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I. ĮŽANGA   

 

Šiame dokumente pateikiama Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) 

statistikos studijų kryptyje vykdomos pirmosios  pakopos programos Taikomoji statistika ir 

ekonometrija (toliau – TSE) analizė ir vertinimas pagal pagrindinius programą 

apibūdinančius kriterijus: 1) programos tikslus ir studijų rezultatus bei jų pagrįstumą; 

2) programos sandarą, atsižvelgiant į jos atitiktį LR teisės aktams ir įvertinant, ar dalykų 

turinys ir metodai bei programos apimtis leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus; 

3) pedagoginį studijų programos personalą, įvertinant jo kvalifikaciją ir skaičių; 

4) materialiuosius išteklius, įvertinant patalpas, įrangą, praktikų bazę ir metodinius išteklius; 

5) numatomą studijų eigą ir jos vertinimą, atsižvelgiant į priėmimo reikalavimus, studijų 

metodus, studentų pasiekimų vertinimo sistemą; 6) programos vadybą, atsižvelgiant į 

paskirstytą atsakomybę už programos įgyvendinimą ir priežiūrą, sprendimų priėmimą, 

socialinių dalininkų įtraukimą bei numatomas vidinio kokybės užtikrinimo priemones. 

Vertinimo išvados baigiamos rekomendacijomis ir apibendrinamuoju vertinimu kiekvienai iš 

išvardytų sričių skiriant nuo 1 iki 4 balų. 

Naujai steigiamos TSE programos vertinimas buvo atliktas 2011 m. Programa buvo 

akredituota iki 2014 m. birželio 30 d.  

Šioje ataskaitoje pateikiamas TSE programos vertinimas vyko dviem etapais. Pirmiausia 

ekspertai susipažino su VGTU pateikta TSE programos savianalizės suvestine bei  priedais ir 

parengė preliminarias vertinimo išvadas. Po to, 2013 m. lapkričio 27 d., siekiant išsiaiškinti 

TSE savianalizėje nepateiktus ar nepilnai pateiktus klausimus, vyko ekspertų vizitas į VGTU 

(dalyvavo ekspertai V. Janilionis, A. Račkauskas, R. Kačinskaitė). Vizitas vyko pagal iš 

anksto suderintą dienotvarkę: 

 

09.00 – 09.30 Susitikimas su fakulteto administracija    

09.30 – 10.30 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe 

10.30 – 10.45 Kavos pertraukėlė  

10.45 – 11.30 Susitikimas su programos dėstytojais 

11.30 – 12.15 Susitikimas su programos studentais 

12.15 – 13.15 Pietūs 

13.15 – 14.05 Susipažinimas su auditorijomis, bibliotekomis ir kita materialiąja 

baze, kurią nurodys ekspertai 

14.05 – 14.35 Susipažinimas su  studentų rašto darbais  

14.35 – 15.05 Susitikimas su socialiniais partneriais  

15.05 – 15.25 Uždaras ekspertų grupės posėdis  

15.25 – 15.45 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu    

 

 

II. PROGRAMOS ANALIZĖ  

 

2.1. Programos tikslai ir studijų rezultatai  

 

Taikomosios statistikos ir ekonometrijos (TSE) studijų programos tikslai ir studijų 

rezultatai yra apibrėžti ir viešai skelbiami, tačiau tikslų pateikta per daug (net 7), vieni iš jų yra 

per siauri, kiti per platūs, be to, savianalizės ataskaitoje tikslai pateikti be analizės ir pagrindimo. 

Tikslų PT2, PT3, PT4, PT6 formuluotėse detaliai pateikiamos žinios, kurias įgyja studijų 

programos absolventai, o studijų rezultatų dalyje ta pati informacija pakartojama dar katą. Dalis 

tikslų yra per platūs. Pavyzdžiui, tikslas PT1 ,,…išugdyti gebėjimą jas taikyti įvairiose 
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matematinio modeliavimo srityse...“, PT2 ,,... taikyti sprendžiant įvairių sričių uždavinius.“, PT5 

,,... analizuojant įvairių mokslinės ir praktinės žmogaus veiklos sričių statistinius duomenis“. 

Tiksle PT6 ,,Parengti specialistus, turinčius žinių apie humanitarinių – socialinių mokslų srities 

vadybos, teisės bei filosofijos pagrindus...“, – nenurodytos ekonomikos žinios, nors pats studijų 

programos pavadinimas rodo, kad programa orientuota į statistikos metodų taikymą 

ekonomikoje. Studijų programos tikslus reikia formuluoti trumpiau, aiškiau, tiksliau apibrėžti 

rengiamų specialistų žinių ir gebėjimų sritį bei lygį. 

Savianalizėje rašoma „Studijų programos rezultatai atitinka bendruosius reikalavimus, 

numatytus statistikos studijų krypties apraše ir yra suskirstyti į penkias grupes...“. Atkreipiam 

dėmesį pirmiausia į tai, kad Statistikos studijų krypties aprašas dar nepatvirtintas ir antra, kad 

aprašo projekte pateikti studijų rezultatai yra bendri visoms statistikos krypties programoms. 

