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I. ĮŽANGA   

 

 

          Kauno technologijos universiteto (KTU) vykdomą pirmosios pakopos studijų programą 

Aprangos mados inžinierija (612J40002) vertino Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta 

ekspertų grupė, kurios vadovė buvo prof. dr. Jolanta Vazalinskienė, grupės nariai – prof. dr. 

Vaclovas Tričys, Stella Justina Kasperavičienė, Raimonda Celiešiūtė, Diana Grinevičiūtė. 

Vertinimą koordinavo Kristina Žalnieriūnaitė. 

 Studijų programos vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis pagrindiniais vertinimą ir 

studijas reglamentuojančiais dokumentais: švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d. 

įsakymu Nr. V-1487 patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos 

aprašu, Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-

162 patvirtinta Vykdomų studijų programų vertinimo metodika, švietimo ir mokslo ministro 

2010 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-501  patvirtintu Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir 

vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu ir kt. 

               Vizitas vyko 2012 m. rugsėjo 25 d. Kaune. Vizito metu ekspertai susitiko su 

administracijos darbuotojais, savianalizės grupe, dėstytojais, studentais, absolventais, socialiniais 

partneriais,  susipažino su  baigiamaisiais darbais ir kita medžiaga, lankėsi laboratorijose, 

auditorijose, bibliotekoje, skaitykloje. 

 

II. PROGRAMOS ANALIZĖ 

 

1. Programos tikslai ir studijų rezultatai  

 

Studijų programos Aprangos mados inžinerija tikslas – rengti polimerų ir tekstilės 

technologijų bakalaurus, turinčius naujausių aprangos mados inžinerijos žinių ir gebančius kurti 

konkurencingus aprangos gaminius bei organizuoti jų gamybą, atsižvelgiant į visuomenės poreikius. 

Numatoma, kad baigę studijų programą,  absolventai turės asmenybės tobulėjimui bei 

profesinei veiklai reikalingų humanitarinių, socialinių, fizinių mokslų ir inžinerijos pagrindų 

žinių, kurias jie taikys, kurdami ekonomiškai efektyvias, saugias aplinkai ir sveikatai aprangos 

gamybos technologijas ir procesus, aprangos kolekcijas ir jų vizualizavimo ir techninio 

įgyvendinimo būdus, atitinkančius visuomenės lūkesčius. 

Programos tikslas ir numatomi studijų rezultatai yra konkretūs, išsamiai ir aiškiai 

aprašyti ir viešai skelbiami. 
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Studijų programos Aprangos mados inžinerija tikslas ir numatomi studijų rezultatai 

atspindi šalies ir tarptautines mokslo, studijų ir pramonės šakos, kuriai rengiami specialistai, 

vystymosi tendencijas. Aprangos mados inžinerijos programa yra vienintelė šios studijų krypties 

pirmosios pakopos universitetinė programa Lietuvoje. Specialistų rengimą skatina šalies ūkio 

poreikiai, kadangi Lietuvoje veikia 833 (2010) aprangos gamybos įmonių. Programos 

absolventai yra tinkamai parengiami profesinei veiklai pagal įgytą specialybę arba antrosios 

pakopos studijoms. Aprangos įmonių apklausos duomenys rodo nemažą šios studijų krypties 

specialistų poreikį. Numatomi studijų rezultatai yra aktualūs, pagrįsti akademiniais, visuomenės 

ir darbo rinkos poreikiais. 

   Aprangos mados inžinerijos studijų programa atitinka pirmosios pakopos studijų 

programoms keliamus reikalavimus, kurie nustatyti galiojančiuose Lietuvos Respublikos ir 

tarptautiniuose teisės aktuose. 

              Programos pavadinimas Aprangos mados inžinerija, numatomi studijų rezultatai, 

programos turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje ir sudaro vieningą aprangos 

specialistų rengimo sistemą. 

            Rekomenduojama programą papildyti inovacijų kūrimo, diegimo bei vadybos, aplinkos 

apsaugos temomis. 

 

Srities stiprybės: 

 Programos tikslai yra realūs, konkretūs ir įgyvendinami; 

 Numatomi studijų rezultatai tenkina visuomenės ir darbo rinkos poreikius.  

 

Srities silpnybės:  

 Programoje trūksta inovacijų kūrimo, diegimo bei vadybos, aplinkosaugos temų; 

 

 

2. Programos sandara  

 

 

Programa Aprangos mados inžinerija sudaryta remiantis Laipsnį suteikiančių pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu, kuris reglamentuoja 

bendruosius pirmosios pakopos universitetinių studijų programų sudarymo ir vykdymo 

principus. 

