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I. ĮŽANGA 
Ketinamą vykdyti universitetinių studijų pirmosios pakopos programą Programuojamos 

automatikos sistemos (toliau – Programa), kurią numato įgyvendinti Kauno technologijos 

universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas (toliau – Universitetas arba KTU PTVF), 

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

vertinimo tikslas – atlikti studijų programos ir jos galimo vykdymo kokybės analizę bei pateikti 

rekomendacijas studijų programai tobulinti. Vertinant Programą buvo remiamasi Universiteto 

pateiktu ketinamos vykdyti studijų programos aprašu, 2019 m. birželio 3 d. vykusio ekspertų vizito 

į Universitetą rezultatais ir Programos rengėjų pateikta informacija po vizito. 

Programos aprašas su priedais ekspertų grupės nariams buvo pateiktas 2019 metų gegužės 17 

d. Išorinį vertinimą ekspertų grupė pradėjo nuo ketinamos vykdyti studijų programos aprašo ir jos 

priedų nagrinėjimo. Programą vertinant vadovautasi universitetines studijas reglamentuojančiais 

teisės aktais – nuo Mokslo ir studijų įstatymo iki SKVC direktoriaus 2013 m. balandžio 22 d. 

įsakymu Nr. V-23 patvirtintos Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio 

vertinimo ir akreditavimo metodikos (toliau – Metodika). 

2019 m. birželio 3 d. vyko ekspertų grupės vizitas į KTU PVTF, kur ekspertai susitiko su 

Universiteto administracija, Programos aprašo grupės rengėjais, numatomais Programos dėstytojais, 

socialiniais dalininkais, susipažino su fakulteto materialine baze (auditorijomis, biblioteka, 

laboratorijomis). Vizito pabaigoje administracijos atstovai ir dėstytojai buvo supažindinti su 

bendraisiais ekspertų grupės pastebėjimais ir apibendrinimais. 

2019 m. birželio mėn. 13 d. ekspertų grupė parengė ir SKVC pateikė Programos vertinimo 

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

faktinių klaidų. Kartu ekspertai pateikė rekomendacijas programos aprašui tobulinti. 

2019 m. birželio 28 d. ekspertai gavo naują savianalizės suvestinės versiją su reikalingais 

priedais ir atsakymais į pateiktas rekomendacijas bei pastabas. Pažymėtina, kad į daugumą pastabų 

ir rekomendacijų programos rengėjai yra atsižvelgę ir po atliktų pataisymų savianalizės medžiaga 

yra geresnės kokybės. 

II. PROGRAMOS ANALIZĖ 

2.1. Programos tikslai ir studijų rezultatai 

Ketinamos vykdyti programos Programuojamos automatikos sistemos (toliau – Programos) 

poreikis Programos apraše grindžiamas Lietuvos pramonės konfederacijos medžiaga
1
, rodančia 

                                                      
1
 http://www.lpk.lt/wp-content/uploads/2017/05/0512Pramone-4.0-detalus.pdf 

http://www.lpk.lt/wp-content/uploads/2017/05/0512Pramone-4.0-detalus.pdf
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„Pramonė 4.0“ koncepcijos svarbą Lietuvos pramonei ir pasaulio ekonomikos forumo 

prognozėmis
2
, kad ateityje automatizavimo lygis įmonėse tik augs. 

Programos apraše labai pabrėžiama universitetinių studijų svarba regionui ir vienodų studijų 

sąlygų visoje Lietuvoje (neišskiriant regionų) poreikis. Tuo pačiu atsižvelgiama į regiono 

demografinę padėtį ir siūloma vietoje šiuo metu KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete 

vykdomų studijų programų Robotika, Automatika ir valdymas, Transporto priemonių inžinerija ir 

Mechanikos inžinerija kurti naują studijų programą Programuojamos automatikos sistemos. 

Programos apraše nagrinėjamos panašios universitetinių studijų programos Lietuvoje ir 

užsienyje. Atliktoje panašių universitetinių studijų apžvalgoje pastebima, kad konkrečiai tokio 

studijų programos pavadinimo kol kas nėra arba nebuvo rasta. Dažnu atveju automatika yra 

asocijuojama su programiniais sprendimais, tačiau Programos pavadinimas papildytas žodžiu 

programuojamos, norint išryškinti jos šiuolaikiškumą ir, kaip susitikimo metu minėjo studijų 

programos rengėjai, siekiant išvengti sutapimo su Panevėžio regione veikiančia įmone 

„Automatikos sistemos“. 

Programos apraše atsižvelgiama į šiuo metu pasaulyje vyraujančias tendencijas bei Lietuvos 

darbo ir politines aktualijas. Naujos studijų programos poreikio ir struktūros išgryninimui aktyviai 

tartasi su regionu – vykdytos regione veikiančių įmonių (18 šia studijų programa suinteresuotų 

įmonių), moksleivių apklausos, aktyviai bendradarbiaujama su regiono savivalda. 

Tačiau, vertinant Programos apraše pateiktą jos poreikio skaičiavimą, kyla ir abejonių. Viena 

jų – ar tikrai ši studijų programa bus tokia patraukli, kad sulauktų didelio moksleivių susidomėjimo 

studijuoti būtent Panevėžyje? Šią abejonę kelia Programos apraše minimas faktas, kad „Daugelis 

krepšelių lieka Vilniuje, nes veikia sostinės trauka, didesnės ir patrauklesnės galimybės įsidarbinti, 

karjeros perspektyvos, įvairesni ir patrauklesni laisvalaikio praleidimo būdai“. Bandymas įtikinti, 

kad šioje studijų programoje liks studijuoti to regiono moksleiviai, taip pat neįtikinamas. Nors noras 

turėti universitetines studijas regionuose yra suprantamas ir pagrįstas, tačiau šiuo metu vyraujančios 

geopolitinės ir absolventų studijų pasirinkimo tendencijos rodo, kad susidomėjimas šiomis 

studijomis gali būti nepakankamas. Tokius būgštavimus patvirtina ir susitikimo metu išsakyta 

statistika, kad į turiniu panašią KTU PVTF vykdomą studijų programą Automatika ir valdymas jau 

dvejus metus iš eilės nesurenkama pakankamai studentų. 

Programos apraše pernelyg nesiplėtojama apie galimą konkurenciją su Panevėžio kolegijos 

studijų programomis, nes, esą, jų absolventai „turi ribotą paklausą Panevėžio miesto ir regiono 

pramonės įmonėse dėl to, kad trūksta universitetinio lygio kompetencijų“. Vis dėlto, nėra iki galo aišku, 

kuo remiantis taip teigiama. Taip pat neužsimenama apie tai, kaip planuojama šios programos 

pranašumus prieš koleginių studijų programas pateikti būsimiems stojantiesiems. Matoma nemaža 

                                                      
2
 https://www.weforum.org/agenda/2018/09/future-of-jobs-2018-things-to-know/ 

https://www.weforum.org/agenda/2018/09/future-of-jobs-2018-things-to-know/
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rizika, kad abiturientai, norintys įgyti būtent universitetinį išsilavinimą, kelsis į didesnius Lietuvos 

miestus dėl Apraše išvardintų priežasčių, o norintys likti regione mieliau rinksis kolegines studijas, nes 

jos yra trumpesnės ir (tikėtina) labiau orientuotos į praktinių ir iškart pritaikomų gebėjimų ugdymą. 

Programos tikslas formuojamas aiškiai ir leidžiant suprasti, kad bus rengiami ateities gamybos 

įmonių darbuotojai, gebantys taikyti ir kurti pažangias technologijas gamybos procesų 

automatizavimui. Tačiau tai yra labai plati sritis, reikalaujanti pakankamai skirtingų žinių ir 

kompetencijų. Teoriniu požiūriu būtų logiška turėti vieną studijų programą, kurioje būtų bent trys 

specializacijos, susijusios su mechanikos, elektronikos ir kompiuterijos sritimis. Tada studentai 

turėtų bendrą suvokimą ir gilintųsi į juos labiau dominančią sritį. Tuo tarpu pakankamai išmanyti 

visas tris sritis vienu metu ir tą įsisavinti 240 ECTS kreditų rėmuose – sunkiai įsivaizduojama. 

