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Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacijos 

Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami 

veiksmai 

Rekomendacijų įgyvendinimo 

terminai 
Pastabos 

1.  

Daugeliui studentų nelabai 

suprantami studijų programos 

rezultatai. Ekspertai 

rekomenduoja fakultete nustatyti 

tvarką kaip studentams pristatyti 

studijų programos rezultatus 

 

Pirmo kurso studentams  fakultetas 

organizuoja įvadinę savaitę, kurios metu 

studijų programos komiteto pirmininkas 

pristato studijų programos pagrindinį ir 

dalinius tikslus, studijų programos rezultatus, 

aptaria kokie dalykai bus studijuojami ir 

kokios jų tarpusavio sąsajos, kaip bus 

organizuojamos praktikos ir kokios 

kompetencijos bus įgytos baigus studijų 

programą. Pristatomos įsidarbinimo 

galimybės ir galimi darbdavių lūkesčiai 

Nuo 2014 m. rudens semestro 1 

savaitę 
 

2.  

Ateityje būsimieji buhalteriai 

daugiau užsiims strategine analize 

ir analitiniu problemų sprendimu, 

reikėtų patikslinti numatomus 

studijų rezultatus, kad matytųsi 

studijų eigoje įgytų kompetencijų 

laipsniškas augimas, apsvarstyti 

dalykų sekos pakeitimo klausimą, 

kad pagrindiniai moduliai būtų 

dėstomi  pirmiau nei sudėtingesni, 

sumažinti temų kai kuriuose 

dalykuose ir palikti studentams 

daugiau laiko analizei, kritiniam 

mąstymui, problemų sprendimui 

ir sprendimų 

Peržiūrėti ir patikslinti Apskaitos ir finansų 

studijų programos rezultatai, studijų dalykų 

dėstymo eiliškumas.  

Finansinės apskaitos 1,2,3 ir 4 dalykai 

transformuoti ir atitinkamai pakeisti šiais 

dalykais: Apskaitos pagrindai - 3 semestras, 

Finansinė apskaita 1 - 4 semestras,  

Finansinė apskaita 2 - 5 semestras,  

Finansinė atskaitomybė - 6 semestras ir 

koreguotas šių dalykų turinys pradedant nuo 

paprastesnių temų ir baigiant 

sudėtingesnėmis.  

Iš esmės peržiūrėtas dalyko Įmonės finansai 

turinys ir šis dalykas pavadintas Įmonės 

Studijų programos tobulinimas 

atliktas 2015 m. ir pakoreguota 

programa patvirtinta Universiteto 

senato posėdyje 2015 m. birželio 17 

d. Nr. 545 

 

 

 

 

 

 

 

Studijų dalykų turinio tobulinimas 

atliktas iki 2016 m. rugsėjo1 d. 

Nuo 2017-09-01 pakeitus 

studijų krypčių klasifikatorių, 

programa nėra dvikryptė, 

todėl planuojama  programos 

rezultatų peržiūra 2017/2018 

st. m.  



priėmimui.   Vertinimo procesą 

paskutinėje studijų programos 

dalyje pakoreguoti taip,  būtų 

galima įvertinti studentų 

analitinius įgūdžius ir gebėjimą 

surasti alternatyvias problemų 

sprendimo ir sprendimų priėmimo 

galimybes organizacijose. Realaus 

gyvenimo problemų ir projektų, 

kuriuos pateiktų sprendimų 

ieškančios įmonės, nagrinėjimas 

auditorijoje padėtų sustiprinti 

mokslo teorijos ir profesinės 

praktikos ryšį 

 

finansų valdymas, kuris dėstomas 7 semestre. 

Finansų valdymo pagrindai iš 7 semestro 

perkelti į 5 semestrą. 

 

Peržiūrėti Apskaitos ir finansų studijų 

programoje dėstomų dalykų aprašai, ypatingą 

dėmesį skiriant temų skaičiaus optimizavimui, 

studijų programos rezultatų, studijų dalyko 

rezultatų ir vertinimo metodų sąsajoms, 

patikslinti studijų dalykų rezultatų vertinimo 

metodai, numatant metodus (pvz., kursinis 

darbas, praktinės probleminės ar situacijų 

analize grįstos užduotys kontrolinio darbo ar 

egzamino metu, individualios užduotys,), 

kurie padės atskleisti studentų analitinius 

įgūdžius ir gebėjimus pasirinkti problemos 

sprendimo alternatyvas. 

