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I. ĮŽANGA 

 

Vertinama studijų programa vykdoma nuo 2010 metų nuolatine ir ištęstine studijų 

forma. Ši studijų programa vertinama pirmą kartą.  

Studijų programos vertinimas atliktas remiantis savianalize ir informacija, gauta 

susitikimo su aukštosios mokyklos atstovais ir socialiniais partneriais ekspertų grupės vizito 

2012.12.05 metu. Savianalizę atliko 7 asmenų grupė, sudaryta iš Kauno technologijos 

universiteto dėstytojų, darbuotojų ir vieno socialinių partnerių atstovo, vadovaujama doc. dr. 

Renatos Miliūnės. Savianalizę sudaro 30 p. suvestinė ir 3 priedai. Savianalizė parengta 2012 m. 

rugsėjo mėn.  

Studijų programos vertinimo grupės vizitas aukštojoje mokykloje vyko pagal iš anksto 

sudarytą ir suderintą darbotvarkę: 

 

10.00 – 10.30 Susitikimas su administracija  

10.30 – 11.20 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe  

11.20 – 11.35 Pertraukėlė  

11.35 – 12.25 Susitikimas su programos dėstytojais  

12.25 – 13.15 Susitikimas su programos studentais  

13.15 – 14.15 Pietūs  

14.15 – 15.50 
Susipažinimas su auditorijomis, bibliotekomis ir kita materialiąja baze, 

kurią nurodys ekspertai 

15.50 – 16.35 
Susipažinimas su kursiniais ir baigiamaisiais darbais, baigiamųjų 

egzaminų medžiaga 

16.35 – 17.05 Susitikimas su programos socialiniais partneriais  

17.05 – 17.35 Uždaras ekspertų grupės posėdis  

17.35 – 17.50 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu  

 

Vertinimui naudoti šie oficialūs dokumentai: 

1. Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas. VŽ 2009 m. gegužės 12 d. Nr. 54-2140. 

2. Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas. 2011-07-29 ŠM 

ministro įsakymas Nr. V-1487. 

3. Vykdomų studijų programų vertinimo metodika. 2010-12-20 Studijų kokybės vertinimo 

centro direktoriaus įsakymas Nr. 1-01-162  

4. Bendrasis technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamentas. Patvirtintas LR 

Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 29 d. Nr. ISAK-734 (su pakeitimais). 

5. Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535. 

6. Studijų pakopų aprašas. ŠMM ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-2212 (Žin., 

2011 Nr. 143-6721) 
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II. PROGRAMOS ANALIZĖ  

 

1. Programos tikslai ir studijų rezultatai  
 

Atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijas ir įrangą išmanančių specialistų 

poreikį Lietuvos ir Europos energijos rinkose inspiruoja vis didesnę dalį užimantys 

atsinaujinantieji energijos ištekliai. Tai patvirtina Lietuvos Respublikos Seimo bei Europos 

Komisijos priimti atitinkami dokumentai. Aukštosios mokyklos socialiniai partneriai išreiškė 

stiprų programos palaikymą ir šios programos parengtų specialistų poreikį darbo rinkoje. 

Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka studijų rūšį, pakopą ir 

kvalifikacijų lygį.  

Programos pavadinimas, numatomi studijų rezultatai, programos turinys ir suteikiama 

kvalifikacija iš esmės dera tarpusavyje. Tačiau programoje akcentuojamas atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių naudojimas tik elektros energetikoje.  

Programos tiksluose ir numatomuose rezultatuose pasitaiko abejotinų teiginių. 

Atsinaujinančiosios energijos savianalizės rengėjai 15 punkte teigia, kad „Pagal 

„Atsinaujinančioji energetika“ studijų programą <...>  rengiami Elektros energetikos bakalaurai 

nuo 2010 m.“. Šis teiginys sukelia nemažai abejonių dėl savianalizės ir programos turinio bei 

siekiamų rezultatų. 22-ame punkte pateiktas programos tikslo teiginys „Parengti bakalaurus <...> 

gebančius atsinaujinančios energijos išteklius taikyti įvairiomis aplinkybėmis ...“, yra 

neapibrėžtas. Abejotinas programoje numatytas praktinis gebėjimas „gebėti taikyti žinias apie 

variklių panaudojimą automatinio valdymo sistemose”. Negana to, šis programos rezultatas 

įtrauktas daugumos dalykų programose, net neturinčių su tuo sąsajų ir nenumačiusių temų 

tokiam rezultatui pasiekti. Kai kurie studijų programos siekiai yra per siauri, pvz. C5, „mokėti 

skaičiuoti vėjo energijos kiekius, parinkti vėjo elektrinių tipus ir parametrus“. Studijų dalykų 

aprašuose pateikti programos studijų rezultatai (A grupės) nedera tarpusavyje (neatitinka jų 

numeracija).  

