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I. ĮŽANGA   

 

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos (toliau TTVAM) ir Varšuvos 

kosmetologijos ir sveikatos priežiūros aukštosios mokyklos (toliau WSZKiPZ) ketinama vykdyti 

medicinos ir sveikatos studijų krypties pirmosios pakopos jungtinė studijų programa 

„Kosmetologija“ (toliau – Programa) vertinama remiantis aukštosios mokyklos pateiktu 

Programos aprašu, jo priedais ir vizito į TTVAM metu gauta informacija iš susitikimų su 

TTVAM administracija, jungtinės programos rengimo grupe, WSZKiPZ atstovais, Programos 

dėstytojais ir socialiniais partneriais, kurie suinteresuoti pagal programą numatomais rengti 

specialistais, bei susipažinimo su Programos įgyvendinimui būtina materialine baze. Pateikus 

Programos vertinimo išvadų projektą, nurodytos rekomendacijos, į kurias atsižvelgtina per 10 

darbo dienų po išvadų projekto išsiuntimo dienos. Programos rengėjai per nurodytą terminą 

pateikė atliktus taisymus pagrindžiančius dokumentus, į kuriuos atsižvelgiant parengtos galutinės 

Programos vertinimo išvados. Programa vertinama pagal šešias vertinamąsias sritis: programos 

tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, 

studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. 

 

II. PROGRAMOS ANALIZĖ  

 

2.1. Programos tikslai ir studijų rezultatai  

 

Studijų programos tikslas ir numatomi rezultatai yra apibrėžti ir aiškūs, pagrįsti 

akademiniais ir profesiniais reikalavimais, dera tarpusavyje ir atitinka koleginių studijų rūšį, 

teikiančią asmeniui aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, studijų 

pakopą (pirma) – parengti aukštos kvalifikacijos kūrybingą ir socialiai atsakingą grožio terapijos 

specialistą, gebantį profesionaliai ir savarankiškai teikti įvairių rūšių kosmetologines paslaugas, 

taikyti naujausias šiuolaikines kosmetologines priemones, įrangą ir medžiagas, gebantį 

organizuoti kosmetologinės veiklos verslą, plačiai, kūrybiškai ir kritiškai mąstantį, nuolat 

siekiantį asmeninio ir profesinio tobulėjimo mokantis visą gyvenimą“ (Programos aprašas 4psl.). 

Studijų rezultatų sudėtingumo lygis atitinka Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygį. Formuluojat 

numatomus studijų rezultatus įvardintos žinios ir jų taikymas, specialieji, socialiniai ir 

asmeniniai gebėjimai. Jungtinė programa ugdo ir tarpkultūrines kompetencijas, praplečia 

profesines žinias, suteikiančias konkurencingumą užsienio rinkose. Atsižvelgiant į programos 

specifiškumą, susijusį su kompetencijų plėtra į veiklos vykdymą kosmetikos pramonės srityje bei 

joje taikomomis technologijomis, programa turėtų būti pagrindžiama platesniais darbo rinkos 

poreikių tyrimais. 
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 Tai Jungtinė programa ir pagal Jungtinių studijų programų bendruosius reikalavimus, 

patvirtintus LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ISAK-2833 (LR 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-65 redakcija): „aukštosios 

mokyklos partnerės jų šalių teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti tos pačios pakopos ir 

rūšies studijas, suteikti atitinkamą kvalifikacinį laipsnį.“ Varšuvos mokykla – partnerė turi teisę 

vykdyti tos pačios pakopos ir rūšies studijas ir ketina teikti Licencjat kvalifikaciją, kuri atitinka 

TTVAM ketinamą teikti kvalifikacinį laipsnį. Pagal Jungtinių studijų programų bendrųjų 

reikalavimų 7.9 punktą, jungtinės programos vykdymo sutartyje  turi būti nustatoma jungtinio 

kvalifikacinio laipsnio teikimas ir išsilavinimo dokumento išdavimas, tai  aprašyta Jungtinės 

programos vykdymo sutartyje 5.9 punkte, tačiau neįvardinta, koks kvalifikacinis laipsnis bus 

suteikiamas. 

    

Pagrindinės srities stiprybės: Jungtinė programa suteikia galimybę įgyti tarpkultūrines 

kompetencijas, svarbias tarptautinėje rinkoje. 

