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I. ĮŽANGA 

Socialinių mokslų kolegija (toliau tekste – Kolegija) yra nevalstybinė aukštoji mokykla, 

veikianti nuo 1994 metų. Kolegijos pagrindinė veiklos būstinė įkurta ir veikia Klaipėdoje. 

Kolegija turi filialą Vilniuje. Šiuo metu ji yra viena didžiausių nevalstybinių kolegijų Lietuvoje. 

Kolegijoje vykdoma 16 pirmosios pakopos koleginių studijų programų socialinių, fizinių mokslų 

ir meno studijų srityse. Penkios studijų programos vykdomos anglų kalba, iš kurių trys – verslo ir 

vadybos studijų krypčių grupės jungtinės studijų programos. Apie 62 proc. Kolegijos studentų 

studijuoja verslo ir vadybos studijų krypčių grupės studijų programas, tokias kaip Tarptautinis 

verslas ir komunikacija, Transporto ir logistikos verslas, Sveikatingumo ir grožio verslas, 

Bankininkystė ir investicijų valdymas, Finansų apskaita, Verslo procesų ir projektų vadyba, 

Reklamos kūrimas, Turizmas ir viešbučiai. 

Kolegija, atsižvelgusi į profesinio poreikio tyrimų rezultatus, darbdavių ir socialinių 

partnerių pasiūlymus, apklausų rezultatus bei strateginius tikslus parengė naują tarptautinio 

verslo krypties studijų programą Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika (toliau tekste – 

Programa). Šią studijų programą ji ketina vykdyti Klaipėdoje ir Vilniaus filiale nuolatine ir 

ištęstine formomis. Programos apimtis – 180 kreditų. 

Ekspertai Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos studijų programos aprašą gavo 2015 

m. balandžio 27 d. Jie išsamiai susipažino su Programos aprašu ir parengė preliminarią vertinimo 

ataskaitą bei suformulavo klausimus pagal kiekvieną vertinamąją sritį įvairioms Programos 

vykdymu suinteresuotosioms šalims. Ekspertų vizitas į Kolegiją Vilniaus filiale įvyko 2015 m. 

gegužės 21 d. Jo metu ekspertai susitiko su Kolegijos administracija, Programos rengimo grupe, 

dėstytojais, socialiniais partneriais ir surinko trūkstamą bei papildomą informaciją apie ketinamą 

vykdyti Programą. Vizito metu ekspertai susipažino su Kolegijos materialiaisiais ištekliais. 

Vizito dienos pabaigoje ekspertai suinteresuotosioms šalims pateikė Programos stipriąsias puses 

ir rekomendacijas jai tobulinti. Po vizito ekspertai parengė Programos vertinimo išvadų projektą, 

kurį pateikė Socialinių mokslų kolegijai. Kolegija, atsižvelgdama į ekspertų pastabas ir 

rekomendacijas, pateikė papildomus dokumentus ir paaiškinimus dėl vertintos studijų programos 

(raštas Nr. 02-225, 2015-06-12). Šiame dokumente pateikiamas programos vertinimas 

išanalizavus ir atsižvelgus į papildomai pateiktą informaciją. 

 

II. PROGRAMOS ANALIZĖ 

2.1. Programos tikslai ir studijų rezultatai 

Studijų programos tikslas aiškiai apibrėžtas, orientuotas į pagrindines absolventų 

įsidarbinimo nišas, susietas su pagrindinėmis žiniomis ir gebėjimais, reikalingais absolventų 

vietai darbo rinkoje pagal verslo organizacijų veiklos pobūdį. Studijų programa skirta parengti 

tarptautinio verslo srities specialistus, turinčius tarptautinės prekybos, logistikos, muitinės 

veiklos žinių, gebančius savarankiškai ir atsakingai organizuoti tarptautinę prekybą, logistinius 

procesus, atstovauti ūkio subjektus muitinėje ir kitose institucijose, įsteigti ir valdyti tarptautinio 

verslo įmonę nuolat kintančiomis šiuolaikinio verslo aplinkos sąlygomis. Studijų rezultatai yra 

grupuojami į žinias, gebėjimus vykdyti tyrimus, specialiuosius, asmeninius ir socialinius 

gebėjimus. Ekspertai pastebėjo, kad kai kurie numatomi studijų dalykai skirti keliems studijų 

rezultatams pasiekti, todėl įžvelgiamas tam tikras jų eklektiškumas. Abejonių sukėlė numatomų 

studijų programos rezultatų (ypač antrojo ir trečiojo) priskyrimas gebėjimams vykdyti tyrimus, 

nes šie rezultatai parodo specialiuosius gebėjimus. Atsižvelgę į pastabas programos rengėjai 

pakoregavo ketinamos vykdyti studijų programos 3 studijų rezultatus (2, 4, 5) ir atliko studijų 

Programos sandaros tobulinimą, t.y. į Programą įtraukė papildomų studijų dalykų, formuojančių 

tarptautinio verslo ir tarptautinės prekybos procesų valdymo gebėjimus. 

Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti akademiniais reikalavimais, 

tačiau buvo pasigesta analogiškų studijų programų užsienyje ir Lietuvoje lyginamosios analizės. 

