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 Informacijos valdymo studijų programos (valstybinis kodas – 6531JX016) tarptautinis 

vertinimas buvo vykdomas 2015-11-18 d. 2016 m. kovo 10 d. studijų programa akredituota 3 metams iki 

2019 m. rugpjūčio 31 d. (Nr. SV6-9) 

 Studijų programos išorinio vertinimo paskesnė veikla: parengtas rekomendacijų įgyvendinimo 

planas, kuris apsvarstytas ir patvirtintas 2016-04-01 VTF tarybos posėdžio nutarimu protokolo Nr. VT4-6, 

planas paskelbtas viešai kolegijos tinklalapyje, veiksmai, numatyti studijų programos tobulinimui, įtraukti į 

katedros metinį planą.  

 Išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijos, jų įgyvendinimo rezultatai ir pagrindimas 

apsvarstyti Informacijos ir komunikacijos krypties studijų programų komiteto 2018-06-13 posėdyje protokolo 

Nr. PK5-5 ir pateikti lentelėje. 

 

    Išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijos, jų įgyvendinimo rezultatai ir pagrindimas 

Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo terminai 

1. Daugiau atsižvelgti į kitų šalių šioje 

srityje parengtus praktikos 

standartus (ypač JAV ir Jungtinėje 

Karalystėje) apibrėžiant programos 

atitinkamus tikslus, uždavinius ir 

studijų rezultatus, siekiant didinti 

konkurencingumą užsienio rinkose 

 

Išanalizuoti profesinio rengimo standartai, pateikti ALA 

(JAV bibliotekų asociacija) ir CILIP (Didžiosios 

Britanijos jungtinis bibliotekininkystės ir informacijos 

specialistų institutas) 

2016 m. balandžio – 

birželio mėn.  

Profesinių standartų lyginamosios analizės rezultatai 

palyginti su Informacijos paslaugų programos studijų 

tikslu ir studijų rezultatais 

2016 m. rugsėjo mėn. 

Remiantis profesinių standartų lyginamosios analizės 

rezultatais, atnaujintas Informacijos valdymo studijų 

programos tikslas - parengti informacijos specialistus, 

gebančius valdyti informaciją, nustatyti ir vertinti 

vartotojų informacijos poreikius bei teikti jiems 

informacines, kultūrines ir edukacines paslaugas 

2016 m. IV ketvirtis – 

2017 m. I ketvirtis 

Remiantis profesinių standartų lyginamosios analizės 

rezultatais, socialinių dalininkų siūlymais ir aktualiais 

studijas aukštojoje mokykloje reglamentuojančiais 

dokumentais (pvz. Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-

1075 „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias 

2016 m. IV ketvirtis – 

2017 m. I ketvirtis 



Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo terminai 

vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo 

tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų 

programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimui“; 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 

m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-2212 „Dėl studijų 

pakopų aprašo patvirtinimo“ (pirmosios studijų pakopos 

profesinio bakalauro studijų rezultatų aprašymui) ir kt.) 

atnaujinti visi Informacijos valdymo studijų programos 

rezultatai  

2. Ypač siūloma apsvarstyti ir keisti 

studijų programos pavadinimą į 

„Informacijos valdymas“, kad jis 

geriau atspindėti tikrąjį ir 

numatomą turinį ir nebūtų 

painiojamas su daugiau techninėmis 

kompiuterių programomis Europos 

rinkoje 

Remiantis profesinių standartų lyginamosios analizės 

rezultatais, Informacijos paslaugų studijų programos 

pavadinimas pakeistas į Informacijos valdymo 

2016 m. IV ketvirtis – 

2017 m. I ketvirtis 

3. Kartu su 2 punktu peržiūrėti 

programos studijų rezultatus ir 

studijų turinį, siekiant užtikrinti, 

kad būtų įtrauktas kiek įmanoma 

platesnis ir tinkamesnis 

informacinių įgūdžių spektras, būtų 

geriau prisitaikyta prie tikrųjų 

programos tikslų ir užtikrintas jos 

tinkamumas visoms informacinėms 

aplinkoms, o ne tik tradicinėms 

atminties saugojimo institucijoms 

(angl. memory institutions), 

kurioms šiuo metu praktiškai 

skiriamas pagrindinis dėmesys, 

ypač į pirmą vietą iškelti verslo 

informacijos ir įrašų tvarkymą.  

