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Tarptautinio verslo studijų programa tobulinama pagal Verslo vadybos fakulteto (toliau – VVF) dekano 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-57  

patvirtintą  studijų programos tobulinimo planą, parengtą pagal išorinio vertinimo ekspertų pateiktas rekomendacijas.     

 

Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai 

Rekomendaci

jų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1. 

Fakultetas ir katedra kartu 

turi labiau remti ir skatinti 

dėstytojus plėtoti 

tarptautinės komunikacijos 

ir tinklinimo įgūdžius 

dalyvaujant tarptautinio 

mobilumo programose 

Programoje dėstantys dėstytojai informuojami apie  galimybę 

dalyvauti mobilumo programose. Katedros dėstytojams prieš atrankos 

konkursą el. paštu persiunčiama informacija apie Erasmus + teikiamas 

galimybes. Į stažuotes ir dėstymo vizitus išvyko: 2013-2014 m. m. – 3, 

2014-2015 m. m. – 4, 2015-2016 m. m. – 3  programoje dėstantys 

dėstytojai. Išvykose dėstytojai užmezga bendradarbiavimo ryšius, kurie 

pasireiškia moksliniais straipsniais. 

Dalyvaujant projektuose ar bendradarbiaujant su užsienio šalių 

institucijomis 2014-2015 m. m. 5 dėstytojai išvyko į 15 stažuočių 

užsienyje, kurių metu buvo užmegzti kontaktai ir keičiamasi patirtimi. 

Buvo vykta į Daniją, Estiją, Jungtinę Karalystę, Čilę, Ruandą. 

 

Tarptautinės komunikacijos ir tinklinimo įgūdžiai plėtojami ir VVF 

tarptautiniuose renginiuose. 2015 m. lapkričio mėn. į VVF atvyko 

Thomas Moore taikomųjų mokslų universiteto (Belgija) 3 dėstytojai ir 

60 studentų, kurie kartu su tarptautinio verslo studentais ir dėstytojais 

dalyvavo bendruose seminaruose ir diskusijose. 2016-04-28 vyko 

tarptautinė konferencija „International Business Conference 2016: 

Searching for Innovative Business Solutions“, kurioje dalyvavo 14 

programoje dėstančių dėstytojų. 

2014- 2020 m. 

Veiksmai atlikti 

2014-09, 

2015-09, 

2016-09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmai atlikti 

2015-11-16; 

2016-04-28 
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2. 

Ankstyvas studentų 

iškritimas gali rodyti, kad 

studijos stokoja iššūkių ar 

nepakankamai įdomios; 

kursinių darbų vertinimas 

turėtų būti griežtesnis. 

VVF organizuojami vidiniai mokymai dėstytojams, kuriuose 

tobulinamos dėstytojų kompetencijos.  2015-2016 m.m buvo surengti 

mokymai: „Idėjų generavimo sesija“, „Dėstymo metodų tobulinimas“, 

„MS Excel“, „Kalba – kasdienė mūsų duona. Ar ji skalsi?“, ”Studijų 

tarptautiškumo didinimas“, „Tyrimo duomenų apdorojimas SPSS 

programa, kuriuose dalyvavo dauguma programoje dėstančių dėstytojų.  

 

Katedroje tvirtinamos egzaminų, savarankiškų ir projektinių darbų 

užduotys – kiekvieno modulio pradžioje, modulio dėstytojai susitinka 

su katedros vedėju aptarti savarankiškų ir projektinių darbų eigos, 

suderinti atsiskaitymų datas. Katedroje tvirtinamos egzaminų ir 

projektinių darbų užduotys. Stebima, kad modulio egzamino užduotys 

atitiktų modulio apraše nurodytus studijų rezultatus. Egzamino rašto 

darbai pateikiami katedros vedėjui. Taip stebimas vertinimo atitikimas 

atliktų užduočių kokybei.  

 

Modulio pabaigoje atliekama studentų apklausa. Su rezultatais 

supažindinami modulio dėstytojai. Esant vertinimui žemesniam negu 

3,5 balo iš 5, su dėstytoju aptariamos darbo tobulinimo galimybės ir 

parengiamas darbo tobulinimo planas. 
  

2014- 2020 m. 

 

Mokymai įvyko 

2016-01-27 

2016-03-30 

2016-03-24 

2016-04-19 

2016-05-09 

2016-05-17 

 

Veiksmai atlikti 

2014-2015 m.m.  

2015-2016m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmai atlikti 

pasibaigus 

moduliui 2014-

2015 m.m. 2015-

2016 m.m. 

3. 

Turi būti labiau sustiprintas 

socialinių dalininkų 

(studentų, socialinių 

partnerių, alumnų ir t.t.) 

dalyvavimas 

formalizuojant sėkmingą jų 

rekomendacijų rinkimo 

procesą. Formalus Verslo 

komitetas IB socialiniams 

partneriams, darbuotojams 

ir alumnų (vėliau) turi būti 

 Formalaus komiteto funkciją atlieka studijų programos komitetas, 

kurio 50 proc. sudaro verslo įmonių atstovai. Komitetas aptaria studijų 

programos įgyvendinimą bent kartą per metus.  

 

2014- 2020 m. 

 
 
 
 

2014-2015 m.m. 

2015-2016 m.m. 
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įsteigtas su vadovu, 

programa ir veiklos planu. 

 

Tarptautinio verslo katedros vedėja       Neringa Miniotienė 

 

 