Programos rengėjai sureagavo į pastabas ir atliko šalies ir užsienio aukštųjų mokyklų 

tarptautinio verslo krypties studijų programų lyginamąją analizę. Teigiama, kad buvo 
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išanalizuotos Mykolo Romerio universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Vilniaus 

kolegijos, EAE Business School (Ispanija), Kadir Has University (Turkija), Okan University 

(Turkija), INSEEC Chambéry campus (Prancūzija), IMC University of Applied Sciences Krems 

(Austrija), West Pomeranian Business School (Lenkija), Cambridge College (Anglija) vykdomos 

studijų programos: Tarptautinė prekyba ir finansai, Logistika ir prekyba, Tarptautinė prekyba, 

Eksporto valdymas, Tarptautinis verslas, Tarptautinis verslas ir prekyba ir kt. Tokiu būdu 

atsirado prielaidos spręsti apie studijų rezultatų, o tuo pačiu ir studijų dalykų, pakankamumą ir 

tinkamumą. Nepaisant to, lieka neaišku, kokie pokyčiai buvo atlikti studijų Programoje, atlikus 

šią lyginamąją analizę. Rengiant ketinamą vykdyti Programą ir siekiant išsiaiškinti darbo rinkos 

poreikius buvo atliktas kokybinis tyrimas, apklausiant 35 verslo organizacijų atstovus. Tyrimo 

rezultatai parodė, kad tarptautinės prekybos, logistikos ir muitinio tarpininkavimo organizacijose 

svarbu turėti specialistą, gebantį profesionaliai ir atsakingai vykdyti profesinę veiklą. Tai 

suponuoja išvadą, kad Programos tikslai grindžiami darbo rinkos poreikiais. 

Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka studijų rūšį, pakopą ir 

kvalifikacijų lygį. 

Papildomai pateikta Programos rengėjų medžiaga leidžia sutikti, kad numatyti Programos 

studijų rezultatai detalizuoja studijų Programos tikslą ir apibrėžia tarptautinio verslo srities 

specialisto, gebančio savarankiškai organizuoti tarptautinę prekybą, valdyti logistinius procesus, 

atstovauti ūkio subjektus muitinėje ir kitose institucijose, veiklos sritis ir karjeros galimybes. 

Patikslintoje informacijoje teigiama, kad studijų programos absolventai galės dirbti vidurinės 

valdymo grandies specialistais nacionalinėse ir tarptautinėse verslo įmonėse, jūrų uosto 

kompanijose, dalyvaujančiose eksporto, importo, tranzito bei tarptautinės prekybos grandinėje; 

muitinės tarpininko paslaugas teikiančiose įmonėse, verslo subjektų konsultantais importo-

eksporto ir tranzito deklaracijų pildymo klausimais Muitinės įstaigose ir jūrų uosto kompanijose; 

specialistais ir konsultantais konsultavimo paslaugas teikiančiose organizacijose bei agentūrose 

(pvz., Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos muitinės 

tarpininkų asociacija ir kt.); tarptautinės prekybos specialistais privataus verslo sektoriaus 

kompanijų importo-eksporto skyriuose, logistikos, tarptautinės prekybos įmonėse; B lygio 

valstybės tarnautojais visuose valstybės institucijų padaliniuose, viešojo administravimo 

institucijose ir įstaigose; verslininkais, steigiančiais ir plėtojančiais privatų verslą. 

Įvertinus papildomai pateiktą medžiagą, išanalizavus papildomą informaciją galima 

konstatuoti, kad Programos pavadinimas, numatomi studijų rezultatai, programos turinys ir 

suteikiama kvalifikacija iš esmės dera tarpusavyje. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės: 

1. Studijų programos tikslas aiškiai apibrėžtas, orientuotas į pagrindines absolventų 

įsidarbinimo nišas, susietas su pagrindinėmis žiniomis ir gebėjimais. 

2. Programos tikslai ir rezultatai grindžiami akademiniais reikalavimais ir darbo rinkos 

poreikiais. 

3. Aiškiai aprašytos absolventų karjeros galimybės. 

 

Silpnybės: 

1. Nors lyginamoji analizė ir atlikta, tačiau Programos apraše nepateikiamas Programos 

tikslų, numatomų studijų rezultatų ir sandaros pagrįstumas lyginamąja analize. 

 

2.2. Programos sandara 

 

Pasirinkta studijų programos sandara atitinka Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir 

vientisųjų studijų programų bendruosius reikalavimus, išdėstytus Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro įsakyme „Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 
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programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 44-2139; 2010, Nr. 88-

4676; 2011, Nr. 9-399). Studijų programos apimtis – 180 kreditų. Studijų nuolatine forma 

vykdymo trukmė – treji metai, o ištęstine forma – ketveri metai. Bendras valandų skaičius – 

4800 val. Studijų programoje bendrųjų koleginių studijų dalykų apimtis sudaro 18 kreditų. 

Studijų krypties pagrindų dalykų studijų apimtis – 138 kreditai, 30kreditų skiriami trims 

profesinės veiklos praktikoms, ir 12 kreditų – kvalifikaciniam egzaminui ir baigiamajam darbui. 

