KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS
STUDIJŲ PROGRAMOS
AUTOMPBILIŲ TECHNINIS EKSPLOATAVIMAS
(653E21008)
VERTINIMO IŠVADOS
Kauno technikos kolegija (KTK), rengianƟ techninĦƐ inǎinerinĦƐ krypƟĞƐ specialistus, realizuojanƟ
šeštČũť lygmenť aƟƟnŬĂŶēias studijƿ programas, atsiǎvelgdama ť visuomenei tenkanēŝus naujus iššƻkius,
pasaulyje vykstanēŝus globalizacijos procesus, ekonomikos, technologijƿ ir Ŭŝƚƿ sriēŝƿ dinamiškus
pokyēŝus, ji siekia išlikƟkonkurentabilia švieƟmo rinkoje bei tħƐŝĂũĂƵƚĂƌƉukario Lietuvoje susiformavusiČ
tradicijČ bƻƟ mokykla – lydere.
Baigusieji studijƿ programČ (SP) „Automobiliƿ techninis eksploatavimas“ ir ťgiũħ automobiliƿ
transporto inǎinerijos profesinio bakalauro kvaliĮŬĂĐinť laipƐŶť, absolventai galĦs ƐĦkmingai organizuoƟ
ťmonĦƐ͕ teikianēŝose automobiliƿ techninĦƐ prieǎiƻros ir remonto paslaugas vĞŝŬůČ, analizuoƟ techninĦs
ďƻŬůĦƐ ŬŝƟmo prieǎĂƐƟƐ ir dĦƐŶŝngumus, dirbƟ šalies ir atskirƿ regioŶƿ ťmonĦƐe uǎsiimanēiose kita veikla,
susijusia su techninĦƐ prieǎiƻros ťƌangos konstravimu ir diegimu, eksploatavimu ir prieǎiƻra, kurƟ savo
vĞƌƐůČ.
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VEIKLOS ĮVERTINIMAS

IR AKREDITAVIMAS

ŬƐƉĞƌƚƿ komisijos sprendimu studijƿ programai „Automobiliƿ techninis eksploatavimas“ suteiktas
TEIGIAMAS ťvĞƌƟŶimas. EŬƐƉĞƌƚƿ parengtos išvados buvo svarstytos 2015 m. vasario 06 d. Studijƿ
vĞƌƟŶimo komisijos posĦdyje. Komisija pƌŝƚĂƌĦ studijƿ programos verƟnimo išvadoms. Studijƿ kokybĦs
vĞƌƟŶimo centras, atsiǎvelgdamas ť eŬƐƉĞƌƚƿ parengtas Programos veƌƟnimo išvadas bei komisijos
pritarimČ͕ priĦmĦ sprendimČ programČ ťverƟnƟ TEIGIAMAI, kadangi surinko 19 balƿ ir Ɵk viena
vĞƌƟŶama sƌŝƟƐnebuvoťveƌƟnta „patenkinamai“.
EKSPERTŲ ĮVERTINIMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS

Studijƿ programos verƟnimas taškais pagal veiklos sriƟs
Eil. Nr.

Vertinama sritis

1.

Programos tikslai ir studijų siekiniai

2.

Programos sandara

3.

Personalas

4.

Materialieji ištekliai
Studijų eiga ir jos vertinimas (studentų atranka, parama
studentams, pasiekimų vertinimas
Programos vadyba (programos administravimas, vidinis studijų
kokybės užtikrinimas)

5.
6.

Vertinimas taškais

4
4
3
2
3
3

Studijƿ kokybĦƐ verƟnimo centro sprendimu, programa akredituota 3 metams.
STUDIJŲ PROGRAMOS „
1.