Formuluojant konkrečios programos studijų rezultatus jie turi būti sukonkretinti. Dalį TSE 

programos studijų rezultatų reikia tiksliau apibrėžti. Pavyzdžiui, studijų rezultatas SG1 ,,Geba 

naudotis programinės įrangos paketais sprendžiant matematinius uždavinius...“, GV1 ,,Geba taikyti tiek 

bazines matematines, tiek specialiąsias žinias sprendžiant įvairių sričių problemas“, AG4 ,,Geba 

savarankiškai mokytis ir tobulėti pasirinktose matematikos ir jos taikymų srityse bei planuoti mokymosi 

procesą”. 

Kelis savianalizės ataskaitoje pateiktus studijų rezultatus sunku pamatuoti. Pavyzdžiui, 
,,Z2. Įgyja specialiųjų žinių apie skaitinius metodus, matricinį skaičiavimą, optimizavimo metodus, 

pagrindinius diskrečiosios matematikos teiginius, algoritmų bei kodavimo teorijos sąvokas ir teiginius“, 

„Z5. Įgyja žinių apie humanitarinių – socialinių  mokslų srities vadybos, teisės bei filosofijos pagrindus, 

moka kalbėti bei skaityti dalykinę literatūrą taisyklinga anglų kalba“. 

Studijų programos tikslai ir numatomi, studijų rezultatai skelbiami viešai  universiteto 

informacinėje sistemoje „Alma Informatica“ adresu https://medeine.vgtu.lt/programos/ , taip pat 

VGTU tinklalapyje http://studijos.vgtu.lt/studiju-programos , atviros informavimo, 

konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) svetainėje http://www.aikos.smm.lt/aikos/ ; visą 

informaciją apie studijų programą galima sužinoti VGTU stojančiųjų priėmimo ir informavimo 

centre (SPIC), VGTU kasmet organizuojamuose „Atvirų durų dienos“ renginiuose ir jų metu 

platinamuose lankstinukuose bei bukletuose, parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera“ bei 

VGTU fojė įmontuotuose informaciniuose vaizduokliuose. 

Vertinama studijų programa savo turiniu Lietuvoje labiausiai panaši į VU studijų programą 

Ekonometrija. Jos išskirtinis bruožas, sprendžiant pagal pavadinimą,  turėtų būti stipri  orientacija į 

statistikos metodų taikymus ekonomikoje. Tačiau, ekonometrijos dalies svoris  studijų rezultatuose 

mažokas (ji paminėta studijų rezultatuose Z4, SG2, GV3). Studijų programa perkrauta dalykais, 

būdingesniais matematikos krypčiai nei statistikos (Diferencialinis skaičiavimas, Integralinis 

skaičiavimas, Diferencialinės lygtys ir t. t.). Tai iš dalies galima pateisinti,  nes tuo metu kai buvo 

rengiama studijų programa,  dar nebuvo parengti statistikos krypties aprašas.  Ateityje didesnį svorį 

reikėtų skirti statistikos krypčiai. 

Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti akademiniais, reikalavimais,   bet 

savianalizės ataskaitoje nepateikti profesinės veiklos nacionalinių arba pasaulio tyrimų rezultatai, 

pagrindžiantys numatomų studijų rezultatų aktualumą, nenurodytos profesinės veiklos sritys, 

kurioms rengiami specialistai pagal analizuojamą programą.  Po pokalbio vizito metu su programos 

rengėjais,  ekspertams neliko abejonių dėl studijų  programos  atitikimo visuomenės  ir darbo rinkos 

poreikiams. 

Iš esmės programos tikslai ir numatomi studijų programos rezultatai atitinka studijų 

pakopą ir kvalifikacijų lygį.  

https://medeine.vgtu.lt/programos/
http://studijos.vgtu.lt/studiju-programos
http://www.aikos.smm.lt/aikos/
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Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Šios srities stiprybės: programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai yra apibrėžti ir viešai 

skelbiami, pagrįsti akademiniais reikalavimais, atitinka studijų pakopą ir kvalifikacijų lygį. Srities 

silpnybės: programos tikslų yra per daug, juos reikia formuluoti trumpiau, konkrečiau apibrėžti 

rengiamų specialistų žinių ir gebėjimų sritį bei lygį; programos pavadinimas, iš kurio atrodo, kad 

programa ugdys ir statistikos, ir jos taikymo ekonomikoje kompetencijas, nepakankamai tiksliai 

atspindėtas numatomuose studijų rezultatuose ir programos turinyje. 

 

2.2. Programos sandara  

 

Programos sandara atitinka formaliuosius teisės aktų reikalavimus.  Programos apimtis 

yra 240 kreditų, iš jų ne mažiau kaip  165 kreditai skirti studijų krypties dalykams ir ne mažiau 

nei 15 kreditų skirta bendrosioms universitetinėms studijoms. Bendra praktikų apimtis – s15 

kreditų. Studijų programa baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu per baigiamojo darbo 

gynimą. Baigiamajam darbui skirta 18 kreditų. Savianalizės rengėjai pažymi (16 savianalizės 

ataskaitos punktas), kad studijų moduliai sudaryti remiantis ECTS metodika. Tačiau nei 

dokumente, nei susitikimo metu pačios metodikos nepavyko tiksliai įvardinti. Ekspertams taip 

pat pasirodė keista, kad studijų programos struktūra yra sudaryta remiantis Matematikos studijų 

krypties reglamentu. Motyvai liko neaiškūs, nes teikiamas statistikos bakalauro laipsnis. 

