
 

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas 
ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“ VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001 

  
 

 
 

DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 
 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 
Kokybės vadybos seminaras   

 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: prof. dr. (HP) J. Ruževičius 
 
Kitas (-i): baigiamųjų darbų vadovai 

Ekonomikos fakultetas 

 
Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė  Rudens semestras  Lietuvių kalba 

 
Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: parašyti ir apginti „Baigiamojo darbo projektas I“ ir „Baigiamojo darbo projektas II“ 
 

Dalyko (modulio) apimtis 
kreditais 

Visas studento darbo 
krūvis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

5 134 38 96 
 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Kokybės vadybos seminaro pagrindinis tikslas – padėti studentams parengti visus reikalavimus atitinkantį magistro 
darbą, gilinantis į mokslo tiriamojo darbo metodinius ir organizacinius klausimus, išmokstant pristatyti ir apginti savo 
tyrimo rezultatus bei suformuluotas rekomendacijas, oponuoti savo kolegų pristatymus, išsiaiškinant savo ar kolegų 
darbo rašyme bei atskirų jo dalių pristatyme iškylančius neaiškumus, abejones ir prieštaravimus. Seminare magistrantai 
mokosi vieni iš kitų bei padeda vieni kitiems. Seminaro metodologija detaliai aprašyta 2012 m. išleistoje metodinėje 
priemonėje „Magistro studijos ir magistro darbo rašymas. Mokomoji knyga Kokybės vadybos magistrantams“. 
 

 Šiuo dalyku siekiama ugdyti studentų dalykinę kompetenciją:  
- gebėjimą analizuoti ir interpretuoti, pristatyti bei vertinti savo ir kitų autorių atliktų organizacijų veiklos 

kokybės vadybos tyrimo rezultatus; 
- gebėjimą komunikuoti kokybės vadybos ir savo tyrimų duomenis šios srities specialistų ir  ne specialistų 

auditorijai; 
- gebėjimą pritaikyti kokybės vadybos metodus ir priemones organizacijų veiklos tobulinimui. 

  Šiuo dalyku siekiama ugdyti studentų bendrąsias kompetencijas:       
- gebėjimą mokslines ir metodines žinias pritaikyti praktikoje,   
- gebėjimą abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją, 
- daryti mokslinius apibendrinimus, formuluoti išvadas, pasiūlymus ir įžvalgas,  
- formuoti mokslinių darbų rengimo, vertinimo, recenzavimo, jų viešo pristatymo bei aprobavimo įgūdžius, 
- gebėjimą sisteminti tyrimų duomenis ir jų pagrindu rengti mokslinius straipsnius bei pranešimus,  

     - ugdyti mokslinės diskusijos įgūdžius ir formuoti jos etines nuostatas. 
Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentai išmoks pristatyti ir pagrįsti savo tyrimo 
metodologiją bei rezultatus ir suformuluotas 
rekomendacijas šios srities specialistų ir  ne 
specialistų auditorijai; 

Seminarai, mokslinės 
diskusijos, konsultacijos, 
savarankiškas medžiagos 
studijavimas, savo 
magistro darbo du 
pristatymai seminarų 

Magistro baigiamojo darbo dviejų 
pristatymų seminaro metu vertinimas 
dėstytojų komisijoje. 

Seminaro dalyviai vertinami pažymiu 
(balu), atsižvelgus į savo pristatymų 

Studentai įsisavins ir gebės recenzuoti, oponuoti, 
analizuoti ir vertinti kitų tyrėjų mokslinių tyrimų 



 

duomenis ir išvadas bei rekomendacijas; metu; 
Individualios užduotys – 
savo kolegų-studentų 
magistro darbo 2-jų 
pristatymų oponavimas 
raštu ir žodžiu.   
 
 
 
 
 
 
 

ir jų gynimo kokybę, kolegų 
pristatymų oponavimo raštu ir žodžiu 
kokybę ir kolegoms teikiamų darbo 
gerinimo rekomendacijų vertę bei 
aktyvumą seminare. 
 
 

 

Studentai įsavins  mokslinių tyrimų prezentacijų 
rengimo ir jų pristatymo metodologiją;  

Studentai geriau supras svarbiausių kokybinių 
metodų esmę ir gebės juos taikyti savo 
autoriniuose tyrimuose 
Studentai gebės geriau konsoliduoti viso užbaigto 
tyrimo rezultatus bei giliau argumentuoti savo 
teikiamas išvadas ir pasiūlymus;  
Studentai įsavins  etiškų ir produktyvių mokslinių 
diskusijų procesą, metodologiją ir turinį 
Studentai gebės taikyti mokslinių tyrimų žinias 
savarankiškuose tyrimuose ir išmoks nagrinėti 
verslo (veiklos) situacijas, identifikuoti jų 
problemas ir ieškoti jų veiksmingo sprendimo 
būdų. 
Studentai išmoks kritiškai vertinti kokybės 
vadybos teorines žinias, modelius, sistemas ir 
priemones, taikant juos empiriniuose tyrimuose 

