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Atsakydami į Jūsų raštą „Dėl vykdomos studijų programos akreditavimo“, kuriame prašėte
įvertinti ir akredituoti Jūsų aukštojoje mokykloje vykdomas studijų programas, informuojame, kad,
vadovaudamiesi Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 1 (toliau –
Aprašas) V skyriumi bei Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos2 (toliau – Metodika) II
skyriumi, Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) pasitelkti ekspertai atliko šių Vytauto
Didžiojo universitete vykdomų studijų programų (toliau – Programos) išorinį vertinimą:
Valstybinis
kodas
6121JX034
6121JX035
6211JX063

Programos pavadinimas
Ekonomika
Europos ekonomika ir
finansai
Tarptautinė ekonomika

Bendras
įvertinimas (balais)
19

Numatomas sprendimas
dėl akreditavimo
akredituotina 6 metams

15

akredituotina 3 metams

19

akredituotina 6 metams

Pažymėtina, kad ekspertų parengtos išorinio vertinimo išvados, vadovaujantis Metodikos 13,
47, 49 punktais, taip pat Studijų vertinimo komisijos nuostatais3 (toliau – Nuostatai) buvo svarstytos
2018 m. sausio 5 d. Studijų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) posėdyje. Komisija,
vadovaudamasi Nuostatų 7.1 punktu, pritarė Programos vertinimo išvadoms.
Centras, atsižvelgdamas į ekspertų parengtas Programų vertinimo išvadas bei Komisijos
siūlymus, vadovaudamasis Aprašo 32 punktu, priėmė sprendimą Programas įvertinti teigiamai,
kadangi bendras Programų įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 12 balų ir nė viena vertinama sritis
nėra įvertinta „nepatenkinamai“. Sprendimo motyvai yra išdėstyti šios pažymos prieduose.
Nesutikdami su šiuo Centro sprendimu, Jūs turite teisę, vadovaudamiesi Metodikos 135
punktu, Centrui pateikti argumentuotą apeliaciją per 20 dienų nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos.
Centro sprendimas taip pat gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas –
Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos. Įsiteisėjus šiam
Patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų
išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-1487).
2 Patvirtinta Centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 „Dėl vykdomų studijų programų vertinimo metodikos
patvirtinimo“.
3 Patvirtinta Centro direktoriaus 2010 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-01-9 „Dėl Studijų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“
(nauja redakcija patvirtinta Centro direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1-01-168).
1

Centro sprendimui, vadovaujantis Aprašo 27 punktu, Centras priims atitinkamą sprendimą dėl
Programos akreditavimo.
Primename, kad vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 47 straipsnio 2 dalimi ir Aprašo 35
punktu, aukštoji mokykla turi viešai skelbti atlikto vertinimo rezultatus.

PRIDEDAMA:
1. Vytauto Didžiojo universiteto studijų programos Ekonomika (valstybinis kodas –
6121JX034) 2017-12-28 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV4-268 išrašas anglų kalba ir jo
vertimas į lietuvių kalbą, 7 lapai;
2. Vytauto Didžiojo universiteto studijų programos Europos ekonomika ir finansai (valstybinis
kodas – 6121JX035) 2017-12-28 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV4-269 išrašas anglų
kalba ir jo vertimas į lietuvių kalbą, 7 lapai;
3. Vytauto Didžiojo universiteto studijų programos Tarptautinė ekonomika (valstybinis kodas
– 6211JX063) 2017-12-28 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV4-270 išrašas anglų kalba ir
jo vertimas į lietuvių kalbą, 7 lapai.

Direktorė

Nora Skaburskienė
A.V
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DUOMENYS APIE ĮVERTINTĄ PROGRAMĄ
Studijų programos pavadinimas

Europos ekonomika ir finansai

Valstybinis kodas

6121JX035

Studijų sritis (studijų krypčių grupė)*

Socialiniai mokslai (Socialiniai mokslai)*

Studijų kryptis

Ekonomika

Studijų programos rūšis

Universitetinės

Studijų pakopa

Pirma

Studijų forma (trukmė metais)

Nuolatinė (4)

Studijų programos apimtis kreditais

240

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė
kvalifikacija

Ekonomikos bakalauras (socialinių mokslų
bakalauras)*

Studijų programos įregistravimo data

2013-01-23

* skliaustuose nurodomi nauji duomenys, kurie pasikeitė nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Studijų krypčių ir krypčių
grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose sąrašui bei Kvalifikacinių laipsnių sąrangai.