 

Programoje dėstomi dalykai sudaro keturias grupes: 

1. Fundamentalūs pasaulėžiūros dalykai (prie jų priskirti dalykai: Filosofijos įvadas, Įvadas į 

studijas, ir per klaidą, – ES studijų pagrindai); 

2. Humanitarinių, socialinių ar meno studijų dalykai (Teisė, Vadyba, Mikroekonomika, 

Makroekonomika, Anglų kalba 1, 2); 

3. Studijų krypties dalykai (Diferencialinis skaičiavimas, Integralinis skaičiavimas, Tiesinė ir 

vektorinė algebra, Diferencialinės lygtys, Tikimybių teorija, Matematinė statistika, 

Ekonometrija, Imčių metodai, Diskrečių struktūrų statistinė analizė, Statistinė programinė 

įranga, Duomenų analizė, Duomenų bazių valdymas); 

4. Specialieji studijuojamos krypties dalykai (Matricinis skaičiavimas, Skaitiniai metodai, 

Diskrečioji matematika 1, 2, Duomenų bazių valdymas, Ūkio statistika, Atsitiktinių procesų 

teorija, Masinio aptarnavimo teorija, Eksperimento planavimas, Patikimumo teorija, 

Daugiakriteriniai uždavinių sprendimo metodai). 

Pirmajame semestre dėstomi bendrieji teoriniai pagrindų dalykai. Šių studijų metu 

suteikiamos pagrindinės teorinės ir praktinės diferencialinio skaičiavimo bei tiesinės ir 

vektorinės algebros pagrindų žinios. Antrajame semestre suteikiamos integralinio skaičiavimo, 

matricinio skaičiavimo, objektinio programavimo ir humanitarinių, socialinių ar meno studijų 

dalykų bendrųjų teorinių pagrindų žinios bei  vadybos ir mikroekonomikos pagrindai. 

Trečiajame semestre dėstomi tikimybių teorijos pagrindai, pagrindiniai diskrečiosios 

matematikos teiginiai. Studentai supažindinami su algoritmų bei kodavimo teorijos sąvokomis, 

įgyja  praktinių darbo įgūdžių su statistikos programine įranga SAS, R ir kt. Ketvirtajame 

semestre studentai įgyja bendrąsias matematinės statistikos, makroekonomikos žinias ir 

specialiąsias diskrečiosios matematikos bei duomenų bazių valdymo žinias. Penktajame 

semestre studentai supažindinami su  kiekybinių duomenų analizėje taikomais matematiniais – 

statistiniais metodais ir modeliais, regresine, dispersine bei faktorine analize. Šeštajame semestre 

studentai įgyja specialiųjų žinių vykdant universiteto kompleksinį studijų projektą kartu su 

kitomis katedromis. Ugdomi gebėjimai statistiniais metodais analizuoti ir modeliuoti įvairios 

prigimties simbolių sekas bei šiuos metodus taikyti praktiniams uždaviniams. Septintajame 
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semestre studentai įgyja praktinių įgūdžių atlikdami trijų savaičių gamybinę praktiką. Aštuntasis 

semestras skiriamas bakalauro baigiamajam darbui rašyti ir ginti.  

Kai kurių dalykų temos kartojasi. Pavyzdžiui, dispersinė analizė ir faktorinė analizė 

dėstomos dviejuose  kursuose: Ekonometrija 1, Eksperimento planavimas, o dispersinė analizė 

dar ir Duomenų analizės kurse. 

Studijuojamų dalykų ir modulių turinys atitinka studijų rūšį ir pakopą. Tačiau, kai kurių dalykų 

įtraukimas į studijų programą kelia abejonių. Pavyzdžiui, ekspertams liko neaišku, ar statistikos 

bakalauro laipsniui reikalingas siūlomos apimties diferencialinių lygčių kursas. Dalykas  Studijų 

įvadas tikrai negali būti priskirtas fundamentaliems pasaulėžiūros dalykams. Diferencialinių 

lygčių kursas nepriskirtinas prie studijų krypties (statistikos) dalykų.  

Reikalavimas savarankiškam studentų darbui skirti bent 30 % studijų laiko formaliai 

vykdomas visose analizuojamos studijų  programos kursuose. Kaip teigiama savianalizės 22 

punkte, studentai skatinami mokytis ir atlikti užduotis savarankiškai. Jiems pateikiama medžiaga 

arba literatūros sąrašas bei užduotys, kurias jie privalo atlikti. Užduotys kontroliuojamos ir 

vertinamos individualiai. Studijų rezultatai vertinami ne tik dalyko studijų pabaigoje, bet ir 

dalyko studijų metu. Kita vertus, ekspertams pritrūko savarankiško darbo aprašymo konkretumo. 