 

Pagrindinės srities silpnybės: Pasigesta platesnių darbo rinkos poreikių tyrimų, atsižvelgiant į 

studijų programos specifinį bruožą – kompetencijų, susijusių su kosmetikos pramone bei 

gamyba, plėtrą.  

 

2.2. Programos sandara  

 

Programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus, pateiktas dalykų turinys atitinka 

studijų rūšį ir pakopą. Kosmetologijos studijų trukmė – treji metai, studijos vyks semestrais, 

kiekviename semestre bus studijuojami 6-7 dalykai. Studijų plane dalykai nurodomi pagal 

grupes: bendrieji koleginiai dalykai, studijų krypties dalykai, laisvai pasirenkami dalykai, kurie 

taip pat išskirti į šias grupes. Studijų plane nurodomas dėstomų dalykų valandų (skirtų 

paskaitoms, praktikos darbams, savarankiškam darbui) skaičius per semestrą ir suteikiamų 

kreditų skaičius. Numatytos užsiėmimų formos – paskaitos (19,9 proc.), praktikos darbai – (35,6 

proc.), savarankiškas darbas – (44,5 proc.). Studijų plane teoriniams užsiėmimams skirtų valandų 

skaičius visuose semestruose yra panašus, o praktiniams užsiėmimams skirtų valandų skaičius  

trečiame semestre ženkliai sumažėja iki 121 val., nors realizuojant studijų procesą praktiniai 

įgūdžiai turėtų būti ugdomi nuosekliai. Programos apimtis (180 kreditų) yra pakankama studijų 

rezultatams pasiekti. Bendruosius koleginių studijų dalykus sudaro Informacinės technologijos, 

Psichologija, Sociologija, Verslo organizavimo pagrindai, Vadybos pagrindai, Paslaugų 

rinkodara. Šiems dalykams skiriama iš viso 21 kreditas.  
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Studijų krypties dalykams priskirta Chemija, Biofizika, Biologija, Anatomija, Fiziologija, 

Profesinė užsienio kalba, Estetinė kosmetologija, Kosmetika ir kosmetikos ingredientai, 

Dermatologija, Parfumerija, Odos ir plaukų fiziologija, Biochemija, Visuomenės sveikata, 

Mikrobiologija, Imunologija ir Alergologija, Farmakologija, Bendroji medicina ir 

patofiziologija, Kosmetikologija, Makiažas ir estetika, Estetinės medicinos pagrindai. Šie 

dalykai pagal savo turinį ir rezultatus atitinka studijų kryptį – jų bendras kreditų skaičius 111. 

Studijų programoje numatytos 3 praktikos: mokomoji praktika – 6 kreditai, profesinės 

veiklos praktika – 9 kreditai, baigiamoji profesinės veiklos praktika – 15 kreditų. Iš viso 30 

kreditų. Studijų programa numatoma baigti kompetencijų įvertinimu per baigiamojo darbo 

gynimą, kuriam skiriamai 9 kreditai. Tai atitinka Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir 

vientisųjų studijų programų bendruosius reikalavimus. Iš viso studijų krypties dalykams skirta 

150 kreditų. Studijų plane neišskirti dalykai gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje. Laisvai 

pasirenkamų dalykų grupei skiriami 9 kreditai. Šiai grupei priskiriami konkretūs dalykai ir 

studentams sudaroma alternatyva rinktis iš 3 dalykų, pvz.: Medicininis turizmas, Natūrali 

kosmetika, Mitybos fiziologija. Laisvai pasirenkami dalykai neturėtų būti priskiriami studijų 

krypties ar bendriesiems koleginiams dalykams, kaip nurodyta Programos aprašo studijų plane. 

Programos sandara, išskyrus laisvai pasirenkamuosius dalykus, atitinka Laipsnį suteikiančių 

pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašą (patvirtintas LR 

Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-501). 

Užsiėmimo formą lemia dalyko rezultatai bei turinys. Dalykų turinys ir  numatyti  taikyti 

metodai leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus. Tačiau dalykų išdėstymas studijų plane ne 

visai nuoseklus: dalykas Estetinė kosmetologija, Dermatologija dėstoma antrajame semestre, o 

Mikrobiologija, suteikianti žinių, susijusių su užkrečiamų ligų prevencija ir odos ligų etiologija, 

tik trečiame. Specialybės dalyko Estetinė kosmetologija, ir kai kurių kitų aprašuose vartojami 

netikslūs terminai pvz.: „pylingas“. Terminai neatitinka lietuvių kalboje vartojamų sąvokų, tai – 

netikslūs kosmetologijoje naudojamų terminų vertimai.  