Per vienerius studijų metus studentai galės sukaupti 60 kreditų. Suplanuota, kad per semestrą bus 

studijuojami ne daugiau kaip septyni studijų programos dalykai. Studentai studijuos studijų 

dalykus iš studijų krypties pagrindų, bendrųjų koleginių studijų ir pasirenkamųjų studijų dalykų, 

skirtų studijų krypties žinių gilinimui. Pasirinkdami iš 8 siūlomų studijų krypties žinių gilinimo 

dalykų, studijuojantieji galės sukaupti 15 kreditų. Taip pat studentams suteikiama galimybė 

rinktis laisvai pasirenkamuosius studijų dalykus, skirtus tarpkryptinėms studijoms ir 

bendrosioms kompetencijoms lavinti. Numatyta laisvai pasirenkamųjų dalykų apimtis – 9 

kreditai. Iš viso pasirenkant studijų dalykus numatoma galimybė sukaupti 30 kreditų. 

Galima pritarti Programos rengėjams, kad numatytieji bendrųjų koleginių studijų dalykai 

supažindins studentą su jo, kaip būsimo specialisto formavimo procesu, įgūdžių ir kompetencijų 

formavimo pakopomis, suteiks socialinių mokslų žinių pagrindus, leis suvokti save profesinės 

karjeros kontekste bei savarankiškai planuoti pagrindinius būsimos karjeros etapus. Ketinamos 

vykdyti studijų programos apraše teigiama, kad studijų krypties dalykai skirti formuoti 

tarptautinio verslo ekonomikos, tarptautinės prekybos skatinimo, muitinės veiklos ir muitinės 

procedūrų, prekių eksporto-importo organizavimo, prekių kilmės ir klasifikavimo, prekių 

gabenimo technologijų, logistikos, rinkodaros, sutartinių teisinių santykių sudarymo, 

atstovavimo ir tarpininkavimo muitinėje įgūdžius. Akcentuojamas praktinių žinių perteikimas ir 

jo svarba. Pateikta informacija leidžia daryti išvadą, kad Programos dalykų turinys atitinka 

studijų rūšį ir pakopą. 

Numatomiems studijų rezultatams pasiekti programos rengėjai ketina derinti ir planingai 

organizuoti auditorinį (kontaktinį), savarankišką darbą ir konsultavimą. Programos apimtis, 

atskirų studijų dalykų apimtys vienodos abiem studijų formoms. Numatytos atskirų dalykų 

apimtys (dažniausiai 4 ir 5 kreditų) priklauso nuo numatytų studijų rezultatų sudėtingumo lygio, 

turinio, taikomų studijų ir vertinimo metodų, savarankiškų studijų užduočių ir studijų metų. 

Nepaisant to, kad ketinamos vykdyti studijų Programos dalykų turinys ir metodai leidžia 

pasiekti numatomus studijų rezultatus, buvo pastebėti ir Programos rengėjams pristatyti  

Programos sandaros trūkumai, tokie kaip neproporcingas studijų dalykų paskirstymas tarp 

ketinamos vykdyti studijų Programos pavadinime įvardintų veiklos sričių, Programos apimties 

panaudojimo racionalumo nebuvimas, studijų dalykų turinio aktuarizavimas. Atsižvelgę į 

įvardintas pastabas, Programos rengėjai pateikė pakoreguotą studijų Programos planą, kuris 

atspindi atliktus Programos sandaros patobulinimus: 

- sumažinta studijų dalykų, skirtų muitinės logistikos studijoms, apimtis ir padidinta 

tarptautinės prekybos studijoms skirtų studijų dalykų dalis siekiant formuoti tarptautinio verslo 

procesų/projektų valdymo, tarptautinės prekybos organizavimo, finansavimo, pardavimų 

valdymo tarptautinėse rinkose įgūdžius; 

- optimizuotas studijų dalykų Muitinės formalumai, Sandėlių ir transportavimo logistika, 

Tarptautinė ir muitinės logistika turinys. Į studijų Programą buvo įtraukti nauji studijų dalykai: 

ES bendroji prekybos politika, Pardavimų valdymas tarptautinėse rinkose, Tarptautiniai 

atsiskaitymai ir prekybos finansavimas; 

- siekiant sustiprinti Programos tarptautiškumo aspektą buvo patobulinti studijų dalykų 

rezultatai, studijų programų turinys, įtraukti mokslinės ir mokomosios literatūros šaltiniai iš 

Socialinių mokslų kolegijos prenumeruojamų tarptautinių duomenų bazių. Buvo parengtos 

naujos šių studijų dalykų programos: Tarptautinė rinkodara, Tarptautinio verslo procesų 

valdymas, Tarptautinio verslo projektų valdymas. 
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Pakeitus studijų Programos sandarą tarptautinės prekybos studijoms ir muitinės logistikos 

studijoms skirta po 7 studijų dalykus. 

Įvertinus atliktus Programos pakeitimus galima konstatuoti, kad į ekspertų pastabas ir 

rekomendacijas buvo atsižvelgta. Nepaisant atliktų korekcijų, tam tikrų abejonių gali kelti 

pasirinktų patobulinimų logika (į pastabą, kad dalyko Rinkodara turinys atkartoja klasikinio 

„4P“ marketingo komplekso principus, jame pasigendama marketingo komplekso evoliucijos 

(„7P“, „8P“), buvo atsižvelgta įtraukiant atitinkamą (-as) temą (-as) į dalyką Eksporto-importo 

valdymas (7 P eksporto valdymas/ Marketingo sprendimai eksporto valdyme), o patobulinto 

dalyko Tarptautinė rinkodara temos ir toliau orientuojamos į klasikinį “4P“ marketingo 

kompleksą). Išlieka tam tikrų neapibrėžtumų ir sąvokos „Tarptautiškumas“ traktavime. 