Kiekvienas vėlesnis studijų dalykas programoje remiasi ankstesnių dalykų studijų metu 

studento pasiektais studijų rezultatais. Dalykai, kurie suteikia fundamentalias žinias ir jų taikymą 

bei pasirengimą inžinerinių dalykų studijoms, turintys didelę reikšmę tolimesnėms studijoms, 
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dėstomi per pirmus keturis semestrus. Nuo pirmojo semestro dėstomi 2 specialybės pagrindų 

dalykai: Įvadas į aprangos inžineriją ir dizainą ir Struktūrinės formos studija. Studijų krypties 

pagrindinių ir gilinimosi dalykų išdėstymas tolimesniuose semestruose yra nuoseklus. 

        Dalykų turinys atitinka universitetinių pirmosios pakopos studijų programų 

reikalavimus. Studijos baigiamos studento teorinį ir praktinį pasirengimą atspindinčiu bakalauro 

baigiamuoju darbu, kuriame studentas turi atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus ir sukurti aprangos 

gaminį ar jų kolekciją. Baigiamasis darbas rengiamas atsižvelgiant į KTU rektoriaus patvirtintą 

Bendrąjį pagrindinių ir magistrantūros studijų baigiamųjų darbų reikalavimų aprašą (2006 

gruodžio 29 d. įsakymas Nr. A-879) ir katedroje parengtus metodinius nurodymus bakalauro 

baigiamajam darbui atlikti ir apipavidalinti. Baigiamasis darbas pristatomas ir ginamas 

Bakalauro studijų kvalifikacijos komisijoje. 

            2007-2012 m. programa buvo periodiškai atnaujinama, ją priderinant prie pramonės 

poreikių ir darbo rinkos keliamų reikalavimų. Buvo įtraukti nauji dalykai, sukeisti dalykų 

semestrai, įsteigtos naujos specializacijos (Aprangos kūrimo technologijos ir Aprangos gamybos 

technologijos), pakeistas programos pavadinimas – Aprangos mados inžinerija. Aprangos mados 

inžinerijos studijų programos suskirstymas į Aprangos kūrimo technologijų ir Aprangos gamybos 

technologijų specializacijas suteikia galimybę programos studentams motyvuotai rinktis studijų 

pakraipą, orientuojantis į karjeros perspektyvą.  

  Aprangos gamybos technologijų specializacijos studentams buvo išplėstas studijuojamų 

inžinerinių objektų sąrašas, atnaujinus dalykus Aprangos specialiosios technologijos, Aprangos 

gamybos organizavimas, Aprangos gamybos technologiniai įrenginiai, Specialioji apranga, 

Aprangos kokybė ir konkurencingumas. Jų studijų metu analizuojami aprangos gamybos 

organizavimo principai, apžvelgiant šio sektoriaus globalizacijos reiškinius bei aprangos 

pridėtinės vertės kūrimo grandinės ypatybes. Taip pat skiriamas dėmesys specialiosios aprangos, 

sumaniųjų gaminių ir pan., inžineriniams sprendimams, mados gaminių rinkos tyrimams bei 

vartotojų poreikių ar gaminio konkurencinio pranašumo rinkoje prognozavimui. Aprangos 

kūrimo technologijos specializacijoje išsamiai analizuojami meninio ir kompiuterinio 

modeliavimo, kolekcijų kūrimo, originalių sprendimų pramoninio įgyvendinimo principai, taip 

pat daug dėmesio skiriama mados kolekcijų vizualizavimo aspektams. Naujos žinios ir gebėjimai 

lavinami įsisavinant naująsias technologijas, pvz., kompiuterizuotą gaminių projektavimą, 

automatizuotus paruošimo bei gamybos procesus. Studentų praktika atliekama gamybinėse 

aprangos pramonės įmonėse, dalis praktikos yra atliekama KTU “Tekstilės pramonės imitacinių 

įmonių centre”, studentams dalyvaujant tarpdisciplininiame projekte. Modulių turinys ir studijų 

metodai: paskaitos, seminarai, vizitai į aprangos pramonės įmones, laboratoriniai darbai, 

grupinės ir individualios užduotys, projektavimas (projektų rengimas ir vizualizavimas), 
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literatūros analizė, konsultacijos, kūrybinės dirbtuvės ir kompiuterinės sesijos, kompiuteriais 

grįstas mokymas, specialiųjų programinių paketų taikymas, filmo (projekto) kūrimas ir kt.,- 

leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus. 

