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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) „Medǎiagƿ apdirbimo inǎinerija“ ir ťgiũħ mechanikos inǎinerijos
profesinio bakalauro kvaliĮŬĂĐŝnť laipƐŶť, absolventai gĞďĦƐ planuoƟ gamybos ir remonto procesČ,
organizuoƟ techninť materialinť gamybos aprƻpinimČ͕ uǎƟŬƌŝnƟ darbo saugČ ir aplinkosaugČ; projektuoƟ
technologinť gamybos procĞƐČ͕ valdyƟ proceso dokumentus ir duomenis, valdyƟ technologinť gamybos
procesČ, uǎƟŬƌŝnƟ produkto kokybħ; projektuoƟ͕ tobulinƟ technologinħ ťƌangČ, numatyƟ priemones ir
techninius sprendimus ťƌĞnginiams tobulinƟ͕ taikyƟ informacines technologijas; organizuoƟ
technologinĦƐ ťƌangos prieǎiƻƌČ ir remonƚČ͕ organizuoƟ techninť mechatroniniƿ sistemƿ aptarnavimČ,
ťǀeƌƟnƟmechatroniniƿ sistemƿ komponĞŶƚƿ ďƻŬůħ; suvokƟ vĞƌƐůČ kaip sistemČ ir ťǀeƌƟnƟ verslo aplinkČ;
organizuoƟťmonĦƐ veiŬůČ͖ analizuoƟŝƌťvĞƌƟŶƟťmonĦs (padalinio) veiklos efektyvumČ.
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VEIKLOS ĮVERTINIMAS

IR AKREDITAVIMAS

ŬƐƉĞƌƚƿ komisijos sprendimu studijƿ programai „Automobiliƿ techninis eksploatavimas“ suteiktas
TEIGIAMAS ťverƟnimas. EŬƐƉĞƌƚƿ parengtos išvados buvo svarstytos 2015 m. birǎelio 26 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 18 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)
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Studijƿ kokybĦƐ verƟnimo centro sprendimu, programa akredituota 3 metams.
STUDIJŲ PROGRAMOS „ MEDŽIAGŲ APDIRBIMO INŽINERIJA “ STIPRYBĖS
1.

Programos tikslai ir numatomi rezultatai:
SP ƟŬƐůĂŝ yra aiškiai apibƌĦǎƟ ir gerai suformuluoƟ, naudojant aktyvius veiksmaǎodǎius. Keturi
pagrindiniai SP ƟŬƐůĂŝ yra išskaidyƟ ť 16 speciĮŶiƿ Ɵkslƿ ir mokymosi rezultaƚƿ ir ĂƟƟnkamai
pagal dĦƐtomƿ dalyko lygť.
Ryšiai tarp dĦƐtomƿ dalyŬƿ ir mokymosi rezultatƿ yra aiškiai dokumentuoƟ. Nuosekli ir
atsekama grandinĦ nuo SP mokymosi rezuůƚĂƚƿ iki kiekvieno dĦƐtomo dalyko mokymosi
rezuůƚĂƚƿ͕ƚĂŝp pat ir iki aƟƟnkamƿ mokymo ir mokymosi metoĚƿ bei vĞƌƟŶimo kriterijƿ.
SP pavadinimas atspindi jos Ɵkslus ir mokymosi rezultatus. Pavadinimas buvo pakeistas tris
kartus nuo programos pradǎios, bet dabar jis yra puikiai suprantamas studentams ir kiƟems
suinteresuoƟems asmenims.
SP nustatyƟ Ɵkslai nukreipƟ ť šalies metalo apdirbimo pramonĦs inǎinierius, kurie geba
projektuoƟ ir eksploatuoƟ ťprastus metalo apdirbimo ir dalŝƿ apdirbimo gamybos procesus. Kai
ekspertƿ grupĦ paklauƐĦ studĞŶƚƿ͕ dĦů kokiƿ prieǎasēiƿ jie pasirinko ƓŝČ SP, ar kai paklausĦ
absolvĞŶƚƿ, kodĦů jie netħƐĦ studijƿ magistro laipsniui ťgyƟ͕ visi pabƌĦǎĦ půĂēias ťdarbinimo
galimybes turint KTK profesinio bakalauro laipsnť. Socialiniai partneriai taip pat pabƌĦǎĦ͕ kad
jiems labai reikia absolventƿ su bƻtent tokiaiƐťŐƻdǎiais, kokius jieťgyja KTK.
SP mokymosi rezultatai ĂƟƟnka daugĞůť EUR-ACE standarto reikalavimƿ pirmos pakopos
inǎinerijos studijƿ programoms.