Pažymėtina, kad ankstesnėje savianalizės suvestinės versijoje Programos tikslas negalėjo būti 

pilnai pasiektas dėl nepakankamo elektronikos žinių ir kompetencijų ugdymo. Atnaujintoje 

versijoje Programa buvo papildyta atskirų dalykų temomis, kurios turėtų leisti jos tikslą pasiekti 

visa apimtimi. 

Platų Programos profilį parodo ir planuojamų gebėjimų kiekis, kurių išskiriama 22. Toks 

didelis studijų gebėjimų skaičius kelia klausimą, ar tikrai visi gebėjimai bus pasiekti, įsisavinami 

pakankamai giliai. Studentų vertinimo prasme studijų dalykų aprašuose nėra nurodyta studijų 

dalykų gebėjimo lygmenų, todėl sunku įvertinti kokios konkrečios žinios ir gebėjimai bus vertinami 

studijų metu, ko bus reikalaujama iš studentų.  

Kai kurie studijų dalykai turi labai didelį lavinamų gebėjimų sąrašą (Įvadas į specialybę turi 7 

priskirtus gebėjimus, Skaitmeninės valdymo sistemos – 5 ir pan.). Tai gali apsunkinti studento 

atsiskaitymą už studijų dalyką, kada viename studijų dalyke reikia įrodyti didelį kiekį savo pasiektų 

gebėjimų. Tai sudėtinga ir tokius studijų dalykus dėstančiam dėstytojui, nes jis turi vertinti labai 

platų studentų gebėjimų spektrą.  

Ankstesnėje savianalizės suvestinėje buvo nepagrįstai nurodytos ir sąsajos tarp Programos 

gebėjimų ir juos padengiančių studijų dalykų. Pavyzdžiui gebėjimui C2 („Gebėti projektuoti ir 

programuoti įmonių kompiuterinius / prietaisų / įrenginių / robotų ryšio tinklus, išmanyti 

pramoninių komunikacijų laidinius ir bevielius standartus“) nurodyta, kad jį lavins studijų dalykai 

Kompiuterinis modeliavimas, Kompiuterinė braižyba, Robotų valdymo sistemos ir programavimas, 

Dirbtiniai neuroniniai tinklai, Skaitmeninės valdymo sistemos ir Kompiuterinės komunikacijos ir 

belaidžio ryšio sistemos. Tik paskutinis studijų dalykas tiesiogiai siejamas su tinklais, bet jame 

suteikiamos tik bazinės kompiuterių tinklų žinios, tad sunku įsivaizduoti, kaip to gali pakakti 

tinkamam planuojamo suteikti gebėjimo pasiekimui. Tinklų išmanymas svarbus ir Aprašo rengėjų 

minėtos „Pramonė 4.0“ įgyvendinimui, nes būtent jungimas į vieningą sistemą ir tarpusavio 

bendradarbiavimas yra jo esminis naujumas. Todėl jo įgyvendinimui turi būti parenkami labiau į tai 
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orientuoti studijų dalykai nei Kompiuterinė braižyba ir pan. Atnaujintoje suvestinės versijoje 

minimas gebėjimas yra formuojamas tinkamai, atsisakius nesusijusių dalykų ir įrašius būtinus jam 

pasiekti. Tačiau rekomenduojama dar kartą atidžiai peržiūrėti Programos dalykų ir studijų rezultatų 

ryšių matricą, nes vis dar likę diskutuotinų dalykų, kuomet, pavyzdžiui, dalyke Dirbtiniai 

neuroniniai tinklai formuojamas rezultatas: „žinoti inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo 

principus, funkcijas, gebėti parinkti gamybos technologijas, procesus ir jų elementus“, kuris su 

neuroniniais tinklais nėra susijęs. Kyla klausimų kaip asmeniniai ir socialiniai gebėjimai (F1. Gebėti 

savarankiškai plėtoti turimas dalykines automatikos ir programavimo žinias bei kompetencijas, 

mokėti dirbti komandoje, demonstruojant empatiją ir emocinę inteligenciją) lavinami studijų 

dalykuose Kompiuterinės komunikacijos ir belaidės ryšio sistemos, Skaitmeninės valdymo sistemos 

ir pan. 

Nors Programoje numatytas labai didelis gebėjimų skaičius, tarp jų pasigendama svarbių 

gebėjimų, susijusių su  kompiuterizuotų automatinių valdymo sistemų elektronika, ir platesnio 

bendrauniversitetinio išsilavinimo (apimant vadybą, ekonomiką, informacines technologijas). Verta 

pažymėti, kad Programos vykdytojai į šias pastabas yra dalinai atsižvelgę, papildydami ją dalyku 

Inžinerinė ekonomika. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Silpnybės:  

1. Šių dienų geopolitinė padėtis ir šių dienų moksleivių tendencijos nesirinkti inžinerinių 

mokslų arba juos studijuoti ne regionuose, kelia abejonių Programos patrauklumu 

absolventams. 

2. Dalis studijų rezultatų suformuluoti pernelyg ambicingai ir susidaro įspūdis, kad jų 

siekimas bus pakankamai paviršutiniškas, nenurodant konkrečių vertinimo kriterijų. 

3. Nėra aiškiai išskirtos savybės, nurodančios kodėl Programa yra pranašesnė nei panašios 

programos, siūlomos kolegijose. 

Stiprybės:  

1. Pagrįstas ir regiono pramonės vadovų aktyviai palaikomas Programos poreikis. 

2. Panevėžio apskritis yra aiškiai išsigryninusi savo specializacijos sritis, susijusias su 

robotizacija, todėl automatikos specialistų poreikis regione yra ir bus didelis. 

3. Sutelktas Universiteto administracijos ir dėstytojų dėmesys ir siekis plėsti skaitmeninių 

technologijų skverbtį į inžinerinį ugdymą. 
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2.2. Programos sandara 

Ketinamos vykdyti Programuojamos automatikos sistemos pirmosios pakopos studijų 

programos apimtis yra 240 studijų kreditų, studijų trukmė – 4 metai (8 semestrai) nuolatinei formai 

ir 6 metai (12 semestrų) ištęstinei. Visų semestrų apimtis nuolatinėms studijoms – 30 kreditų. Per 

semestrą studijuojami ne daugiau kaip 6 dalykai, įskaitant praktikas. Ankstesnėje savianalizės 

suvestinėje Programos sandara atitinka formaliuosius universitetinių studijų programoms keliamus 

reikalavimus (žr. švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V–1168 „Dėl 

bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“) nuolatinei studijų formai, tačiau 

ištęstinė studijų forma neatitinka 20 punkto reikalavimų (nėra vienoda kontaktinio darbo apimtis). 

Šį neatitikimą, prieš pradedant vykdyti abi studijų formas, Programos rengėjai privalėjo pašalinti. 

Tai buvo padaryta naujoje suvestinės versijoje. Padidinus kontaktinių valandų skaičių ištęstinėse 

studijose, Programos vykdytojams būtina rimtai apgalvoti ir sudaryti tinkamą studijų tvarkaraštį 

dirbantiems asmenims, ypatingai tiems, kurie gyvena ne Panevėžyje. 

Studijų krypties rezultatams pasiekti turi būti skirta ne mažiau kaip 120 kreditų. Programoje 

30 kreditų numatyta matematikai ir fizikai, 42 kreditai inžinerijos pagrindams, 69 kreditai 

pagrindiniams studijų krypties dalykams – iš viso 141 kreditas. Praktikų apimtis – 42 kreditai 

(minimaliai reikalaujama 15 kreditų), o baigiamajam darbui skiriama 15 kreditų. Gilesnėms studijų 

krypties ir tarpdalykinių studijų dalykų žinioms gilinti ir gebėjimams formuoti turi būti skirta ne 

daugiau kaip 120 kreditų, tam Programoje numatyti 24 kreditai.  

