
PASKESNĖS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 

 

EKONOMIKA IR DARNUS VERSLAS (618L10001)  

Bakalauro studijų programa 

 

 

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 

Studijų programos 

apraše pateikti 

tikslai ir rezultatai 

galėtų labiau 

atspindėti 

jungtinių  studijų  

programų 

suteikiamas 

galimybes įgyti 

daugiau žinių ir 

gebėjimų 

studijuojant 

internacionalinėje 

aplinkoje. Tai 

vertėtų akcentuoti 

perkeliamuose 

gebėjimuose ir tuo 

pačiu 

rezultatuose. 

Koreguoti studijų 

programos apraše 

pateiktus tikslus ir 

rezultatus, labiau 

atspindint žinias ir 

gebėjimus, kuriuos 

studentai įgyja 

studijuodami 

internacionalinėje 

aplinkoje 

Ekonomikos ir 

darnaus verslo 

studijų 

programos 

komiteto nariai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koreguoti 

perkeliamieji 

gebėjimai, įgyti 

studijuojant studijų 

programos dalykus 

Koreguoti 

perkeliamieji 

gebėjimai, įgyti 

studijuojant studijų 

programos dalykus 

  

Mažai 

akcentuojama 

tarptautiškumo 

nauda, kurią 

vykdant programą 

gautų abiejų 

institucijų 

studentai, 

dėstytojai, 

administratoriai 

Labiau akcentuoti 

tarptautiškumo naudą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikos ir 

darnaus verslo 

studijų 

programos 

komiteto nariai 
 

 

2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labiau akcentuojama 

tarptautiškumo nauda, 

kurią gauna tiek 

studentai, tiek ir abiejų 

šalių dėstytojai 

   



 

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 

sandara  

Programa yra 

intensyvi, 

moderni ir tai yra 

ne mažas iššūkis 

dėstytojams ir 

studentams, 

siekiant numatytų 

programos tikslų. 

Studijavimas ir 

dėstymas anglų 

kalba gali kelti 

grėsmę programos 

vykdymo ir 

laukiamų studijų 

rezultatų kokybei. 

 

Reguliariai peržiūrėti 

studijų tikslus,  

studijuojamų dalykų 

temas, atnaujintistudijų 

dalykų literatūrą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikos ir 

darnaus verslo 

studijų 

programos 

komiteto nariai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujintos studijų 

dalykų kortelės, 

koreguoti studijų 

programos tikslai 

Dėstytojai kasmet 

atnaujina 

studijuojamo 

dalyko literatūrą, 

peržiūri anotaciją 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akredituotų  ir 

naujai sukurtų 

studijų dalykų 

skaičius.  

 

Rekomenduojam 

a peržiūrėti 

studijų plano 

nuoseklumą 

Peržiūrėti  studijų plano 

nuoseklumą, koreguoti 

studijų dalykus 

Prof. dr. Z. 

Tamašauskienė 

2013-2016 Peržiūrėtas studijų 

plano nuoseklumas, 

koreguoti studijų 

dalykai 

Koreguota studijų 

programa 

  

Personalas  Personalas, 

dirbantis 

programoje turėtų 

turėti tarptautinės 

dėstymo patirties. 

Kai kuriems 

dėstytojams 

būtina intensyviai 

rengtis programos 

įgyvendinimui.  

Dalykinės anglų kalbos 

mokymai 

Prof. dr. D. 

Cibulskienė 

2013 m. Egzaminas raštu. Dalykinės anglų 

kalbos mokymų 

programa 

Dalyvavo 69 

proc. katedros 

dėstytojų 

 

Materialieji 

ištekliai  

–        



 

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  

 

Studijų eiga 

ir jos 

vertinimas  

Programos 

įgyvendinimui 

vėliau bus 

reikalingas 

papildomas 

finansavimas, kas 

gali tapti kliūtimi 

studentams 

pritraukti. 

Pasirašytos tikslinio 

finansavimo sutartys su 

AB Rėkyva, UAB 

Bodesa, UAB Šiaulių 

vandenys, AB 

Neaustinės medžiagos 

bei Akmenės rajono 

savivaldybe 

 

Prof. dr. Z. 

Tamašauskienė 

2015 Gautos dvi tikslinio 

finansavimo vietos 

Remiantis tikslinio 

finansavimo 

sutartimi 2015 m. į 

programą priimti du 

studentai 

Studentų , 

gavusių 

tikslinio 

finansavimo 

vietas, skaičius 

 

Programos aprašą 

rekomenduojama 

papildyti 

informacija apie 

papildomus 

reikalavimus 

stojantiesiems, 

užtikrinančius, 

kad jungtinio 

kvalifikacinio 

laipsnio siekiantis 

asmuo būtų 

pasirengęs 

studijuoti 

kalbomis, 

kuriomis 

numatoma 

vykdyti studijas. 

Pakoreguoti programos 

aprašą 
Ekonomikos ir 

darnaus verslo 

studijų 

programos 

komiteto nariai 
 

 

2014/2016  Pakoreguotas 

programos aprašas  

  

Rekomenduojama 

apibrėžti, kokią 

paramą numatoma 

teikti studentams 

siekiant tinkamai 

pasirengti 

studijoms užsienio 

kalba. 

Studijų  dalykų 

medžiagą pateikti 

moodle aplinkoje 

Ekonomikos ir 

darnaus verslo 

studijų 

programos 

komiteto nariai 
 

 

2014/2016  Visų studijuojamų 

dalykų medžiaga 

pateikta Moodle 

aplinkoje 

Akredituotų   

Moodle 

aplinkoje 

dalykų 

skaičius. 

 



 

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  

Programos 

vadybos sistema 

yra gana 

sudėtinga. 

Rekomenduojama 

patikslinti 

komitetų/komisijų 

sudėtį. 

Kiekvienais metais 

atnaujinama Studijų  

programos komiteto 

sudėtis  

Prof. dr. Z. 

Tamašauskienė 

2014/2016 Atnaujinta 

Ekonomikos ir 

darnaus verslo 

studijų programos 

komiteto, peržiūrėtos 

komiteto veiklos 

funkcijos.  

Peržiūrėti ir 

atnaujinti studijų 

programos 

moduliai, kuriami ir 

traukiami į studijų 

programą nauji 

dalykų moduliai.  

  

 

 



FINANSŲ IR INVESTICIJŲ EKONOMIKA (621L10015)  

Magistrantūros studijų programa 

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 

 

 


