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ĮVADAS 
 

Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1317) p. 13 numato, kad „Aukštosios 

mokyklos savianalizės rengimo tvarką nustato aukštoji mokykla.“  

Savianalizė – tai procesas, suteikiantis atskaitos tašką inicijuojamiems pokyčiams 

mokslo ir studijų institucijoje ir prisidedantis prie kokybės kultūros institucijoje formavimo. 

Paţymėtina, kad savianalizė yra sudėtinė kokybės uţtikrinimo sistemos dalis, prisidedanti prie 

tinkamo šios sistemos funkcionavimo. 

Planuojant savianalizę reikėtų numatyti 4 etapus:  

1) informacijos sukaupimą ir kiekybinę bei kokybinę analizę, kurią atlieka 

savianalizės grupė;  

2) savianalizės suvestinės teksto rengimą (tam turėtų būti sudaryta redakcinė 

grupė – savianalizės grupės atstovai);  

3) savianalizės suvestinės aptarimą su suinteresuotomis šalimis (dėstytojais, 

studentais/ absolventais, darbdaviais, kitais aukštosios, mokyklos socialiniais partneriais, kt.) 

ir išvadų formulavimą; 

4) savianalizės suvestinės teksto vertimą į anglų kalbą ir vertimo redagavimą. 

 

1. BENDROS PASTABOS SAVIANALIZEI 
 

Išorinio vertinimo metu siekiama nustatyti Kolegijos veiklos būklę (vertinimas 

neapsiriboja praeities duomenimis) ir įvertinti jos galimybes tęsti veiklą ateityje 

akredituojamu laikotarpiu. Vertinant veiklos būklę bus siekiama nustatyti, ar Kolegijos misija 

yra tinkama, ar priemonės misijai pasiekti yra tinkamos ir pakankamos, ypatingas dėmesys 

bus skiriamas vidinės kokybės uţtikrinimo sistemos būklei. Vertinant Kolegijos potencialą 

bus nustatoma, ar institucija yra pajėgi toliau savarankiškai tobulinti savo veiklą (ar turi 

pakankamus finansinius, materialiuosius, ţmonių išteklius). Vertinimo metu bus gilinamasi, 

kokį poveikį Kolegijos veiklai daro pagal atskirus kriterijus neigiamai įvertinti realieji 

ištekliai. 

Kaip nustato Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos p. 15, 

„Savianalizės suvestinė turi atskleisti aukštosios mokyklos gebėjimą analizuoti ir kritiškai 

vertinti savo veiklą bei numatyti jos tobulinimo perspektyvą.” Labai svarbu išryškinti ir 

atskleisti aukštosios mokyklos savitumą.  
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Metodikos p. 21 paţymėta aukštosios mokyklos galimybė pateikti ekspertų grupei 

naujausią informaciją: „Likus ne maţiau kaip 2 savaitėms iki vizito į aukštąją mokyklą, 

aukštoji mokykla gali pateikti informaciją apie esminius pasikeitimus aukštojoje mokykloje, 

įvykusius po savianalizės suvestinės pateikimo Įgaliotai institucijai.“  

Aukštosios mokyklos veikla įvertinama pagal 4 vertinamąsias sritis: strateginis 

valdymas; studijos ir mokymasis visą gyvenimą; mokslo ir (arba) meno veikla; poveikis 

visuomenės (regionų ir visos šalies) raidai. Vertinant kiekvieną sritį, reikia atkreipti dėmesį į 

metodikoje įvardintus jos kriterijus ir jų aspektus, tačiau įvertinant sritį rekomenduojama:  

1) formuluoti apibendrintas srities išvadas, susiejant jas su strateginio valdymo ir 

kitomis vertinamosiomis sritimis;  

2) nustatyti srities Stiprybes ir Silpnybes;  

3) įvardyti srities tobulinimo siekinius ir siūlomas priemones. 

Tekstas turėtų būti dėstomas rišliai pagal kiekvieną vertinamąją sritį, atsiţvelgiant 

į tos srities kriterijus (kriterijai nėra klausimai, į kuriuos reikia atsakyti). 

Savianalizės metodikoje paţymėta aukštosios mokyklos teisė – atsiţvelgus į savo 

misiją ir strategiją, nustatyti kiekybinius ir kokybinius rodiklius kriterijams pagrįsti.  

Svarbu matyti visų sričių sąveiką ir dermę (vertinant kiekvieną sritį pagal 

nustatytus kriterijus, svarbu tekste atskleisti ir tarpusavio ryšius). Analizuojant studijų ir 

mokymosi visą gyvenimą, mokslo (meno) veiklos ir poveikio visuomenės raidai 

vertinamąsias sritis, reikėtų šių sričių rezultatus sieti su atitinkamais strateginio veiklos plano 

rodikliais arba pasiūlyti naujus rodiklius, jeigu tinkami nebuvo suformuluoti.  

Išorės ekspertai vertinimo metu turės realiųjų išteklių įvertinimo rezultatus. 

Savianalizėje nereikėtų kartoti realiųjų išteklių informacijos, tačiau, kur tinkama, šia 

informacija galima remtis analizėje ir (arba) išvadose.  

 

2. SAVIANALIZĖS SUVESTINĖS SANDARA 
 

Savianalizės suvestinę sudaro: 

 Įţanga; 

 Kolegijos veiklos analizės pagal vertinamąsias sritis; 

 Priedai 

 

3. STRATEGINIS VALDYMAS 
 

Strateginio valdymo kriterijai: 
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 strateginio veiklos plano tinkamumas, jo įgyvendinimo uţtikrinimas ir 

viešinimas; 

 valdymo veiksmingumas. 

1 lentelė 

3.1. Strateginio veiklos plano tinkamumas, jo įgyvendinimo užtikrinimas ir viešinimas 

 

3.1.1. strateginio veiklos plano 

atitiktis aukštosios mokyklos 

misijai, šalies mokslo ir studijų 

politikos strateginiams 

dokumentams, Europos 

aukštojo mokslo erdvės ir 

Europos mokslinių tyrimų 

erdvės nuostatoms; 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį į savianalizės rengimo 

metu (bet ne strateginio plano rengimo metu) aktualius dokumentus, 

pavyzdţiui: 

 Lietuvos – Mokslo ir studijų įstatymą, aktualias strategijas ir pan. 

  Europos aukštojo mokslo erdvės – Bolonijos proceso dokumentus, 

kvalifikacijų sąrangos dokumentus, Europos aukštojo mokslo erdvės 

kokybės uţtikrinimo nuostatas ir gaires (ESG) ir kt. 

 Europos mokslinių tyrimų erdvės dokumentus – pvz., „Europe 2020“, 

komunikatas „A Reinforced European Research Area Partnership for 

Excellence and Growth“, „Horizon 2020“ ir kt. 

 

 

3.1.2. strateginio veiklos plano 

komponentų (esamos situacijos 

analizės, strateginių krypčių ir 

tikslų, uţdavinių, 

įgyvendinimo priemonių, 

išteklių, numatomų rezultatų) 

pagrįstumas ir dermė; 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį:  

 ar strateginio veiklos plano (arba aukštosios mokyklos plėtros strategijoje) 

tikslai išsamiai atspindi visas veiklos sritis;  

 ar suformuluoti aiškūs ir pamatuojami rezultatai, kurie bus pasiekti 

įgyvendinant kiekvieną uždavinį;  

 koks strateginio veiklos plano santykis su trimečiais ir metiniais planais. 