Pažymėtina, kad tik 12 kreditų skiriama bendriesiems universitetinių studijų dalykams (6 

kreditai užsienio kalbai ir 6 kreditai Darnaus vystymosi arba Filosofijos dalykui). Tai atrodo per 

mažai, nes nepilnai tenkinamas Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl 

Inžinerijos studijų krypčių grupės aprašo patvirtinimo, 6 priedo (Elektronikos ir elektros inžinerijos 

studijų krypties aprašas) 8.6.4. punktas – „Išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti 

technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais“. Pirmojoje savianalizės suvestinės 

versijoje verslo, projektų valdymo ir ekonomikos žinios buvo tik dalinai atspindimos studijų dalyke 

Produkto vystymo projektas. Pagal aprašymą panašu, kad šio studijų dalyko tinkamam įsisavinimui 

bus būtinos ir bazinės verslo, ekonomikos žinios. Studijų dalyko metu studentai dirbs grupėse, į 

kurias bus įtraukiami ir vadybos studijų programų studentai (vadybos studentai bus atsakingi už 

vadybinę, o šios Programos studentai už inžinerinę dalis). Tokiu būdu, manome, Programos 

studentams gali pritrūkti pakankamų ekonomikos ir vadybos gebėjimų. Programos rengėjai į šią 

ekspertų pastabą stengėsi atsižvelgti ją papildydami nauju 3 kreditų dalyku Inžinerinė ekonomika, 

sumažinant praktikai skiriamų valandų skaičių. Pažymėtina, kad šis studijų dalykas planuojamas po 

Produkto vystymo projekto, tad pirma studentai gilinsis į visą projekto gyvavimo ciklą ir tik kitame 

semestre sužinos ekonomikos principus, kurių reikia ir produkto vystymo metu. 
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Taip pat studentams beveik nesuteikiama teisės žinių, pasigesta temų, susijusių su duomenų 

apsaugos klausimais.  

Paminėtina ir tai, jog šioje programoje esantys bendrieji universitetinių studijų dalykai nelabai 

atitinka bendrųjų universitetinių studijų idėjos: nors studentai turi galimybę ugdyti ir ne su studijų 

kryptimi susijusias kompetencijas, tačiau tokios galimybės yra gana siauros (yra skiriama 12 kreditų 

bendrosioms alternatyvoms ir 6 kreditai asmeniniam modulių rinkiniui, kuris niekaip neaprašytas). 

Suprantama, jog tai įgyvendinti būtų sunku dėl fakulteto dydžio ir geografinės padėties, tačiau 

atitolimas nuo pagrindinės universiteto mokslinės ir akademinės bazės gali būti matomas ir kaip 

žymus Programos trūkumas apskritai.  

Taip pat verta atkreipti dėmesį, jog pasirenkamuosiuose užsienio kalbos dalykuose, kurie čia 

laikomi bendraisiais universitetinių studijų dalykais, stengiamasi ugdyti studentų dalykines 

kompetencijas: profesinę komunikaciją, gebėjimą analizuoti mokslinę literatūrą ir pan. Tai rodo, jog 

šie dalykai yra labiau susiję su studijų kryptimi, nei su bendrais ar su studijų kryptimi nesusijusiais 

gebėjimais ir neturėtų būti traktuojami kaip bendrieji universitetinių studijų dalykai. 

Bakalauro baigiamasis darbas rašomas paskutinį semestrą ir jam skiriama 15 kreditų. Studijų 

dalyko Bakalauro baigiamasis projektas kortelėje anotacija labai skurdi („Rengiamas baigiamasis 

projektas individualia tema, suformuluojamos darbo išvados, darbas pristatomas kvalifikacinei 

komisijai“), nenusakant bakalauro baigiamojo darbo esminių dalių, reikalavimų joms. Programos 

apraše bakalauro baigiamojo projekto apibūdinimas yra šiek tiek išsamesnis, nes nurodoma, kad 

jame studentas „turi parodyti savo gebėjimus: atlikti probleminę pasirinkto technologinio objekto 

analizę, parinkti specialybinių inžinerinių sistemų projektavimo metodologijas, atlikti mokslinės 

literatūros analizę, parengti projektinius brėžinius, pateikti argumentuotas tyrimų išvadas ir 

dalykiškai pristatyti atliktą darbą“. Tačiau iš šio aprašymo susidaro įspūdis, kad iš studentų bus 

reikalaujamas tik projektas, o realaus jo įgyvendinimo, ekonominio atsiperkamumo vertinimo ar 

siūlomų sprendimų praktinio tyrimo nebus reikalaujama. Tai kertasi su siekiu atitikti regiono 

įmonių poreikius ir tokia didele  praktikų apimtimi. Nors vizito metu teigta, kad praktinė bakalauro 

baigiamojo darbo dalis bus privaloma ir studentai privalės pademonstruoti realiai apčiuopiamus 

rezultatus, tačiau visa tai privalo būti dokumentuota ir viešai prieinama studentams, kad jie žinotų, 

ko iš jų bus tikimasi ir kuo remiantis jie bus vertinami. Dabar iš ekspertams pateikto baigiamojo 

darbo dalyko aprašo nesimato, kas sudaro jo galutinį įvertinimą. Programos rengėjai po pirminių 

išvadų projekto yra atsiuntę paaiškinimą, kad  „Galutinio projekto įvertinimo dedamųjų svertiniai 

koeficientai nustatyti fakulteto metodiniuose reikalavimuose. Panevėžio technologijų ir verslo 

fakultete numatyta, kad BP recenzento įvertinimo svertinis koeficientas yra 0,3, kvalifikacijos 

komisijos narių BP įvertinimo svertinis koeficientas yra 0,3, o kvalifikacijos komisijos narių BP 
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gynimo įvertinimo svertinis koeficientas yra 0,4“. Šią informaciją būtina įrašyti į dalyko kortelę, 

kuri būtų prieinama studentams. 

Vertinant numatomų studijų gebėjimų turinį, pasigendama programavimo ir programinių 

sistemų projektavimo gebėjimų, labiau orientuojamasi į esamų programinių paketų taikymą. Tokiu 

būdu studentai, neturėdami pakankamai kompiuterių architektūros, duomenų bazių, informacinių 

technologijų saugos, kompiuterių tinklų žinių, tik labai paviršutiniškai suvoks programinių ir 

kompiuterinių sistemų sritį. Programavimo žinios bus labai fragmentiškos, nes gilinamos tik 

pavieniuose studijų dalykuose.  

Pirmojoje ekspertams pateiktos Programos versijoje trūko dalykų ar temų, susijusių su 

elektroninių sistemų (galios keitikliai, maitinimo šaltiniai) taikymu.  Po pateiktų pastabų Programos 

rengėjai yra pateikę papildomų paaiškinimų ir programą papildę naujomis temomis, susijusiomis su 

elektronika (pvz., galios elektronikos skaitmeninis valdymas, elektromagnetinis suderinamumas, 

energijos srauto reguliatoriai). Programoje labai akcentuojamos gamybinės praktikos. Tai labai 

naudinga studijų dalis, leidžianti studentams įsisavinti rinkoje taikomas technologijas ir jų praktinį 

pritaikymą, įgauti pasitikėjimo savimi. Pirmojoje savianalizės suvestinės versijoje  abejonių kėlė 

labai didelis kreditų, skirtų praktikoms skaičius – 45 kreditai (atnaujintoje versijoje numatyti 42 

kreditai), nors universitetinėse inžinerijos studijose reikalaujama bent 15 kreditų. Toks didelis 

praktikai skiriamų kreditų skaičius neįprastas ir labiau būdingas koleginėms, o ne universitetinėms 

studijoms. Programoje taip pat nėra labai aiškiai apibrėžtas konkrečių studentų gebėjimų 

įvertinimas kiekvienos praktikos metu. Apraše nenurodyta kaip bus integruojamos praktikos 

(lygiagrečiai viso semestro metu ar sutrumpinant studijų trukmę tame semestre, o likusį laiką 

skiriant tik praktikai semestro pradžioje ar pabaigoje). Vizito metu paminėta, kad tai dar nėra 

galutinai nutarta, bet tikėtina, kad semestro metu kelias dienas per savaitę studentas įmonėje 

atlikinės praktiką, o kitas – leis universitete studijuodamas kitus studijų dalykus. 

