
PANEVĖŽIO KOLEGIJOS  

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

STUDIJŲ PROGRAMOS BUHALTERINĖ APSKAITA 

IŠORINIO VERTINIMO REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO 

PAŽANGOS ATASKAITA 

(Akredituota 6-iems metams; SKVC direktoriaus įsakymas Nr. 2018 m. sausio 17 d. Nr. SV6-1; 

 Pažyma 2017-12-19  Nr. SV5-126) 

Vertinamoji sritis  
Ekspertų rekomendacijos, pateiktos 

paskutinio vertinimo metu 
Rekomendacijų įgyvendinimo 

apimtis ir terminai  

Aukštosios mokyklos 

planuojami veiksmai 

vertinamojoje srityje ir 

terminai 

Pastabos 

1. Programos tikslai ir 

numatomi studijų 

rezultatai 

Užtikrinti, kad studijų programos 

dalykų turinys atitiktų studijų 

rezultatus. 

Atnaujintas Buhaltrinės apskaitos 

studijų programos  aprašas: 

patikslintas studijų programos 

tikslas, studijų rezultatai, 

atnaujinti dalykų turiniai, pakeista 

kontaktinio darbo valandų 

apimtis, padidinta profesinės 

veiklos praktikų įstaigose, 

įmonėse, organizacijose apimtis 

2018-06 

Patikslinti studijų 

programos tikslą, studijų 

rezultatus, atnaujinti 

dalykų turinius, pakeisti 

kontaktinio darbo 

apimtis, padidinti 

profesinės veiklos 

praktikų įstaigose, 

įmonėse, organizacijose 

apimtis. 

Iki 2018-06 

Apskaitos krypties 

Studijų programos 

,,Buhalterinė apskaita” 

komiteto posėdžio 

protokolas 

2018-02-22, SM2-12; 

Atnaujintas Buhalterinės 

apskaitos studijų 

programos  aprašas 

patvirtintas  Akademinės 

tarybos 2018-06-27 

nutarimu Nr.V4-7.  

2. Personalas 

Dėstytojus ir toliau skatinti dalyvauti 

mokslinėse ir praktinėse 

konferencijose, skelbti straipsnius 

moksliniuose žurnaluose, konferencijų 

pranešimų rinkiniuose ir pramonės 

žurnaluose. Padidinti kviestinių 

lektorių skaičių, siekiant plėsti 

studentų ir dėstytojų akiratį, ugdyti 

gebėjimus ir suteikti jiems patirties. 

Dėstytojams sudarytos galimybės 

dalyvauti mokslinėse ir praktinėse 

konferencijose, skelbti straipsnius 

moksliniuose žurnaluose, 

konferencijų pranešimų 

rinkiniuose ir pramonės 

žurnaluose. 

Dalį paskaitų skaito kviestiniai 

lektoriai – L. Sunklodienė, L. 

Gotautė-Vaišvilė, L. Skauronė 

Skatinti dėstytojus, 

Kviesti lektorius iš soc. 

partnerių tarpo. 

Nuolat 

Panevėžio kolegijos 

dėstytojų etatinio darbo 

krūvio sudarymo ir 

apskaitos aprašas, 

direktoriaus įsakymais; 

2019-03-29, Nr.V1-56; 

2020-11-30, Nr.V1-229; 

Panevėžio kolegijos 

dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų 

atestacijos ir konkursų 



(VDU), dr. E. Besusparienė 

(VDU), R.Juozainis. 

 

 

 

2019 m. vasario mėn. 6 d. vyko 

apskrito stalo diskusija su 

socialiniais partneriais apie 

Buhalterinės apskaitos absolventų  

pasirengimą darbo rinkai. 

pareigoms eiti 

organizavimo tvarkos 

aprašas, patirtintas 

Akademinės tarybos 

2020-04-29, Nr.V4-4 

 

Apskaitos krypties 

Studijų programos 

,,Buhalterinė apskaita” 

komiteto posėdžio 

protokolas 

2019-02-06, SM2-13 

3. Materialieji ištekliai - - - - 

4. Studijų eiga ir jos 

vertinimas 

Užtikrinti, kad studentai, rašydami 

baigiamuosius darbus, naudotųsi 

naujausia literatūra, naudotų daugiau 

šaltinių ir remtųsi užsienio literatūra. 

Nuolat atnaujinami studijų 

programos Buhaltrinė apskaita 

Baigiamųjų darbų rengimo 

metodiniai nurodymai pagal 

Panevėžio kolegijos Akademinės 

tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. 

nutarimu Nr.V4-17 ir Panevėžio 

kolegijos Akademinės tarybos 

2020 m. birželio 25 d. nutarimu 

Nr. V4-6 (nauja redakcija) 

Panevėžio kolegijos baigiamųjų 

darbų (projektų) rengimo ir 

gynimo tvarkos aprašus. 

