
SKAITMENINĖS RINKODAROS KOMUNIKACIJOS (VALSTYBINIS KODAS – 6531LX097) STUDIJŲ PROGRAMOS PAŽANGA PO IŠORINIO 

VERTINIMO.   

Eil.

Nr. 

Ekspertų rekomendacija Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai Rekomendacijų 

įgyvendinimo terminai 

1. Susitikimų metu buvo atskleista, jog 

Programos poreikio analizė remiasi visa 

eile praktinių veiksmų, kuriais Programos 

rengėjai tikslinosi skaitmeninės 

rinkodaros specialistų poreikį regione ir 

būsimų darbdavių lūkesčius. Buvo 

pažymėtas bendradarbiavimas tiek su 

atskirais socialiniais partneriais, tiek su 

LiMA (ypač – regioniniame lygmenyje). 

Tuo tarpu Programos apraše tas minima 

itin lakoniškai, daugiau akcentuojant 

globalias tendencijas. Rekomenduotina 

bent minimaliai papildyti Programos 

aprašą, paminint šiuos veiksmus, o 

ateityje – siekti tiksliau atspindėti 

Programos rengimo bei vykdymo metu 

atliekamus veiksmus jos apraše bei 

kituose dokumentuose. 

Bendradarbiavimas su soc.partneriais: 

1. Sudarytoje SRK studijų programos komiteto sudėtyje įtraukiamas socialinis partneris (Direktorės įsakymas 

2018-10-12  Nr. V1-141; Direktorės įsakymas 2019 -09- 24 Nr. V1-152 ; Direktorės įsakymas 2020  - 10 - 

02 Nr. V1-109) 

2.  Vykdomas nuolatinis studijų programos aptarimas su socialiniais partneriais:  

 Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos studijų programos apvaliojo stalo diskusija) (SRK studijų programos  

komitetas. 2019-04-18, Nr.SSO5-43; SRK studijų programos komitetas 2020-11-24 Nr. SSO5-084). 

3. Studentams organizuojamos atvirtos išvykstamosios paskaitos, supažindinant su naujausiomis rinkos 

tendencijomis:  

 2018 m. Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (4 val); Tarptautinis šiuolaikinių menų 

festivalis“PLArTFORMA“ (7 val.); Klaipėdos kultūrų komunikacijos centras (6 val.) Verso administravimo 

katedros ataskaita, 2018 m.;  

 2019 m. dalyvavimas projektinėse veiklose. Projektas „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“ (09.3.1-

ESFA-K-731-01-0039; 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa) Verso administravimo 

katedros ataskaita, 2019 m.; 

 2020 m. Light House Coworking  (2 val.) VšĮ „Media dia“ (2 val.), AB „Swedbank“ (2 val.); Verslo centre 

Light House Coworking  dalyvavimas konkurse Hakatonas  (16 val.), Verso administravimo katedros 

ataskaita, 2020 m.;  

4. Profesinės veiklos praktikų atliekamų įmonėse  paketų tobulinimas, numatyti veiksmai: 

 persžiūrėti profesinės veiklos praktikos aprašus, koreguoti praktikos rezultatai, įvertintas rezultatų atitikimas 

darbo rinkos poreikiams;  

 į praktikos uždavinius įtraukti individualių užduočių atlikimo įmonėje aprašymą, atsižvelgiant į įmonės darbo 

specifiką, susidaryti atliktų darbų “portfolio”. 

 vykdant profesinės veiklos praktiką verslo organizacijose, plėtoti komunikaciją su praktikų vadovais, vykdyti 

praktikų monitoringą. 

5. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su soc. partneriais. 

6. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais atliekami užsakomieji tyrimai. 

Nuolat 

2. Pristatant Programą rekomenduotina ne 

tik išsamiau atskleisti realiai atliktus 

poreikio tyrimus, bet ir aiškiau nurodyti, 

kad stojančiųjų paklausos požiūriu 

orientuojamasi į regioninių mokyklų 

absolventus, tačiau, pabaigus studijas, 

jiems atveriamos globalios veiklos 

galimybės skaitmeninės rinkodaros 

srityje. 

Užsienio dėstytojų paskaitų skaitymas SRK studentams: 

 Laimėtas Švietimo mainų paramos fondo konkursas „Parama užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų 

atvykstančių dėstytojų dėstyti“, 2020 m. SRK studijų programos studentams skaito paskaitas, veda praktinius 

užsiėmimus užsienio aukštųjų mokyklų  dėstytojai. 

 Paskaitų skaitymas dėstytojų, atvykusių pagal Erasmus mainų programą. 

Studentų dalyvavimas Erasmus tarptautiniuose mainuose. 

Nuolat 



3. Kai kurie dalykų pavadinimai šiuo metu 

yra ne itin aiškūs ir sklandūs lietuvių 

kalbos požiūriu (pvz., „Skaitmeninis 

įženklinimas“); kitų literatūros sąraše 

galima rasti ne itin naujų ir ne pačių 

tinkamiausių literatūros šaltinių. 

Rekomenduotina nuolatos skirti reikiamą 

dėmesį tam, kad dėstomų dalykų 

pavadinimai, turinys, dėstymo metodai ir 

naudojama literatūra būtų sklandžiai 

suderinti. 

1. Studijų plano  tobulinimas: dėstomų dalykų pavadinimų, turinio, dėstymo metodų ir naudojamos 

literatūros sąsajų analizės atlikimas. 

2. Kiekvienais metais sudaromas literatūros, reikalingos SRK studijų programai poreikis. 

3. Studijų dalykų aprašuose literatūros sąrašai  atnaujinami kiekvienais metais. 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