Papildomai vertėtų paminėti, kad visi pateikti studijų dalykų aprašai nėra detalūs. Aprašuose 

trūksta studijų dalykų gebėjimo lygmenų, nenurodytos konkrečiai temai skiriamos valandos, 

neaiškūs vertinimo kriterijai, nenurodytos pratybų ir laboratorinių darbų temos ir apimtys, studijų 

dalyko tikslas ir aprašymas labai dažnai yra identiški ir nusakyti tik vienu ar dviem sakiniais. Todėl 

labai sudėtinga spręsti apie konkrečių studijų dalykų išdėstymo gylį ir planuojamų studijų dalyko ir 

Programos gebėjimo pasiekimo vertinimą. 

Studijų metodų įvairovė plati, bet susidaro įspūdis, kad Programoje numatyti tik du projektai 

(Produkto vystymo projektas ir Bakalauro baigiamasis projektas), todėl ne visai aišku ar 

Programoje bus kursinių darbų ir projektų. Nors individualūs ar grupiniai projektai yra numatomi 

kaip studijų dalyko studijų metodai, prie atsiskaitymo už savarankišką darbą jie dažniausiai 

neminimi. Tai rodytų, kad studentams nebus suteikiama galimybė parodyti savo gebėjimus didesnės 
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apimties darbuose (nebent praktikos metu) ir taip geriau pasiruošti bakalauro baigiamajam 

projektui. Programos rengėjai į anksčiau nurodytas pastabas yra atsižvelgę ir pakoregavę dalies 

studijų dalykų aprašus, pakeisdami atsiskaitymo formą „Individualus darbas“ į „Individualus 

projektas“ (pvz., Anglų kalba, Vokiečių kalba, Programinė inžinerinių skaičiavimų įranga). Dalyke 

Kompiuterinės komunikacijos ir belaidės ryšio sistemos vietoj anksčiau 70 proc. numatytų 

egzaminui, dabar 30 proc. skiriama individualiam darbui (projektui) ir 40 proc. egzaminui. Dalyke 

Produkto vystymo projektas pridėta atsiskaitymo forma „Projekto ataskaita“. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Silpnybės:  

1. Programoje nepakankamai ugdomi bendrauniversitetiniai studijų dalykai, trūksta 

studijų alternatyvų ir laisvai pasirenkamų dalykų. 

2. Studijų dalykų aprašai nepakankami studijų dalyko išsamumui ir studentų vertinimui 

nusakyti.  

Stiprybės:  

1. Programos turinys parengtas tiesiogiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais – 

Panevėžio pramonės įmonėmis atliepiant jų poreikius. 

2.3. Personalas 

Programos dėstytojai pasirenkami atsižvelgiant į jų žinias, įgūdžius ir kompetencijas ir 

teisinius reikalavimus. Atnaujintoje savianalizės suvestinėje pateikiama informacija, kad 

Programoje planuoja dirbti 21 dėstytojas. Iš jų 4 yra profesoriai (19 %), 6 docentai (29 %) ir 11 

lektorių (52 %), iš kurių 6 turi daktaro mokslinį laipsnį. Taigi didžioji dalis numatomų dėstytojų (76 

proc.) turi mokslo daktaro laipsnį, tai gerokai viršija minimalius formaliuosius reikalavimus 

universitetinėms pirmosios pakopos studijoms (Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo 6 

skyrius). Programos dėstytojai turi galimybes įsitraukti į KTU ir konkrečiai PVTF mokslinių centrų 

veiklą. Be dėstytojų mokslininkų į Programos vykdymą numatyta įtraukti ir dėstytojus praktikus. 

Programos personalą sudarytų KTU Panevėžio technologijų ir verslo, Matematikos ir gamtos 

mokslų, Ekonomikos ir verslo fakultetų, taip pat Technologijų ir verslumo kompetencijų centro 

darbuotojai.  

Savianalizės suvestinėje teigiama, kad dėstytojai nuolatos tobulinasi dalyvaudami mokslinėse 

ir mokslinėse-praktinėse konferencijose, mokslo stažuotėse, ilgalaikiuose mokymuose, seminaruose 

Lietuvoje ir užsienyje. Dėstytojų išvykos apėmė ne tik Erasmus+ programą, bet ir mokslinius 

tyrimus, vykdytus aukšto lygio pasaulio universitetuose (pvz., University of Twente, Lehigh 

University). Ankstesnėje savianalizės suvestinėje įvardyti didelę dalį mokslinių tyrimų užsienyje 
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vykdę asmenys nebuvo numatyti studijų programos dėstytojais (suvestinės 4.5 lentelė), tačiau 

dabartinėje versijoje šis neatitikimas ištaisytas. Kita bendradarbiavimo užsienyje dalis susijusi su 

dėstytojais, kurių mokslinė veikla yra gero tarptautinio lygio, bet nėra tiesiogiai susijusi su 

naujausiomis skaitmenizuotos gamybos technologijomis.  

Dalis numatomų dėstytojų yra gavę finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, 

LMT ir KTU finansuojamiems mokslo projektams, atlikę užsakomųjų darbų. Pedagoginis 

personalas mokslo publikacijas rengia ir publikuoja WEB of Science (Clarivate Analytics) 

duomenų bazės žurnaluose, tarptautinių ir Lietuvos konferencijų leidiniuose. Čia tenka pastebėti, 

kad didžioji dalis mokslinių darbų apima mikromechaniką, biojutiklius, ultragarso, maisto gamybos 

technologijas. Pasigendama tiesiogiai su planuojamos vykdyti studijų programos tikslu susijusių 

mokslo rezultatų. Pažymėtina, kad 2014-2015 metais yra atlikta nemažai užsakomųjų darbų verslo 

įmonėms, tiesiogiai susijusių su programuojamomis automatikos sistemomis (pramoniniais 

robotais). Tačiau per paskutinius 3 metus tokių darbų sumažėjo, o 2018 m. visai nebuvo vykdyta. 

Vizito metu tai buvo paaiškinta kaip natūralus svyravimas, kada vienais metais dalyvavimas 

projektuose yra sėkmingesnis, nei kitais. Pastebėta, kad Programos vykdyme neplanuojami 

dėstytojai iš KTU Elektros ir elektronikos fakulteto. Savianalizės rengėjai tokį dėstytojų 

pasirinkimą paaiškino tuo, kad Panevėžyje gyvenantys dėstytojai turi pakankamas kompetencijas, o 

atvažiuojančiųjų dėstymas dažnai yra ne toks efektyvus dėl jų motyvacijos trūkumo. 

Iš savianalizės suvestinės galima suprasti, kad Programos dėstytojų kuruojamų studijų̨ dalykų 

turinys yra susijęs su jų̨ moksline arba praktine veikla. Pažymėtina, kad įvertinus savianalizės 

suvestinėje pateiktą, prieš ir per vizitą gautą papildomą informaciją, pastebėta, kad daugumos 

numatomų dėstytojų kvalifikacija yra tinkama, bet tam tikriems dalykams ją reiktų sustiprinti 

numatomiems studijų rezultatams pasiekti (Kompiuterinės valdymo sistemos, Produkto vystymo 

projektas). 2014-2018 m. numatomos programos dėstytojai beveik nedalyvavo kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, seminaruose ar mokymuose, tiesiogiai susijusiuose su automatika. 

