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Dėl Kauno technologijos universiteto ekonomikos bakalauro studijų programos tobulinimo  
 
 

Projekto „Studijų ir profesinio mokymo programų peržiūra pagal užsienio investuotojų 

poreikius“ metu peržiūrimos 5 studijų programos 4 Lietuvos universitetuose; viena jų – Kauno 

technologijos universiteto Ekonomikos bakalauro studijų programa. Ši studijų programa ypač svarbi 

verslo paslaugų sektoriaus užsienio ir lietuviško kapitalo įmonėms, nes rengia itin paklausius 

specialistus. Projekto metu sukurta darbo grupė, kurioje Kauno technologijos universiteto bei užsienio 

kapitalo įmonių atstovai susitarė dėl veiksmų, reikalingų siekiant, kad Ekonomikos bakalauro studijų 

programa labiau atitiktų darbdavių poreikius. Darbo grupėje dalyvavusios įmonės įsigilinusios į studijų 

programos aprašus bei po susitikimų su universiteto atstovais parengė rekomendacijas. Kauno 

technologijos universitetui pateiktos žemiau esančios rekomendacijos dėl Ekonomikos bakalauro 

studijų programos vykdymo tobulinimo: 

 
1. Į bendrauniversitetinių studijų (BUS) alternatyvų sąrašą, arba vietoje kai kurių alternatyvų, 

įtraukti dalykus, labiau tinkamus darbdaviams aktualių kompetencijų ugdymui, tokius kaip 
„Logika”, arba užtikrinti, kad BUS Filosofijos alternatyvų dalykų turinyje būtų dėstoma logika. 
 

2. Inicijuoti ir teikti pasiūlymus KTU universitetiniui studijų programų komitetui dėl privalomųjų 
BUS Filosofijos ir Asmens sveikatos ugdymo alternatyvų dalykų pakeitimo į laisvai 
pasirenkamus.  
 

3. Į dalykus „Tarptautinė ekonomika“, „Tarptautiniai atsiskaitymai“ ir „Viešoji ekonomika“ įtraukti 
atvejų analizės užduotis, gautas iš socialinių partnerių. 
 

4. Į dalykus „Vadyba“ ir „Semestro projektas“ įtraukti komandinio darbo užduotis bei supažindinti 
studentus su projektų valdymo disciplina bei principais. 

 
5. Į dalyką „Dalykinis komunikavimas ir retorika“ įtraukti bei užsienio kalbų moduliuose užtikrinti 

praktines užduotis, susijusias su darbu komandoje, darbu nuotoliniu būdu, elektronine 
komunikacija, bei įtraukti temas apie tarpkultūrinius skirtumus. 
 

6. Į dalyką „Vadyba“ įtraukti temas apie operacinės rizikos valdymą. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 
sukurti ir į studijų programą įtraukti naują dalyką „Rizikų valdymas“. Dėstymui naudoti įmonių 
pateiktas atvejo analizes. 
 

7. Į dalyką „Dalykinis komunikavimas ir retorika“ įtraukti paskaitų ciklą apie psichologiją ir 
emocinį intelektą akademiniame bei profesiniame kontekstuose, arba siūlyti rinktis dalyką 
„Bendravimo psichologija“ iš pasirenkamųjų studijų dalykų sąrašo. 
 

8. Ilguoju laikotarpiu sudaryti sąlygas studentams rinktis dvigubo diplomo studijas Švedijos, 
Danijos, Norvegijos arba Vokietijos universitetuose. 
 

9. Rekomenduoti studentams studijuoti švedų, danų, norvegų ir vokiečių kalbas. 
 

10. Į kai kurių specializacijų dalykus, pvz., „Tarptautiniai atsiskaitymai“, įtraukti su finansinėmis 
operacijomis ir administravimo procesais („back-office“) susijusias temas.  

 
11. Atkreipti didesnį dėmesį į Excel programos, o ypač Macros funkcijų, naudojimo įgūdžių 

ugdymą visos programos metu. Papildomai įtraukti Į dalyką „Informacinės technologijos 3“ 
naudojimosi MS Access ugdymą. 

 


