UTENOS KOLEGIJOS
VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO
VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDROS
VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOS
PAŽANGOS ATASKAITA
2017 – 2020 m. m.
Eil.
Ekspertų rekomendacijos, tobulintinos sritys
Atlikti arba planuojami veiksmai
Nr.
1. Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai
Studijų programa privalo turėti aiškią tapatybę, kuria Rengiama nauja vadybos krypties studijų
pritrauktų
būsimuosius
studentus.
Anksčiau programa vietoj Verslo vadybos studijų
rekomenduojamų veiksmų rezultatai tikrai padėtų tai programos. Naujai suformuluotas studijų
pasiekti. Konkrečios šiose išvadose pateiktos programos tikslas, studijų rezultatai, dalykų
pastabos gali padėti išnagrinėti ir spręsti klausimus, sąrašas, taikomi dėstymo ir vertinimo metodai.
susijusius su programos orientavimu, tikslais ir Studijų programos tikslas, siekiami studijų
studijų rezultatais, bendrųjų įgūdžių ugdymu, taip rezultatai, turinys atliepia darbo rinkos
pat su specializuotų modulių pasiūlymu. Apskritai, poreikius, šiuolaikinių technologijų taikymą,
studijų programą reikia stiprinti.
verslo tendencijas.
Sudaryta darbo grupė nagrinėjo Verslo
vadybos studijų programos atnaujinimo
galimybes, tarpkryptinės (Verslas ir IT)
studijų programos poreikį.
Organizuotos diskusijos/ pasitarimai su
socialiniais partneriais dėl Verslo vadybos
studijų programos atnaujinimo, tarpkryptinės
(Verslas ir IT) studijų programos rengimo.

Įgyvendinimo terminai

Pastabos

iki 2020-02

Ekspertų
rekomendacija

2018 - 2019

2018 m. lapkritis gruodis

Eil.
Ekspertų rekomendacijos, tobulintinos sritys
Nr.
2. Studijų programos sandara
Verslo vadybos studijų programos nuolatinių ir
ištęstinių studijų planų atnaujinimas remiantis
Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašu,
patvirtintu 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1168.
Studijų valandų apimties – kontaktinio ir
savarankiško darbo valandų suvienodinimas
nuolatinių bei ištęstinių studijų studentams.
Reikia stiprinti studijų programos verslumo aspektą
ir naudoti jį kaip galimą skiriamąjį bruožą. Studijų
programa turėtų išnaudoti mokslinę ir praktinę
patirtį, sukauptą sėkmingai įsteigus ir vykdant
virtualias verslo praktinio mokymo firmas, kuriose
studentai „dirba“ kaip darbuotojai ir kuria panašias
struktūras į tas, kokiose baigę studijas dirbs kaip
verslininkai.

Atlikti arba planuojami veiksmai

Įgyvendinimo terminai

Atnaujintas Verslo vadybos studijų programos
studijų planas, dalykų aprašai, suvienodintos
nuolatinių bei ištęstinių studijų kontaktinio ir
savarankiško darbo valandos. Patvirtinta
Akademinės tarybos posėdžio 2018-08-01
sprendimu Nr. AT-38

2018 m. birželis

Peržiūrėtos studijų programos dalykų temos,
akcentuojant smulkųjį ir vidutinį verslą
atnaujinti literatūros šaltinių sąrašai.
Bendradarbiaujama su verslo įmonėmis,
skatinant studentų verslumą ir kūrybiškumą,
integruojant į studijų programos dalykus
patirtinį mokymą, studentams rengiant
projektinius darbus, konsultuojantis su įmonės
atstovais. ELPE projekto rezultatai: studentai
supažindinti su gyvų projektų metodu, kuris
buvo pritaikytas VV specializacijos dalyke
Prekybos ir paslaugų marketingas, rengiant
projektinius darbus.
Būtina reaguoti į studentų poreikius ir gerinti kalbos Sudarytas dalykų sąrašas, siūlomas Erasmus +
mokėjimo įgūdžius. Kai kurie dalykai galėtų būti studentams. Atvykstantys VV programos
dėstomi anglų kalba visiems šios studijų programos Erasmus+ studentai studijuoja kartu su
studentams.
nuolatiniais studijų programos studentais.
Studijuoja 4
Erasmus+ studentai.
Į
specialybinius dalykus (Vadybos, Personalo
vadybos, Prekybos ir paslaugų marketingas,
Prekybos ir paslaugų įmonių valdymas,
Tarptautinis verslas) įtrauktos temos anglų

Iki 2019-10-01
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Pastabos

Ekspertų
rekomendacija

2019-2020

2019 - 2020 m.m.