Norint pradėti vykdyti studijų programą rekomenduojama sudaryti sąlygas stažuotėms 

pažangiose pramonės įmonėse ir užsienio universitetuose, vykdančiuose studijų programas, 

susijusias su automatizavimu. Tam tikriems dalykams arba temoms rekomenduojama kviestis 

socialinius partnerius iš gamybos ar projektavimo įmonių. Tai sudarys sąlygas vykdyti aukšto lygio 

tarptautinius standartus atitinkančias studijas. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės:  

1. Didelė dalis dėstytojų turi mokslo laipsnį. 

2. Nemažas kiekis publikacijų aukšto lygio mokslo žurnaluose. 
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3. Numatomi Programos dėstytojai dalyvauja konkursinio finansavimo projektuose. 

Silpnybės:  

1. Trūksta dėstytojų, kurių moksliniai interesai būtų susiję su automatika. 

2. Trūksta mokslinių publikacijų iš automatikos srities. 

3. Pastaraisiais metais sumažėjęs taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius. 

2.4. Materialieji ištekliai 

Programos Programuojamos automatikos sistemos studijas planuojama vykdyti KTU 

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto Nemuno g. 33 ir S. Daukanto g. 12 pastatuose. Tarp šių 

pastatų yra maždaug 1 kilometro atstumas, kuris, manoma, nesukels didelių nepatogumų 

studentams juos pasiekti. Vizito metu paminėta, kad stengiamasi studijų tvarkaraštį sudaryti taip, 

kad tą pačią dieną užsiėmimai vyktų viename pastate. 

Aplankytas KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas turi pakankamai gerai įrengtas 

auditorijas, pritaikytas didesniems ir mažesniems studentų srautams. Auditorijų ir vietų skaičius 

Programai vykdyti yra pakankamas. Didžioji dalis auditorijų yra aprūpintos vaizdo projektoriais, 

veikia belaidis Eduroam ir KTU internetas. Bibliotekos ir skaityklos darbo laikas atitinka studentų 

poreikius. Nors savianalizėje teigiama, kad Nemuno g. 33 pastatas yra gerai pritaikytas studentams 

su negalia (specialus įvažiavimas, kompiuterizuota darbo vieta turintiems judėjimo-motorikos bei 

regos sutrikimų), tačiau neįgaliojo savarankiškas judumas yra apribotas tik pirmu aukštu, o norint 

patekti į antrame aukšte esančias laboratorijas yra būtina aplinkinių pagalba.  

KTU bendruomenei suteikiama prieiga prie įvairių mokslo sričių bei teminių knygų ir žurnalų 

duomenų bazės. Metodinius išteklius studijoms ar mokslui galima pasiekti nuotoliniu būdu iš 

vietinio tinklo arba per VPN iš bet kur kitur. Galima teigti, kad vadovėliai, knygos ir  duomenų 

bazės yra tinkami, pakankami ir prieinami tiek studentams, tiek Programos dėstytojams. Tačiau 

lyginant 2016 ir 2017 metus, bibliotekos fonduose ženkliai sumažėjo leidinių skaičius. Bibliotekos 

atstovo teigimu yra nurašomos nebenaudojamos senos knygos, kurias dažnai keičia elektroniniai 

šaltiniai. Programos dėstytojai turi galimybę studijų medžiagą talpinti MOODLE virtualioje 

mokymosi aplinkoje, kuri taip pat gali būti išnaudojama komunikuojant su studentais, teikiant 

įvairias užduotis ir jas vertinant. 

Praktikoms atlikti Universitetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su įvairiomis 

įmonėmis, kurios įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas studentams praktikantams. Vizito metu 

įsitikinta, kad įmonės noriai studentus priims į praktikas, jų vietų nestokojama. Dalis įmonių atstovų 

susitikimo metu informavo, kad studentus ne tik priims praktikai, bet jos metu ar iš karto jai 

pasibaigus studentus planuoja įdarbinti. 
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Didžioji dalis laboratorinės įrangos yra gana moderni, tinka studentų praktinėms inžinerinėms 

kompetencijoms ugdyti. Atkreiptinas dėmesys į gero lygio mechatronikos, pramoninių ir mobiliųjų 

robotų laboratorinę įrangą. Taip pat sudaromos galimybės dirbti su 2 programinio valdymo 

staklėmis, specializuotomis CAD/CAM programomis. Studijoms naudojama nauja kompiuterinė 

įranga. Tačiau verta pažymėti, kad laboratorijos nebuvo atnaujintos keletą metų, jose trūksta 

specializuotos techninės ir programinės įrangos, kuri leistų suteikti daugiau praktinių žinių galios 

elektronikos ir gamybos skaitmeninimo srityje (pvz., tiekimo grandinės, sandėlio ir gamybos 

išteklių valdymas, daiktų internetas ir debesų kompiuterija gamyboje, mašinų ir žmonių sąveika, 

gaminių kokybės ir įrangos būklės kontrolė). Tai yra trūkumas, kuris riboja būsimų studentų 

galimybes įgyti naujų žinių, kurios yra itin reikalingos pramonei 4.0. Tikima, kad pradėjus vykdyti 

Programą, tokios įrangos bus įsigyta arba pasinaudota laboratorijų baze esančia Kaune. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės:  

1. Pakankamai daug įvairios mechatroninės ir robotinės įrangos.  

Silpnybės:  

1. Trūksta techninės ir programinės įrangos skirtos gamybos skaitmeninimui. 

2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

Priėmimas į Programą numatomas vykdyti per institucinį (KTU) ir bendrąjį (LAMA BPO) 

priėmimus. Bendrasis priėmimas vykdomas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų 

vietas pagal LAMA BPO patvirtintą bendrojo priėmimo tvarką. Institucinis priėmimas vykdomas 

tik į valstybės nefinansuojamas vietas pagal KTU Studentų priėmimo taisyklėse numatytą 

institucinio priėmimo tvarką. Minimalūs priėmimo reikalavimai, konkursinio balo sudarymo tvarka 

atitinka Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus dokumentus. Priėmimo į studijų programą 

reikalavimai atitinka teisės aktus ir yra pagrįsti. Pagirtina, kad priėmimo tvarka ir reikalavimai kartu 

su kita stojantiesiems aktualia informacija yra aiškiai ir struktūruotai pateikti KTU internetiniame 

puslapyje. Programos apraše nurodoma, kad ji bus vykdoma, jeigu per pirmąjį priėmimo etapą į 

programą priimama 10 studentų. Toks skaičius kelia abejonių, ar Programa tikrai surinks tokį 

skaičių studentų ir galės būti sėkmingai vykdoma kiekvienais metais. 

Programos apraše nurodoma, jog studijų metu ketinama taikyti nemažą kiekį skirtingų 

mokymo(si) metodų. Pagirtina, jog tradicinius studijų metodus, tokius, kaip paskaitos, seminarai, 

laboratoriniai darbai, praktinės užduotys, uždavinių sprendimas, bandoma sujungti su 

šiuolaikiškesniais metodais, tokiais, kaip atvejo analizė, diskusija, darbas grupėse, idėjų (minčių) 

žemėlapio sudarymas, veiklos refleksija ir pan. Ankstesnėje savianalizės suvestinės versijoje buvo 
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pastebėta, jog didelė dalis ketinamų naudoti šiuolaikiškų metodų dominuoja bendrųjų alternatyvų 

dalykuose, o daugelyje krypties pagrindų dalykų taikomi vien tradiciniai mokymo metodai. 

Programos rengėjai į pateiktas pastabas yra atsižvelgę – atnaujino dalykų aprašus ir pažangius 

studijų metodus planuoja taikyti plačiau. Tačiau iš dalykų aprašų nėra aišku, kuriose temose kurie 

mokymo metodai bus taikomi, bei kokią studento darbo laiko dalį jie sudarys. Kai kuriuose 

dalykuose galima pastebėti nedidelius neatitikimus tarp numatomų studijų rezultatų ir jiems pasiekti 

naudojamų metodų, pavyzdžiui, dalyke Elektros pavaros ketinama su studentų gebėjimais pritaikyti 

įgytą supratimą susijusias kompetencijas (pvz., „Geba nustatyti el. pavaros darbo režimus ir 

energijos paskirstymus, pritaikyti koordinačių reguliavimo principus el. pavarose bei sudaryti 

apkrovos diagramas“) ugdyti vien tik paskaitų metu. Taip pat iš dalykų aprašų lieka neaišku, kaip 

konkrečiai siejasi kiekvieno dalyko numatomi studijų rezultatai su visos programos studijų 

rezultatais. Nepaisant gausos išsakytų pastebėjimų, numatomi taikyti studijų metodai nemaža dalimi 

yra tinkami studijų rezultatams pasiekti. 