Be to, savarankiško darbo apimtys neatsispindi pateiktuose studijų dalykų modulių aprašuose. 

Vizito metu paaiškėjo, kad esama dar ir išplėstinių aprašų, kuriose savarankiškas darbas 

detalizuojamas. Ekspertai buvo supažindinti su pora tokių aprašų. 

Nežiūrint šių pastebėjimų, programos apimtis, turinys ir metodai leidžia pasiekti 

esminius numatomus studijų rezultatus. 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 
 

Studijų programa turi savitų bruožų: platus kitų studijų krypčių dalykų pasirinkimas; 

galimybė šalia pagrindinės studijuojamos statistikos krypties įgyti ekonomikos žinių. Programos 

pavadinimas ne visai tiksliai atspindi turinį; programoje jaučiamas matematinių dalykų 

perteklius; studentams trūksta aiškių sąsajų su praktinėmis statistikos problemomis.  

 

 

2.3. Personalas 

 

TSE studijų programos vykdymui pasitelkiamas personalas atitinka teisės aktų 

reikalavimus. Iš 31 studijų programą vykdančių dėstytojų, 48 % dirba Fundamentinių mokslų 

fakulteto Matematinės statistikos katedroje, 23 % Fundamentinių mokslų fakulteto kitose 

katedrose bei 29 % kituose fakultetuose. Dėstytojai turi nuo 5 iki 45 metų pedagoginio darbo 

patirtį. Pakankamai gerai yra suderintas vyresnių amžiumi ir patirtimi bei jaunesnių dėstytojų 

santykis. Dėstytojai yra aktyvūs mokslininkai, savo srities profesionalai. Per pirmuosius du 

studijų programos vykdymo metus paskaitas studentams skaitė 3 profesoriai, 11 docentų bei 5 

lektoriai.  

 Pagrindinis dėstymo krūvis, realizuojant TSE studijų programą, tenka turintiems 

mokslinius laipsnius ir dirbantiems docento ar profesoriaus pareigose dėstytojams. 

 VGTU rektorius 2012–2013 mokslo metais nustatė dėstytojams 1533 darbo valandas 

vienam etatui. Mokslo metų darbo valandas sudaro kontaktinio ir nekontaktinio (mokomojo-

metodinio, mokslinio ir organizacinio darbo) darbo valandos. Kontaktinės darbo valandos skirtos 

teorinėms paskaitoms, pratyboms, laboratoriniams darbams, auditorinėms konsultacijoms, 

egzaminams, baigiamiesiems darbams ginti. Nekontaktinio darbo valandos skirtos rengti, 

naujoms studijų programoms arba dalykams rengti/tobulinti, vadovėliams, mokymo knygoms 

rengti/recenzuoti, projektams rengti, kvalifikaciniams mokslo darbams vykdyti ir 

bendradarbiauti su užsienio mokslininkais ir kt. Ekspertų susitikime su dėstytojais buvo 

pasakyta, kad pedagoginio darbo dalis yra per didelė, o realus pedagoginis krūvis yra didesnis už 

planuojamą.  
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Pagal prieduose pateiktus dėstytojų gyvenimo aprašymų duomenis matyti, kad studijų 

programai vykdyti personalo skaičius, struktūra ir kvalifikacija yra pakankama programos 

tikslams įgyvendinti ir studijų rezultatams pasiekti. Dauguma dėstytojų pakankamai aktyviai 

vykdo mokslinius tiriamuosius darbus ir jų rezultatus spausdina moksliniuose straipsniuose. 

Vykdomi moksliniai tyrimai tiesiogiai susiję su analizuojama programa. Nuo studijų programos 

vykdymo pradžios t. y. nuo 2011 m. iki 2013 m. buvo paskelbti 42 straipsniai įvairiuose 

tarptautiniuose ir  Lietuvos mokslo leidiniuose, parengta 12 mokomųjų metodinių leidinių. 

Pagrindinis programos dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo būdas – dalyvavimas 

moksliniuose tyrimuose vykdant Lietuvos ir tarptautinius projektus. Vizito metu ekspertai 

nustatė, kad pati aukštoji mokykla pilnai neužtikrina normalių sąlygų dėstytojų profesiniam 

tobulėjimui, reikalingam programos vykdymui. Savianalizės ataskaitos 37 punkte rašoma: 

,,Dėstytojų profesinis tobulėjimas vykdomas jiems dalyvaujant mokslinėse konferencijose, 

projektuose, vykdant mokslinius tyrimus, rengiant mokslinius straipsnius, dalyvaujant 

akademinių mainų programose. Dauguma dėstytojų 1–2 kartus per metus dalyvauja mokslinėse 

konferencijose, kur pristato savo tyrimų rezultatus. Dėstytojai savo kvalifikaciją kelia atlikdami 

privalomus padaliniui kvalifikacinius mokslo darbus, dalyvaudami kvalifikacijos kėlimo 

kursuose“. Ekspertams nepavyko perprasti atliekamų privalomų kvalifikacinių mokslo darbų 

prasmės. Vizito metu taip pat paaiškėjo, kad matematikos ir statistikos krypčių katedrų 

dėstytojams nėra garantuojamos stažuotės kvalifikacijos tobulinimui, nors kitų krypčių katedrų 

dėstytojai tokias galimybes turi. Tai akivaizdus profesinis diskriminavimas. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

 

Šios srities stiprybė yra aukšto profesinio lygio dėstytojų kolektyvas, kuriame 

palaikomas geras vyresnių amžiumi ir patirtimi bei jaunesnių dėstytojų santykis. Srities silpnybė: 

neaiški dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema, Universitetas pilnai neužtikrina sąlygų 

dėstytojų profesiniam tobulėjimui, matematikos ir statistikos krypčių katedrų dėstytojams 

nesudaromos sąlygos vykti į stažuotes. 