 

Rekomenduojama įsitikinti, ar aiškiai apibrėţti aukštosios mokyklos prioritetai 

studijų, mokslinių tyrimų ir poveikio visuomenės raidai srityse. 

 

Svarbu taip pat identifikuoti aukštosios mokyklos strategines nuostatas ir 

perspektyvą regiono, nacionaliniu, tarptautiniu mastu. 

 

Pagrįsti, kuo remiasi valdymas ir strateginis planavimas: gal yra atliktos 

demografinės, studentų srautų pagal studijų programas analizės, studijų kainos 

pagrindimo analizė, studijų programų rentabilumo tyrimai, rinkos tyrimai ir 

pan. 

 

 

3.1.3. strateginio plano 

įgyvendinimo kiekybinių bei 

kokybinių rodiklių pagrįstumas 

ir išsamumas; 

 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį:  

 ar kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai adekvačiai atspindi visų strateginiame 

plane numatytų rezultatų įgyvendinimą; 

  ar nėra perteklinių (nesuteikiančių naujos informacijos) arba su numatytų 

priemonių įgyvendinimu tiesiogiai nesusietų rodiklių. Perţiūrėti santykį 

tarp kokybinių ir kiekybinių rodiklių; 

 Ar/kaip SSGG analizėje nustatytos silpnybės įgyja prioritetą strateginiame 

planavime ar formaliuose aukštosios mokyklos dokumentuose. 

 

 

3.1.4. strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo stebėsenos 

procedūrų tinkamumas; 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį:  

 ar yra nustatyta įgyvendinamo tvarka strateginio veiklos plano ataskaitoms 

rengti ir teikti;  

 ar/kaip informacija apie aukštosios mokyklos veiklą yra kaupiama ir 

panaudojama jai tobulinti;  

 ar/kaip strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitų svarstyme ir 

veiklos tobulinimo rekomendacijų teikime dalyvauja visos suinteresuotos 

šalys;  

 ar suinteresuotų šalių atstovų dalyvavimas atitinka jų atsakomybės/ 

įsipareigojimo pobūdį.  

3.1.5. informacijos, teikiamos 

steigėjams, juridinio asmens 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį:  

 ar informacija, teikiama kiekvienai iš paminėtų tikslinių grupių, atitinka 
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dalyviams, akademinei 

bendruomenei ir visuomenei, 

apie strateginio plano 

įgyvendinimą, pakankamumas. 

jos poreikius ir dalyvavimo strateginiame valdyme pobūdį;  

 ar informacija pateikiama kiekvienai tikslinei grupei 

pritaikyta/suprantama, jos pasirengimą atitinkančia forma; 

  ar informacija pateikiama kiekvienai tikslinei grupei prieinamais 

komunikacijos kanalais. 

3.2. Valdymo veiksmingumas 

 

3.2.1. vidinio studijų kokybės 

uţtikrinimo sistemos 

veiksmingumas; 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį:  

 ar kokybės uţtikrinimo sistema studijų ir mokymosi visą gyvenimą srityje 

atitinka Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės uţtikrinimo nuostatas ir 

gaires (ESG); 

 ar Kolegija akademinės tarybos patvirtintą kokybės uţtikrinimo politiką ir 

apibrėţtą kokybės uţtikrinimo sistemą;  

 ar kokybės uţtikrinimo sistema apima visas Kolegijos veiklos 

vertinamąsias sritis (strateginį valdymą, studijas ir mokymąsi visą 

gyvenimą, mokslinius tyrimus, poveikį visuomenės raidai);  

 ar kokybės uţtikrinimo sistemos kriterijai ir rodikliai atitinka Kolegijos 

misiją ir strateginius tikslus; 

  ar vidinės kokybės uţtikrinimo sistemos kriterijai suderinti su išorinio 

vertinimo kriterijais. 

 

Vertinant vidinės kokybės uţtikrinimo sistemos veiksmingumą, vertinama: 

 kokybės vadybos procedūrų bei priskirtų padaliniams ir asmenims 

atsakomybių aiškumas ir pagrįstumas; 

 Kolegijos personalo, studentų ir kitų suinteresuotųjų šalių realus 

dalyvavimas kokybės uţtikrinime; 

 informacijos apie kokybės vadybos procesus ir įvertinimo rezultatus 

tinkamumas ir prieinamumas aukštosios mokyklos bendruomenei, 

suinteresuotoms šalims ir visuomenei; 

 savianalizės reguliarumas ir prioritetai; 

 savianalizės ir kokybės įvertinimo rezultatais grindţiamų rekomendacijų 

panaudojimas Kolegijos veiklos kokybei gerinti ir strateginiam valdymui 

tobulinti. 

 

Rekomenduojama pateikti kokybės uţtikrinimo schemos pavyzdį (pvz., 

ketinamos vykdyti programos kokybės uţtikrinimo eigą ir atsakingus 

padalinius/asmenis). 

 

3.2.2. struktūros pokyčių 

atitiktis studijų, mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros 

ir (arba) meno veiklos 

poreikiams; 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį:  

 kokiais argumentais buvo grindţiami per savianalizės laikotarpį (ar po jo) 

įvykdyti aukštosios Kolegijos struktūros pokyčiai;  

 ar/kaip jie prisidėjo prie strateginių tikslų įgyvendinimo;  

 ar jie turėjo įtakos valdymo centralizacijos/ decentralizacijos pusiausvyrai 

Kolegijoje. 

 

 

3.2.3. procesų valdymas – 

sprendimų priėmimo 

veiksmingumas, atsakomybės 

pasiskirstymas ir atskaitomybė, 

išteklių paskirstymas, 

suinteresuotų šalių (partnerių) 

įtraukimas, orientavimasis į 

strateginius tikslus ir 

rezultatus; 

 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį į:  

 atsakomybės paskirstymą ir suinteresuotų šalių įtraukimą priimant 

sprendimus – studijų, mokslinių tyrimų ir dalyvavimo visuomenės raidoje 

klausimais, ypač atkreipiant dėmesį į studentų dalyvavimą;  

 ataskaitų pobūdį ir teikimo procedūras;  

 sprendimų pagrindimą savianalizės rezultatais ir išorinio vertinimo 

rekomendacijomis bei orientavimą į strateginius tikslus. 

 

Išteklių paskirstymas – ţr. p. 3.2.6 ir 3.2.7. 

 

3.2.4. ţmonių išteklių 

valdymas (poreikių analizė, 

atitiktis strateginio plano 

įgyvendinimui, kvalifikacijos 

tobulinimas, darbuotojų 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį:  

 ar aukštojoje Kolegijoje yra išsami ţmogiškųjų išteklių strategija (arba) 

atitinkamas komponentas bendrojoje/integruotoje plėtros strategijoje);  

 ar/kaip yra planuojamas ir įgyvendinamas:  

 priėmimas į darbą (pakomentuoti nuolatinių ir nenuolatinių dėstytojų 
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įtraukimas į sprendimų 

priėmimą); 

priėmimo politiką),  

 kvalifikacijos tobulinimas, atestacija,  

 motyvavimas prisidėti prie aukštosios mokyklos strateginių tikslų 

įgyvendinimo.  