 
 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 
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Užduotys 

1. Magistro darbo tyrimo rezultatų apibendrinimo ir 
jų rezultatų interpretavimo ypatumai. 

  

2    2 10 

Mokslinės literatūros 
analizė, tyrimo 
informacijos 
interpretavimas 

2. Mokslo darbų pristatymų įvairioms auditorijoms 
rengimo ir pateikimo metodologija. 

  
2    2 10 

Mokslinės 
prezentacijos projekto 
parengimas 

3. Mokslo darbų oponavimo-recenzavimo ypatumai.   
1    1 10 

Mokslinės literatūros ir 
recenzijų analizė 

4. Mokslinės diskusijos etika ir ypatumai.    
1    1 10 

Mokslinės literatūros 
analizė 

5. Magistro baigiamojo darbo I-asis pristatymas ir jo 
oponavimas bei mokslinė diskusija seminaro metu 
(pagal semestro pradžioje patvirtintą grafiką ). 

  

16    16 60 

Pristatymo raštu 
parengimas. 
Oponavimo rašytinės 
recenzijos parengimas 

6. Magistro baigiamojo darbo II-asis pristatymas ir jo 
oponavimas bei mokslinė diskusija seminaro metu 
(pagal semestro pradžioje patvirtintą grafiką ).  

  

16    16 20 

Pristatymo raštu 
parengimas. 
Oponavimo rašytinės 
recenzijos parengimas  

Iš viso 
 

  
38    38 96 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

1. Magistro baigiamojo 
darbo 2-jų pristatymų 
kokybė  
 
 
 
 
2. Kolegų-studentų magistro 
baigiamojo darbo 2-jų 
pristatymų oponavimo 
kokybė. 
 
3. Aktyvumas seminaro 
metu. 

60 
(6 balai) 
 
 
 
 
 
30 
(3 balai) 
 
 
 
10 
(1 balas) 

Pagal semestro 
pradžioje 
patvirtintą grafiką. 
 
 
 
 
Pagal semestro 
pradžioje 
patvirtintą grafiką   
 
 
Visų seminarų 
metu 

Pristatymų analizės gilumas, teiginių 
argumentavimas, panaudotos mokslinės literatūros 
tinkamumas ir pilnumas, sąsajos su veiklos praktika, 
pranešimo įtaigumas ir sistemiškumas, mokslinių 
įžvalgų originalumas ir pagrįstumas, atsakymų į 
klausimus kokybė 
 
Oponavimo raštu ir žodžiu kokybė - analizės gilumas, 
teiginių-pastabų ir koregavimo veiksmų 
argumentavimas, kolegoms teikiamų darbo gerinimo 
rekomendacijų vertė. 
 
Aktyvumas visų seminarų metu – komentarų, 
teikiamų siūlymų ir patarimų, kaip tobulinti kolegų 
magistro darbus, vertė.  
 
Galutinis pažymys sudaromas sumuojant Magistro 
baigiamojo darbo pristatymų kokybės, Kolegų-
studentų magistro baigiamojo darbo pristatymų 
oponavimo kokybės ir Aktyvumo seminaro metu 
vertinimus (balus) arba vertinimo procentines 
išraiškas: 
95-100%  -  puikiai, 10 balų 
85-94% -  labai gerai, 9  
75-84% -  gerai, 8  
65-74% -  vidutiniškai, 7   
55-64%  -  patenkinamai, 6  
50-54% -  silpnai, 5   
Mažiau negu 50%  -  nepatenkinamai, netenkinami 
minimalūs reikalavimai, 4, 3, 2, 1. 

 
Autorius Leidi

mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
Ruževičius, J. 2012  Magistro studijos ir magistro 

darbo rašymas. Mokomoji 
knyga Kokybės vadybos 
magistrantams. 

 Vilnius: VU 
http://www.kv.ef.vu.lt/kv-
magistro-programa/magistro-
darbu-rengimo-metodika 

Kanji, G. K., Isher, M. 2006 100 methods for Total Quality 
Management.  

 London: Sage Publications, 

Neuman, L.W.   2006 Social research methods    Pearson Education 
Tidikis, R. 2006 Socialinių mokslų tyrimų  

metodologija. 
 Lietuvos teisės universitetas   

Papildoma literatūra 
Fisher, C.   2007 Researching and writing a  

dissertation: a guidebook for  
business students. 

2d. ed Prentice Hall 

Field, A. 2009 Discovering statistics using 
SPSS.  

3rd ed.  
 

Sage Publications  
 

Pukėnas, K. 2005 Sportinių tyrimų duomenų 
analizė SPSS programa 

 Kaunas: Lietuvos kūno 
kultūros akademija 

Kardelis, K 2005 Mokslinių tyrimų 
metodologija ir metodai: 
Vadovėlis.  

 Kaunas: LKKA 

 


