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I. ĮŽANGA 

Ekspertų grupė, susidedanti iš vadovo dr. Giedriaus Romeikos (Vilniaus universitetas) bei 

narių dr. Lidijos Kraujalienės (Mykolo Romerio universitetas) ir Pauliaus Vaitiekaus (Vytauto 

Didžiojo universitetas) 2021 m. gegužės-birželio mėn. laikotarpiu atliko ketinamos vykdyti 

studijų programos Skaitmeninis verslas ir inovacijos (po ekspertų rekomenduotų pataisymų 10 

d.d. bėgyje programos pavadinimas pakoreguotas į Verslumas ir inovacijos)(toliau – Programa) 

išorinį vertinimą. 

Programos rengėjas – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (toliau – Universitetas),   

viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip uždaroji akcinė bendrovė ir turintis aukštosios 

mokyklos statusą pagal Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymą bei galintis teikti 

aukštąjį išsilavinimą liudijančius bakalauro, magistro, daktaro diplomus.  

Programos vertinimas vykdytas šiais pagrindiniais etapais: 

– išanalizuota Programos rengėjų pateikta medžiaga (ketinamos vykdyti studijų programos 

aprašas (toliau – Aprašas) bei jo priedai (studijų dalykų aprašai; dėstytojų gyvenimo 

aprašymai; studijų programos duomenys ir kt.) bei šių dokumentų analizės pagrindu parengti 

pirminiai pastebėjimai ir suformuluoti tikslinantys klausimai; 

– 2021 m. gegužės 25 d. įvyko nuotolinis ekspertų grupės vizitas į Universitetą, kurio metu 

buvo surinkta papildoma informacija – užduoti patikslinantys klausimai į susitikimus 

atvykusiems suinteresuotų Programos vykdymu grupių atstovams (Universiteto 

administracijai; Programos aprašo rengimo grupei; numatomiems Programos dėstytojams; 

socialiniams partneriams, kurie suinteresuoti pagal Programą numatomais rengti specialistais), 

susipažinta su Programos realizavimui pasitelkta Universiteto  turima materialiąja baze (prieš 

vizitą ekspertų grupei pateikta filmuota medžiaga, susitikimo metu informacija papildyta 

žodžiu atsakius į tikslinamuosius klausimus); 

– remiantis Aprašu bei jo priedais, vizito metu surinkta informacija buvo parengtas Programos 

vertinimo išvadų projektas. 

Atlikto vertinimo pagrindu, atsižvelgiant į reikalavimus, išdėstytus pagrindiniuose 

reglamentuojančiuose teisės aktuose, tokiuose kaip Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų 

aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. V-1168); Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodika (patvirtinta 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149) ir kt., 

ekspertai suformulavo rekomendacijas Programos rengėjams, kurių dalį buvo paprašyta 

įgyvendinti  per 10 darbo dienų nuo Programos vertinimo išvadų projekto gavimo dienos. 

 2021 m. liepos 1 d. buvo gautas atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas pakoreguotas  Aprašas 

ir šios išvados buvo papildytos atsižvelgiant į atliktas Programos korekcijas. 
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II. PROGRAMOS ANALIZĖ 

2.1. STUDIJŲ TIKSLAI, REZULTATAI IR TURINYS 

● Programos tikslų ir studijų rezultatų atitikties visuomenės ir (ar) darbo rinkos poreikiams 
įvertinimas. 

Nepaisant Programos apraše išvardintų Programos studijų rezultatų aktualumą lemiančių 
aplinkybių (p. 9-11), profesinės veiklos sričių, kurioms pagal Programą rengiami specialistai (p. 
12), virtualaus vizito į Universitetą metu visų pokalbių grupių (administracijos atstovų,       
Programos rengimo grupės, numatytų programos dėstytojų ir socialinių dalininkų 
suinteresuotų programos vykdymu) iš esmės vienodai perteikta Programos vizija leidžia 
konstatuoti, jog pagrindinis Programos orientyras - antrepreneriškos ir intrapreneriškos veiklos 
ugdymas jas realizuojant pirmiausia per verslo startuolių veiklos organizavimą. Sunku 
pasakyti, ar startuolių skaičiaus didinimas tokiais metodais (bakalauro lygmenyje suteikiant 
kompetencijų kurti startuolį, neužtikrinus pakankamų kompetencijų konkretaus verslo 
dalykinėje srityje) yra sveikintinas, atsižvelgiant į verslo startuolių sėkmingos, tvarios ir 
ilgalaikės veiklos tikimybę bei stojančiųjų lūkesčius apie sėkmingą ir tvarią profesinę karjerą. 
Taip pat ir tradiciniai darbo rinkos poreikių indikatoriai (laisvos darbo vietos, Užimtumo 
tarnyboje registruotų asmenų duomenys, ūkio subjektų plėtros planai ir pan.) nėra tiesiogiai 
pritaikytini entreprenerių poreikio įvertinimui. Taipogi, išanalizavus Programos dalykų 
aprašus peršasi išvada, jog Programos rengėjai gebėjimą naudotis skaitmeniniais      įrankiais 
skirtais verslo organizavimo/valdymo metodų, principų (Dizaino mąstysena; Duomenų 
analitika ir vizualizacija; Vartotojų patirties projektavimas; Socialinių medijų rinkodara ir pan.) 
įgyvendinimui, sutapatina su gebėjimais organizuoti skaitmeninį verslą (t.y. tarsi ignoruojami 
skirtumai egzistuojantys tarp verslo skaitmeninimo (angl. Business Digitization) verslo 
skaitmenizavimo (angl. Business digitalization)ir skaitmeninės transformacijos (angl. Digital 
transformation) apibrėžimų). 
 

Pataisymai, kurie buvo atlikti reaguojant į ekspertų pastabas         
Pakoreguotas Programos pavadinimas, tikslas, optimizuoti studijų rezultatai. Nepaisant to, jog 
ir susipažinus su pakoreguotu Aprašu vis dar sunku pasakyti, ar startuolių skaičiaus didinimas 
tokiais metodais (bakalauro lygmenyje suteikiant kompetencijų kurti startuolį, neužtikrinus 
pakankamų kompetencijų konkretaus verslo dalykinėje srityje) yra sveikintinas, atsižvelgiant į 
verslo startuolių sėkmingos, tvarios ir ilgalaikės veiklos tikimybę bei stojančiųjų lūkesčius apie 
sėkmingą ir tvarią profesinę karjerą. Iš kitos pusės, informacija, gauta virtualaus susitikimo su  
socialiniais partneriais, kurie suinteresuoti pagal Programą numatomais rengti specialistais 
metu, leidžia konstatuoti šios Programos atitikimą visuomenės bei darbo rinkos poreikiams. 
 

 Programos tikslų ir studijų rezultatų atitikties institucijos misijai, veiklos tikslams ir 
strategijai įvertinimas. 

Susipažinus su Universiteto misija, veiklos tikslais ir strategija (p. 13-14), ir juos sugretinus su 
Programos numatomais studijų rezultatais ir studijų dalykų aprašais konstatuotinas idėjinis 
neatitikimas: Programa atrodo artimesnė profesiniam bakalaurui/kolegijai nei universitetui. Jis 
pasireiškia per dominuojantį praktinio pobūdžio tiek mokymo(si) proceso organizavimą, tiek 
per socialinių partnerių keliamus lūkesčius Programos absolventams, siejamus išimtinai su 
atitinkama motyvacija bei galimybėmis produktyviai dirbti konkrečiose apibrėžtose veiklos 
pozicijose (ypač aktyvių pardavimų B2B srityje). Programoje pasigendama fundamentaliųjų su 
veiklos organizavimo procesais susijusių žinių  bei akademinės-mokslinės veiklos pradmenų 
(būdingų universitetinių studijų absolventams) įgūdžių ir kompetencijų perteikimo. Nepaisant 
aiškaus virtualaus susitikimo metu Programos  rengėjų konstatavimo, jog Programa nėra skirta 
IT srities specialistų rengimui, pateiktasis pavadinimas (Skaitmeninis verslas ir inovacijos), 
atskiri numatomi Programos studijų rezultatai (LO4; LO7; LO10) demonstruoja atitinkamas 
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Programos ambicijas Informatikos mokslų studijų krypčių grupei, kurių reikalavimų 
analizuojama Programa netenkina. 
 