Rekomenduojama atskirai analizuoti akademinio ir administracijos personalo 

ypatumus. 

3.2.5. pokyčių valdymas 

(procesų optimizavimas) – 

procesų kokybės analizė, 

tobulinimo prielaidos, rizikų 

analizė; 

Rekomenduojama paaiškinti atsakomybės pasiskirstymą ir sprendimų priėmimą 

institucijoje (aprašyti arba pateikti sprendimų priėmimo ar pan. schemas) 

 

Šiame komponente taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį į tai, kaip 

uţtikrinama centralizacijos/decentralizacijos pusiausvyra priimant sprendimus. 

 

3.2.6. materialiųjų išteklių 

(infrastruktūros) valdymas; 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį, : 

 ar į Kolegijos plėtros strategiją yra integruotas infrastruktūros plėtros 

komponentas; 

ar/kaip yra planuojama infrastruktūra siejant su aukštosios mokyklos 

strateginiais tikslais. 

 

3.2.7. Kolegijos lėšų 

panaudojimo racionalumas, 

atsiţvelgiant į aukštosios 

mokyklos veiklos tikslus; 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį į:  

 gaunamų lėšų diversifikavimo būklę ir jos pokyčių tikslingumą;  

 sprendimų dėl lėšų panaudojimo priėmimo ir ataskaitų teikimo procedūras;  

 lėšų panaudojimo pagrindimą – siejant su aukštosios mokyklos strateginiais 

tikslais. 

 

3.2.8. akademinės etikos 

nuostatos ir jų uţtikrinimo 

procedūros. 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį:  

 ar Kolegija turi savo akademinės etikos kodeksą; 

 kaip yra uţtikrinami etikos principai; 

 kokios numatytos ginčų sprendimų procedūros.  

 

4. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 
 

Šiame skyriuje analizuojama aukštosios mokyklos studijų ir mokymosi visą gyvenimą 

srities veikla ir jos pokyčiai, susiejant su atitinkamais strateginio valdymo elementais. 

Studijų ir sąlygų mokymuisi visą gyvenimą vertinimo kriterijai:  

 atitiktis Lietuvos aukštajam mokslui keliamiems reikalavimams; 

 dermė su Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatomis. 

2 lentelė 

4.1. Studijų ir mokymosi visą gyvenimą sąlygų tinkamumas 

 

4.1.1. studijų programų (taip 

pat ir jungtinių) ir mokymosi 

visą gyvenimą teikiamų 

kvalifikacijų atitiktis 

institucijos misijai ir 

strateginiams dokumentams bei 

valstybės ūkio, socialinės ir 

kultūrinės plėtros poreikiams; 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį į:  

 studijų sričių ir (arba) krypčių/krypčių grupių, pagal kurias vykdomos 

studijos, atitiktį aukštosios mokyklos misijai ir strateginiams tikslams;  

 studijų programų visumos pagal studijų pakopas atitiktį aukštosios 

mokyklos misijai ir strateginiams tikslams; 

 studijų programų atitiktį valstybės (regiono) ir (arba) atskirų sektorių ir 

(arba) tarpsektoriniams strateginiams dokumentams – rekomenduojama 

analizuoti pagal studijų krypčių grupes. 

 

Šiame komponente taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį, ar visų pakopų 

studijų programose suformuluoti studijų rezultatai atitinka Studijų pakopų 

aprašus (LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymas 

Nr. V-2212). 



8 
 

 

4.1.2. mokymosi visą gyvenimą 

formų bei sąlygų įvairovė; 

 

 

Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriame 

amţiaus tarpsnyje siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir 

profesinės srities kompetencijas. 

 

Šiame komponente rekomenduojama parodyti: 

 koks yra studijų paketas ir aptarti jo pasirinkimo prieţastis; 

 ar yra numatyta studijų programų plėtros ar pan. strategija; 

 ar studijos pertvarkomos orientuojantis į studentą (studijų rezultatai, 

vertinimo metodai ir pan.) 

 

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį:  

 ar/kaip organizuojamos ištęstinės, nuotolinės/ e-studijos;  

 ar organizuojamos papildomosios studijos (stojantiems į magistrantūrą 

kolegijų absolventams, kitų studijų krypčių absolventams, kt.);  

 ar/kokiu mastu vyksta studijos pagal individualius studijų planus;  

 ar/kokiu mastu yra patvirtinta ankstesnio mokymosi (kitose Lietuvos bei 

uţsienio valstybių švietimo įstaigose ir (arba) neformalaus mokymosi) 

rezultatų įskaitymo tvarka;  

 ar numatyta tvarka pakeisti studijų programą, ar atsiţvelgiama į socialinių 

partnerių nuomonę (gal jie apklausiami, ar dalyvauja procese).;  

 ar/kaip teikiama akademinė parama (taip pat ir netradiciniu būdu 

studijuojantiems) ir koks jos poveikis studentų pasiekimams.  

 

Mokymosi visą gyvenimą formų pavyzdţiai: 

 teminiai mokymai; 

 kvalifikacijos kėlimo kursai; 

 savarankiškas mokymasis; 

 komandinis mokymasis; 

 perkvalifikavimo kursai ir kt. 

 

 

4.1.3. absolventų 

įsidarbinamumo ir karjeros 

stebėsenos sistema ir jos 

panaudojimas studijų 

tobulinimui; 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį:  

 ar yra formalizuota absolventų karjeros stebėsenos sistema;  

 ar reguliariai organizuojamos absolventų apklausos ir kaip jų rezultatai 

panaudojami studijų kokybei gerinti. 

 

4.1.4. bendradarbiavimas su 

akademiniais, socialiniais ir 

verslo partneriais bei jų 

poveikis aukštosios mokyklos 

studijų (įskaitant ketinamų 

vykdyti studijų programų 

rengimą, vykdomų studijų 

programų tobulinimą) ir 

mokymosi visą gyvenimą 

veiklai. 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį:  

 kokiu tikslu/kokiomis formomis Kolegija bendradarbiauja su partneriais;  

 koks buvo konkretus bendradarbiavimo poveikis studijų ir mokymosi visą 

gyvenimą veiklai. 

 

Galimos bendradarbiavimo formos (jomis neapsiribojant): 

 dalyvavimas rengiant ir vertinant / tobulinant studijų programas (studijų 

programų komitetuose ar kitaip); 

 studentų baigiamųjų darbų recenzavimas; 

 studentų praktikos organizavimas; 

 studentų, rengiančių kursinius ir baigiamuosius darbus, konsultavimas; 

 studijų programos tam tikrų dalykų / modulių dėstymas;  

 dalyvavimas bendruose su dėstytojais seminaruose, profesijos naujovių 

aptarimuose; 

 dalyvavimas bendruose Kolegijos ir įmonių/įstaigų projektuose, įtraukiant 

dėstytojus ir (arba) studentus. 