Nepaisant intensyvaus jo eksploatavimo studijų dalykų pavadinimuose (minimas 8-iuose 

dalykuose), tiek rengiamos Programos apraše, tiek vizito į Kolegiją metu (tarptautiškumo 

sąvokos traktavimas ir apibrėžimas buvo minimas diskusijose su Programos rengėjais, 

akademiniu personalu, socialiniais partneriais), tiek papildomai pateiktoje medžiagoje sunkoka 

įžvelgti Programą apjungiančias aiškiai įvardinamas tarptautiškumo sąvokos ribas, leidžiančias 

įdentifikuoti Programos profesinę orientaciją, parengto specialisto veiklos geografinį lauką. 

Ryškiausiai šio orientyro nebuvimas stebimas dalyke ES bendroji prekybos politka, kurio temos  

(Tarptautinės prekybos politikos modeliai ir reguliavimo priemonės, PPO tarptautinės prekybos 

susitarimai, Užsienio prekybos politikos instrumentai, Asocijuotos struktūros ir jų tarptautinės 

prekybos politika, ES bendroji prekybos politika (beje, studijų dalyko ir atskiros jo temos 

pavadinimų pilnas dubliavimas nėra visiškai korektiškas), Lietuvos tarptautinės prekybos 

politika), išsidėsčiusios plačioje amplitudėje (nuo vidaus politikos iki pasaulinio geopolitinio 

lygmens) ir peržengia dalyko pavadinime apibrėžtas geopolitines (ES) ribas. Aiškumo 

nebuvimas gali kelti potencialią grėsmę Programos kokybei dėl galimų studijų dalykų temų 

„išsibarstymo“ (vieni dalykai Programos realizavimo eigoje gali būti orientuoti į ES 

problematiką (temos „susiaurėti“ ir „pagilėti“), kiti – priešingai, išplėsti geografinį kontekstą 

(pvz., įtraukti NAFTA, BRIGS, Arabų šalių, Tolimųjų Rytų ir pan. specifiką), bet tapti daugiau 

„paviršutiniškais“, apibendrinančiais, tokiu būdu pažeidžiant studijų Programos tolygumą ir 

vientisumą. 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės: 

1. Programos sandaros sukonstravimas siekiamų rezultatų pagrindu. 

Silpnybės: 

1. Pastebimas dalies Programos dalykų turinio nenuoseklumas ir nevisiškas atitikimas 

dalyko pavadinimui. 

2. Aiškaus tarptautiškumo apsibrėžimo geopolitiniu požiūriu nebuvimas. 

 

 2.3. Personalas 

Pagal LR švietimo ir mokslo ministro įsakymą “Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo” (2010 m. 

balandžio 9 d. Nr. V-501) ne mažiau kaip 10 procentų studijų krypties dalykų apimties turi 

dėstyti mokslininkai arba pripažinti menininkai (meno dalykus). Daugiau kaip pusė studijų 

Programos dėstytojų turi turėti ne mažiau kaip 3 metus praktinio darbo dėstomo dalyko srityje 

patirties. Programoje mokslo laipsnį turinčių dėstytojų krūvis Klaipėdoje sudaro 22%, o Vilniaus 

filiale – apie 35% studijų krypties pagrindų dalykų apimties. Dėstytojams-praktikams 

programoje tenka apie 55 % studijų programos apimties. Programos įgyvendinimui numatoma 

pakviesti praktikus, dirbančius Lietuvos teritorinėje muitinėje, muitinės tarpininkų atstovus, 

teisininkus ir logistikos įmonių darbuotojus. Tai gerokai viršija teisės aktų reikalavimus. 

Programos dėstytojų kvalifikacija yra tinkama numatomiems studijų rezultatams pasiekti. 

Tokią išvadą galima daryti pagal jų mokslinės veiklos kryptis, profesinės veiklos patirtį metais, 

metodines priemones ir mokslines publikacijas, kvalifikacijos kėlimo kursus, dalyvavimą 
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įvairiuose projektuose. Kolegijoje skatinamas dėstytojų, kaip tyrėjų, kvalifikacijos kėlimas: 

organizuojami seminarai ir kursai dėstytojų mokslinio tiriamojo darbo įgūdžiams tobulinti, 

kitoms mokslinės tiriamosios veiklos kompetencijoms ugdyti, skatinama studijuoti 

doktorantūroje (šiuo metu 6 programos dėstytojai studijuoja doktorantūroje). Dėstytojams 

sudaromos galimybės dalyvauti įvairiuose seminaruose, kursuose ir mokymuose, išvykti į 

mokslines konferencijas, stažuotes užsienio aukštosiose mokyklose bei tarptautinėse 

kompanijose. seminarus. Programos dėstytojai yra aktyvūs jungtinių studijų programų rengėjai. 

Programos dėstytojų skaičius yra pakankamas numatomiems studijų rezultatams pasiekti. 

