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Vertinamoji sritis Ekspertų 

rekomendacijos, pateiktos paskutinio 

vertinimo metu 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

apimtis ir 

terminai 

Aukštosios mokyklos 

planuojami veiksmai vertinamojoje 

srityje ir terminai 

Pastabos 

Programos tikslai ir 

numatomi studijų 

rezultatai 

Peržvelgti, kritiškai įvertinti bei pakoreguoti 

studijų rezultatus taip, kad būtų išvengta 

dabar pasitaikančio jų dubliavimosi. 

 

10 dienų laikotarpyje Pripažįstame kaip techninę klaidą 3.3 

rekomendacijų punkte įvardytą faktą dėl 

studijų rezultatų dubliavimosi. 

Pagrindimas: maketuojant galutinį 

Programos aprašą įsiterpė klaida, ko pasekoje 

matyti du besidubliuojantys studijų rezultatai 

(4 ir 6 studijų rezultatai). Teisingai 

suformuluoti studijų rezultatai SKVC buvo 

pateikti 3-iame aprašo priede „Studijų 

programos duomenys“: 4. Gebės analizuoti ir 

spręsti krovinių sandėliavimo ir saugojimo 

problemas, taikant informacines transporto 

sistemas, planuojant efektyvų transporto 

priemonių darbą, 6. Gebės vykdyti logistikos 

funkcijas analizuojant logistikos tinklus ir 

sistemas, taikant rinkodaros principus 

nacionalinėje bei tarptautinėje rinkoje. 

Šeštas studijų rezultatas priskiriamas prie 

specialiųjų gebėjimų. 

 

Į rekomendaciją 

atsižvelgta pilnai, 10 

dienų laikotarpyje 

išsiųsta ekspertams, 

galutinėse išvadose 

(2020-02-04) 

konstatuota: „atlikti 

pakeitimai yra 

tinkami“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos sandara 
 

Pataisyti lentelėje psl. 12 kreditų skaičių taip, 

kad jis atitiktų studijų planą. 

 

10 dienų laikotarpyje  Pripažįstame techninę klaidą rekomendacijų 

3.2 punkte įvardytą faktą dėl kreditų atitikties 

studijų planui ir pateikiame patikslintą lentelę. 

Šioje lentelėje nebuvo išskirti pasirenkamieji 

dalykai, todėl skaičiuojant kreditų sumą, 

programoje atsirado netikslumų. Visgi apraše 

pateiktuose studijų planuose matosi teisingai 

sudėlioti kreditai žr. lentelė. 
Kriterijus Teisiniai 

reikalavimai 

Numatyta 

programoje 

Bendrųjų dalykų 

apimtis 

Ne mažiau 

kaip 15 

kreditų 

23 kreditai 

Studijų krypties 

dalykų apimtis, 

įskaitant 

praktikas ir 

Ne mažiau 

kaip 120 

kreditai 

147 kreditai 

Į rekomendaciją 

atsižvelgta pilnai, 10 

dienų laikotarpyje 

išsiųsta ekspertams, 

galutinėse išvadose 

(2020-02-04) 

konstatuota: „atlikti 

pakeitimai yra 

tinkami“. 

 

 

 

 

 

 

 



baigiamojo darbo 

rengimą 

Laisvai 

pasirenkamų 

dalykų apimtis 

 10 kreditų 

Programos 

apimtis 

Iš viso: 180 kreditų 

Praktikų apimtis Ne mažesnė 

kaip 30 

kreditų 

39 kreditai 

Baigiamojo 

darbo apimtis 

Ne mažiau 

kaip 9 kreditai 

9 kreditai 

Praktinis 

rengimas 

Ne mažiau 

trečdalio 

programos 

apimties 

33,4 proc. 

Kontaktinio 

darbo apimtis 

Ne mažiau 20 

proc. 

43,35 proc. 

Studentų 

savarankiško 

darbo apimtis 

Ne mažesnė 

kaip 30 proc. 

56,65 proc. 

