
STUDIJŲ PROGRAMOS FINANSAI (VALSTYBINIS KODAS 6531LX009) PAŽANGA PO IŠORINIO VERTINIMO 

 

Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacija Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

1. Tikslas “parengti aukštos kvalifikacijos specialistus“ 

skamba pernelyg ambicingai bakalauro lygio studijų 

programai, šį tikslą reikia taisyti. 

Tikslas pakoreguotas pertvarkant studijų programą pagal naują 

reglamentą. 

2016 m. 

2. Studijų rezultatai buvo peržiūrėti, tačiau juos reikėtų 

formuluoti tiksliau, naudojant tinkamesnius terminus. 

Studijų rezultatai buvo peržiūrėti pagal atnaujintą reglamentą. 

Dalykų programos pertvarkytos pagal atnaujintus rezultatus. 

2016 m. 05.01 

pertvarkant studijų 

programą 

3. KVK turėtų ištaisyti ir patikslinti studijų rezultatų vertimą. Studijų rezultatai pertvarkyti, dalykų aprašai verčiami į anglų 

kalbą  (verčia patys dėstytojai). 

2015 m.  

 

4. Studijų dalykų ir modulių turinys yra tinkamas, nors KVK 

turėtų apsvarstyti, kaip galėtų geriau į studijų turinį įtraukti 

pastarųjų metų pasaulinius finansų ir finansų krizės 

įtakotus pokyčius. 

Įvestas dalykas „Investicijų prognozavimas“, profesinės 

veiklos praktika „Įmonės veiklos planavimas ir 

prognozavimas“ . Papildyta dalyko „Verslo rizika“ programa, 

įtraukiant finansų rinkų krizę lemiančių veiksnių analizę. 

2015-2016 m. m.  

 

Kasmet 

 

5. KVK turėtų suteikti studentams daugiau galimybių 

mokytis anglų kalbos ir rinktis anglų kalba dėstomus 

dalykus.  

Pasiūlyti studentams laisvai pasirenkamus dalykus studijuoti 

anglų kalba. 

Yra galimybė su Erasmus studentais studijuoti „Darnaus verslo 

vystymas“ anglų kalba. 

2015 m. 

2016 m. 

Siūlomi nuolat 

 

6. KVK skatinama toliau gerinti personalo kvalifikaciją, o 

ypač didinti daktaro laipsnį turinčių dėstytojų skaičių. 

Kvalifikacija keliama pagal kasmet sudaromą Kvalifikacijos 

kėlimo planą. 

Daktaro laipsnį turintys dėstytojų dalis siekia10 proc. studijų 

krypties dėstytojų dalį. 

2014-2015m.m. 

 

2015-2016 m. m.  

7. Personalas vykdo taikomuosius tyrimus. Reikėtų 

intensyviau ir kokybiškiau vykdyti taikomuosius 

mokslinius tyrimus ir rengti publikacijas finansų temomis. 

Specialus dėmesys turi būti skiriamas leidiniams 

recenzuojamuose tarptautiniuose žurnaluose. 

Motyvuojami dėstytojai atlikti tyrimus bei jų rezultatus skelbti 

straipsniuose, konferencijose. Kiekvienas dėstytojas per 2 

metus paskelbia po straipsnį recenzuojamuose žurnaluose (dr. 

D. Kiyak, dr. A. Kustienė, lektorės S. Jurkaitienė, R. 

Liniauskaitė, L. Budrienė, A. Meškelienė, A. Zonienė. 

Bendradarbiaujant su  Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų 

ir tyrėjų asociacija surengta konferencija ir išleistas mokslo 

darbų rinkinys „Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika“ 

(ISSN 1822-8682) 

2014-2015m.m. 

2015-2016 m. m. 



Katedra vykdo tyrimą „Jaunimo, patiriančio socialinę atskirtį, 

asmeninių finansų valdymo gebėjimai“ tyrimas vykdomas su 

partneriais iš Latvijos ir Estijos. 

8. Ekspertų grupė skatina KVK toliau gerinti tarptautiškumą  

intensyvinant KVK personalo judumą ir tobulinant anglų 

kalbos įgūdžius.  

2014-2016 metais 10 studijų programos dėstytojų vyko skaityti 

paskaitų pagal ERASMUS programą. Iš jų 4 dėstytojai- finansų 

ir ekonomikos srities. 

2014m. rudens semestrą lektorės A. Meškelienė ir A. Zonienė 

(Portugalija) 

2015m. rudens semestrą R.Liniauskaitė, R.Nutautienė, 

R.Kavolius, A.Čistenė, l.Mašurinienė, V.Skvarčinskienė. 

2016m. pavasario semestrą S.Jurkaitienė, D. Statkuvienė  

Į Socialinių mokslų fakultetą atvyko Erasmus studentai iš 

Prancūzijos, Portugalijos, Latvijos, Turkijos, Lenkijos. 

Paskaitos anglų kalba : 

- Financial analysis 6 ECTS (lekt. R.Liniauskaitė)  

-Financial management 5 ECTS (lekt. A.Meškelienė) 

-Sustainable business development  3ECTS (lekt. 

S.Jurkaitienė) 

Economics 5 ECTS (lekt. S.Jurkaitienė) 

-Finance and Accounting (lekt. A.Zonienė) 

Anglų kalbos kursai organizuojami kolegijoje, dalyvavo 20 

fakulteto dėstytojų. 