Pataisymai, kurie buvo atlikti reaguojant į ekspertų pastabas 
Pakoreguotas studijų tikslas LO4 bei atsisakyta tikslo LO10. Programos rengėjų pateiktame 
pakoreguotame  Apraše, 14-16 puslapiuose išsamiai pagrindžiama Programos tikslų ir studijų 
rezultatų atitiktis institucijos misijai, veiklos tikslams ir strategijai išskiriant kertinius 
momentus, tokius kaip pasirengimas dirbti daugiakultūrėje globalioje rinkoje, socialiai 
atsakingų absolventų ugdymas, lyderystės gebėjimai. Šių gebėjimų ugdymas pagrindžiamas 
sąsajomis su konkrečiais Programos studijų dalykais, mokymo(si) metodais, tad galima 
konstatuoti jog Programos tikslai ir studijų rezultatai iš esmės atitinka institucijos misijai, 
veiklos tikslams ir strategijai. 
 
● Programos atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimas. 
Programa atitinka formaliuosius reikalavimus (tiksliau minimalias skaitines reikšmes) 
universitetinio bakalauro studijų programai. Pagrindinės abejonės yra, ar 180 kreditų 
Programos apimtis yra pakankama plačios aprėpties tikslo (Verslo ir viešoji vadyba + 
Informatikos mokslai) studijų rezultatams pasiekti. 
 
Pataisymai, kurie buvo atlikti reaguojant į ekspertų pastabas 
Pakoreguotas Programos pavadinimas į Verslumas ir inovacijos, tikslas, optimizuoti studijų 
rezultatai. Susipažinus su korekcijomis galima konstatuoti jog Programos apimtis yra 
pakankama studijų rezultatams pasiekti. 
 
● Programos studijų tikslų, studijų rezultatų, mokymo (-si) ir vertinimo metodų suderinamumo 

įvertinimas. 
Programoje bus stiprinama studentų mokymosi patirtis taikant inovatyvius mokymo metodus, 
tokius kaip „apversta klasė“ (Flipped classroom), į problemų sprendimą sutelktos mokymosi 
metodikos, kaip pvz., diskusijos po verslo modelių ar video medžiagos pristatymų, bendrų 
sprendimų paieška, eksperimentavimas, interaktyvios diskusijų grupės su tikslinėmis verslo 
auditorijomis, refleksija ir grįžtamasis ryšys iš studentų ir verslo atstovų. Kūrybiškumo ir 
inovatyvaus mąstymo ugdymui Programoje numatyta taikyti dizaino mąstysenos (“Design 
thinking”) metodus ir įrankius, ir skatinti kūrybinį mąstymą naudojant interaktyvias vizualaus 
bendradarbiavimo įrankius (Mural /Miro). 
Įvertinus pateiktus duomenis bei surinktą informaciją virtualaus vizito metu, konstatuotina 
susidariusi dvejopa padėtis: 
- iš vienos pusės, atsižvelgiant į Programos rengėjų, socialinių partnerių deklaruotą Programos 
viziją (Entrepreneurship in Tech) ir orientaciją į antrepreneriškos/intrapreneriškos veiklos 
ugdymą, žinių, įgūdžių bei gebėjimų, reikalingų startuolių veiklos organizavimui,suteikimą, 
didžioji dalis numatomų studijų rezultatų,  studijų dalykų mokymo (-si) ir vertinimo metodų 
dera tarpusavyje ir atitinka Programos viziją; 
- iš kitos pusės, atsižvelgus į universitetinių studijų skiriamuosius bruožus (lyginant su 
kolegijomis, turintis suteikti platesnes kompetencijas absolventams, pakloti pirmuosius 
akademinius, mokslo vystymo pagrindus), Programos tikslą, atskirus studijų rezultatus (pvz. 
LO1, LO3, LO4, LO10), Programos pavadinimą, konstatuotinas atskirų fragmentų 
nesuderinamumas arba tiksliau studijų rezultatų, mokymo (-si) ir vertinimo metodų 
nepakankamumas kokybiškam tikslo ir visų Programoje išvardintų rezultatų pasiekimui.      
 
Pataisymai, kurie buvo atlikti reaguojant į ekspertų pastabas 
Pakoreguoti studijų tikslai LO1 ir LO4 bei atsisakyta tikslų LO3 ir LO10. Įvertinus atliktas 
korekcijas galima konstatuoti jog atsižvelgiant į Programos rengėjų, socialinių partnerių 
deklaruotą Programos viziją (Entrepreneurship in Tech) ir orientaciją į 
antrepreneriškos/intrapreneriškos veiklos ugdymą, žinių, įgūdžių bei gebėjimų, reikalingų 
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startuolių veiklos organizavimui, suteikimą, numatomi studijų rezultatai, studijų dalykų 
mokymo (-si) ir vertinimo metodai iš esmės dera tarpusavyje ir atitinka Programos viziją. 
 

 Programos dalykų (modulių) visumos, užtikrinančios studento nuoseklų kompetencijų 
ugdymą(-si) įvertinimas. 

Programos rengėjų teigimu, Tęstinis verslo vystymo projektas (p. 25) ir Programos studijų 
moduliai pagal mokymosi tikslų grupes (5 lentelė) yra kertiniai principai, užtikrinantys 
nuoseklų kompetencijų ugdymą. Nepaisant šių faktų, atsižvelgus į Programos pavadinimą, 
tikslą, rezultatus ir suteikiamą universitetinio bakalauro išsilavinimą tenka konstatuoti, jog 
Programa atrodo pakankamai “paviršutiniška”, suteikianti šiai dienai aktualias ar “madingas” 
žinias (arba tiksliau, supažindina bei išmoko naudotis šiuolaikiniais veiklos organizavimo bei 
vykdymo įrankiais, metodais, technologijomis), tačiau supažindinimas su šiuolaikinėmis 
tendencijomis (pvz. Business Model Canvas, LeanStartup, Design Thinking, Agile ir pan.) 
“užgožia” teorinių vadybos ir IT sričių pagrindų (bazinių žinių ir veiklos organizavimo bei 
vykdymo principų) perdavimą studentams, paprastai realizuojamus studijų programoje 
pasitelkiant tokius dalykus kaip Vadybos pagrindai, Ekonomikos pagrindai, Matematika, Verslo 
filosofija ir kt.).  
 
Pataisymai, kurie buvo atlikti reaguojant į ekspertų pastabas 
Pakoreguotas Programos dalykų tinklelis, atskiri studijų dalykai (Ekonomikos, verslo ir 
vadybos pagrindai (reikia pastebėti jog šio dalyko aprašo ekspertams pakoreguotame Apraše bei 
jo prieduose rasti nepavyko); Bakalauro baigiamasis darbas/projektas; Verslumas ir 
technologijomis grįsto verslo vystymas; Web ir mobiliųjų aplikacijų dizaino pagrindai; 
Programavimas; Kritinis mąstymas ir sprendimų priėmimas; Gerovės Ekonomika; CAD ir kt.). 
Įvertinus atliktas korekcijas galima konstatuoti jog Programos dalykų (modulių) visuma 
užtikrina studento nuoseklų kompetencijų ugdymą(-si). 
 
