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I. ĮŽANGA   

Ketinamą vykdyti universitetinių studijų pirmosios pakopos programą Komunikacijos studijos 

(toliau – Programa), kurią numato įgyvendinti Kauno technologijos universitetas (toliau – 

KTU), vertino Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) sudaryta ekspertų grupė. 

Išorinio vertinimo tikslas – atlikti studijų programos kokybės analizę bei pateikti 

rekomendacijas studijų programai tobulinti. Vertinant Programą buvo remiamasi KTU 

pateiktu ketinamos vykdyti studijų programos aprašu ir 2016 m. kovo 30 d. vykusio ekspertų 

vizito į KTU rezultatais. 

Išorinį vertinimą ekspertų grupė pradėjo nuo ketinamos vykdyti studijų programos aprašo ir jo 

priedų nagrinėjimo. Programą vertinant vadovautasi universitetines studijas 

reglamentuojančiais įstatymais ir kitais normatyviniais teisės aktais, SKVC direktoriaus 2013 

m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-23 patvirtinta Ketinamos vykdyti studijų programos 

aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodika (toliau – Metodika), kitais 

išoriniam vertinimui reikalingais dokumentais. 

2016 m. kovo 30 d. vyko ekspertų grupės vizitas į KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir 

menų fakultetą, kur ekspertai susitiko su fakulteto administracija, Programos aprašo grupės 

rengėjais, numatomais Programos dėstytojais, socialiniais partneriais, kurie suinteresuoti 

pagal Programą numatomais rengti specialistais, susipažino su Socialinių, humanitarinių 

mokslų ir menų bei Informatikos fakultetų materialine baze (auditorijomis, laboratorijomis). 

Vizito metu ekspertų prašymu Programos aprašo rengėjai raštu patikslino Programos dalykų 

blokų išdėstymą ir apimtį kreditais. Vizito pabaigoje administracijos atstovai, Programos 

aprašo grupės rengėjai ir dėstytojai buvo supažindinti su bendraisiais ekspertų grupės 

pastebėjimais ir apibendrinimais. 

2016 m. balandžio mėn. ekspertų grupė parengė ir SKVC pateikė Programos vertinimo išvadų 

projektą, kuris buvo išsiųstas Programos rengėjams susipažinti ir pateikti savo pastabas dėl 

faktinių klaidų. 

2016 m. gegužės mėnesį ekspertų grupei pateiktas Programos rengėjų aiškinamasis raštas, su 

kuriuo susipažinę ekspertai patikslino savo išvadas. Šios išvados laikytinos galutinėmis. 
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II. PROGRAMOS ANALIZĖ  

2.1. Programos tikslai ir studijų rezultatai  

Pateiktos vertinti ketinamos vykdyti studijų programos Komunikacijos studijos tikslas 

suformuluotas gana abstrakčiai: parengti komunikacijos profesionalus, gebančius 

pasitelkiant naujausias informacines komunikacines technologijas analizuoti, kurti ir valdyti 

visuomenėje bei organizacijose vykstančius komunikacinius procesus, turinį, organizuoti šių 

sričių veiklas. Tačiau susitikimo su Programos rengėjais metu paaiškėjo, kad Programoje 

itin akcentuojami technologiniai organizacinės komunikacijos procesai, jų teorinis ir 

praktinis pažinimas. Tai vertinga, padeda pabrėžti Programos savitumą, tačiau vis dėlto 

Programos tikslas nėra aiškus dėl daromo ekskurso į visuomenėje vykstančius 

komunikacinius procesus. 

Kaip teigia Programos rengėjai, baigę studijas, būsimi absolventai galės dirbti komunikacijos 

padaliniuose, verslo, viešojo sektoriaus įmonėse, rinkodaros, viešųjų ryšių įmonėse, 

konsultavimo paslaugas teikiančiose organizacijose, kurti savo verslą bei tęsti studijas 

antrosios pakopos programose. Visų pirma, tokia plati kompetencijų paletė netampa 

numatomų studijų rezultatų bei Programos turinio pagrindu. Kita vertus, Programos apraše 

trūksta išsamios darbo rinkos analizės, pagrįstos tyrimais, statistiniais duomenimis bei kitais 

šaltiniais, ir atitinkamo vykdomų komunikacijos krypties studijų programų Lietuvoje 

įvertinimo tikslų ir kompetencijų požiūriu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Programos 

poreikio dalyje (Aprašo 4 lentelė) pateikta netiksli informacija – Lietuvoje vykdomos 

kūrybinių industrijų studijų programos priskirtinos komunikacijos krypčiai, remiantis 

Studijų klasifikatoriumi, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. 