Programos turinys atitinka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, pateiktas 

studijų krypties dalykų Biofizika, Chemija, Biochemija, Biologija, Anatomija, Fiziologija, 

Imunologija ir alergologija turinys bei dalykų rezultatai suteikia fundamentalias žinias 

platesniam Kosmetologijos suvokimui bei holistinio požiūrio į žmogų formavimui.  

   

Pagrindinės srities stiprybės: Studijų pagrindų dalykai suteikia platesnį kosmetologijos 

suvokimą, formuoja holistinį požiūrį į žmogų. 
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Pagrindinės srities silpnybės: Specialybės dalykų aprašuose vartojami netikslūs terminai, kurie 

gali būti vertinami kaip techninės klaidos. Kai kurių dalykų eiliškumas neužtikrina nuoseklaus 

studijų rezultatų pasiekimo. 

 

 2.3. Personalas  

 

Numatomų dėstytojų sąraše yra 22 dėstytojai iš Lietuvos (TTVAM ir kviestiniai 

dėstytojai iš VU) ir 12 dėstytojų iš Lenkijos. Programos įgyvendinimo procese dalyvaus 34 

dėstytojai (3 profesoriai – 9,4 %, 12 docentų – 37,5 %, 19 lektorių – 53,1%). Visi dėstytojai yra 

įgiję vieną ar kelis magistro (profesijos ir edukologijos) kvalifikacinius laipsnius, net 18 

dėstytojų turi mokslo daktaro laipsnį (56,3 %). Visi programoje dirbsiantys dėstytojai turi 

didesnę nei 3 metų praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko srityje. Studijų krypties dalykus dėsto 

dėstytojai, turintys kosmetologo, podologo, visuomenės sveikatos specialisto, edukologo ir kt. 

profesinę kvalifikaciją bei dirbantys praktinį darbą. Deja, kai kurių specialybės dėstytojų 

profesinė kvalifikacija įgyta neformaliuoju būdu ir anksčiau niekaip nebuvo patikrinta, pvz. 

dalyką Makiažas ir jo estetika dėstysianti dėstytoja yra baigusi tik makiažo kursus. 

Numatoma, kad programos įgyvendinimo procese dalyvaus 34 dėstytojai (3 profesoriai, 

12 docentai, 19  lektorių), kurie dėstys 30 -čiai studentų. Dėstytojų ir studentų skaičiaus santykis 

programoje yra apytiksliai 1,36 jis priklauso nuo dalykų studijų rezultatų bei užsiėmimų formos. 

Pažymėtina, kad studentų ir dėstytojų santykis yra geras, ir galima teigti, kad dėstytojų skaičius 

yra pakankamas numatomiems studijų rezultatams pasiekti. Dauguma dėstytojų, dirbsiančių 

Programoje, yra nuolatiniai TTVAM darbuotojai, tai 24 nuolatiniai dėstytojai. Tai sudaro 66,7% 

proc. visų programoje dirbsiančių dėstytojų. 12 dėstytojų yra kviestiniai, tai sudaro 33,3 proc., 

šie dėstytojai turi nemažą praktinio darbo dėstomo dalyko srityje patirtį. Remiantis procentine 

išraiška, galima teigti, kad nuolatinių ir kitų dėstytojų santykis yra racionalus. Tai ypač svarbu, 

dėstant studijų krypties dalykus. Didesnę nei 3 metų pedagoginio darbo patirtį turi 33 iš 34 

dėstančių dėstytojų.  

