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Tarptautinės prekybos studijų programa tobulinama pagal Verslo vadybos fakulteto dekano 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-57 patvirtintą  

studijų programos tobulinimo planą, parengtą pagal išorinio vertinimo ekspertų pateiktas rekomendacijas.   

 

Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1. 

Norint padidinti programos rezultatų 

tarptautiškumą, reikėtų atsižvelgti į 

užsienio kalbų vartojimą, tarptautinių 

įmonių komercinę naudą ir studijų 

turinio stiprinimą tarptautiniu turiniu. 

Taip ši programa priartėtų prie Europos 

standartų ir būtų patrauklesnė pagal 

Erasmus judumo programą 

atvykstantiems studentams. 

Studijų turinio stiprinimas tarptautiniu turiniu atliktas į 

studijų planą įtraukus tarptautinės prekybos modulį (VK 

direktoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-78); 

atnaujinus ir patvirtinus Tarptautinės prekybos studijų 

programos studijų rezultatus (VK direktoriaus 2016-04-19 

įsakymas Nr. V-111). 

 

Studentų užsienio kalbų žinios ir tarptautiškumas 

tobulinami VVF vykstančių renginių anglų kalba metu. 2015 

m. lapkričio 16 d. vykusiame tarpkultūriniame seminare su 

Tom Moore taikomųjų mokslų universiteto studentais 

dalyvavo 2 Tarptautinės prekybos 2-ojo kurso studentai. 

2016-09-08  surengtame Creativity Camp renginyje dalyvavo 

3 pirmojo kurso Tarptautinės prekybos studentai. 

 

Tarptautinės savaitės metu organizuojamos paskaitos 

užsienio kalba. 2014 – 2015 m.m. – Verslo anglų k., 2015-

2016 m.m. – Verslo anglų k., Finansai, Darnioji plėtra ir 

Socialiai atsakingas verslas.  

 

2014-2017 m. 

m.  

Veiksmai 

atlikti 2015-

05-04;  

2016-04-19 

 

 

 

 

Veiksmai 

atlikti 

2015-11-16; 

2016-09-08. 

 

 

 

Veiksmai 

atlikti 2015-

09 

2016-04 

 



2 

 

Koreguotas verslo užsienio kalbos modulių išdėstymas 

studijų plane, nuolatinių studijų studentams modulis 

„ištęstas“ per visą semestrą. 

 

 

 

Skelbiant konkursą dėstytojų pareigoms užimti prioritetas 

teikiamas anglų kalbą mokantiems dėstytojams. 

Veiksmas 

atliktas 2014 

-09 

 

 

 

Veiksmai 

atlikti 2014-

05 2015-05 

 

2. 

Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai 

siekiama numatomų studijų rezultatų, 

visoje modulių medžiagoje turi būti 

naudojamos naujausios nuorodos ir 

naujausia mokslinių tyrimų metodika. 

Apskritai, šios programos apimtis ir 

studijų turinio metodikos modelis turėtų 

būti lyginami su akredituotomis 

šiuolaikinėmis geriausių aukštojo 

mokslo institucijų tarptautinėmis 

studijomis arba programomis, kurios 

siekia panašių tikslų ir numatomų 

studijų rezultatų. 

Atlikta užsienio šalių studijų programų, kurios siekia 

panašių tikslų ir numatomų studijų rezultatų, analizė, kurios 

metu buvo išnagrinėti 13 Europos ir Amerikos aukštųjų 

mokyklų studijų programų tikslai, numatomi studijų 

rezultatai, apimtis kreditais ir studijų programų turinys.  

 

Atnaujintas studijų planas, kuriame pakeistas modulių 

išdėstymas atsižvelgiant į užsienio šalių programų, siekiančių 

panašių tikslų ir studijų rezultatų, patirtį (VK direktoriaus 

2016-04-19 įsakymas Nr. V-111).  

 

Atnaujinti visų modulių aprašai, atsižvelgiant į atnaujintus 

studijų rezultatus bei nurodant naujausius literatūros šaltinius 

bei į turinį įtraukiant naujausius pasaulinius prekybos srities 

pasiekimus. 

2014-2017 m. 

m. 