             Bendra studijų bei atskirų dalykų studentų auditorinio ir savarankiško darbo apimtis 

atitinka studijas reglamentuojančius teisės aktus. Programos nuolatinės formos ir ištęstinės 

formos studijos trunka atitinkamai 4 m. (8 semestrus) ir 6 m. (12 semestrų) ir yra 240 kreditų 

apimties (turi būti ne mažiau 210 ir ne daugiau 240) bei yra vienoda nuolatinės ir ištęstinės 

formos studijų programose. Bendrųjų universitetinių studijų dalykų apimtis yra 18 kreditų (turi 

būti ne mažiau kaip 15). Studijų krypties dalykų apimtis yra 180 kreditų (turi būti ne mažiau kaip 

165). Studijų dalykų, skirtų gilesnei specializacijai toje pačioje − polimerų ir tekstilės 

technologijų – studijų kryptyje, apimtis yra 30 bei studento laisvai pasirenkami 12 kreditų 

apimties dalykai, kurie studijuojami KTU skirtinguose studijų padaliniuose. Praktika yra atskiras 

studijų dalykas ir jos apimtis yra 15 kreditų (turi būti ne mažesnė kaip 15). Studijų programa 

baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu per baigiamojo darbo gynimą, kuriam parengti ir 

apginti skiriama 15 kreditų (turi būti ne mažiau kaip 12). Tokia programos struktūra ir nurodytas 

kreditų skaičius yra tinkamas studentams sėkmingai pasiekti numatytus studijų rezultatus. 

 

Srities stiprybės:  

 Aprangos mados inžinerijos studijų programos suskirstymas į Aprangos kūrimo 

technologijų ir Aprangos gamybos technologijų specializacijas sudaro galimybę 

studentams motyvuotai rinktis studijų pakraipą, orientuojantis į karjeros perspektyvą. 

 

Srities silpnybės:  

 Nepastebėta.  

 

 

 

3. Personalas 

 

2007-2012 m. m. studijų programoje Aprangos mados inžinerija (nuolatinėse ir 

ištęstinėse studijose) dirba 38 dėstytojai: 10 profesorių (26 proc.), 16 docentų (42 proc.), 5 

lektoriai su daktaro laipsniu (13 proc.), 1 vyresnysis mokslo darbuotojas (3 proc.), 5 lektoriai be 

daktaro laipsnio (13 proc.), 1 asistentas (3  proc.). 67 proc. studijų krypties dalykų apimties dėsto 

dėstytojai turintys mokslo laipsnį arba yra pripažinti menininkai (pagal reikalavimus ne mažiau 

kaip pusę studijų krypties dalykų apimties turi dėstyti mokslininkai).  Daugiau kaip 50 proc. 
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studijų programoje dirbančių dėstytojų turi 3 ir daugiau metų praktinio darbo patirties dėstomo 

dalyko srityje. 

 Pagal studijų programos Aprangos mados inžinerija savianalizės suvestinės rengėjų 

pateiktą informaciją, studijų programos personalas atitinka  teisės aktų keliamus reikalavimus. 

           Dėstytojai dėsto dalykus pagal savo mokslinių ir profesinių interesų sritį, nuolat kelia ir 

tobulina kvalifikaciją. Dėstytojų kvalifikacija universitete įvertinama kas 5 metai vykdant 

dėstytojų atestaciją. Pagrindinius studijų krypties dalykus kuruojantys profesoriai ir docentai turi 

pakankamą mokslinio tiriamojo darbo patirtį polimerų ir tekstilės technologijų studijų kryptyje ir 

medžiagų inžinerijos mokslo kryptyje patirtį (10-36 m.). Kiti dėstytojai turi mokslinio tiriamojo 

darbo patirties (7-35 m.). Profesorių akademinio darbo stažas yra 12-44 metai, docentų – 8-35 

metų, lektorių su daktaro laipsniu – iki 23 m.  Didžioji dauguma dėstytojų dalyvavo pedagoginės 

ir (arba) dalykinės kvalifikacijos kėlimo renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.  

 Dėstytojų kvalifikacija yra tinkama numatomiems studijų tikslams pasiekti. 

      Rekomenduojamas technologijos mokslų studijų srities dėstytojų – studentų santykis 

turėtų būti vidutiniškai 1dėstytojas/6 studentai. 2007-2012 m. m. nuolatinę ir ištęstinę studijų 

programą studijavo ir sėkmingai baigė 281 studentas. Vienam dėstytojo etatui vidutiniškai tenka 

7 studentai. Dėstytojų skaičius yra pakankamas numatomiems studijų rezultatams pasiekti. 