2.

Programos sandara
SP sandara ĂƟƟnka visus teisinius reikalavimus, keliamus profesinio bakalauro programoms.
Kreditƿ sŬĂŝēŝus ir jƿ pasiskirstymas tarp ƐŬŝƌƟnŐƿ moduliƿ yra pagal reikalavimus, apibƌĦǎtus
Lietuvos Respublikos ŠvieƟmo ir mokslo ministro ťƐakyme „DĦů laipsnť suteikianēŝƿ pirmosios
pakopos ir vienƟƐƿũƿ studijƿ programƿ bendrƿjƿ reikalavimƿ aprašo patvirƟnimo“.
Moduliai yra logiškai ir tolygiai paskirstyƟ per semestrus. Pirmais semestrais studentai ťgyja
bendrƿjƿ inǎineriniƿ kompetencijƿ matemĂƟkos, Įzikos, mechanikos, medǎiagƿ ƐƟƉrumo ir
kompiuterinio projektavimo dalykuose. sĦůiau jie sutelkia dĦmĞƐť ť labiau su specialybe
susijusius dalykus, pvz. gamybos ťƌanga ir technologijos. PĂƐŬƵƟnius tris semestrus studentas
gali rinkƟƐ vienČ iš dviejƿ specializacijƿ „Gamybos technologijƿ valdymas“ arba „Gamybiniƿ
ťƌĞnginiƿ eksploatavimas ir prieǎiƻra“. KTK vadovai paaiškino, kad treēŝa specializacija
“Medienos inǎinerija” bus greitai pristatyta, kadangi yra aiškus poreikis iš pramonĦƐ͘
Moduliƿ seka programos sandaroje leidǎia studentams pereiƟ ť SP “Automobiliƿ techninis
eksploatavimas”, jeigu studento interesai pasikĞŝēŝĂ.
SP yra keturios prakƟŬos: pirma prakƟka antrame semestre, antra – treēŝame semestre,
profesinĦƐ veiklos prakƟŬa - ketvirtame semestre, gamybos technologijƿ prakƟka – penktame
semestre ir baigiamoji prakƟŬĂ prieš baigiamojo darbo rengimČ͘Ğveik visuose moduliuose yra
pƌĂŬƟniƿ uǎduoēŝƿŝƌũƿatlikimo KTK laboratorijose.
Tokia pĂƟ programos sandara siƻloma Ɵek nuolaƟniƿ, ƟĞk ŝƓƚħsƟniƿ studijƿ studentams,
ƟĞƐŝog skiriasi iƓĚĦƐtymas laike.
ŬƐƉĞƌƚƿ grupĦ verƟna programos sandĂƌČ puikiai. Programos vadybos grupĦ sukƻƌĦ puikius
mokymosi rezultatus pagal programos sandĂƌČ. Tai yra ŝƓƐŬŝƌƟnis dalykas, kadangi labai grieǎtas
ir skaidrus moduliƿ išdĦstymas pilnai aƟƟŶŬĂŝƓdĦƐtytus programos ƟŬƐůus.
Kiekvieno dalyko aprašas iliustruoja loginħ grandinħ nuo programos ƟŬƐůƿ iki jƿ ťgyvendinimo.
Dalyko aprašuose taip pat paminĦta, kuriems iš 16 SP mokymosi rezuůƚĂƚƿyra skirtas konkretus
dalykas, ĂƟƟnkami mokymosi rezultatai yra detalizuojami pagal dalyko turinť͕ taip pat
pateikiami mokymo ir mokymosi metodai bei vĞƌƟŶimo kriterijai. Ekspertƿ grupĦ pĂƟŬƌŝno kai
kuriƿ dĂůǇŬƿ planus ir nustatĦ aukštČ nuoseklumČ ť bendrus programos tikslus ir mokymosi
rezultatus. Tai ďƻƟna ƐČlyga, kad absolventai pasiekƚƿ numatytus mokymosi rezultatus ir
kvaliĮŬaĐŝũČ.
EkspĞƌƚƿ grupĦƐ nuomone, sisteminis poǎiƻris ť SP ŬƻƌimČ gali ƚĂƉƟ gerosios paƟrƟĞƐ pavyzdǎiu
kitoms aukštosioms mokykloms. Yra aišku, kČ studentai gali daryƟ po kolegijos baigimo, kokia
yƌĂũƿkvaliĮŬacija ir ť kokias darbo vietas jie gali pretenduoƟ͘
Po pokalbiƿ su studentais ir dĦƐtytojais eŬƐƉĞƌƚƿgrupĦ daro išvadČ͕ kad ši struktƻra veikia ne
ƟŬ popieriuje, bet yra ťgyvendinama realiai. Taigi SP ruošia absolventus profesinei veiklai
medǎiagƿ apdirbimo inǎinerijos srityje labai paprastu ďƻĚƵ.