Ekspertų
rekomendacija

Eil.
Nr.

Ekspertų rekomendacijos, tobulintinos sritys

Atlikti arba planuojami veiksmai

Įgyvendinimo terminai

kalba, dalis specialybinių dalykų paskaitų,
praktinių užsiėmimų vedama anglų kalba.
3. Personalas
Studijų
programos
dėstytojų
pedagoginės kvalifikacijos kėlimas

dalykinės

ir Sudarytas katedros dėstytojų kvalifikacijos
tobulinimo planas 2017-2020 m., kuriame
akcentuojamas
dėstytojų
dalykinės
kvalifikacijos kėlimas, užsienio kalbų
tobulinimas.
Studijų programos dėstytojai kiekvienais
metais aktyviai kelia dalykinę ir pedagoginę
kvalifikaciją, dalyvauja projektuose, atlieka
mokslinius tyrimus, rengia publikacijas, skaito
pranešimus.
Kiekvienais metais 6 dėstytojai dalyvauja
Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos
(LEDA) organizuojamuose seminaruose,
konferencijose, dalykiniuose pasitarimuose.
Kiekvienais metais dėstytojai aktyviai
dalyvauja Erasmus + mobilumo programoje,
skaito paskaitas, stažuojasi, dalyvauja
konferencijose. Kiekvienais mokslo metais 3-4
studijų programos dėstytojai skaito paskaitas
užsienyje, kiti vyksta į stažuotes.
Doc. dr. R. Meištė skaitė vadybos paskaitas
Stavropolio Agrariniame universitete Rusijoje,
R. Bražulienė skaitė paskaitas Rusijos
tarptautinėje turizmo akademijoje, Maskvoje
Rusijoje, D. Stunžėnienė skaitė paskaitas Jade
taikomųjų mokslų universitete Vokietijoje bei
Rezeknės technologijų akademijoje. J.
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2017 - 2020 m.m.

2018 – 2019

Pastabos

Eil.
Nr.

Ekspertų rekomendacijos, tobulintinos sritys

Atlikti arba planuojami veiksmai

Aksomitienė ir D. Puodžiukienė stažavosi
Stavropolio Agrariniame universitete Rusijoje.
Dėstytojos J. Aksomitienė, R.PuidokaitėSavickienė, V. Satkauskienė, V.Titenienė
stažavosi Strugos tarptautiniame universitete
Makedonijoje. D. Stunžėnienė stažavosi the
Polytechnics
Institute
of
Portalegre,
Portugalijoje.
R.Puidokaitė-Savickienė
stažavosi
Fundacio
UAB
Barselonoje
Ispanijoje. Doc. dr. R. Meištė dalyvavo
NORDPLIUS
HORIZONTAL
projekto
„Studijų kokybė tarpkultūriškumo aspektu
Baltijos šalyse" baigiamojoje konferencijoje
Taline. A.Pelenienė dalyvavo tarptautiniame
inormaciniame seminare „Erasmus+Higher
Education BALTIC INFO DAYS 2018“,
Rygoje Latvijoje.
Skatinti dėstytojus aktyviau dalyvauti tobulinant 3 studijų programos dėstytojai dalyvauja
visą, o ne tik savo dalyko, studijų programą
studijų
programos
komiteto
veikloje.
Numatyta įtraukti kitus dėstytojus, kurie dėsto
Verslo vadybos studijų programoje, į šios
programos tobulinimą, siūlant naujus dalykus,
koreguojant dalykų aprašus, taikant aktyvius
studijų metodus ir pan.
Pateikti ir patvirtinti nauji laisvai pasirenkami
dalykai Verslo informacinės sistemos, Verslo
komunikacija, Idėjų dirbtuvės.
Pateiktas ir patvirtintas naujas laisvai
pasirenkamas dalykas Verslo komunikacija
rusų kalba.
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Įgyvendinimo terminai

Pastabos

2018 - 2020 m.m.