● Galimybių studijuojantiesiems individualizuoti programos struktūrą atsižvelgiant į 

asmeninius mokymosi tikslus bei numatytus studijų rezultatus įvertinimas. 
Formalusis studento pasirinkimas - du 6 kreditų studijų moduliai iš 3 siūlomų. Programoje 
sunkiai identifikuojami studijų dalykai, kurie gali būti priskiriami bendrosioms 
universitetinėms studijoms, paprastai skirti akiračio praplėtimui, saviugdai. Nepaisant 
Programos rengėjų teigimo, jog Programos individualizavimas įgyvendinamas per nuolatinių/ 
tęstinių konsultacijų su atskirų dalykų (modulių) dėstytojais užtikrinimą (informacija gauta 
nuotolinio vizito metu) bei deklaruotą galimybę dalį studijų praleisti užsienio universitetuose 
(p. 28), darytina išvada apie minimalias arba ribotas studento galimybes individualizuoti 
studijų programos turinį. 
 
Pataisymai, kurie buvo atlikti reaguojant į ekspertų pastabas 
Išplėstas pasirenkamųjų dalykų sąrašas. Studentai gali pasirinkti vieną iš siūlomų dalykų 
trijuose semestruose (Aprašo p. 28). Darytina išvada jog korekcijos atliktos tinkamai ir 
konstatuojama, jog studijuojantiems bus suteikiama pakankamai galimybių individualizuoti 
Programos struktūrą atsižvelgiant į asmeninius mokymosi tikslus bei numatytus studijų 
rezultatus. 
 
Pagrindinės srities stiprybės:  

1.    Aiški Programos vizija; 

2.    Programos rengėjų ir socialinių partnerių lūkesčių derėjimas. 

 

Pagrindiniai srities tobulintini aspektai: 
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1.    Programos vizijos suderinimas su Programos pavadinimu, tikslu, studijų rezultatais 

(po korekcijų ištaisyta); 

2.    Programos vizijos suderinimas su Universiteto misija, veiklos tikslais ir strategija 

(po korekcijų ištaisyta);  
3.  Programos apimtis bei dalykai (moduliai) neužtikrina studijų     tikslo ir rezultatų 

pasiekimo (po korekcijų ištaisyta); 

4.    Ribotos galimybės studijuojantiesiems individualizuoti Programos struktūrą (po 

korekcijų ištaisyta). 

 

2.2. MOKSLO (MENO) IR STUDIJŲ VEIKLOS SĄSAJOS 

● Aukštosios mokyklos vykdomos mokslo (meno) veiklos lygio pakankamumo su studijų 
kryptimi susijusioje mokslo (meno) kryptyje įvertinimas. 

Remiantis Lietuvos mokslų tarybos (LMT) 2017-2019 metų socialinių mokslų srities darbų 
kasmetinio formaliojo vertinimo rezultatais pagal kryptis, Universitetas rodo gerus rezultatus 
Vadybos mokslo kryptyje (2017 m. taškų suma - 169,31 (6 vietoje tarp visų 21 institucijų), 
2018 m. – 175,60 (6 vietoje tarp 19 institucijų). Ekonomikos mokslų kryptyje Universiteto 
rezultatai yra žemesni (svertinė taškų suma 2017 m. buvo 72,00 (11 vietoje tarp visų 17 
institucijų, 2018 m. - 34,26 (11 vietoje tarp 15 institucijų), remiantis preliminariais 2019 m. 
formaliojo vertinimo rezultatais pagal kryptis, svertinė taškų suma ekonomikos mokslų 
kryptyje turi būti - 132,85. 

Vadybos kryptyje [2017-2019] m. laikotarpiu pateikti stipriausi mokslo darbai, kurių objektai: 
pirkimai (verslo žurnalas), vadovavimo projektuose valdymas (projektų valdymo žurnalas); 
žmogiškųjų išteklių (Žmogiškųjų išteklių valdymo žurnalas). Tuo tarpu ekonomikos kryptyje 
[2017-2019] m. laikotarpiu pateikti stipriausi mokslo darbai, kurių objektai: ilgalaikė priežiūra 
(žurnalas Socialinė politika ir administravimas); BVP (žurnalas Cliometrica), automatika ir 
darbo ateitis (žurnalas Ateities sandoriai).  Pagal MOSTA vertinimą bendrai Universiteto 
mokslinė veikla įvertinta įverčiu – 4,15 (iš 5 balų), aukščiausias balas tarp visų Lietuvos 
universitetų (2013 – 2017 m vertinimo laikotarpis). 

Apibendrinant galima teigti, kad Universiteto mokslo produkcija aukštai vertinama tarptautiniu 
mastu. Nors Universitetas demonstruoja gerus mokslo rezultatus Vadybos kryptyje 
(stipriausios sritys: projektų valdymas, žmogiškieji ištekliai, verslo procesai), ir žemesnius – 
Ekonomikos kryptyje, pagal pateiktas mokslines publikacijas pasigendama mokslo rezultatų 
skaitmeninės ekonomikos srityje, ir skaitmeninių verslo procesų vadybos srityje, kadangi  
Programą ketinama vykdyti skaitmeninio verslo srityje (verslo kryptyje). 

● Studijų turinio susiejimo su naujausiais mokslo, meno ir technologijų pasiekimais įvertinimas. 

Vertinant mokslinių tyrimų ir Programos sąsajas, Universitetas demonstruoja stiprius projektų 
valdymo rezultatus, o taip pat yra gavęs apdovanojimų 2019 m. už tarptautinį mokslinių tyrimų 
projektą Balanced Leadership in Projects, o Tarptautinė projektų valdymo asociacija (IPMA) 
skyrė apdovanojimą kategorijoje IPMA Research Award.  

Inovacijų srityje Universitetas veikia gana aktyviai. Edvard Elgar (JAV) leidykla 2020 metais 
išleido Universiteto dėstytojų knygą „Innovation Management“. Pasak Programos rengėjų, 
knyga bus panaudota dėstymui šioje Programoje. Pateiktų publikacijų kontekste inovacijų 
srityje publikacijų objektais yra verslumas, nuotolinis darbas, pradinio lygio darbo 
pretendentai, automatika ir darbo ateitis, organizacijų socialinės žinios, lyderystė, vadovavimas 
projektuose, naujoviško darbo elgesio ir vadovavimo santykis. 



2 

Nors tarp mokslinių tyrimų projektų yra minimas vienas projektas, susijęs su pramonės 4.0 
iššūkiais, tarp pateiktų projektų trūksta Programai talkinančių projektų, kurių objektais būtų 
skaitmeninio verslo veiklos ir procesai. 

Universiteto moksliniai tyrimai 2020-2025 m. numatyti tematikose: Naujos technologijos ir 
entreprenerystė bei Tvarus augimas, kurios pilnai atitinka Programos kryptį. 

Tuo tarpu mokslinių tyrimų didžiausias finansavimo šaltinis yra konkursinis finansavimas,  kas 
leidžia manyti, kad vykdomi stiprūs moksliniai tyrimai, kurie yra remiami nacionaliniu ir 
tarptautiniu mastu. Universitetas siūlo nemažą gradaciją ir priemones, numatytas mokslinių 
veiklų finansavimui, pvz.: premijavimas už aukšto lygio publikacijas (20 tūkst. eur/s.m.), 
duomenų bazių prenumerata (apie 30 tūkst. eur), mokslinių kompetencijų ugdymas (24 tūkst. 
eur/s.m.), mokslinės išvykos (10 – 12 tūkst. eur/s.m.), mokslinių tyrimų veiklų ir 
doktorantūros tyrimų veiklų administravimas (50 – 60 tūkst. eur/s.m.), akademinių darbuotojų 
atlyginimų, skirtų mokslinių tyrimų vykdymui, dalis (300 – 400 tūkst. eur/s.m.), mokslinių 
projektų įgyvendinimo kaštai sudaro apie 500 tūkst. eur/s.m. Apibendrinant galima teigti, kad 
nemažai priemonių numatyta mokslinių veiklų finansavimui, kas leidžia manyti, kad 
skaitmeninio verslo ir inovacijų mokslinė veikla bus skatinama ir premijuojama gana 
sėkmingai. 