       Dėstytojų kaita programoje nėra didelė: jų skaičius kito nuo 36 dėst. (2007 m.) iki 38 

dėst. (2012 m.). Analizuojamuoju laikotarpiu 4 dėstytojai apsigynė mokslinius daktaro laipsnius, 

6 dėstytojai pradėjo dirbti profesoriais. Studijų programoje dirbančių dėstytojų amžiaus vidurkis 

– 47 m. 

 Dėstytojų kaita, dėstytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes užtikrina sėkmingą 

programos vykdymą. 

          Aprangos mados inžinerijos studijų programos dėstytojai aktyviai dalyvauja 

moksliniuose ir meniniuose projektuose, susijusiuose su analizuojama programa. Kvalifikacija 

keliama įgyvendinant pagal tematiką susijusius projektus, pvz.: 2011-2012 m.m. dėstytojai 

dalyvavo Europos struktūrinių fondų projekte „Studentų profesinių praktinių įgūdžių ir verslumo 

ugdymas apdirbamosios pramonės imitacinėse įmonėse“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-074). Šiame 

projekte, kaip partneriai, dalyvavo ir Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asocijacija, kuriai 

priklauso ir Vilniaus kolegija bei pramonės įmonės. 2009 m. vykdytas Europos komisijos 

finansuojamas  mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinči programos partnerystės projektas 

„Integration of European Experience for Advanced Education and Training in Clothing Industry” 

(LLP-LdV-PRT-2008-LT-0049), kurio tikslas – bendradarbiavimo pagrindu sukurti aprangos 

pramonės specialistų profesinio rengimo pažangių dalykų duomenų bazė duomenų bazę, kuri 

praplėstų ir pagerintų profesinio rengimo aplinką, būtų paremta gerąja kitų Europos partnerių 
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patirtimi. 2006-2008 m.m. dalyvauta Šiaurės šalių inovacijų centro projekte „Networking Nordic 

Intelligent Textile Know How. NEST II“, projekto koordinatorė Lietuvoje prof.dr. E Strazdienė. 

2006-2008 m.m. dėstytojai dalyvavo Leonardo da Vinci programos projekte „Textile Production 

and Garment Technologies“. 

 KTU sudaromos palankios sąlygos kelti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje. Dėstytojai 

turi galimybę pasinaudoti viena iš profesinės kvalifikacijos kėlimo formų: stažuotė užsienio 

mokslo ir studijų institucijose, stažuotė gamybinėse įmonėse ir organizacijose, moksliniai 

tyrimai, kursai, seminarai ir pan. Kvalifikacijos kėlimui  prilyginama apginta daktaro disertacija, 

išleista monografija, vadovėlis, atestuotas nuotolinio mokymo studijų dalykas. 

 Dėstytojai turi galimybę kelti savo kvalifikaciją KTU veikiančiame e. mokymosi 

technologijų centre. 

 Mokslinėse stažuotėse ir tarptautinių mainų programose dalyvavo 12 programos 

dėstytojų. 

 Aprangos mados inžinerijos studijų programos dėstytojai ir studentai išklausė 7 

dėstytojų iš užsienio universitetų, atvykstančių pagal ERASMUS mainų programą, paskaitas.  

 Aukštoji mokykla sudaro sąlygas dėstytojų profesiniam tobulėjimui. 

 Įvertinus kiekvieno dėstytojo CV paaiškėjo, kad dėstytojai aktyviai dalyvauja Lietuvos 

ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, kuriose pristatė žodinius ir stendinius mokslinius 

pranešimus. Svarbiausi mokslinės veiklos rezultatai publikuoti pripažintuose Lietuvos ir užsienio 

mokslo žurnaluose.  

 Programos dėstytojai aktyviai dalyvauja kūrybinėje veikloje, kūrybiniai autoriniai 

aprangos dizaino projektai parengti bendradarbiaujant su Lietuvos įmonėmis. 

 Programos dėstytojai yra įvairių Lietuvos asociacijų nariai, dirbo arba dirba ekspertinėje 

veikloje, yra darbo grupių nariai, priklauso nacionalinio ir tarptautinio lygmens organizacijoms. 

Dėstytojų vykdomi moksliniai tyrimai (meninė veikla) tiesiogiai susiję su analizuojama 

programa. 

 

Srities stiprybės:  

 Dėstytojai yra aktyvūs mokslininkai, užsiimantys mokslo taikomąja veikla, 

publikuojantys straipsnius aukšto lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose.  

