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I. ĮŽANGA   
 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto antrosios pakopos studijų programos 

Informacinių technologijų valdymas (621113001) (toliau – programa) išorinio vertinimo 

išvados parengtos vykdant programos išorinį vertinimą pagal 2012 m. rugsėjo 20 d. sutartį Nr. 
SUT-115 tarp Studijų kokybės vertinimo centro ir  Studijų programos vertinimo grupės.  

Šių išorinio vertinimo išvadų tikslas – pateikti išsamią programos analizę bei įvertinti jos 

kokybę pagal šias sritis: 1) programos tikslai ir studijų rezultatai; 2) programos sandara; 3) 

personalas; 4) materialieji ištekliai; 5) studijų eiga ir jos vertinimas; 6) programos vadyba.  

Programos vertinimo išvadų pabaigoje pateikiamos rekomendacijos bei apibendrinamasis 

įvertinimas. 

Išorinis programos vertinimas vyko dviem etapais. Pirmiausia ekspertai susipažino su 

programos savianalizės suvestine. Po to, 2012 rugsėjo 26 d., siekiant išsiaiškinti savianalizės 

suvestinėje nepateikiamus ar nepilnai pateikiamus klausimus, vyko ekspertų vizitas į studijų 

programą vykdančią  instituciją. 

  

II. PROGRAMOS ANALIZĖ  

 

2.1. Programos tikslai ir studijų rezultatai  

 

Studijų programos Informacinių technologijų valdymas tikslas – suteikti naujausių žinių, 

leisiančių suprasti informacinių technologijų paslaugų valdymo kūrimo bei taikymo techninius, 

technologinius, socialinius, teisinius, vadybinius aspektus, bei įvaldyti informacinių technologijų 

paslaugų valdymo metodikas bei jų taikymą kuriant ir valdant informacines sistemas, ugdyti 

gebėjimą vertinti informacinių technologijų paslaugų valdymo bei žinių įtaką konkrečios verslo 

ar visuomenės problemos sprendimui.  

 

Programos tikslas ir numatomi studijų rezultatai yra apibrėžti ir viešai skelbiami. Tačiau kai 

kurių dalykų numatomų studijų rezultatų formuluotėms trūksta aiškumo, jos netinkamai 

sudarytos. Pvz., netinkamai sudaryta „Duomenų valdymo“ studijų rezultato formuluotė: „Geba 

suvokti intelektinių sistemų įvairovė ir sugeba pasiūlyti tinkama”. Taip pat magistro programai 

per daug vien su atskirų dalykinių sričių supratimu siejamų rezultatų. 

 

Tiek programos, tiek dalykų numatomi studijų rezultatai pagrįsti akademiniais ir profesiniais 

reikalavimais bei rinkos poreikiais. Programos tikslas ir numatomi studijų rezultatai atitinka 

studijų rūšį, pakopą ir kvalifikacijų lygį. 

 

Apibrėžiant programos ir dalykų rezultatų sąsajas, vienas programos rezultatas susiejamas tik su 

vienu dalyku, todėl programos ir dalykų numatomų rezultatų sąsajų dalį reikėtų koreguoti ir 

praplėsti. 

 

Dėstymo ir vertinimo metodai nėra derinami su ugdomais studijų rezultatais, tai turi būti ypač 

svarbu, nes studijų programa yra nuotolinė ir tiesioginis studentų pasiekiamumas yra mažas. 

 

Srities stiprybės: 

-  Informacinių technologijų valdymo programa tampriai susieta su verslo, vadybos poreikiais. 

 

Srities silpnybės:  

-    Studijų programos rezultatų formuluotės netinkamos, blogai suredaguotos. 



5 

 

-    Vienas programos rezultatas siejamas tik su vienu studijų dalyku. 

-  Nuotolinės studijų programos dėstymo ir vertinimo metodai nėra pakankamai derinami su 

ugdomais studijų rezultatais.  

 

2.2. Programos sandara  

       

Studijų programos apimtis pakankama apsibrėžtiems studijų rezultatams pasiekti. 

Programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus – „Magistrantūros studijų programų 

bendrųjų reikalavimų aprašą“ (patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2010 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-826), Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymą „Dėl studijų pakopų aprašo patvirtinimo“ (2011 m. lapkričio 21d. Nr.V-2212). 

 

Dalykų turinys atitinka magistrantūros studijų pakopą, leidžia pasiekti numatomus programos 

rezultatus. 

 

Stipri programos pusė - tamprus verslo/vadybos ir informacinių technologijų specialistų 

bendradarbiavimas, rengiant programos dalykų turinį.  

 

Kaip siūlymus programos tobulinimui, studentai paminėjo medžiagos pasikartojimą atskiruose 

dalykuose, informacijos patentavimo klausimais įtraukimą į programą. 

 

Srities stiprybės: 

- Suderinti ir tinkamai integruoti verslo/vadybos ir informacinių technologijų dalykai.  

 

Srities silpnybės: 

- Medžiagos pasikartojimas atskiruose dalykuose.  

 

 2.3. Personalas  

 

Visi Informacinių technologijų valdymo II pakopos studijų programos dalykų dėstytojai 

atitinka LR Mokslo ir studijų įstatyme ir Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų 

apraše nurodomus reikalavimus dėstytojams. 

 

Visi dėstytojai dirba VGTU Fundamentinių mokslų fakultete ir turi reikalingą patirtį ir tinkamą 

kvalifikaciją. Pasitelktas personalas, užtikrina kokybišką Informacinių technologijų valdymo 

studijų programos vykdymą. 

 

Programos personalo struktūra ir kvalifikacija iš esmės yra tinkama programos tikslams ir 

numatytiems studijų rezultatams pasiekti. Dėstytojai turi didelę mokslinio ir pedagoginio darbo 

patirtį. Siūloma sustiprinti profesorių, dėstančių programoje, poziciją. Remiantis Švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintu „Magistrantūros studijų bendrųjų reikalavimų aprašo“ 19 punktu, 20 

proc. studijų krypties dalykų turi dėstyti profesoriai. Remiantis antruoju savianalizės priedu, 

profesoriai dėsto tik vieną informatikos krypties dalyką, taip pat vadovauja baigiamiesiems 

darbams ir dėsto „Vadybos teorijos“ dalyką. 

 

Esant dabartinei laboratorinei bei kompiuterinei įrangai mokymo pagalbinio personalo pakanka. 

  

Pedagoginio personalo krūvis programoje yra pakankamas ir atitinka dėstytojų pedagoginio 

krūvio normatyvus. Dėstytojų skaičius yra pakankamas. 
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Informacinių technologijų valdymo antros pakopos studijų programa vykdoma tik du metus, 

todėl dėstytojų kaita nevyko. Vertinant dėstytojų pasiskirstymą pagal amžių galima teigti, kad 

yra platus amžiaus spektras, kuriame nedominuoja nei vyresni, nei labai jauni dėstytojai.  

Informacinių technologijų valdymo studijų programos dėstytojų vidutinis amžius 48,5 m. 

 

Visi Informacinių technologijų valdymo studijų programos dėstytojai per penkerių metų 

kadenciją tobulino kvalifikaciją dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo tarptautiniuose ir 

Lietuvos seminaruose/kursuose, bei stažuotėse. Universitetas sudarė sąlygas dėstytojų 

profesiniam tobulėjimui. 

 

Vadovaujantis dėstytojų veiklos aprašymais ir mokslinių darbų sąrašais galima teigti, kad 

projektinė mokslinė tiriamoji veikla įtakoja kokybiškesnį Informacinių technologijų valdymo 

studijų programos vykdymą.  

  

Srities stiprybės:  

- Tenkinantis kvalifikacinius reikalavimus akademinis personalas. 

- Sudaromos darbo sąlygos dėstytojų profesiniam tobulėjimui. 

 

Srities silpnybės:  

- Personalo struktūroje mažoka profesorių. 