Esama dalykų programų (Aplinkos spinduliniai energijos šaltiniai, Atsinaujinančių 

šaltinių elektros mašinos, Autonominės elektros maitinimo sistemos ir įrenginiai ir daugelyje 

kt.), kuriose nurodyta studijų rezultatų numeracija neatitinka pateiktų 2.1 ir 2.2 lentelėse 

(dažniausiai su A grupės rezultatais).   

Esama dalykų aprašų, kuriuose nepateiktos sąsajos su programos rezultatais (Energetinė 

elektronika, Geoterminė energija ir šilumos siurbliai ir kt.). Programos studijų rezultatai, 

reikalavimai, karjeros galimybės bei klausytini dalykai yra viešinami internete. Savianalizėje 

pateikti studijų siekiai (rezultatai) ir internete pateikti studijų rezultatai turi tam tikrų skirtumų. 

Tenka pastebėti, kad savianalizės grupės nariai nežinojo šių reikalavimų, teigdami, kad reikalavimas 
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rengti savianalizę gautas 2012 m. pavasario pabaigoje. Atkreiptinas dėmesys, kad tai gali būti 

sisteminė klaida, rengiant šią savianalizę ir vykdant programos vadybą.  

Reikia pastebėti, kad Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose yra taikomas terminas 

„atsinaujinantys energijos ištekliai“, o ne „šaltiniai“. Reikia pastebėti, kad abu terminai yra paminėti 

visame savianalizės tekste.  

Programos specialistų poreikis grindžiamas Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. priimta 

Nacionaline energetikos strategija, Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymu, Europos 

Komisijos 2007 m. komunikatu dėl Europos strateginio energetikos technologijų plano (SET-

planas). Savianalizėje pateikti duomenys apie Lietuvos aukštųjų mokyklų 2011 m. priėmimo 

duomenis galimai neatspindi tikrosios padėties, nes nuoroda pateikta į 2009 m. situaciją. 

Studijų programos rengėjai, nesivadovavo paskutiniais teisės aktų reikalavimais. Studijų 

pakopų apraše, patvirtintame ŠMM ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-2212 (Žin., 

2011 Nr. 143-6721) studijų rezultatai turėtų būti pateikiami kaip: žinios, jų taikymas, gebėjimai 

atlikti tyrimus, specialieji gebėjimai, socialiniai gebėjimai, asmeniniai gebėjimai.  

 

Srities stiprybės: 

Programos tikslai ir rezultatai atitinka visuomenės ir darbo rinkos lūkesčius bei 

poreikius.  

Studijų programos pavadinimas, turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje.  

 

Srities silpnybės:  

Studijų programos tikslai ir rezultatai yra koreguotini.  

Studijų dalykų rezultatai nepakankamai susieti su programos rezultatais.  

 

2. Programos sandara  

   

Studijų programos sandara atitinka pagrindinius teisės aktų reikalavimus, išskyrus 

naudojamą terminologiją. Studijų rezultatai įvardijami kaip studijų siekiniai. 

Studijų dalykai nuolatinėje studijų formoje išdėstyti nuosekliai. Ištęstinių studijų 

formoje didelis atotrūkis tarp Taikomosios termodinamikos (3 sem.) ir Šilumos ir masės mainų 

(7 sem.). Taikomosios termodinamikos (3 sem.) ir šilumos ir masės mainų (4 sem. nuolatinėje 

studijų formoje) dalykų atskiros temos kartojasi, nes Taikomojoje termodinamikoje numatytas 

šilumos mainų skyrius, o kitame semestre yra atskiras Šilumos ir masės mainų dalykas. Ekspertų 

nuomone, Atsinaujinančios energetikos studijų programoje nereikalingas 6 kreditų apimties 

dalykas Branduoliniai energetiniai įrenginiai, o Hidraulikos ir hidroelektrinių dalykui tame 

pačiame semestre skirti tik 3 kreditai. Studijų programos sudarytojams vertėtų dar kartą 

peržiūrėti atskirų studijų dalykų apimtis ir studijų dalykų aprašus. Kita vertus, diskusijoje su 
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dėstytojais buvo matyti, kad jau ir eigoje numatomi programos pakeitimai, tačiau nei 

savianalizėje, nei diskusijoje su savianalizės grupe papildomos informacijos apie tai nebuvo 

pateikta.  

Studijų dalykai ir jų turinys atitinka energijos inžinerijos studijų kryptį ir baigus 

programą numatomą suteikti atsinaujinančiosios energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį 

laipsnį. Studentai patenkinti įgyjamomis teorinėmis žiniomis ir ypač pažymėjo praktinių žinių 

naudą lankantis konkrečiose įmonėse. Šiuo požiūriu labai teigiamai atsiliepta apie dalyką 

„Biokuras ir biomasė“.  