Ekspertų
rekomendacija

2018-2019

2019-2020

Eil.
Nr.

Ekspertų rekomendacijos, tobulintinos sritys

4. Materialieji ištekliai
Bibliotekos fondų atnaujinimas, reikalingos
kompiuterinės įrangos užsakymas

VV programos dalykų mokymosi medžiagos
atnaujinimas

Atlikti arba planuojami veiksmai

Įgyvendinimo terminai

Doc. dr. R. Meištė vedė kolegijos dėstytojams
seminarą „Aktyvaus mokymo(si) metodų
taikymas paskaitose“.

2018-2019 m.m.

Pagal poreikį ir galimybes kiekvienais mokslo
metais užsakomos reikalingos knygos,
periodinius verslo leidinius anglų, rusų bei
lietuvių kalbomis.
Užsakyti ir įdiegti reikalingas kompiuterines
programas. Buvo užsakomos ir naudojamos
statistinės programos SPSS licencijos. Ši
programa pakeista nemokama PSPP programa.
Programos
naudojamos
studentams
ir
dėstytojams atliekant rinkos bei marketingo
tyrimus, rašant projektinius, kursinius,
baigiamuosius darbus, mokslinius straipsnius.
Kiekvienais metais atnaujinama Verslo
vadybos studijų programos dalykų medžiaga
Moodle aplinkoje. Dėstytojai peržiūri ir
atnaujina dalykų medžiagą Moodle aplinkoje.
Akredituotas Vadybos pagrindų kursas,
parengtas Baigiamojo darbo rengimo kursas,
atnaujinti
kursai
Personalo
vadyba,
Marketingas, Marketingo tyrimai, Verslo
plano rengimo praktika, Valdymo apskaita,
Finansų pagrindai, Verslininkystės pagrindai.

2017 - 2020 m. m.

5. Studijų eiga ir jos vertinimas
Sukurti pagalbos ir paramos sistemą, padedančią Grupių kuratoriai nuolat bendrauja su
sumažinti iškritusių studentų skaičių, ypač studentais,
konsultuoja
dėl
studijų,
pasirinkusiųjų ištęstines studijas. Studijų programa atsiskaitymų, finansavimo galimybių, pirmo
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Pastabos

Kiekvienais mokslo
metais

Kiekvienais mokslo
metais

Ekspertų
rekomendacija

Eil.
Nr.

Ekspertų rekomendacijos, tobulintinos sritys

Atlikti arba planuojami veiksmai

turi išnagrinėti iškritimo priežastis, kad būtų sukurta kurso – dėl studentų adaptacijos. Nuo 2018 m.
reikiama paramos sistema ir pagerintas studijas ištęstinių kursų studentai turi grupių
baigusiųjų skaičius.
kuratorius.
Studijų programos komitetas nagrinėja
studentų pažangumo rezultatus, domisi
studentų
problemomis,
pasitenkinimu
studijomis, aptaria atliktų studentų, absolventų
apklausų rezultatus.
Siekiant spręsti nuolat mažėjančio stojančiųjų Verslo vadybos studijų programos pristatymas
skaičiaus problemą, būtina parengti rinkodaros gimnazijose, profesinėse mokyklose, studijų
strategiją. Šios strategijos rengimo neatsiejama parodose, informacijos sklaida socialiniuose
dalis– išanalizuoti pareiškėjus ir kaip jie suvokia šią tinkluose. Studijų programų viešinime aktyviai
studijų programą, kad būtų galima imtis tinkamų dalyvauja VV-17 gr. studentai, studijų
veiksmų stojančiųjų skaičiui padidinti, kuris parodose, kituose renginiuose.
vertinamu laikotarpiu yra labai žemas.
Dėstytojai vedė paskaitas mokiniams A.
Šapokos gimnazijoje Utenoje. VV studijų
programos studentai pristatė studijų programą
4 parodose, suorganizavo renginį - seminarą ir
protų mūšį, pagal Utenos kolegijos studentų
iniciatyvų skatinimo 2018 m. konkurso
projektą ,,Pirmas žingsnis link verslo kūrimo“,
kuriame
dalyvavo
Utenos
gimnazijų
moksleiviai, mokytojai, kolegijos studentai,
dėstytojai.
Nuolat pateikiama atnaujinta informacija apie
studijų programą žurnalui „Kur stoti“, AIKOS
sistemai, kolegijos internetinei svetainei ar
Facebook paskyrai apie studentų ir dėstytojų
dalyvavimą renginiuose ir kitose veiklose.
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Įgyvendinimo terminai

Pastabos

Pasibaigus semestrui

2017 – 2020

2017-2018 m.m.

