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Eil. 

Nr. 

Ekspertų rekomendacijos 

 

Aukštosios mokyklos atlikti arba 

planuojami veiksmai  

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos  

1 Labai smulkiai aprašyti numatomi studijų rezultatai galėtų būti 

pateikti glausčiau, kad galiausiai kiekvienam studijų dalykui 

būtų priskiriama ne daugiau 5-6 studijų rezultatų. Kita vertus, 

kursų aprašuose galėtų būti labiau akcentuojami analitiniai 

gebėjimai ir verslumo požiūris.  

2014-05-22 Ekonomikos ir verslo pagrindų 

bakalauro studijų programos komiteto 

posėdyje svarstytos studijų programos  

ekspertinio vertinimo išvados ir 

rekomendacijos, parengtas rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonių planas.  

Priimtas sprendimas naujai rengiamų dalykų 

ir atnaujinamų dalykų aprašuose naudoti ne 

daugiau 6 studijų rezultatų. Dalykų 

aprašuose akcentuoti analitinius gebėjimus 

ir verslumo požiūrį dalyko temų atžvigiu.     

SPK posėdžio protokolas Nr. 1   

 

2014–2016  
 

 

 

2 Turėtų būti akcentuojamas ir įgyvendinamas integruotas 

požiūris, ypač didinant programoje dalyvaujančių fakultetų ir 

katedrų bendradarbiavimo ir verslumo koordinavimo 

intensyvumą ir efektyvumą. . pageidautina, kad atsakingi 

padaliniai skirtų daugiau dėmesio koordinavimui ir užtikrintų, 

kad programa būtų įgyvendinama kaip bendra veikla 

dalyvaujant vienodomis sąlygomis. Tai ypač (bet ne vien tik) 

liečia modulį „Savarankiška pedagoginė praktika“. Be to, 

rekomenduojama apsvarstyti studijų dalykų numatomų studijų 

rezultatų matricos parengimą, kas leistų kontroliuoti 

tarpdisciplininį programos sandaros pobūdį. 

 

Įgyvendintas projektas „Praktinis studentų 

verslumo ugdymas Lietuvos edukologijos 

universitete: esamos situacijos analizė ir 

rekomendacijų parengimas“, finansuojamas 

LR ŠMM. Parengtos rekomendacijos LEU 

administracijai ir akademiniams padaliniams 

dėl pedagoginių praktikų organizavimo.   

 

2014-05-22 Ekonomikos ir verslo pagrindų 

bakalauro studijų programos komiteto 

posėdyje svarstytos studijų programos 

ekspertinio vertinimo išvados ir 

rekomendacijos, parengtas rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonių planas.  

 

 

2014–2016 

 



SPK posėdžio protokolas Nr. 1   

Parengta ir 2015-05-22 SPK posėdyje 

patvirtinta studijų rezultatų matrica 

tarpdisciplininiam programos sandaros 

pobūdžiui užtikrinti.  

3 Rekomenduojama nuolat peržiūrėti metodinius išteklius, 

įskaitant virtualaus mokymosi aplinką, ir aktyviai naudoti 

nuotolinių studijų įrankių teikiamas galimybes. Taip pat 

rekomenduojama didaktinėje metodologijoje įdiegti 

atitinkamus mišraus (angl. blended) mokymosi įrankius. 
 

2014-11-12  Ekonomikos ir verslo pagrindų 

bakalauro studijų programos komiteto 

posėdyje priimtas sprendimas dėl metodinių 

išteklių talpinimo VMA ir nuotolinių studijų 

įrankių naudojimo.   

SPK posėdžio protokolas Nr.2   

 

 

 

2014–2016 

 

4 Samdant naujus dėstytojus (taip pat ir užsienio), 

rekomenduojama reikalauti daugiau praktinių gebėjimų ir 

patirties, o esamų dėstytojų kvalifikacijos kėlimui skirti 

visokeriopą paramą siekiant integruoti labiau verslumu 

pagrįstą požiūrį ir į pedagoginius kursus. 

 

 

2014-11-12  

Ekonomikos ir verslo pagrindų bakalauro 

studijų programos komiteto posėdyje 

priimtas sprendimas dėl dėstytojų 

kvalifikacijos tobulinimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo planų sudarymo.  

SPK posėdžio protokolas Nr.2   

2014–2016  

5 Biblioteka turėtų turėti plėtros planą, kuris užtikrintų, kad 

bibliotekos fondai atitinka programos poreikius pvz. daugiau 

vadovėlių (ir jų egzempliorių) užsienio kalba. 

 

 

Rekomendacija pateikta bibliotekos 

administracijai. 

 

Kiekvieną savaitę biblioteka pateikia 

informaciją dėl leidinių lietuvių ir užsienio 

kalba užsakymo.  