Dalykų turinys ir metodai leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus, tačiau dalykų 

aprašus reikia daugiau susieti su programos rezultatais. Reikia pažymėti, kad šiuo požiūriu daug 

geriau yra parengti pagrindinės studijų krypties ir specializacijos dalykų aprašai. Daug trūkumų 

yra bendrųjų technologijos mokslų srities pagrindų dalykų aprašuose. Daugumoje dalykų aprašų 

nurodoma, kad vertinimui naudojama kaupiamojo balo sistema, tačiau nepateikiama konkreti 

žinių ir gebėjimų vertinimo tvarka su svertiniais koeficientais. Yra studijų dalykų, kurių 

programose yra deklaruojami rezultatai, kuriems nenumatyta nei viena dalyko tema, skirta šiuos 

rezultatus pasiekti. Yra specialiųjų ir studijų pagrindų dalykų, kuriose nepateikta nei viena tema 

susijusi su atsinaujinančiąja energetika (pvz. Elektros energetika, Energetinė elektronika, 

Energijos poreikių prognozavimo metodai, Fizika ir kt.). Savianalizės prieduose pateikiamuose 

kai kurių dalykų aprašuose yra pateiktos lentelės, kuriose turėtų būti nurodytos sąsajos su studijų 

programos rezultatais. Tačiau jos neužpildytos, kai kuriuose aprašuose jų visai nėra. Kai kurių 

dalykų rezultatai apsiribojami žiniomis ir mokėjimu (Geoterminė energija ir šilumos siurbliai, 

Inžinerinė grafika). 

Atsinaujinančios energetikos studijų programos apimtis yra pakankama studijų 

rezultatams pasiekti. Iš pateikiamo studijų programos plano matyti, kad programa orientuota į 

„žaliosios energetikos“ specialistų rengimą. Studijų programos turinys įgalina studentus įgyti 

pakankamai bendrųjų technologijos mokslų žinių ir gebėjimų bei specialiųjų gebėjimų diegiant ir 

eksploatuojant atsinaujinančiosios energijos technologijas. 

Programos turinys atitinka naujausius pasiekimus moksle ir technologijose. Kelia 

abejonių ar praktiškai susipažinti su naujausiomis technologijomis paskutiniajame semestre 

profesinės praktikos metu yra nevėlu ir, ar užtenka laiko baigiamajam darbui parengti.  

 

Srities stiprybės: 

Studijų dalykai išdėstyti nuosekliai, jų turinys ir metodai leidžia pasiekti numatomus 

studijų rezultatus, programos turinys atspindi naujausius pasiekimus moksle ir technologijose. 

Sveikintinos dėstytojų pastangos studentų teorines žinias susieti su praktika lankantis 

konkrečiuose objektuose. 
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Srities silpnybės:  

 Reikia peržiūrėti dalykų apimtis ir jas koreguoti. 

 Būtina sutvarkyti dalykų aprašus susiejant juos su programos rezultatais, nurodyti 

kiekvienam dalykui kaupiamojo balo sandarą. 

 

 3. Personalas  

 

Programą vykdo 35 (be bendrųjų universitetinių studijų dalykų) dėstytojai. Visi jie turi 

daktaro ar habilituoto daktaro laipsnį. Tad reikalavimas, kad ne mažiau kaip pusę studijų krypties 

dalykų apimties turi dėstyti mokslininkai yra įvykdytas. Nemažai programos dėstytojų yra gerai 

žinomi savo srities specialistai ne tik akademinėje bendruomenėje, bet ir pramonės ar paslaugų 

įmonėse. 

Turimas dėstytojų skaičius yra pakankamas pasiekti iškeltus programos uždavinius. 

Didžioji dalis dėstytojų turi daugiau nei penkerių metų dėstymo patirtį. Dėstytojai dėsto po 1-2 

dalykus (išskyrus vieną dėstytoją, kuris dėsto 3). 9 dėstytojų amžius 65 ir daugiau metų, 9 

dėstytojų amžius 55-64 m. Iš kitos pusės – 12-os dėstytojų amžius nesiekia 45 metų. Nežiūrint į 

tai, kad ketvirčio dėstytojų amžius siekia 65 ir daugiau metų, trečdalio – mažiau nei 45 metai, 

reiktų atkreipti daugiau dėmesio į dėstytojų „jauninimą“.  

Kaip nurodo savianalizės rengėjai, pagal KTU rektoriaus 2005 m. sausio 10 d. įsakymu 

patvirtintus Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo nuostatus dėstytojai privalo nuolat tobulint savo 

kvalifikaciją, pasirenkant vieną iš jos tobulinimo formų. Tačiau neaišku kaip yra vertinamos 

atskiros formos, kurios iš jų yra privalomos. Iš 4.3 priedo Dėstytojų mokslinės ir pedagoginės 

veiklos aprašymai matyti, kad iš 32 dėstytojų per pastaruosius 10 metų į užsienio stažuotes yra 

išvykę 7 dėstytojai, o per pastaruosius 5 metus – 2 dėstytojai. Tai parodo, kad programos 

dėstytojų mobilumas ar kompetencijos/kvalifikacijos tobulinimas užsienio stažuotėse yra 

nepakankamas. 