Klaipėdos skyriuje numatoma pasitelkti 18 studijų krypties dalykų dėstytojų, 6 – bendrųjų 

koleginių dalykų dėstytojų ir 5 – studijų krypties gilinimo dalykų dėstytojų. Vilniaus filiale 

šiems dalykams dėstyti numatyta pasitelkti atitinkamai 17, 6 ir 6 dėstytojus. Nepaisant to, 

atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš 23 dėstytojų, kurių gyvenimo aprašymai pateikti, tik 7-iems 

Socialinių mokslų kolegija yra vienintelė darbovietė. Tai sudaro 30 proc. Programos dėstytojų. 

11 dėstytojų dirba dviejose darbovietėse, likę – 3-4 darbovietėse. Tai suponuoja išvadą, kad 

didžioji dalis dėstytojų dėl laiko stokos jie gali neskirti pakankamai laiko studijų kokybei 

Kolegijoje.  

Pedagoginis personalas yra kvalifikuotas, žino pagrindines savo funkcijas Kolegijoje. 

Kiekvieno dėstytojo atliekamos funkcijos Kolegijoje skiriasi. Tai priklauso nuo darbo sutarties 

tarp konkretaus dėstytojo ir Kolegijos. Dėstytojai žino ir taiko praktikoje inovatyvius studijų 

metodus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek dėstytojai, tiek administracijos darbuotojai skiria 

itin didelį dėmesį studentų savarankiškų darbų plagijato prevencijai. Tai ugdo tokias svarbias 

studentų vertybines nuostatas kaip atsakomybė, pagarba, etikos taisyklių laikymasis ir kt. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

 Stiprybės: 

1. Kolegijoje skatinamas dėstytojų, kaip tyrėjų, kvalifikacijos kėlimas. 

2. Programos personalas pasižymi itin aukšta dalykine kvalifikacija. 

3. Dėstytojai žino ir taiko praktikoje inovatyvius studijų metodus. 

 Silpnybės: 

1. Daugiau kaip du trečdaliai dėstytojų dirba daugiau nei vienoje darbovietėje, todėl dėl 

laiko stokos jie gali neskirti pakankamai laiko studijų kokybei Kolegijoje. 

 

2.4. Materialieji ištekliai  

Socialinių mokslų kolegija įsikūrusi Klaipėdoje, turi filialą Vilniuje. Klaipėdoje 

srautinėms ir teorinių dalykų paskaitoms naudojamos 20 auditorijų (1038 vietos): 4 (540 vietų) 

auditorijos skiriamos srautiniams, tarpdalykiniams užsiėmimams, 11 auditorijų (410 vietų) – 

seminarams, grupiniams/projektiniams darbams, diskusijoms, praktiniams užsiėmimams ir 

savarankiškoms studijoms. Vilniuje studijoms skirtos 36 auditorijos, turinčios 2278 vietas. 3 

auditorijos skirtos srautinėms paskaitoms (540 vietų), 5 kompiuterinės auditorijos (105 vietos), iš 

kurių viena – APPLE auditorija; 13 auditorijų, skirtų paskaitoms, praktiniams užsiėmimams (454 

vietos), 2 seminarų, grupinių projektinių darbų auditorijos (31 vieta); 10 auditorijų, skirtų 

seminarams, praktiniams užsiėmimams, su mobiliais baldais (240 vietų). Kolegijos padaliniuose 

(Klaipėdoje, Vilniuje) įkurtos modernios bibliotekos-skaityklos. Jos skirtos ne tik savarankiškam 

studentų darbui, bet ir atviroms paskaitoms, seminarams. Bibliotekos dirba 12 val. per dieną, 

todėl lankytojams pakanka darbo vietų ir racionaliai pasiskirsto nuolatine ir ištęstine studijų 

forma studijuojančių studentų srautai. Daroma išvada, kad numatytos patalpos studijoms yra 

tinkamos ir jų pakanka. 

Studijų programos rengėjų teigimu, per pastaruosius trejus metus (2011-2014 m. m.) 

kompiuterinei įrangai įsigyti buvo skirta 627398 Lt, programinei įrangai – 211611 Lt, studijų 

techninei ir laboratorinei įrangai atnaujinti (kopijavimo aparatai, spausdintuvai, skeneriai, vaizdo 

projektoriai, interaktyvios lentos, video konferencinė ir įgarsinimo įranga ir kt. ) – 416321 Lt, 
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baldams – 1517441 Lt. Perspektyviniame materialiosios bazės gerinimo plane nurodoma, kad 

pradėjus realizuoti ketinamą vykdyti studijų programą bus papildomai įsigyta CRM (Klientų 

valdymo sistema) (licencija 10 darbo vietų), 15 vnt. kompiuterių, muitinės dokumentų pildymo 

programa “Muitinė 10.66” (10 vnt.). Daroma prielaida, kad numatyta įranga studijoms tinkama ir 

jos pakanka (pakaks). Tai buvo patvirtinta ir socialinių partnerių susitikimo metu. 