 

 
2.4. Materialieji ištekliai 

 
TSE studijų programa vykdoma VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto patalpose. 

Teoriniai užsiėmimai vyksta 4 auditorijose. Praktiniai užsiėmimai bei laboratoriniai darbai 

vyksta 6 kompiuterių klasėse, kuriose įdiegta reikalinga programinė įranga (R, Matlab, Maple, 

SAS ir pan.). Klasėse įrengtos papildomos tinklo prieigos studentų nešiojamiems kompiuteriams 

prisijungti. Auditorijų bei kompiuterių klasių ir darbo vietų skaičius  jose tenkina analizuojamos 

programos poreikius. TSE programą gali rinktis fiziškai neįgalūs studentai – patalpos jiems yra 

pritaikytos.  

Susitikimo su ekspertais metu studentai išreiškė nuomonę, kad norėtų vietos 

savarankiškam darbui erdvės (kambario, kabineto) fakultete. 

Fakultete ir studentų bendrabučiuose veikia kabelinis ir bevielis kompiuterių tinklas 

EDUROAM. Studentams ir dėstytojams Informacinių technologijų ir sistemų centras teikia 

lygiagrečiųjų skaičiavimų resursus klasteryje VILKAS bei prieigos prie LitGrid tinklo paslaugas. 

Savianalizės suvestinėje nepateikta informacija apie naudojamą programinę įrangą. 

Vizito metu buvo susipažinta su programine įranga ir jos panaudojimo galimybėmis. Susitikime 

su dėstytojais buvo teigiama, kad studentai turi laisvą priėjimą prie programinės įrangos 

jungdamiesi iš namų. Tačiau studentai išsakė nusiskundimus, kad laisvu nuo užsiėmimų metu 

neturi realaus priėjimo prie universiteto kompiuterių, o asmeniniuose kompiuteriuose naudojasi 

nelegaliomis programomis.  
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TSE studijų programoje yra numatytos dvi praktikos – pažintinė ir gamybinė. Pažintinė 

praktika vyksta bankuose, Lietuvos statistikos departamente ir pan. Gamybinės praktikos TSE 

studentai vertinimo metu dar neturėjo.  

Studijoms reikalinga literatūra kaupiama Universiteto centrinėje bibliotekoje bei 

Fundamentinių mokslų fakulteto Informatikos skaitykloje. Informacija apie matematikos ir 

statistikos krypties leidinius savianalizės rengėjai nepateikė, o 43 punkte teigia, kad „Skaityklos 

fondą sudaro 3476 leidiniai, t. y. informatikos  mokslo krypties knygos, vadovėliai, metodiniai 

leidiniai, periodiniai ir neperiodiniai žurnalai.“. Ekspertų grupė atkreipė dėmesį, kad vertinimui 

pateikti studijų dalykų aprašai nėra išsamiai paruošti. Kai kuriuose iš jų yra nurodyta literatūra, 

kuri studentams yra neprieinama arba jos yra nepakankamas kiekis. Pvz.: Duomenų bazių 

valdyme nenurodytas nei vienas pagrindinės literatūros egzempliorius; Diskrečioji matematika 2 

pagrindinės literatūros sąraše nurodyta tik viena prieinama knyga; Investicijų statistiniai 

metodai, Patikimumo teorija ir Daugiakriteriniai sprendimo metodai – nurodyta studentams 

Universitete neprieinama literatūra; Eksperimento planavimas – papildoma literatūra 

neprieinama;  Duomenų analizė – tik vieno šaltinio yra pakankamas kiekis. Tą patį galima 

pasakyti apie Ekonometriją 2, Masinio aptarnavimo teoriją, Programavimą C. Literatūra: 

Čekanavičius, V.; Murauskas, G. 2000–2010. Statistika ir jos taikymai, I, II, III dalys. Vilnius: 

TEV  naudojama  6 studijų dalykuose kaip pagrindinė ir 4 kaip papildoma literatūra. 

 VGTU parengti ir išleisti leidiniai Universiteto leidykloje studentams yra prieinami ir e. 

knygų forma. Paskaitų skaidres, metodinę medžiagą, laboratorinių darbų aprašus dėstytojai 

talpina virtualioje mokymo aplinkoje Moodle. 

