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Darbotvarkė: 

KV studijų programos pertvarkymas į 1,5 metų studijų trukmę.  

 

SVARSTYTA. 

Posėdžio pirmininkas prof. J. Ruževičius komiteto nariams pateikė preliminarų 1,5 metų 

studijų trukmės Kokybės magistro programos planą. Pirmininkas pabrėžė, kad keičiant studijų 

trukmę iki 1,5 metų baigiamojo darbo projektai turi būti rašomi pirmame ir antrame semestre, o 

siekiant supažindinti studentus su baigiamojo darbo projektų ir baigiamojo darbo reikalavimais 

bei rašymo specifika būtų naudinga pirmajame semestre paskirti 8 akademines valandas 

konsultacinėms darbo rašymo paskaitoms. Dviejų metų studijų plane buvusius ketvirtojo 

semestro dalykai turi būti atkeliami į trečiąjį semestrą. Be to, derėtų suvienodinti siūlomų 

pasirenkamų dalykų skaičių kiekviename semestre. Studentų atstovas G. Rainys pažymėjo, jog 

remiantis 2011 m. birželio mėn. vykdyta pirmojo ir antrojo kurso Kokybės vadybos magistrantų 

apklausa, nustatyta, kad Strateginio valdymo dalyką studentai vertina kaip netinkamą dėstyti 

privalomų dalykų tarpe, todėl šį dalyką būtų galima siūlyti kaip pasirenkamą. Taip pat remiantis 

apklausa, studentų atstovas akcentavo, kad dalykas „Marketingo tyrimai“ studentų yra vertinamas 

itin palankiai, tačiau dalyko pavadinimas neatskleidžia dalyko turinio ir jo reikšmingumo studijų 



plane, todėl būtų tikslinga šią discipliną pavadinti sutinkamai su jos specifika – statistine tyrimo 

duomenų analize. 

Prof. J. Ruževičius paragino pritarti naujajai 1,5 metų Kokybės vadybos magistro studijų 

programai atsižvelgiant į apsvarstytus pakeitimus. Pasak komiteto pirmininko svarstomas studijų 

pertvarkymas leidžia proporcingai paskirstyti magistro studijų studentų krūvį visų trijų studijų 

semestrų metu.  

 

NUTARTA: 

1. Dalykas Strateginis valdymas perkeliamas į 3 semestrą, nekeičiant apimties. 

2. Dalykas Žmoniškųjų išteklių valdymas atkeliamas iš  2 m. trukmės studijų plano 3 

semestro, nekeičiant apimties. 

3. Baigiamojo darbo projektas I atkeltas iš 2 m trukmės studijų plano II semestro, nekeičiant 

apimties (įvedant 8 val. paskaitų). 

4. Marketingo tyrimų dalykas pavadintas dalyku Statistinė tyrimo duomenų analizė, 

nekeičiant apimties. 

5. Pasirinktinis Verslo komunikacijos dalykas pavadintas Strateginio marketingo dalyku, 

nekeičiant apimties. 

6. Baigiamojo darbo projektas II perkeliamas iš 2 m trukmės studijų plano III semestro, 

nekeičiant apimties. 

7. Dalykas Žmoniškųjų išteklių valdymas perkeliamas į 1 semestrą, nekeičiant apimties. 

8. Dalykas Strateginis valdymas atkeltas iš 2 m trukmės studijų plano  1 semestro, nekeičiant 

apimties. 

9. Dalykas Kokybės vadybos seminaras atkeltas iš 2 m trukmės studijų plano IV semestro, 

nekeičiant apimties. 
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