2018 – 2020

Ekspertų
rekomendacija

Eil.
Nr.

Ekspertų rekomendacijos, tobulintinos sritys
Tarptautinio studentų judumo skatinimas

Reikia stiprinti studijų programos verslumo aspektą
ir naudoti jį kaip galimą skiriamąjį bruožą. Studijų
programa turėtų išnaudoti mokslinę ir praktinę
patirtį, sukauptą sėkmingai įsteigus ir vykdant
virtualias verslo praktinio mokymo firmas, kuriose
studentai „dirba“ kaip darbuotojai ir kuria panašias
struktūras į tas, kokiose baigę studijas dirbs kaip
verslininkai

Atlikti arba planuojami veiksmai

Įgyvendinimo terminai

Skatinti studentus dalyvauti Erasmus+ mainų
programoje, kad kiekvienais mokslo metais
išvyktų studijuoti ar atlikti praktikų bent po
vieną nuolatinių ar ištęstinių studijų studentą.
Pagal Erasmus+ mainų programą išvyko
studijuoti 4 VV-17 gr. studentai. 2 studentai
studijavo the Polytechnics Institute of
Portalegre, Portugalijoje; 2 studentai studijavo
Moravian
Business
College
Olomouc
Čekijoje.
Suorganizuoti susitikimai su darbdaviais,
išvykos į verslo įmones, skatinami studentai
dalyvauti verslumo projektuose bei verslumo
ugdymo
konkursuose,
konferencijose.
Studentai dalyvavo verslumo projektuose
Incorpore, Verslo aveniu, Verslo revoliucija,
Profadienis ir kt.
Studentai su dėstytojų pagalba rengia
mokslinius straipsnius, studentai skaito
pranešimus
mokslinėse
konferencijose
Lietuvoje. Kiekvienais metais 2-3 studentai ar
studentų komanda dalyvauja 2 studentų
konferencijose. Dėstytoja R.Bražulienė padėjo
studentams pasiruošti ir dalyvauti 4 Lietuvos
bei užsienio studentų konferencijose.
Dalyvauta
LR
Finansų
ministerijos
organizuotame mokslo darbų konkurse
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
panaudojimo tematika, gauta finansų ministro
padėka už parengtą baigiamąjį darbą tema

2018-2019 m.m.
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Kiekvienais mokslo
metais

2017-2020

2018 m.

Pastabos

Ekspertų
rekomendacija

Eil.
Nr.

Ekspertų rekomendacijos, tobulintinos sritys

Atlikti arba planuojami veiksmai
“UAB “Ignalinos vanduo paslaugų kokybės
vertinimas
įgyvendinant
ES
lėšomis
finansuojamą projektą”.
Dėstytojai ir studentai dalyvavo Utenos
kolegijos projekto „Incorpore“ verslumo
mokymuose, verslumo ir kūrybiškumo
ugdymo konkurse, išvykose į verslo įmones.
Projektas buvo vykdomas II etapais. 2
studentų komandos su dėstytojais laimėjusios
I vietas dalyvavo praktinėje stažuotėje
Tamperes universitete Suomijoje. II ir III
vietos laimėtojai gavo piniginius prizus.
Dėstytojų grupės vykdytas ŠMSM finansuotas
verslumo projektas „Verslo aveniu“, kurio
metu buvo parengta reali užduotis su verslo
įmone UAB „Roris ir Ko“, organizuota vaizdo
konferencija- diskusija „Verslauju drąsiai“,
seminaras
„Šiuolaikinė
lyderystė“
IB
vadovams ir dėstytojams, studentų verslumo
konkursas „Verslo renovacija - naujos idėjos“,
edukacinė išvyka.
Dėstytojų
grupės
vykdytas
ŠMSM
finansuotas verslumo projektas „Verslo
revoliucija“, kurio metu buvo parengta reali
užduotis su Sudeikių seniūnija, organizuotas
virtualus tarptautinis seminaras „Sėkmingo
verslo
žingsniai“,
studentų
verslumo
konkursas „Jaunos idėjos šiuolaikiniams
sprendimams“, edukacinė išvyka „Nuo amato
link verslo“, praktinis seminaras IB vadovams
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Įgyvendinimo terminai

2018-2019

2018 m. lapkričio mėn.

