
Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas 

remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų 

rekomendacijomis (SKVC, 2015) 

LP Ekspertų rekomendacijos Įgyvendinti  gerinimo veiksmai bei 

numatomi veiksmai ir priemonės  

Atsakingas vykdytojas Įvykdymo terminai 

Strateginis valdymas 

1. Parengti aiškią ir išsamią strategiją, 

kurioje būtų numatyti konkretūs 

tikslai, veiklos rodikliai ir 

įgyvendinimo stebėsena, siekiant 

sistemingai vertinti Fakulteto 

pažangą ar nustatyti trūkumus 

2015-2024 m.  Viniaus Ekonomikos ir 

informatikos fakulteto plėtros strategija   
http://www.uwb.lt/strategia/ 

Fakulteto vadovybė, 

Fakulteto taryba  

Įvykdyta. 2015-11-20 

Fakulteto tarybos 

nutarimas  

2 Parengti rizikos vertinimo strategiją 

finansų ir naujos infrastruktūros 

srityse 

 

Didinti sprendimų priėmimo ir 

finansų skaidrumą 

 

 

Ribinių sąlygų koncepcijos parengimas 

fakulteto pinigų srautui bei išorės 

finansavimo  vaidmeniui užtikrinti 

plėtojant naują infrastruktūrą.  
Biudžeto procedūrų tobulinimo 

koncepcijų parengimas.  

Fakulteto finansų  sistemos 

funkcionavimo veikmingumo  

stebėjimo  taisyklių   parengimas.  

Remdamasis Balstogės universiteto 

Statuto 34§  7 str. dekanas pateikia 

patvirtinimui Fakulteto tarybai  metinę 

Fakulteto veiklos, įskaitant finansinės 

veiklos,  ataskaitas.  

Dekanas, bendrųjų reikalų 

prodekanas, buhalterė 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat  

 

 

 

 

 

3 Parengti integruotą kokybės 

užtikrinimo strategiją, siekiant 

sukurti formuojamuosius ir 

apibendrinamuosius visų Fakulteto 

funkcijų procesus 

Sudaryta Fakulteto plėtros strategijos 

grupė, į kurios sudėtį įeina  skatinimo ir 

plėtros reikalų įgaliotinis, katedrų 

vadovai, dekanato vadovas bei studentų 

savivaldos atstovas.  

Fakulteto plėtros strategijos 

grupė  

Nuolat  

 

 

 

http://www.uwb.lt/strategia/


Fakulteto plėtros strategijos grupė 

parengs stebėjimo sistemos 

organizavimo ir veiklos bei strategijos 

įgyvendinimo taisykles. 

4-5 Sukurti išsamią vidinę kokybės 

užtikrinimo sistemą, kuri integruotų 

visas esamas kokybės užtikrinimo 

priemones 

Kokybės strategija turi numatyti 

konkrečius tikslus ir rodiklius 

Universiteto mokymo kokybės 

užtikrinimo sistema Baltstogės 

universitete turi išsamią vidaus kokybės 

užtikrinimo sistemą.   

Fakulteto vadovybė Įvykdyta. 2015-05-27 

Baltstogės universiteto 

Senato nutarimas Nr. 1748 

dėl  Universiteto mokymo 

kokybės užtikrinimo 

sistemos Baltstogės 

universitete. Nutarimas 

pakeitė anksčiau galiojusį 

2009 m. kovo 25 d.  

Baltstogės universiteto 

Senato nutarimą Nr. 792 

dėl  Universiteto mokymo 

kokybės užtikrinimo ir 

tobuliniomo sistemos 

sukūrimo  Baltstogės 

universitete  su vėl pak.  

2015 m. lapkričio 16 d.  

Baltstogės universiteto 

Rektoriaus potvarkis  Nr. 

