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I. ĮŽANGA 
 

Pirmosios pakopos studijų programos Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologijos 

(612J40001) vertinimą atliko 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 vykdomas 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 į aukštąją mokyklą vyko Kaune 2012 m. rugsėjo 26 d. Ekspertai vizito metu 

susitiko su fakulteto administracijos darbuotojais, studijų programos rengimo grupės nariais, 

dėstytojais, studentais, darbdaviais, susipažino su  kursiniais darbais ir kita medžiaga. Ekspertai 

taip pat lankėsi programos įgyvendinimui naudojamose laboratorijose, auditorijose, bibliotekoje, 

skaitykloje.            

 

 

II. PROGRAMOS ANALIZĖ  

 

1. Programos tikslai ir studijų rezultatai  

 

Studijų programos Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija tikslas – rengti 

polimerų ir tekstilės technologijų bakalaurus, turinčius odos ir polimerinių gaminių dizaino ir 

technologijų inžinerijos žinių ir gebančius kurti ir projektuoti konkurencingus odos ir 

polimerinius gaminius, organizuoti ir planuoti jų gamybą bei inžinerinę veiklą, atsižvelgiant į 

visuomenės poreikius. 

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

profesinei veiklai reikalingų gamtos mokslų, matematikos ir inžinerijos pagrindų žinių, kurias jie 

taikys tarpdalykinėse studijų ar profesinės veiklos srityse, kurdami modeliuodami ir 

projektuodami naujus kokybiškus ir konkurencingus odos ir polimerinius gaminius, jų gamybos 

technologijas ir technologinius procesus. Programos absolventai gebės organizuoti ir valdyti 

gamybos procesus, savarankiškai taikydami kompleksines, saugias aplinkai bei sveikatai, 
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ekonomiškai efektyvias  technines, informacines, organizacines ir metodines priemones, gebės 

parinkti ir pritaikyti medžiagas, gamybos įrenginius ir įrangą.  

Svarbūs programos numatomi studijų rezultatai yra rengiamų specialistų gebėjimai 

atlikti odos ir polimerinių gaminių ir jų medžiagų technologinių ir eksploatacinių savybių, dizaino, 

konstrukcijos, gamybos technologinių procesų tyrimus, matematiškai ir statistiškai juos apdoroti, 

gautus rezultatus išanalizuoti, apibendrinti, daryti išvadas, teikti rekomendacijas naujų gaminių ir 

technologijų kūrimui.  

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

aprašyti ir viešai skelbiami. 

        Studijų programos Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija tikslas dera su 

Universiteto, fakulteto ir katedros misija, tikslais, uždaviniais, veiklos ir raidos strategija. 

Numatomi studijų rezultatai atitinka Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus ir aktus bei 

dera su  atitinkamais ES dokumentais.  

     Odos ir polimerinių gaminių dizaino ir technologijos programa yra vienintelė šios 

studijų krypties universitetinė programa Lietuvoje. Specialistų rengimą skatina šalies ūkio 

poreikiai, kadangi Lietuvoje veikia 383 (2012) guminių ir plastikinių gaminių gamybos įmonės 

bei 57 odos ir odos dirbinių gamybos įmonės. Programos absolventai yra tinkamai parengiami 

profesinei veiklai pagal įgytą specialybę arba antrosios pakopos studijoms. Per pastaruosius 6 

metus išaugęs guminių ir plastikinių gaminių gamybos įmonių skaičius rodo, kad šios studijų 

krypties specialistų poreikis nemažėja. Numatomi studijų rezultatai yra aktualūs, pagrįsti 

akademiniais, visuomenės ir darbo rinkos poreikiais. 

Programos pavadinimas Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija, numatomi 

studijų rezultatai, programos turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje ir sudaro vieningą 

odos ir polimerinių gaminių dizaino ir technologijos specialistų rengimo sistemą, tačiau siekiant 

dar geresnio tikslų ir numatomų rezultatų suderinamumo studijų dalykų turinį reikėtų papildyti 

aplinkosaugos žiniomis (nes plastikų bei dirbinių iš jų gamyba susijusi su padidinta aplinkos tarša).  