 

2.4. Materialieji ištekliai  

 

Ši studijų programa yra išskirtinė tuo, kad didžioji dalis paskaitų yra skaitomos nuotoliniu 

būdu ir transliuojamos kaip video paskaitos, kurias studentai gali klausyti arba savo 

kompiuterinėse darbo vietose, arba artimiausioje LieDM tinklo klasėje. LieDM tinklo klasės yra 

įrengtos pagal higieninius reikalavimus ir aprūpintos reikalinga technine bei programine įranga, 

leidžiančia aktyviai dalyvauti video paskaitose. Akivaizdiniams susitikimams naudojama VGTU 

Nuotolinių studijų centro klasė yra įrengta laikantis darbo saugos ir higienos normų reikalavimų. 

Patalpos studijoms tinkamos, tačiau patalpų su vaizdo įranga, pritaikytų nuotolinėms studijoms, 

galėtų būti daugiau. 

 

Visose universiteto patalpose veikia belaidis EDUROAM internetas, universiteto vestibiuliuose 

studentams yra įrengtos patogios poilsio ar darbo vietos, yra elektros lizdai nešiojamų 

kompiuterių pakrovimui ar naudojimui su laidu, yra informaciniai monitoriai. Informacinių 

technologijų valdymo studijų programos vykdymui naudojamos patalpos yra tinkamos ir jų 

pakanka. 

 

Fundamentinių mokslų fakulteto Informacinių technologijų katedroje dirba 31 dėstytojas. 

Katedra turi 5 kabinetus, kurių bendras plotas yra apie 100 kv. m., vienam katedros dėstytojui 

tenka apie 2,5 kv. m. Katedros dėstytojams tenkantis plotas netenkina higienos normų. Katedroje 

dėstytojams yra įrengta 11 stacionarių kompiuterinių darbo vietų ir dėstytojams jų nepakanka. 

 

Fundamentinių mokslų fakulteto kompiuterinės auditorijos yra aprūpintos technine įranga. 

Nuotolinių studijų klasėje, dėstytojo darbo vieta papildomai turi vaizdo kamerą, mikrofoną, 

garso kolonėles.  

 

Informacinių technologijų katedra dalyvauja Microsoft IT Academy, IBM Academic Initiative, 

Oracle, SPSS, ILOG korporacijų programose, pagal kurias tiek dėstytojai, tiek studentai turi 

galimybę studijų tikslais naudotis visa šių korporacijų programine įranga, dokumentacija, 

knygomis, metodikomis, mokomąja medžiaga.  
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Asinchroninių nuotolinių kursų kūrimui naudojama Lotus LearningSpace, IBM Workplace 

Collaborative Authoring Tool ir Moodle programinė įranga. Sukurti kursai studentams teikiami 

per universiteto Nuotolinių studijų centro Moodle kursų teikimo serverį arba Informacinių 

technologijų katedros Lotus LearningSpace kursų teikimo serverį. Papildomai informacinių 

technologijų katedroje mokymo ir mokymosi tikslais veikia 5 serveriai, kuriais studentai 

naudojasi atlikdami laboratorinius bei baigiamuosius darbus, todėl galima teigti, kad šios 

programos studijose naudojama kompiuterinė ir programinė įranga yra tinkama ir jos pakanka. 

 

Praktikos šioje studijų programoje nevykdomos. 

 

Studentai naudojasi Informatikos leidinių skaitykla, joje yra įvairios informatikos literatūros, 

kompiuterinės darbo vietos. Knygos randamos atliekant paiešką kompiuteriniame arba 

korteliniuose kataloguose. Centrinės bibliotekos skaityklose yra bevielis internetas, naudojamasi 

VGTU darbuotojų publikacijų duomenų baze, VGTU mokslo žurnalų duomenų baze, patentų 

duomenų baze, prenumeruojamomis bei terminuotos prieigos duomenų bazėmis. Bibliotekos 

informacijos skyrius suteikia galimybę tiek dėstytojams, tiek studentams naudotis įvairiomis 

elektroninėmis knygų ir mokslinių publikacijų duomenų bazėmis. Šios duomenų bazės yra 

prieinamos iš VGTU tinklo kompiuterių arba naudojantis VPN paslauga. 