Ketinamos vykdyti studijų programos apraše teigiama, kad praktinės veiklos srityse 

kolegija bendradarbiauja su visa eile verslo įmonių: Klaipėdos teritorine muitine, KJKK BEGA, 

A. Griciaus autotransporto įmone, UAB “Arijus”, UAB "SAUSUMOS LAIVAI", UAB 

“VLANTANA”, UAB "VITRANSA", UAB, “AVITELA”, UAB "VINGĖS LOGISTIKA", 

UAB "AD REM LEZ", UAB "AKTOMA", UAB "MUITA", VšĮ “Tranzito verslas”, UAB 

„Klaipėdos konteinerių terminalas“, „Arvi ir ko“, UAB „Mars Lietuva“, UAB, „GLASSBEL 

BALTIC“, UAB ir kt. Trišalės sutarties pagrindu verslo įmonės studentams sudaro sąlygas 

tobulinti profesinius įgūdžius atliekant konkretų, su jų specialybe susijusį, darbą. Profesinės 

veiklos praktikos turinys ir vykdymas nuolat vertinamas studentų, SMK praktikos vadovų, 

Praktikos institucijos praktikos vadovų, įmonių vadovų. Galima teigti, kad aukštosios mokyklos 

numatoma bazė praktikoms yra tinkama. 

Ketinamos vykdyti studijų programos apraše teigiama, kad didžiausia mokomosios 

literatūros fondų dalis skirta verslo ir vadybos krypčių grupės studijų programoms vykdyti, todėl 

ketinama vykdyti studijų programa bus aprūpinta medžiaga studijoms, o Programos studentai 

galės naudotis visais Kolegijos materialiaisiais ištekliais. Per 20 institucijos veiklos metų siekiant 

užtikrinti kokybiškas studijas ir studijuojančiųjų poreikius, Kolegijos bibliotekų fonduose 

(Klaipėdoje ir Vilniuje) sukaupta virš 30000 tūkst. egzempliorių knygų, žurnalų ir kitos 

literatūros lietuvių bei užsienio kalbomis, virš 7000 pavadinimų knygų. Bibliotekos pagrindinį 

fondą sudaro: mokomoji literatūra – apie 19000 vnt.; mokslinė literatūra apie 4385 vnt.; grožinė 

literatūra apie 2356 vnt., kita (oficialieji, informaciniai leidiniai, vadovai ir kt.) – 4259 vnt. 

Analizuojamu periodu kolegijos bibliotekų vartotojai turi prieigą prie 15-os Lietuvos ir užsienio 

duomenų bazių, kuriose yra 15600 mokslinių žurnalų. Kolegija užtikrina priėjimą prie žinomų 

pasaulinių mokslinių duomenų bazių, tokių, kaip EBSCO Publishing, Emerald, Taylor & 

Francis, kuriose vartotojai turi prieigą prie visateksčių mokslinių žurnalų. Bibliotekos vartotojai 

turi prieigą ne tik prie duomenų bazių, bet ir prie elektroninių knygų kolekcijų, tokių kaip 

Ebrary, EBSCO, kuriose yra 110 tūkst. knygų. 

Perspektyviniame materialiosios bazės gerinimo plane nurodoma, kad pradėjus realizuoti 

ketinamą vykdyti studijų programą bus papildomai įsigyta mokomosios medžiagos studijų 

programai vykdyti (vadovėlių, monografijų, mokomųjų, informacinių leidinių), papildyta 

elektroninių knygų kolekcija (eBooks on EBSCO host, Ebrary KTU leidyklos „Technologija“ el. 

knygos, VGTU leidyklos “Technika” el. knygos) pratęsta duomenų bazių (Taylor & Francis, 

Oxford University Press Journals, EBSCO, Emerald) prenumerata. Daroma išvada, kad 

metodiniai ištekliai (vadovėliai, knygos, periodika, duomenų bazės) yra tinkami, pakankami ir 

prieinami. Į rekomendaciją juos efektyviau panaudoti, intensyviau įtraukti į atskirų studijų 

dalykų rekomenduojamų studijų šaltinių sąrašus atsižvelgta. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės: 

1. Studijoms skirtos patalpos Vilniaus filiale yra naujos, komfortabilios, atitinkančios 

nūdienos reikalavimus. 

2. Materialieji ištekliai atitinka laikmetį (naujausius IRT pasiekimus ir tendencijas) ir 

verslo srities aktualijas. 

3. Turima literatūra yra naujausia ir visiškai atitinkanti analizuojamos studijų programos 

poreikį. 

Silpnybės: 
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Identifikuotas trūkumas (metodinių išteklių panaudojimas galėtų būti efektyvesnis) 

ištaisytas (raštas 2015-06-12 Nr. 02-225). 

 

2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

Priėmimas į ketinamą vykdyti studijų programą bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos 

aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti sistema (LAMA BPO), Lietuvos 

Aukštųjų mokyklų asociacijos bendraisiais nuostatais ir Socialinių mokslų kolegijos studentų 

priėmimo taisyklėmis. Pažymima, kad Kolegijos studentų priėmimo taisyklėse pateikiama tik 

papildoma informacija, kuri gali būti tikslinama, atsižvelgiant į bendrąsias priėmimo taisykles. 