 Dėstytojai turi didelę mokslinio ir pedagoginio darbo patirtį. 

 Dėstytojai yra įvairių Lietuvos asociacijų nariai, dirba ekspertinėje veikloje, priklauso 

nacionalinio ir tarptautinio lygmens organizacijoms. 

 Dėstytojai aktyviai dalyvauja moksliniuose ir meniniuose projektuose, susijusiuose su 

analizuojama programa. 



Studijų kokybės vertinimo centras  10  

 Dėstytojų kaita nėra didelė ir tai užtikrina kokybišką studijų programos tikslų ir rezultatų 

siekimą. 

 Pakankamas dėstytojų tarptautinis judumas. 

 

Srities silpnybės:  

 Nepastebėta. 

 

     

4. Materialieji ištekliai  

 

      Humanitarinio lavinimo ir komunikavimo, matematikos ir fizinių mokslų inžinerijos 

pagrindų, socialinių mokslų pagrindinių studijų krypties dalykų paskaitos programos studentams 

vedamos bendruose srautuose kartu su kitas kamieniniame padalinyje vykdomas pirmos pakopos 

studijų programas pasirinkusiais studentais: tam skirtos srautinės auditorijos, esančios 

Mechanikos ir mechatronikos fakulteto rūmuose (bendras darbo vietų skaičius – 480). Fizikos 

teorijos paskaitos skaitomos Fundamentaliųjų mokslų fakulteto ir Dizaino ir technologijų 

fakultete srautinėse auditorijose (bendras darbo vietų skaičius – 270). Specialaus lavinimo da-

lykų paskaitoms, skaitomoms tik vertinamos programos studentų srautams, skirtos auditorijos 

Mechanikos ir mechatronikos fakulteto rūmuose (bendras darbo vietų skaičius – 152). Visos 

bendrojo lavinimo ir studijų krypties pagrindų dalies studijų modulių programose numatytos pra-

tybos vedamos 8 auditorijose, turinčiose 20-30 darbo vietų Mechanikos ir mechatronikos 

fakulteto rūmuose. Specialybės studijoms naudojamos DTF auditorijos: 4 auditorijos po 68-100-

200 vietų, 3 auditorijos po 30-55 vietas. 4 specializuotos kompiuterinės klasės kuriose yra 63 

kompiuteriais aprūpintos darbo vietos. Praktiniams užsiėmimams bei studentų komandiniam 

darbui grupėse vykdyti yra pritaikytos 5 auditorijos po 20-52 vietas. Laboratoriniai darbai 

atliekami medžiagotyros laboratorijoje 1–20 darbo vietų, medžiagotyros laboratorijoje 2–21 

darbo vieta, kompiuterių klasėje – 7 darbo vietos, konstravimo laboratorijoje – 30 darbo vietų, 

technologinių procesų laboratorijoje 1–15 darbo vietų, technologinių procesų laboratorijoje 2 – 

10 darbo vietų, aprangos medžiagų tyrimo laboratorijoje – 4 darbo vietos, eksploatacinių procesų 

modeliavimo laboratorijoje – 14 darbo vietų, įrenginių tyrimo laboratorijoje – 15 darbo vietų. 

       Numatytos patalpos studijoms tinkamos ir jų pakanka. 

       Kompiuterinėse auditorijose esančiuose kompiuteriuose yra įdiegta tokia pati kaip ir 

realiose aprangos pramonės įmonėse taikoma specializuota programinė įranga: JAV gamintojo - 

Gerber Technology (12 darbo vietų), Rusijos gamintojo Comtense (25 darbo vietos), Brazilijos 

gamintojo Audaces (20 darbo vietų,), Corel Draw (12 licencijų), Auto CAD (100 licencijų), 
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Microsoft Dynamics AX (licencijos neterminuotos, skaičius neribotas), ManSimSys – 

technologinių procesų imitatoriai (licencijos neterminuotos, skaičius neribotas), eksperimentinių 

tyrimų duomenų matematinio apdorojimo Qmat PRO (Didžioji Britanija). 

     Mokymo procese ir moksliniuose taikomuosiuose darbuose naudojama kompiuterizuota 

siuvinėjimo mašina Barudan BEVT – Z901CA su įdiegta Australijos gamintojo siuvinėjimo 

programa Wilcom ES (1 licencija). 

 Teorinių dalykų laboratoriniai darbai ir moksliniai tiriamieji darbai atliekami naudojant 

tam skirtose medžiagotyros laboratorijose turimą laboratorinę įrangą, tačiau ji yra pasenusi, pvz.: 

prietaisas oro pralaidumui nustatyti ATL – 2, prietaisas neglamžumui nustatyti FF – 07, 

prietaisas siūlų sukrumui nustatyti. 

