
 
 
                                                                                           

 

VINLIAUS UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS FAKULTETAS 

VADYBOS KATEDRA 
 

KOKYBĖS VADYBOS MAGISTRO PROGRAMOS STUDIJŲ KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 
 

2011-06-17 Nr. 1 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko      2011 06 17 

Pirmininkas         prof. J. Ruževičius 

Sekretorė             J. Šarupičiūtė 

Dalyvauja komiteto nariai: doc. dr. R. Adomaitienė, doc. dr. D. Serafinas 

Soc. partneris:  asist. Juozas Mikulis (UAB "PWC"  vadybos konsultantas)  
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Magistro darbų gynimo ir Kokybės vadybos I ir II kurso magistrantų 2011 m. birželio 

mėn. atliktos apklausos rezultatų aptarimas. 

  

SVARSTYTA: 

1. Magistro darbų gynimo ir Kokybės vadybos I ir II kurso magistrantų 2011 m. birželio 

mėn. atliktos apklausos rezultatų aptarimas. 

Programos vadovas pristatė 2011 m. magistro darbų gynimo ir Kokybės vadybos I ir II 

kurso magistrantų 2011 m. birželio mėn. atliktos apklausos rezultatus.  2011 m. magistro darbus 

apgynė 18 studentų. Visi darbai buvo tiriamojo analitinio pobūdžio. 5 magistrantai pristatė 

mokslinius pranešimus mokslinėje konferencijoje, iš kurių 1 – tarptautinėje ICEM konferencijoje 

Brno. Jau publikuotas 1 magistranto straipsnis LMT pripažįstamame žurnale „Ekonomika ir 

Vadyba“, o dar 2 studentai yra parengę mokslinius straipsnius publikavimui ir jau yra gavę 

teigiamas recenzijas. Vienas iš šių straipsnis jau yra priimtas publikavimui LMT pripažįstamame 

žurnale „Organicacijų vadyba“. 

Pristatydamas  KV Studijų komiteto iniciatyva Kokybės vadybos I ir II kurso magistrantų 

2011 m. birželio mėn. atliktos apklausos rezultatus, prof. J. Ruževičius pažymėjo, kad KV 

magistrantai dėstytojų kokybininkų dėstymo kokybę vertina gerai, labai ir puikiai. Kaip KV 

programa mūsų magistrantų vertinama geriausiai visų EF magistro programų tarpe (VU Kokybės 

centro“ organizuotos apklausos duomenys). Puikiai vertinamas ir naujos disciplinos 

„Organizacinė psichologija“ dėstančios doc. D. Bagdžiunienės darbas su mūsų magistrantais. 

Magistrantai pateikė pastabų dėl „Strateginio valdymo“ kurso tobulinimo būtinumo bei būtinybės 

ateityje suderinti tarpusavyje „Tyrimo metodų“ ir „Marketingo tyrimų“ disciplinas bei jas 

atitinkamai koreguoti. Apklausa atskleidė, kad reikėtų mažinti „popierizmą“ specialybės 

seminaro metu ir teikti daugiau konstruktyviu siūlymų magistro darbo tobulinimui. 



             Doc. D.Serafinas pasiūlė, kad tikslinga atsižvelgti magistrantų apklausoje išsakytus 

pageidavimus bei į MTD gynimuose bei spec. seminare iškylančius neaiškumus, išleisti naujus 

MTD ir magistro darbų rašymo metodinius nurodymus, adaptuotus KV magistrantams, kuriuose 

butų pateikiama daugiau pavyzdžių, atnaujintas MTD temų sąrašas bei konkretizuotas 

(atsižvelgus į studentų pastabas, spec. seminaro turinys bei sumažintas jo ‚popierizmas“ . Naujųjų 

metodinių nurodymų privalumas būtų tas, kad KV magistrantai tiek tarpinio atsiskaitymo 

reikalavimus, tiek rekomenduojamą temų sąrašą,  spec seminaro reikalavimus ir kitą naudingą 

informaciją galėtų rasti vienoje vietoje. 

 

BALSAVO: 

4 – „už“, 0 – prieš, susilaikiusių nėra. Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

NUTARTA: 

1. Įpareigoti prof. Juozą Ruževičių parengti naujus MTD ir magistro darbų rašymo 

metodinius nurodymus, adaptuotus KV magistrantams, ir pateikti juos svarstyti ir tvirtinti KV 

Studijų komitetui iki 2011 m. spalio 20 d. 

2. Metodinius nurodymus „Magistrantūros studijos ir magistro darbo rašymas“ iki 

2011 m. spalio 25 d. paskelbti Kokybės vadybos programos internetiniame puslapyje adresu 

www.kv.ef.vu.lt . 

3. Rekomenduoti KV programos dėstytojams  rengti su magistrantai daugiau 

mokslinių straipsnių ir pranešimų konferencijoms. 

4. Padėkoti  doc. D. Bagdžiūnienei už puikų darbą KV magistro programoje ir 

informuoti apie tai šios dėstytojos katedros vedėją. 
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