Programos apraše identifikuotos penkios studijų rezultatų grupės: žinios ir jų taikymas, 

gebėjimai vykdyti tyrimus, specialieji gebėjimai, socialiniai gebėjimai, asmeniniai 

gebėjimai. Kiekvienoje kompetencijų grupėje išskiriama po du-keturis studijų rezultatus, iš 

viso Programoje išskirta 15 studijų rezultatų, tačiau kai kurių studijų rezultatų formuluotės 

kelia abejonių, kadangi yra itin plačios, abstrakčios ir todėl sunkiai pamatuojamos, pvz.: 

žinių ir jų taikymo grupei priskirti šie studijų rezultatai: profesinėje veikloje geba integruotai 

taikyti komunikacijos mokslo bei papildomas socialinių ir humanitarinių mokslų žinias; žino 

ir įgudusio vartotojo lygmeniu geba taikyti specifinius technologinius įrankius 

komunikacijos veikloje; turi verbalinio ir neverbalinio komunikacinio turinio kūrimo žinių, 

kt. Šiame sąraše stokojama konkretumo, ypač kalbant apie dalykinių kompetencijų turinį. Be 

to, studijų rezultatai menkai atspindi Programos išskirtinumą – ypatingą dėmesį skirti 

technologiniams organizacijų komunikacijos procesams, nors tai buvo nuolat pabrėžiama 

vizito aukštojoje mokykloje metu. Programos apraše trūksta organizacijų komunikacijos ir 
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IT integralumo atskleidimo siekiamų studijų rezultatų ir Programos turinio požiūriu. 

Pagaliau, gana abstrakčiai formuluojami specialieji, socialiniai ir asmeniniai gebėjimai, 

todėl sunku įvertinti jų realizavimo Programoje galimybes. 

Analizuojant studijų programos pavadinimo, turinio ir specialistų poreikio atitiktį, pastebėta, kad 

studijų programos pavadinimas per mažai susietas su studijų programos turiniu ir studijų 

rezultatais: studijų programos apraše akcentuojamas organizacijų komunikacijos procesų 

išmanymas ir naujųjų technologijų pritaikymas, tačiau organizacijos komunikacijos turinys 

nėra išryškintas Programos tiksle, studijų rezultatuose ir kompetencijose. Būtent Programos 

tikslų bei studijų rezultatų nekonkretumas menkina studijų programos poreikio pagrindimą.  

 

Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės 

KTU administracija, bendruomenė bei socialiniai partneriai pritaria ir palaiko iniciatyvą plėsti 

studijų kryptis universitete ir įgyvendinti naują komunikacijos krypties studijų programą 

Komunikacijos studijos. Programos apraše nuosekliai aprašyti studijų rezultatai, grupuojami 

pagal pagrindinius studijų programos tikslus. Pabrėžtinas studijų programos orientavimasis į 

organizacijų komunikacijos kompetencijų ir informacinių technologijų praktinių įgūdžių 

ugdymą. Aiškiai parodoma Programos bei dalykų siekiamų rezultatų dermė. 

Tačiau Programoje trūksta aiškaus rengiamo komunikacijos specialisto kompetencijų portfolio, 

kas galėjo būti stipriu atspirties tašku, formuluojant Programos studijų rezultatus. Todėl nėra 

aišku, kokie specialistai bus rengiami, kokių konkrečių specialybės žinių ir įgūdžių jie turėtų 

įgyti. Dėl esamų prieštaravimų sunku įvertinti būsimų absolventų veiklos sritis, kurios 

atitiktų Programoje numatomas ugdyti kompetencijas ir įgūdžius. Studijų rezultatai 

neatspindi Programoje deklaruojamo komunikacinių kompetencijų bei technologinių įgūdžių 

integralumo, o dalykinės kompetencijos formuluojamos abstrakčiai, neatskleidus studijų 

programos išskirtinumo. Studijų programos poreikis regione, nors ir yra įvardintas, tačiau 

studijų programos apraše jis nepakankamai atskleistas ir pagrįstas, todėl atsiranda tam tikras 

prieštaravimas tarp socialinių partnerių / potencialių darbdavių lūkesčių ir Programoje 

įvardintų kompetencijų. 

 

2.2. Programos sandara  

Parengta Programa yra savita ir įdomi, pagarbą kelia jos kūrėjų užmojis kurti tarpsritinę 

programą, kuri, kaip teigiama, parengta integruojant socialinių (komunikacijos), 

informacinių technologijų ir humanitarinių studijų sričių dalykus. Kadangi tarpsritinių 

studijų organizavimas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra aiškiau reglamentuotas, toks 

novatoriškas Programos kūrėjų siekis tapo rimtu iššūkiu, kurio įgyvendinimui labai trukdo 
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netikslus pamatinių sąvokų vartojimas. Nors teigiama, kad Programos kūrėjai vadovavosi 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1749 Dėl studijų sričių ir krypčių, pagal 

kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo 

patvirtinimo, iš aukščiau pateiktos citatos matyti, kad jie savitai, tačiau vargu ar tikslia i 

interpretuoja studijų srities sąvoką.  