Apraše yra teigiama, kad Programa suteikia galimybių naudoti naujausius mokslo 
technologinius pasiekimus ir išbandyti skaitmeninius verslo ir projektų vadybos įrankius, 
tačiau lieka neaišku, kokie konkrečiau įrankiai yra numatyti. 

Apibendrinant galima teigti, kad Universitetas demonstruoja gerus mokslo rezultatus Vadybos 
kryptyje (stipriausios sritys: projektų valdymas, žmogiškieji ištekliai, verslo procesai), ir 
žemesnius – Ekonomikos kryptyje. Vertinant pateiktų mokslo publikacijų objektus, 
skaitmeninio verslo objektų nėra gausu, labiau išsiskiria projektų valdymas, pirkimai, 
žmogiškieji ištekliai, inovacijos, BVP, ilgalaikė priežiūra, automatika ir pan. Todėl, pagal 
pateiktas mokslines publikacijas, kol kas trūksta mokslinės produkcijos rezultatų skaitmeninės 
ekonomikos srityje ir skaitmeninių verslo procesų vadybos srityje, nes Programą ketinama 
vykdyti skaitmeninio verslo srityje. Nors projektinė veikla vykdoma gana plačiai, trūksta 
mokslo ir inovacijų projektų, sietinų su skaitmeninimu, kas atneštų pridėtinę vertę  Programos 
specifikai. 
 
Pataisymai, kurie buvo atlikti reaguojant į ekspertų pastabas: 
Papildytas mokslinių tyrimų projektų skaitmeninio verslo ir inovacijų tematikoje sąrašas 
(Aprašas, psl. 35-36). 
Papildytas pranešimų mokslinėse konferencijose verslumo ir inovacijų tematikoje sąrašas 
(Aprašas, psl. 33-34). 
Nors yra dalinai papildytas mokslinių tyrimų projektų skaitmeninio verslo ir inovacijų 

tematikoje sąrašas, ir papildytas pranešimų mokslinėse konferencijose verslumo ir inovacijų 

tematikoje sąrašas, tačiau jis nėra pakankamas, todėl darytina išvada, kad vis dar trūksta 

mokslinės produkcijos rezultatų skaitmeninės ekonomikos srityje ir skaitmeninių verslo 

procesų vadybos srityje, nes pagal Aprašo 13 p., Programos Verslumas ir inovacijos akcentu 

išlieka skaitmeninių kompetencijų vystymas. 

 

 

Pagrindinės srities stiprybės:  
1.    Aukšti Universiteto bendri mokslo rezultatai Vadybos kryptyje. 

2.    Mokslinių veiklų finansavimo priemonių gausa. 
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Pagrindiniai srities tobulintini aspektai: 

1.  Trūksta mokslinės produkcijos rezultatų skaitmeninės ekonomikos srityje ir 

skaitmeninių verslo procesų vadybos srityje; 

2.   Trūksta mokslo ir inovacijų projektų, sietinų su skaitmeninimu; 

 

2.3. STUDENTŲ PRIĖMIMAS IR PARAMA 

 
● Studentų atrankos ir priėmimo kriterijų ir proceso tinkamumo ir viešumo įvertinimas. 
Priėmimą į Programą ISM planuoja organizuoti keliais etapais: ISM išankstinis priėmimas, 
pagrindinis priėmimas (LAMA BPO), ISM papildomas priėmimas. Stojant į studijų programą 
išankstinio priėmimo metu bus atsižvelgiama ne tik į akademinius rezultatus, bet ir stojančiojo 
motyvaciją. Stojimo metu konkursinį balą sudaro 10-12 klasių metinių pažymių vidurkis: 
matematikos (0,4 balo), lietuvių kalbos (0,3 balo) ir anglų kalbos (0,3 balo) bei motyvacijos 
studijuoti įvertinimas. Motyvacija studijuoti vertinama motyvacinio pokalbio metu, kurį vykdo 
Išankstinio priėmimo komisija. Pokalbis vyksta lietuvių ir anglų kalbomis, motyvacija 
vertinama 10 balų sistemoje.  
 
Bendrasis priėmimas (LAMA BPO) vykdomas vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos įgaliotos institucijos – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam 
priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka. Konkursinis 
balas sudaromas iš matematikos (0,4 balo), lietuvių kalbos ir literatūros (0,2 balo), 
istorijos/geografijos/informacinių technologijų/užsienio kalbos (0,2 balo) ir bet kurio dalyko, 
nesutampančio su kitais dalykais (0,2 balo). 
 
Likus laisvų vietų, Universitetas gali skelbti papildomą priėmimą, informacija apie papildomą 
priėmimą viešinama www.ism.lt. 
 
Tad studentų atrankos ir priėmimo kriterijai tinkami ir bus tinkamai viešinami išnaudojant 
patikimas viešinimo priemones. Informacija bus prieinama ir lengvai pasiekiama ISM  
internetiniame puslapyje. 
 
● Užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio neformalaus ir savaiminio 

mokymosi pripažinimo tvarkos ir jos taikymo įvertinimas. 
Pateikusiems prašymus priimti į ISM studijų programas https://my.ism.lt elektroninėje 
sistemoje, užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą atlieka ISM kokybės vadybininkas, 
vadovaudamasis Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal 
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinio pripažinimo 
ISM Vadybos ir ekonomikos universitete taisyklėmis. 
 
ISM, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 
rugpjūčio 6 d. Nr. V-1174 įsakymu „Dėl dalinių studijų aukštosiose mokyklose rezultatų 
įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra nustačiusi kreditų perkėlimo principus ir 
absolventų bei asmenų, studijavusių ar studijuojančių Lietuvos aukštojo mokslo institucijose ar 
užsienio šalyje pagal aukštojo mokslo programas, studijų rezultatų pripažinimo ir registravimo 
principus, įskaitant asmenų, kurie nenuosekliu būdu studijavo arba nebaigė studijų per 
nustatytą studijų laikotarpį, ir kurie siekia tęsti studijas ISM toje pačioje arba kitoje studijų 
programoje, rezultatus. 
 
Studento, kuris mokėsi aukštojo mokslo įstaigoje užsienyje pagal studijų sutartį (Erasmus ar 
kitą ISM mobilumo programą) tam tikrą studijų laikotarpį, ir kuris programos direktoriui 
pateikė studijuotų dalykų, studijų rezultatų ir studijų užsienyje trukmės patvirtinimą, studijų 

http://www.ism.lt/
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rezultatai pripažįstami be apribojimų, jei nenustatoma skirtumų, susijusių su studijuotais 
moduliais. 
 
Jei studentas siekia, kad būtų pripažinta dalis kitoje institucijoje studijuotos programos, jis 
pateikia studijuotų dalykų akademinę pažymą. Jei studentų pasiekimai yra mažesni negu 6 (10 
balų skalėje), jie nėra pripažįstami. 
 
Tad galima teigti, jog Programos apraše nurodyta aiški užsienyje įgautų kvalifikacijų ir dalinių 
studijų metu įgautų žinių užskaitymas. 
 