2019 m. spalio 17-18 d

Pastabos

Eil.
Nr.

Ekspertų rekomendacijos, tobulintinos sritys

Atlikti arba planuojami veiksmai
ir dėstytojams.
VV-17 gr. studentų komanda dalyvavo
tarptautinėje
IB mugėje Vilnius'2019.
Dalyvavimo mugėje rezultatai: Sidabrinis
apdovanojimas už geriausią gebėjimą pateikti
ateities verslo idėją tarp aukštųjų mokyklų
bendrovių; apdovanojimas “Tarptautiškiausia
IB 2018” už aktyviausią praktikantų siekimą
gauti EUROPEN-PEN INTERNATIONAL
kokybės pažymėjimą.
Studentų komanda dalyvavo respublikiniame
verslumo
konkurse
„Profadienis“
atrankiniuose renginiuose ir finaliniame
renginyje Vilniuje.

6. Programos vadyba
Ekspertų grupė pageidautų, kad dalininkai ir
personalas aktyviau ir sistemingiau dalyvautų
plėtojant šią studijų programą. Būtų naudinga, jei
UK vykdomai studijų programai Verslo vadyba
fakulteto lygmeniu būtų įsteigta išorinė patariamoji
valdyba, kurią sudarytų verslo ir pramonės lyderiai

Organizuojami susitikimai su verslo įmonių
atstovais dėl studentų praktikų atlikimo,
dalyvavimo baigiamųjų darbų gynimo
komisijose, bendrų projektų, verslumo
renginių. Bendradarbiaujama su verslo
įmonėmis
bei
organizacijomis
UAB
„Bikuvos“ prekyba, UAB „Kosmelita“, UAB
“Sporto
gama“,
Panevėžio
prekybos,
pramonės ir amatų rūmų Utenos filialu, AB
„Utenos trikotažas“, MB „Vanilinis dangus“,
UAB
„Ne
tik
svogūnai“,
UAB
„Verslobarometras“ ir kt.
Suorganizuoti 2 susitikimai su VV studijų
programos
absolventėmis
Neringa
Ragauskiene UAB „Telemarketing“ personalo
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Įgyvendinimo terminai

Pastabos

2019-04-16 d

2017-2018

2018 - 2020

2018-2019

Ekspertų
rekomendacija

Eil.
Nr.

Ekspertų rekomendacijos, tobulintinos sritys

Atlikti arba planuojami veiksmai
vadove,
Vilma
Kanapkiene
mažosios
bendrijos savininke, kurios pasidalino sėkmės
istorijomis, savo karjeros pasiekimais,
idėjomis dėl studijų programų tobulinimo.
Organizuojamos
studentų
mokomosios
išvykos į verslo įmones, pavyzdžiui, „Liūtas ir
avelė“, AB „Utenos trikotažas“, VMI ir kt.
Kviečiami atstovai iš verslo įmonių pasidalinti
patirtimi (absolventai ir kt.)
Suorganizuotos diskusijos/ pasitarimai su
socialiniais partneriais dėl Verslo vadybos
studijų programos atnaujinimo, naujos studijų
programos rengimo. Bendradarbiaujama su
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Utenos filialu, VšĮ Utenos verslo informacijos
centru.
Sudarytos darbo grupės parengti 2 naujoms
vadybos krypties studijų programoms, į darbo
grupes įtraukiant verslo atstovus. Atlikti
tyrimai dėl naujų vadybos krypties studijų
programų profilio, tikslo, studijų rezultatų
formulavimo (darbdavių nuomonė, darbo
rinkos poreikiai).

VV SPK pirmininkė

Rūta Puidokaitė-Savickienė

Verslo ir viešosios vadybos katedros vedėja

Jūratė Aksomitienė
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Įgyvendinimo terminai

2018-2020

2018 -2019

2019-2020

Pastabos