AUTOMOBILIŲ TECHNINIS EKSPLOATAVIMAS

“ STIPRYBĖS

Programos tikslai ir numatomi rezultatai:
SP Ɵkslai ir mokymosi rezultatai aƟƟnka Europos kvaliĮŬacijƿ sČrangos ir Lietuvos kvaliĮkacijƿ sandaros
lygmeŶƿ aprašus aƟƟnkanēŝos 6-ąjį kvalifikacinį lygmenį.
SukuƌƟ studijų programos rezultatai aƟƟnka reikalavimus, keliamus laipsnť suteikianēŝŽŵs pirmos
pakopos studijų programoms.
SP Ɵkslai ir mokymosi rezultatai yra peƌǎŝƻrimi ir atnaujinami ťƚƌaukiant socialinius partnerius, ir
ťveƌƟnant jƿ nuomonħ bei technologinius pokyčius darbo rinkoje.
Nuo studijų programosťŐǇvendinimo pradǎŝos (2002) studijų programosƟkslai ir mokymosi rezultatai
buvo peƌǎŝƻrimi ir atnaujinami 2004, 2005 ir 2010 metais. Naujausia studijų programosversija buvo
pateikta 2012.
SP Ɵkslai ir mokymosi rezultatai yra aptariama su darbo rinkos atstovais apvalaus stalo diskusijose,
organizuojant prakƟŬos vietas ir pasirašant bendradarbiavimo sutartis.
Daugiau nei 80 proc. transporto kompanijƿ vadovƿ yra patenkinƟ automobiliƿ techninio eksploatavimo
specialistƿ kvaliĮŬacija, kas ťrodo, kad studijų programosƟkslai ir mokymosi rezultatai yra paŐƌťsƟ darbo
rinkos poreikiais.
SP „Automobiliƿ techninis eksploatavimas“ absolventai turi galimybħ ťsidarbinƟ transporto sektoriaus
ťmonĦse.
SP „Automobiliƿ techninis eksploatavimas“ absolventai gali ƚħsƟ studijas universitete ir įgyti bakalauro
laipsnį.

2.

Programos sandara
SP „Automobiliƿ techninis eksploatavimas“ poďƻĚis ir sandara aƟƟnka Lietuvos Respublikos ŠvieƟmo ir
mokslo ministro patvŝƌƟntČ BendrČũť technologijos mokslƿ (inǎinerijos) studijƿ sƌŝƟes reglamentČ, LR
ŠvieƟŵŽ ir mokslo ministro ťsakymČ „DĦl laipsnť suteikianēŝƿ pirmosios pakopos ir vienƟsƿjƿ studijƿ
programƿ bendrƿjƿ reikalavimƿ aprašo patvŝƌƟnimo“ bei Europos kreditƿ perkĦlimo ir kaupimo sistemos
(ECTS) naudotojo vadovČ͘

SP sandara aƟƟnka reikalavimus, teorinĦ ir prakƟnĦ dalys yra gerai subalansuo tos. Joje yra šiuolaikiniƿ
dalykƿ, dalykƿ turinys ir moduliai yra Ɵnkami pasiekƟ numatytus studijƿ programos mokymosi
rezultatus.
SP studijƿ dalykai išdĦstyƟ taip, kad vĦlesni studijƿ dalykai remtƿƐi ankstesniuose studijƿ dalykuose
pasiektais studijƿ rezultatais.
SP studijos yra suskirstytos ť teorines paskaitas, prakƟnius ir laboratorinius darbus, darbČ su dĦstytoju ir
individualƿ darbČ͘
Savarankiškam darbui studentai gali naudoƟs biblioteka ar MuůƟdisciplininiu mokymosi centru.
Kauno technikos kolegijos dĦstytojƿ sukuƌƟ mokymo/mokymosi metodiniai rinkiniai, patalpinƟ
elektronine forma kolegijos Ɵnklapyje ir virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle, aƟƟnka naujausius
mokslo ir technologijƿ pasiekimus.
Studijƿ programoje yra tokie naujoviški dalykai kaip „Elektromobiliai“ ir „HibridinĦs technologijos“.
3.