Dalykų skaičius 

per semestrą 

Ne daugiau 

kaip 7 dalykai 

2-7 dalykai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinkamų studijų dalykų temose skirti 

tinkamą dėmesį keleivių pervežimo 

tematikai, akcentuojamai studijų 

rezultatuose. 

10 dienų laikotarpyje Atsižvelgus į ekspertų rekomendacijų 3.4 

punktą, ketinamoje vykdyti studijų programoje 

atlikti šie pataisymai: numatyta skirti daugiau 

dėmesio keleivių pervežimo tematikai, 

pakoreguotos Transporto logistikos studijų 

programos dalykų temos: 

• studijų dalyke Logistikos pagrindai – 

įtrauktos temos „Keleivių logistinio 

aptarnavimo planavimas“; „Keleivių 

aptarnavimo strategijos formavimas“; 

„Logistinis bendradarbiavimas”; 

• studijų dalyke Transporto veiklos 

teisinis reguliavimas – temoje “Žmonių 

pervežimo teisinė bazė” akcentuojamas 

teisinis keleivių pervežimo reguliavimas; 

• studijų dalyke Transporto sistema ir 

priemonės – integruotos papildomos temos, 

apimančios „Lietuvos transporto sistemos 

plėtros perspektyvas“ bei „Keleivių 

pervežimo sistemos formavimą“.  

 

Į rekomendaciją 

atsižvelgta pilnai, 10 

dienų laikotarpyje 

išsiųsta ekspertams, 

galutinėse išvadose 

(2020-02-04) 

konstatuota: 

„Programos dalykų 

turinys suderintas su 

Programos tikslu ir 

numatomais studijų 

rezultatais yra logiškai 

susietas su Kolegijos 

bei Kolegijos steigėjo 

pamatinėmis 

vertybėmis, 

orientuotomis į darnų 

vystymą ir žaliąją 

logistiką“ 



Tikslinti dalykų Vidinės grandies logistika 

ir Transporto sistemos ir priemonės 

pavadinimus ir turinį. 

 

10 dienų laikotarpyje Atsižvelgus į ekspertų pateiktų 

rekomendacijų  3.5 punktą, atliktos šios 

korekcijos: patikslinti nurodytų šių dalykų 

pavadinimai Tiekimo grandinės logistika ir 

Transporto sistema ir priemonės. 

 

Į rekomendaciją 

atsižvelgta pilnai, 10 

dienų laikotarpyje 

išsiųsta ekspertams, 

galutinėse išvadose 

(2020-02-04) 

konstatuota: „...dalykų 

pavadinimai patikslinti 

tinkamai ir 

korektiškai“. 
Personalas Pataisyti (papildyti) Programos aprašo IV 

dalį (Programos personalas) informacija 

apie susitikime dalyvavusius dėstytojus (dr. 

Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė; dr. 

Regina Navickienė; dr. Rūta Adamonienė; 

Vitalija Mikutaitienė), arba pateikti išsamų, 

argumentuotą susidariusios situacijos 

išaiškinimą. 

 

10 dienų laikotarpyje Reaguodami į ekspertų  pateiktų 

rekomendacijų 3.1 punktą patikslinama, kad 

susitikime dalyvavusios minėtos dėstytojos 

buvo įtrauktos į ketinamos vykdyti studijų 

programos laisvai pasirenkamų dėstyti dalykų 

dėstytojų sąrašą. Įvertinus tai, kad laisvai 

pasirenkamų dalykų aprašų pridėti prie 

ketinamos vykdyti studijų programos aprašo 

nebuvo paprašyta, todėl ir pastaruosius dalykus 

numatytų dėstyti dėstytojų gyvenimo aprašymai 

taip pat nebuvo pateikti. Dėstytojos į susitikimą 

su ekspertais buvo pakviestos, nes visos turi 

didelę teorinę bei praktinę patirtį numatytų 

dėstyti dalykų turinio prasme. 

Dėstytojai dr. Ivetai Varnagirytei-

Kabašinskienei numatytas laisvai pasirenkamas 

Aplinkosaugos studijų dalykas, dėstytojai dr. 