Geresniam plastikinių dirbinių gamybos metodų supratimui, į programos inžinerinių 

pagrindų dalykų turinį reikėtų įtraukti hidraulikos ir pneumatikos pagrindų kursą. 

Rekomenduojama programą papildyti aplinkos apsaugos problemas nagrinėjančiomis 

temomis. Programos inžinerinių pagrindų dalykų turinį papildyti hidraulikos ir pneumatikos 

pagrindų žiniomis. 

 

Srities stiprybės:  

 Programos tikslai yra realūs, konkretūs ir įgyvendinami; 

 Numatomi studijų rezultatai tenkina visuomenės ir darbo rinkos poreikius.  
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Srities silpnybės: 

 Nepakankamai suteikiama žinių apie globalias aplinkos problemas, aplinkos taršos 

prevencijos klausimus bei plastikinių dirbinių gamyboje išsiskiriančius sveikatai 

kenksmingus junginius, hidraulikos ir pneumatikos pagrindus. 

 

2. Programos sandara 

 

             Programa Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija 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. 

Studijų krypties pagrindinių ir gilinimosi dalykų išdėstymas semestruose yra nuoseklus. 

Kiekvienas vėlesnis studijų dalykas programoje remiasi ankstesnių dalykų studijų metu studento 

pasiektais rezultatais. Dalykai, kurie suteikia fundamentalias žinias ir jų taikymą bei pasirengimą 

inžinerinių dalykų studijoms, turintys didelę reikšmę tolimesnėms studijoms, dėstomi per 

pirmuosius keturis semestrus, o svarbiausi specialybės dalykai pradedami dėstyti nuo trečio 

kurso. Pagrindiniai studijų krypties dalykai (T150B156 Įvadas į polimerinių gaminių inžineriją) 

pradedami dėstyti pirmajame semestre šalia bendrųjų universitetinių dalykų. Visa tai leidžia 

studentams sėkmingai pasiekti programoje numatomus studijų rezultatus.  

Dalykų turinys atitinka universitetinių pirmosios pakopos studijų programų reikalavimus. 

Studijų programa skirta pagrindinės polimerų ir tekstilės technologijų krypties studijoms, kurias 

baigus suteikiamas polimerų ir tekstilės technologijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis (anksčiau 

– pramonės inžinerijos bakalauro laipsnis), ir aukštosios mokyklos nustatytiems dalykams, 

skirtiems gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje. Studijos baigiamos bakalauro 

baigiamuoju darbu, kurio temą studentas susieja su įmonėje atliekamos praktikos sritimi. 

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. 

Baigiamasis darbas pristatomas ir ginamas Bakalauro studijų kvalifikacijos komisijoje. 

Studijų programos turinys įgalina studentus įgyti pakankamai matematikos ir kitų fizinių 

mokslų, dizaino ir technologijos mokslų, inžinerinio projektavimo žinių ir gebėjimų, reikalingų 

inžinerinei globalinės rinkos veiklai. Studijų turinys leidžia studentams įgyti specifinių žinių ir 

gebėjimų, įvardintų Bendrajame technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamente. 

Programoje teorinėms paskaitoms skiriama 1280 akademinių valandų, t.y. 47 proc. auditorinių 
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užsiėmimų laiko, o pratyboms ir laboratoriniams darbams – 1440 akademinių valandų (53 proc.). 