 

Tobulinant dėstymo metodus, paskaitų ar 

praktinių užsiėmimų metu numatyta realaus 

gyvenimo problemų analizė, ieškant 

argumentuotų sprendimo būdų 

3.  

Kadangi didėja Lietuvos 

ekonomikos tarptautiškumas, 

ekspertai rekomendavo programą 

orientuoti šia linkme, atitinkamai 

didesnį dėmesį skiriant 

tarptautiniams apskaitos 

standartams, naujausioms ES 

apskaitos direktyvoms, 

išsamesniam  ES reglamentų bei 

politikos aiškinimui analizuojant 

šių priemonių poveikį Lietuvos 

ekonomikai, dėstytojų ir studentų 

anglų kalbos gebėjimų didinimui. 

Tuo tikslu į programos studijų 

planą turėtų būti įtraukti nauji 

dalykai. 

 Pažymima, kad per daug 

statistikos dalykų, tiesiogiai su 

žemės ūkiu susiję dalykai  galėtų 

Peržiūrėta programos Apskaita ir finansai 

dalykų sudėtis ir padaryti šie pakeitimai:   

1. Tikimybių teorijos ir matematinės 

statistikos, statistikos, ūkio statistikos dalykai 

pakeisti į Ekonominės statistikos dalyką.  

2. Į programos privalomų dalykų sudėtį 

įtraukti šie dalykai: 

Tarptautinė apskaitos reglamentacija 

 Vidaus auditas ir kontrolė  

3. Į pasirenkamų dalykų sudėtį įtrauktas 

dalykas Tarptautinė verslo teisė 

4. Išsamesniam ES reglamentų bei politikos 

aiškinimui numatytos tam tikslui skirtos 

temos Tarptautinės teisės dalyke: Laisvas 

paslaugų judėjimas ES; Mokesčiai ir 

mokesčių sistema atskirose šalyse; Darbo 

teisiniai santykiai atskirose šalyse; Muitai ir 

jų sistema ES; Intelektinė nuosavybė ES ir 

pasaulyje; Makroekonomikos dalyke tema 

Studijų programos tobulinimas 

atliktas 2015 m. ir pakoreguota 

programa patvirtinta Universiteto 

senato posėdyje 2015 m. birželio 17 

d. Nr. 545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



būti kaip pasirenkami, o ne 

privalomi 

Tarptautinė prekyba ir prekybos politika; 

Tarptautinės apskaitos dalyke tema Apskaitos 

tarptautinės reglamentacijos būtinumas 

ekonominės globalizacijos kontekste. 

5. Atsižvelgiant į universiteto misiją, su 

žemės ūkiu susijusius dalykus tikslinga palikti 

privalomų dalykų sąraše.  

6. Anglų kalbos gebėjimams didinti 

universitete organizuojami anglų kalbos  

kursai dėstytojams ir studentams.  

Dėstytojai savarankiškai lanko anglų kalbos 

kursus kitose institucijose. 

7. Dėstytojai tobulina anglų kalbos 

įgūdžius dalyvaudami tarptautinėse 

mokslinėse konferencijose ir kituose 

tarptautiniuose renginiuose. 

8. Apskaitos ir finansų studijų programos 

studentams paskaitas 2014-2017 m. skaitė 9 iš 

Čekijos, Latvijos, Estijos ir Moldovos 

universitetų atvykę dėstytojai  

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016 st. m. 

2017/2018 st. m. 

Nuolat 

 

 

 

 

 

2014-2015 m. 

4.  

Studentams rekomenduojamos 

literatūros sąraše turėtų būti 

nurodoma naujausia literatūra, 

kurią galima rasti bibliotekoje, 

rekomenduojama daugiau 

naudotis tarptautiniais vadovėliais 

anglų kalba. Rekomenduojama 

literatūros išteklių kiekį 

bibliotekoje nuolat atnaujinti, kad 

jie atspindėtų naujausius 

nacionalinius ir tarptautinius 

įvykius ir problemas finansų 

srityse 

1. Peržiūrėti dalykų aprašai ir juose 

atnaujinta rekomenduojama literatūra.  

2. Kasmet bibliotekai pateikiami 

pageidavimai naujiems apskaitos ir finansų 

vadovėliams anglų kalba įsigyti, tačiau dėl 

ribotų išteklių įsigyjama po keletą, bet 

skirtingų autorių vadovėlių.  