Reginai Navickienei - laisvai pasirenkamas 

Žmonių saugos studijų dalykas, dr. Rūtai 

Adamonienei - laisvai pasirenkamas Įmonių 

socialinės atsakomybės studijų dalykas ir 

dėstytojai Vitalijai Mikutaitienei - laisvai 

pasirenkamas Organizacinės psichologijos 

studijų dalykas. 

 

Į rekomendaciją 

atsižvelgta pilnai, 10 

dienų laikotarpyje 

išsiųsta ekspertams, 

galutinėse išvadose 

(2020-02-04) 

konstatuota: 

„Susipažinus su 

papildomai Programos 

rengėjų pateiktais minėtų 

dėstytojų gyvenimo 

aprašymais bei mokslinių 

publikacijų sąrašais 

galima teigti, jog šių 4 

dėstytojų kompetencijos 

bei kvalifikacija yra 

tinkamos Programos 

rengėjų joms dedikuotų 

laisvai pasirenkamų 

dalykų kokybiškai 

realizacijai“. 

 

Personalas Ekspertai prie srities silpnybių įvardijo 

netolygų krūvio (realizuojamų dalykų 

skaičiaus) tarp Programą realizuoti numatyto 

personalo paskirstymą. 
 

Prieš pradedant 

vykdyti studijų 

programą, vėliau 

nuolat. 

Peržiūrėti studijų planą, pakviesti dėstyti 

logistikos srities profesionalų studijų krypties 

dalykams dėstyti. Siekti, kad vienas dėstytojas 

dėstytų ne daugiau, kaip 3 krypties dalykus. 

Formuojant dėstytojų 

komandą ir skirstant 

krūvius buvo atsižvelgta 

į ekspertų 

rekomendacijas ir 

peržiūrėtas dėstytojų 

sąrašas. Numatyta 

pakviesti krypties 

dalykus dėstysiančius 

dėstytojus, logistikos 

Dalies dėstytojų praktinės veiklos patirtis, 

mokslinės veiklos kryptys tik dalinai atitinka 

planuojamam (-iems) dėstyti dalykui (-ams) 



profesionalus. 

 Rekomenduotina skirti dėmesio 

akademinio personalo taikomosios srities 

(logistikos) kompetencijų kėlimui, tam 

numatant atitinkamus finansinius išteklius 

mokymams, stažuotėms, pasitelkiant 

socialinių partnerių entuziastingai 

demonstruojamą paramą bei geranoriškumą 

ir kartu realizuojant tokias veiklas kaip 

atitinkamos darbo vietos „šešėliavimas“, 

bendradarbiavimas sprendžiant praktines 

partneriams kylančias problemas ir pan.; 

 

Nuolat Reaguojant į ekspertų rekomendacijas, 

įvardytas 3.6 punkte, sudarytas planas dėl 

akademinio personalo taikomosios logistikos 

srities kompetencijų tobulinimo. Šiam planui 

įgyvendinti numatyti finansiniai ištekliai, kurie 

bus skirti mokymams bei praktinėms 

stažuotėms. Nuosekliai vykdant intensyvų 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, 

bus sprendžiamos praktinės partneriams 

kylančios problemos. Susitikimas numatytas 

2021 m. sausio 30 d. 

Kolegija yra 

patvirtinusi Dėstytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo tvarką (VšĮ 

Kolpingo kolegijos 

Akademinės tarybos 

2020-01-08 posėdžio 

protokolas Nr. 23), 

kuri reglamentuoja 

Kolegijos dėstytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo principus, 

tikslus, uždavinius, 

būdus, formas. 

Susitikimas su 

socialiniai partneriais  

įvyko 2021 m. sausio 

30 d. Hella Lithuania 

renginyje dalyvavo 

įvairios Lietuvos ir 

užsienio šalių 

logistikos įmonės 

(renginys buvo 

organizuotas 

nuotoliniu būdu). 

 

Materialieji 

ištekliai 

Ilgainiui at(si)naujinti pasenusią programinę 

įrangą (Windows 7). 