Planinės auditorinės valandos papildomos reguliariomis konsultacijomis. Studijų programoje 

taikomi įvairūs studijų ir dėstymo metodai: tradicinė paskaita, interaktyvi paskaita, individualios 

konsultacijos, mažų grupių konsultacijos, laboratoriniai darbai, pratybos, darbas grupėse, 

praktinės užduotys, uždavinių sprendimas, atvejų analizė (studijos), projektų rengimas, problemų 

sprendimo sesijos, problemomis grįstas mokymas, kūrybinės dirbtuvės ir kompiuterinės sesijos, 

kompiuteriais grįstas mokymas, specialiųjų programinių paketų taikymas, filmo (projekto) 

kūrimas (filmuotos medžiagos parengimas), individualūs projektai, grupiniai (komandiniai) 

projektai, pažintinės išvykos, darbo vizitai, kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos ir kt. Tai 

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 33 kreditų. 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 skiriama 15 kreditų (turi būti 

12). Studijų programoje studentas gali laisvai pasirinkti 12 kreditų apimties dalykus, kurie 

studijuojami KTU skirtinguose studijų padaliniuose. Laisvai pasirenkamus modulius galima 

rinktis iš Studijų tarnybos rekomenduojamo sąrašo arba iš visų universitete teikiamų modulių ar 

kitos aukštosios mokyklos studijų programos. Tokia programos struktūra ir nurodytas kreditų 

skaičius yra tinkamas studentams sėkmingai pasiekti numatytus studijų rezultatus. 

Programos turinys atitinka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus ir yra 

atnaujinamas dėl esminių pokyčių, vykusių ir tebevykstančių odos ir polimerinių gaminių 

pramonėje, siekiant, kad studijų turinys atlieptų šių pramonės šakų naujausias tendencijas, 

besikeičiančias socialines ir ekonomines realijas, studentų poreikius, užtikrintų geresnę 

įsidarbinimo perspektyvą. 

 Siekiant geriau įsisavinti specialybės žinias rekomenduojama dalį specialybės dalykų 

perkelti į pirmuosius du kursus.  

   

Srities stiprybės:  
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Moduliai atnaujinami įtraukiant naujausią informaciją apie nanotechnologijų ir 

biotechnologijų naudojimą polimerinių medžiagų apdorojimui, antrinį plastikų perdirbimą, 

aplinkos taršą. 

 

Srities silpnybės: 

Specialybės dalykai pradedami dėstyti tik nuo trečio kurso. 

 

3. Personalas  

 

Vadovaujantis Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų 

bendrųjų reikalavimų aprašu, ne mažiau kaip pusę studijų krypties dalykų apimties turi dėstyti 

mokslininkai arba pripažinti menininkai (meno dalykus).  

 2007-2012 m. m. studijų programoje Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija 

dirba 30 dėstytojų: 11 profesorių (36 proc.), 16 docentų (53 proc.), 2 lektoriai (7 proc.), 

1vyresnysis mokslo darbuotojas (3 proc.). Daugiau kaip pusė (75 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). 40 

proc. studijų programoje dirbančių dėstytojų turi 3 ir daugiau metų praktinio darbo patirties 

dėstomo dalyko srityje.  

 Pagal studijų programos Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija savianalizės 

grupės pateiktą informaciją, studijų programos personalas atitinka teisės aktų keliamus 

reikalavimus. 

 Dėstytojai dėsto dalykus pagal savo mokslinių interesų ar profesinės veiklos sritį, nuolat 

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 (13 – 30 m.). Kiti dėstytojai turi mokslinio tiriamojo 

darbo patirties (8 – 45m.). Profesorių akademinio darbo stažas yra 12 – 44 metai, docentų – 8 – 

38 metai, lektorių su daktaro laipsniu – iki 23m. Didžioji dauguma dėstytojų dalyvavo 

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

Vertinamuoju laikotarpiu atestuoti visi nuolatiniai programos dėstytojai. 

 Dėstytojų kvalifikacija yra tinkama numatomiems studijų tikslams pasiekti. 