 Universiteto studentai ir dėstytojai turi prieigą prie daugiau nei 20 duomenų bazių, 

kuriomis jie gali naudotis dirbdami tiek mokslinį darbą, tiek ir mokymo(-si) tikslais. Šią 

literatūrą reikia plačiau naudoti mokymo procese ir ją rekomenduoti studentams pateikiant 

nuorodas studijų dalykų aprašuose. 
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Turimi materialiniai ištekliai studijoms yra tinkami ir pakankami. Studijų programos 

stiprybė yra tinkamos studijų realizavimui patalpos, pakankamas darbo vietų skaičius, 

pakankamas aprūpinimas technine ir programine įranga universiteto auditorijose ir kompiuterių 

klasėse. Studentai turi prieigą prie elektroninių duomenų bazių. Silpnybės: ne visos knygos, 

nurodytos studijų dalykų aprašuose, yra prieinamos studentams. Nors reikiamos literatūros yra 

pakankamai Universiteto bibliotekos prenumeruojamose el. duomenų bazėse, bet ji mažai 

naudojama studijų procese, nenurodoma studijų dalykų aprašuose; studentams fakultete trūksta 

erdvės savarankiškam darbui, nesudaromos geros sąlygos dirbti kompiuterių klasėse ir naudoti 

legalią programinę įrangą ne užsiėmimų metu, atliekant savarankiško darbo užduotis. 

 

2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 
Priėmimo į TSE studijų programą reikalavimai yra pagrįsti. Jis vykdomas pagal 

bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką. Jį organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų 

mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojančiųjų į TSE programą konkursinis 

balas suskaičiuojamas iš šių pažymių: matematikos valstybinio brandos egzamino (40 %), 

lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino (20 %), užsienio kalbos valstybinio brandos 

egzamino (20 %) ir informacinių technologijų metinio pažymio (20 %). Priėmimo rezultatai 

rodo, kad priimtųjų skaičius mažėja, tačiau iki 2013 m. pasirinkusiųjų TSE studijas pirmu 

prioritetu skaičius nesikeičia (8–9 stojantieji). 

  Pirmosios pakopos studijos organizuojamos laikantis VGTU Rektoriaus įsakymų. 

Užsiėmimų tvarkaraščius sudaro Fundamentinių mokslų fakulteto dekano paskirtas darbuotojas, 

derindamas juos su studijų dalykus vedančiais dėstytojais ir atsižvelgdamas į studentų 

pageidavimus. 
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 Pagal savianalizės ataskaitoje pateiktus duomenis, TSE studijų programoje auditoriniam 

darbui skiriamos 2400 valandos (41,72 % viso laiko) ir 3352,54 valandos (58,28 %) – studento 

savarankiškam darbui.  

 Sesijos egzaminų tvarkaraštis įrašomas į Universiteto informacinės sistemos duomenų 

bazę ir skelbiamas likus nemažiau kaip vienam mėnesiui iki sesijos pradžios. Tarp egzaminų 
paliekama ne mažesnis kaip 2 dienų tarpas. Iki 2013 m. m. egzaminas galėjo būti laikomas 5 

kartus, šiuo metu laikymų skaičius  sumažintas iki 3. Studijų dalykai, kurių egzaminai išlaikomi 

blogiausiai, peržiūrimi ir atnaujinami. Pokalbių su dėstytojais metu paaiškėjo, kad keitimai gali 

būti atliekami kartą per metus.  

TSE studentams mokslinė veikla yra numatyta studijų programoje (atliekant kursinius 

darbus, kompleksinius projektus, praktikas ir rengiant baigiamąjį darbą). 

Studentai gali dalyvauti meno ir sporto veikloje. Universitetas, skatindamas dalyvauti 

kultūrinėje, sportinėje ir kitoje visuomeninėje veikloje, gali skirti vienkartinę stipendiją. Už 

išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos pasiekimus Rektorius skiria studentams vardines 

stipendijas. Duomenys apie TSE studentų įsijungimą į mokslinę, meninę ir pan. veiklą 

savianalizės ataskaitoje nepateikti. 

Judumo (mainų programose) programose gali dalyvauti tiek dėstytojai, tiek vyresni nei 

antro kurso studentai (Universiteto nuostata). Pokalbyje su studentais išreikšta nuomonė, kad 

Universitetas galėtų aktyviau ieškoti judumo partnerių užsienyje. Pavyzdžiui, būtų norinčių 

išvykti studijuoti į Anglijos universitetus, bet VGTU neturi sutarčių. Dėstytojų judumas yra labai 

silpnas. 

 Kaip ir kiti VGTU studentai, pasirinkusieji TSE programą, gauna akademinę bei 

socialinę paramą. Dažniausiai tai studentų konsultacijos su įvairių lygmenų administracijos 

darbuotojais ir dėstytojais, kurių metu paaiškinami su programa, bendrai su studijomis ar karjera 

susiję klausimai. VGTU kaupiama studentų CV duomenų bazė, kuria naudojasi darbdaviai. 

 Be akademinės paramos studentams yra teikiama materialinė parama skiriant įvairias 

stipendijas. Iš Lietuvos valstybinio studijų fondo studentai gali gauti paskolą gyvenimo 

išlaidoms ir studijoms apmokėti. Tačiau ekspertams studentai išsakė nuomonę, kad jiems trūksta 

informacijos apie VGTU stipendijų skyrimo kriterijus bei tvarką, paramos bei paaiškinimų jie 

nesulaukia ir iš Studentų atstovybės. 