Programos rengėjai nemato skirtumo tarp tokių sąvokų kaip studijų dalykas ir studijų modulis, 

nors Lietuvos Respublikos teisės aktuose šios sąvokos yra aiškiai apibrėžtos (Modulis – iš 

kelių turinio požiūriu susijusių dalykų sudaryta studijų programos dalis, turinti apibrėžtą 

tikslą ir orientuota į tam tikrus studento gebėjimus; mažiausia galima modulio apimtis – 10 

kreditų. – LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. V-1190 ,,Dėl 

Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-501 ,,Dėl laipsnį 

suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“ paketimo“). Kaip paaiškėjo vizito KTU metu, tai yra visos institucijos 

problema, dėl kurios nedera kaltinti vien Programos rengėjų, tačiau kyla klausimas, kaip 

vienas didžiausių Lietuvos universitetų, organizuodamas studijas, jų vertinimą ir 

akreditavimą, nesugeba užtikrinti pamatinių taisyklių laikymosi. 

Programos sandara nevisai atitinka formaliuosius universitetinių pirmosios pakopos studijų 

programoms keliamus reikalavimus (žr. Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų 

studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas, patvirtintas LR švietimo ministro 2010 m. 

balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-501), kuriuose numatyta, kad 165 kreditus turi sudaryti 

pagrindinės studijų krypties dalykai. Ekspertų prašymu Programos aprašo rengėjai raštu 

patikslino Programos dalykų blokų išdėstymą ir apimtį kreditais. Jų paaiškinimas, kad 

Socialinių mokslų pagrindų alternatyvos (Teisės įvadas, Sociologija arba Valdžia ir politika) 

priskirtinos pagrindinės studijų krypties dalykams ekspertų neįtikino. Tenka konstatuoti, kad 

pagrindinės studijų krypties dalykai nesudaro reikalaujamo kreditų skaičiaus. 

Programoje numatytos 60 kreditų apimties gretutinės studijos, kurios įkomponuotos į bendrąją 

studijų programą. Kadangi Programa yra tarpsritinė, pirmiausiai orientuota į komunikacijos 

ir informacinių technologijų jungtį, kyla rimtų abejonių, ar daliai studentų, pasirinkus su 

komunikacija ar informacinėmis technologijomis mažai ką bendro turinčias gretutines 

studijas, nebus ruošiamas iš karto trijų skirtingų krypčių specialistas. Atsiranda rizika, kad 

toks absolventas stokos profesionalumo visose trijose jo studijuotose kryptyse. Ar nebūtų 

prasminga susitelkti tik į gretutines informacinių technologijų studijas, tada būtų galima 

geriau integruoti organizacijų komunikacijos ir IT studijas, Programa įgautų papildomos 

vertės. 
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Programoje studijų dalykai iš esmės išdėstyti logiškai, tačiau esama kai kurių netolygumų. 

Pavyzdžiui, Organizacijų komunikaciją ir Viešuosius ryšius ketinama dėstyti tą patį 

semestrą, kaip rodo dalykų aprašai, čia nemažai temų persipina, tad gerokai didesnės 

pridėtinės vertės būtų galima tikėtis, jeigu studijos vyktų skirtingais semestrais, tuomet būtų 

galima pagilinti, sukonkretinti dalykus, kurie komunikacijos krypties studijoms yra 

pamatiniai. 

Programos apraše pasitaiko dirbtinio dalykų tarpusavio susiejimo, pvz. Bendravimo 

psichologijos dalyko apraše nurodoma, kad klausytojai turi būti išklausę Komunikacijos 

teorijos dalyką, nors šių dalykų turinys (toks, koks jis pateiktas aprašyme bei numanomas iš 

pateiktos literatūros) sunkiai siejasi. Darytina loginė prielaida, kad yra stengiamasi išnaudoti 

turimas dėstytojų kompetencijas, o ne siekiama Programos tikslų per dėstomų dalykų tikslų 

pasiekimą ir jų tarpusavio sąsajas. Programos studijų rezultatai ir dalykų aprašuose 

įvardijami studijų rezultatai tarpusavyje siejasi, tačiau dalykų turinys ir naudojama literatūra 

ne visada įrodo šių sąsajų buvimą. Programos turinys ne visada dera su mokymo bei 

pasiekimų vertinimo metodais, pvz., Komunikacijos teorijų dalyko apraše numatomas 

rezultatas „Geba rengti ir įgyvendinti komunikacinius projektus, geba projektuoti vidinius ir 

išorinius organizacijos komunikacijos procesus“, tačiau remiantis pateiktu šio dalyko 26 

temų, kurios bus nagrinėjamos, sąrašu bei numatoma privaloma ir papildoma literatūra 

neaišku, kaip toks rezultatas bus pasiektas. Taip pat lieka neaišku, kaip gebėjimas rengti 

komunikacinius projektus numatomas patikrinti tarpinio ir baigiamojo egzamino metu. 