40 dėl 2015/2016 ir 

2016/2017 akademinių 

metų veiksmų plano  

mokymo kokybės srityje 

Baltstogės universitete 

6 Studentus įtraukti į visą kokybės 

sistemą (kuriant priemones, 

strategiją, analizuojant priemonių 

rezultatus ir rengiant raštu SS) 

Studentai yra įtraukti į: 

 Fakulteto mokymo kokybės reikalų  

grupę 

 Krypties mokymo grupę 

Dekanas, studentų savivalda 

 

Įvykdyta. 2015 m. gegužės 

27 d. Baltstogės 

universiteto Senato 

nutarimas Nr. 1748  dėl  



 Fakulteto konsultacinę tarybą  

 

Universiteto mokymo 

kokybės užtikrinimo 

sistemos Baltstogės 

universitete bei dekano 

pranešimai dėl  Fakulteto 

mokymo kokybės reikalų  

grupės, krypties mokymo 

grupės bei Fakulteto 

konsultacinės tarybos 

sudarymo. 

7 

 

19 

Parengti kur kas detalesnę 

tarptautiškumo strategiją 

Ieškoti priemonių, kaip didinti 

Fakulteto tarptautiškumą 

Tarptautinio bendradarbiavimo grupės 

sudarymas  

 

Programa Erasmus+ : plėtoti 

bendradarbiavimą siekiant padidinti 

studentų ir darbuotojų, besinaudojančių 

šia programa, skaičių. 

Europos Parlamento narys skyrė dvi 

stipendijas mėnesio praktikai Europos 

parlamente atlikti. 

Tarptautinės konferencijos  

 

Projektų teikimas iš Višegrado fondo.  

 

Pateiktas pasiūlymas dėl papildomų 

dalykų (ne pagal studijų planą) anglų 

kalba. Apie šių dalykų išklausymą bus 

įrašyta diplomo priede.   

Prodekanas mokymo 

reikalams, Fakulteto Erasmus 

programos koordinatorius 

 

 

2017 m. 

 

 

 

 

Nuolat  

 

 

 

 

 

 

 

Studentai galės dalyvauti 

šių papildomų dalykų 

užsiėmimuose nuo 

2016/2017 metų vasaros 

semestro. 

8,  

 

 

Svarstant, kokią studijų programą 

pasiūlyti, atsižvelgti ne vien tik į 

studentų interesus (apklausiant 

Sudaryta Fakulteto konsultacinė taryba. 

remiantis 2015-05-27  Baltstogės 

universiteto Senato nutarimu Nr. 1748  

Dekanas 

 

 

2016 m. lapkritis 

 

Nuolat  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

potencialius studentus, ką jie norėtų 

studijuoti), bet ir į aplinką (darbo 

rinkos prognozes ir visuomenės 

iššūkius) bei Fakulteto pajėgumus. 

Kitaip tariant, negalima atsižvelgti 

tik į stojančiuosius (studentus) 

ateityje, tačiau reikia numatyti ir 

rezultatą (darbo rinkos ir 

visuomenės poreikius) bei 

kontekstą (Fakulteto pajėgumus) 

 

Dėti daugiau pastangų būsimiems 

darbo rinkos ir visuomenės 

poreikiams nustatyti priimant 

sprendimus, kokias studijų 

programas siūlyti ateityje 

dėl  Universiteto mokymo kokybės 

užtikrinimo sistemos Baltstogės 

universitete  

Pagrindiniai  Fakulteto konsultacinės 

tarybos  uždaviniai:   
 šiai studijų krypčiai  priskiriamų 

mokymo rezultatų realizavimo  

laipsnio vertinimas  

 Iniciatyvų  vertinimas kuriant 

naujas studijų kryptis ir specialybes  

 siūlymas keisti studijų programas, 

kurių tikslas yra jų tobulinimas, 

įskaitant jų pritaikymą darbo rinkos 

poreikiams.   