Programoje dirbsiančio pedagoginio personalo amžius pasiskirstęs taip: 21 – 40 m. 

amžiaus dėstytojai sudaro 37,5 procentus, 41 – 50 m. sudaro 31,25 procentus,  21,88 procentus 

sudaro dėstytojai, kurių amžius yra 51 – 60 m.,  9,37 procentus sudaro dėstytojai, kurių amžius 

yra 60 – 75 m. Skirtingų amžiaus grupių dėstytojai užtikrina studijų proceso realizavimo 

perimamumą, praktinės ir metodologinės patirties gerosios sklaidos galimybę. TTVAM dėstytojų 

atrankos ir paskyrimo tvarka numato, kad dėstytojai turi atitikti minimalų būtinos kompetencijos 

lygį. Nauji darbuotojai į Jungtinę programą bus atrenkami ir priimami laikantis: 2009 m. 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, TTVAM 
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Statuto, valdymo procedūrų VP12 Dėstytojų kompetencijos valdymas ir VP15 Personalo 

valdymas. Nuoseklų personalo kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančios dėstytojų 

kvalifikacijos tobulinimo tvarkos TTVAM nėra. Dėstytojai, susitikimo metu teigė, kad 

administracija sudaro galimybes lavinti ir plėsti pedagoginius gebėjimus. Dėstytojų kvalifikacija 

keliama formaliu (mokantis doktorantūroje) ir neformaliu (dalyvaujant konferencijose, 

seminaruose, keliant kvalifikaciją kursuose, seminaruose ir stažuotėse, dalyvaujant projektinėje 

veikloje, atliekant mokslo taikomuosius tyrimus, rengiant metodines priemones ir kt.) būdu. 

TTVAM nuolat organizuojami praktiniai seminarai, mokymai, konferencijos. 

WSZKiPZ turi aukštos kvalifikacijos akademinį personalą. Tarp etatinių WSZKiPZ 

dėstytojų yra 11 profesorių ir habilituotų daktarų, 4 habilituotų daktarų, 8 daktarai, daugelis 

dėstytojų turi ilgametę profesinio praktinio darbo patirtį. Akademinio personalo nariai yra 

medicinos, kosmetologijos, kosmetinės chemijos, technologijų, kokybės užtikrinimo sistemų ir 

rinkodaros vartojimo produktų, ypač kosmetikos ir vaistų, atstovai. Daugelis Akademijos 

dėstytojų yra Akademiją baigę absolventai. 

WSZKiPZ vykdo plačią mokslinę veiklą, kuri leidžia akademiniam ir moksliniam 

personalui kelti savo kvalifikaciją. Vykdomi įvairūs moksliniai ir mokslo taikomieji tyrimai, 

kurių tematika yra labai plati. Du kartus per metus WSZKiPZ rengia mokslinius seminarus, kurių 

metu aukštosios mokyklos mokslininkai pristato naujausius mokslinius pasiekimus, tyrimų 

rezultatus ir parengtas metodines priemones. Vizito metu buvo pateikta papildoma medžiaga, 

detalizuojanti dėstytojų vykdomus tyrimus, bei papildoma informacija, kuria remiantis pateikta 

išvada. 

Programą vykdo pedagoginis personalas, kurio sudėtis ir kvalifikacija iš esmės atitinka 

teisės aktų reikalavimus. Abejotina, ar programa bus pakankamai gerai vykdoma anglų kalba, jei 

pagrindinės specialybės dalykų (Kosmetologija, Kosmetikos chemija) dėstytojos anglų kalbos 

žinios vertinamos 3 iš 5. 

Numatomų dėstytojų kvalifikacija, skaičius yra tinkama numatomiems studijų 

rezultatams pasiekti. 

 

Pagrindinės srities stiprybės:  personalo atitikimas teisės aktų reikalavimams, pakankamas 

dėstytojų skaičius tinkamam programos vykdymui. Pedagoginio ir mokslinio personalo 

kvalifikacija pakankama studijų programos tikslams pasiekti. 

 

Pagrindinės srities silpnybės: kai kurių specialybės dėstytojų profesinė kvalifikacija įgyta 

neformaliuoju būdu. Kai kurių specialybės dėstytojų per žemas anglų kalbos žinių lygis 

sėkmingam programos dėstymui anglų kalba. 
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2.4. Materialieji ištekliai  

 

Programai vykdyti numatyta naudoti pakankamą skaičių auditorijų, kabinetų ir 

laboratorijų. 