Sprendžiant iš pateiktų temų, kurios bus nagrinėjamos, bei literatūros, dalis dalykų savo turiniu 

dubliuoja vieni kitus, pvz. lieka neaišku, kuo ir kiek skiriasi Retorikos ir Teksto 

laboratorijos dalykų turinys, Organizacijų komunikacija dalinai dubliuoja Viešųjų ryšių 

dalyką ir pan. Darytina išvada, kad dalykų dubliavimosi apimtis iš anksto užprogramuoja 

studentų studijų laiko nuostolius, kelia nerimą dėl Programos studijų rezultatų 

pasiekiamumo. 

Kai kurių dalykų aprašų išbaigtumas kelia abejonių, pvz., Teksto laboratorijos dalyko aprašas, 

kuriame siekiami studijų rezultatai yra pateikiami kartu su temomis, kurios bus 

nagrinėjamos. Temų skiltyje pateikiamų temų ir numatomų studijų rezultatų sąsaja neaiški. 

Neaiškios šių temų ir pateikiamos tiek pagrindinės, tiek papildomos literatūros sąsajos. 

Retorikos dalyko apraše pateikiama net 13 pagrindinės literatūros pozicijų, iš kurių 4 nėra 

universiteto bibliotekoje (be autoriaus ir pavadinimo kitos grafos neužpildytos), o 

V.Baršauskienės ir B.Janulevičiūtės-Ivaškevičienės vadovėlis „Komunikacija: teorija ir 

praktika“, kurio bibliotekoje nurodoma 15 egz. vargiai priskirtinas pagrindinei retorikos 

kurso literatūrai. Organizacijų komunikacijos dalykui kaip pagrindinė literatūra siūlomos 
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verslo psichologijos ir organizacinės elgsenos knygos bei Johno F. (tikriausiai Fiskes) knyga 

„Įvadas į komunikacijos studijas“, kuri tikrai tiktų Komunikacijos teorijų dalykui (jos ten ir 

pasigestume), bet ne organizacijų komunikacijai. Nors daugumoje dalykų aprašų studijoms 

siūloma literatūra atrinkta tikslingai, tačiau kyla abejonių, kai į lietuvių kalbą išverstos 

knygos siūlomos skaityti anglų kalba, taip pat į literatūros sąrašus neįtraukiamos lietuvių 

kalba išleistos komunikacijos bei viešųjų ryšių klasikinės knygos, kurios šiai studijų krypčiai 

būtų pamatinės.  

Programoje numatytų dalykų aprašai yra nevienalyčiai savo struktūra bei apimtimi, kas lemia 

skirtingų dalykų aprašų kokybinį netolygumą. Programos studijų rezultatai su dalykų tikslais 

siejasi, bet šios sąsajos įgyvendinimui mokymo metodai dažnai yra suformuluoti 

nekorektiškai, pvz. „kviestinis lektorius“, „darbas grupėse“ ir pan. Tokie metodai studijų 

dalykų aprašuose sudaro ženklią dalį visų metodų, kuriuos numatoma naudoti. 

Programos sandaroje tik iš dalies atsispindi planuojamas taikyti ciklinis studijų realizavimo 

modelis, kadangi bendrieji studijų dalykai toliau bus organizuojami lygiagrečiu studijų 

principu. Tokia situacija kelia klausimų ir abejonių dėl studijų tvarkaraščio suderinimo ir 

sklandaus studijų proceso organizavimo. 

 

Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės 

Didžiausia programos stiprybė yra unikali organizacijų komunikacijos ir informacinių 

technologijų studijų jungtis. Aiškiai atskleidžiama Programos bei dalykų studijų rezultatų 

dermė.  

Tačiau parengtos Programos sandara neatitinka formaliųjų tokio pobūdžio studijų programoms 

keliamų reikalavimų - pagrindinės studijų krypties dalykai nesudaro 165 kreditų. Be to, 

trūksta organizacijų komunikacijos ir IT integralumo realizavimo Programos struktūroje ir 

dalykų turinyje. Programos dalykų aprašai parengti netolygiai. Kai kurie dalykai dalinai 

dubliuoja vieni kitus. Daugeliu atvejų iškyla aiškaus rezultatų pasiekimo įvertinimo 

problema. Abejonių kelia ciklinio studijų modelio realizavimo galimybės. 

