
 PANEVĖŽIO KOLEGIJOS 

 STUDIJŲ PROGRAMOS LOGISTIKA PAŽANGOS  

PO IŠORINIO VERTINIMOATASKAITA 

 
Eil. 

Nr. Ekspertų 

rekomendacijos 

Aukštosios mokyklos atlikti arba 

planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1.  Suburti nuolat dirbančią 

absolventų organizaciją.  

Alumnai (klubas įsteigtas 2013 m.) 

;Irena Rapkevičiūtė Programos 

alumnė) dalyvauja studijų 

programos komiteto veikloje. 

2017 III ketv. Panevėžio 

kolegijos 

Direktoriaus 

įsakymas 

2017-09-21 Nr. 

V1-153 

 

Atnaujinami ir sisteminami alumnų 

kontaktai, siekiant padidinti ir už 

Letuvos ribų gyvenančiųjų bei 

dirbančiųjų aktyvumą. 

2021 m. II ketv. Verslo krypties 

studijų 

programų 

komiteto 

protokolas 

2020-06-22 Nr. 

SM2-50 
2.  Formalizuoti ir 

kontroliuoti santykius su 

socialiniais partneriais ir 

kitomis suinteresuotomis 

šalimis.   

Socialiniai partneriai įtraukti į 

Programos turinio atnaujinimo, 

studijų proceso organizavimo 

procesus, Verslo studijų krypties 

studijų programų komiteto veiklą. 

Nuolat Panevėžio 

kolegijos 

Direktoriaus 

įsakymai: 

V1-153 2017-

09-21; 

V1-  2018; 

V1-179  2019-

10-01; 

V1-172  2020-

09-24. 

Verslo krypties 

studijų 

programų 

komiteto 

protokolai: 

2018-06-29 Nr. 

SM1-32; 

2018-09-12 Nr. 

SM-62, 2020-

06-22 NR. SM 

ir kt. 

Socialiniai partneriai vadovauja  

studentų praktikoms (Logistinių 

procesų praktika) taip pat praktikų 

užduočių turinio atnaujinime. 

 

Nuo 2020 m. II 

ketv.  

 

Socialiniai parneriai įtraukiami į 

Programos studentų baigiamųjų 

darbų gynimo kvalifikavimo 

komisijų sudėtį. 

Nuolat Panevėžio 

kolegijos 

Direktoriaus 

įsakymai: 

2019-05-29 Nr. 

V1-103; 

 2019-05-30 Nr. 

V1-104; 

2020-09-24 

Nr.V1-172; 

202 0-06-03 

Nr.V1-133 ir kt. 

Socialinai partneriai įsijungia 

organizuojant profesinius renginius 

Programos studentams. 

 

Nuo 2019 m. II 

ketv. 

https://Panko.lt/ 

2019/04/29/geg

uzes-2-d-

tarptautine-

https://panko.lt/2019/04/29/geguzes-2-d-tarptautine-logistikos-diena/


logistikos-

diena/ 

Bendradarbiavimo perspektyvos 

aptariamos organizuojamuose 

socialinių partnerių 

(vienijant   miesto švietimo, verslo, 

valdžios institucijų bei įvairių 

organizacijų atstovus) forumuose.  

Nuo 2018 m. IV 

ketv. 

https://Panko.lt/ 

/2018/12/11/pan

evezio-

kolegijos-

organizuojama

me-forume-bus-

diskutuojama-

apie-proverzi-

panevezyje/; 

https://Panko.lt/ 

/2019/12/04/soc

ialiniu-mokslu-

fakulteto-

forumo-

dalyviai-

diskutavo-

miesto-ateities-

klausimais/ 
 

 

Socialiniai partneriai dalinasi 

profesine patirtimi, skatydami  

paskaitas Programos studentams  

2020 m. IV ketv.  https://Panko.lt/ 

2020/12/10/gru

odzio-17-d-

virtualia-

paskaita-

studentams-

skaitys-jk-

komercijos-

atase-m-

zamzickas/ 

Reguliariai organizuojami 

Programos studentų vizitai į 

socialinių partnerių įmones. 

Nuo 2018 m. III 

ketv.  

Panevėžio 

kolegijos 

Direktoriaus 

įsakymai: 

2018-11-21 

P30-117; 2019-

10-07 P30-63; 

2020-02-24 

P30-53; 2020-

03-09 P30-67;  

ir kt.; 

https://panko.lt/

2020/01/23/pasi

rasyta-nauja-

bendradarbiavi

mo-sutartis-3/ 

https://panko.lt/

2019/06/19/logi

stikos-

studentai-igijo-

papildomu-

kompetenciju/ 
 

 

Atiekama socialinių partnerių 

(darbdavių) apklausa siekiant  

nustatyti studijų programos 

rezultatų atitikimą darbo rinkos 

pokyčiams, kaip numatyta 2020 

m.tyrimų/aklausų plane. 