 

Atsižvelgiant į išorinio Programos vertinimo ekspertų 

pateiktas išvadas ir rekomendacijas, socialinių dalininkų 

rekomendacijas ir atliktų apklausų išvadas, ALA (JAV 

bibliotekų asociacija)
1
 ir CILIP (Didžiosios Britanijos 

jungtinis bibliotekininkystės ir informacijos specialistų 

institutas)
2
 standartus buvo atnaujintas Programos turinys, 

t.y. koreguotas turėtų turinys. įtraukti nauji studijų 

dalykai: 

Bibliografinis aprašas (5 kr.) 

Informacijos tvarkybos sistemos (7 kr.) 

Informacijos ieška (7 kr.) 

Archyvų informacijos tvarkyba (5 kr.) 

Informacinės technologijos (4 kr.) 

Internetinės technologijos (6 kr.) 

Daugialypės terpės (4 kr.) 

Informacinė elgsena (4 kr.) 

Medijų filosofija (3 kr.) 

Informacijos srautų stebėsena ir vertinimas (5 kr.) 

Verslo informacijos ištekliai (5 kr.) 

Mokslo informacijos ištekliai (3 kr.) 

 

Iki 12 kr. padidinta studijų dalyko „Baigiamasis darbas“ 

apimtis    

2016 m. IV ketvirtis – 

2017 m. I ketvirtis 

4. Skatinti personalą ir jam padėti 

aktyviau dalyvauti tarpusavio 

recenzuojamų mokslinių tyrimų 

skelbime 

Parengti ir publikuoti straipsniai: 

1. Kulbeckienė, G. The Shift in the Functions of the 

Academic Publishing Field in the Paradigm of 

Science Communication. Scriptus Manet: 

humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls / 

Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas 

zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais 

institūts. Liepāja: LiePA. 2017, Nr. 5 (1), p. 37–

46. ISSN 2256-0564.  

2. Kulbeckienė, G. Changes in the Field of 

Publishing in Lithuania Universities: the need of 

a new Publishing Model. CITPM 2016: 

proceedings of the 1st international conference 

contemporary issues in theory and practice of 

management, 21–22 April 2016, Częstochowa, 

Poland. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału 

2016-2018 m m.   

                                                           
1
 http://www.ala.org/tools/guidelines/standardsguidelines  

2
 https://www.cilip.org.uk/about/ethics/code-professional-practice  



Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo terminai 

Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016, 

2016. p. 236–242. ISBN 9788365179432. 

3. Litevkienė, N., Litevka, T. Influence of online 

Social Networks on Lithuanian Communication 

Media. CITPM 2016: proceedings of the 1st 

international conference contemporary issues in 

theory and practice of management, 21–22 April 

2016, Częstochowa, Poland. Częstochowa: 

Wydawnictwo Wydziału Zarządzania 

Politechniki Częstochowskiej, 2016, 2016. 

p. 261–267. ISBN 9788365179432 

Išsiųsti publikavimui:  

1. Kulbeckienė, G., Litevkienė, N. Crisis 

Communication Management in the Public 

Sector Institution. 8
th

 International Conference on 

Management 2018 Częstochowa University of 

Technology, Poland, Faculty of Management.  

2. Stasėnaitė V. Informacijos mokslai redakcijai 

straipsnis „Viešųjų  bibliotekų inovatyvių 

paslaugų taikant projektinę veiklą vertinimas“ 

(2018-05-07).  