 Rekomenduojamas technologijos mokslų studijų srities dėstytojų – studentų santykis 

turėtų būti vidutiniškai 1dėstytojas/6 studentai.   
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 2007-2012 m. m. programoje studijavo ir sėkmingai ją baigė nuo 5 iki 15 studentų. 

2009-2012 m. nebuvo priimta nei vieno studento. Vienam dėstytojo etatui vidutiniškai tenka 

mažiau kaip 1 studentas. 

 Dėstytojų skaičius yra pakankamas numatomiems studijų rezultatams pasiekti. 

 Dėstytojų kaita programoje nežymi: jų skaičius kito nuo 31 dėst. (2007m.) iki 30 dėst. 

(2012m.). Analizuojamuoju 5 dėstytojai pradėjo dirbti profesorių pareigose. Studijų programoje 

dirbančių dėstytojų amžiaus vidurkis – 51 m.  

 Dėstytojų kaita, dėstytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes užtikrina sėkmingą 

programos vykdymą. 

 Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija 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 šmonės. 2007-08 m. Lietuvos ir 

Ukrainos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos projektas, finansuojamas 

VMSF Polimerinių kompozicijų ir laminuotų sistemų struktūros ir sudėties įtaka asmeninių 

apsaugos priemonių izoliacinėms ir higieninėms savybėms. 2007 m. VMSF remiamas projektas 

„Sveikatai žalingų ftalatinių plastifikatorių polivinilchlorido kompozicijose pakeitimas poli-6-

heksanolido dariniu“. 2010 m. ūkio subjekto užsakymas Nr. U8558 „Optinių elementų 

užrašymas ir tiražavimas. Polimerinių dangų paviršiaus modifikavimas radiaciniais optiniais 

metodais”. 

 Kauno technologijos universitete 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 6 programos 

dėstytojai. 
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 Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija 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 pristato žodinius ir stendinius mokslinius 

pranešimus. Svarbiausi mokslinės veiklos rezultatai publikuoti pripažintuose Lietuvos ir užsienio 

mokslo žurnaluose.  

 Programos dėstytojai yra įvairių Lietuvos asociacijų ir draugijų nariai, dirbo arba dirba 

ekspertinėje veikloje, yra darbo grupių nariai, priklauso nacionalinio ir tarptautinio lygmens 

organizacijoms, užsienio mokslo leidyklų žurnalų ekspertai. 

 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 projektuose, susijusiuose su analizuojama 

programa. 

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

siekimą. 

 Dėstytojai dalyvauja tarptautinio judumo programose. 

 

Srities silpnybės:  

 Nepastebėta. 

 

4. Materialieji ištekliai  

 

 Paskaitos skaitomos 7 auditorijose, jose yra nuo 30 iki 200 vietų. Teoriniai užsiėmimai 

vyksta 4 specializuotose kompiuterių klasėse, kuriose yra 70 kompiuteriais aprūpintų darbo 

vietų. Yra penkios praktinių užsiėmimų auditorijos po 20, 28, 52 vietas. Laboratoriniai 

užsiėmimai vykdomi specializuotose laboratorijose: Medžiagotyros laboratorijoje 1 – 20 darbo 
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vietų, Medžiagotyros laboratorijoje 2  – 21 darbo vieta, kompiuterių klasėje  – 7 darbo vietos, 

konstravimo laboratorijoje  – 30 darbo vietų, Polimerų perdirbimo laboratorijoje 1  – 15 darbo 

vietų, Polimerų tyrimo laboratorijoje 2  – 30 darbo vietų, 2 Avalynės bandymų laboratorijose  – 

35 darbo vietos, 2 Įrenginių tyrimo laboratorijose  – 15 darbo vietų. Dizaino ir technologijų 

fakultete rengiama atvirų laboratorijų sistema, kuri leis kiekvienoje programoje efektyviau 

išnaudoti fakultete esančias laboratorijas ir specialiąją įrangą. 

 Numatytos patalpos studijoms tinkamos ir jų pakanka. 