3.

Personalas
Personalas formuojamas pagal visus teisinius reikalavimus. SP dirba 27 dĦstytojai: keturi
docentai, du iš jƿ KTK dirba kaip nepagrindinĦũe darbovietĦje, 20 lektoriƿ: 16 iš jƿ dirba
pagrindinĦũe ir du –nepagrindinĦũe darbovietĦje. KvieƐƟŶiai dĦƐtytojai ťdarbinami pagal
programos poreikius.
DĦƐtytojƿ sŬĂŝēŝus yra pakankamas dabĂƌƟniam šios SP studentƿ ƐŬĂŝēŝui (35 ťstojusieji 2014).
Netgi jei studentƿ skĂŝēius ateinanēŝĂis metais padidĦs, programoƐĚĦstymas bus garantuotas.
Daugiau nei 55% dĦƐtytojƿ turi magistro laipsnť, 8 turi daktaro laipsnť. Teisiniai reikalavimai yra
pilnai išpildyƟ͘
DĦƐtytojai yra labai aktyvƻs ir motyvuoƟ͘ Kaip patyrħ ir entuzŝĂƐƟngi dĦƐtytojai ir inǎinieriai jie
ťŬvepia studentus. Jie laikosi “atvirƿ durƿ” poliƟkos studĞŶƚƿ problemoms. DĦstytojai domisi
studĞŶƚƿgƌťǎtamuoju ryšiu apŝĞĚĦƐtomČĚĂlyŬČ ir nuolat tobulina kursoĚĦƐtymČ͘
ŬƐƉĞƌƚƿ grupĦ gavo patvŝƌƟnimČ apie glauĚƿ studĞŶƚƿ ir dĦƐtytojƿ bendradarbiavimČ͘ Jie
reguliariai susiƟnka ŬĂƌƚČ per mĦŶĞƐť apƚĂƌƟ programos reikalus, studenƚƿ progƌĞƐČ ir dalyko
mokymosi rezultatus.

4.