Dauguma programos dėstytojų analizuojamuoju 2010-2012 m. laikotarpiu vykdė ir 

skelbė savo mokslinius tyrimus žurnaluose ir mokslinėse konferencijose. Iš 32-jų pateiktų 

programos dėstytojų mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymų matyti, kad 21 dėstytojas 

(beveik 66 %) yra paskelbęs straipsnius žurnaluose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos 

instituto sąrašą. Didžioji publikacijų dalis yra susijusi su dėstytojų skaitomais programos kursais. 

Tačiau tik 9 iš jų (~28 %) yra paskelbę straipsnius ne KTU žurnaluose. 7 dėstytojai 

analizuojamuoju 2010-2012 m. laikotarpiu nėra paskelbę jokių publikacijų.  

Savianalizės rengėjai nepateikė informacijos apie programos dėstytojų aktyvumą, 

vykdant mokslinius projektus atsinaujinančiosios energetikos srityje.   
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Srities stiprybės: 

Programą vykdant dalyvauja platus ratas aukštos kvalifikacijos KTU dėstytojai.  

Apie trečdalio dėstytojų amžius nesiekia 45 metų.  

Didžioji dalis dėstytojų turi ne mažesnę nei penkerių metų dėstymo patirtį.  

 

Srities silpnybės:  

Trečdalio programos dėstytojų amžius siekia 65 ir daugiau metų.  

Dėstytojų judumas yra nepakankamas.  

Didžioji dalis programos dėstytojų publikacijų yra skelbta Lietuvos konferencijų ir KTU 

leidžiamuose žurnaluose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto leidinių sąrašą.  

 

 

4. Materialieji ištekliai  

 

Aukštoji mokykla turi pakankamai patalpų, reikalingų studijoms užtikrinti. Patalpos 

atitinka higienos ir saugos reikalavimus. Studentai yra suskirstomis į srautus po 100, 50, 25, 20 ir 

12 asmenų, atsižvelgiant į studijuojamų dalykų grupes ir Universitete nustatytas normas, 

taikomas atskiroms studijų formoms. 4 iš 12 Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetui 

priklausančių auditorijų yra renovuotos ir aprūpintos daugiaterpe demonstravimo įranga.  

Didesnė dalis fakulteto laboratorijų yra skirtos studijų krypties dalykų studijoms. Šios 

laboratorijos gerai įrengtos, dalis jų pasitelkiant socialinių partnerių pagalbą. Vizito metu buvo 

pateikta informacija apie šių laboratorijų plėtrą ir numatomus įrangos pirkimus pagal projektą 

„KTU Elektros ir valdymo inžinerijos, Telekomunikacijų ir elektronikos bei Informatikos 

fakultetų reorganizaciją, siekiant gerinti studijų kokybę“ projekto kodas Nr.VP3-2.2-ŠMM-18-

V-02-004“. Analizuojant šios grupės dalykų programas ir lankantis laboratorijose, pastebėta kad 

darbuose nėra sąsajų su atsinaujinančiąja energetika.  

Atsinaujinančiųjų energijos išteklių konversijos technologijų eksperimentams šiuo metu 

yra naudojama Atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų laboratorija, kuri veikia nuo 

2000 m. Savianalizės rengėjai teigia, kad šioje laboratorijoje galima atlikti 15 laboratorinių 

darbų. Tačiau studijų programoje yra numatyti 7 dalykai, kuriuose studijuojamos 

atsinaujinančios energijos technologijos. Iš pateiktos savianalizės ir informacijos, gautos vizito 

metu, neaiškus studentų aktyvumas užsiėmimų metu (ar jie gali realiai atlikti tyrimus, ar 

technologijos yra tik demonstruojamos).  

Keliuose dalykuose, pagal pateiktas programas visai nenumatyti laboratoriniai darbai 

(Aplinkos spinduliniai energijos šaltiniai, Autonominės elektros maitinimo sistemos ir įrenginiai, 



Studijų kokybės vertinimo centras   

Geoterminė energija ir šilumos siurbliai laboratorija). Šiems ir kitiems atsinaujinančios energijos 

išteklių dalykams studijuoti akivaizdžiai nepakanka vienos laboratorijos.  

Savianalizės rengėjai pažymi, kad numatoma įrengti atsinaujinančių išteklių energijos 

sistemų valdymo laboratoriją ir joje įrengti 17 stendų ir specializuotų įrenginių. Šiai laboratorijai 

numatytos papildomos patalpos. Vizito metu ekspertams buvo pateikti papildomi dokumentai 

apie numatomą įsigyti laboratorinę įrangą, numatytą atsinaujinančios energijos technologijų 

studijoms. Remiantis ja, planuojama įsigyti 9 stendus, skirtus atskirų atsinaujinančios energijos 

dalykų laboratorijoms.  

Studijų programoje numatyta viena praktika 8-jame studijų semestre, todėl nebuvo 

galimybės įvertinti praktikų kokybės. Socialiniai partneriai palankiai vertino kitų šio fakulteto 

studijų programų studentų motyvacijas praktikų metu.  

Aukštoji mokykla turi geras galimybes aprūpinti studentus mokomąja literatūra. 