 

 2.3. Personalas  

Vizito metu ekspertai įsitikino, kad fakulteto bendruomenė entuziastingai palaiko Programos 

rengimą bei nuosekliai siektų įtvirtinti komunikacijos studijas KTU. Komunikacijos krypties 

studijų programa yra nauja, tad jos vykdymui pasitelkiami dėstytojai, dirbantys įvairiuose 

fakulteto padaliniuose, kituose KTU fakultetuose bei kviestiniai lektoriai (tarp kurių esama 

nemažai užsieniečių) ir socialiniai partneriai (praktikai). Pastarųjų bendradarbiavimas dalykų 

dėstyme kartu su kitais dėstytojais neabejotinai sukurs pridedamąją vertę. Tačiau 
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komunikacijos studijų programa rengiama neturint pakankamai studijų krypties dalykų 

dėstytojų (didžioji dalis dėstytojų dirba ne pagrindinėse pareigose ir nėra įtraukti į ilgalaikius 

darbo santykius su aukštąja mokykla). Tarp 56 dėstytojų nemaža dalis yra laikinai dirbantys, 

kviestiniai lektoriai ir tik vienas yra apgynęs disertaciją komunikacijos ir informacijos (08S) 

kryptyje. Šis dėstytojas nurodomas kaip kviestinis lektorius iš užsienio, tai yra neturintis 

nuolatinės darbo sutarties KTU ir neaišku, kokia kurso dalis jam bus patikėta dėstyti. 

Numatytas dėstytojų, įtraukiamų į Programos realizavimą, skaičius solidus. Tačiau atkreiptinas 

dėmesys, kad į šį sąrašą įtraukiami ir kviestiniai lektoriai bei praktikai. Todėl lieka neaišku, 

kokia apimtimi jie prisidės prie Programos turinio realizavimo. 

Ne visi numatomi dėstytojai vykdo mokslinę veiklą, o moksliniuose tyrimuose dalyvaujančių 

Programos vykdytojų tyrimai menkai susiję su sisteminiais komunikacijos procesų 

tyrinėjimais. Nors deklaruojama, kad 7 dėstytojų viena iš reikšmingų mokslinės veiklos 

krypčių yra  komunikacijos ir informacijos (08S) kryptis, jie sudaro vos 12 proc. visų 

Programos dėstytojų. Nepaisant to, kad komandinis darbas (į komandas apjungiant 

mokslininkus ir praktikus) akcentuojamas ir skatinamas, jis nekompensuoja komunikacijos 

krypties dėstytojų ir mokslininkų stokos. 

Teikiant universitetinę studijų programą būtina užtikrinti, kad studijų krypties dalykų dėstytojai 

vykdytų mokslinius projektus, susijusius su studijų programos kryptimi bei atitinkamais 

studijų dalykais. Aukštoji mokykla neturi komunikacijos ir informacijos (08S) krypties 

studijų tradicijos ir nuoseklios šios srities dalykų dėstymo patirties. Sistemingi 

komunikacijos ir informacijos (08S) krypties tyrimai nėra sistemingai vykdomi, o 

Komunikacijos institutas įsteigtas tik 2016 metais. Įvertinus esamą situaciją kyla abejonių, ar 

Programa tikrai atitinka tyrimais pagrįstų studijų principą. 

Komunikacijos srities specialistų stoka atsispindi ir tame, kad dalį specialybės dalykų dėstys 

dėstytojai, kurie nevykdo mokslinių komunikacijos tyrimų (bei yra kitos srities specialistai), 

pvz. numatoma, kad Organizacijų komunikacijos kursą dėstys psichologijos specialistas, 

neatliekantis tyrimų komunikacijos srityje. Pastebėtina, kad tai nėra išimtis, bet bendra šios 

Programos tendencija. 

 

Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės 

Programos personalo tardiscipliniškumas ir įvairių sričių mokslininkų bei praktikų integravimas į 

studijų programą neabejotinai gali turėti pridėtinės vertės. Programos apraše ir vizito 

aukštojoje mokykloje metu buvo akcentuojamas dėstytojų-tyrėjų ir dėstytojų-praktikų 

bendradarbiavimas, kuriant ir realizuojant studijų programos turinį. Tačiau Programos 

vykdytojams trūksta komunikacijos krypties bei organizacijų komunikacijos studijų 
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programos įgyvendinimui reikalingų kompetencijų, taip pat trūksta nuoseklių komunikacijos 

mokslinių tyrimų patirties. Teikiant universitetinę studijų programą būtina užtikrinti, kad 

studijų krypties dalykų dėstytojai vykdytų mokslinius projektus, susijusius su atitinkamais 

numatomais studijų dalykais. 