3. Universiteto biblioteka prenumeruoja 

elektronines knygas, todėl studentai turi 

galimybę naudotis naujausiais elektroniniais 

vadovėliais 

2016/2017 st. m. 

 

 

 

 

Nuolat 

 

5.  

Siūloma apsvarstyti galimybę  

taikyti Kreditų kaupimo ir studijų 

dalykų patvirtinimo sistemą (ang. 

ACCS), kurios pagalba studentai 

galėtų studijuoti atskirus dalykus 

ar modulius, susijusius su jų 

Universitete dalinėse studijose yra galimybė 

studijuoti atskirus pirmosios pakopos 

(bakalauro) studijų dalykus 

Nuolat  



darbu, ir jiems nereikėtų studijuoti 

visos programos. O gal būtų 

galima pasiūlyti trumpus 

kvalifikacijos kėlimo kursus ir 

seminarus absolventams, 

norintiems gilinti žinias ir 

atnaujinti įgūdžius, atsižvelgiant į 

naujausius pasiekimus apskaitos ir 

finansų srityje 

6.  

Nors santykiai tarp dėstytojų ir 

studentų geri, ateityje 

rekomenduojama, kad programos 

dėstytojai neapsiribotų tik savo 

dėstomu dalyku, o būtų siekiama 

glaudesnio bendradarbiavimo tarp 

programos dėstytojų, norint, kad 

studentai geriau suvoktų atskirų 

dalykų tarpusavio ryšius ir visą 

programos tikslą 

1. Apskaitos ir finansų studijų programos 

komitetas organizavo susitikimą su 

dėstytojais, dirbančiais šioje studijų 

programoje ir pristatė programos išorinio 

vertinimo rezultatus, aptarė problemines 

programos vykdymo sritis, ekspertų 

rekomendacijas, akcentavo poreikį siekti 

glaudesnio programos dėstytojų 

bendradarbiavimo. 

2. Kiekvienais metais dėstytojai peržiūri 

dalykų aprašus ir įvertina tarpdalykinius 

ryšius. 

3. Tarpdalykiniai ryšiai stiprinami vykdant 

bendrus mokslinių tyrimų projektus 

2014-02-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

7. 

Universiteto ir socialinių partnerių 

ryšiai yra geri, tačiau programos 

vadovai turėtų labiau pasinaudoti 

socialinių partnerių  patirtimi ir 

kompetencija, siekiant užtikrinti 

pastovią programos kokybę 

1. Socialiniai partneriai dalyvauja 

baigiamųjų darbų vertinimo komisijos darbe 

ir su jais diskutuojama apie baigiamųjų darbų 

tematikų aktualumą, studentų įgytas 

kompetencijas, būtinas šiuolaikiniam 

apskaitos ir finansų specialistui. Tai padeda 

gerinti studijų procesą, įvairinti baigiamųjų 

darbų tematiką ir kokybę.  

2. EVF ir karjeros centro organizuota 

diskusija „Praktika, kaip karjeros kelio 

pradžia“ su Universiteto ir 

įmonių/organizacijų praktikų vadovais, 

studentais, kurios metu aptartos profesinės 

veiklos praktikų organizavimo, jų tikslų, 

vadovavimo ir kt. klausimai. 

3. Apskaitos ir finansų studijų programos 

komiteto 3 nariai yra KPPAR Finansininkų 

Kasmet birželio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-15 

 

 

 

 

 

 

 

 



klubo nariais ir pastoviai dalyvauja šio klubo 

veikloje, diskutuoja su klubo finansininkais 

apie darbdavių lūkesčius, keliamus 

šiuolaikiniam apskaitos ir finansų 

specialistui. Tai padeda tobulinti studijų 

programą.  

4. Apskaitos ir finansų studijų programos 

komiteto narių susitikimas su socialinio 

partnerio UAB „Hegelmann Transporte“ 

finansų direktoriumi Vyčiu Arlausku. 

Susitikimo metu diskutuota apie apskaitos ir 

finansų specialistų rengimo klausimus, šiems 

specialistams būtinas kompetencijas, 

studentų praktikos atlikimo galimybes, 

informacinių technologijų taikymo rengiant 

specialistus galimybes. 

