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Darbotvarkė: 
Kokybės vadybos magistro studijų programos 2008-2010 m. laidos magistrantų anketinės 

apklausos rezultatų svarstymas ir koregavimo veiksmų tvirtinimas.  
 
SVARSTYTA. Kokybės vadybos magistro studijų programos 2008-2010 m. laidos 

magistrantų anketinės apklausos rezultatai.  
Kalbėdamas apie bendrą 2008-2010 m.m. Kokybės vadybos magistro studijų laidos 

studentų mokslinės veiklos lygį, prof. J. Ruževičius pabrėžė, jog šios laidos magistrantai yra 
padarę 2 mokslinius pranešimus konferencijose ir yra jau publikavę ar pateikę publikuoti 5 
straipsnius. Visi be išimties 2010 m. apginti magistro darbai turėjo autorinio tyrimo dalį ir atitiko 
šiems darbams keliamus esminius kokybės reikalavimus. Pora magistrantų neįstengė ar nesuspėjo 
laikų parengti savo magistro darbų. Turime teikti visokeriopą pagalbą minėtiems asmenims, kad 
jų magistro darbai būtų užbaigti ir apginti kitais mokslo metais.  

Apibendrindamas 2010 m. laidos magistrantų anketinės apklausos rezultatus posėdžio 
pirmininkas pažymėjo, jog visumoje programos studijų organizavimas ir studijų kokybė 
absolventų įvertinta labai gerai ir gerai. Buvo sulaukta nemažai studentų geranoriškų ir 
konstruktyvių pasiūlymų bei objektyvių esamos padėties kokybės vadybos studijose vertinimų, ir 
tai, jo nuomone, yra vertintina teigiamai. Magistrantų grįžtamojos ryšio (atsako) rezultatai ir jų 
turinys – vieni svarbiausių mūsų veiklos gerinimo objektų. Prof. J. Ruževičius paragino spręsti 
magistrantų apklausoje išaiškintas problemas ir nustatyti koregavimo veiksnius Kokybės vadybos 
magistro programai toliau tobulinti. 

Prof. J. Ruževičius padėkojo už gerą darbą kolegoms, už jų skiriamą papildomą laiką 
recenzuojant MTD ir spec. seminarų pristatymus,  pabrėždamas ir doktorantų N. Gusevos bei  D. 



Klimo svarų indėlį  į KV studijų proceso kokybės gerinimą. Minėtų doktorantų magistrantams 
teikiamos jų darbų recenzijos visada yra išsamios, argumentuotos ir labai naudingos.  

Savo nuomone svarstomu klausimu taip pat pareiškė doc. D. Serafinas ir socialinis 
partneris J. Mikulis. Jie iš esmės pritarė J. Ruževičiaus teiginiams bei siūlymams dėl koregavimo 
veiksmų turinio. 

 
NUTARTA: 
1. Atsižvelgiant į magistrantų lūkesčius, poreikius bei jų išsakytus pageidavimus, 

būti studentams dal lengviau pasiekiamiems, prieinamiems, draugiškiems ir 
geranoriškiems. 

2. Dėstomus kursus tobulinti, gilinti ir labiau sieti su praktika, teikti studentams 
daugiau case study pavyzdžių ir užduočių, aktyviau kviesti į paskaitas kokybės 
vadybos praktikus bei iškiliausius KV magistro programos absolventus. 

3. Recenzuojant specializacijos seminaro pristatymus ir MTD, dėstytojams ir 
magistrantams-oponentams rodyti dar daugiau geranoriškumo recenzuojamų 
darbų atžvilgiu, o kritiką visada remti konkrečiais minėtų darbų tobulinimo 
sprendimais ar siūlymais. 

4. Kokybės vadybos naujovių sklaidai, geresniam dėstytojų ir magistrantų 
komunikavimui, dalykinių problemų studijų programoje sprendimui, geresniam 
ryšio palaikymui ir bendradarbiavimui su ankstesnių KV laidų absolventais, 
KV magistro programos kokybės gerinimui aplamai– iki 2010 m. gruodžio 1 d. 
sukurti ir nuolat atnaujinti bei palaikyti  KOKYBĖS VADYBOS MAGISTRO 
PROGRAMOS INTERNETINĮ puslapį (atsakingi – doc. dr. D. Serafinas, J. 
Šarupičiūtė) 

5. Tobulinti specialybės seminarą pagal absolventų išsakytas pastabas (atsakingas 
– prof. J. Ruževičius) 

6. Į dėstomus kursus įtraukti kuo daugiau SAVO ASMENINIŲ ir kitų autorių 
MOKSLO TYRIMŲ rezultatų. 

7. Skatinti ir padėti magistrantams rengti pranešimus mokslinėms konferencijoms. 
8. Įsipareigoti kasmet išmokyti bent po vieną magistrantą PARENGTI ir 

PUBLIKUOTI  mokslinį straipsnį. 
9. Koreguoti KV magistro programą, pagal absolventų išreikštas pastabas, 

atsisakant magistrantų apklausoje dažniausiai minėtas menkai vertinamas 
disciplinas, jas pakeičiant magistrantų labiausiai pageidauta nauja 
„Organizacines psichologijos“ disciplina bei „Kokybės kultūros“ kursu 
(atsakingas – prof. J. Ruževičius).  

10. Supažindinti su šiuo protokolu (persiunčiant į atitinkamus e-grups‘us)  2010 m. 
KV absolventus, būsimus II kurso magistrantus ir įstojusius į KV magistrantūrą 
2010 m. rugsėjo mėn. (atsakingas – prof. J. Ruževičius). 
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