Elektroninės duomenų bazės ir Universiteto bibliotekos katalogai yra prieinami elektroninėmis 

informacinėmis priemonėmis.  

Studijų programos dėstytojai yra parengę naujų mokomųjų knygų, paskaitų konspektų ir 

vadovėlių. Tačiau didesnioji jų dalis skirta inžinerijos pagrindų dalykų studijoms. 

Atsinaujinančiosios energijos išteklių technologijų studijoms parengtų leidinių stinga. Kelių 

dalykų dėstytojai nurodo savo mokslines publikacijas kaip pagrindinius metodinius išteklius. 

Kelių dalykų aprašuose nurodyti metodiniai ištekliai tik užsienio kalbomis (pvz. Atsinaujinančių 

energijos šaltinių sistemos projektas, Autonominės elektros maitinimo sistemos ir įrenginiai). 

Kelių dalykų aprūpinimas metodine medžiaga yra nepakankamas (Atsinaujinančių šaltinių 

elektros mašinos, Chemija), nes programoje nurodyta, kad jų bibliotekoje yra vos 1 ar 6. 

 

Srities stiprybės: 

Aukštoji mokykla turi pakankamus finansinius ir materialiuosius  išteklius vykdyti studijų 

programą.  

Aukštoji mokykla aktyviai plėtoja studijų programai reikalingus materialiuosius  išteklius 

 

Srities silpnybės:  

Dabartinė laboratorinė bazė yra nepakankama atlikti visų programoje numatytų dalykų 

laboratorinius darbus. 

Pastaruoju metu studijų programos dėstytojų parengti ir išleisti metodiniai leidiniai, susiję su 

atsinaujinančiąja energetika, yra nepakankami studijoms vykdyti.    
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5. Studijų eiga ir jos vertinimas  

 

Studentų priėmimui konkurso balui apskaičiuoti pagrįstai numatyti šie dalykai: 

matematika, fizika, lietuvių kalba. Studentai yra reitinguojami pagal bendrą Lietuvos priėmimo 

balą. 

Universitete yra dirbama stiprinant pirmakursių ir būsimų studentų motyvaciją. 

Vertingas dėstytojų glaudžių santykių palaikymas su gamybinėmis įmonėmis, kurios savo ruožtu 

prisideda prie programos tobulinimo. Studentų atstovybė aktyviai talkina ir dalyvauja studentų 

bei dėstytojų visuomeniniame gyvenime. Studentų atsiliepimai apie šią studijų programą yra 

palankūs. Beje, studentai ekspertų grupei vizito metu tvirtino, kad motyvacija gerėja vyresniuose 

kursuose, bręstant patiems studentams, jiems įgyjant daugiau žinių, reikalingų gebėjimų bei 

įgūdžių.  

Dėstytojų pastangomis kartą ar du kartus per metus vyksta konferencijos fakultete, 

kuriose sulaukiama nemažai besidominčiųjų studentų realiomis įsidarbinimo bei savęs 

realizavimo gyvenime galimybėmis. Jų metu besilankantiems studentams yra suteikiamos realios 

galimybės susipažinti su darbu energetikos sektoriuose, kadangi yra sukviečiamos gana didelę 

rinkos dalį užimančios kompanijos. Darbdavių aktyvus dalyvavimas studijų procese leidžia 

studentams aiškiai ir kryptingai susidaryti ateities vizijas, taip jie įgauna supratimą apie techninių 

mokslų svarbą.  

Kasmet studijų programa yra pristatoma parodoje Studijos ir kt. Pažymėtinos išvykos į 

mokyklas, kurių metu studentai kartu su dėstytojais vaizdžiai demonstruoja savo įgytas žinias bei 

įgūdžius.  

Savianalizės rengėjų teigimu stengiamasi tolygiai paskirstyti paskaitas, seminarus ir t. t. 

Vizito metu ekspertai turėjo galimybių susipažinti su tvarkaraščiais ir administratorių 

paaiškinimais. Ekspertų grupės nuomone programos sudarytojams vertėtų organizuoti praktiką 

po trečiojo kurso. Taip studentai įgautų daugiau reikiamų žinių ir sugebėtų tiksliau save 

susiorientuoti ties baigiamojo darbo pasirinkimu bei jo ruošimu. 

Fakulteto administracijai ir katedrai reikėtų ieškoti galimybių efektyviau organizuoti 

studijas, optimizuoti dalykų paskirstymą į blokus, skatinti studentus savarankiškam darbui, 

saviugdai, daugiau dėmesio skirti atsinaujinančiųjų išteklių laboratoriniams darbams bei 

optimaliau subalansuoti studento praktikos laikotarpį. 