● Studentams teikiamos akademinės, finansinės, socialinės, psichologinės ir asmeninės paramos 

tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo įvertinimas. 
ISM pradeda teikti akademinę ir socialinę paramą studentams per Įvadinę savaitę (Way Week), 
kuomet Universiteto administracija išsamiai supažindina studentus su mokymosi programa, 
tikslais, procesu, vertinimo sistema bei grupinio projektinio  darbo  principais. Orientavimosi 
paslaugos studentams yra prieinamos visą studijų laikotarpį, užtikrinama akademinė ir 
psichologinė parama. Studentams pateikiamas Mentorių sąrašas iš dėstytojų ir socialinių 
partnerių, su kuriais turės galimybę konsultuotis. 
 
ISM teikia visokeriopą finansinę paramą studentams – studijų lengvatas, įvairias stipendijas 
(pvz. skatinamoji, socialinė, 100 talentų stipendija, Magistrų klubo stipendija, studijų 
stipendija). Stipendijos skiriamos remiantis Skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatais, 
kuriuose nurodyti konkretūs reikalavimai, siekiant pretenduoti į stipendiją. 
 
Susitikimo su ekspertų grupe metu ISM dėstytojai akcentavo studentų konsultacijas, kuriomis 
studentai naudojasi visą studijų laikotarpį. Konsultacijos teikiamos pagal poreikį, esant 
didesnei paklausai, skiriamos papildomos valandos konsultuotis, taip pat organizuojamos 
konsultacijų dienos. Vizito metu buvo pastebėta, jog konsultacijos yra efektyvus būdas 
studentams suteikti pagalbą ir papildomą mokomąją medžiagą, siekiant pagerinti studijų 
rezultatus. 
 
Susitikimo su ekspertų grupe metu ISM administracija pabrėžė, jog Universitete yra 2 
psichologai, dirbantys pilnu etatu. Psichologinės konsultacijos yra teikiamos tiek studentams, 
tiek ir dėstytojams. Pačios konsultacijos prieinamos lietuvių ir anglų kalbomis. Studentai 
aktyviausiai konsultacijomis naudojasi sesijos metu. Administracijos nuomone, psichologinė 
parama studentams pakankama, laiku ir visiems prieinama bei veiksminga. 
                       
Apibendrinant, įstojusiems ir jau studijuojantiems ISM teikiama visokeriopa akademinė, 
finansinė, psichologinė ir asmeninė parama. Remiantis Programos apraše pateikta ir susitikimo 
metu gauta informacija, visos teikiamos paramos rūšys yra pakankamos ir veiksmingos. 
 
● Informacijos apie studijas ir studentų konsultavimo pakankamumo įvertinimas. 
Programos apraše teigiama, jog studentų informavimas apie studijas prasideda Įvadinės 
savaitės metu, kuomet Programos direktorius ir keli dėstytojai išsamiai supažindina studentus 
su mokymosi programa, tikslais, procesu, vertinimo sistema ir grupinio projektinio darbo 
principais.  Studentai supažindinami su mokymosi aplinka, įrankiais, infrastruktūra.  
 
Vykstant susitikimams su Programos vadovu ir studijų vadybininke, studentai detaliai 
supažindinami su ISM misija, vertybėmis, Studijų programos tikslu ir kt. Susitikimo metu taip 
pat akcentuojamas ir Etikos kodeksas bei ISM studijų reguliaminas. 
 
Universitete veikia ir Karjeros centras, kuriame studentai turi galimybę gauti kvalifikuotą 
konsultavimą karjeros klausimais. Konsultacijos teikiamos įvairiomis temomis: kaip parengti 
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profesionalų CV, motyvacinį laišką, kaip pristatyti socialiniuose tinkluose, rasti darbą ir (ar) 
stažuotę; mokymai ir (arba) seminarai karjeros klausimais; susitikimai, atviros paskaitos, 
seminarai, projektai su potencialiais darbdaviais; ISM klubų veiklos. 
 
Apibendrinant, įstojusiems suteikiama visa informacija apie studijas, teikiamos studentų 
konsultavimo paslaugos, kurios yra pakankamos ir lengvai prieinamos norinčiam jas gauti. 
Informacija yra prieinama visiems, kadangi tai yra pristatoma Įvadinės savaitės metu bei 
prieinama ISM internetiniame puslapyje. 
 
Pagrindinės srities stiprybės:  

1.     Efektyvus  akademinės, finansinės ir psichologinės paramos teikimo procesas bei 
procedūros. 
 
Pagrindiniai srities tobulintini aspektai: 

Nepastebėta. 
 

2.4. STUDIJAVIMAS, STUDIJŲ PASIEKIMAI IR ABSOLVENTŲ UŽIMTUMAS 

● Mokymo ir mokymosi proceso, leidžiančio atsižvelgti į studijuojančiųjų poreikius ir 
įgalinančių juos pasiekti numatytus studijų rezultatus, įvertinimas.  

Programos apraše teigiama, jog Programoje vyrauja į studentą sutelktas, interaktyvus, 
išsaugantis pusiausvyrą tarp griežtų reikalavimų ir praktinių gebėjimų mokymas (-sis). Studijų 
procese bus taikomas mišrus ugdymo modelis, taikant įvairius mokymo ir mokymosi metodus 
– atvejų analizė, seminarai, grupiniai projektai, praktinės užduotys, vizitai į įmones, studentams 
bus suteikiama galimybė dirbti individualiai ir grupėmis, integruoti teorines bei praktines 
žinias, taikyti šiuolaikines informacines technologijas, suteikiančias galimybę tikslingai mokytis 
ir siekti laukiamų studijų rezultatų. Tačiau kyla klausimas, ar studijų procese nėra numatyta 
per daug praktinių užsiėmimų (hakatonas, tęstinis projektas per visą Programą, pavyzdžiui, 
studijų dalykai, kurie reikalauja daug praktinio taikymo - Dizaino mąstysena ir socialiniai 
tyrimai, Vartotojų patyrimo projektavimas ir prototipų kūrimas, Google Sprint ir Lean Startup 
metodologijos, Taikomosios skaitmeninės technologijos ir kt.). Siekiant atliepti studijuojančiųjų 
poreikius ir įgalinti juos pasiekti numatytus studijų rezultatus, turėtų būti skiriamas didesnis 
dėmesys teorinėms studijoms, norint įgauti bazinių žinių. Taip pat studentams suteikiamos 
ribotos galimybės pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus, kadangi šiai akimirkai Programos 
apraše yra nurodyti tik 3 laisvai pasirenkami dalykai, iš kurių studentai turi galimybę pasirinkti 
du.  
 
Studentai apie numatytą studijų planą bei modulius informuojama Įvadinės savaitės metu, 
tačiau pasigendama aiškumo Programos apraše, ar studentai bus informuojami kiekvieną 
semestrą dėl numatomų studijų dalykų, metodų, tvarkos ir kt. 
Susitikimo su ekspertų grupe metu buvo nurodyta, jog ISM yra pasirengęs ir po pandemijos 
taikyti mišrų studijavimo modelį. Pateiktame studijų tinklelyje yra numatytas dalinis 
Programos vykdymas nuotoliniu būdu vykdant tam tikrus studijų modulius išskirtinai nuotoliu. 
 
Apibendrinus aukščiau pateiktą informaciją, ekspertų nuomone, ISM yra pakankamai 
pasiruošęs vykdyti studijų procesą tiek auditoriniu, tiek ir nuotoliniu būdu. Tačiau ekspertams 
kyla klausimas dėl didelio praktinių užsiėmimų kiekio, kadangi studentams gali pritrūkti 
galimybių įgyti teorinių žinių. Siekiant atliepti studijuojančiųjų poreikius ir įgalinti juos pasiekti 
numatytus studijų rezultatus, turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys teorinei medžiagai, 
norint įgauti bazines žinias. Taip pat studentams suteikiamos ribotos galimybės pasirinkti 
laisvai pasirenkamus dalykus, kadangi šiai akimirkai Programos apraše yra nurodyti tik 3 
laisvai pasirenkami dalykai, iš kurių studentai turi galimybę pasirinkti du. 
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Pataisymai, kurie buvo atlikti reaguojant į ekspertų pastabas 
Išplėstas pasirenkamųjų dalykų sąrašas. Studentai gali pasirinkti vieną iš siūlomų dalykų 
trijuose semestruose (Aprašo p. 28). Pataisymai atlikti tinkamai. 
 