Personalas
Akademinis studijų programos personalas aƟƟnka BendrČũť technologijos (inǎinerijos) studijƿ sriƟes
reglamentČ. Visi dĦstytojai turi pedagoginio darbo paƟƌƟes.
33 proc. studijƿ krypƟĞs dalykƿ dĦsto dĦstytojai, turintys daktaro laipsnť͘ Studijƿ krypƟĞs dalykus dĦsto
dĦstytojai, iš kuriƿ 55 proc. turi didesnħ nei 3 metƿ prakƟnio darbo paƟƌƧ͘ Tai aƟƟnka LR Mokslo ir
studijų įstatymą.
Per pastaruosius 3 metus dĦstytojƿ Ăŵǎŝaus vidurkis sparēiai sumaǎĦjo. DĦstytojƿ 31-40 metƿ Ăŵǎŝaus
grupĦ sudaro 33,3 %, 41-50 metƿ Ăŵǎŝaus grupĦ sudaro 30%, 51-65 metƿ Ăŵǎŝaus grupĦ sudaro 26,7%,
virš 65 metƿ Ăŵǎŝaus grupĦ sudaro 10% visƿ programoje dirbanēŝƿ dĦstytojƿ. Daugiausia dĦstytojƿ
priklauso 30-50 metƿ amǎiaus grupĦŵs.
Pagal LR ťstatymus, dĦstytojo/studentƿ santykis technologijos mokslƿ srityje yra 11. Šis santykis yra
išlaikomas studijƿ programoje „Automobiliƿ techninis eksploatavimas“.
DĦstytojƿ dalyvavimas moksůŝŶĦũe veikloje, mokslo taikomosios medǎŝagos publikavimas uǎƟŬƌŝna
nuolaƟnť dĦstytojƿ kvaliĮŬacijos ŬĦůimČ, sudaro palankias prielaidas informacinĦŵs bei automobiliƿ
transporto inǎŝnerijos technoloŐŝŶĦms inovacijoms dieŐƟ, dĦstomƿ dalykƿ turiniui atnaujinƟ ir tobulinƟ͘

4.

Materialieji ištekliai
SP „Automobiliƿ techninis eksploatavimas“ mokymo procesas vyksta auditorijose, laboratorijose ir KTK
Bosch prakƟnio mokymo centre. Jame yra moderni automobiliƿ diagnosƟkos ir remonto ťranga, kuri yra
naudojama mokyƟ studijƿ dalykus, susijusius su techniniu eksploatavimu. Centras taip pat turi patalpas
varikliƿ ir elektrosťƌangos studijoms.
KTK muůƟdisciplininiame prakƟnio mokymo centre yra pneumaƟniai ir hidrauliniai testavimo stendai.
KTK turi bibliotekČ ir skaityklČ, kurioje yra apie 30 darbo vietƿ, 10 iš jƿ yra kompiuterizuotos. Bibliotekos
literatƻra yra reguliariai atnaujinama, yra specializuotƿ ǎurnĂůƿ.
KTK prenumeruoja „EBSCO Publishing“ ir „Emerald“ duomeŶƿ bazes su ǎurnalais ir bibliograĮnĦmis bei
techninĦŵis duomeŶƿ bazĦŵis.
KTK turi bendradarbiavimo sutaƌƧ su KTU, kuri sudaro galimybes kolegijos studentams naudoƟs KTU
bibliotekos ir skaityklos paslaugomis.
Mokomosios prakƟŬos vyksta KTK prakƟnio mokymo centre, ProfesinĦs veiklos prakƟŬa, Automobiliƿ
serviso technologijƿ prakƟŬa ir Baigiamoji prakƟŬa vyksta skirƟngose automobiliƿ serviso ťmonĦse,
kurios yra patenkintos studentƿ ǎŝniomis ir prakƟniais ťŐƻdǎŝais. aŝƿ prakƟŬƿ metu studentai gali
pritaikyƟ savo teorines ǎŝnias ir tobulinƟ savo prakƟnius ťŐƻĚǎŝus. PrakƟŬas pƌŝǎŝƻri specialistai, turintys
pakankamai profesinĦs paƟƌƟes.

5.

Studijƿ eiga ir studenƚƿ veƌƟnimas
SP „Automobiliƿ techninis eksploatavimas“ yra viena populiariausiƿ koleginiƿ studijƿ programƿ Lietuvoje
ir priimamƿ studentƿ skaiēius kasmet auga.
Studijƿ procesČ KTK organizuoja studijƿ organizavimo skyrius, ťŐǇvendina dekanatas ir studijƿ programƿ
komitetai.
Studentƿ paǎangumas yra nuolat stebimas studijƿ eigoje.
Studentƿ veƌƟnimo sistemČ sudaro tarpiniai atsiskaitymai ir egzaminai. Su veƌƟnimo metodika dĦstytojai
supaǎindina studentus pradĦdami dĦstyƟ dalykČ.
Studentƿ mobilumas KTK ťmanomas nuo 2005 m., kai KTK gavo Erasmus universitetƿ charƟjČ͘