Teigiamai vertintina tai, kad fakulteto administracija ir katedra grindžia akademinę 

paramą studentų ir dėstytojų bendradarbiavimu, kiekvieną savaitę organizuojami susitikimai su 

studentais – išklausomos jų problemos, ieškoma sprendimo būdų pagerinti studentų gyvenimą 

universitete. Rengiama ir tobulinama mokomoji metodinė medžiaga, teikiamos konsultacijos 
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studentams, jiems rašant savarankiškus kurso darbus, rengiant studentus tarpiniams, 

baigiamiesiems atsiskaitymams, ugdymo praktikoms, jų metu (individualios ir grupinės 

konsultacijos) ir kt. Kasmet organizuojamų studentų apklausų duomenų aptarimai katedros, 

fakulteto taryboje rodo abipusį susidomėjimą programos tobulinimu. Prie šito veiksmingai 

prisideda ir bendradarbiavimas su darbdaviais, – jie teikia vertingų pastabų, pasiūlymų tiek 

studentams, tiek aukštosios mokyklos dėstytojams bei administracijai. 

Pažangiems studentams yra mokamos skatinamosios stipendijos. Sudaromos sąlygos 

neįgaliųjų studijoms. Numatytas studijų grafikas, įvertinimų pagerinimo, akademinių skolų 

likvidavimo tvarka ir kt. 

Šiuo metu yra atnaujinama laboratorinė bazė, kurios finansavimas yra patvirtintas iš 

Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų. Po laboratorijų atnaujinimo studentams bus sudarytos 

geresnės sąlygos studijuoti atsinaujinančiosios energijos technologijas. 

Reikėtų įvadinėse paskaitose pirmojo kurso studentus supažinti apie įgyjamą 

kvalifikacinį laipsnį baigusiems bakalauro studijas, kadangi šiuo metu labai maža studentų dalis 

žino kokį kvalifikacinį laipsnį įgaus sėkmingai apsigynę baigiamuosius bakalauro darbus. Tai 

patvirtino pokalbis su studentais, užklausus kokį kvalifikacinį laipsnį jie gaus baigus studijas.  

Finansinės paramos paskirstymas ir teikimas fakultete laikomas viena iš svarbių studijų 

programų realizavimo sąlygų, todėl yra vadovaujamasi KTU Stipendijų nuostatais. Taip pat 

skiriamos skatinamosios, vienkartinės bei socialinės stipendijos. Maža dalis studentų, norinčiųjų 

gyventi bendrabutyje, yra juo aprūpinami. 

Veiksmingomis laikytinos galimybės kompleksiškai spręsti socialines, akademines, 

psichologines studentų problemas su administracija, studentų atstovybe, dėstytojais.  

Kaupiamąjį vertinimą sudaro tarpinis atsiskaitymas, namų darbai per semestrą, kurie yra 

sumuojami semestro pabaigoje. Kaupiamasis balas padeda ugdyti studentų atsakomybę, 

iniciatyvą, motyvaciją bei technologinį aktyvumą. Studijų pabaigoje numatytas baigiamasis 

darbas organizuojamas kartu su praktika. Praktikos ir bakalauro užduotis nėra šimtaprocentis 

studento pasirinkimas, dažniausiai yra paskiriama tam tikra gamybinė įmonė su praktikos ir 

darbo vadovu bei bakalauro tema suformuluota gamybinių įmonių iniciatyva. Studentams nėra 

galimybės keisti baigiamojo darbo temą praktikos metu, todėl siūlytume praktiką nukelti tarp 6 ir 

7 semestrų.  

Teigiamai vertintina ir tai, kad visų atsiskaitymų ir užduočių studentams pažymių 

kriterijai yra aiškūs. Kiekvieno semestro pradžioje, pradedant dėstyti dalyką, jie skelbiami, 

aptariami ir derinami su studentais. 

Teigiamai vertintina grįžtamojo ryšio sistema, pagal kurią studentai apie pasiekimus 

operatyviai informuojami. Galimybė dirbti iš dalies pagal specializaciją įrengtose auditorijose 
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užtikrina, kad dėstytojas gali įvertinti turimus studentų gabumus ir naujai įgyjamus įgūdžius. 

Tikime, kad situacija pasikeis įrengus naujas laboratorijas, kuriose studentai galės plačiau pažinti 

atsinaujinančiąją energetiką. Teigiamai vertiname, kad dėstytojai studentams bando išugdyti 

skirtingų kompetencijų specialistus, orientuojasi pagal studento polinkį tam tikram 

atsinaujinančiajam ištekliui, stengiasi kiek įmanoma plačiau paaiškinti atsinaujinančiosios 

energetikos rūšis. 

Karjeros stebėsenos įdiegimas, specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų 

priemonių sukūrimas – tai sudaro prielaidas plačiau tyrinėti studentų įsidarbinimą. KTU 

administracija, dėstytojai aktyviai seka absolventų įsidarbinimą, tolesnes jų studijas ir kitą 

veiklą. Konstatuojama, kad dauguma baigusių absolventų sėkmingai dirba Lietuvos skirstomojo 

ir perdavimo tinklų įmonėse: LESTO, LITGRID, TETAS, projektavimo, automatikos, 

atsinaujinančių energetinių šaltinių montavimo įmonėse ir kitose įstaigose. Daugumos darbdavių 

atsiliepimai apie fakulteto parengtus specialistus teigiami: gera parengimo kokybė, nereikalingas 

adaptacinis periodas, gebėjimas dirbti, iniciatyvumas ir kt. Šiuo metu įsidarbinimo galimybės 

palankios – apie tai liudija darbdavių noras dalyvauti universiteto bendruomenės gyvenime. Kaip 

teigiamą patirtį reikia nurodyti bendradarbiavimą su Fachhochschule Stralsund, VGTU, 

Balstogės universitetu ir kt. Administracija ir darbdaviai prognozuoja, kad kasmet priimant 

studentus į šią studijų programą, galima bus sėkmingai tenkinti augančios rinkos poreikius. 