 Mokymo procesui ir moksliniams tyrimams sukaupta pakankama licenzijuotos 

programinės įrangos bazė: SolidWorks + SolidWorks Simulation/Flow Simulation /Motion/ 

PhotoWorks/ Workgroup PDM,  Autocad, 3ds Max, Maya, MoldFlow, ANSYS, Gerber 

Technology, Qmat PRO, Microsoft Dynamics AX, CorelDraw, Adobe Iliustrator Professional ir 

t.t., Microsoft Office ir Windows aplinka. 

 Polimerinių medžiagų ir jų sistemų paruošimui ir gavimui naudojama technologinė 

gamybos įranga: injekcinio formavimo mašina DE 3127-63C1, gumos vulkanizacijos presas, 

dviejų velenų valcai PD 320, greitaeigė maišyklė su įvairios konfigūracijos maišymo strypais, 

ventiliuojama žemos temperatūros elektros krosnis SNOL 58/350, vakuumuojama krosnis, 

magnetinė maišyklė, laboratorinės svarstyklės EW150-3M, hidraulinis kirtimo presas PKP-10, 

šlifavimo mašina ŠN-O, šlifavimo pusautomatis Svit 0416-3 ir kt. įranga. 

 Plastikų, gumos, odos, pluoštu armuotų polimerinių kompozitų ir jų gaminių savybių 

tyrimams naudojama polimerų perdirbimo ir tyrimų, holografijos ir įtempimų matavimų 

laboratorijų bei Plastiko ir odos gaminių tyrimo įranga. Įgyta nauja įranga: Tinius Olsen tempimo 

mašina H10K-T ir klimatinė kamera ENW1, tiesiasiūlė siuvimo mašina Gemsi, aplikacijų 

priklijavimo presas DEA-25, medžiagų džiovinimo krosnis Snol, storio matuokliai J40T, J40V, 

J40L. 

 Naudojama įranga studijoms (kompiuterinė, laboratorinė, reikmenys) tinkama ir jos 

pakanka, nors dalį medžiagotyros laboratorijos įrangos reiktų atnaujinti.  

 Praktiką studentai atlieka Lietuvos ir užsienio įmonėse. 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. 

 KTU Dizaino ir technologijų fakulteto bibliotekoje ir skaitykloje yra 70 darbo vietų, iš kurių – 

11 kompiuterizuotų, tarp jų 3 skirtos literatūros paieškai. Prie elektroninio katalogo duomenų bazių (yra 

54 prenumeruojamos duomenų bazės) dėstytojai ir studentai gali prisijungti savo darbo vietose ir 

namuose bei minėtų bibliotekų skaityklose (http://biblioteka.ktu.edu/db/db1.htm). 

http://biblioteka.ktu.edu/db/db1.htm
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  Biblioteka pakankamai aprūpinta programos reikmėms būtinais vadovėliais, knygomis, 

periodine literatūra. 

  Katedros mokslinės ir metodinės informacijos kabinete ir dėstytojų kabinetuose yra 

sukaupta pakankamai tinkamos metodinės medžiagos lietuvių, anglų, rusų ir kitomis užsienio 

kalbomis. Analizuojamuoju 2007-2012 m. laikotarpiu Katedroje buvo išleistos 8 mokomosios 

knygos. 

 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 specializuota 

programinė įranga. 

 Šiuolaikinius standartus atitinkanti polimerų perdirbimo ir tyrimų, holografijos ir 

įtempimų matavimų laboratorijų bei plastiko ir odos gaminių tyrimo įranga. 

 Praktikos atliekamos Lietuvos ar užsienio tekstilės įmonėse. 

 Galimybė dalį praktikos atlikti Imitacinio praktinio mokymo centre. 

 

Srities silpnybės:  

 Kai kuri medžiagotyros laboratorijos įranga yra pasenusi. 

