų pažymėti, kad programos vidinio ir išorinio vertinimo rezultatus reikėtų 
veiksmingiau panaudoti  tobulinant studijų procesą. 

 
Srities stiprybės:  

• studentų apklausos yra periodiškai atliekamos, analizuojami šių apklausų rezultatai.  
Srities silpnybės:  

• Skatintinas socialinių partnerių dalyvavimas programos vadyboje 

• Studentų dalyvavimas apklausose yra tobulintinas, užtikrinant, kad kuo didesnis studentų 
skaičius dalyvautų apklausose ir tyrimų rezultatai būtų patikimesni ir reprezetatyvūs.  
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III. REKOMENDACIJOS  

 
1. Absolventų mokslinės praktikos galimybes apriboja nedidelis aukštųjų technologijų 
įmonių skaičius Lietuvoje, kuriose yra tokių specialistų paklausa. Sudarytos 
bendradarbiavimo sutartys su aukštųjų technologijų įmonėmis galėtų palengvinti praktikų 
organizavimą. Rekomenduojame stiprinti ryšius su aukštųjų technologijų įmonėmis ne tik 
VU tyrimų institutais, siekiant išplėsti praktikos galimybes. 

 
2. Studijų programos rengėjams reikėtų svarstyti galimybes orientuotis ir į užsienio studentų 

rengimą.   
 

3. Studentų apklausos rodo, kad 20 proc. studentų studijų procesą vertina neigiamai. 
Rekomenduojame tobulinti apklausą ir jos vertinimo sistemą, kad ji būtų kuo 
objektyvesnė. Programos vidinio ir išorinio vertinimo rezultatus reikėtų veiksmingiau 
panaudoti  tobulinant studijų procesą. 

 
4. Studijų programos vadybai reikėtų skirti daugiau dėmesio, užtikrinant geresnį studentų ir 

socialinių partnerių dalyvavimą jos rengime, realizavime, praktikų organizavime bei 
sudarant palankesnes sąlygas įsidarbinti ne tik mokslinių tyrimų institutuose ar 
universitetuose, bet ir įmonėse. 
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 IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  
 
Vilniaus universiteto studijų programa Fizikinės technologijos ir jų vadyba (valstybinis kodas – 
621J50001) vertinama teigiamai. 
 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 
įvertinimas, 
balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 

2. Programos sandara 3 

3. Personalas  4 

4. Materialieji ištekliai 4 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba  3 

 Iš viso:  20 

* 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. Mindaugas Jurevičius 
 
(parašas) 

   

Grupės nariai: 
Team members: 

Prof. Jolanta Janutėnienė 
 
 
(parašas) 

 Dr. Vigantas Kumšlytis 
 
 
(parašas) 

 Domas Rimeika 
 
 
(parašas) 