 

Srities stiprybės: 

Studentai dalyvauja mobilumo programose, administracija stengiasi sudaryti studentams sąlygas 

išvykti. 

Pažangiausieji studentai gauna skatinamąsias stipendijas. 

Studentai aktyviai dalyvauja universiteto kultūriniame gyvenime, kartu su administracija 

sprendžia susidariusias kompleksines problemas. 

 

Srities silpnybės: 

Studentai nėra supažindinti apie gaunamą kvalifikacinį laipsnį, sėkmingai baigus studijas. 

Šiuo metu nepakanka laboratorijų, kuriose galėtų  specializuotis studentai studijuojantys 

atsinaujinančią energetiką. 

 

6. Programos vadyba  

 

Atsinaujinančiosios energetikos programą kuruoja Elektros ir valdymo fakulteto 

Elektros sistemų katedra, nors susitikime su administracija išryškėjo, kad ateityje planuojama 

įkurti Atsinaujinančios energetikos katedrą, kuri perimtų šios programos kuravimą. Programą 

atnaujina ir tobulina fakultete nuolat veikiantis organizacinis darinys – studijų programų 
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komitetas, kurį sudaro 10 narių, tai 5 fakulteto profesoriai, 3 docentai ir 2 socialiniai dalininkai. 

Studijų programų komiteto sudėtyje nėra studentų. Fakulteto studijų programų komitetas (SPK) 

kuruoja visas fakulteto studijų programas – tai labai didelės apimties darbai.  

Ekspertų grupės nuomone kiekvienai studijų programai turėtų būti atskiras studijų 

programos komitetas, susidedantis iš kompetentingų srities mokslininkų, socialinių dalininkų ir 

studentų. Nėra aiškios atsakomybės pasiskirstymo už programos įgyvendinimą ir priežiūrą tarp 

fakulteto studijų programų komiteto bei programą kuruojančios katedros. Susidaro dvilypis 

įspūdis apie programos koordinavimą, jaučiamas atotrūkis tarp katedros ir SPK. Savianalizėje 

nurodoma, kad programos vykdymą ir tobulinimą užtikrina koordinatorius – programą 

kuruojančios katedros vedėjas arba kitas katedros dėstytojas. 

Iš pateiktos savianalizės ir pokalbio vizito metu nepaaiškėjo kas atsakingas už studijų 

dalykų aprašų tinkamą parengimą, studijų dalykų rezultatų sąsajas su studijų programos 

rezultatais, kaip atestuojamos studijų modulio programos (studijų dalykų aprašai). Pateiktose 

studijų modulio programose pasitaiko nelogiškų teiginių, pavyzdžiui Filosofijos ir Medžiagų 

atsparumo aprašuose kaip programos studijų rezultatas nurodomos tokios dalykinės žinios: „A2 

Žinoti apie atsinaujinančiose energijos šaltiniuose naudojamas elektros mašinas, pagrindines jų 

charakteristikas“. Visai neįtraukta Atsinaujinančios energetikos programa šiuose studijų dalykų 

aprašuose: Baigiamasis darbas, Sauga darbe, Vadybos pagrindai. Kaip studijų programos 

rezultatas gebėjimai neįrašyti moduliuose: Inžinerinės medžiagos, Kompiuterinė braižyba, 

Medžiagų atsparumas, Mikro – makroekonomika (yra tik perkeliamieji gebėjimai), Profesinė 

praktika (yra tik perkeliamieji gebėjimai.  

Savianalizėje teigiama, kad programos struktūra ir turinys peržiūrima bei neesminiai 

atnaujinama kasmet pagal studijų prorektoriaus ir Studijų tarnybos sudarytą universitetinį 

pasirengimo kitiems mokslo metams grafiką, SPK atestuojant kas trejus metus atsakingų 

dėstytojų ir padalinių privalomai atnaujinamus studijų modulius, tačiau nėra konkrečių duomenų, 

susijusių su Atsinaujinančios energetikos programa. 