 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 

  Priėmimas į Odos ir polimerinių gaminių dizaino ir technologijos studijų programą 

vykdomas pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą taisykles. Studijoms 

skirtos valstybės biudžeto lėšos atitenka stojantiesiems, patekusiems į geriausiai vidurinio 

ugdymo programą baigusių eilę, sudaromą šalies mastu. Į studijų programą asmuo priimamas 

tenkinant kiek įmanoma aukštesnį prioritetą, nurodytą prašymo priimti į studijas pageidavimų 

sąraše. Konkursinis balas skaičiuojamas, įvertinant matematikos, fizikos ir lietuvių kalbos 

brandos egzaminų pažymius ir jų svertinius koeficientus atitinkamai 0.4, 0.2, 0.2 bei užsienio 

kalbos metinį pažymį ir svertinį koeficientą 0.2. Tarp stojančiųjų Odos ir polimerinių gaminių 

dizaino ir technologijos studijų programa anksčiau ir vertinamojo laikotarpio pradžioje buvo 
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pakankamai populiari – kasmet į šią programą įstodavo iki 30-35 asmenų. 2007-2008 m. 

aukščiausias priėmimo ir žemiausias priėmimo balai: 16,14/7,33; 16,14/6,6. Vėliau, nuo 

2009 m., stojančiųjų nebuvo. 2007 – 2008 m.  įstojusių studentų skaičius buvo 27 ir 20, 

atitinkamai. Sėkmingai baigusių 2007– 2012 metais 8, 14, 9, 15 ir 5. Studentai yra skatinami 

dalyvauti mokslo ir taikomojoje veikloje. 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. Žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams vertinti 

taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė vertinimo sistema, studentams ji aiški ir suprantama.  

Iš 2007 m. įstojusiųjų iškrito 44 proc. studentų, o 2008 m. net 75 proc. Didžioji dalis 

išbrauktųjų tenka pirmajam studijų kursui. Išbrauktųjų trečiame ir ketvirtame kursuose 

analizuojamu laikotarpiu nėra. „Nubyrėjimą“ stengiamasi mažinti sudarant galimybes (metodinė 

medžiaga, palankūs užsiėmimų tvarkaraščiai, individualios konsultacijos ir kt.) dirbti pagal 

lankstų grafiką. Daugiausiai studentai iškrenta pirmuosiuose kursuose, kai mokomasi bendrųjų 

dalykų. Pagrindinė studentų „nubyrėjimo“ priežastis yra nepažangumas. Dalis studentų studijas 

nutraukia arba sustabdo dėl asmeninių priežasčių. 

Studijos organizuojamos 16 savaičių trukmės rudens ir pavasario semestrais pagal 

grafiką, laikantis individualiųjų planų ir tvarkaraščio. Jis skelbiamas Universiteto tinklapyje ir 

studijų programų knygoje. Ištęstinės formos studijos organizuojamos tuo pačiu laikotarpiu, kaip 

ir nuolatinės formos, tačiau šeštadieniais. Darbo krūvis per savaitę ir semestrą paskirstomas 

racionaliai – kontaktinio darbo trukmė neviršija 20 akademinių valandų per dieną ir 28 – per 

savaitę. 2007 –2012 m. pagal Erasmus programą iš viso išvykusių studentų – 6, atvykusių – 2. 

Toks skaičius nėra aukštas. Studentai atsisako išvykti motyvuodami turimu darbu ir asmeninėmis 

aplinkybėmis.  

Specialistų rengimą pagal Odos ir polimerinių gaminių dizaino ir technologijos studijų 

programą skatina ne tik vis didėjantys pramonės poreikiai, bet ir tai, kad ji yra vienintelė tokio 

pobūdžio universitetinė studijų programa Lietuvoje. Dauguma bakalaurų studijas tęsia 

aukštesnėje pakopoje, todėl įsidarbinimo procentas neaukštas. 