● Sąlygų, užtikrinančių galimybes studijuoti socialiai pažeidžiamoms grupėms bei studentams 

su specialiaisiais poreikiais, įvertinimas. 
Remiantis Programos aprašu, ISM patalpos ir auditorijos pritaikytos specialiųjų poreikių 
turintiems studentams ir dėstytojams. Studentams su specialiais poreikiais užtikrinama prieiga 
prie mokymosi/ mokymo medžiagos, bibliotekos ištekliai prieinami per Moodle sistemą. 
 
Susitikimo su ekspertų grupe metu, dėstytojai išsakė, jog šiai dienai nėra didelio poreikio 
ugdytis papildomas kompetencijas darbui su individualių poreikių turinčiais studentais, tačiau 
atsirandant poreikiui, dėstytojai optimizuoja studijų procesą, jog jis atlieptų studento poreikius. 
Specialiųjų poreikių turintiems studentams gali būti individualizuotas studijų procesas pagal 
dėl negalios kylančius poreikius, parengti individualūs studijų planai, leidžiantys studijuoti 
savo tempu. 
 
Taip pat studentams iš socialiai pažeidžiamų grupių skiriama įvairi finansinė parama. 
Informacija apie paramos prieinamumą yra viešai prieinama ISM internetiniame puslapyje. 
Esant poreikiui, ISM nurodė, jog galėtų įsigyti ir papildomą įrangą, skirtą pritaikyti studijų 
infrastruktūrą individualių poreikių turintiems studentams. 
 
Apibendrinant ISM yra pasiruošę priimti studentus iš socialiai pažeidžiamų grupių, užtikrinti 
jiems atitinkamą infrastruktūrą bei finansinę paramą. 
 
● Akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo užtikrinimo politikos 

įgyvendinimo įvertinimas. 
ISM netoleruoja akademinio nesąžiningumo. Kaip tvirtinama Programos apraše bei ekspertų 
grupės susitikimuose su ISM atstovais, dėstytojai ir studentai supažindinami ir vadovaujasi 
bendraisiais akademinio sąžiningumo principo reikalavimais, reglamentuojančiais 
nusirašinėjimą, pasakinėjimą, ruošinukų naudojimą, elektroninių ir virtualiojo ryšio priemonių 
naudojimą ir kitus akademinės etikos pažeidimus. ISM dėstytojai ir studentai vadovaujasi 
Etikos kodeksu, patvirtintu 2011 m. spalio 17 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 01-07-56, atnaujintu 
2021 metais, kurio tikslas yra įdiegti ir išlaikyti aukštus profesinius ir etikos standartus, kurių 
laikosi Universiteto bendruomenės nariai. Jame apibrėžiamos tokios nuostatos kaip 
nešališkumas, žodžio laisvė, nediskriminavimas ir akademinis solidarumas. 
 
Apibendrinus, ISM turi aiškią politiką dėl akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir 
nediskriminavimo užtikrinimo. 
 
● Apeliacijų, skundų dėl studijų proceso teikimo ir nagrinėjimo procedūrų taikymo efektyvumo 

krypties studijose įvertinimas. 
ISM turi patvirtintą studentų apeliacijų tvarką (Akademinių apeliacijų procedūros, peržiūrėtos 
ir patvirtintos Rektoriaus 2021 m. vasario 23 d. Įsakymu Nr. 01-07-15). Jei klausimas yra 
susijęs su akademine etika, Apeliacijų komitetas perduoda jį Etikos komitetui. Šioje tvarkoje 
aiškiai apibrėžtos procedūros dėl apeliacijų teikimo, pagrindimo, pabrėžiamas studentų 
saugumas, kad dėl kreipimosi jis nepatirs jokios su tuo susijusios žalos. 
 
Apibendrinant, apeliacijų, skundų dėl studijų proceso teikimo ir nagrinėjimo procedūros 
reglamentuotos, skelbiamos viešai ISM tinklapyje. 
 
 Pagrindinės srities stiprybės:  

1. ISM yra pasiruošęs vykdyti Programą hibridiniu būdu. 
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Pagrindiniai srities tobulintini aspektai: 

1. Peržiūros ir kritinio Programos rengėjų (įsi)vertinimo reikalaujantis balansas (arba 
proporcijos) tarp išimtinai praktinių užsiėmimų ir teorinių (bazinių studijų 
krypties) žinių perteikimo. 

 

2.5. DĖSTYTOJAI 

 
● Programoje dirbančių dėstytojų skaičiaus, kvalifikacijos ir kompetencijos (mokslinės, 

didaktinės, profesinės) pakankamumo studijų rezultatams pasiekti įvertinimas. 
Dėstyti Programoje yra numatyti: 3 lektoriai, vienas doktorantas – lektorius, 4 - lektoriai 
turintys daktaro  laipsnį, vienas vyr. lektorius, 9 docentai, 6 profesoriai. Keturi Programoje 
numatyti dėstytojai specializuojasi ekonomikos kryptyje, 17 – vadybos srityje, 1 – psichologijos 
ir 1 – IT srityje (patirties vidurkis yra 5,7 m.). Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, yra 18 (75 %). 
Programoje numatyti 17 (71%) dėstytojų, kurie yra nuolatiniai Universiteto dėstytojai, o 7– 
vizituojantys dėstytojai. Dėstytojų, kurie dirbs ne mažiau kaip pusė etato yra numatyta 17 (71 
%) (skaičiuojant pagal dėstymo krūvį, neįtraukiant vadovavimo baigiamiesiems darbams, 
recenzavimo, darbo baigiamųjų darbų gynimo komisijose). Krypties dalykų dėstytojai, turintys 
mokslo laipsnį, sudaro 86% Programos dėstytojų (pagal Bendruosius studijų vykdymo 
reikalavimus turi  būti ne mažiau kaip 50 %). Gauta informacija leidžia teigti, kad surinkta 
kvalifikuota komanda Programai įgyvendinti. Tačiau programai verslo kryptyje būtinos verslo 
ir ekonomikos mokslų žinios, o turint omenyje skaitmeninio verslo kūrimą, reikalingi ir 
informacinių technologijų dalykų pagrindai.  Dėl to Programoje trūksta dėstytojų, kurie 
suteiktų ekonomikos, informacinių technologijų dalykų pagrindus studentams, kurie studijuos 
technologinių verslų kūrimo ir vystymo Programoje.  

● Sąlygų dėstytojų kompetencijoms tobulinti įvertinimas. 

Vertinant Programos aprašo informaciją (lent. 9) bei gautą informaciją iš susitikimų su 
dėstytojais ir administracija galima teigti, jog mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos skatinimo 
priemonių paketas yra pakankamas įgyvendinti dėstytojų stažuotėms, mobilumui, 
kvalifikacijos kėlimo mokymams, ir esant poreikiui gauti papildomą finansavimą iš 
administracijos vadovybės. Pasak Programos rengėjų, infrastruktūros užtikrinimo darbuotojų, 
Universiteto rektoriaus - finansavimo  sistema Universitete yra lanksti, sprendimai dėl 
finansavimo poreikio priimami operatyviai, pavyzdžiui, elektroninė knyga dėstytojui gali būti 
užsakyta dienos-dviejų bėgyje. 9 lentelėje yra nurodytos pakankamai plačios finansavimo 
sumos pagal kriterijus įvairioms studijų ir mokslo vykdymo veikloms, įskaitant mokslinių 
kompetencijų ugdymą, mokslines išvykas ir mokslinių tyrimų rezultatų pristatymą 
tarptautinėse mokslinėse konferencijose, premijavimą už aukšto lygio publikacijas ir kt.  
 