–––––––––––––––––––––––––––––––
INFORMATION ON EVALUATED STUDY PROGRAMME
Title of the study programme

European economy and finance

State code

6121JX035

Study area (Group of study field)*

Social sciences (Social sciences)*

Study field

Economics

Type of the study programme

University studies

Study cycle

First (Bachelor)

Study mode (length in years)

Full-time – 4 years

Volume of the study programme in credits

240

Degree and (or) professional qualifications
awarded

Bachelor of economics (Bachelor of social
sciences)*

Date of registration of the study programme

23-01-2013

* in brackets new data provided, valid from 1 January, 2017 after List of study fields and groups of study fields
Framework of qualification degrees came into force.
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<…>
V. GENERAL ASSESSMENT
The study programme European economy and finances (state code – 6121JX035) at Vytautas
Magnus University is given positive evaluation.
Study programme assessment in points by evaluation areas.

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evaluation Area
Programme aims and learning outcomes
Curriculum design
Teaching staff
Facilities and learning resources
Study process and students’ performance assessment
Programme management
Total:

Evaluation of
an area in
points*
2
2
2
4
3
2
15

*1 (unsatisfactory) - there are essential shortcomings that must be eliminated;
2 (satisfactory) - meets the established minimum requirements, needs improvement;
3 (good) - the field develops systematically, has distinctive features;
4 (very good) - the field is exceptionally good.

Team leader:

Prof. dr. Tatjana Volkova

Team members:

Prof. dr. Andreas Stephen
Prof. dr. Emil Spassov Panusheff
Ms. Jūratė Paužaitė

<…>
IV. SUMMARY
Main positive and negative quality aspects of each programme evaluation area.
Positive aspects
•

Program aim and intended LOs of bachelor-level study program Economics correspond to
the Level 6 of the European and national qualification framework and to the newly adopted
national Descriptor of the Study Field of Economics.

•

Programme objectives and intended LOs correspond to the mission, operational objectives
and/or strategy of the higher education institution.

•

Faculty of Economics and Management is aware about the future development trends and its
impact on future competencies that graduates of bachelor in economics should possess.

•

Structure of the academic staff in the program is well balanced by age, academic, research
and professional experience.

•

The responsibilities for decisions and monitoring of the implementation of the programme
are clearly allocated and faculty and program management has quality focus.

Areas for improvement
•

Increase number of applicants by developing a clear marketing plan, approach international
students.

•

Full commitment to provide entire education in English.

•

Ensure progression in the curriculum, more deepening courses in the final year, avoid of
overlap between subjects.

•

Introduce a more rigorous quality control system for independent Bachelor thesis projects.

•

Formulation of LOs and programme aim need to be revised to make alignment with the five
general LOs of the Descriptor of the study field of Economics.

<…>
III. RECOMMENDATIONS
1. The title of the programme should be reconsidered as there is no study field or sub-branch called
“European Economy”. Furthermore, it needs to be clarified in programme description which
areas of Finance (Business Finance vs. Financial Economics) is mainly targeted. Given that this
is a first cycle study of Economics, Financial Economics seems to be a natural choice.
2. Progression in study subjects needs to be assured. Fourth year should include deepening
subjects that built on the first three years instead of broadening the education further by
introducing new subjects.
3. Study subjects on “sense thinking” and “computational thinking” should be included in the
programme, along with more courses that provide analytical skills to students.
4. A clear strategic plan should be developed how to make the programme more attractive to
ensure that the number of applicants will not fall below the threshold for the state-funded study
places in future. Administrative problems in admission processes should be addressed.
5. Formulation of LOs need to be revised to make alignment with the five general LOs of the
Descriptor of the study field of Economics.
6. Internationalization efforts should be accelerated further.
<…>

Vertimas iš anglų kalbos
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS
EUROPOS EKONOMIKA IR FINANSAI (VALSTYBINIS KODAS 6121JX035)
2017-12-28 EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVADŲ NR. SV4-269 IŠRAŠAS