Materialieji ištekliai
KTK patalpos yra Ɵnkamos ƟĞk dydǎiu, ƟĞk kiekiu. Yra pakankamai darbo vietƿ auditorijose ir
laboratorijose bei bibliotekoje savarankiškam darbui.
Visos laboratorijos yra labai švarios, sutvarkytos ir gerai priǎiƻrimos. Suvirinimo laboratorija yra
labai gerai ťƌĞngta su naujomis suvirinimo darbo vietomis. Mechatronikos laboratorijoje yra
ťƌĞngta nauja lanksƟ automĂƟzuotos gamybos linija, hidraulikos veikimo mokomieji stendai ir
pneumĂƟkos veikimo mokomieji stendas, programuojamos CNC metalo apdirbimo staŬůĦƐ͘
KTK turi pakankamai kompiuteriniƿ darbo vieƚƿ ir programinĦƐ ťƌangos licencijƿ kompiuterinei
braiǎybai ir projektavimui. Kiekvienas studentas, studijƿ KTK metu, nemokamai gali gauƟ visas
KTK naudojamas kompiuterines programas su licencijomis.
Beveik visiems dalykams yra Ɵnkami vadovĦůŝĂi bibliotekoje ar elektroniniu formatu Moodle
virtualioje mokymosi aplinkoje. Studentai taip pat turi prieigČƉƌie elektroniniƿ duomenƿ baziƿ.

5.

Studijƿ eiga ir studĞŶƚƿ verƟnimas
Lietuvoje yra keletas mechanikos inǎinerijos studijƿ programƿ, bet nĦ viena iš jƿ nĦƌĂ panaši ť
KTK studijƿ programČ͘ KTK organizuoja ťǀĂŝƌŝus rinkodaros renginius vyresniems viduriniƿ
mokyklƿ mokiniams, siekdama pritraukti daugiau potencialiƿ studĞŶƚƿ͘
StudĞŶƚƿ pƌŝĦmimo procesas yra aiškiai apibƌĦǎƚas ir atliekamas pagal nacionalines taisykles.
PriĦmimo reikalavimai yra skelbiami KTK Ɵnklapyje.
Studijƿ organizavimas, privalomas pasŬĂŝƚƿ lankymas ir pƌĂŬƟnis mokymas tenkina Ɵek
nuoůĂƟniƿ, ƟĞŬ ištħƐƟŶŝƿ studijƿ studĞŶƚƿporeikius. NuoůĂƟniƿ studijƿ studentams SP dĦƐtoma
per du semestrus per metus darbo dienomis. IštħƐƟniƿ studijƿ studentams organizuojamos
trys sesijos per metus, spalio, sausio ir balandǎio/geguǎĦƐ mĦŶĞƐŝĂis.
Dalykƿ aprašuose yra išsami vĞƌƟŶŝmo sistema. Neišlaikytƿ egzamiŶƿ pakartoƟniai perlaikymai
yra organizuojami Ɵnkamai, tam kad studentai išlaikyƚƿ egzaminus pagal suplanuoƚČ mokymo
planČ͘
Kolegija ir programos vadovybĦ yra labai palaikantys studentus. Jie turi arƟmČ kontaktČ su
studentais ir pagal galimybes kuria aƟƟŶŬamČ aplinŬČ͕ kad ťgyvendinƚƿ mokymosi rezultatus
laiku.
Studentai yra ťtraukiami ť Ɵƌŝamosios veiklos projektus vŝĞƟnei pramonei. Didǎioji dalis
bakalauro teziƿ, kurias eŬƐƉĞƌƚƿ grupĦ gĂůĦjo aƉǎiƻƌĦƟ͕ buvo nedidelio masto moksliniai
tyrimai ir projektavimo projektai, sprendǎiantys dabarƟnes technines problemas.
EŬƐƉĞƌƚƿ grupĦ nustatĦ didĞůť pasitenkinimČ studijƿ programos kokybe Ɵek iš studĞŶƚƿ͕ ƟĞk iš
absolvĞŶƚƿbei socialiniƿ partneriƿ puƐĦƐ͘

6.