5. Socialiniai partneriai dalijasi patirtimi ir 

kompetencija skaitydami paskaitas. 

5.1. Apskaitos ir finansų studijų programos 

studentai išklausė KTU Ekonomikos ir verslo 

fakultete viešėjusio Europos Audito Rūmų 

nario R. Šadžiaus paskaitą apie Europos 

audito rūmų veiklą.  

5.2. Apskaitos ir finansų studijų programos 

studentams paskaitą įmonės finansų vadybos 

klausimu skaitė šios programos absolventė 

UAB „Betonika“ finansų direktorė Marina 

Navickienė  

5.3. Apskaitos ir finansų studijų programos 

studentams paskaitą audito tematika skaitė 

UAB BDO Auditas ir apskaita, audito 

skyriaus vadovas Arvydas Kepalas 

6. Ekonomikos ir vadybos fakultetas kartu 

su  Kauno rajono TVIC ir Kauno PPAR 

organizavo diskusiją „Ar mokymo programos 

atitinka rinkos poreikius?“. Diskusijos metu 

buvo aptarta mokslo ir verslo partnerystės 

esmė, jos plėtra, verslininkų įtraukimas į 

mokymo procesą, absolventų įsidarbinimo 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-04-20 

 

 

 

 

2017-10-24 

 

 

 

 

 

 

2017-04-21 

 

 

 

 

 

2016-04-15 

 

 

 

 

 

2015-06-30 

 

 

 



klausimai, galimybės studentus supažindinti 

su praktikos ir darbo vietomis, aptartos 

opiausios praktikos problemos. 

7. Šiuo metu su socialiniais partneriais, 

kurie savo veiklą sieja su programos tikslais 

ir uždaviniais, pasirašytos 24 

bendradarbiavimo sutartys 

(http://evf.asu.lt/lt/apie-

fakulteta/bendradarbiavimas/socialiniai-

partneriai/). Sutartyse numatytos praktikų bei 

mokslinių-praktinių darbų atlikimo 

galimybės. 

Darbo vietos skelbiamos fakulteto tinklapyje 

http://evf.asu.lt/lt/ 

8. Šiuo metu 4 socialiniai partneriai skiria 

vardines stipendijas skatinti tik Apskaitos ir 

finansų studijų programos iniciatyvius,  

motyvuotus, aktyvius ir gerai besimokančius 

studentus.  

9. Apskaitos ir finansų studijų programos 

studentams organizuojamos pažintinės 

dalykinės išvykos į Lietuvos auditorių rūmus 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

Kiekvienais metais  

 

 

 

 

 

 

2016-2017 m. 

8. 

Nors piktnaudžiavimo 

studijuojant problema 

sprendžiama, tačiau universitetas 

raginamas priimti darnią ir 

nuoseklią strategiją, kaip išvengti 

plagijavimo ir galimų bet kokio 

akademinio nesąžiningumo 

apraiškų  

Parengtas ir patvirtintas  ASU senato 

posėdyje PLAGIATO PREVENCIJOS 

PRIEMONIŲ APRAŠAS, kuriame išdėstyta 

studijuojančiųjų ir dėstytojų švietimo tvarka, 

rašto darbų patikra naudojant sutapties 

nustatymo programinę įrangą, nuobaudų 

skyrimo tvarka, plagiato prevencijos būklės 

stebėsena http://asu.lt/wp-

content/uploads/2017/04/Plagiato-

prevencijos-priemonių-aprašas.pdf 

2016-04-27 

Protokolo Nr. 

557 

 

 

 

9. 

Universitetas turėtų ir toliau 

skatinti dėstytojus ir studentus 

aktyviau dalyvauti Erasmus 

mainų programose, taip didinant 

programos tarptautiškumą. 

Akademinis personalas ir 

studentai turėtų daugiau dėmesio 

1. Kas antri metai Ekonomikos, apskaitos ir 

finansų institutas organizuoja apskaitos ir 

finansų tarptautinę mokslinę konferenciją: 

„Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo 

partnerystė“,  kurioje dalyvavo mokslininkai 

iš Lenkijos,  Estijos, Latvijos, Ukrainos, 

 

 

 

 

 

2014-11-27-28 

 

 

http://evf.asu.lt/lt/


skirti mokslo tiriamajai  ir 

susijusiai veiklai 

Slovakijos, Čekijos, Kipro, Lietuvos ir kt. 