3. Poceviciene R., Stasėnaite V., Jakutiene R.  

Oppotunities and Challenges of Knowledge 

Management on Electronic Platform for Adult  

Learning in Europe (Porto apskaitos ir 

administravimo institutas  (ISCAP) prie Porto 

universiteto (Portugalija)  

5. Peržiūrėti aprūpinimą dėstymo 

medžiaga (ypač knygų fondą ir 

fondą lietuvių kalba) ir, jei reikia, ją 

papildyti. 

 

Siekiant patenkinti akademinės bendruomenės poreikius, 

Šiaulių valstybinės kolegijos Bibliotekoje ir savarankiškų 

studijų centre, fondai kasmet papildomi tradiciniais ir 

elektroniniais informaciniais ištekliais. Verslo ir 

technologijų fakulteto  Bibliotekoje 2016 – 2017 m.  

įsigyta 3321 vnt. tradicinių knygų. Apie 20 % šių knygų 

yra skirta studijų programai „Informacijos valdymas“. 

         Didžiąją dalį elektroninių informacinių išteklių 

sudaro prenumeruojamos knygos ir žurnalai,  kurie yra 

patalpinti lietuviškose ir užsienio duomenų bazėse: 

Open free, prieiga suteikta prie 4433 elektroninių knygų; 

Spinger,  prieiga suteikta prie 288 elektroninių knygų; 

Ebsco Publishing, prieiga suteikta prie 2300 elektroninių 

knygų, 23076 žurnalų; 

Emerald Management eJournals Collection, prieiga 

suteikta prie 175 žurnalų; 

Taylor&Francis, prieiga suteikta prie 1801 žurnalų; 

Kauno technologijos universiteto, prieiga suteikta prie 48 

elektroninių knygų; 

Vilniaus Gedimino ir technikos universiteto, prieiga 

suteikta prie 200 elektroninių knygų; 

Šiaulių valstybinės kolegijos, prieiga suteikta prie 24 

elektroninių knygų. 

 

Šiaulių valstybinės kolegijos akademinės bendruomenės 

nariams, prie užsienio ir lietuviškose duomenų bazėse 

talpinamų informacinių išteklių, prieiga suteikiama iš 

institucijos interneto tinklo ir iš namuose esančio interneto 

tinklo prisijungus prie  EZProxy programinę įrangą arba 

elektroninį katalogą 

2016-2018 m m.   

6. Moodle sistema turi būti įtvirtinta 

kaip vienintelis virtualiosios 

Google drive patalpinta medžiaga nuotoliniam mokymui 

Informacijos ir žinių valdymas (2017), Atminties 

2016-2018 m. 

Ne mažiau kaip po 2 



Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo terminai 

mokymosi aplinkos (VMA) 

kontaktinis taškas 

saugojimo institucijų paslaugos (2016), Taikomųjų tyrimų 

metodologija (2017), Profesinė etika (2017). 

studijų dalykus per 

mokslo metus  

7. Peržiūrėti baigiamųjų darbų 

santraukos pobūdį ir daugiau 

dėmesio skirti, kad joje būtų 

pateikta tinkama esminė turinio 

santrauka ir studentams būtų 

suteikta tinkama parama šiam 

tikslui pasiekti.  

Baigiamųjų darbų vadovai įpareigoti peržiūrėti baigiamųjų 

darbų santraukų turinį, kuris privalo atitikti Socialinių 

mokslų srities studijų programų Baigiamojo darbo 

rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkos apraše patvirtintus 

reikalavimus 

Pagal patvirtintus 

baigiamųjų darbų 

rengimo etapus 

Įpareigotas užsienio kalbos dėstytojas konsultuoti 

studentus verčiant baigiamųjų darbų santraukas į anglų 

kalbą  

 

Studijų programos komiteto pirmininkė   Rasa Pocevičienė  

 

 

Pritarta 

Verslo ir technologijų fakulteto  

tarybos posėdžio 

2018-06-20 protokolo Nr. VT4-7 nutarimu 

 

 