 

2.4. Materialieji ištekliai  

Kaip nurodyta Apraše ir kaip teko įsitikinti ekspertams vizito į KTU metu, Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir menų bei Informatikos fakultetai turi gerai įrengtas auditorijas, 

pritaikytas didesniems ir mažesniems studentų srautams. Auditorijų ir vietų skaičius 

Programai realizuoti yra pakankamas. 

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto auditorijos yra tinkamai atnaujintos, atitinka 

higienos, darbo saugos ir estetinius reikalavimus, yra aprūpintos reikiama technine įranga 

(kompiuteriais, vaizdo projektoriais, vaizdo kameromis). Ekspertams gerą įspūdį paliko 

Informatikos fakulteto bazė, ten įrengtos studijos, kurios bus panaudojamos praktiniuose 

užsiėmimuose. 

Tikėtina, kad studentų praktikoms pavyks sudaryti neblogas sąlygas. Kadangi nemažai 

numatomų dėstytojų yra praktikai, jie stengsis priimti studentus į savo organizacijas. Taip 

pat numatoma bendradarbiauti su tokiomis bendrovėmis kaip „Barclays Lietuva“, studijas 

suartinti su projektine veikla. 

KTU turi vieną geriausių šalyje akademinių bibliotekų, čia prenumeruojama daug tarptautinių 

duomenų bazių, prie kurių prieiga suteikiama visiems studentams, tai be abejonės bus gera 

paspirtis rengiant baigiamuosius darbus. Nors atsakydami į pirmines pastabas Programos 

rengėjai garantavo, kad patvirtinus Programą komunikacijos studijoms reikalingi vadovėliai 

bus nupirkti, tačiau tai neišsklaidė ekspertų nerimo dėl studentų aprūpinimo vadovėliais, 

greičiau atvirkščiai. Kadangi nemažos dalies nurodytų vadovėlių tiražai jau yra seniai 

pasibaigę, pažadai juos nupirkti nėra pagrįsti. Racionaliau būtų galvoti apie naujų knygų 

įsigijimą. Net ir ten, kur iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad pagrindinės literatūros sąraše 

nurodytų knygų yra pakankamai (pavyzdžiui, Filosofijos dalykui bibliotekoje yra po kelias 

dešimtis knygų), atsižvelgiant į tai, kad tai bendrauniversitetinis studijų dalykas, tiek 

vadovėlių vargu ar pakanka. Dar prastesnė padėtis su Medijų filosofijos dalyko literatūra, 

kur kai kurių pagrindinės literatūros knygų bibliotekoje apskritai nėra, Komunikacijos 

teorijų dalykui skirtų knygų esama vos po vieną egzempliorių, ne geresnė padėtis ir su kitų 

studijų dalykų aprūpinimu literatūra. Kyla pavojus, kad nemažai studentų net nepaims 

knygos į rankas, versis kopijuotų ištraukų skaitymu. 
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Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės 

Pagrindine materialiųjų išteklių srities stiprybe laikytina tai, kad reikalinga studijoms įranga ir 

numatytos patalpos yra tinkamos ir jų pakanka. Programai realizuoti numatyta praktikų bazė 

yra taip pat visiškai tinkama. 

Pagrindine Programos materialiųjų išteklių silpnybe laikytina kai kurių Programai reikalingų 

bibliotekos išteklių ribotumas arba ribotas prieinamumas studentams. Kaip nurodyta Aprašo 

prieduose, kai kuriais atvejais visoje KTU bibliotekoje ar jos padaliniuose nėra nei vieno 

kurso apraše nurodyto privalomo šaltinio ar yra vos vienas. Kai kuriuose dalykų aprašuose 

nurodomas privalomas šaltinis yra tik asmeninėje dėstytojo bibliotekoje. 

 

2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

Studentų priėmimas į Programą numatytas vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministerijos įgaliotosios institucijos Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos 

bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) patvirtinta bendrąja priėmimo tvarka, todėl 

abejonių nekelia, o numatyti minimalūs reikalavimai atitinka Lietuvoje įprastus ir teisės 

aktais apibrėžtus kriterijus. 

Studijų programos apraše nurodomos priėmimo į Programą sąlygos, planuojama priimti iki 30 

studentų pirmaisiais metais, vėliau studentų skaičių planuojama didinti. Deja, nėra aišku,  

kaip konstruojamas konkursinis balas, ar/ir kaip bus užtikrintas minimalus anglų kalbos žinių 

lygis, turint galvoje, jog studijų dalykuose didžioji dauguma privalomos literatūros (net ir 

pirmo kurso studentams) yra anglų kalba bei dalis numatomų dėstytojų yra užsieniečiai. 