     Technologinių procesų laboratorijoje yra universalios, dviejų adatų, apmėtymo, kilpų 

apsiuvimo, grandininio dygsnio siuvimo mašinos. 

     Naudojama kompiuterinė įranga ir reikmenys tinkama ir jos pakanka.  

     Studentams sudarytos geros sąlygos atlikti praktiką. APGTK Technologinių procesų 

laboratorijos įranga: universalios, dviejų adatų, apmėtymo, kilpų apsiuvimo, grandininio dygsnio 

siuvimo mašinos, laidymo įranga, dubliavimo presai, naudojama ne tik laboratorinių ar praktinių 

darbų metu, bet ir praktikų metu. Praktiką studentai gali atlikti KTU Aprangos stiliaus centre, 

APGTK mokomosiose laboratorijose ir realiose aprangos pramonės įmonėse. Studentai gali 

praktiką atlikti užsienio valstybėse pagal ERASMUS mainų programą. 

    Norint sustiprinti studentų specialybinių praktinių ir verslumo gebėjimų ugdymą, nuo 

2012 m. buvo sudaryta galimybė dalį praktikos atlikti Imitacinio praktinio mokymo centre. 

 Aukštoji mokykla turi tinkamą bazę praktikoms. 

 Studijų programos Aprangos mados inžinerija vykdymui yra visi reikalingi metodiniai 

ištekliai KTU bibliotekoje, skaityklose, metodiniuose kabinetuose, prieiga prie elektroninių 

leidinių ir kt. Jie yra kaupiami ir saugojami KTU Centrinėje bibliotekoje arba DTF bibliotekoje 

ir skaitykloje, kurioje yra 70 darbo vietų, iš kurių  11 kompiuterizuotų, o 3 iš jų yra skirtos 

literatūros paieškai. APGTK Mokslinės ir metodinės informacijos kabinete yra sukaupta 

pakankamai tinkamos metodinės medžiagos lietuvių, anglų, rusų ir kitomis užsienio kalbomis. 

Privalomosios literatūros skaičius pakankamas. Universitete yra įdiegtas Virtualus privatus 

tinklas, kurio pagalba Universiteto darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie 

Universiteto kompiuterių tinklo (prie prenumeruojamų duomenų bazių – PDB ar prie 

licencijuotų programų). Moodle aplinkoje yra patalpintos 6 e. mokymosi metodinės priemonės. 

 Biblioteka nuolat kaupia ir atnaujina vadovėlius, knygas, periodinę literatūrą. Katedros 

dėstytojai rengia ir leidžia vadovėlius bei mokomąsias priemones, kuriose pateikiama 
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susisteminta studijų programos dalykų (modulių) metodinė medžiaga. Per analizuojamą 

laikotarpį buvo išleista 20 mokomųjų knygų ir 3 vadovėliai. 

 Metodiniai ištekliai yra tinkami, pakankami ir prieinami. 

 

Srities stiprybės:  

 Specialybiniams dalykams išleistos metodinės priemonės, mokomosios knygos, 

vadovėliai, e. knygos. 

 Bibliotekos fonduose pakankamas vadovėlių, mokomųjų knygų, specializuotų žurnalų 

kiekis lietuvių ir užsienio kalbomis. 

 Patalpos studijoms aprūpintos daugialypės terpės projektoriais su kompiuteriais. 

 Kompiuterinėse auditorijose esančiuose kompiuteriuose yra įdiegta tokia pati kaip ir 

realiose aprangos pramonės įmonėse taikoma specializuota programinė įranga. 

 Praktikos atliekamos Lietuvos ar užsienio aprangos įmonėse. 

 Galimybė dalį praktikos atlikti Imitacinio praktinio mokymo centre.  

 

Srities silpnybės:  

 Dalis medžiagotyros laboratorijoje esančios įrangos pasenusi. 

 

 

 

 5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 

 

Priėmimas į pirmosios pakopos studijų programą, suteikiančią polimerų ir tekstilės 

technologijų bakalauro laispnį, vykdomas pagal studentų priėmimo į KTU taisykles. Geriausiųjų 

eilė sudaroma įvertinant vidurinio ugdymo programos baigimo ir brandos egzaminų rezultatus 

pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytus kriterijus. Į programą asmuo priimamas tenkinant 

kiek įmanoma aukštesnį prioritetą, nurodytą prašymo priimti į studijas pageidavimų sąraše. 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti savo lėšomis, priimami pagal tą pačią tvarką, taikomą 

asmenims, siekiantiems valstybės finansuojamų studijų. Stojant įvertinami trijų dalykų brandos 

egzaminų svertiniai koeficientai: matematikos − 0,4; fizikos − 0,2; lietuvių kalbos − 0,2, ir 

užsienio kalbos metinio pažymio − 0,2. 