Pataisymai, kurie buvo atlikti reaguojant į ekspertų pastabas 
Programą papildžius ekonomikos ir informatikos krypties dalykais, papildytas ir šių krypčių 
dėstytojų sąrašas.  
Kadangi Programai verslo kryptyje būtinos verslo ir ekonomikos mokslų žinios, o turint 
omenyje skaitmeninio verslo kūrimą, reikalingi ir informacinių technologijų dalykų pagrindai, 
papildžius Programą ekonomikos ir informacinių technologijų dėstytojais ir studijų dalykais (ir 
vis tik reiktų šioje vietoje pastebėti, jog ekspertams nepavyko pakoreguotame Apraše ir jo 
prieduose rasti doc. dr. Aro Žirgulio CV bei dalyko Ekonomikos, vadybos ir verslo pagrindai 
aprašo) darytina išvada, kad Programos tinklelis yra pilnavertis suteikti studentui reikalingų 
žinių verslo kryptyje paketą technologinių verslų kūrimui ir vystymui. 

Pagrindinės srities stiprybės:  
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1.  Aukštos kvalifikacijos dėstytojų komanda vadybos ir inovacijų srityje. 

 

Pagrindiniai srities tobulintini aspektai: 

1. Ekonomikos ir informatikos studijų krypties dėstytojų trūkumas Programai 

įgyvendinti (po korekcijų ištaisyta). 

 

2.6. STUDIJŲ MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

 
● Programos fizinių, informacinių ir finansinių išteklių, leidžiančių užtikrinti efektyvų 

mokymosi procesą, tinkamumo ir pakankamumo įvertinimas. 
Atsižvelgiant į Universiteto 2021 m. balandžio 21 d. paskelbtą patalpų nuomos pirkimo 
konkursą teigtina, jog fizinių patalpų vertinimas pagal pateiktus duomenis yra daugiau 
formalusis veiksmas, negalėsiantis daryti esminės įtakos Programos vykdymo kokybės 
vertinimui. Dėl šios priežasties šiame vertinime tiesiog konstatuojama jog vertinimo metu 
Universiteto pristatyti fiziniai ištekliai yra tinkami bei pakankami, o pagrindinis dėmesys 
vertinime skiriamas informaciniams ir finansiniams ištekliams.      
 
Studijų (mokymo(si)) proceso organizavimui pasitelkiama  specializuota informacinė sistema, 
o mokymosi medžiaga talpinama studijų valdymo sistemoje „Moodle“. Studentai ir darbuotojai 
naudoja „MS Office 365“ versiją ir „Windows 10“ operacinę sistemą. Visose auditorijose yra prie 
kompiuterių prijungtos kameros, kurios yra paruoštos tiesiogiai transliuoti paskaitas. 
Universitetas naudoja MS Teams komunikacijos platformą, taip pat mokymo/si tikslams 
naudojama: ISM SPSS 26 versija; Eviews 7 Standard Academic Base Free; SolidWorks; Microsoft 
Dynamics CRM (semestrui visiems studentams); Gretl; PowerBI; Lisreal; MaxQda; Stata; EndNote 
programinė įranga. Išskirtinas Universiteto pagalbos/asistavimo akademiniam personalui 
naudojantis fiziniais ir informaciniais ištekliais procesas. Tiek pokalbio su numatomais 
Programos dėstytojais, tiek Universiteto išteklių pristatymo metu surinkta informacija bei jos 
patvirtinimas leidžia konstatuoti jog akademiniam personalui suteikiama efektyvi ir savalaikė 
pagalba reikalinga naudojantis informaciniais ir fiziniais ištekliais. 
 
Bibliotekoje verslo studijoms yra skirta 6172 vnt. leidinių (2422 pavadinimai). 
Prenumeruojami verslo krypties studentams aktualūs leidiniai: knygos, laikraščiai, žurnalai 
(pavyzdžiui, The Economist, Harvard Business Review, Verslo žinios), elektroninės duomenų 
bazės (pvz., Bloomberg). Studentai ir dėstytojai gali naudotis internetinėmis duomenų bazėmis 
EBSCO, Emerald, Sage, Science Direct, Taylor & Francis, Passport GMID ir kitomis, apimančiomis 
internetinius žurnalus ir internetines knygas, iš viso apie 220 000 knygų. 
Virtualaus vizito metu surinkta informacija leidžia pagrįsti Programai skirti      ištekliai yra 
tinkami ir pakankami.             
 
● Programos vykdymui reikalingų išteklių planavimo ir atnaujinimo įvertinimas. 
Investicijos į ISM bibliotekos fondo atnaujinimą 2020/2021 mokslo metais buvo 77 885 EUR. 
2021/2022 mokslo metams yra numatytas 15% augimas. Universitetas kasmet analizuoja 
prenumeruojamų duomenų bazių naudojimosi statistiką ir pagal tai, įvertinus besikeičiančius  
poreikius, sprendžiama apie duomenų bazių prenumeratos pratęsimą ar naujų duomenų bazių 
įsigijimą. 
Patvirtinus Programą, planuojama įsigyti: 
- prieigą prie vizualines kolaboracijos platformos MURAL, MIRO, 
- paslaugu prototipavimo įrankius Adobe / Figma / Sketch / Origami, 
- projektų vadybos įrankius: Trello, Jira. 
Suplanuotos metinės išlaidos aukščiau paminėtoms licenzijoms įsigyti yra 20 000EUR/mokslo 
metams. 
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Pateikta informacija, pokalbių vizito metu surinkti duomenys leidžia teigti, jog Programos 
vykdymui reikalingų išteklių įsigijimo ir atnaujinimo planavimo procesas yra nuoseklus, ir 
kryptingas, suderintas su Universiteto politika bei veiklos planavimo principais. 
 
Pagrindinės srities stiprybės:  

1. Efektyvus fizinių, informacinių ir finansinių išteklių planavimo ir valdymo procesas. 
2. Veiksminga pagalba/asistavimas akademiniam personalui fizinių, informacinių 

išteklių naudojimo veiklose. 
 
Pagrindiniai srities tobulintini aspektai: 
 Nepastebėta. 

 

2.7. STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMAS IR VIEŠINIMAS 

 
● Studijų vidinio kokybės užtikrinimo sistemos veiksmingumo įvertinimas. 

Akademinės kokybės užtikrinimas vykdomas instituciniame, programos ir modulio 
lygmenyse. Universitete veikia Akademinių standartų ir kokybės komitetas. 
Vidinio kokybės užtikrinimo sistema apima šiuos Universiteto bendruomenės elementus: 
● Programos dėstytojai atsakingi už palankios mokymosi aplinkos, įgalinančios pasiekti 

numatytus studijų rezultatus, sukūrimą; 
● Programos direktorė/-ius atsakingas už studijų programos valdymą; 
● Programos vadybininkė/-as padeda Programos direktoriui valdyti administracinius 

studijų programos procesus; 
● Programos komitetas pataria Programos vadovui programos tobulinimo klausimais; 
● Studijų komitetas peržiūri ir tvirtina turinio pakeitimus programoje; 
● Senatas peržiūri ir teikia rekomendacijas rektoriui dėl reikšmingų programų portfelio 

pokyčio; 
● Studentai, įtraukiami į veiklas per atstovavimą komitetuose bei periodišką grįžtamojo 

ryšio teikimą 
Po pokalbių virtualaus vizito į Universitetą metu darytina išvada, jog Studijų vidinio kokybės 
užtikrinimo sistema yra akademiniam personalui žinoma, suprantama ir aiški. Darytina 
prielaida, jog ir ketinamos vykdyti Programos atžvilgiu ji funkcionuos tinkamai. 
 