  

VGTU biblioteka įgyvendina BUS (Bilioteka-Universitetas-Studentas) projektą, kuris 

palengvina studentų integraciją į mokslinę aplinką. Šiuo metu projektas įgyvendinamas, sukurti 

literatūros sąrašai pirmos pakopos studijų programų I kurso studentams, kol kas ši aplinka 

neaktyvi II pakopos  studentams. 

 

Dėstytojai ir mokslo darbuotojai turi galimybę užsakyti reikalingus leidinius lietuvių ir užsienio 

kalbomis. 

Bibliotekos informacijos skyrius nuolatos atnaujina el. knygų ir mokslo publikacijų duomenų 

bazių prieigos sąrašą. Nuorodos į naujas duomenų bazes siunčiamos į dėstytojų el. paštą, todėl 

dėstytojai operatyviai gauna naujausią informaciją. 

   

VGTU dėstytojų parengtų leidinių, išleistų universiteto leidykloje „Technika“, visaverčius 

elektroninius tekstus universiteto studentai gali skaityti specialioje leidyklos svetainėje. 

Informacinių technologijų katedros dėstytojų studijų medžiaga yra patalpinta nuotolinių kursų 

teikimo sistemose LearningSpace arba Moodle, taip pat katedros serveryje. Yra sukurta 

baigiamųjų darbų gynimo proceso dokumentų valdymo sistema kiekvienai studijų programai 

pagal gynimosi metus. 

 

Atskiriems dalykams naudojama nemažai atvirojo kodo programų, kurias studentai gali įsidiegti 

ir savarankiškos studijoms. Numatyta nuotolinė prieiga prie universiteto įsigytos ir atskiriems 

dalykams naudojamos komercinės programinės įrangos (pvz., Matlab). 
 

Informacinių technologijų katedra bendradarbiaudama su IT kompanijomis sukūrė tinkamą, 

pakankamą materialinę ir metodinę bazę, atitinkančią tarptautinio Informatikos studijų krypties 

kokybės užtikrinimo tinklo EQANIE ir Informatikos studijų krypties aprašo  reikalavimus. 

 

Srities stiprybės:  

- Metodiniai ištekliai visiškai atitinka studijų programos keliamus reikalavimus. 

 

Srities silpnybės: 

- Patalpų stoka. 

- Dėstytojų darbo vietų trūkumas. 
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2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 

Remiantis savianalizės 105 punktu, sudaromos nevienodos sąlygos studentams įstoti į 

studijų programą – galinčių stotį į Įnformacinių sistemų valdymo studijų programą spektras yra 

ženkliai per platus bei nevisiškai adekvatus (pvz.: priimami visi studentai, baigę bet kurią 

technologijų srities studijų programą ir baigę statistikos studijų krypties programą), nors 

programa priklauso informatikos studijų krypčiai. 

 

Studijos mokamos, orientuotos į IT vadovus. Studijų procesas organizuojamas nuotoliniu būdu. 

Naudojama virtuali mokymo aplinka. Studentai pageidauja daugiau užsiėmimų, naudojant 

šiuolaikinę nuotolinių studijų vaizdo įrangą. 

 
Pagal savianalizės 130 punktą, kuomet studentas, iki sesijos pabaigos išlaikęs visus egzaminus, 

įskaitas, apgynęs kursinius projektus (darbus) ir gavęs vieną pažymį, mažesnį kaip 9, o visus 

kitus 10 arba 9, gali pagerinti šį pažymį perlaikydamas egzaminą, įskaitą ar iš naujo ginti 

projektą pakartotinio egzaminų laikymo metu – sudaromos nevienodos sąlygos studentams 

pagerinti savo studijų pažymius. Tokia praktika laikytina nelygiateise. 

 

Baigiamųjų darbų gynimo procesui naudojamos grupinio darbo Lotus Notes priemonės. Tai     

padeda užtikrinti proceso aiškumą ir skaidrumą. 

 

Palaikomas ryšys su potencialiais/esamais darbdaviais. Dauguma programos absolventų pradeda 

studijuoti programoje jau dirbdami pagal specialybę, į kurią orientuota programa, arba jai artimą. 

Studijuodami programoje, jie siekia sustiprinti/pagerinti savo profesines pozicijas. 