 

Studijų ir mokymosi visą gyvenimą sąlygų dermė su Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatomis bei su 

aukštuoju mokslu susijusiais Europos Sąjungos dokumentais 

 

4.2.1. aukštosios mokyklos 

strateginių dokumentų studijų ir 

 

Šiame komponente rekomenduojama detalizuoti ir pagrįsti kokiu mastu 

Kolegijos plėtros strategija ir (arba) strateginis veiklos planas, kiti 
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mokymosi visą gyvenimą 

srityje atitiktis Europos 

aukštojo mokslo erdvės 

nuostatoms bei su aukštuoju 

mokslu susijusiems Europos 

Sąjungos dokumentams; 

strateginiai studijų dokumentai (pavyzdţiui, strateginiai ir metiniai planai) 

atitinka Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas bei su aukštuoju mokslu 

susijusius Europos Sąjungos dokumentus. Pvz., kaip numatyta įgyvendinti į 

studijų rezultatus ir studento poreikius orientuotą studijų didaktiką (student-

centered learning), kokiomis priemonėmis uţtikrinamas studijų 

prieinamumas, kaip įvairiose studijų pakopose realizuojama studijų ir 

mokslinių tyrimų bei inovacijų/verslo sąveika ir kt.  

 

Šiame komponente taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį, kokiu mastu 

vidinė kokybės uţtikrinimo sistema studijų ir mokymosi visą gyvenimą 

srityje atitinka ESG ir yra tinkama bei veiksminga pasiekti studijų 

programose numatytiems studijų rezultatams (uţtikrinti teikiamas 

kvalifikacijas). 

 

4.2.2. dėstytojų ir studentų 

(išvykstančiųjų ir 

atvykstančiųjų) tarptautinio 

judumo dinamika ir poveikis 

aukštosios mokyklos veiklai. 

 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį į studentų judumą:  

 ar aiški ir studentams ţinoma uţsienyje studijuotų dalykų įskaitymo 

tvarka; išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų studentų skaičiaus ir santykio 

dinamika;  

 ar Kolegijoje dėstomi studijų dalykai uţsienio kalba, kuriuos gali 

studijuoti studentai rengdamiesi uţsienio studijoms;  

 kokie uţsienio studijoms siūlomų Kolegijos/studijų programų atrankos 

kriterijai;  

 studijų vizitams pasirinktų šalių ir aukštųjų mokyklų-partnerių įvairovė 

ir kokybė bei jų skaičiaus dinamika;  

 koks buvo konkretus studentų tarptautinio judumo poveikis studijoms ir 

mokymosi visą gyvenimą veiklai Kolegijoje (pavyzdţiui, inicijuoti 

studijų dalykai ir (arba) kitos studijų naujovės, studentų projektai, 

studentų atstovybių veiklos pokyčiai ir kt.). 

 

ir dėstytojų judumą: 

 vizitams pasirinktų šalių ir aukštųjų mokyklų-partnerių įvairovė ir 

kokybė bei jų skaičiaus dinamika;  

 koks buvo konkretus dėstytojų tarptautinio judumo poveikis studijoms ir 

mokymosi visą gyvenimą veiklai Kolegijoje (pavyzdţiui, inicijuoti 

studijų dalykai, jungtinės studijų programos ir (arba) kitos studijų 

naujovės, projektai, tyrimai, bendros publikacijos ir kt.). 

Šis komponentas tiesiogiai siejamas su p. 5.2.3. tyrėjų ir (arba) menininkų 

tarptautinis judumas, vizituojančiųjų tyrėjų ir (arba) menininkų poveikis 

Kolegijos mokslo ir (arba) meno veiklai. 

 

5. MOKSLO (MENO) VEIKLA 
 

Šiame skyriuje analizuojama aukštosios mokyklos mokslo ir (arba) meno srities veikla 

ir jos pokyčiai, susiejant su atitinkamais strateginio valdymo elementais. 

Mokslo ir (arba) meno veiklos vertinimo kriterijai –  

 tinkamumas; 

 tarptautiškumas bei dermė su Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatomis. 
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3 lentelė 

Mokslo ir (arba) meno veiklos tinkamumas 

 

5.1.1. mokslo ir (arba) meno 

veiklos atitiktis institucijos 

misijai ir strateginiams 

dokumentams; 

 

5.1.2. mokslo ir (arba) meno 

veiklos (taip pat ir trečios 

pakopos programų) atitiktis 

valstybės ir (arba) regiono 

ūkio, kultūros ir socialinės 

raidos prioritetams; 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį į:  

 mokslo sričių ir (arba) krypčių, pagal kurias vykdomi moksliniai tyrimai ir 

(arba) profesionalios meno veiklos programos bei mokslo (meno) veikos 

projektai, atitiktį Kolegijos misijai ir strateginiams tikslams;  

 mokslinių tyrimų (profesionalios meno veiklos) atitiktį valstybės (regiono) 

ir (arba) atskirų sektorių ir (arba) tarpsektoriniams strateginiams 

dokumentams;  

 publikacijų ir apgintų disertacijų dinamiką bei Kolegijos leidinius, 

konferencijas bei meno parodas – pagal mokslo sritis ir (arba) kryptis.; 

 mokslinės produkcijos vertinimo rezultatus ar valstybinių kolegijų 

dalyvavimo eksperimentinėje plėtroje, regionų plėtros projektuose ir 

konsultacinėje veikloje skatinimo rezultatus.  

 

 

 

5.1.3. akademinių, socialinių ir 

verslo partnerių poveikis 

aukštosios mokyklos mokslo ir 

(arba) meno veiklai. 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį į:  

 bendradarbiavimo su kiekvienos kategorijos partneriais ypatumus ir 

bendros veiklos atitiktį Kolegijos strateginiams tikslams;  

 bendradarbiavimo formų įvairovę;  

 konkretų bendradarbiavimo poveikį Kolegijos mokslo (meno) veiklai – 

naujų tyrimų krypčių inicijavimą, bendradarbiavimą įgyvendinant bendrus 

projektus, publikacijas ir kt.. 

 

Mokslo ir (arba) meno veiklos tarptautiškumas  

bei dermė su Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatomis  

(5.2.1. - 5.2.3. gali būti netaikoma kolegijoms) 

 

5.2.1. aukštosios mokyklos 

strateginių dokumentų mokslo 

ir (arba) meno veiklos srityje 

atitiktis Europos tyrimų erdvės 

prioritetams; 

 

Šiame komponente rekomenduojama detalizuoti ir pagrįsti, kokiu mastu 

aukštosios mokyklos plėtros strategija ir (arba) strateginis veiklos planas, kiti 

strateginiai studijų dokumentai (pavyzdţiui, trimečiai ir metiniai planai) atitinka 

Europos mokslinių tyrimų erdvės prioritetus (ţr. 3.1.1). 

 

5.2.2. dalyvavimas 

tarptautiniuose mokslo ir (arba) 

meno projektuose; 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį į:  

 tarptautinių mokslo ir (arba) meno projektų atitiktį aukštosios mokyklos 

misijai ir strateginiams tikslams;  

 projektų mokslo sričių/krypčių ir partnerių įvairovę bei jų skaičiaus 

dinamiką;  

 bendradarbiavimo statusą: koordinatorius/partneris. 

 

5.2.3. tyrėjų ir (arba) 

menininkų tarptautinis 

judumas, vizituojančiųjų tyrėjų 

ir (arba) menininkų poveikis 

aukštosios mokyklos mokslo ir 

(arba) meno veiklai. 