Programos apraše minima, kad „Visi studijų moduliai, jų seka ir tarpusavio sąveika formuoja 

mokymosi visą gyvenimą kompetenciją, kuri užtikrina studentų savarankišką ir nuolatinį dalykinių 

žinių bei profesinių gebėjimų tobulinimą.“ Vis dėlto, kaip konkrečiai kiekvienas studijų dalykas ir 

jo rezultatai prisideda prie šios kompetencijos formavimo, taip ir lieka neaišku. Taip pat verta 

pastebėti, kad kai kuriuose anksčiau pateiktuose dalykų aprašuose nurodytos privalomosios 

literatūros nėra nei KTU bibliotekoje, nei KTU knygyne, nei fakultete, o taip pat nenurodoma, ar 

minimą literatūrą galima gauti elektroninėje formoje. Dabar Programos rengėjai šį trūkumą iš esmės 

yra ištaisę, nurodydami elektroninį adresą ir/ar bibliotekos leidinio šifrą. 

Visų numatomų studijų modulių vertinimas atliekamas remiantis KTU Atsiskaitymo už 

studijų modulius nuostatais. KTU taikoma dešimtbalė vertinimo sistema, kurios balai priskiriami 

skirtingiems pasiekimų lygmenims. Pagirtina tai, kad visų modulių vertinime taikomas kaupiamasis 

balas, integruojami skirtingi vertinimo metodai. Kiekvieno studijų modulio atsiskaitymo formos bei 

jų svoriai galutiniame dalyko vertinime yra aiškiai išdėstyti dalykų aprašuose, kurie yra saugomi 

Moodle aplinkoje bei yra prieinami studentams. Pirmosios paskaitos metu dėstytojai turi 

supažindinti studentus su dalyko vertinimo sistema. 

Vis dėlto, nors Programos apraše teigiama, kad „Modulio vertinimo sistema siejama su 

modulio numatomais studijų rezultatais“, kai kuriuose dalykuose dėl šio teiginio kyla abejonių. 

Pavyzdžiui, dalyke Vokiečių kalba studijų rezultato „Geba parengti savo dalyko srities žodynėlį 

(glosarijų)“ pasiekimas yra vertinamas metodais „Aktyvi veikla modulyje, Egzaminas žodžiu, 

Mokslinio straipsnio (teksto) analizė, Žodinis iliustruotas pranešimas“. Taip pat lieka neaišku, kaip 

„Aktyvi veikla modulyje“ bus matuojama. Kai kuriuose dalykuose (pvz., Darnus vystymasis, 

Filosofija) nurodoma, jog tam tikri dalyko atsiskaitymai sudaro 0% galutinio dalyko įvertinimo. 
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Vizito metu buvo išsiaiškinta, jog tam tikros atsiskaitymo formos dažniausiai sudaro tam tikrą dalį 

kitame didesniame dalyko atsiskaityme ir yra įvertinamos būtent jo metu, todėl atskirai savo indėlio 

į galutinį dalyko įvertinimą neturi. 

KTU Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatų 33 punkte rekomenduojama nustatyti ne 

mažesnį kaip 60% privalomą modulio paskaitų lankomumą. Nors toks skaičius atrodo nepagrįstas ir 

sunkiai suderinamas su šiuolaikiškomis universitetinėmis studijomis ir, be to, yra tik 

rekomendacinis, kai kuriuose studijų moduliuose paskaitų lankomumo reikalavimai yra dar didesni 

ir siekia net iki 90 procentų (Darnus vystymasis, Matematika 3, Automatinio valdymo teorija, 

Procesų ir sistemų modeliavimas, Loginis valdymo sistemų programavimas, Kompiuterinės 

valdymo sistemos, Kompiuterinės komunikacijos ir belaidės ryšio sistemos, Produkto vystymo 

projektas, Skaitmeninio programinio valdymo įrenginių programavimas, Robotų valdymo sistemos 

ir programavimas, Dirbtiniai neuroniniai tinklai, Skaitmeninės valdymo sistemos), o dalyke 

Inžinerinė ekonomika privalomas šimtaprocentinis paskaitų lankomumas. Ekspertų nuomone, tokie 

reikalavimai gali kenkti studijų patrauklumui. Vis dėlto, vizito metu numatomi programos 

dėstytojai teigė, jog griežtai yra laikomasi tik laboratorinių darbų, pratybų ir seminarų lankomumo 

reikalavimų, o studentams, kurie prasčiau lankė tik paskaitas bei yra pasiruošę už dalyką 

atsiskaityti, dažniausiai tokia galimybė yra sudaroma. Tačiau tai rodo, jog fakultete nėra laikomasi 

savo pačių dokumentų, kas irgi nėra pagirtina, todėl būtų vertinga paskaitų lankomumo 

reikalavimus sumažinti iki minimalaus reikalaujamo KTU dokumentuose arba tokio reikalavimo 

atsisakyti išvis. 

Nemažai abejonių dėl kai kurių dalykų (pavyzdžiui, Dirbtiniai neuroniniai tinklai, 

Kompiuterinės valdymo sistemos, Taikomoji elektronika, Filosofija ir 10 kitų dalykų) vertinimo 

sistemos efektyvumo ir objektyvumo kelia juose esanti atsiskaitymo forma „egzaminas žodžiu“. 

Vizito į aukštąją mokyklą metu buvo išsiaiškinta, jog joje nėra numatyta aiškios tvarkos, 

užtikrinančios tokiame atsiskaityme dalyvaujančių studentų teises išsamiai susipažinti su savo 

įvertinimu po jo paskelbimo bei apeliuoti dėl galimai neobjektyvaus darbo įvertinimo, nes studento 

atsiskaitymo metu pateikti žodiniai atsakymai nėra saugomi. Nors Programos rengėjai, reaguodami 

į šią pastabą, pateikė atsakymą, kad vykdant žodinį egzaminą yra rekomenduojama „užduotį 

pateikti užrašytą ant lapo, naudojant specialią Universiteto formą su atspausdinta užduotimi ir, jei 

reikia, studentui skirtais numeruotais lapais pasiruošti žodiniam atsakymui“, tai neužtikrina, jog 

tokia praktika bus taikoma kiekvieno žodinio egzamino metu ir, kad studento pasiruoštas atsakymų 

lapas bus pakankama priemonė sėkmingai apeliuoti dėl galimai neobjektyvaus egzamino 

įvertinimo. Siekiant, kad po visų atsiskaitymų studentai galėtų susipažinti su savo įvertinimu ir jo 

pagrindimu bei turėtų galimybę apeliuoti dėl darbo įvertinimo, egzaminų žodžiu formą vertėtų arba 

pakeisti į egzaminą raštu, arba daryti egzaminų žodžiu garso įrašą ir jį saugoti. Nors vizito metu 
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buvo teigiama, kad pats studijų dalyko dėstytojas egzaminuose dažnai nedalyvauja, o studentus 

egzaminuoja jo kolegos, bei iš Programos rengėjų buvo gautas komentaras, jog žodinį egzaminą 

rekomenduojama vykdyti jame vienu metu dalyvaujant ne mažiau, kaip trims asmenims (dėstytojas 

ir du studentai), tačiau, ekspertų nuomone, tai nėra pakankama siekiant užtikrinti skaidrų, kriterijais 

pagrįstą ir atsekamą vertinimą egzamino žodžiu metu. 