Studijų programos Buhaltrinė 

apskaita Baigiamųjų darbų 

rengimo metodiniuose 

nurodymuose nurodyta, kad  

Baigiamajame darbe Informacijos 

šaltinių sąraše turi būti nurodyta 

apie 20 įvairių informacijos 

šaltinių (ne mažiau du trečdaliai 

šaltinių turi būti iki dešimties 

Atnaujinti Baigiamųjų 

darbų rengimo 

metodinius nurodymus 

2018-03-01 

Apskaitos krypties 

Studijų programos 

,,Buhalterinė apskaita” 

komiteto posėdžio 

protokolai: 

2018-02-22, Nr.SM2-12; 

2019-02-22, Nr.SM2-24; 

2020-02-25, Nr.SM2-19; 

 

 



metų senumo), iš kurių iki 3 

šaltinių – užsienio autorių. 

Dar labiau pagerinti nuotolinį mokymą 

siekiant suteikti studentams daugiau 

žinių ir pritraukti daugiau ištęstinių 

studijų studentų. 

Paskaitos vedamos nuotoliniu 

būdu, daromi paskaitų įrašai, kurie 

talpinami kolegijos MOODLE 

aplinkoje. Medžiaga studentų 

studijoms ir atsiskaitymams 

talpinama kolegijos MOODLE 

aplinkoje. 

Nuolat 

Didinti dalykų medžiagos 

talpinimą į MOODLE 

aplinką, daryti paskaitų 

įrašus, kad studentai 

galėtų mokytis nuotolinių 

būdu. 

Nuolat 

 

Apskaitos krypties 

Studijų programos 

,,Buhalterinė apskaita” 

komiteto posėdžio 

protokolai: 

2018-02-22, Nr.SM2-12; 

Panevėžio kolegijos 

nuotolinių ir mišriųjų 

nuotolinių studijų 

organizavimo tvarkos 

aprašas patvirtintas 

Akademinės tarybos 

nutarimais:  

2018-01-31, Nr.V4-1; 

2020-05-29, Nr.V4-5 

(nauja redakcija) 

  

5. Programos vadyba 

Didinti studijų programos 

tarptautiškumą, skatinti studentų ir 

dėstytojų dalyvavimą mainų 

programoje „Erasmus+“ ir kitose 

judumo programose. Padidinti 

privalomųjų dalykų anglų kalba 

skaičių ir naudoti daugiau šaltinių 

užsienio kalba tiriamuosiuose ir 

baigiamuosiuose darbuose, kad 

absolventai gebėtų dirbti tarptautinėje 

aplinkoje.   

Per 2018-2020 metų laikotarpį 

pagal mainų programas buvo 

atvykę (2 priedas): 

a) 5-i dėstytojai – 2 dėstymo 

vizitui, 3 mokymosi; 

b) 1-as studentas. 

Per 2018-2020 metų laikotarpį 

pagal mainų programas buvo 

išvykę dėstymo vizitui Panevėžio 

koegijos dėstytojai: Alma 

Skujienė, Česlovas Bartkus, Ana 

Samuilova, Ermina Čižienė, 

Birutė Ragalytė. 

Į studijų planą įtraukti 

alternatyviai pasirenkami dalykai 

Finansų rinkos/Asmeninių  

Kviesti dėstytojus iš 

užsienio dėstyti 

Buhalterinės apskaitos 

studijų programos 

studentams. Skatinti 

dėstytojus dalyvauti 

mainų programose. 

Nuolat 

Į studijų planą įtraukti 

dalyką dėstomą anglų 

kalba  

2018-09-01 

Apskaitos krypties 

Studijų programos 

,,Buhalterinė apskaita” 

komiteto posėdžio 

protokolai: 

2018-02-22, Nr.SM2-12; 

2019-03-04, Nr.SM2-25 

 

 

 

 

 

 



finansų valdymas dėstomi anglų 

kalba. 2018-09-01 

Kasmet Panevėžio kolegijoje 

organizuojamas tarptautinis 

konkursas ,,Apskaita – verslo 

pagrindas”, studentai dalyvauja 

tarptautinėse imitacinių bendrovių 

mugėse, kur turi galimybę 

tobulinti užsienio kalbos įgūdžius. 

 

 

 

Aukštosios mokyklos padalinio vadovo parašas 

Socialinių mokslų fakulteto dekanė dr. Rasa Glinskienė  

 

  

Pareigos, vardas, pavardė  parašas  data 

Parengė 

Apskaitos krypties studijų programos ,,Buhalterinė apskaita” komiteto pirmininkė 

 

Ana Samuilova    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