šalių 

 

„Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo 

integracijos keliu“, kurioje dalyvavo 

mokslininkai iš Lenkijos,  Estijos, Latvijos, 

Ukrainos, Čekijos, Gruzijos,  Lietuvos ir kt. 

šalių. 

2. Ekonomikos, apskaitos ir finansų 

instituto 25 dėstytojai 2014-2017 m. dalyvavo 

mokslinėse ir profesinėse stažuotėse  

Vokietijos, Šveicarijos, JAV, Suomijos,  

Kinijos, Belgijos, Slovakijos, Slovėnijos, 

Latvijos, Estijos, Ispanijos, Italijos, Čekijos, 

Lenkijos, Gruzijos, Baltarusijos 

universitetuose 

3. Ekonomikos, apskaitos ir finansų 

instituto 14 dėstytojų 2014-2017 m. dalyvavo 

Erasmus mainų programose  Slovakijos, 

Latvijos, Estijos, Kipro, Vokietijos, Austrijos, 

Kinijos universitetuose, 4 dėstytojai skaitė 

paskaitas Baltarusijos ir Gruzijos 

universitetuose 

4. Ekonomikos apskaitos ir finansų 

instituto dėstytojai aktyviai dalyvauja 

tarptautinėse mokslinėse konferencijose 

užsienyje (2014-2016 m. dalyvavo 37  

dėstytojai) ir kituose tarptautiniuose 

renginiuose, pvz.: 

4.1. 2015-10-27 – 29 d. vienas dėstytojas 

dalyvavo EEIP-AGRI „Žemės ir miškų ūkio 

galimybės žiedinėje ekonomikoje“, Naantali, 

Suomija. 

4.2. 2016-04-19-21 vienas dėstytojas 

dalyvavo agroforume „Mare Balticum on 

Environmentally Smart Agriculture“, Tartu, 

Estija. 

4.3. 2016-06-27-28 vienas dėstytojas 

dalyvavo „BioHorizon EU brokerage event“, 

 

 

 

2016-11-24-25 

 

 

 

 

 

2014-2017 m. 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



siekiant surasti partnerius tarptautinių 

projektų paraiškoms rengti, Briuselis, Belgija. 

4.4. 2016-02-12 vienas dėstytojas dalyvavo 

tarptautinėje konferencijoje, organizuotoje 

„Academics World“, Ciurichas, Šveicarija. 

4.5. 2017 m. rugpjūčio 29 – rugsėjo 2 

dienomis 2 dėstytojai dalyvavo Europos 

žemės ūkio ekonomistų asociacijos 

organizuotame kongrese „Link darnių žemės 

ūkio-maisto sistemų: balansavimas tarp rinkų 

ir visuomenės“, Parma, Italija. 

4.6. 2017 m. spalio 4-8 d. 5 dėstytojai 

dalyvavo ir skaitė pranešimus žemės ūkio 

simpoziume  AGROSYM 2017 Bosnijoje ir 

Hercogovinoje ir kt. 

5. Apskaitos ir finansų studijų programos  

12 studentų pagal Erasmus mainų programą 

buvo išvykę studijuoti Čekijos, Slovakijos ir 

Ispanijos universitetuose 

6. Apskaitos ir finansų studijų programos 

2 studentai dalyvavo vykdant studentams 

skirtus mokslinius projektus, finansuojamus 

LMT. 

7. Kiti studentai padeda organizuoti ir 

dalyvauja Ekonomikos, apskaitos ir finansų 

instituto kas antrus metus organizuojamoje 

tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„Apskaita ir finansai“, studentų 

konferencijoje „Jaunasis mokslininkas“,  

studentų konferencijoje „Moderni vadyba“, 

kurioje 2-3 Apskaitos ir finansų studijų 

programos studentai skaito  pranešimus 

8. Ekonomikos ir vadybos fakultete 

organizuojamas studentų darbų konkursas, 

kuriam pateikiami 6-8 Apskaitos ir finansų 

studijų programos studentų darbai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015 st. m. 

2015/2016 st. m. 

2016/2017 st. m. 

 

2014, 2015 m. pavasario semestras 

 

 

 

 

 

 

Kasmet pavasario semestre 

 

 

 

 

 

 

Kasmet 

Parengta ir svarstyta 2017 m. gruodžio mėn. AF studijų programos komitete 