 

Šiame komponente rekomenduojama tyrėjų ir (arba) menininkų tarptautinį 

judumą analizuoti kartu su dėstytojų analogiškomis charakteristikomis ir 

atkreipti dėmesį į išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų akademinio personalo 

darbuotojų: skaičiaus ir santykio dinamiką, vizitų trukmę (kategorizuoti), vizitų 

tikslų įvairovę, pavyzdţiui: 

 pranešimas seminare, konferencijoje; 

 pedagoginė veikla (pagal Erasmus programą, pagal projektus ir pan.); 

 mokslinė veikla/staţuotė; 

 dalyvavimas tarptautinėje ekspertų grupėje, komisijoje ir pan. – nurodyti 

konkrečias; 

 kita. 

 

Šiame komponente taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį į konkretų 

akademinio personalo judumo poveikį aukštosios mokyklos studijoms ir 

mokymosi visą gyvenimą bei mokslo (meno) veiklai – naujų studijų dalykų 

(programų), tyrimų krypčių inicijavimą, tarptautinį bendradarbiavimą 

įgyvendinant doktorantūros ir po-doktorantūros programas, bendrus projektus, 

publikacijas ir kt. 
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Taikomųjų mokslinių tyrimų pakankamumas Kolegije gali būti atskleistas pateikiant 

mokslo taikomųjų darbų statistiką pagal 1 priedo lenteles (ţr. Priedas Nr. 1). Kita reikšminga 

mokslo taikomoji veikla, nepatenkanti į 1 priedo lenteles, gali būti pateikiama papildomai. 

Metodinės veiklos rezultatai (vadovėliai, metodikos ir pan.) turi būti pateikiami prie studijų ir 

mokymosi visą gyvenimą srities. 

 

6. POVEIKIS REGIONŲ IR VISOS VALSTYBĖS RAIDAI 
 

Šiame skyriuje analizuojamas aukštosios mokyklos poveikis regionų ir visos valstybės 

raidai, siejant su atitinkamais strateginio valdymo elementais. 

Poveikio regionų ir visos šalies raidai kriterijus – aukštosios mokyklos indėlio ir 

poveikio raidai (ūkio, kultūros, socialiniu, aplinkos apsaugos aspektu) tinkamumas ir 

veiksmingumas.  

4 lentelė 

Poveikio regionų ir visos valstybės raidai tinkamumas 

Analizuotini aspektai: 

- kokie yra unikalūs regiono, kuriame aukštoji mokykla gali daryti poveikį, bruoţai;  

- kas skatina regiono vystymąsi, kokias sritis identifikavo aukštoji mokykla, kur galėtų prisidėti savo 

veikla; 

ar regiono poreikiai ir prioritetai yra viešinami ar ţinomi aukštojoje mokykloje ir kt. 

 

6.1. poveikio priemonių 

numatymas institucijos 

misijoje ir strateginiuose 

dokumentuose; 

 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį: 

 ar/kokiu mastu poveikis visuomenės (regionų ir visos valstybės) raidai 

yra numatytas Kolegijos misijoje ir įtrauktas į strateginius tikslus;  

 ar/ kokie numatyti šios srities (poveikis visuomenės (regionų ir visos 

valstybės) raidai) uţdaviniai bei jų įgyvendinimo rezultatai.  

 

Poveikio raiškos formos gali būti įvairios (neapsiribojant ţemiau 

įvardintomis):  

 mokslo populiarinimas ir mokslinių tyrimų rezultatų komunikacija – 

visuomenei, suinteresuotoms šalims, susijusių sektorių/ sričių politiką 

formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms;  

 uţsakomieji taikomieji tyrimai ir (ar) mokslinių tyrimų rezultatų 

perteikimas verslo įmonėms, nevyriausybinėms organizacijoms, 

valstybės institucijoms; 

 moderniosios kultūros ir kultūros paveldo komunikacija, dalyvavimas 

kultūriniame gyvenime vietos, nacionaliniu, tarptautiniu mastu; 

 veikla, orientuota į socialinės atskirties grupes, institucijos viduje ir 

išorėje, specialiųjų paslaugų (konsultacijų) ir paramos teikimas uţ 

institucijos ribų; 

 Kolegijos įtraukimas į regiono strateginius planus ir programas 

 studentų savanorystė regione; 

 Kolegijos bibliotekų, sporto infrastruktūros, meno ir kultūros vietų viešas 

prieinamumas vietos bendruomenei; 

 aplinkos apsauga ir gamtos išteklių tausojimas ir kt. 

 

 

6.2. poveikio atitiktis 

valstybės ir (arba) regiono 

ūkio, kultūros ir socialinės 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį į poveikio visuomenės 

raidai uţdavinių ir numatomų rezultatų atitiktį valstybės (regiono) ir (arba) 

atskirų sektorių ir (arba) tarpsektoriniams strateginiams dokumentams.  
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raidos prioritetams;  

Šiame komponente taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį, kokiu 

tikslu/kokiomis formomis Kolegija bendradarbiauja su socialiniais ir 

verslo partneriais; koks buvo konkreti bendradarbiavimo įtaka 

Kolegijos veiklai poveikio visuomenės raidai srityje. 

 

Poveikio regionų ir visos valstybės raidai veiksmingumas 

Analizuotini aspektai: 

- ar regiono darbo rinkos poreikis daro įtaką Kolegijos programų formavimui, mokslo/ taikomųjų 

mokslo tyrimų krypčių pasirinkimui; 

- koks aukštosios mokyklos vaidmuo regiono valdyme ir kt. 

 

 

6.3. konkrečių poveikio 

priemonių įgyvendinimo 

veiksmingumas; 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį:  

 ar/kokie numatyti šios srities rezultatų vertinimo kiekybiniai ir 

kokybiniai rodikliai;  

 koks realus rezultatų pasiekimo mastas ir jų kokybė. 

 

 

6.4. aktualių regionams ir 

visos šalies raidai temų 

įtraukimas į studentų praktikas 

ir baigiamuosius darbus; 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį, ar/kokiu mastu 

aktualių regionams ir visos šalies raidai temų įtraukimas yra numatytas 

praktikų ir baigiamųjų darbų aprašuose – analizuojama pagal studijų kryptis, 

susiejant su p. 4.1.1. 

 

6.5. akademinio ir 

administracijos personalo 

visuomeninis aktyvumas ir 

pripaţinimas (įskaitant veiklą 

profesinėse renkamose 

institucijose – tarybose, 

komitetuose, strateginių 

dokumentų rengimo darbo 

grupėse, dalyvavimą 

asociacijose, tiesiogiai 

nesusijusiose su profesine 

veikla). 

 

Šiame komponente rekomenduojama atkreipti dėmesį į akademinio ir 

administracijos personalo visuomeninio aktyvumo raiškos įvairovę ir 

dinamiką – siejant su profesine ir neprofesine (pilietine) veikla. 

 

Daugiau apie poveikį regionų raidai galima paskaityti (1, 2 ir 3 informacijos šaltiniai). 