2020 IV ketv.  
Panevėžio 

kolegijos 

Direktoriaus 

įsakymas V1-40 

2020-02-17. 

3. p Studijų procese naudoti 

daugiau naujos į logistiką  

ir transportą orientuotos 

programinės įrangos.  

Steigiama Specializuota Logistikos 

mokomoji auditorija, aprūpinta 

naujausia į logistiką ir transportą 

orientuota programine įranga. 

2020 IV kevt. Panevėžio 

Kolegijos 

Direktorato  

posėdžio 

protokolas  

2020-12-21 Nr. 

D2-9. 

https://panko.lt/2018/12/11/panevezio-kolegijos-organizuojamame-forume-bus-diskutuojama-apie-proverzi-panevezyje/
https://panko.lt/2019/12/04/socialiniu-mokslu-fakulteto-forumo-dalyviai-diskutavo-miesto-ateities-klausimais/
https://panko.lt/2020/12/10/gruodzio-17-d-virtualia-paskaita-studentams-skaitys-jk-komercijos-atase-m-zamzickas/
https://panko.lt/2020/01/23/pasirasyta-nauja-bendradarbiavimo-sutartis-3/
https://panko.lt/2020/01/23/pasirasyta-nauja-bendradarbiavimo-sutartis-3/
https://panko.lt/2020/01/23/pasirasyta-nauja-bendradarbiavimo-sutartis-3/
https://panko.lt/2020/01/23/pasirasyta-nauja-bendradarbiavimo-sutartis-3/
https://panko.lt/2020/01/23/pasirasyta-nauja-bendradarbiavimo-sutartis-3/
https://panko.lt/2019/06/19/logistikos-studentai-igijo-papildomu-kompetenciju/
https://panko.lt/2019/06/19/logistikos-studentai-igijo-papildomu-kompetenciju/
https://panko.lt/2019/06/19/logistikos-studentai-igijo-papildomu-kompetenciju/
https://panko.lt/2019/06/19/logistikos-studentai-igijo-papildomu-kompetenciju/
https://panko.lt/2019/06/19/logistikos-studentai-igijo-papildomu-kompetenciju/
https://panko.lt/2019/06/19/logistikos-studentai-igijo-papildomu-kompetenciju/


4.  Motyvuoti studentus 

dalyvauti mobilumo 

programose. 

Sudaryta bendradarbiavimo sutartis 

su Danijos įmone DEN EXTRA 

HÅND APS, ne tik suteikiančia 

galimybę studentams dalyvauti 

tarptautinio mobilumo programose 

atliekant mokomąją praktiką 

logistikos srityje, bet ir papildomai 

užsidirbti.  

2019 m. IV ketv. Panko.lt/ 

/2019/10/25/soc

ialiniu-mokslu-

fakultetas-

plecia-

tarptautiniu-

socialiniu-

partneriu-rata/ 
5.  Didinti Programos 

dėstytojų ir studijas 

aptarnaujančiojo 

personalo mobilumą 

pagal ERASMUS 

programą. 

Iki 2020 IV ketv. Pagal Modelinę 

dotacijos sutartį Erasmus+ 

darbuotojų mokymosi ir dėstymo 

vizituose dalyvavo 8 Programos 

dėstytojai ir  studijas aptarnaujantis 

personalas (Socialinių mokslų 

fakulteto praktikos vadovė, studijų 

administartorė). 

Nuo 2017 m. IV 

ketv. nuolat  

2017 m. 3 

vizitai į Ordu, 

Turibos 

universitetus, 

Konino 

Valstybinę 

Aukštąją 

mokyklą; 2018 

m. 3 vizitai į 

Ordu, Turibos 

universitetus, 

Denis Gabor 

kolegiją; 2019 

m. 4 vizitai į 

Las Palmas De 

Grand Canaria, 

univeritetus 

Baltijos 

tarptautinę 

akademiją  

Denis Gabor 

kolegiją,Apskai

tos ir fiansnų 

kolegiją; 2020 

m. 2 vizitai į 

Konino 

universitetą, 

Rezeknės 

techologijų 

akademiją. 

  
 

 

 

Socialinių mokslų fakulteto dekanė  dr. Rasa Glinskienė                 

 

 

 

Studijų programos komiteto pirmininkė  dr. Diana Micevičienė                  

https://panko.lt/2019/10/25/socialiniu-mokslu-fakultetas-plecia-tarptautiniu-socialiniu-partneriu-rata/