 

Srities stiprybės:  

- Orientuojantis į tikslinį segmentą (IT vadovus), studijos organizuojamos nuotoliniu 

būdu.  

- Studijų organizavimui (pvz. baigiamųjų darbų gynimui) naudojamos pačių sukurtos 

grupinio darbo priemonės. 

 

Srities silpnybės:  

- Sudaromos nevienodos sąlygos norintiems studijuoti. 

- Nepakankamai naudojama šiuolaikinė konferencijų įranga. 

- Nevienodos sąlygos studentams pasigerinti pažymius. 

 

2.6. Programos vadyba  

 

Programą prižiūri katedra, skiriamas programos kuratorius, įvardijamas ir programos 

priežiūros komitetas. Atsakomybės už programos tobulinimą pasiskirstymas tarp šių priežiūros 

organų turėtų būti aiškiau apibrėžtas ir dokumentuotas. 

 

Dėstytojai, tiek informacinių technologijų, tiek verslo/vadybos glaudžiai bendradarbiaudami, 

nuolat teikia pasiūlymus tiek visos programos, tiek atskirų dalykų vystymui. 

 

Kokybės valdymo procese nuolat naudojamos studentų apklausos. Tačiau, studentų nuomone, 

pildomos anketos nekonkrečios ir tobulintinos. Nėra informacijos apie tolimesnę eigą – kaip šios 

anketos analizuojamos ir siūlomos korekcijos programai.  

 

Katedra aktyviai bendrauja su socialiniais partneriais, gauna iš jų žodinius pasiūlymus 

programos tobulinimui, numatomų studijų rezultatų formulavimui. Šią veiklą galima būtų 
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tobulinti, formalizuojant mechanizmą, kaip socialiniai partneriai galėtų nuolat teikti pasiūlymus 

programos tobulinimui, pvz. numatant periodinius susitikimus, vykdant apklausas ir pan.  

 

Srities stiprybės: 

- Programos priežiūra užsiima tam tikslui priskirti padaliniai – katedra ir programos 

priežiūros komitetas, taip pat programos kuratorius. 

- Studentų nuomonė apie studijų programą surenkama periodiškai, naudojant apklausos 

anketas. 

- Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, aptariant programą ir jos numatomus 

rezultatus. 

 

Srities silpnybės:  

- Nėra aiškaus priežiūros veiksmų pasidalijimo tarp programą kuruojančių padalinių. 

- Neformalizuota tolimesnė darbo eiga, analizuojant studentų užpildytas vertinimo 

anketas. 

- Nėra formalizuoto mechanizmo, sudarančio galimybes socialiniams partneriams nuolat 

teikti pasiūlymus programos tobulinimo procese. 

 

  

 

III. REKOMENDACIJOS  

 

1. Atskirus numatomus programų rezultatus reikia susieti daugiau nei su vienu programos 

dalyku. 

2. Pertvarkyti kai kurių  studijų rezultatų formuluotes.  

3. Keisti stojimo tvarką ir priėmimo reikalavimus. Jei paliekamas jau egzistuojantis labai  

platus priimamųjų spektras, rekomenduojama įvesti stojamuosius egzaminus. 

4. Suteikti studentams vienodas teises gerinant studijų pažymius arba visiškai atsisakyti 

tokios praktikos.  

5. Į apeliacinės komisijos sudėtį būtina įtraukti ir studentų atstovą, kuris būtų lygiateisis ir 

lygiavertis komisijos narys. 

6. Aiškiau apibrėžti atsakomybes programos vadybos procese. 

7. Formalizuoti socialinių partnerių įtraukimą į programos vystymo procesą. 

8. Užtikrinti tinkamas darbo vietas dėstytojams. 
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IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  

 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų programa Informacinių technologijų valdymas 

(valstybinis kodas – 621I13001) vertinama teigiamai.  

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

įvertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 

2. Programos sandara 4 

3. Personalas  3 

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) 

 

 

 
Grupės vadovas: 

Team Leader: 
prof. habil. dr. Laimutis Telksnys 

  

Grupės nariai: 

Team members: 
doc. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė  

 Danutė Baravykienė 

 Deividas Anusas 

 