 Besimokantys TSE programoje yra aprūpinami bendrabučiais, kuriuose vietos 

skirstomos laikantis VGTU nustatytų vidaus taisyklių. Ją taip pat gali gauti toli nuo universiteto 

Vilniuje gyvenantys studentai. Iki šiol visi TSE programos studentų prašymai gauti bendrabutį 

buvo patenkinti. Tačiau studentai išreiškė nepasitenkinimą bendrabučiuose esančia tvarka – 

nesilaikoma higienos reikalavimų, skaičiuojamos įvairios piniginės baudos dėl kitų studentų 

padarytos žalos, neužtikrinamas saugumas. 

 Studentų pasiekimų vertinimo tvarka yra aiški, vieša ir tinkama. Studento gebėjimai 

vertinami pagal 10 balų kriterinę kaupiamąją žinių bei gebėjimų vertinimo sistemą. Kiekvienas 

studijų dalykas baigiamas atsiskaitymu. Atsiskaitymas vertinamas pažymiu arba 

įskaityta/neįskaityta. Programoje numatyti tokie studento pasiekimų vertinimo metodai: 

egzaminas, egzaminas iki sesijos, įskaita, kursinis projektas, kursinis darbas,  baigiamasis 

darbas/projektas. Jei studentas semestro metu, anksčiau nustatyto termino, kokybiškai atlieka bei 

atsiskaito už studijų dalyko modulio kortelėje numatytas užduotis, jo gautas įvertinimas gali būti 

padidintas iki 10%. Susitikimo su ekspertais metu dėstytojų ir studentų nuomonės išsiskyrė dėl 

akademinio sąžiningumo užtikrinimo atsikaitymų metu. Dėstytojai teigė, kad akademinis 

sąžiningumas užtikrinamas, o studentai sakė, kad jį reikia tobulinti. Ne visose studijų dalykų 

modulių kortelėse nurodytos kaupiamojo balo formulės ir jų samprata. Kelia abejonių kai kurie 

studijų dalyko modulio kortelėse nurodyti studijų rezultatų vertinimo kriterijai. Pavyzdžiui, 

studijų modulis Ekonometrija 2 – „vertinami priklausomai nuo įgytų teorinių žinių ir gebėjimų 

jas taikyti praktikoje“. Studijų dalyko modulio kortelėse trūksta studentų savarankiško darbo 

detalizavimo. 
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Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 
 

Srities stiprybės: priėmimo į studijų programą reikalavimai yra pagrįsti, jis vykdomas 

pagal bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką; lankstus studijų proceso organizavimas, 

atsižvelgiama į studentų poreikius; studentams teikiama akademinė ir socialinė parama. Srities 

silpnybės: labai mažai dėstytojų ir studentų dalyvauja judumo programose; studentams trūksta 

informacijos apie stipendijas ir jų skyrimą; neužtikrinamos normalios gyvenimo sąlygos 

bendrabučiuose; studijų dalykų modulių kortelėse neapibrėžtas studentų savarankiško darbo 

turinys.  

 

2.6. Programos vadyba  

 

TSE programą kuruoja Fundamentinių mokslų fakulteto Matematinės statistikos katedra. 

Programa vykdoma nuo 2011 metų, o ją prižiūri specialiai šios programos valdymui suburtas 

programos komitetas, į kurį įeina ne tik Matematinės statistikos katedros dėstytojai, bet ir 

socialinė partnerė bei studentė. Šis komitetas atlieka visą eilę funkcijų, tokių kaip: programos 

stebėsena, programos trūkumų nustatymas ir šalinimas. Fundamentinių mokslų fakultetas turi ir 

bendrą studijų programų komitetą, kuris teikia tvirtinti naujai parengtas arba tobulinamas studijų 

programas bei jų studijų dalykų modulius.   

Fundamentinių mokslų fakulteto pirmosios pakopos prodekanas kontroliuoja studijų 

programos vykdymo procesą. Katedra yra aktyviai įtraukiama į naujos programos kūrimą ir 

tobulinimą.  

Tačiau yra pasigendama aiškesnio socialinių partnerių vaidmens. Jie yra įtraukti į programos 

komitetą, turėtų vėliau prisidėti ir baigiamųjų darbų gynimuose, tačiau reikėtų aiškiau išskirti 

kokios srities, kokio tipo įmonės yra TSE programos socialiniai partneriai, kokią naudą 

programos vadybai jie atneša, ir kiek analizuojama programa yra aktuali šiems socialiniams 

partneriams. Įmonių atstovai taip pat nedalyvauja pristatant verslo praktikos pavyzdžius per 

paskaitas. Susitikime su ekspertais dalyvavo trys socialiniai partneriai, kurie teigiamai atsiliepė 

apie studijų programą ir jos vykdymą. 

