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Verslo vadybos studijq programa akredituota 2016 m.lapkridio 29 d. SKVC isakymu Nr. SV6-48.

Eil.
Nr.

Ekspertq rekomendacij os
Aukitosios mokyklos atlikti arba planuojami

veiksmai
Rekomendacijq igyvendmimo

terminai
Pastabos

Persvarstyti ir numatomus studijq rezultatus
siekiant uZtikrinti, kad jie b[tq kokybi5ki ir geriau
orientuoti remiantis atidliai iSnagrinetomis
Europos tendencijomis, sustiprinant dalykq turin[ ir
patrauklumq ypad jei siekiama pritraukti
tamtautinius studentus.

AtsiZvelgiant i ekspertq rekomendacijas,
pakoreguotas studijq programos tikslas ir
atraujinti studijq programos rezultatai bei
studijq dalykq turiniai. Studijq planas
patvirtintas Akademines tarybos 201 8-03-02
protokolu Nr. V3-16.

201 8-03-02

2. Atraujinti programos turini, itraukiant daugiau
destytojq ir vadovybes i programos ir numatomq
studijq dalykq rezultatq keitimo proces%
orientuojantis i nuolatini atraujinimq.

Programos tikslas, rezultatai, turinys,
atnaujinta vadovaujantis patvirtintas

Kokybes vadybos sistemos (toliau - KVS)
procedlra StudU4 program4 rengimas,
prieZiura ir atnaujinimas, kurioje numatytas
programos atnaujinimo periodi5kumas.
Atraujinant studijq programas yra
itraukiami visi socialiniai dalininkai.

2018-03-02

3 . Turi btti parengtas ai5kus tarptauti5kumo didinimo
planas su apibreZtais tikslais ir loginiu pagrindimu.
,,Oportunisti5kas" priemimas gali btti tik laikinas
sprendimas siekiant Sios programos il galaiki5kumo,
ypad jei jis siejamas su Salies/regiono/ES
diplomatine darbotvarke, nes tai gali atre5ti
ekonominds naudos. Skatinti rinkodaros pastangas
siekiant padidinti Sios programos studentq skaidiq.

Alytaus kolegijos strateginiame veiklos
plane 2017-2019 m. numaq/ta Veiklos
tobulinimas ir strategini7 partnerysiiq

pletra programa, kurios tikslas - Vykdyti
tarptauti|kumo pldtrq. Kiekvienais metais
Tarptautiniq studijq centras (nuo 2018 m.
Marketingo skyrius) rengia metinius
padalinio veiklos planus, kuriuose
suplanuojamos veiklos bei priemones
tarptautiniq studentq pritraukimui.

Kasmet



Eil.
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A
a . Rekomenduojama sukurti desb4ojq kalbos (ypad

anglq) ie[dZiq gerinimo plan4 taip pat mokyi
Siuolaikiniq virtualios mokymo/si aplinkos ir

itraukaus ugdymo metodrtr.

KVS informacineje sistemoje yra parengta ir
patvirtinta procedtros Personalo valdymas
dalis Darbuotoj4 molqtmosi (dalyvavimo
molqtmuose) valdymas. Kiekvienais metais
padaliniq vadovai nustato mokyrno poreikl
ir pagal tai parengiamas moklnno planas.
Darbuotojq mokyrno planas kiekvienais
metais tvirtinimas direktoriaus vasario
menesi.

Kasmet

11 studijq programoje destandiq destytojq
gilino savo anghl kalbos igldZius
savaranki5kai ir Alytaus kolegijos
organizuotuose kursuose (2016 m. 8
destytojai, 2017 m. 11 destytojq), 3
programos destytojai mokesi bei igrjo
kompetencijas pagal iiuolaikini4 virtualios
molqtmo/si aplinkos ir itraukaus ugdymo
metodu programa.

Nuolat

9 programos destytojai tobulino uZsienio
kalbos igldZius dallvaudami staZuotese
uZsienyie ir tarptautiniuose proiektuose.

2017-12-31

5. Kolegijos lygmeniu nustatyti vertinimo ir
akademines pagalbos teikimo tvark4 uZtikrinant
damq destltojrr poZilri i jos lgyvendinimq ir
nustatyti studentdms ai5kias taisykles dalykq
egzaminq i5laikymui ir Sios studijq programos
baigimui.

Parengta ir patvirtinta Alytaus kolegijos
Akademines tarybos 2018-10-31 protokolu
Nr. Y3-57 Studij4 reglamento nauja
redakcij4 nustatantis studijq sistem4
s4lygas, tvarkq studentrl ir klausytojrl teises
bei pareigas ir reglamentuojantis j,+
santlikius su kolesiia.

201 8- I 0-3 1

Patvirtinta Alltaus kolegijos studijq
rezultatq vertinimo tvarka (Alytaus kolegijos
Akademines tarybos 2018-03-22 protokolas
Nr. V3-20).

2018-03-22
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6. Kolegijos mastu nustatyti naudojimosi literahlros
Saltiniais tvark4 iskaitant nuorodq i mokslinirr
ZumahS naujausirl straipsniq pateikimE
baigiamuosiuose darbuose.

Baigiamqjq darbq rengimo, pateikimo,
gynimo ir vertinimo lvarka Alytaus
kolegijoje, pawirtinta Alytaus kolegijos
Akademines tarybos 2015-01-14 protokolu
Nr. V3-2, rengiama nauja redakcija.

201 8
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