7. STATISTINIAI DUOMENYS 
 

Savianalizės suvestinėje būtinai turi būti pateikiami pagrindiniai statistiniai 

duomenys (įţangoje arba tekste arba prieduose), kurie leistų įvertinti aukštosios mokyklos 

veiklos apimtis: 

- bendras studentų skaičius (gal pagal sritis pagal studijų formas, pagal studijų 

programas), 

- studentų iškritimo mastas ir prieţastys (gal pagal sritis, pagal studijų formas, pagal 

studijų programas), 

- bendras dėstytojų skaičius (nuolatiniai, dirbantys ne visu etatu; iš jų mokslo daktarai; 

iš jų kolegijose turintys 3 metų praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko srityje), 

- mokslininkų skaičius (jei tokie etatai yra), 

- administracijos darbuotojų skaičius, 
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- vykdomų studijų programų skaičius ir jų akreditavimo duomenys, 

- akademinių padalinių skaičius (fakultetai ar pan.), 

- Kolegijos pajamos pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Lt.), 

- Kolegijos išlaidos pagal kategorijas (tūkst. Lt.), 

- paskutiniųjų metų studentų priėmimo duomenys, 

- bendradarbiavimo su kitomis aukštosiomis mokyklomis sutarčių skaičius. 

 

8. SAVIANALIZĖS SUVESTINĖS PRIEDAI 
 

Priedai pateikiami anglų kalba. Jei priedą/priedus išversti yra sudėtinga arba jis/jie 

konkrečios institucijos atveju yra labai didelės apimties, dėl vertimo tikslingumo siūloma 

konsultuotis su SKVC specialistu. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ekspertai gali paprašyti pateikti papildomų priedų.  

Rekomenduojami priedai, kurie turi būti pateikti su savianalizės suvestine:  

1. Institucijos struktūros schema. 

2. Strateginis planas. 

3. Statutas. 

4. Direktoriaus paskutiniųjų veiklos metų ataskaita. 

5. Pajamos ir išlaidos per pastaruosius 6 metus. 

6. Kokybės vadovas arba kitas kokybės uţtikrinimo sistemą įtvirtinantis dokumentas. 

7. Studijų programų sąrašas. 

8. Studentų skaičius pagal programas, studijų sritis. 

9. Pagrindinių (svarbiausių) mokslo taikomųjų veiklų sąrašas per pastaruosius 5 

metus. 

10.  Statistika apie dėstytojų/ mokslinį laipsnį, etatus, uţimamas pareigas per 

analizuojamą laikotarpį. 

11.  Reikšmingiausių mokslinių tyrimų, projektų ir kitų veiklų, susijusių su regionine 

plėtra, sąrašas. 

12.  SSGG analizė (jei nėra savianalizės suvestinėje ar kitame priede) 

. 

Dokumentai, kuriuos patariame turėti parengtus vizito metu (gali būti lietuvių 

kalba): 

1. Pastarųjų 3-jų metų veiklos ataskaitos. 

2. Vidinio kokybės uţtikrinimo proceso dokumentai (tvarkos, protokolai, nutarimai ir 

kt.). 
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3. Grįţtamojo ryšio su socialiniais dalininkais (darbdaviais, absolventais, studentais) 

pavyzdţiai (anketų, analizių, pristatymų pavyzdţiai). 

4. Dalykų/ modulių aprašų pavyzdţiai (skirtingų sričių). 

5. Paskutinių metų baigiamųjų darbų pavyzdţiai. 

6. Tarybos, (Akademinės tarybos) posėdţių protokolų pavyzdţiai. 

 

Dėl vertimo tikslingumo siūloma konsultuotis su SKVC specialistu. 

 

9. REIKALAVIMAI SAVIANALIZĖS SUVESTINĖS PATEIKIMUI 
 

Apimtis. Rekomenduotina, kad savianalizės suvestinės apimtis neviršytų 40 puslapių be 

priedų. Daugelį suvestinę pagrindţiančių faktų galima pateikti prieduose arba ekspertų vizito į 

Kolegiją metu.  

Stilius. Rekomenduojama vengti ilgų aprašymų. Tais atvejais, kai institucijos strategija, 

struktūra ar metodai reikalauja aprašymo, galima pateikti nuorodą į atskirus dokumentus, 

kurie kaip priedai pareikiami kartu su savianalize. Pvz. gali būti pateikiama komitetų 

struktūros, kokybės uţtikrinimo procesų schemos.  

Savianalizė turi būti parengta pagal išorinio vertinimo metodikoje nustatytas 

vertinamąsias sritis. Naudinga pateikti ir ateities planus ar strateginius sprendimus, kuriuos 

numatoma vykdyti po savianalizės pateikimo, tačiau jie turėtų būti pagrįsti įrodymais 

(dokumentais). 

Numeracija. Rekomenduojama savianalizės suvestinės pastraipas sunumeruoti. Tai 

reikalinga tam, kad ekspertai tiek vizito metu, tiek ir rašydami išvadas galėtų referuoti į 

savianalizės suvestinės pastraipą jos necituodami.  

Tekstas. Savianalizės suvestinė turi būti parašyta taisyklinga lietuvių kalba. 

Savianalizės suvestinės tekstas turi būti atspausdintas A4 formato lapuose ir įrištas. Tekstas 

spausdinamas vienoje lapo pusėje 1,5 eilutės intervalu, puslapio laukeliai tokie: 3 cm iš 

kairės, 1,5 cm iš dešinės, 2 cm nuo viršaus, 2 cm nuo apačios. Raidţių aukštis 12 taškų (12 

pt.). Rekomenduotina priedus susegti atskirai nuo pagrindinės savianalizės suvestinės dalies. 

Vertimas. Savianalizės suvestinės vertimas turėtų būti kokybiškas (taisyklinga anglų 

kalba). Atkreiptinas dėmesys, kad ekspertai uţsieniečiai skaitys tik anglišką dokumento 

variantą, todėl vertimo kokybė turi uţtikrinti, kad informacija yra pateikiama suprantamai ir 

nėra iškraipomi pateikti faktai ar teiginiai. Išverčiami ir visi pagrindiniai savianalizės 

suvestinės priedai. Todėl rekomenduotina, kad galutinį išverstą savianalizės suvestinės tekstą 

(jei įmanoma - su priedais) perskaitytų tiesiogiai su savianalizės procesu nesusijęs asmuo. 
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Taip būtų uţtikrinta, kad informacijos vertimas yra suprantamas su institucijos veikla 

nesusijusiems asmenims. 

 

10.  SAVIANALIZĖS PATEIKIMAS STUDIJŲ KOKYBĖS 

VERTINIMO CENTRUI 
 

Kolegija pateikia prašymą įvertinti aukštosios mokyklos veiklą ir savianalizės suvestinę. 

Pateikiama po 1 spausdintą savianalizės suvestinės egzempliorių lietuvių ir anglų kalbomis 

bei elektronine forma (DOC arba PDF tipo dokumente) elektroniniu paštu arba 

kompiuterinėje laikmenoje. 

SKVC įvertina, ar Kolegijos pateikta savianalizės suvestinė parengta pagal Metodikoje 

nustatytus reikalavimus, ir informuoja Kolegiją apie reikalingas pataisas per 20 dienų nuo 

savianalizės suvestinės gavimo dienos. 

Gavusi informaciją apie neatitikimus, Kolegija ne vėliau kaip per 20 dienų nuo 

informacijos gavimo dienos SKVC pateikia pataisytą savianalizės suvestinę. 