Taryba susideda iš savarankiškų 

universiteto dėstytojų, kurie atstovauja 

tam tikrų studijų krypčių personalo 

minimumui, išorės (darbdaviai) ir 

vidaus (vienas studentų atstovas, 

nurodytas studentų savivaldos, ir vienas 

doktorantų atstovas, nurodytas 

doktorantų  savivaldos ) suinteresuotų 

šalių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Dėti visas pastangas dėl naujų 

patalpų 

Paskirtas bendrųjų reikalų  prodekanas, 

į kurio pareigas įeina 9, 10 p. 

 

Bendrųjų reikalų  prodekanas parengs 

fakulteto materialinės bazės  sprendimų  

koncepciją. 

 

Fakultetas 2015 metais dalyvavo 

konkurse, paskelbtame URM dėl 

Bendrųjų reikalų  prodekanas  

 

Vilniaus Ekonomikos ir 

informatikos fakulteto 

dekano 2016-09-01 

pranešimas Nr. 1 dėl  

bendrųjų reikalų  

prodekano pareigų  

  

 

Nuolat  

10 Ieškoti priemonių, padedančių 

mažinti problemas, susijusias su 

studentams teikiamomis 

paslaugomis, kol bus įsigytos 

naujos patalpos (įrenginiai, sukurta 

infrastruktūra, bendrosios patalpos 

ir t. t.) 



finansavimo teikimo fakulteto  

infrastruktūrai. Fakultetas vėl dalyvaus 

tokiuose konkursuose.  

 

 

 

 
11 Geriau atlikti refleksyviąją analizę 

ir SS įvairioms auditorijoms 

ateityje 

Nuolat atnaujinama fakulteto interneto 

svetainė. 

 

Įvyko susitikimai su darbuotojais ir 

studentais, kurių metu buvo aptariamos 

atlikto Fakulteto veiklos vertinimo 

išvados.   

 

Dekanas,  prodekanas 

mokymo reikalams, 

skatinimo ir plėtros biuro 

atstovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Dekanas turėtų apsvarstyti ir kai 

kurias valdymo kompetencijas 

perduoti personalui ir komitetams 

Išplėsta dekano kolegijos sudėtis, į 

kurios sudėtį įeina bendrųjų reikalų  

prodekanas ir prodekanas mokymo 

reikalams 

 

Paskirti šie atstovai:  

 Skatinimo ir plėtros reikalams  

 Intelektinės nuosavybės apsaugos 

reikalams 

 Menų ir mokslo festivalio 

reikalams  

Išrinktos:  

 Fakulteto kokybės užtikrinimo 

grupė   

Dekanas 

 

2016 m. rugsėjis-lapkritis  



 Fakulteto konsultacinė taryba  

 Krypties mokymo grupė 

 Derinimo grupė 

 Fakulteto plėtros strategijos grupė  

13 Didinti sprendimų priėmimo ir 

finansų skaidrumą 

Remdamasis Baltstogės universiteto 

statuto  34§ 7 str. dekanas pateikia 

tvirtinimui Fakulteto tarybai  metinę 

Fakulteto veiklos, įskaitant finansinės 

veiklos,  ataskaitas. Be to, remiantis 27 

§ 1 str. Fakulteto taryba tvirtina 

fakulteto  materialinį ir finansinį planą. 

Dekanas, buhalterė, fakulteto 

taryba 

Nuolat 

14 Sukurti tvirtą ir išsamią rizikos 

strategiją / politiką 

Sukurti rizikos strategiją/politiką  Fakulteto vadovybė 2016/2017 

 

15 Užtikrinti visapusišką atitiktį 

Lietuvos kokybės reikalavimams 

(SKVC) ir aktyviau dalyvauti 

užtikrinant Europos aukštojo 

mokslo erdvės standartus ir gairių 

kokybę 

Fakulteto mokymo kokybės užtikrinimo 

grupė atliks tinkamą analizę, kurioje 

nurodys kokius reikalavimus dar reikės 

patenkinti ir  kokius standartus dar 

reikės užtikrinti.   