Susitikimuose su dėstytojais ekspertai išsiaiškino, kad trūksta metodinės pagalbos iš fakulteto 

ir universiteto studijų kokybės užtikrinimo klausimais programos dėstytojams. Ši problema jau 

sprendžiama, nuo 2012 m. universitete pradėtas įgyvendinti projektas „VGTU vidinės studijų 

kokybės vadybos sistemos diegimas“. Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti efektyvų ir 

rezultatyvų vadybinių priemonių naudojimą siekiant padidinti universiteto teikiamų paslaugų 

kokybę. Projekte numatoma atlikti VGTU veiklos analizę, kuria remiantis bus parengtas ir 

įdiegtas studijų kokybės vadybos modelis.  

Per automatizuotą apklausų sistemą du kartus per metus organizuojamos studentų apklausos 

apie dėstytus dalykus ir juos dėsčiusius dėstytojus. Su studentų įvertinimais gali susipažinti ir 

patys vertinamieji dėstytojai, ir fakulteto vadovybė, kurie vėliau gali atsižvelgti į studentų 

pastabas vertindami savo dėstytojų darbo kokybę ir jų atestavimo klausimus. Apklausų metu 

vertinama dėstymo kokybė, dėstymo metodų, parengtos metodinės medžiagos, pasiruošimo 

paskaitoms kokybė.  

Fakulteto ir katedros lygmeniu trūksta aiškios vizijos dėl Taikomosios statistikos ir 

ekonometrijos programos išskirtinumo, lyginant su kitomis panašiomis studijų programomis 

Lietuvoje. Programa yra viešinama potencialių studentų tarpe, tačiau tai galėtų būti daroma 

aktyviau, ypač pritraukiant socialinius partnerius. 
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Prie pagrindinių šios srities stiprybių galima priskirti: aiškiai apibrėžtą programos valdymo ir 

tobulinimo procesą; tinkamai renkamus ir analizuojamus duomenis apie programos 
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įgyvendinimą, kurie naudojami programai tobulinti; VGTU pastangas gerinti studijų kokybę 

diegiant naują vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą. Silpnybės: socialiniai partneriai 

minimaliai dalyvauja programos vadyboje; trūksta metodinės pagalbos iš fakulteto ir universiteto 

studijų kokybės užtikrinimo klausimais programos dėstytojams.  

 

 

III. REKOMENDACIJOS  

 

1. Aiškiau, trumpiau ir tiksliau apibrėžti programos tikslus ir studijų rezultatus, stipriau 

juos sieti su profesinio lauko tyrimais.  

2. Peržiūrėti programos sandarą, siekiant, kad dalykai geriau atspindėtų programos 

tikslus ir studijų rezultatus, programos pavadinimą bei teikiamą kvalifikaciją. 

Subalansuoti statistikos ir matematikos krypčių dalykų proporcijas, didesnį dėmesį 

skirti statistikos krypčiai. 

3. Studijų dalykuose labiau atskleisti taikomuosius aspektus. Akademinis personalas 

turi geriau pateikti studentams sąsajas tarp programos tikslų ir rinkos poreikių. 

4. Peržiūrėti ir sutvarkyti studijų dalykų korteles (rekomenduojamą literatūrą, 

detalizuoti studentų savarankiško darbo aprašymus, vertinimą ir pan.). Studijų 

procese naudoti literatūrą, kuri prieinama visiems studentams. Daugiau naudotis 

VGTU prenumeruojamomis el. knygų ir žurnalų bazėmis. Aktyvinti dėstytojų 

metodinį darbą, ruošti daugiau metodinių priemonių virtualioje mokymosi terpėje.  

5. Pagerinti komunikaciją tarp studijų dalykų kortelių sudarytojų ir programų komiteto 

(temų dubliavimas), tarp paskaitas skaitančių ir pratybas vedančių dėstytojų 

(pratybos vedamos prieš teorijos paskaitas).  

6. Gerinti dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sąlygas (mažinti dėstytojų pedagoginius 

krūvius, sudaryti normalias sąlygas dėstytojams išvykti į stažuotes). Padidinti 

studentų bei dėstytojų dalyvavimo judumo programose skaičius. 

7. Sustiprinti akademinio sąžiningumo kontrolę atsiskaitymų metu (dėstytojų ir 

studentų nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė). 

8. Teikti daugiau konsultacijų ir tobulinti dėstytojų bei administravimo personalo 

kvalifikaciją studijų kokybės užtikrinimo srityje. 

9. Pagerinti studentų socialinę aplinką (sanitarines sąlygas ir tvarką bendrabučiuose, 

fakultete įsteigti erdves studentų savarankiškam darbui, teikti detalesnę informaciją 

studentams apie stipendijas ir jų skyrimą).  
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 IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  

 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmosios pakopos studijų programa Taikomoji 

statistika ir ekonometrija (valstybinis kodas – 612G31001) vertinama teigiamai.  

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

įvertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 

2. Programos sandara 3 

3. Personalas  4 

4. Materialieji ištekliai 3 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba  3 

 Iš viso:  19 

* 1 - Nepatenkinamai (yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 

2 - Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 

3 - Gerai (sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų) 

4 - Labai gerai (sritis yra išskirtinė) 
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