● Socialinių dalininkų (studentų ir kitų suinteresuotų šalių) įtraukimo į vidinį kokybės 
užtikrinimą veiksmingumo įvertinimas. 

Studentams, alumnams sudaromos sąlygos betarpiškai bendrauti su programą 
administruojančiais darbuotojais, dėstytojais, tiek formalia forma (per periodiškai 
organizuojamas apklausas), tiek neformalia (per organizuojamus susitikimus, diskusijas). 
Socialinius partneriai į studijų kokybės užtikrinimą yra įtraukiami per dalyvavimą: 

● Senato, Programos komiteto veikloje; 
● Baigiamųjų darbų gynimo komisijoje; 
● Paskaitose kviestinių svečių/ lektorių statusu; 
● Naujų studijų programų kūrimo, egzistuojančių- savianalizės rengimo grupėse. 

Susitikimų su Universiteto administracija bei socialiniais partneriais metu gauta informacija 
leidžia teigti, jog abi bendradarbiaujančios pusės mato vienodą ketinamos vykdyti  Programos 
viziją, vienodai suvokia jos paskirtį ir tikslą. Tai demonstruoja tvarų, nuoseklų socialinių 
partnerių į(si)traukimą į Programos rengimą. Atsižvelgiant į pabrėžiamą dažnai taikomą 
neformaliąją bendravimo formą, rekomenduotina administracijai apsvarstyti bei taikyti 
formaliąsias procedūras (protokolavimą, atitinkamą sprendimų dokumentavimą ir pan.) 
siekiant sumažinti galimą informacijos praradimą ar netinkamą jos traktavimą ateityje, ypač 
išaugus bendradarbiavimo su socialiniais dalininkais intensyvumui. 
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Pagrindinės srities stiprybės:  

1. Aiški, procedūrine prasme optimali, studijų vidinio kokybės užtikrinimo sistema. 
2. Dalykiški, nuoseklūs ir efektyvūs ryšiai su socialiniais partneriais. 

 
Pagrindiniai srities tobulintini aspektai: 

1. Santykinai didelė neformaliojo bendravimo dalis santykiuose su socialiniais 
dalininkais. 

III. REKOMENDACIJOS 

Siūloma Programos rengėjams apsvarstyti bei pasirinkti vieną iš alternatyvių 
Programos patobulinimo sprendimų bei jį įgyvendinti  per 10  darbo dienų: 

a) alternatyva 1: koreguoti Programos pavadinimą nekeičiant jos turinio bei apimties, 
atsisakant tiesioginių  sąsajų su skaitmeniniu verslu (pvz., Antreprenerystė/Verslumas ir 
inovacijos; Kūrybiškumas ir inovacijos, ar pan.) ir analogiškai sumažinti studijų 
rezultatus, atsisakant tokių kaip LO1, LO3, LO4, LO10, kurių pasiekimas neužtikrinamas; 
Susipažinus su pateiktu pakoreguotu Aprašu (pateiktu 2021 liepos 1 d.), 
konstatuotina jog Alternatyva 1 Programos rengėjų tinkamai įgyvendinta. 

b) alternatyva 2: siekiant kad Programa atitiktų dabartinį pavadinimą ir tikslą, siūloma 
padidinti jos apimtį iki 240 kreditų: 

- praplečiant  Programos apimtį ir studijų dalykų tinklelį  tokiais studijų dalykais 
kaip Vadybos pagrindai, Ekonomikos pagrindai, Aukštoji matematika, 
Programavimo kalbos, Informacinių technologijų/duomenų analitika, Duomenų 
bazių modeliavimas ir/arba  kitais pagrindiniais (baziniais) Verslo ir viešosios 
vadybos bei Informatikos studijų  krypčių dalykais; 

- atitinkamai, atsižvelgiant į naujuosius dalykus, papildyti dėstytojų komandą 
ekonomikos, informatikos ir (arba) informatikos inžinerijos mokslo krypčių 
dėstytojais. Susipažinus su pateiktu pakoreguotu Aprašu (2021 liepos 1d.), 
konstatuotina jog Alternatyva 2 Programos rengėjų buvo atmesta ir 
įgyvendinta Alternatyva Nr.1. 

Iki Programos vykdymo pradžios arba pradėjus vykdyti programą taip pat 

rekomenduojama: 

1. Atsižvelgiant į Programos kryptį bei tikslą, rekomenduojama Programos vykdymo 
laikotarpyje apsvarstyti studijų dalykų „Projektų vadybos pagrindai“ ir „Prekės ženklo 
komunikacija ir istorijų pasakojimo menas“ vietą studijų plane, bei perkelti šiuos dalykus į 
tolimesnius semestrus, siejant su jų didesniu tinkamumu vėlesniame laikotarpyje, kai studentas 
susipažįsta su tuo, ką gali valdyti ir komunikuoti išorei. Studijų dalyką „Programavimas“ 
siūloma perkelti į studijų pradžios semestrus, taip suteikiant galimybę studentui gauti žinių 
pagrindą ir informacinių technologijų taikymo supratimą kuriant inovatyvią idėją 
technologiniam verslui. Susipažinus su pateiktu pakoreguotu Aprašu (2021 liepos 1d.), 
konstatuotina jog ši rekomendacija Programos rengėjų tinkamai įgyvendinta. 

2. Vertinant ISM mokslinę veiklą (mokslinių straipsnių rašymo ir projektinės veiklos srityse), 
jos pritaikomumą šiai Programai, rekomenduojama skatinti bei stiprinti mokslinę produkciją ją 
siejant su skaitmeninimu, mokslinių tyrimų ir inovacijų objektais pasirenkant skaitmeninio 
verslo aktualijas. Rekomenduojama integruoti mokslinių tyrimų ir projektinės veiklos 
rezultatus į studijų procesą, dalintis patirtimi ir rezultatais su studentais. Susipažinus su 
pateiktu pakoreguotu Aprašu (2021 liepos 1d.), konstatuotina jog ši rekomendacija 
Programos rengėjų dalinai įgyvendinta.  
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3. Apsvarstyti galimybes labiau formalizuoti bendradarbiavimo santykius su socialiniais 
dalininkais.  

4. Siekiant patobulinti mokymo ir mokymosi procesą, leidžiantį atsižvelgti į studijuojančiųjų 
poreikius ir įgalinančių juos pasiekti numatytus studijų rezultatus, rekomenduotina peržiūrėti 
ir pakoreguoti balansą tarp praktinių užsiėmimų ir teorinių (bazinių studijų krypties) žinių 
suteikimo. 
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IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS 

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ketinama vykdyti studijų programa Verslumas ir 
inovacijos (buv. Skaitmeninis verslas ir inovacijos) vertinama teigiamai. 

 

Eil. 
Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 
įvertinimas, 

balai 

1 Studijų tikslai, rezultatai ir turinys 3 

2 Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos 3 

3 Studentų priėmimas ir parama 4 

4 Studijavimas, studijų pasiekimais ir absolventų užimtumas 3 

5 Dėstytojai 4 

6 Studijų materialieji ištekliai 4 

7 Studijų kokybės valdymas ir viešinimas 4 

 Iš viso:  25 

1-Nepatenkinamai (sritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų, dėl kurių krypties studijos negali būti vykdomos) 
2-Patenkinamai (sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 
3-Gerai (sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų) 
4-Labai gerai (sritis vertinama labai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų)  
5-Išskirtinės kokybės (sritis vertinama išskirtinai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje)  

 

 

Ekspertų grupės vadovas:  

doc. dr.  Giedrius Romeika  

 