Programos apraše pabrėžiama, kad numatomos vykdyti studijų programos priežiūrą užtikrins 

Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas, tačiau susitikimo su Programos rengėjais metu 

išryškėjo svarbus naujai įkurto Komunikacijos instituto vaidmuo, užtikrinant studijų 

vadybos, eigos ir kokybės vertinimo procesus. Tačiau sunku tikėtis, kad Komunikacijos 

instituto žmogiškieji ir kiti ištekliai (institute kol kas dirba du darbuotojai) bus pakankami, 

kad užtikrintų sėkmingą studijų realizavimą. 

Studijų programos apraše aptariami ir studentų pasiekimų vertinimo principai, kurie koreliuoja 

su studijų programos dalykų aprašuose pateikiama informacija. Tačiau neaiškūs studijų 

metodai, todėl sunku įvertinti, kaip bus realizuojama studijų programa ir pasiekiami numatyti 

studijų rezultatai. Dalykų aprašai nesuvienodinti: nevienodai dalykų aprašuose yra pristatomi 

studijų rezultatai, vertinimo metodai ir atsiskaitymo reikalavimai, dalyko turinys. Kelia 

abejonių ir tai, kad kai kurių dalykų aprašuose privalomos literatūros sąrašuose yra minimi 

10-15 metų senumo šaltiniai. 



Studijų kokybės vertinimo centras  13 

Programoje numatoma taikyti ciklinį studijų realizavimo modelį. Jis iš principo nėra naujas ir jau 

seniai taikomas LSMU, MRU bei kituose šalies universitetuose. Ši iniciatyva vertintina kaip 

inovatyvi, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad studijos KTU yra organizuojamos 

lygiagrečiu principu. Nors teoriškai ciklinis modelis įmanomas, jo taikymas išprovokuos visą 

eilę tvarkaraščio sudarymo problemų. Taip pat lieka neaiški egzaminų organizavimo, 

atsiskaitymų ir vertinimo tvarka, kaip bus užtikrinta, kad studentai turėtų pakankami laiko 

medžiagos įsisavinimui bei pasirengimui egzaminams. 

Studijų pabaigoje numatomas baigiamojo darbo projektas, kurį sudaro 12 kreditų. Programos 

apraše nurodoma, kad tai analitinis darbas, pagrįstas moksliniais ir empiriniais tyrimais. 

Tačiau susitikimo su Programos rengėjais metu paaiškėjo, kad baigiamasis darbas taip pat 

gali būti taikomojo pobūdžio, sprendžiantis praktines problemas. Tačiau dalyko apraše tai 

nėra pristatyta. 

 

Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės 

Programos priėmimo sąlygos atitinka studijų krypties reikalavimus. Ciklinio modelio taikymas 

studijų organizavimo procese gali padėti pritraukti į Programą vizituojančių dėstytojų, tačiau 

negarantuoja studijų kokybės. Be to, aukštojoje mokykloje dominuoja lygiagretaus dėstymo 

modelis, kuris sunkiai dera su cikliniu studijų modeliu. Tokia situacija gali kelti sunkumų 

dėstytojams ir studentams studijų organizavimo ir vertinimo požiūriu. Aukštoji mokykla 

taiko tinkamas studijų realizavimo praktikas (mentorystės, akademinio patarėjo), studentų 

skatinimo sistemą, tačiau nėra aišku, kaip bus pasidalinama atsakomybė tarp fakulteto ir 

Komunikacijos instituto studijų eigos užtikrinimo požiūriu. 

 

2.6. Programos vadyba  

Aukštoji mokykla neturi patirties vykdant komunikacijos krypties studijas, todėl Socialinių, 

humanitarinių ir menų fakultete 2016 m. įkurtas Komunikacijos institutas, kuris turėtų 

užtikrinti komunikacijos studijų koordinavimą ir mokslinių tyrimų organizavimą. Planuojant 

Programos realizavimą numatytas atsakomybės už Programos įgyvendinimą ir priežiūrą bei 

sprendimų priėmimą pasiskirstymas tarp fakulteto, už studijas atsakingo struktūrinio 

padalinio ir studijų programos komiteto. Tačiau pasigendama fakulteto, Komunikacijos 

instituto ir Programos komiteto aiškaus atsakomybių ir funkcijų apibrėžimo studijų 

programos vadybos ir kokybės užtikrinimo schemoje. Numatoma į Programos vertinimo ir 

tobulinimo procesus įtraukti darbdavius, studentus bei absolventus. Į potencialių studentų 

bei darbdavių nuomonę buvo atsižvelgta ir rengiant šią programą. Bendrai kokybės 

užtikrinimui skiriamas svarbus vaidmuo bei numatytos adekvačios vidinio kokybės 
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užtikrinimo priemonės. Tačiau Programos studijų dalykų aprašų kokybės stoka kelia 

abejonių dėl numatytų studijų kokybės užtikrinimo priemonių efektyvumo. Susitikimo su 

Programos rengėjais metu paaiškėjo, jog dalykų aprašai bus peržiūrimi ir atnaujinami, 

Programos patvirtinimo atveju pirmojo semestro eigoje. Teigtina, kad numatoma Programą 

pradėti realizuoti, neužtikrinus tinkamos studijų turinio kokybės. 