Likus ne maţiau kaip 2 savaitėms iki vizito į Kolegiją, Kolegija gali pateikti informaciją 

apie esminius pasikeitimus, įvykusius po savianalizės suvestinės pateikimo SKVC.  

Likus ne maţiau kaip 1 savaitei iki vizito, Kolegijos yra prašoma pateikti sąrašus (su 

pareigomis) asmenų, dalyvausiančių susitikime su ekspertais. Sudarant studentų sąrašus 

prašoma nurodyti studijų programą ir kursą. 
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11. NACIONALINIŲ AUKŠTOSIOS MOKYKLOS VEIKLOS RODIKLIŲ1 IR KOLEGIJOS KOKYBINIŲ 

RODIKLIŲ DERINIMAS 

 

11.1. STRATEGINIS VALDYMAS 

5 lentelė 

Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

1. STRATEGINIS VALDYMAS  

1.1. Strateginio veiklos plano tinkamumas, jo įgyvendinimo užtikrinimas ir viešinimas 

1.1.1. Strateginio veiklos plano atitiktis 

aukštosios mokyklos misijai, šalies 

mokslo ir studijų politikos strateginiams 

dokumentams, Europos aukštojo mokslo 

erdvės ir Europos mokslinių tyrimų 

erdvės nuostatoms 

SV-1.1 

Kontekstas 

EAME ir ES 

aukštojo mokslo 

strateginiai 

dokumentai. 

Vertinant kontekstą pagal šiuos rodiklius, analizuojama 

aukštojo mokslo aplinka, kurioje įgyvendinami Kolegijos 

strateginio valdymo procesai. Aktualiuose EAME ir ES bei 

Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo dokumentuose 

analizuojamos nuostatos, susijusios su šiais strateginio valdymo 

aspektais: 

 akademine autonomija ir atskaitomybe, jų santykiu; 

 socialinių dalininkų informavimu ir įtraukimu į strateginį 

planavimą; 

 kokybės uţtikrinimo ir strateginio planavimo procesų sąveika. 

Atkreipiamas dėmesys į analizuotuose dokumentuose pateiktas 

strateginio valdymo rekomendacijas ir jų taikymo Kolegijoje 

ypatumus. 

Dokumentų 

analizė 

1. www.ehea.i

nfo 

2. http:/ / 

ec.europa.eu/ 

education/ 

lifelong-

learning-policy/ 

higher_en.htm 

3. www.eua.be 

4. www.smm.lt 

5. www.lrs.lt ir 

kiti adekvatūs 

šaltiniai 

SV-1.2 

Kontekstas 

Lietuvos 

Respublikos 

mokslo ir studijų 

strateginiai 

dokumentai 

SV-2.1 

Indėlis 

Strateginio veiklos 

plano atitiktis 

Kolegijos misijai, 

Vertinant indėlį pagal šiuos rodiklius, analizuojama: 

 strateginio/ veiklos plano tikslų ir uţdavinių atitiktis 

Dokumentų 

analizė 

Direktorius, 

Strateginės 

plėtros skyrius 

                                                           
1
Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr . 1-01-135 

 

http://www.ehea.info/
http://www.ehea.info/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://www.eua.be/
http://www.smm.lt/
http://www.lrs.lt/
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

šalies mokslo ir 

studijų politikos 

strateginiams 

dokumentams, 

EAME ir EMTE 

nuostatoms. 

Kolegijos misijai, Lietuvos mokslo ir studijų politikos 

strateginiams dokumentams bei EAME ir EMTE nuostatoms; 

atkreipiamas dėmesys į plano rengimo tvarką ir ţmogiškųjų 

išteklių pakankamumą; 

 ar strateginio / veiklos plano tikslai išsamiai atspindi visas 

Kolegijos veiklos sritis; tikslų ir uţdavinių dermė (ar 

įgyvendinus uţdavinius, bus pasiekti tikslai), ar tinkamos ir 

išsamios uţdavinių įgyvendinimo priemonės, ar joms numatyti 

adekvatūs ištekliai – personalas, lėšos, kiti materialieji ištekliai; 

 ar yra suformuluota išsami kokybinių ir kiekybinių rodiklių 

sistema, susieta su uţdavinių įgyvendinimo rezultatais ir tikslų 

įgyvendinimo (ilgalaikiais) rezultatais, ar nėra perteklinių 

(nesuteikiančių kokybiškai skirtingos informacijos) rodiklių; 

 ar yra aiški viešojo informavimo kokybės klausimais tvarka, 

priskirtos atsakomybės sritys ir numatyti adekvatūs ištekliai 

(personalas, lėšos). 

(Integruota 

plėtros strategija 

iki 2020 m., 

Integruotos 

plėtros 

strategijos 

įgyvendinimo 

(veiksmų) 

planas) 

1.1.2. Strateginio veiklos plano 

komponentų (esamos situacijos analizės, 

strateginių krypčių ir tikslų, uţdavinių, 

įgyvendinimo priemonių, išteklių, 

numatomų rezultatų) pagrįstumas ir 

dermė 

SV-2.2 

Indėlis 

Strateginio veiklos 

plano komponentų 

pagrįstumas ir 

dermė. 

1.1.3. Strateginio plano įgyvendinimo 

kiekybinių bei kokybinių rodiklių 

pagrįstumas ir išsamumas 

SV-2.3 

Indėlis 

Strateginio plano 

įgyvendinimo 

kiekybinių bei 

kokybinių rodiklių 

pagrįstumas ir 

išsamumas 

1.1.4. Strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo stebėsenos procedūrų 

tinkamumas 

SV-3.1 

Procesas 

Strateginio plėtros 

plano stebėsenos 

tvarkos tinkamumas 

Vertinant procesą pagal š rodiklį, analizuojama: 

 ar yra Kolegijoje aiški ir visiems ţinoma strateginio veiklos 

plano stebėsenos tvarka kaip kokybės vadybos sudėtinė dalis; 

 ar kokybės vadybos (veiklos vertinimo) procedūros yra 

tinkamos strateginio veiklos plano įgyvendinimui vertinti; 

 ar kaupiama informacija apie Kolegijos veiklą, kaip ji 

analizuojama ir panaudojama veiklai tobulinti. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės; 

pateikiamos strateginio valdymo procesų tobulinimo 

rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė; kolegijos 

personalo, 

studentų, 

socialinių ir 

verslo partnerių 

apklausos 

Fakultetų ir 

kolegijos 

metinės veiklos 

ataskaitos; 

apklausų 

rezultatai 

1.1.5. Informacijos, teikiamos 

steigėjams, juridinio asmens dalyviams, 

akademinei bendruomenei ir visuomenei, 

apie strateginio plano įgyvendinimą, 

pakankamumas 

SV-2.4 

Indėlis 

Viešojo 

informavimo 

kokybės klausimais 

tvarka 

Vertinant procesą pagal šiuos rodiklius, analizuojama: 

 ar tinkamai teikiama informacija apie strateginio plano 

įgyvendinimą (Kolegijos veiklos metinė ataskaita ) Kolegijos 

bendruomenei ir išorės socialiniams dalininkams (socialiniams 

Dokumentų 

analizė 

Direktorius, 

Strateginės 

plėtros skyrius 

(Integruota 

plėtros strategija 



18 
 

Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

ir verslo partneriams), ar informacijos pakanka siekiant aktyviai 

dalyvauti strateginio valdymo procesuose; 