Programos apraše yra minima, kad dėstytojai yra skatinami gauti iš studentų grįžtamąjį ryšį, 

susijusį su studijuojamais dalykais. Vis dėlto, nei nuostatuose, nei Programos, nei dalykų aprašuose 

nėra nurodoma, kaip konkrečiai tas grįžtamojo ryšio teikimas bus užtikrinamas ir kaip apskritai jis 

bus teikiamas. Vis dėlto, pagirtina yra tai, jog dėstytojai renka grįžtamąjį ryšį iš studentų, paskaitų 

metu domisi, ar studentams medžiaga yra aiški, skatina užduoti klausimus. Pažymėtina, kad 

Programos rengėjai vizito metu ir pateiktuose papildomuose paaiškinimuose nurodė, kad studijų 

modulių kokybės apklausa KTU atliekama kiekvieno semestro pabaigoje. Apklausų rezultatus mato 

to dalyko dėstytojas, padalinio vadovas ir studijų programos vadovas, kurie aptarę išryškėjusius 

trūkumus ar tobulintas sritis, įpareigoja konkretų dėstytoją atlikti studijų modulio korekcijas ir 

tobulinti jo įgyvendinimo procesą. Studentų apklausų rezultatai taip pat aptariami kiekvieną 

semestrą rektorato posėdžiuose ir bendrose fokus grupėse su studentais. Susisteminus gautus 

duomenis, numatomi veiksmų planai studijų kokybei gerinti. Studijų programos paskutiniame 

semestre yra numatomas Bakalauro baigiamasis projektas, kuriam skiriama 15 kreditų. Baigiamojo 

projekto rengimo ir gynimo tvarka yra aprašyta KTU Bendrajame baigiamųjų projektų rengimo, 

gynimo ir saugojimo tvarkos apraše, kuris yra prieinamas viešai. Nors dalyko apraše nurodomi trys 

skirtingi studento pasiekimų vertinimo metodai (projekto ataskaita, inžinerinis projektas ir žodinis 

iliustruotas pranešimas), jo pabaigoje esančioje lentelėje nurodoma tik viena atsiskaitymo forma 

(projekto ataskaita), kuri sudaro 100% galutinio įvertinimo. KTU Bendrojo baigiamųjų projektų 

rengimo, gynimo ir saugojimo tvarkos aprašo 57 punkte nurodoma, kad galutinis įvertinimas 

susideda iš recenzento įvertinimo, komisijos darbo įvertinimo ir darbo gynimo įvertinimo, 

kiekvienas kurių turi savo svorinius daugiklius. Studijų modulio kortelėje rekomenduojama įrašyti 

konkrečius šių įverčių dalių koeficientus ir užtikrinti, kad jie būtų žinomi Programos studentams. 

Studentai įstodami į Universitetą turi pasirašyti akademinio sąžiningumo deklaraciją, o prieš 

rengdami darbus – susipažinti su rašto darbų rengimo reikalavimais. Universiteto biblioteka 

organizuoja mokymus šaltinių citavimo, plagiato prevencijos ir pan. temomis, kurie vykdomi ir 

Panevėžyje. Akademinis sąžiningumas rengiant rašto darbus užtikrinamas naudojant sutapties 

patikrą universiteto Moodle sistemoje. Akademinį sąžiningumą egzaminų metu stengiamasi 

užtikrinti identifikuojant studentus pagal jų studento korteles, egzamino eigą prižiūrint dėstytojų 

komisijai ir pan. Vis dėlto, lieka neaišku, kiek dažnai realiai šios prevencinės priemonės yra 

taikomos ir kaip efektyviai jos veikia. Taip pat Programos apraše nėra minima, kokių priemonių 
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imamasi užfiksavus akademinio nesąžiningumo atvejus. Universitete yra numatyta apeliacijų dėl 

atsiskaitymų (įskaitant ir baigiamojo projekto atsiskaitymą) procedūros ar akademinės etikos 

pažeidimų tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad neobjektyvus įvertinimas čia taip pat laikomas 

procedūros arba akademinės etikos pažeidimu. Apibendrinant, galima teigti, kad numatytos 

akademinės etikos užtikrinimo priemonės bei apeliavimo tvarka yra pakankamai aiškios ir 

skaidrios, tačiau sudėtinga įvertinti, kiek realiai jos veiksmingos, ypač egzamino žodžiu atveju. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Silpnybės:  

1. Kai kurie studijų metodai nėra visiškai tinkami tam tikriems dalykų rezultatams 

pasiekti. 

2. Ne visi vertinimo metodai yra tinkami tam tikriems studijų rezultatams įvertinti. 

3. Nepagrįstai dideli privalomo paskaitų lankomumo reikalavimai. 

4. Planuojama taikyti atsiskaitymo žodžiu forma verčia abejoti vertinimo objektyvumu 

bei galimybe studentams sėkmingai apeliuoti dėl gauto įvertinimo. 

5. Bakalauro baigiamojo darbo apraše nenurodoma jo vertinimo sistema su konkrečiais 

numatomais taikyti svoriais. 

Stiprybės:  

1. Stojimo į Programą reikalavimai yra pagrįsti ir aiškūs bei lengvai prieinami viešai. 

2. Studijų modulių galutinis įvertinimas sudaromas kaupiamojo balo principu, 

integruojami skirtingi vertinimo metodai. 

3. Pakankamai aiški vertinimo procedūrinių pažeidimų, akademinės etikos pažeidimų 

tvarka. 

4. Esant poreikiui, numatomos išlyginamosios studijos reikiamam lygiui pasiekti. 

5. Vykdoma kuratorių, padedančių studentams integruotis į universiteto akademinį 

gyvenimą, veikla. 

 

2.6. Programos vadyba 

Pagrindinės vidinės institucijos, priimančios su studijomis susijusius sprendimus universiteto 

lygmeniu, yra KTU Senatas, rektoratas ir Studijų departamentas. 

KTU Senatas nustato studijų tvarką, tvirtina vidinę mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo 

sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama, nustato studentų priėmimo sąlygas. Senatas taip pat 

steigia ar naikina studijų programas, teikia rektoriui siūlymus dėl jų finansavimo. 
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Rektorius vadovauja Universitetui, organizuoja jo veiklą, užtikrina strateginio plano 

įgyvendinimą: Statuto nustatyta tvarka leidžia įsakymus, priima ir atleidžia darbuotojus, priima ir 

šalina studentus ir klausytojus, juos skatina ar skiria drausmines nuobaudas.  

Studijų programų stebėseną, rengimo, atnaujinimo ir kitus kokybės klausimus koordinuoja 

KTU Studijų departamentas, kuris atsakingas už Universiteto studijų kokybės vizijos, strategijos ir 

kokybės įgyvendinimą ir tobulinimą. Jo veiklos taip pat siejamos su studijų organizavimo 

procedūrų kūrimu bei įgyvendinimo užtikrinimu, studijų informacinių sistemų vystymu, dėstytojų 

pedagoginio krūvio apskaita, studijų duomenų analize ir studijų informacijos teikimu. 

KTU PTVF Taryba ir fakulteto dekanas priima svarbiausius sprendimus, susijusius su studijų 

programos klausimais pirminiame lygmenyje, bendradarbiaujant su krypties studijų programos 

komitetu (SPK). 

Krypties studijų programos vadovas kartu su Krypties studijų programos komitetu įgyvendina 

Universiteto studijų tikslus, koordinuoja priskirtas studijų programas ir tiesiogiai atsako už šių 

programų įgyvendinimą, kokybę, išorinio vertinimo rezultatus, studijų programų bendruomenės 

telkimą bendram darbui. Krypties SPK atlieka ekspertinį darbą ir teikia patarimus bei tiesioginę 

pagalbą studijų programų vadovui. Komiteto sudėtis: studijų programos dėstytojai, studentai, 

socialiniai partneriai. Studijų krypties programų vadovas yra atskaitingas Fakulteto Tarybai, 

dekanui ir studijų prodekanui. 