Siekiant grįžtamojo ryšio, studentams suteikta galimybė įvertinti studijų modulių turinį 

ir jų dėstymo kokybę, studentų asmeniniuose darbalaukiuose pateikiant vertinimo elektroninį 

klausimyną, tačiau savianalizėje pasigendama konkrečių analizuojamos programos dalykų 

vertinimo rezultatų. Nepateikiama kiek studentų dalyvavo apklausoje, apie kokius dalykus gauti 

atsiliepimai. Dėstytojai studentų apklausos rezultatus gali matyti prisijungę prie akademinės 

informacijos sistemos dėstytojų asmeniniuose darbalaukiuose. Fakulteto administracija gali 

matyti visų tame padalinyje dėstomų modulių vertinimo rezultatus, tačiau jokie apibendrinti 

rezultatai savianalizėje nepateikiami. Neaišku kaip vidinio vertinimo rezultatai panaudojami 

studijų programai tobulinti. 
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Inicijuojant Elektros sistemų ir Elektros valdymo įtaisų katedros Universitetas yra 

pasirašęs bendradarbiavimo sutarčių su išoriniais socialiniais partneriais. Susitikime su 

socialiniais partneriais išryškėjo, kad jų ir Fakulteto bendradarbiavimas pasireiškia tuo, kad 

studentams suteikiamos praktikos vietos, sudaroma galimybė susirinkti medžiagą baigiamajam 

darbui rengti ir socialiniai dalininkai dalyvauja baigiamųjų darbų gynimo komisijose. Programos 

vertinimo ir tobulinimo procesuose susitikimo dalyviai dar nedalyvavo  ir ketina dalyvauti 

ateityje, nes šios programos studentai dar neatliko praktikos ir nerengė baigiamųjų darbų.. 

Naudojamos vidinio kokybės užtikrinimo priemonės nėra efektyvios ir turi būti 

tobulinamos. Reikėtų studentus daugiau įtraukti į studijų programos vertinimą. Reikia gerinti 

programos administravimą ir ryšį tarp atskirų programos kokybę užtikrinančių grandžių.  

 

Srities stiprybės: 

Sveikintinas noras įkurti Atsinaujinančios energetikos katedrą, kuri kuruotų šią studijų 

programą ir kuri galėtų skirti daugiau dėmesio programos analizei ir vadybai.  

 

Srities silpnybės:  

Atsinaujinančios energetikos programai nėra atskiro studijų programos komiteto, kurio 

veikloje dalyvautų socialiai partneriai ir studentai. 

Menkas grįžtamasis ryšys, nėra studentų .apklausų rezultatų apie šią konkrečią 

programą. Neaišku kaip vidinio vertinimo rezultatai pasitarnauja programos tobulinimui.  

Nėra aiškumo kas konkrečiai atsako už studijų dalykų aprašų tinkamą parengimą. 

Nepakankamas socialinių partnerių dalyvavimas studijų programos rengime ir jos 

vykdyme. 
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III. REKOMENDACIJOS  

 

1. Būtinas tikslesnis programos tikslų ir numatomų studijų programų identifikavimas.  

2. Atnaujinti studijų dalykų aprašus taikant paskutiniuose teisės aktuose priimtą 

terminologiją, užtikrinti tinkamas studijų programos ir studijų dalykų rezultatų sąsajas.  

3. Atkreipti dėmesį į dėstytojų amžiaus klausimą, žemą mobilumo lygį ir skelbiamų 

publikacijų tarptautiškumą.  

4. Sudaryti studijų programos komitetą Atsinaujinančios energetikos studijų programai, 

įtraukti į jo sudėtį studentus. 

5. Naudojamos vidinio kokybės užtikrinimo priemonės nėra efektyvios ir turi būti 

tobulinamos. 

6. Studijų programos dėstytojai turi aktyviau rengti metodinius leidinius, reikalingus dalykų 

dėstymui. 

7. Keisti praktikų atlikimo tvarką, suteikiant galimybę studentams atlikti praktiką vasaros 

metu po 3-ojo kurso. 

8. Aiškiai suformuluoti programos siekius (siekiamus rezultatus), pagal juos numatyti 

reikiamo pobūdžio ir apimčių dalykus. Tiek programos, tiek dalykų siekius sieti su 

įgyjamomis kompetencijomis. Peržiūrėti studijų programos privalomuosius, alternatyviai 

pasirenkamuosius ir laisvai pasirenkamuosius dalykus, skiriamų valandų kiekį bei dalyko 

priskyrimą vienai ar kitai kategorijai.  

9. Aiškiai reglamentuoti reikalavimus kursiniams darbui, namų darbams. 

10. Stiprinti bendradarbiavimą su kitomis, taip pat ir užsienio, aukštosiomis mokyklomis. 

Skatinti dėstytojų ir studentų mainus per tarptautines programas ir dvišales ar daugiašales 

bendradarbiavimo sutartis. 
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 IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  

 

Kauno technologijos universiteto studijų programa Atsinaujinančioji energetika (valstybinis 

kodas – 612E33001) vertinama teigiamai.  

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

įvertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 2 

2. Programos sandara 3 

3. Personalas  3 

4. Materialieji ištekliai 3 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba  2 

 Iš viso:  16 

* 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) 

 

 

 

 

 

 

Grupės vadovas: 

Team Leader: 
Kęstutis Navickas 

  

Grupės nariai: 

Team members: 

 

Sabina Paulauskaitė 
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