Programos vadyba
KTK sukƻƌĦ “KTK studijƿ kokybĦƐ uǎƟŬƌŝnimo poliƟkČ ir kokybĦƐ tobulinimo strategiũČ 20142016 metams”. Šis dokumentas apibƻĚina pagrindinius kokybĦƐ vadybos principus ir nustato
organizacinħ kokybĦƐ vadybos struktƻƌČ kolegijoje. SP “Medǎiagƿ apdirbimo inǎinerija” yra
priǎiƻrima Transporto ir mechanikos inǎinerijos krypƟĞƐ studijƿ programƿ (TMIKSP)
departamento. TMIKSP departamentas atsiskaito direktoriaus pavaduotojai akademinei veiklai,
kuri atsiskaito KTK direktoriui. TMIKSP departamentas taip pat atsakingas uǎ SP “Automobiliƿ
techninis eksploatavimas”.
TMIKSP departamentas koordinuoja programos ŬƻƌimČ͕ nuoůĂƟnť tobulinimČ ir ťgyvendinimČ.
TMIKSP departamentui vadovauja labai pasišventusi dĦƐtytoja. DĦstytojƿ, socialiniƿ partneriƿ
ir studĞŶƚƿ dalyvavimas uǎƟŬƌŝna, kad atsiǎvelgiama ť visƿ suinteresuoƚƿ šalŝƿ interesus.
Ekspertƿ grupĦ gavo aiškius ťƌŽĚymus, kad nuoseklus kokybĦƐ uǎƟkrinimo ir programos
vystymo procesasťgyvendinamas KTK.
Atliekamos reguliarios studĞŶƚƿ apklausos, apklauƐƿ rezultatai pĞƌǎiƻrimi ir dĦƐtytojƿ, ir
TMIKSP departamento.

REKOMENDACIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI
PĞƌǎiƻƌĦƟ mokymosi rezultatus, ťƚƌĂukiant visus mokymosi rezultatus pagal EUR-ACE standartus
pirmos pakopos inǎinerijos studijoms ir geriau atspindĦƟ naujausius gamybos technologijƿ
pasiekimus.
UǎbaigƟ baigiamojo darbo apƌĂƓČ pagal kitƿ dĂůǇŬƿ aprašo modĞůť. AprašyƟ ƟkĦƟnus baigimo
proceso mokymosi rezultatus, problemČ͕ kuriČƌĞikia spƌħƐƟ͕ŝƌ verƟnimo kriterijus.
PadaryƟ studijƿ programČ ir mokymosi rezultatus prieinamus Ɵnklapyje anglƿ kalba.
ApsvarstyƟSP rinkodĂƌČ visoje Lietuvoje.
MokyƟ dĦstytojus geriau supƌĂƐƟ ir ťgyvendinƟ konstruktyvƿ išdĦƐtymČ: santykius tarp
programos mokymosi rezuůƚĂƚƿ͕ mokymo ir mokymosi veiklƿ ir studĞŶƚƿ verƟnimo.
AtnaujinƟ laboratorijƿ ťƌangČ͕ kad studentams ďƻtƿ siƻlomos galimybĦs atlikƟ pƌĂŬƟŬČ su
standĂƌƟnĦmis ir moderniomis staklĦmis ir procesais pagal vŝĞƟnĦƐ ir globalios rinkos
reikalavimus.
ParengƟ studentus globalios rinkos poreikiams ir pagerinƟ jƿ anglƿ kalbos bei tarpkulƚƻƌinius
ťŐƻĚǎius.
LabiauťƚƌĂƵŬƟ studentus ť kokybĦƐ uǎƟkrinimo ir programos tobulinimo procesus.
PRANAŠUMŲ (GEROSIOS PRAKTIKOS) PAVYZDŽIAI
ŬƐƉĞƌƚƿ grupĦ labai verƟna nuoseklƿ mokymosi rezuůƚĂƚƿ apƌĂƓČ visuose lygmenyse, nuo studijƿ
programos link kiekvieno atskiro dalyko, ťskaitant mokymo ir mokymosi veiklas ir studĞŶƚƿvĞƌƟŶimČ͘
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Programa akredituota iki 2019-08-31

DOKUMENTAI
Kauno technikos kolegijos studijƿ programos „Medǎŝagƿ apdirbimo inǎŝnerija“ veƌƟnimo išvados.