<…>
V. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS
Vytauto Didžiojo universiteto studijų programa Europos ekonomika ir finansai (valstybinis kodas –
6121JX035) vertinama teigiamai.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vertinimo sritis
Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai
Programos sandara
Personalas
Materialieji ištekliai
Studijų eiga ir jos vertinimas
Programos vadyba
Iš viso:

Srities
įvertinimas,
balais*
2
2
2
4
3
2
15

*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:
Grupės nariai:

Prof. dr. Tatjana Volkova
Prof. dr. Andreas Stephen
Prof. dr. Emil Spassov Panusheff
Jūratė Paužaitė

<…>

IV. SANTRAUKA
Pagrindiniai teigiami ir neigiami kiekvienos programos vertinimo srities kokybės aspektai yra šie:
Teigiami aspektai:

•

Ekonomikos bakalauro studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka
Europos ir nacionalinės kvalifikacijų sąrangos 6 lygį ir naujai patvirtintą nacionalinį
Ekonomikos studijų krypties aprašą.

•

Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka aukštojo mokslo institucijos misiją,
veiklos tikslus ir (arba) strategiją.

•

Ekonomikos ir vadybos fakultetas išmano būsimas plėtros tendencijas ir jų poveikį
būsimosioms kompetencijoms, kurių turėtų turėti ekonomikos srities bakalauro absolventai.

•

Programos akademinio personalo struktūra gerai suderinta pagal amžių, akademinę,
mokslinių tyrimų ir profesinę patirtį.

•

Atsakomybė už sprendimus ir stebėjimą, kaip įgyvendinama programa, yra aiškiai
paskirstyta, fakultetas ir programos vadovybė siekia kokybės.

Tobulintinos sritys
•

Reikia padidinti norinčiųjų studijuoti skaičių sukuriant aiškų rinkodaros planą, kaip pasiekti
studentus užsienyje.

•

Reikia visiškai įsipareigoti teikti visą programą anglų kalba.

•

Derėtų užtikrinti studijų turinio pažangą, paskutiniaisiais studijų metais dėstyti išsamesnius
studijų dalykus, vengti studijų dalykų pasikartojimo.

•

Įvesti griežtesnę kokybės kontrolės sistemą nepriklausomiems bakalauro baigiamųjų darbų
projektams.

•

Studijų rezultatų ir programos tikslų formulavimą reikėtų peržiūrėti ir siekti, kad jie atitiktų
penkis bendruosius studijų rezultatus, įvardytus Ekonomikos studijų krypties apraše.

<…>

III. REKOMENDACIJOS
1. Reikėtų apsvarstyti programos pavadinimą, nes nėra jokio studijų dalyko ar srities, kurios
pavadinimas būtų „Europos ekonomika“. Be to, programos apraše reikia paaiškinti, kurių
finansų sričių daugiausia mokoma (verslo finansų ar finansų ekonomikos). Kadangi tai yra
pirmosios pakopos ekonomikos studijos, būtų tinkama pasirinkti finansų ekonomiką.
2. Reikia užtikrinti studijų dalykų pažangą. Ketvirtaisiais studijų metais reikėtų įtraukti išsamesnių
studijų dalykų, grindžiamų tais, kuriuos studentai mokėsi pirmus trejus metus, o ne toliau plėsti
išsilavinimą įvedant naujų studijų dalykų.

3. Į programą reikėtų įtraukti studijų dalykus apie „jutiminį suvokimą“ (angl. sense thinking) ir
„skaičiavimo suvokimą“ (angl. computational thinking) kartu su tais studijų dalykais, kurie
studentams suteikia analitinių gebėjimų.
4. Reikėtų sukurti aiškų strateginį planą, kaip programą padaryti patrauklesnę, siekiant užtikrinti,
kad ateityje dauguma kandidatų pasiektų valstybės finansuojamų vietų slenkstį. Reikia išspręsti
priėmimo į studijas proceso administracines problemas.
5. Reikėtų peržiūrėti studijų rezultatų formuluotes, kad jos būtų suderintos su penkiais
pagrindiniais studijų rezultatais, įvardytais Ekonomikos studijų krypties apraše.
6. Tarptautinimo pastangas reikėtų dar labiau intensyvinti.
<…>
______________________________
Paslaugos teikėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
235 straipsnio, numatančio atsakomybę už melagingą ar žinomai neteisingai atliktą vertimą,
reikalavimais.

Vertėjos rekvizitai (vardas, pavardė, parašas)