TTVAM vykdo studijas pastate, kurio bendras plotas siekia 14343 kv. m. Šiuo metu 

TTVAM iš viso įrengta 39 auditorijos, iš jų 7 auditorijos – kompiuterinės. Savarankiškiems 

darbams atlikti ne paskaitų metu studentai gali naudotis kompiuteriais ir spausdintuvais, 

esančiais TTVAM kompiuterių klasėse. Kosmetologinės praktinės veiklos kabinetai išdėstyti 3 ir 

4 TTVAM aukštuose, tai nauji kabinetai, kurie vizito metu dar buvo įrenginėjami. Darbo vietų 

skaičius atitinka studentų skaičių grupėje ar pogrupyje. Teorinės paskaitos bus skaitomos  

įvairaus dydžio auditorijose: 3 auditorijos po 200 ir daugiau vietų, kitos auditorijos po 30 vietų ir 

daugiau vietų. 

Praktikos darbai numatyti vykdyti Varšuvos kosmetologijos ir sveikatos priežiūros 

aukštojoje mokykloje (toliau WSZKiPZ). WSZKiPZ yra įsteigtas Kosmetologijos ir sveikatos 

priežiūros mokslo ir tyrimų centras, bei Kosmetinės chemijos tyrimų centras, kuriuose pilnai 

įrengtos praktinio mokymo laboratorijos, kuriuose yra įrengta virš 200 praktinio darbo vietų. Iš 

papildomai pateikto WSZKiPZ materialiųjų išteklio sąrašo matome, kad praktinių auditorijų ir 

darbo vietų skaičius yra pakankamas tinkamiems studijų rezultatams pasiekti. Kosmetologijos ir 

sveikatos priežiūros mokslo ir tyrimų centro 4 profesionaliose kosmetologijos laboratorijose 

atliekamos specialios kosmetinės procedūros, skirtos studentų praktiniams profesiniams 

gebėjimams ugdyti. Laboratorijos aprūpintos visa būtina įranga ir aparatūra. Jose vienu metu gali 

dirbti 132 studentai. Įrengtas vienas Makiažo kabinetas, kuriame vienu metu gali tilpti 20 

studentų, kadangi Jungtinė studijų programa numatyta realizuoti 20 – čiai studentų, tad praktinis 

mokymas, taikant darbo porose metodą,  gali būti vykdomas vienu metu visai grupei. Švietimo ir 

medicinos mokslų tyrimo centre veikia 2 podiatrijos praktikos kabinetai, masažo ir fizioterapijos 

bei fizinio parengimo kabinetai. Kosmetinės chemijos tyrimų centre veikia 4 kosmetinės 

chemijos laboratorijos. Sanitarinės kontrolės pasas minėtoms praktikos auditorijoms Varšuvoje 

yra išduotas 2003 metų gruodžio 4 dieną. Tikėtina, kad šis pasas vis dar galioja ir atitinka 

Lenkijos teisės aktų reikalavimus. 

Pateikta papildoma informacija apie materialinius išteklius leidžia spręsti, kad WSZKiPZ 

praktikos darbų metu naudojama profesionali šiuolaikinė kosmetologinė rankų, kojų, veido ir 

kūno priežiūros aparatūra bei įranga yra tinkama programos studijų rezultatams užtikrinti ir jos 

pakanka būsimam studentų skaičiui. Papildomoje informacijoje pateiktas kosmetinių medžiagų 

sąrašas įrodo, kad studijų tikslams naudojamos profesionalios, šiuolaikinius reikalavimus 
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atitinkančios kosmetinės veido, kūno priežiūros kosmetikos medžiagos. Programai vykdyti 

numatyta naudoti laboratorinė įranga ir medžiagos leidžia ugdyti praktinius įgūdžius ir pasiekti 

studijų programos rezultatus. 

 TTVAM įrengtos praktinio mokymo klasės: du kosmetologinės praktinės veiklos 

kabinetai – 10 darbo vietų, 10 – kosmetologinių kėdžių, kosmetologinė aparatūra. Du kabinetai 

skirti pedikiūro praktinei veiklai – 10 darbo vietų. Taip pat yra du manikiūro praktinės veiklos 

kabinetai, kuriame 10 stalų manikūrui. Studentams persirengti yra įrengtas atskiras persirengimo 

kambarys. Vykdant jungtinę programą taip pat numatoma naudotis socialinių partnerių (verslo 

įmonių) materialiąja baze, ypač atliekant profesinės veiklos praktikas, tačiau kaip tiksliai tai bus 

vykdoma, aptariant šį klausimą susitikimo metu, nepateikė tikslių duomenų nei programos 

vykdytojai, nei socialiniai partneriai. 