Veiksmas 

atliktas 

2016-01-20 

 

 

 

 

Veiksmas 

atliktas 

2016-04-19 

 

 

Veiksmas 

atliktas 

2016 – 09  

3. 

Programos sandara pernelyg orientuota į 

nacionalinę darbo rinką, o ne į šios 

mokslo srities pasiekimus, įvertinus 

tarptautiniu lygmeniu, rekomenduojama 

orientuotis į platesnę perspektyvą, 

įtraukiant į programą naujausius mokslo 

pasiekimus ir susijusią studijų sritį. 

Darbuotojai turėtų pripažinti Europos 

karjeros perspektyvą ir kitas darbo 

Programos sandara išplėsta į tarptautinį lygmenį turinį 

nuosekliai orientuojant nuo vidaus į išorės (tarptautinės) 

prekybos specifiką (atnaujinti studijų rezultatai, studijų planas 

bei modulių aprašai).  

 

Studijų programoje dėstantys dėstytojai prasidedant 

moduliui atnaujina literatūros sąrašą bei teikia siūlymus 

katedrai ir bibliotekai įsigyti naujausią literatūrą studijoms.  

 

2014-2017 m. 

m. 

Veiksmas 

atliktas 2016 

-09 

 

 

Veiksmai 

atlikti 2014-

2015 m.m. 

2015-2016 
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rinkos galimybes ir pagerinti studijų 

turinio metodinę bazę naujausiais 

pasiekimais ir geriausia tarptautine 

verslo praktika. 

 

 

 

Dėstytojams suorganizuota paskaita apie gerąją verslo 

praktiką „Verslas Indijoje“, kurią skaitė prof. Kumar Rai.  

m.m 

 

Veiksmas 

atliktas 2016-

04-19 

4. 

Kadangi pasikeitė programos mokymosi 

modelis, jis tapo labiau koncentruotas ir 

individualus, vertinimo savaitė pabaigus 

kursą gali būti pernelyg intensyvi. Taigi 

studijų modulių sistemą reikėtų 

patobulinti. Siekiant užtikrinti studijų 

veiksmingumą, reikėtų vienodesnės 

įvertinimų sistemos ir modulių apimties, 

taip pat stengtis įtraukti studentus į 

mokslinius tyrimus ir mokslo taikomąją 

veiklą. 

Modulio pradžioje sudaromi modulio atsiskaitymo 

tvarkaraščiai, kurių tikslas išvengti didelio intensyvumo 

modulio pabaigoje. Tvarkaraščius susiderina modulio 

dėstytojai, pateikia katedrai bei modulio pradžioje informuoja 

studentus. 

 

Katedroje tvirtinamos egzaminų, savarankiškų ir projektinių 

darbų užduotys – kiekvieno modulio pradžioje, modulio 

dėstytojai susitinka su katedros vedėju aptarti savarankiškų ir 

projektinių darbų eigos, suderinti atsiskaitymų datas. 

Katedroje tvirtinamos egzaminų ir projektinių darbų užduotys. 

Stebima, kad modulio egzamino užduotys atitiktų modulio 

apraše nurodytus studijų rezultatus. Egzamino rašto darbai 

pateikiami katedros vedėjui. Taip stebimas vertinimo 

atitikimas atliktų užduočių kokybei.  

 

Pakeistos modulyje esančių tarpinių, savarankiškų darbų ir 

egzamino vertinimo dalys kaupiamajame vertinime  
atsižvelgiant į jų svarbą siekiant studijų rezultatų (atnaujinti 

modulių aprašai) modulių rezultatų įvertinimas tapo 

veiksmingesnis. 

 

Kasmet organizuojama studentų mokslinė konferencija 

„Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“. 2015 m. joje  

dalyvavo 4, o 2016 m. 5 Tarptautinės prekybos studentai. 

2014-2017 m. 

m. 

Veiksmai 

atlikti 2014-

2015 m. m. 

2015-2016 

m.m. 

 

 

 

Veiksmai 

atlikti 

2014-2015 m. 

m. 2015-2016 

m.m. 

 

 

 

 

Veiksmas 

atliktas 2016-

09 

 

 

 

 

Veiksmai 

atlikti 2015-

03 

2016-03 
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Tarptautinio verslo katedros vedėja       Neringa Miniotienė 