Studentai skatinami dalyvauti mokslo ir meno veikloje, jie turi galimybę dalyvauti 

nacionalinėse ir tarptautinėse parodose, kituose renginiuose, susijusiose su jų specialybe, 

moksliniu, technologiniu ir meniniu aspektu.  
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Studentų paramos formos yra įvairios: informacijos aktualiais studijų klausimais 

suteikimas, judumo galimybės, studentai turi savo kuratorių, studentų interesams atstovauja 

studentų atstovybė, studentai turi galimybę būti apgyvendinti universiteto bendrabučiuose, 

organizuojami įvairūs renginiai, skiriamos kelių rūšių stipendijos. Pagal poreikį teikiamos 

psichologinės konsultacijos. 

Studentų pasiekimo vertinimo principai yra aiškūs, KTU taikomas kaupiamasis 

vertinimas dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai 

įvertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir 

egzaminų pažymius. Kaip įvertinimo kriterijais remiamasi dalykų kortelėse pateikiamuose 

studijų rezultatais.  Paskutinių 2 metų absolventų baigiamųjų darbų sąrašas nurodant studentą, 

darbo temą, vadovą ir įvertinimą buvo pateiktas savianalizės 4 priede, galimybė susipažinti su 

baigiamaisiais darbais buvo. Priimtų į studijas skaičius 2007 – 2012 m.: 97, 63, 41, 9 ir 16, 

atitinkamai. Priimtų į studijas aukščiausias ir žemiausias balai: 17,28/6,7; 20,6/4,3; 16,44/2,6; 

18,8/5,14 ir 18,36/3,2, atitinkamai. Pirmo kurso studentų pažangumo rodikliai: 2011-2012 m.: 

8,30/7,00 balai dieninėse studijose ir 7,33/6,65 balai neakivaizdinėse. Pirmame kurse studentų 

pažangumas yra mažiausias, o lyginant tų pačių studentų pažangumo rezultatus aukštesniuose 

kursuose matyti, kad jis gerėja, todėl ir „nubyrėjusių“ studentų skaičius mažėja dėl studentams 

palankesnių studijavimo sąlygų. Didžioji „nubyrėjusių“ studentų skaičiaus dalį sudaro mažiausią 

konkursinį balą turėję stojantieji. 

Didžiausias „nubyrėjusių“ studentų skaičius yra pirmajame kurse, 2007-2012 m.: 43, 

35, 11, 7 ir 2, atitinkamai. Vyresniuose kursuose šis skaičius nežymus. Pagrindinė studentų 

„nubyrėjimo“ priežastis yra nepažangumas arba studentai studijas nutraukia (sustabdo) dėl 

asmeninių priežasčių. 

Studijos organizuojamos dviem 16 savaičių trukmės rudens ir pavasario semestrais. 

Darbo krūvis paskirstomas racionaliai – kontaktinio darbo trukmė neviršija atitinkamai 20 ir 28 

akademinių valandų per dieną ir savaitę. Studentų, dalyvaujančių judumo programose, skaičius: 

2011−2012 m. išvykusių studentų – 4, atvykusių – 8. 2007 − 12 m. iš viso išvykusių studentų –

14, atvykusių – 21. Siekiant padidinti studentų judumą kiekvienais metais Fakultete yra 

organizuojamas informacinis renginys ERASMUS studijomis besidomintiems studentams, kurio 

metu suteikiama visa su tuo susijusi informacija, tačiau studentų judumas yra gana neaukštas. 

Per 2008-2012 m. buvo pasiūlyta per 60 laisvų darbo vietų technologams, technologams-

konstruktoriams – 2, konstruktoriams – 58, meistrams-technologams – 13, meistrams – 18, 

technologo asistentams – 2, kokybės kontrolieriams – 2. Apie 20 proc. bakalaurų sėkmingai 

derina studijas ir darbą, daugiausiai su aprangos pramone susijusiose srityse. Absolventai 

įsidarbina įvairiose šios pramonės šakos įmonėse, užima įvairias pareigas: konstruktoriai, 
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technologai, vadovaujantis personalas. Užtikrinamas sąžiningas studentų studijavimas: sekami 

plagiatų variantai, dėstytojai užduotis pateikia taip, kad nėra galimybių naudotis paruoštukėmis. 