Programoje numatoma, kad bus siekiama suburti pripažintų dėstytojų ir tyrėjų komandą. Tačiau 

atkreiptinas dėmesys, kad susitikimo su dėstytojais metu išryškėjo dėstytojų tarpusavio 

bendradarbiavimo stoka planuojant ir rengiant studijų dalykų turinį. 

 

Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės 

Numatyti subjektai, atsakingi už studijų programos realizavimą bei žmogiškųjų ir materialiųjų 

išteklių paskirstymą. Studijų kokybės užtikrinimui skiriamas svarbus vaidmuo bei 

numatytos adekvačios vidinio kokybės užtikrinimo priemonės. Tačiau trūksta aiškaus 

atsakomybių ir procedūrų pasiskirstymo tarp fakulteto, padalinio ir studijų komiteto. Į 

studijų kokybės vertinimo procesus planuojama įtraukti studentus, absolventus, socialinius 

partnerius. Jų nuomonė buvo itin svarbi rengiant šią studijų programą. Tačiau įžvelgiama 

Programos dėstytojų bendradarbiavimo su studijų programos komitetu stoka, išryškėjusi 

Programos rengimo etape. Nėra užtikrinta studijų turinio kokybė, o Programos apraše 

deklaruojami studijų kokybės užtikrinimo principai nėra realizuojami. 
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III. REKOMENDACIJOS  

 

3.1. Sukonkretinti Komunikacijos studijos studijų programos tikslus, studijų rezultatus ir 

ugdomas kompetencijas, išryškinti Programos išskirtinumą, aiškiai apibrėžti būsimų absolventų 

veiklos sritis, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir atitinkamai įvertinus kitų aukštųjų 

mokyklų vykdomų komunikacijos krypties programų specifiką. 

3.2. Apsvarstyti galimybę patikslinti Programos pavadinimą, kad jis labiau atitiktų Programos 

turinį ir studijų rezultatus, taip pabrėžiant ir Programos savitumą bei unikalumą. 

3.3. Apsvarstyti galimybę organizuoti gretutines tik Informacinių technologijų studijas ir, 

peržiūrėjus Programą, jai suteikti aiškesnį technologizuotos organizacijų komunikacijos veidą. 

3.4. Pertvarkius studijų planą, pašalinti abejones, kad Programoje trūksta kreditų pagrindinės 

studijų krypties dalykams. 

3.5. Nuosekliai laikytis teisės aktuose numatytos studijas reglamentuojančios terminijos, 

nepainioti studijų dalyko ir modulio sąvokų. 

3.6. Peržiūrėti ir atnaujinti dalykų aprašus, atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatų 

sąsajas, atitinkamai peržiūrėti numatomas dėstyti temas, vertinimo kriterijus, patikslinti 

aprašuose pateikiamus privalomos ir papildomos literatūros sąrašus. 

3.7. Užtikrinti Programos poreikius atitinkančią personalo kvalifikaciją, į dėstytojų kolektyvą  

įtraukti komunikacijos studijų krypties specialistų, turinčių pedagoginio, praktinio ir mokslinio 

darbo patirties. 

3.8. Aprūpinti Programą reikalinga moksline literatūra, nurodyta dalykų aprašuose.  

3.9. Įvertinti ciklinio studijų modelio taikymo praktines galimybes atsižvelgiant į dėstytojų ir 

studentų poreikius bei aukštojoje mokykloje turimus resursus.  

3.10. Siekiant studijų kokybės užtikrinimo, paskirstyti atsakomybes už studijų programos 

įgyvendinimą, dalykų aprašų rengimą ir atnaujinimą, personalo įtraukimą į studijų kokybės 

procesus tarp fakulteto, Komunikacijos instituto ir studijų komiteto. 
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IV. Apibendrinamasis įvertinimas 

 

Kauno technologijos universiteto ketinama vykdyti studijų programa Komunikacijos studijos 

vertinama neigiamai.  

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

įvertinimas, 

balai 

1 Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 1 

2 Programos sandara 1 

3 Personalas  1 

4 Materialieji ištekliai 3 

5 Studijų eiga ir jos vertinimas  2 

6 Programos vadyba  2 

 Iš viso:  10 

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: prof. dr. Gintaras Aleknonis  

  
  Grupės nariai: prof. dr. Kristina Juraitė 

                         doc. dr. Beata Grebliauskienė 

                           

                          

                           

 

 
 