2014-2015m.m. 

 

 

 

 

2015-2016 m. m. 

9.  Materialiųjų išteklių gerėjimas yra akivaizdus ir ekspertų 

grupė skatina jį tęsti. 

Atnaujinta auditorijų įranga, baldai.  

Atnaujintos kompiuterizuotos apskaitos programos.  

Gautos panaudos būdu licenzijos apskaitos programai 

„Rivilė“. 

Biblioteka papildyta elektroniniais ištekliais.  

2014-2015m.m. 

2015-2016 m. m. 

10.  Ekspertų grupė rekomenduoja KVK į studijų eigą įdiegti 

keletą tarptautiniu mastu pripažintų studijų programų. 

Į studijų planą įtraukta Verslo praktinio mokymo firma, kuri 

yra tarptautinio Simuliacinių bendrovių tinklo (Simulith ir 

Europen) narė. Veikla vykdoma bendradarbiaujant su 

Lietuvos ir Europos praktinio mokymo firmomis. 

Bendraujama užsienio kalbomis, dažniausiai anglų kalba. 

2014-2015m.m. 

2015-2016 m. m. 

11.  Ekspertų grupė rekomenduoja KVK labiau skatinti 

studentus dalyvauti taikomųjų mokslinių tyrimų veikloje. 

2014-2016m. parengta su studentais tyrimų ir dalyvauta 

konferencijose bei pateikta publikacijų. 

2014-2015m.m. 

2015-2016 m. m. 



Publikacijos ir pranešimai konferencijose šiomis temomis: 

Finansininkams taikomų sankcijų teoriniai aspektai; Lietuvos 

ir Lenkijos mokesčių palyginimas; Turto pardavimo pajamų 

apmokestinimas Lietuvoje; Mokesčių našta Lietuvoje; 

Lietuvos ir Estijos mokesčių sistemų lyginamoji analizė; 

Naujos pelno (nuostolių) ataskaitos panaudojimas atliekant 

įmonės pelningumo analizę ; Finansinių ataskaitų sudarymas 

apskaitos reformos kontekste; Investicijų į ilgalaikį turtą 

finansinio pagrindimo modelis. 

12. Derėtų dėstyti daugiau studijų dalykų anglų kalba. Pasirenkamų dalykų bloke siūloma „Business English“. 

Savarankiškoms studijoms ir rašto darbams naudojamos 

tarptautinės duomenų bazės, ugdant tiriamuosius ir užsienio 

kalbų gebėjimus. 

2014-2015m.m. 

2015-2016 m. m. 

13.  Ekspertų grupė rekomenduoja KVK įvesti keletą naujų ir 

skirtingų baigiamųjų rašto darbų temų ir peržiūrėti 

baigiamųjų rašto darbų vertinimo gaires. 

2015m. ir 2016m. pateikta daug atnaujintų baigiamųjų darbų 

temų, papildyta tematika (pvz. Pieno perdirbimo įmonės 

finansinių rezultatų prognozavimas; Savanoriško pensinio 

kaupimo Lietuvoje ir ES šalyse lyginamoji analizė; UAB 

„Armi servisas“ retrospektyvinė ir perspektyvinė analizė; 

Įmonės kapitalo investicijų rizikos valdymas; AB ,,Klaipėdos 

mediena” kompleksinis finansinių rezultatų vertinimas; 

Socialinių ir ekonominių veiksnių įtaka formuojant Skuodo 

rajono savivaldybės biudžetą ; Monopolinės įmonės 

finansinės būklės vertinimas AB ,,Klaipėdos vanduo” 

pavyzdžiu; Investicinių fondų palyginamoji analizė; -Lizingo 

bendrovės klientų kreditingumo vertinimas.) 

2014-2015m.m. 

2015-2016 m. m. 

14. Reikėtų oficialiai įforminti santykius su socialiniais 

dalininkais (pavyzdžiui, pasirašyti ilgalaikės partnerystės 

sutartis). 

Pasirašyta partnerystės sutartis su Lietuvos buhalterių ir 

auditorių asociacija. Rengiami bendri seminarai, 

konferencijos. Kolegija yra pasirašiusi 79  bendradarbiavimo 

sutartis su organizacijomis aktualiomis Verslo fakultete 

realizuojamoms programoms. 

2014-2015m.m. 

2015-2016 m. m. 

15. Ekspertų grupė rekomenduoja KVK imtis veiksmų skatinti 

studentų judumą. 

Studentams rengiami informaciniai renginiai apie Erasmus 

studijų galimybes, teikiama informacija apie studijų rezultatų 

įskaitymą. Finansų studijų programos studentai per 

analizuojamą laikotarpį buvo išvykę į Belgiją KATHO 

2014-2015m.m. 

2015-2016 m. m. 



aukštąją mokyklą (2 studentai), Kiprą CDA College (1 

studentas).  2 studentai išvyko į absolventų praktiką Belgijoje. 

16. Derėtų stiprinti ir formalizuoti santykius su socialiniais 

dalininkais. 

 Stiprinami kontaktai su darbdaviais ir absolventais. 

Pasirašytos sutartys dėl praktikų su „Razmalita“ kurios 

savininkai yra absolventai. Bendri renginiai, praktikos vietos 

studentams. UAB „Pajūrio auditas“. 

Nuolatinis bendradarbiavimas su UAB „Pačiolis“. 

 

2014-2015m.m. 

2015-2016 m. m. 
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