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Akredituota supaprastinta tvarka – SKVC pastabų nėra 

 

 
Sritis 

 
Koreguotina 

veikla 

 
Stiprinimo priemonės 

 
Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 
Tarpiniai rezultatai ir 

jų stebėsena  

 
Rezultato kriterijai 

Priemonių  

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

Programos 

tikslai ir 

numatomi 

studijų 

rezultatai 

Patikslinti 

programos studijų 

rezultatus. 

Programos studijų 

rezultatų tikslinimas, 

atsižvelgiant į darbo 

rinkos pokyčius 

FIEKM studijų 

programos 

komiteto nariai 

2014 /2016   
Tikslinti studijų 

rezultatus 

Patikslinti 

studijų 

rezultatai 

 

Programos 

sandara  

Didinti laisvai 

pasirenkamų 

studijų dalykų 

skaičių 

Į programą įtraukti 

papildomi laisvai 

pasirenkami studijų 

dalykai  

Prof. dr. D. 

Cibulskienė 

2014/2015 

m. 
 

Įtraukti studijų 

dalykai: 

„Taikomosios 

statistikos 

metodai“ ir 

„Laiko eilučių 

ekonometriniai 

modeliai“ 

  

Personalas  

Dėstytojų 

tarptautinio 

judumo 

didinimas 

Dėstytojų 

dalyvavimas 

Erasmus+ mobilumo 

programoje 

FIEKM studijų 

programos 

komiteto nariai 

 

2015/2016 m.  

Daugiau nei 50 

proc. studijų 

programos 

dėstytojų dalyvauja 

Erasmus+ 

mobilumo 

programoje 

  

Materialieji 

ištekliai  
-        

 
Studijų eiga 

ir jos 

vertinimas  

Sumažėjęs 

studentų 

skaičius, 

tarptautinis 

judumas.  

Vystyti programos 

tarptautiškumo 

dimensiją: padėti 

studentams 

pasinaudoti kitų 

šaltinių (ne tik 

Erasmus programos) 

teikiamomis 

FIEKM studijų 

programos 

komiteto nariai 

 

2015-2017  

Išvykusių 

magistrantų 

skaičius 

Procentai nuo 

visų 

Ekonomikos 

magistrantūro

s studentų 

skaičiaus 

 



 
Sritis 

 
Koreguotina 

veikla 

 
Stiprinimo priemonės 

 
Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 
Tarpiniai rezultatai ir 

jų stebėsena  

 
Rezultato kriterijai 

Priemonių  

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

tarptautinio studijų 

mobilumo 

galimybėmis, ieškoti 

būdų mobilumo 

programomis 

pasinaudoti ir ištęstine 

studijų forma 

studijuojantiems. 

Organizuoti 

trumpalaikes 

magistrantų išvykas į 

užsienio universitetus 

ar institucijas 

Magistrantų 

dalyvavimo 

tarptautinėse 2014 

/2016konferencijose 

užsienio 

universitetuose 

skatinimas 

Būtina didinti 

studentų 

tarptautines 

kompetencijas  

Studentams dėsto iš 

užsienio aukštosios 

mokyklos atvykęs 

dėstytojas 

Prof. dr. D. 

Cibulskienė 
2015-2016  

Atvykusių dėstytojų 

skaičius 

2015-2016 m.m. 

paskaitas dėstė 

prof. M. Cassell 

iš JAV Kento 

universiteto 

(atvyko pagal 

ŠMPF 

finansavimą). 

 



 
Sritis 

 
Koreguotina 

veikla 

 
Stiprinimo priemonės 

 
Atsakingasis 

asmuo / grupė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

pradžia / 

pabaiga  

 
Tarpiniai rezultatai ir 

jų stebėsena  

 
Rezultato kriterijai 

Priemonių  

įgyvendinimas 

periodo 

pabaigoje  

(proc. ar kt.) 

Pastabos  

Programos 

vadyba  

Atskirų grupių 

veiklos 

koordinavimas 

programos 

valdymo 

sistemoje 

Programos kokybės 

užtikrinimas 

vykdomas keliais 

lygiais: Universiteto, 

fakulteto, 

Ekonomikos 

administravimo 

katedros, dėstytojo ir 

studento 
Stiprinti atskirų grupių 

veiklos koordinavimą. 

Į studijų kokybės 

vertinimą aktyviau 

įtraukti studentus, 

socialinius dalininkus, 

aktyvinti studijų 

kokybės programos 

komiteto veiklą ir pan. 

FIEKM 

magistrantūros 

studijų 

programos 

komiteto nariai 

 

2014 /2016 

Įveiklinti FIEKM 

programos komiteto 

narius koreguojant 

studijų dalykų 

korteles, teikiant 

pasiūlymus dėl 

studijų programų 

tobulinimo  

 

Aiškesnis 

programos 

tobulinimo 

koordinavimas 

tarp Ekonomikos 

katedros, 

Ekonomikos 

studijų programų 

komitetų ir 

Socialinių mokslų 

fakulteto studijų 

programų 

vertinimo 

komiteto. 

 

 Aiškesnis atskirų 

grupių veiklos 

koordinavimas 

 

Pravesti du 

FIEKM 

studijų 

programos 

komiteto 

posėdžiai 

 

 

 