TTVAM bibliotekos katalogas tvarkomas naudojantis ALEPH programine įranga. 2013 

metų vasarą buvo įdiegta šios programos nauja versija – Aleph 21. Vartotojai informaciją apie 

leidinius gali susirasti elektroniniame kataloge adresu http://aleph.library.lt. Taip pat jie gali 

užsakyti bibliotekos knygas, rezervuoti leidinius, prasitęsti jų grąžinimo terminus, pasitikrinti 

informaciją apie užsakytus leidinius. Dėstytojai gali susipažinti su naujai gauta literatūra, matyti 

gautų leidinių kiekį. Skaitykloje įrengtos 31 darbo vietos ir 28 kompiuterizuotos darbo vietos. 

TTVAM studijuojantys studentai aprūpinami pagrindine literatūra, taip pat jie gali naudotis 

nemažais papildomos, metodinės, norminės ir kt. literatūros fondais. Bibliotekoje yra sukauptas 

gausus fondas, užsakoma įvairių pavadinimų periodinių leidinių. Bibliotekos fondai nuolat 

atnaujinami. Šiuo metu bibliotekos fondai papildyti literatūra anglų kalba Jungtinei programai 

vykdyti, kiekvienos knygos yra po 10 egzempliorių. Šios knygos buvo apžiūrėtos vizito metu. 

TTVAM akademinei bendruomenei prieinamos EBSCO, EMERALD, TAYLOR&FRANCIS 

prenumeruojamos duomenų bazės.  

 

Pagrindinės srities stiprybės:  studijoms numatytos naudoti patalpos, įranga, praktikos bazės 

yra tinkami ir jų pakanka. Metodiniai ištekliai yra tinkami ir jų pakanka. 

 

Pagrindinės srities silpnybės: Vykdant jungtinę programą taip pat numatoma naudotis 

socialinių partnerių (verslo įmonių) materialiąja baze, ypač atliekant profesinės veiklos 

praktikas, tačiau kaip tiksliai tai bus vykdoma, nežino nei programos vykdytojai, nei socialiniai 

partneriai. 

 

2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 

http://aleph.library.lt/
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Priėmimą į studijas vykdys TTVAM. Į Jungtinę programą bus priimami asmenys, 

turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Konkursinio balo sandara ir galimi papildomi 

balai nustatomi Švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Jungtinių studijų programų bendrųjų 

reikalavimų 9 punkte yra nurodyta, kad jei viena iš aukštųjų mokyklų partnerių yra užsienio 

aukštoji mokykla, stojantiesiems turi būti nustatytas ne žemesnis kaip B2 užsienio kalbos 

mokėjimo lygis. Sutarties 1.3 punkte yra nurodyta, kad abiejuose aukštosiose mokyklose 

programa bus realizuojama anglų kalba. Programos apraše nurodoma, jog gali būti keliamas 

specialus reikalavimas – anglų kalbos žinių (metinis įvertinimas arba brandos egzaminas), tačiau 

sprendžiant iš pateiktos informacijos, tai nėra privaloma. Būtina patikslinti ir jungtinės studijų 

programos vykdymo sutartyje nurodyti studentų priėmimo sąlygas ir procedūras, kaip tai 

numatyta Jungtinių studijų programų bendruosiuose reikalavimuose.  

Planuojant studijų programos realizavimą, būtina numatyti studijų kainą, kurią turėtų 

žinoti stojantysis, kad galėtų planuoti studijų finansavimą. Programa, kaip buvo patikslinta 

susitikimo metu, buvo rengta sąsajoje su vykdytu projektu, o remiantis projekto sąlygomis tik 

pirmieji studijų metai bus finansuojami iš projekto lėšų, vėliau studijos tęsiamos savo lėšomis. 

Šiuo metu, kaip paaiškėjo susitikimų su TTVAM ir WSZKiPZ atstovais metu, šis klausimas dar 

nėra išspręstas. Programos vykdymo sutarties 6 dalyje nustatomos studijų finansavimo nuostatos 

ir įsipareigojimai, stipendijų ir kitos paramos (apgyvendinimas ir kt.) studentams teikimas, tačiau 

nėra numatyta konkreti studijų kaina. 