Konkursinio balo sandara orientuota į studijų programos kryptį ir grindžiama gebėjimais, 

sudarančiais bazinio pasirengimo pagrindą verslo krypties studijoms. Nurodoma, kad be 

konkurso priimami aukštųjų universitetinių mokyklų absolventai, bendrojo lavinimo vidurinę 

mokyklą baigusieji su pagyrimu, kolegines studijas baigusieji su pagyrimu, tarptautinių, šalies ir 

regioninių konkursų bei olimpiadų, kurių kryptis atitinka pasirinktą studijų programą, laureatai ir 

prizininkai. Daroma išvada, kad priėmimo į studijas reikalavimai yra pagrįsti. 

Ketinamos vykdyti programos apraše teigiama, kad Programos realizavimas grindžiamas 

logišku nuosekliu dalykų išdėstymu ir pirmuosiuose semestruose įgytų žinių ir įgūdžių perkėlimu 

į vėlesnius studijų programos vykdymo etapus. I-II semestro studijos bus skirtos socialinių 

mokslų pagrindų ir tarptautinės prekybos studijoms, supažindinama su profesiniu lauku, kuriame 

turės veikti būsimieji specialistai. Antraisiais ir trečiaisiais studijų metais (III-IV-V semestruose) 

bus dėstomi studijų krypties dalykai, skirti studijuoti tarptautinėje prekyboje vykstančius 

procesus. Penktajame semestre studentai studijuos studijų krypties dalykus ir jiems sudaroma 

galimybė gilinti studijų krypties žinias ir formuoti savo studijų turinį pasirenkant tris iš šešių 

pasiūlytų studijų krypties gilinimo dalykų ir sukaupti 15 kreditų. Mokomoji praktika 

organizuojama IV semestre, o baigiamoji – VI semestre. 

Studijuojant ištęstine studijų forma I-V semestruose bus dėstomi studijų krypties dalykai 

ir lygiagrečiai bendrieji koleginiai dalykai. Ketvirtaisiais studijų metais (VII semestre) studentai 

rinksis tris dalykus, skirtus studijų krypties žinių gilinimui (15 kreditų). Įgytos žinios bus 

įtvirtinamos profesinės veiklos praktikų metu VI ir VIII semestruose. 

Siekiant numatytus Programos ir dalykų studijų rezultatus paversti studento pasiekimais, 

Programos rengėjai stengėsi parinkti kuo įvairesnius ir šiuolaikiškus studijų ir vertinimo 

metodus, kurie leistų studentams atsidurti mokymo/si centre, aktyviai dalyvauti priimant 

sprendimus ir būti atsakingiems už studijų rezultatus. Ketinamoje vykdyti studijų programoje 

numatyti taikyti įvairūs studijų metodai: projektinė veikla ir projekto rengimas, įtraukiamoji 

paskaita, mokymasis grupėmis, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, atvejo 

modeliavimas, mini tyrimas, praktika darbo vietoje, probleminis mokymas, grupės diskusija, 

įžvalgų ir plėtros scenarijų kūrimas, demonstravimas. Susipažinus su pateikta informacija galima 

padaryti išvadą, kad numatomi taikyti studijų metodai tinkami studijų rezultatams pasiekti. 

Studentų pasiekimų vertinimo dalyje dažniausiai minimi tokie metodai kaip testas 

(atvirojo ir uždarojo tipo užduotys, klausimai), debatų pristatymas, projekto rezultatų 

pristatymas, aplanko metodas, įžvalgų ir plėtros scenarijų pristatymas, pateikčių rengimas ir 

pristatymas. Programos rengėjai akcentuoja, kad dėstytojai yra skatinami ieškoti naujų 

integruotų vertinimo metodų siekiant nustatyti individualų studento pasiektų kompetencijų lygį. 

Ketinamos vykdyti studijų programos apraše pažymima, kad studentams suteikiamos galimybės 

dalyvauti priimant sprendimus dėl studijų rezultatų pasiekimų vertinimo metodų, užduočių 

kiekio ir apimčių, įvertinimo ir įsivertinimo kriterijų. Iš to galima padaryti išvadą, kad studentų 

pasiekimų vertinimo sistema yra aiški, vieša ir tinkama studijų rezultatams įvertinti. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės 

1. Didelis dėmesys skiriamas akademinių nusižengimų, ypač plagijato, prevencijai. 
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2. Vykdomas nuolatinis studentų atsiliepimų monitoringas. 

3. Dalinamasi skirtingų studijų programų gerąja patirtimi. 

4. Platus ir įvairus studijų ir studentų pasiekimų vertinimo metodų spektras. 

Silpnybės 

Silpnybių neidentifikuota. 

 

2.6. Programos vadyba 

Socialinių mokslų kolegijoje sukurta ir įgyvendinama Kokybės užtikrinimo sistema, nuo 

2013 m. Kolegija patobulino vidinės kokybės vadybos sistemą ir parengė Kokybės vadybos 

sistemos modelį, ji taip pat vykdo kokybės užtikrinimo politiką, grindžiamą visos akademinės 

bendruomenės dalyvavimu kokybės monitoringo, vertinimo ir užtikrinimo procesuose. Tai rodo, 

kad studijų kokybei skiriamas deramas dėmesys. Kaip suprantama, tai pagrindiniai dokumentai, 

kuriais vadovaujantis užtikrinama studijų kokybė, tačiau pasigendama aiškesnės šių dokumentų 

tarpusavio sąsajos. 