Studentƿ paramos sistema susideda iš ťvairiƿ sƟpendijƿ ir paskoůƿ sistemos ir laikoma pakankama.
^Ɵpendijos skiriamos atsŝǎvelgiant ť studento akademinius rezultatus uǎ praĦjusť semestrČ. Studentai
taip pat gali gauƟ socialinħ sƟpendijČ, kuƌŝČ skiria vyriausybĦ. ValstybĦs paskolos ir valstybĦs remiamos
paskolos taip pat prieinamos studentams.
KTK studentai aprƻpinami bendrabuēŝƵ.
KTK absolventƿťsidarbinimo tyrimas yra atliekamas reguliariai.
Apie 10 proc. Studijƿ programos absolventƿ tħsia studijas universitetuose.
6.

Programos vadyba
SP ťŐǇvendinimas ir stebĦjimas yra atliekamas Transporto ir mechanikos krypēŝƿ studijƿ programƿ
komiteto. SP komiteto susirinkimai yra skelbiami vieši. Ekspertai, dalykƿ (moduůŝƿͿ kƻrĦjai, AkademinĦs
tarybos ir Kolegijos tarybos nariai, administracijos atstovai gali ďƻƟ kvieēŝĂmŝť susirinkimus.
Informacija apie SP ťŐyvendinimČ yra renkama reguliariai.
Nuo 2014 m. sausio 1d. KTK galioja studijƿ kokybĦs uǎƟŬƌinimo poůŝƟŬa ir kokybĦs gerinimo strategija
2014-2016 metams.
Vidinť veƌƟnimo procesČ sudaro studentƿ, dĦstytojƿ, darbdaviƿ ir absolventƿ periodinĦs apklausos ir
darbdaviƿťtraukimasť ťvairius sprendǎŝamuosius organus.
Darbdaviai dalyvauja baigiamƿjƿ darďƿ komisijose.
PrakƟŬos, kuri atliekama ťmonĦje, pabaigoje, darbdaviai išreiškia savo nuomonħ kolegijai apie studentƿ
standartus ir veiklČ. Studentƿ prakƟŬos dienyne yra klausimynas darbdaviams, ir studentƿ darbo
vadovas turi ũť uǎpildyƟ͘ PrakƟŬos vadovas KTK analizuoja atsakymus ir pateikia analiǌĦs išvadas SP
komiteto pirmininkui.
Išoriniƿ ir vidiniƿ ťveƌƟnimƿ rezultatƿ taikymas yra naudojamas atliekant kasmeƟnť SP tobuůŝŶŝŵČ, kuris
atliekamas trimis lygmenimis: dĦstytojƿ, komiteto ir fakulteto. Naujausi pavyzdǎŝai yra: baigiamƿjƿ
darďƿ kokybĦs gerinimas, nubyrĦjimo rodikliƿ maǎinimas, labiau teigiamas darbdaviƿ veƌƟnimas,
mokymosi priemoniƿ atnaujinimas.
Po paskuƟnis SP veƌƟnimo, vykusio 2007 m., buvo atsiǎvelgta ťkiekvienČ rekomendacijČ ir atlikƟ pokyēŝĂŝ
SP akademinĦje veikloje. SavianalizĦs suvesƟnĦje pokyēŝĂŝir veiksmai yra aprašyƟ ir jie yra Ɵnkami.
Studentai išreiškia savo nuomonħ per Studentƿ atstovybħ. TĂēŝau studentai neatrodo labai aktyvƻs šioje
srityje ir šis procesas turĦtƿ bƻƟ sprendǎŝamas ir patobulintas.
DĦstytojai dalyvauja kokybĦs veƌƟnime ir SP veiklos tobulinime – daugiausiai analizuojant akademinius
rezultatus.
Darbdaviai veƌƟna SP ir studijƿ dalykƿ aprašus, ir organizuoja seminarus ir mokymus ťmonĦse KTK
dĦstytojams. Šiuose mokymuose dĦstytojai supaǎindinami su naujomis technologijomis, ir jiems
sudaromos galimybĦs patobulinƟprofesinħ kvaliĮŬaĐŝũČ realioje modernioje darbo aplinkoje.
Dalinis ir pilnas SP kokybĦs veƌƟnimas yra atliekamas. Dalinis SP veƌƟnimas yra atliekamas siekiant
nustatyƟ SP tobulinimo poreiŬť pagal atliekamƿ tyrimƿ rezultatus ir ťveƌƟnant rinkos pokyēŝƵƐ͕ taip pat ir
pagal darbdaviƿ rekomendacijas. NeƟesiogiai SP yra verƟnama per kasmeƟnť akademiniƿ padaliniƿ
veiklos veƌƟnimČ. Išsamus vidinis SP veƌƟnimas atliekamas pagal SP veƌƟnimo metodikČ. Pagal sukurtČ
metodikČ, išsamus veƌƟnimas atliekamas kas 3 metai.

REKOMENDACIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI
Yra rekomenduojama dĦstytojams dirbƟ intensyviau, siekiant aukštesnio lygio dalyvaujant tarptauƟniƿ
mainƿ programose; kolegija turi sukuƌƟ personalo tarptauƟniƿ mainƿ plĦtros strategijČ ir padidinƟ
personalo skaŝēiƿ, dalyvausianƧ šio Ɵpo veikloje;
BƻƟna parenŐƟ ir ťŐǇvendinƟ strategijČ, siekiant pagerinƟ dĦstytojƿ uǎƐienio kalbos (anŐůƿͿ moŬĦũimo
lyŐť͖
Daugiau moksliniƿ tyrimƿ veiklos ƟĞsiogiai susijusios su SP galĦtƿ ďƻƟ apsvarstyta, kuri padĦtƿ nubrĦǎƟ
ateŝƟes gaires SP;
Kolegija turi padidinƟ bibliotekos ir skaityklos renovacijos tempČ kaip ťmanoma greŝēiau, o tuo
laikotarpiu turi pateikƟstudentams geresnťalternatyvƿ sprendimČ, nei tas, kuris yra dabar;
Pasenusios knygos turi ďƻƟ pašalintos iš bibliotekos ir kolegija turi sukuƌƟ strateŐŝũČ dĦl literatƻros bei
vadovĦůŝƿ atnaujinimo šiai studijƿ programai;
Patalpos ir ťƌĂnga naudojama kai kuriƿ dalykƿ prakƟniams darbams turi ďƻƟ aƟƟnkamai modernizuota ir
išplĦsta, siekiant patenkinƟ šiČ SP studijuojanēŝƿ studentƿ skaŝēiƿ;
Kolegija ir SP komitetas turi sukuƌƟ ir ťŐǇvendinƟ metodologijČ, kaip padidinƟ studentƿ dalyvavimČ
mokslo taikomuosiuose tyrimuose ir tarptauƟniame studentƿ mobilume;

Baigiamƿjƿ darďƿ lygis turĦtƿ bƻƟ pagerintas ir paǎǇmiai rašomi uǎ baigiamuosius darbus turĦtƿ
koreliuoƟ geriau pagal standartČ ir baigiamƿjƿ darďƿ kokybħ;
Gƌťǎtamasis ryšys iš studentƿ ir darbdaviƿ turĦtƿ bƻƟ renkamas sistemingiau ir reguliariau;
Programos tobulinimo ir stebĦjimo proceso taikymas turĦtƿ bƻƟ geriau dokumentuotas ir patobulintas.
PRANAŠUMŲ (GEROSIOS PRAKTIKOS) PAVYZDŽIAI
KTK prakƟnio mokymo centras (Bosch centras) yra puikus pavyzdys viešojo ir privataus sektoriaus
partnerysƚĦs. Šiuo atveju kolegija (viešoji ťstaiga) ir privatus verslas kartu Įnansuoja ir valdo šť techniškai paǎangƿ
centrČ. Kolegija pateikia patalpas, o kompanija pateikia pĂēŝČ naujausŝČ ťƌĂnŐČ͘ DĦl abipusiƿ interesƿ paslaugos
siƻlomos kolegijai ir kitoms kompanijoms.
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DOKUMENTAI
Kauno technikos kolegijos studijƿ programos „Automobiliƿ techninis eksploatavimas“ verƟnimo išvados.