Su ketinama vykdyti studijų programa susijusius dokumentus, priėmimo sąlygas ir tvarką, 

informaciją apie studijų eigą ir pasirinkimo galimybes Kauno technologijos universitetas ir 

programą administruojantis Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas viešai skelbia interneto 

svetainėje.  

Pagirtina, jog į Programos rengimo procesą socialiniai partneriai buvo įtraukti ganėtinai 

aktyviai. Vizito metu darbo rinkos atstovai minėjo, jog kuriant šią Programą su jais buvo 

palaikomas glaudus bendradarbiavimas, teiraujamasi jų nuomonės, organizuoti susitikimai 

fakultete. Taip pat socialiniai partneriai prie Programos rengimo prisidėjo per apklausų apie 

specialistų ir jų gebėjimų poreikį užpildymą. Apraše minima, jog „į programos kūrimo procesą jau 

įsitraukė svarbiausios mieste veikiančios pramonės įmonės“ (17 punktas), bei jog „socialiniai partneriai 

taip pat yra pasirengę prisidėti savo įranga ir lėšomis, viešinant ir materialiai aprūpinant naujai kuriamą 

studijų programą“ (18 punktas). Vizito metu tai buvo patvirtinta, o taip pat parodytas ir didelis šios 

Programos palaikymas iš Panevėžio savivaldybės. Apraše minima, jog daugelis socialinių partnerių yra 

pasirengę deleguoti savo specialistus skaityti kviestines paskaitas Programos studentams. Tai yra 

pagirtinas žingsnis, tačiau trūksta šiek tiek konkretumo kalbant apie tai, kiek konkrečiai tokių paskaitų 

yra planuojama bei kokios jų temos, taip pat, ar tai ketinama padaryti vien tik dalyje Programos dalykų 
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(kviestinių pranešėjų paskaitos numatytos tik trijų dalykų aprašuose), ar ketinama organizuoti ir su 

numatytais studijų dalykais tiesiogiai nesusijusių kviestinių paskaitų.  

Socialinius partnerius taip pat ketinama įtraukti ir į tolimesnį Programos vykdymo procesą. 

Apraše minima, jog studijų kokybę „padeda gerinti aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, t. y. būsimais studentų darbdaviais bei studijas jau baigusiais studentais“. Vis dėlto, 

nepasakoma, kaip konkrečiai tas bendradarbiavimas (be privalomo socialinio partnerio įtraukimo į SPK 

sudėtį ir fakto, kad SPK posėdžiai yra atviri) bus užtikrinamas. Sveikintina, kad socialinius partnerius 

ketinama aktyviai įtraukti į studentų praktikų organizavimą, studentams praktikų metu paskirti 

mentorius iš įmonių, minima, jog įmonės teiks rekomendacijas dėl praktikų užduočių rengimo, 

praktikos vykdymo bei jų ataskaitų vertinimo. Tačiau šiek tiek pasigendama informacijos apie aktyvesnį 

socialinių partnerių įsitraukimą į Programos tobulinimą, t. y. grįžtamojo ryšio apie praktikas atliekančių 

studentų arba jau įsidarbinusių absolventų kompetencijas, jų trūkumus bei galimybes jas užtikrinti 

koreguojant studijų programą. Vis dėlto, vizito metu buvo galima susidaryti įspūdį, jog socialiniai 

partneriai yra pasiruošę aktyviai bendradarbiauti su fakulteto administracija bei Programos rengėjais ir 

įsitraukti į studijų organizavimo procesą. 

Pažymėtina, kad pasibaigus kiekvienam semestrui Universitete vykdomos studentų nuomonių 

apklausos apie studijų dalykus.  Studentai apklausos metu vertina išklausytų dalykų turinį, naudotus 

dėstymo metodus, bendravimą su dėstytoju ir kt. 

Apibendrinant galima teigti, kad studijų planavimo, organizavimo, priežiūros ir tobulinimo 

procesai apibūdinami aiškiai, nurodomos vidinio studijų kokybės užtikrinimo priemonės yra iš 

esmės tinkamos. Tačiau kritikuotinas vidinės studijų kokybės užtikrinimo mechanizmas, susijęs su 

studijų dalykų atestavimu. Studijų dalykus užsako, atrenka, vertina ir atestuoja Krypties studijų 

programų komitetas. Ekspertų nuomone, kontrolės funkciją turėtų atlikti žmonės, nepriklausantys 

studijų programų komitetui. Nepakankamą kontrolę, susijusią su dalykų atestavimu, įrodo jų aprašų, 

pateiktų savianalizės medžiagoje, vidutiniška kokybė. 

Programoje pirmo ir antro semestro metu numatytos alternatyvos. Apraše nėra paaiškinama 

kaip užtikrinamas studentų pasirinkimas ir pedagoginio krūvio skaičiavimas. Vizito metu 

patikslinta, kad studentai pasirinkimą vykdo įvadinės savaitės metu (savaitė prieš rugsėjo mėn.). 

Pedagoginis krūvis yra preliminariai suplanuojamas, dalykų pasirinkimas vykdomas viso fakulteto, 

o ne tik Programos ribose.  

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Silpnybės:  

1. KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas yra kitame mieste, negu Universiteto 

administracija. Fakulteto valdymo struktūra ir atstumas nuo KTU lėtina sprendimų 

priėmimą. 
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2. Nepakankamai gerai užtikrinama studijų dalykų aprašų kokybės kontrolė. 

3. Universiteto lygiu netinkamai vykdoma parengtų studijų programų patikra, ar jos 

atitinka bendruosius studijų programų reikalavimus.  

Stiprybės:  

1. Daug apimanti ir patogi informacijos sistema moksleiviams, stojantiesiems, 

studentams, darbuotojams, alumnams ir verslui. 

2. Aktyvus socialinių partnerių įsitraukimas į Programos kūrimą ir užtikrinant praktikos 

vietas Programos studentams. 

 

III. REKOMENDACIJOS 

1. Inicijuoti KTU naudojamos studijų dalykų aprašymo formos tobulinimą, siekiant detaliau 

aprašyti studijų dalyko turinį, ugdomus gebėjimus ir kiekvieno iš jų apimtį, vertinimo lygmenis. 

2. Inicijuoti KTU studijų vykdymo tvarkos tobulinimą, kuriame būtų numatyta 

šiuolaikiškesnių studijų galimybė, kuomet naudojamos mišrios (dalinai nuotolinės) studijos ir ne 

taip griežtai reglamentuojamas studentų lankomumas.  

3. Keisti studijų dalykų akreditavimo tvarką, kad studijų dalykų kokybė būtų vertinama 

platesnio ir ne taip glaudžiai susijusių žmonių rato. 

4. Užtikrinti, kad kiekvieno Programos dėstytojo mokslinė ir praktinė veikla sietųsi su 

dėstomais dalykais. 

5. Plėsti programos dėstytojų kompetencijas gamybos skaitmeninimo srityje. 

6. Įpareigoti studijų programų komitetą ir dėstytojus daugiau dėmesio skirti dalykų 

aprašams tobulinti, geriau suderinti mokymo ir vertinimo metodus su Programos ir modulių tikslais. 

7. Atsisakyti vertinimo formos „egzaminas žodžiu“ arba daryti tokių atsiskaitymų garso 

įrašus ir juos saugoti. 

8. Įsigyti arba rasti būdų Programos studentams pasinaudoti pažangia gamybos 

skaitmeninimo technine ir programine įranga. 
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IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS 
Kauno technologijos universiteto ketinama vykdyti studijų programa Programuojamos automatikos 

sistemos vertinama teigiamai. 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo sritis 

Srities 

įvertinimas, 

balai  

1 Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 

2 Programos sandara 2 

3 Personalas 3 

4 Materialieji ištekliai 3 

5 Studijų eiga ir jos vertinimas 2 

6 Programos vadyba 3 

 Iš viso: 16 

 
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: doc. Gediminas Valiulis 

 

Grupės nariai: doc. Simona Ramanauskaitė 

  Marijus Ambrozas 
 


