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DALYVAVO: prof. J. Ruževičius, doc. R. Adomaitienė, doc. D. Serafinas, socialinis partneris E. 

Afarjanc, studentų atstovas I. Aškelavičius, asist. D. Ruželė 

 

SVARSTYTA: KV programos KOREGAVIMO veiksmai išanalizavus KV absolventų apklausos 

anketose ir I kurso KV „šeštadienukų“ žodžiu išsakytas pastabas.  

 

Prof. Juozas Ruževičius pažymėjo, kad KV programą absolventai vertina labai gerai ir puikiai. Visi 

(100 proc.) 2016 m. dieninių ir ištęstinių (šeštadieninių) programų absolventai rekomenduotų rinktis 

KV programą savo draugams ir bendradarbiams. 

 

NUTARTA: atsižvelgus į absolventų žodžiu ir anketose išsakytas pastabas, daryti tokius koregavimo 

veiksmus: 

1. Keisti PROJEKTU VALDYMO  kurso dėstytoją, kad jo dėstymas pilniau atitiktu KV 

programos specifika ir kokybininkų lūkesčius; 

2. Diegti naujovę - paskaitų e-konspektus siusti studentams bent 1 savaitę prieš prasidedant 

paskaitoms, kad į paskaitas studentai ateitų jau gerokai pastudijavę būsimą kursą. Šiuo atveju 

dėstytojas daugiau laiko galės skirti ne paskaitų skaitymui, o diskusijoms, atsakymams į  

studentų klausimus ir sudėtingesnių klausimų detalesniam išdėstymui. 

3. Informuoti visus dėstytojus, kad NETOLERUOTINAS bet koks ankstesnis paskaitų 

užbaigimas šeštadieniais. 

4. Įpareigoti dėstytoją D. Ruželę Kokybės metodų kurse įtraukti naują temą "Mokslinių 

straipsnių rengimo metodologija". 

5. Rekomenduoti VISIEMS KV programos dėstytojams savo dėstomuose kursuose 

„šeštadienukams“ numatyti individualias ar grupines namų darbų užduotis, o jų atlikimo 

analizę-vertinimą pateikti INDIVIDUALIAI kiekvienam magistrantui (prieš egzaminą, e-

paštu, etc.). 



6. Dėl 1-no 1-mo kurso studento išsakytos pastabos,  kad nepakankamai aišku, kaip rašyti BDP 

ir MD,  studijų komitetas teikia 3 argumentus: 

a) KV magistrantai turi daug platesnius (negu EF kitu specialybių magistrantai) Metodinius, 

adaptuotus KV programai su pavyzdžiais iš KV darbu, etc.; 

b) KV magistrantai turi prieigą net prie 3-jų paskutinių metų KV absolventų apgintų 

MAGISTRO DARBŲ (kitos specialybės to neturi...)  - tai PUIKIAUSIA METODINĖ ir 

IDEJŲ PAIEŠKOS bazė rašant BDP1, BDP2 ir MD; 

c) mokslinio darbo (BDP, MD, straipsnio) rašymo galima išmokti tik studentams patiems 

asmeniškai SISTEMINGAI ir ATKAKLIAI rašant šiuos darbus (kaip negalima išmokti 

GROTI konkrečiu muzikos instrumentu tik pagal teorines paskaitas, taip ir negalima 

išmokti RAŠYTI BDP, remiantis tik paskaitomis. Taigi, studentams siūloma vykdyti 

kokybės guru  E. Demingo nuolatinio tobulinimo ciklo esminį elementą - "Do" -

"DARYK" - t. y. RAŠYKIME (BDP1, BDP2), MD, ir viskas po truputi aiškės, lengvės, 

etc. 

7. Įpareigoti KV programos dėstytojus iki 2016 m. rugpjūčio 29 d. pateikti prof. J. Ruževičiui 

ATNAUJINTAS (NAUJAS) BDP ir MD temas, atspindinčias šių dienų verslo ir viešojo 

sektoriaus poreikius veiklos kokybės tobulinimo srityje. 

 

KV programos vadovas                                               prof. J. Ruževičius 

 


