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Programos 

tikslai ir 

numatomi 

studijų 

rezultatai 

        

Programos 

sandara  

        

        

        

Personalas  
Materialieji 

ištekliai  

Dėstytojų 

tarptautinio 

mobilumo 

skatinimas, 

nuolatinis 

kvalifikacijos 

kėlimas, anglų 

kalbos įgūdžių 

tobulinimas. 

Dalykinės anglų 

kalbos mokymai 
Prof. dr. D. 

Cibulskienė 2013 m. Egzaminas raštu. 
Dalykinės anglų 

kalbos mokymų 

programa 

Dalyvavo 69 

proc. katedros 

dėstytojų 
 

Labai kintantis 

dėstytojų darbo 

krūvis.   

Dėstytojų atestacija ir 

dalyvavimas konkurse 

pareigoms 

Visi dėstantys 

dėstytojai  
Kasmet 

Dėstytojai atestuojasi 

pagal atestacijos 

tvarkaraštį.  

Dėstytojų 

atestacija  
Visi dėstantys 

dėstytojai  

2015 m. 

atestuota 

S. 

Skunčikie

nė, 

SMEKP-
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Priemonių 

diegimas 

(įskaitant 

finansines) 

skatinant 

mokslinių tyrimų 

plėtrą ir tyrimų 

rezultatų 

publikavimą. 

Teikiamos paraiškos 

Lietuvos mokslo 

tarybai dėl 

mokslininkų grupių 

projektų.  

Prof. dr. 

Tamašauskienė 

Z. 
Doc. dr. Dalia 

Rudytė 
 

2015/2018 
Patvirtintas dviejų 

projektų finansavimas 

Rengiama tarpinė 

ataskaita Lietuvos 

mokslo tarybai 

D. Rudytė, D. 

Ruplienė, L. 

Garšvienė, S. 

Skunčikienė, 

R. 

Bajoriūnienė    

Z. 

Tamašaus

kienės 

vadovauja

mas 

projektas 

be 

tarpinės 

ataskaitos 

        

 
Studijų eiga 

ir jos 

vertinimas  

Rekomenduojama 

skatinti studentų 

bei fakulteto 

darbuotojų 

tarptautinį 

mobilumą. 

Studentai dalyvauja 

mainų programose, 

dėstytojai skaito 

paskaitas pagal Erasmus 

programą.  

Prof. dr. 

Tamašauskienė 

Z. 
2014-2015  

Išvykusių studentų 

skaičius 

Procentai nuo 

visų 

Ekonomikos 

bakalauro 

studentų 

skaičiaus 

 

Būtina skatinti 

studentų (tame 

tarpe ir užsienio) 

pritraukimą.  

Atvykstantiems užsienio 

studentams katedros 

dėstytojai skaito 

paskaitas 

Prof. dr. 

Tamašauskienė 

Z. 
2014-2015  

Atvykusių studentų 

skaičius 

Procentai nuo 

visų 

Ekonomikos 

bakalauro 

studentų 

skaičiaus 

 

 
Ieškoti socialinių 

partnerių stipendijų 

Ekonomikos 

bakalauro  

studijų 

programos 

komiteto nariai 

 

2014 /2016  

Bent viena 

socialinių 

partnerių 

stipendija 

Ieškoti 

socialinių 

partnerių 

stipendijų 
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Bendradarbiauti su 

bendrojo lavinimo 

mokyklomis 

S. Skunčikienė 2015-2016 

Konkursas Ekonomisto 

profesijos studijų 

populiarinimui, 

paskaitos mokinukams, 

ekonomikos olimpiadų 

organizavimas 

Sukurtas 

videoklipas apie 

ekonomikos 

studijas, skaitomos 

paskaitos Šiaulių 

apskrities 

gimnazijose, 

suorganizuota 

regioninė 

ekonomistų 

olimpiada.  

 

SMEKP-

15 

(olimpiad

os 

organizav

imas) 

Programos 

vadyba  

Rekomenduotinas 

bendradarbiauti su 

kitomis 

aukštosiomis 

mokyklomis (ir kt. 

Mokslo 

institucijomis) 

vykdant 

Ekonomikos 

studijų programą. 

Bendradarbiavimas su 

kitomis aukštosiomis 

mokyklomis 

Prof. dr. Z. 

Tamašauskienė 
2015-2016 

Studentų dalyvavimas 

kitų aukštųjų mokyklų 

organizuojamuose 

konferencijose.  

Jaunųjų 

mokslininkų 

mokslinės 

konferencijos 

Dariusių 

pranešimus 

kitų aukštųjų 

mokyklų 

konferencijose 

studentų 

skaičius.  

 

Studijų 

programa realiai 

vykdoma geriau 

nei jos vadyba 

pristatoma 

savianalizės 

suvestinėje. 

Kiekvienais metais 

atnaujinama Studijų  

programos komiteto 

sudėtis  
 

 

 

 

Prof. dr. Z. 

Tamašauskienė 
2014/2016 Atnaujinta Studijų 

komiteto sudėtis, 

peržiūrėtos komiteto 

veiklos funkcijos.  

Peržiūrėti ir 

atnaujinti studijų 

programos 

moduliai, kuriami ir 

traukiami į studijų 

programą nauji 

dalykų moduliai.  

Akredituotų  ir 

naujai sukurtų 

studijų dalykų 

skaičius.  

Atnaujint

a 

komitetų 

sudėtis 

SMEKP-

4, studijų 

dalykų 

atnaujinat 

s ir naujų 

dalykų 

svartymas 
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