Ketinamos vykdyti studijų programos apraše nurodoma, kad „pagrindiniai vidinės 

kokybės užtikrinimo sistemos principai yra savianalizė ir vertinimas: gebėjimas nustatyti ir 

pagrįstai vertinti stipriąsias ir silpnąsias veiklos sritis, naudojant studentų, dėstytojų, absolventų, 

kitų suinteresuotųjų pusių ir darbo rinkos tyrimų rezultatus“. Tai veikiau kokybės užtikrinimo 

proceso etapai, o ne principai. Be to, tai ne visi pagrindiniai etapai, būtini studijų kokybei 

užtikrinti. Neaišku, kokia sąsaja tarp studijų programos valdymo, kokybės užtikrinimo procesų, 

vertinimo bei tobulinimo. Susidaro įspūdis, kad Programos rengėjai nepakankamai sistemingai 

pateikia Programos vadybos funkcijas. 

Į Programos vertinimo ir tobulinimo procesus yra įtraukiami socialiniai dalininkai. Pirma, 

už studijų Programos tobulinimą/keitimą atsakingi studijų programų komitetai. Juos sudaro ne 

mažiau kaip vienas darbdavių atstovas arba/ir absolventas. Antra, vykdant Programą numatomas 

glaudus bendradarbiavimas su verslo įmonėmis studijų ir praktinės veiklos srityse su verslo 

organizacijomis, kurios gali būti potencialiais absolventų darbdaviais. 

Numatomos naudoti vidinio kokybės užtikrinimo priemonės yra tinkamos, tačiau 

pasigendama jų įgyvendinimo nuoseklumo ir tarpusavio sąsajos. Kokybės vadybos sistema 

Kolegijoje yra realiai geresnė nei aprašyta Programos apraše. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės 

1. Kolegijoje sukurta ir įgyvendinama Kokybės vadybos sistema užtikrins Programos 

įgyvendinimą ir priežiūrą bei sprendimų priėmimą. 

2. Į Programos vertinimo ir tobulinimo procesus įtraukiami socialiniai dalininkai. 

3. Kokybės vadybos sistema Kolegijoje yra realiai geresnė nei aprašyta Programos 

apraše. 

Silpnybės 

1. Programos rengimo etape pastebėtas nepakankamas atskirų Programos rengėjų veiklų 

koordinavimas, siekiant išvengti temų dubliavimo studijų dalykų aprašuose bei 

studijų dalykų turinio neadekvatumo jų pavadinimams. 
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III. REKOMENDACIJOS 

Į rekomendacijas, pateiktas ekspertų, Kolegija atsižvelgė arba dalinai atsižvelgė. 

3.1. Programos tikslus, numatomus studijų rezultatus ir sandarą pagrįsti vykdomų 

panašių studijų programų Lietuvoje ir užsienio šalyse rezultatais ir studijų dalykais. 

Tam tikslui atlikti studijų programų lyginamąją analizę“. Dalinai atsižvelgta. 

Programos rengėjai nurodė aukštąsias mokyklas ir jų studijų programas, kurių 

lyginamąją analizę atliko, tačiau pakoreguoto Programos aprašo nepateikė, todėl 

ekspertai negali įvertinti Programos tikslų, numatomų studijų rezultatų ir sandaros 

pagrįstumo lyginamąja analize. 

3.2. Aprašyti absolventų karjeros galimybes potencialiomis darbo vietomis 

(profesijomis) ir atsižvelgiant į tai peržiūrėti Programos rezultatus. Atsižvelgta. 

3.3. Tolygiau paskirstyti Programos apimtis, skiriant didesnį dėmesį tarptautinei 

prekybai ir tarptautiškumo aspektui, nes Programą baigusiems absolventams bus 

suteikiamas tarptautinio verslo bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Dalinai 

atsižvelgta. Programos apimtys paskirstytos tolygiau, tačiau neaiškiai apsibrėžtas 

studijų Programos tarptautiškumas geopolitiniu požiūriu. 

3.4. Eliminuoti įvairiuose studijų dalykuose dubliuojamas temas, užtikrinti dalykų 

pavadinimų adekvatumą jų turiniui. Dalinai atsižvelgta. Programos rengėjai tai 

atliko ne visuose studijų dalykuose. 

Įvertinus papildomai pateiktą informaciją ir medžiagą bei siekiant tolimesnio Programos 

tobulinimo, jos realizavimo metu  rekomenduotina: 

1. Programos apraše pateikti Programos tikslų, numatomų studijų rezultatų ir 

sandaros pagrįstumą lyginamąja analize. 

2. Užtikrinti visų studijų dalykų pavadinimų adekvatumą jų turiniui, perkeliant 

atskiras temas iš vienų studijų dalykų į kitus, savo pavadinimu tiksliau 

atspindinčius dėstomas temas. 

3. Aiškiau apsibrėžti studijų Programos tarptautiškumo ribas geopolitiniu požiūriu. 
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IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS 

 

Socialinių mokslų kolegijos ketinama vykdyti studijų programa Tarptautinė prekyba ir muitinės 

logistika 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  4 

5 Studijų eiga ir jos vertinimas   4 

6 Programos vadyba   3 

 Iš viso:  20 

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:                                                                                        Vilija Aleknevičienė 

 

Grupės nariai:                                                                                                Giedrius Romeika 

 

 