  

 

2014–2016  

7 Toliau galėtų būti plėtojamas bendradarbiavimas ir 

partnerystės. Galėtų būti aktyviau išnaudojamos jau turimos 

tarptautinio bendradarbiavimo sąlygos, ypač studentų 

atžvilgiu. Ypač rekomenduojama parengti daugiau priemonių 

skatinančių studentus ir dėstytojus dalyvauti mobilumo 

programose. Angliškai dėstomi studijų dalykai taip pat galėtų 

2014 m. sausio  28 d.  SMF  Tarybos  

nutarimu Nr. 25,   sudarytas atnaujintas 

Ekonomikos ir verslo pagrindų studijų 

programos  komitetas; 

 2014 m. gegužės 22 d. Programos komiteto 

posėdyje pritarta studijų programos 

 

 

2014–2016 

 



būti patrauklūs atvykstantiems Erasmus programos 

studentams. 

 

 

komiteto narių kuruojamoms sritims bei 

funkcijų pasiskirstymui.  
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Parengti dalykų aprašai angliškai 

dėstomiems studijų dalykams, šie dalykai 

įtraukti į LEU mobilumo programų sąrašus.  

8 Kalbant apie studentų nubyrėjimą, katedra turėtų atidžiai 

stebėti su sistema/ institucija susijusias priežastis, pvz. darbo 

krūvio apskaičiavimą ir paskirstymą, tvarkančio ar 

konsultavimo trūkumus. 

 

 

Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedros 

posėdžiuose reguliariai svarstomi darbo 

krūvio paskirstymo klausimai, vykdoma 

atliekamo konsultavimo darbo stebėsena.  

2014–2016  

9 Studentų moksliniai tyrimai turėtų būti dar labiau skatinami, 

siekiant suteikti jiems akademines kompetencijas 

Įkurta fakulteto studentų mokslinė draugija. 

Organizuojama kasmetinė nacionalinė 

jaunųjų mokslininkų 

konferencija  „Moksliniai praktiniai tyrimai  

baigiamuosiuose darbuose“, kurioje 

dalyvauja studijų programos studentai.  

2014–2016  

10 Turėtų būti įgyvendintas planas padidinti bakalaurinių darbų 

švietimo verslumo temomis skaičių. LEU turėtų pasirūpinti 

tokio profilio mokytojų įdarbinimo galimybėmis, nes jokioje 

mokykloje jiems nėra viso etato. 
 

2014-11-12  

Ekonomikos ir verslo pagrindų bakalauro 

studijų programos komiteto posėdyje 

priimtas sprendimas, kad ne mažiau 30 proc.  

bakalaurinių darbų  būtų rengiami švietimo 

verslumo temomis   
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2014–2016  

11 Siekiant kad ryšys tarp numatomų studijų rezultatų, pasiektų 

studijų rezultatų ir įsidarbinamumo taptų skaidresnis ir 

aiškesnis, pasiekti studijų rezultatai (ne tik žinios ir jų 

taikymas, bet taip pat tyrėjo gebėjimai, socialiniai gebėjimai ir 

asmenybės augimas) galėtų būti matuojami tinkamai ir 

skaidriai taikant tinkamus egzaminavimo būdus. 

Rekomenduojama sukurti aiškią studijų rezultatų pasiekimo 

2014-05-22  

Ekonomikos ir verslo pagrindų bakalauro 

studijų programos komiteto posėdyje 

svarstytos studijų programos ekspertinio 

vertinimo išvados ir rekomendacijos, 

parengtas rekomendacijų įgyvendinimo 

priemonių planas.  

2014–2016  

http://www.leu.lt/lt/leu_nk2014/nk2014_bdtyrimai.html
http://www.leu.lt/lt/leu_nk2014/nk2014_bdtyrimai.html
http://www.leu.lt/lt/leu_nk2014/nk2014_bdtyrimai.html
http://www.leu.lt/lt/leu_nk2014/nk2014_bdtyrimai.html


egzaminavimo sistemą siekiant, kad būtinas ryšys tarp 

numatomų studijų rezultatų ir įsidarbinamumo taptų labiau 

matomas. 
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12 Rekomenduojama matomiau ir skaidriau parodyti kokybės 

užtikrinimo priemonių efektyvumą ir veiksmingumą. 
 

Studentų apklausų pristatymas ir aptarimas 

su studijų programos dalyviais. 

Studijų kokybės užtikrinimo priemonių 

efektyvumo vertinimas Ekonomikos ir 

verslo pagrindų bakalauro studijų programos 

komiteto posėdžiuose (protokolas Nr.  1, 2, 

3) 

2014–2016  

13 Kadangi įstojančių studentų lygis, akivaizdu, ne visada yra 

vienodas, gali prireikti papildomai siūlomų vadovavimo ir 

konsultavimo paslaugų. Rekomenduotinos papildomos 

dėstytojų paslaugos.  
 
 

Ekonomikos ir verslo pagrindų bakalauro 

studijų programos komiteto posėdyje 

priimtas sprendimas dėl dėstytojų 

kvalifikacijos tobulinimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo planų sudarymo.  

SPK posėdžio protokolas Nr.2   

  

 

Parengė Ekonomikos ir verslo pagrindų studijų programos komitetas. Pirmininkas – doc. dr. Romualdas Stankaitis. 