Jungtinės programos studentai pagal patvirtintą studijų planą 50 proc. programos 

apimties (90 ECTS) studijuoja TTVAM, (pirmą, trečią ir penktą semestrus), pusę apimties (90 

ECTS) WSZKiPZ (antrą, ketvirtą ir šeštą semestrus), tai atitinka jungtinėms studijų programoms 

keliamus reikalavimus dėl studentų fizinio judumo. Toks studijų organizavimas ugdo studentų 

tarpkultūrines kompetencijas, padedančias integruotis į tarptautinę darbo rinką.  

Numatomi taikyti studijų metodai – atvejo analizė, probleminis dėstymas, eksperimentas, 

savarankiškas darbas, individualus darbas su studentais, aiškinimas, demonstravimas, diskusijos, 

studentų  asmeninės patirties panaudojimas, praktinis įgūdžių lavinimas (technikų įsisavinimas, 

meistriškumo ugdymas) – yra tinkami studijų rezultatams pasiekti, ugdant bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas, ir siejasi su numatytais vertinimo metodais. Praktinis mokymas yra 

labai svarbus aspektas, rengiant specialistą profesinei rinkai. Viena iš profesinės veiklos praktikų 

numatoma  organizuoti  TTVAM, tačiau vizito metu patalpos dar nebuvo pilnai įrengtos, tad jų 

vertinimas galimas tik iš dalies ir dar nenumatytas tikslus šio  proceso organizavimas, neaiškūs 

praktikų vadovai – mentoriai: tai socialiniai partneriai ar bus įdarbinami katedroje dėstytojai 

kosmetologai. Neaiškus ir praktikos pobūdis: jei atliekama aukštojoje mokykloje, kam bus 

atliekamos procedūros. 
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Jungtinės programos studentų pasiekimai TTVAM ir WSZKiPZ bus vertinami pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą pasiektų studijų rezultatų vertinimo sistemą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2194 „Dėl studijų rezultatų vertinimo sistemos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 86-3437) 

Jungtinės programos studentų pasiekimų vertinimą, kaip nurodoma Programos apraše, 

reglamentuoja TTVAM vertinimo nuostatai, šios programos baigiamojo vertinimo ir studentų 

praktikų vadovai, t.y. reglamentuojantys dokumentai, bus parengti iki programos įgyvendinimo. 

Vertinimo sistema, pateikta programos apraše, yra aiški ir tinkama studijų rezultatams įvertinti.  

Studijų plane numatytas baigiamasis darbas,  Bendradarbiavimo sutarties 3.3 dalyje yra 

numatyta baigiamųjų darbų vertinimo komisijos sudėtis, kurioje  bus  abiejų mokyklų atstovai, 

kaip tai nurodoma Jungtinių studijų programų bendrųjų reikalavimų 13 punkte. 

 

Pagrindinės srities stiprybės: studijų programos tarptautiškumas. 

 

Pagrindinės srities silpnybės: didžioji dalis studijų eigos aspektų partnerių yra aptarta ir 

aprašyta jungtinės studijų programos vykdymo sutartyje, tačiau išlieka neaiškūs kai kurių punktų 

vykdymai: reikalavimai stojančiųjų užsienio kalbos mokėjimo lygiui, studijų kaina. 

 

2.6. Programos vadyba  

 

Kosmetologijos studijų programos apraše pristatytas programos vadybos skyrius, jame 

pateikiamos vidinės studijų kokybės procedūros, taikomos TTVAM, formalūs ketinamų vykdyti 

studijų programų tvirtinimo, periodinės patikros ir stebėsenos mechanizmai, numatoma 

reguliariai skelbti kiekybinę ir kokybinę informaciją apie vykdomas studijų programas. 

Programos vykdymą organizuos TTVAM, vykdant studijas numatytos procedūros galios ir 

WSZKiPZ. Programos vykdymas apims veiklos procesus, kurie yra aprašyti TTVAM parengtose 

Valdymo procedūrose - Studijų vykdymas VP08, Studentų pasiektų studijų rezultatų vertinimas 

V09 ir kt.  