Sąžiningas studijavimas užkertant galimybes plagiavimui užtikrinamas griežtai 

kontroliuojant kursinių ir atsiskaitomųjų darbų temas. 

Studentai turi galimybę rinktis dalykus ar modulius pagal jų poreikius. 

Rekomendacijos: skatinti studentų tarptautinį judumą. 

 

Programos stiprybės:  
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 Dėl mažo studentų skaičiaus dėstytojai turi galimybę kiekvieną studentą 

konsultuoti atskirai ir atsižvelgti į individualius poreikius; 

 Glaudus bendradarbiavimas su darbdaviais: galimybė praktikoms, o vėliau - 

absolventų įdarbinimui. 

Silpnybės:  

 Nepaisant sudarytų sąlygų, mažas studentų tarptautinis judumas. 
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6. Programos vadyba 

 

              Programos vadyba grindžama atitinkamais teisiniais ir norminiais dokumentais. 

Pirmosios  pakopos studijų administravimas ir kokybės užtikrikrinimas yra pakankamas. 

Kaupiama informacija apie studentų priėmimą, programos vykdymą, poreikius.  

             Administravimo sistema yra aiški.  Studijų programos komitetą sudaro 15 narių (iš jų 6 

profesoriai, 6 docentai, 1 doktorantė, 1 studentė, 1 socialinių partnerių atstovas). 

             Programos moduliai, atsižvelgiant į pasiūlymus, yra tobulinami ar naujai parengiami. 

Studijų programos administravimo ir kokybės užtikrinimo procesas atsispindi Universiteto 

sukurtoje akademinėje informacinėje sistemoje. Tobulinant programą atsižvelgiama į ansčiau 

atlikto vertinimo išvadas.  

           Programos struktūra ir turinys periodiškai peržiūrimas ir atnaujinamas.   

           Siekiant užtikrinti modernias, į šiuolaikinius visuomenės poreikius orientuotas studijas, 

atitinkančias studentų ir darbdavių lūkesčius svarbus socialinių partnerių vaidmuo. Jie dalyvauja 

tobulinant studijų programą, studijų ir baigiamųjų darbų vertinimo procese. 

             Vykdoma studentų nuomonių apklausa suteikia galimybę išklausiusiems studijų modulį 

studentams įvertinti jo kokybę. Studentų nuomonė apie studijas, jų kokybę ir įgyjamas 

kompetencijas yra nuolat analizuojama. Šių tyrimų rezultatai, teigia dėstytojai, skatina tobulinti  

kvalifikaciją, atnaujinti studijų dalykus. 

            Grįžtamasis ryšys apie programos vykdymą yra gaunamas analizuojant studentų apklausų 

rezultatus, bendraujant su socialiniais partneriais, absolventais.  

           Mažėjant programą pasirenkančių studentų skaičiui, reiktų ieškoti būdų populiarinti 

šią unikalią ir perspektyvią programą. 

 

Srities stiprybės: 

Aiškiai paskirstyta atsakomybė už programos įgyvendinimą. 

 

Srities silpnybės: 

Nepakankamai populiarinama programa. 
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III. REKOMENDACIJOS  

1. Didinti programos populiarumą visuomenėje, o ypač tarp stojančiųjų. 

2. Programą papildyti aplinkos apsaugos problemas nagrinėjančiomis, hidraulikos ir 

pneumatikos pagrindų žinias suteikiančiomis temomis. 

3. Patobulinti programą, dalį specialybės dalykų perkeliant į žemesnius kursus. 

4. Siekti atnaujinti medžiagotyros laboratorijos įrangą 

5. Skatinti aktyvesnį studentų tarptautinį judumą. 

    

  

IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  

 

Kauno technologijos universiteto studijų programa Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir 

technologija (valstybinis kodas – 612J40001)vertinama teigiamai.  

 

Eil. Nr. Vertinimo sritis 

  

Srities įvertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 

2. Programos sandarac 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 
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