Fakulteto mokymo kokybės 

užtikrinimo grupė   

 

2016/2017 

16 Įsitraukti neformalioje studijoje, 

kurioje lyginamos lenkų, lietuvių ir 

Europos AM universitetų sistemos 

apskritai 

Fakulteto mokymo kokybės užtikrinimo 

grupė parengs neformalią  šių sistemų 

lyginamąją analizę.  

Fakulteto mokymo kokybės 

užtikrinimo grupė   

 

2016/2017 

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą 

17 Dėti daugiau pastangų būsimiems 

darbo rinkos ir visuomenės 

poreikiams nustatyti priimant 

sprendimus, kokias studijų 

programas siūlyti ateityje 

Išrinkta Fakulteto konsultacinė taryba  

(8 p.). Pagal 2015-05-27 Baltstogės 

universiteto Senato nutarimą Nr. 1748 

dėl  Universiteto mokymo kokybės 

užtikrinimo sistemos Baltstogės 

universitete pagrindiniai  Fakulteto 

konsultacinės tarybos uždaviniai yra:   

 šiai studijų kryčiai  priskiriamų 

Fakulteto konsultacinė taryba Nuolat 



mokymo rezultatų realizavimo  

laipsnio vertinimas  

 iniciatyvų vertinimas,  kuriant 

naujas studijų kryptis ir specialybes  

 siūlymas keisti studijų programas, 

kurių tikslas yra jų tobulinimas, 

įskaitant jų pritaikymą darbo rinkos 

poreikiams.   

 

Taryba susideda iš savarankiškų 

universiteto dėstytojų, kurie atstovauja 

tam tikrų studijų krypčių personalo 

minimumui, išorės (darbdaviai) ir 

vidaus (vienas studentų atstovas, 

nurodytas studentų savivaldos, ir vienas 

doktorantų atstovas, nurodytas 

doktorantų  savivaldos ) suinteresuotų 

šalių. 

18 Dėti daugiau pastangų ieškant 

galimybių studentams atlikti 

praktiką 

 

 

Vienerių metų laikotarpiui dekanas 

skiria profesinių praktikų vadovus. 

Pagal BU Rektoriaus 2016-09-30 

potvarkį Nr. 30 dėl  studentų profesinių 

praktikų:  

 vadovai vykdo visapusišką  

atliekamų profesinių praktikų  

pagal mokymo programą priežiūrą;  

 dekanas nustato konkrečias 

pareigas; 

 praktikų vadovai prisijungs prie 

praktikos atlikimo galimybių 

paieškos .  

Praktikų vadovai po praktikos atlikimo 

Profesinių praktikų vadovai,  

Erasmus programos 

koordonatorius, skatinimo ir 

karjeros biuras 

Nuolat . 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



privalo surinkti studentų nuomonę apie 

atliktas praktikas, užpildant anoniminę 

anketą. Užpildytų anketų rezultatai 

perduodami Fakulteto mokymo kokybės 

užtikrinimo grupei  ir į jas atsižvelgiama 

kasmetinėje Fakultetų mokymo kokybės 

užtikrinimo sistemų veiklos ataskaitoje. 

 

Išrinkta Fakulteto konsultacinė taryba  
pagal 2015-05-27 BU Senato nutarimą 

Nr. 1748.  Taryba susideda iš  išorės 

suinteresuotų šalių (darbdavių), kurie 

parems fakultetą  praktikų atlikimo 

vietų paieškose. Visi uždaviniai aprašyti 

8 p. Remiantis Baltstogės universiteto 

rektoriaus 2016-09-30 potvarkiu Nr. 31, 

studentai gali atlikti  praktikas  ne pagal 

programą.   
Europos Parlamento narys skyrė dvi 

stipendijas mėnesio praktikai  Europos 

parlamente atlikti. 