Studijų programos kokybę užtikrins Kosmetologijos jungtinės studijų programos 

komitetas, vadovaujamas Jungtinės programos vadovo, kuris teiks studijų programos komiteto 

pasiūlymus TTVAM ir WSZKiPZ akademinėms taryboms. TTVAM  yra Kokybės centras, kuris 

teikia metodinę pagalbą, bus kaupiami ir analizuojami duomenys apie priimtųjų į studijų 

programą lygį, studentų motyvaciją, judumą ir studijų programos priežiūros efektyvumą, 

dėstytojų ir socialinių dalininkų nuomonę, absolventų įsidarbinamumą. Numatytos ir parengtos  

tvarkos, reglamentuojančios dėstytojų įtraukimą į programos kokybės vertinimą ir tobulinimą. 
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Studentai dalyvaus Studijų programos komiteto veikloje. Nuolat bus vykdomos studentų 

apklausos, o rezultatai pateikiami Akademinei tarybai, numatytas ir aktyvus socialinių partnerių 

dalyvavimas: studijų programos komitete, akademinėje taryboje, suteikiant studentams praktikų 

vietas, dalyvavimas kvalifikavimo komisijos darbe, baigiamųjų darbų temų siūlymas. Programos 

apraše pateiktame informacinio pobūdžio aprašyme aiškiai paskirstyta atsakomybė už programos 

planavimą, organizavimą, priežiūrą, tobulinimą ir sprendimų priėmimą, nurodomos vidinio 

kokybės užtikrinimo priemonės. Tai numatyta taikyti abiejose aukštosiose mokyklose. 

Numatomos naudoti vidinio kokybės užtikrinimo priemonės yra tinkamos. Tačiau 

pokalbių su tikslinėmis grupėmis metu pastebėtas socialinių partnerių nepakankamas 

informuotumas ir dalyvavimo rengiant programą trūkumas. Į programos vertinimo ir tobulinimo 

procesus numatomi įtraukti socialiniai dalininkai, tačiau rengiant programą, kaip paaiškėjo 

susitikimų metu, jų aktyvesnio dalyvavimo pasigesta.  

Kaip minėta 2.5 Studijų eiga ir jos vertinimas, bendradarbiavimo tarp aukštųjų mokyklų 

sutartyje nėra apibrėžtos kai kurios studijų eigos nuostatos arba jos nesutampa su programos 

aprašu: studijų kaina, reikalavimai užsienio kalbos mokėjimo lygiui. Sprendžiant iš susitikimų su 

abiejų mokyklų atstovais bei ne iki galo paruoštų dokumentų, galima daryti prielaidą, kad trūko 

bendradarbiavimo su partneriais rengiant programą ir jos dokumentus. 

 

Pagrindinės srities stiprybės: numatomos naudoti vidinio kokybės užtikrinimo priemonės, yra 

sukurta vidinės kokybės užtikrinimo sistema.  

 

Pagrindinės srities silpnybės: koordinavimo trūkumas tarp dviejų aukštųjų mokyklų, siekiant 

užtikrinti studijų reikalavimų ir organizavimo vientisumą. 

 

 III. REKOMENDACIJOS  
  

3.1. Rekomenduojama patikslinti  numatomas studentų priėmimo  sąlygas ir  studijų kainą. 

3.2.Rekomenduojama pakoreguoti dalykų aprašus, patikslinant vertimus, naudojamas sąvokas ir 

terminus. 

3.3. Rekomenduojama pakoreguoti dalykų nuoseklumą studijų plane, atsižvelgiant į nuoseklų 

studijų rezultatų siekimą. 

3.4. Įvertinti materialinę bazę TTVAM, atsižvelgiant į galimybę organizuoti profesinės veiklos 

praktikas bei užtikrinant studentų praktinę veiklą jų metu. 
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IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS 
 

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos ketinama vykdyti studijų programa 

Kosmetologija vertinama teigiamai.  

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

įvertinimas, 

balai 

1 Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai  3 

2 Programos sandara  3 

3 Personalas   3 

4 Materialieji ištekliai  3 

5 Studijų eiga ir jos vertinimas   2 

6 Programos vadyba   2 

 Iš viso:  16 

1- Nepatenkinamai (yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 
2- Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 

3- Gerai (sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų) 

4- Labai gerai (sritis yra išskirtinė) 

 

 

Grupės vadovas:  Žaneta Mickienė 

  

Grupės nariai:  

 

Rūta Bražiūnienė 

 

 

 

  