KTU diegiama plagiavimo sekimo sistema. Studentams yra galimybė rintis įvairių specialybinių 

dalykų alternatyvas. Taip pat yra galimybė rinktis užsienio kalbą: anglų, vokiečių, prancūzų, 

rusų. 

            Rekomenduojama didinti studentų tarptautinį judumą. 

 

Stiprybės:  

 Aiški priėmimo tvarka ir studijų rezultatų vertinimo sistema.   

 

Silpnybės:  

 Per mažas studentų tarptautinis judumas.  

 

 

 

6. Programos vadyba 

 

 

           Programos vadyba grindžiama atitinkamais norminiais aktais. Studijų tarnyba organizuoja 

ir vykdo Universiteto pirmosios ir antrosios studijų pakopų veiklos planavimą, apskaitą ir 

kokybės priežiūrą; analizuoja, apibendrina ir kaupia informaciją apie programos studentų 

priėmimą į Universitetą, studijų programas, studijas, vykdo dėstytojų pedagoginio darbo apskaitą 

ir poreikio planavimą.  

         Administravimo sistema yra aiški.  SPK sudaro 15 narių (iš jų 6 profesoriai, 6 docentai, 

1 doktorantė, 1 studentė, 1 įmonių atstovas). 

             Kiekvieno semestro pabaigoje Universitete vykstanti studentų nuomonių apklausa 

suteikia galimybę išklausiusiems studijų modulį studentams įvertinti jo kokybę. Studentų 

nuomonė apie studijas, jų kokybę ir įgyjamas kompetencijas yra nuolat tiriama. Šių nuolatinių 

tyrimų rezultatai skatina dėstytojus tobulinti kvalifikaciją ir atnaujinti studijų dalykus. 

            Programos kokybės vertinime ir kokybės gerinime dalyvauja ir išoriniai socialiniai 

dalininkai – absolventai ir darbdaviai, kurie kaip Kvalifikacinės komisijos pirmininkai dalyvauja 

viešuose baigiamųjų darbų gynimuose. Jie, apibendrindami viešo programos studentų baigia-

mųjų darbų gynimo rezultatus, programos koordinatoriui ir dėstytojams išsako pastabas ir 

galimus gynimui teikiamų baigiamųjų darbų tobulinimo sprendimus. 

       Teigiamus pokyčius studijų kokybės gerinimo aspektu paskatino ir socialiniai 

partneriai, su kuriais vertinamuoju laikotarpiu, inicijuojant programą kuruojančiai Katedrai, 
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Universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartis. Tai sudaro sąlygas studentams susipažinti ir 

esant galimybei dalyvauti šių aprangos įmonių veikloje dar studijuojant. Bendradarbiaujant su 

aprangos mados pramonės įmonių vadovais ir specialistais, analizuojamas studentų pasirengimo 

lygis, naujų kompetencijų poreikis, studijų programos pokyčiai ir specialistų poreikis. 

     Grįžtamasis ryšys apie programos vykdymą yra gaunamas analizuojant studentų 

apklausų rezultatus, pokalbiuose su socialiniais partneriais, absolventais.  

  Siekiant didinti studentų skaičių, reikėtų ieškoti būdų populiarinti šią unikalią ir 

perspektyvią programą, kadangi tokių specialistų poreikis darbo rinkoje yra.  

 

Srities stiprybės: 

 Aiškiai paskirstyta atsakomybė už programos įgyvendinimą. 

 

Srities silpnybės: 

 Nepakankamai populiarinama programa. 
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III. REKOMENDACIJOS  

 

  

1.  Papildyti programą inovacijų kūrimo, diegimo ir vadybos, aplinkosaugos temomis. 

          2. Atnaujinti medžiagotyros laboratorijų įrangą. 

          3. Populiarinti programą visuomenėje. 

          4. Skatinti studentų tarptautinį judumą. 
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 IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  

 

Kauno technologijos universiteto studijų programa Aprangos mados inžinerija (valstybinis kodas 

– 612J40002)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) 

 

 

 

 

 

 

Grupės vadovas: 

Team leader: 
Prof. Dr. Jolanta Vazalinskienė 

  

Grupės nariai: 

Team members: 

Prof. Dr. Vaclovas Tričys 

Stella Justina Kasperavičienė 

 Diana Grinevičiūtė 

 Raimonda Celiešiūtė 

  

 