Taip pat yra galimybė atlikti praktiką 

užsienyje pagal Erasmus + programą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Įdarbinti pakankamai savų 

dėstytojų, siekiant išvengti kiek 

įmanoma priklausomybės nuo 

Balstogės universiteto 

atvykstančiųjų dėstytojų 

Fakultetas remia savo personalo 

tobulinimą jam dalyvaujant 

doktorantūros studijose, suteikiant 

apmokamas mokslines atostogas.  

Dekanas Nuolat 

21 Gerinti mokymąsi, paramą ir 

personalo bibliotekoje klausimus 

Bibliotekoje vykdoma savanoriška 

veikla.  

 

Bibliotekos išteklių atnaujinimas ir 

Bibliotekos darbuotojas Kasmetinės vasaros 

atostogos 

 

Nuolat 



plėtra. 

Mokslo i (arba) meno veikla 

22 Sukurti mokslinių tyrimų strategiją 

ir nustatyti tikslus 

 Strategijos parengimas Bendrųjų reikalų prodekanas  2016/2017 

 

 

 

23 Dekanas turėtų deleguoti mokslinių 

tyrimų koordinavimą kitam 

asmeniui ar komitetui 

Tyrimų koordinavimas perduotas  
bendrųjų reikalų prodekanui 

Bendrųjų reikalų prodekanas  2016-09-01 

24 Personalui suorganizuoti anglų 

kalbos kursus, kad jie galėtų geriau 

bendradarbiauti mokslinių tyrimų 

srityje ir pagerintų personalo 

judumą; priimant naujus 

darbuotojus, ypatingą dėmesį skirti 

anglų ar kitos užsienio kalbos 

žinioms 

Organizuoti   anglų kalbos kursai 

mokslininkams ir dėstytojams bei 

techniniam  ir administraciniam 

personalui  

Dekanas 2016 m. pavasaris 

 

 

25 Balstogės universitetui daugiau 

padėti gerinant Fakulteto mokslinių 

tyrimų pajėgumus (pvz., Fakulteto 

dėstytojus įtraukti į kitų 

universiteto fakultetų tyrimų 

projektus arba skelbti bendras 

publikacijas) 

Pasirašytos sutartys  dėl 

bendradarbiavimo leidybos srityje su 

BU teisės fakultetu ir leidykla Temida2 

bei dėl mokslinio bendradarbiavimo su 

Ekonomikos ir valdymo fakultetu. 

Fakultetas prisijungė prie projekto, 

kuris įgyvendinamas  Baltstogės 

universitetui bendradarbiaujant su 

Kronenbergo institutu  darnios plėtros 

strategijos tema   

Dekanas 2016 

Poveikis regionų ir visos šalies plėtrai  
26 Aktyviau ieškoti tinkamų vietų 

studentų praktikai atlikti 

Vienerių metų laikotarpiui dekanas 

skiriapraktikų vadovus. Vadovų 

užduotys aprašytos18 p.  

 

 Nuolat  



 

 

 

Išrinkta Fakulteto konsultacinė taryba. 

Visos Trybos užduotys  aprašytos 8 ir 

18 p.  

27 Toliau siūlyti mokymosi visą 

gyvenimą galimybes, kurios būtų 

skirtos absolventų poreikiams ir 

visuomenei plačiąja prasme 

Parengti  informatikos kursų ir/arba 

podiplominių studijų pasiūlymą.   

Fakultetas siūlo podiplomines studijas 

"Tarptautinis verslas". 

Prodekanas mokymo 

reikalams 

 

2016/17 akademiniai metai 

 

 

 

28 Stebėti potencialių studentų ir jau 

priimtų studentų socialinį 

ekonominį statusą; ieškoti būdų, 

kaip padėti neturtingai lenkų 

mažumos bendruomenei 

Kandidatų ir esamų studentų 

informavimas apie galimybę gauti 

įvairių rūšių stipendijas (įsk. socialinę, 

rektoriaus)  

Dekanas Nuolat 

Statistikos duomenų 

analizė  