 

 2020-2023 m. Siekiant realizuoti 3.7 punkto 

rekomendaciją, Kolegija yra parengusi planą 

dėl programinės įrangos atnaujinimo ir naujos 

įrangos įdiegimo, kuris numatomas 

įgyvendinti per 2020-2023 metus. 

 

Kolegijoje mokymosi 

tikslams dvejose 

kompiuterinėse 

auditorijose yra skirta 

50 kompiuterių. 2020 

m. atnaujinta bevielio 

interneto įranga, 

išplėsta bevielio tinklo 

Kolegijoje aprėptis. 

Kolegija nuolat 

atnaujina kompiuterinę 

įrangą pagal poreikį. 

Paskutinis 

atnaujinimas vyko 

2020 m., atnaujinti visi 

kompiuteriai ir juose 

esanti programinė 

įranga bei antivirusinės 



programos.  

Ekspertai įvardijo netvarią („bazinę“) 

prieigą prie elektroninių duomenų bazių. 

2020-2023 m Aktyviau realizuoti galimybes naudotis 

LMBA Lietuvai prenumeruojamomis duomenų 

bazėmis. Atnaujinti ir išplėsti prenumeruojamų 

prieigų prie populiariausių akademinėje 

bendruomenėje duomenų bazių.  

 

Kolegijos dėstytojai ir 

studentai reguliariai 

informuojami ir turi 

galimybę naudotis 

mokslinių bibliotekų 

asociacijos LMBA 

Lietuvai 

prenumeruojamomis 

duomenų bazėmis. 

Kolegijoje užtikrinama 

prioritetinių mokslinių 

tyrimų ir 

eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) 

plėtros veiklai būtina 

prieiga prie paklausių, 

labiausiai cituojamų 

eMoDB leidinių. 

Kolegijai 

prenumeruoja prieigą 

prie populiariausių 

akademinėje 

bendruomenėje 

duomenų bazių: 

EBSCO Publishing, 

Taylor&Francis ir 

Emerald Management 

e. Journals Collection.. 

Šie el. išteklių skaičiai 

nuolat pildomi ir 

atnaujinami.  

 

Studijų 

eiga ir jos 

vertinimas  

Rekomendacijų šiai sričiai pateikta nebuvo    

Programos 

vadyba 

Ekspertai pažymėjo, kad neįtraukus 

socialinių partnerių į Programos tobulinimą 

ne iki galo išnaudota galimybė parengti 

programą, atliepiančią aukštosios mokyklos 

ir darbo rinkos poreikius. 

2020-2023 m. Kolegija stipri glaudžia partneryste su 

socialiniai partneriais, įtraukdama juos į visas 

Kolegijos veiklas: valdymą, studijų procesą, 

MTEP veiklas bei mokymąsi visą gyvenimą. 

Kolegijos EVC yra numatęs reguliariai 

organizuoti susitikimus su socialiniais 

partneriais aptariant ir atnaujinant vykdomą 

studijų programą. 

Programa reguliariai 

atnaujinama atsižvelgus 

ir įvertinus socialinių 

partnerių pastabas ir 

rekomendacijas. Po 

susitikimo su soc. 

partneriais (2021-04-09 

EVC posėdžio 

protokolas Nr.2) į studijų 



programą buvo įtraukta 

antroji užsienio kalba – 

rusų. Siekiant ugdyti 

gebėjimus bendrauti ne 

tik su savo profesijos 

atstovais, bet ir su kitos 

patirties turinčiais 

specialistais buvo 

sudaryta galimybė 

skirtingų studijų krypčių 

studentams klausyti kartu 

bendruosius dalykus. 

Kolegija yra numačiusi ir 

nuosekliai įgyvendina 

poveikio Kauno regiono 

ir visos šalies raidai 

priemones / formas, 

atlieka šių priemonių 

nuolatinę stebėseną, 

vertina jų įgyvendinimo 

veiksmingumą. Poveikis 

regiono ir visos šalies 

raidai integruotas 

Kolegijos strateginiame 

veiklos plane 2021-2023 

m. (patvirtinta 

Akademinės tarybos 

2021-01-15 d. Nr.26 

sprendimu) 
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