 Kolegijos akademinio ir administracijos personalo bei 

studentų įtraukimas į strateginio veiklos plano stebėseną, 

rezultatų aptarimą ir tobulinimo rekomendacijų formulavimą; 

 socialinių ir verslo partnerių įtraukimas į strateginio veiklos 

plano stebėseną, rezultatų aptarimą ir tobulinimo rekomendacijų 

formulavimą. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės; 

pateikiamos strateginio valdymo procesų tobulinimo 

rekomendacijos. 

iki 2020 m., 

Integruotos 

plėtros 

strategijos 

įgyvendinimo 

(veiksmų) 

planas) 

SV-3.2 

Procesas 

Informavimo apie 

strateginio plėtros 

plano įgyvendinimą 

pakankamumas 

Dokumentų 

analizė; kolegijos 

personalo, 

studentų, 

socialinių ir 

verslo partnerių 

apklausos 

Fakultetų ir 

kolegijos 

metinės veiklos 

ataskaitos; 

apklausų 

rezultatai 

1.2. Valdymo veiksmingumas 

1.2.1. Vidinio studijų kokybės 

uţtikrinimo sistemos veiksmingumas 

SV-4 

Rezultas 

Savianalizės 

rezultatais 

grindţiamų 

rekomendacijų 

panaudojimas 

Kolegijos veiklos 

kokybei gerinti ir 

strateginiam 

valdymui tobulinti 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį analizuojama: 

 savianalizės, Kolegijos ir fakultetų veiklos ataskaitų ir 

strateginio plano tobulinimo tarpusavio ryšys – stebėsenos ciklo 

„Planuok – Daryk –Tikrink –Tobulink“ realus įgyvendinimas;  

 ankstesnių metų veiklos kokybės tobulinimo rekomendacijų 

įgyvendinimas; 

 uţdavinių ir jų įgyvendinimo koregavimo, remiantis veiklos 

kokybės vertinimo išvadomis, pavyzdţiai;  

 kokybės vadybos tvarkų bei kokybės vadybos subjektams 

priskirtų atsakomybių ir (arba) įsipareigojimų aiškumas ir 

racionalumas; 

 kokybės uţtikrinimo procesų išsamumas, kokybinių rodiklių 

adekvatumas siekiamiems rezultatams.  

Apibendrintose išvadose atkreipiamas dėmesys į visus kokybės 

vadybos sistemos veiksmingumo rodiklius, įvardintus Vilniaus 

kolegijos kokybės strategijos nuostatose, formuluojamos 

kokybės vadybos sistemos tobulinimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė 

Fakultetai/ 

dekanai (veiklos 

ataskaitos); 

Strateginės 

plėtros skyrius 

(Integruotos 

plėtros strategija 

iki 2020 metų ir 

jos 

įgyvendinimo 

priemonių 

planai); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(Kolegijos 

metinė veiklos 

ataskaita, 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

A-1 

Kontekstas 

Lietuvos 

Respublikos 

mokslo ir studijų 

įstatymu ir (arba) jį 

įgyvendinančiaisiai

s teisės aktais 

nustatytas 

Kolegijos valdymo 

reguliavimas ir 

reglamentavimas 

Vertinant kontekstą pagal šį rodiklį, analizuojama aukštojo 

mokslo Lietuvos teisinė aplinka autonomijos ir atskaitomybės 

aspektais, įvertinamas Kolegijos valdymo esamos struktūros ir 

teisės aktais reglamentuojamos struktūros adekvatumas. 

Kokybės 

strategijos 

metmenys) 

A-5 

Kontekstas 

Kolegijos plėtros 

strategija 

(Integruotos plėtros 

strategija iki 2020 

metų) 

Kolegijos integruotos plėtros strategijos iki 2020 metų 

strateginiai tikslai ir uţdaviniai yra pagrindas analizuoti šio 

lygmens indėlio ir proceso rodiklius. 

1.2.2. Struktūros pokyčių atitiktis studijų, 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros ir (arba) 

meno veiklos poreikiams 

A-4.1 

Rezultatas 

Struktūros pokyčių 

atitiktis Kolegijos 

studijų, taikomųjų 

tyrimų ir (arba) 

meno veiklos bei 

dalyvavimo 

visuomenės raidoje 

strateginiams 

tikslams. 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojama struktūros 

pokyčių atitiktis Kolegijos studijų, taikomųjų tyrimų ir (arba) 

meno veiklos bei dalyvavimo visuomenės raidoje poreikiams, 

analizuojama Kolegijos integruotos plėtros strategija iki 2020 

metų (6 tikslas. Didinti institucijos valdymo veiksmingumą), 

galiojanti organizacinė valdymo struktūra ir jų suderinamumas. 

Dokumentų 

analizė 

Kokybės 

valdymo 

skyrius(Kolegij

os metinės 

ataskaitos); 

Kolegijos taryba 

(nutarimai dėl 

Kolegijos 

struktūros 

keitimo) 

1.2.3. Procesų valdymas – sprendimų 

priėmimo veiksmingumas, atsakomybės 

pasiskirstymas ir atskaitomybė, išteklių 

paskirstymas, suinteresuotų šalių 

(partnerių) įtraukimas, orientavimasis į 

strateginius tikslus ir rezultatus 

SV-3.3 

Procesas 

Socialinių ir verslo 

partnerių įtraukimas 

į strateginių tikslų ir 

įgyvendinimo 

priemonių 

formavimą bei 

įgyvendinimo 

stebėseną 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 socialinių ir verslo partnerių įtraukimas į strateginio veiklos 

plano stebėseną, rezultatų aptarimą ir tobulinimo rekomendacijų 

formulavimą. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės; 

pateikiamos strateginio valdymo procesų tobulinimo 

rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė; kolegijos 

personalo, 

studentų, 

socialinių ir 

verslo partnerių 

apklausos 

Fakultetų ir 

kolegijos 

metinės veiklos 

ataskaitos; 

apklausų 

rezultatai 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

A-2.1 

Indėlis 

Atsakomybės ir 

atskaitomybės 

paskirstymas 

priimant 

sprendimus 

Kolegijos plėtros 

klausimais, 

apibrėţtas statute, 

padalinių ir 

akademinės 

savivaldos organų 

nuostatuose 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojamas atsakomybės ir 

atskaitomybės pasiskirstymas kaip tai apibrėţta statute ir 

padalinių/ akademinės savivaldos nuostatuose srityse: 

 organizacinės struktūros pokyčiai; 

 ţmogiškųjų išteklių valdymas; 

 materialiųjų išteklių valdymas; 

 pagrindiniai sprendimų priėmimo procesai, pavyzdţiui, 

metinio biudţeto aprobavimas; ketinamos vykdyti studijų 

programos aprobavimas; naujo studentų kontingento 

formavimas; 

 administravimo ţmogiškųjų išteklių adekvatumas.  

Pateikiamos (jeigu reikia) Kolegijos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų papildymo/ pakeitimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė 

Vidaus audito 

skyrius 

(analitinė 

ataskaita) 

1.2.4. Ţmonių išteklių valdymas 

(poreikių analizė, atitiktis strateginio 

plano įgyvendinimui, kvalifikacijos 

tobulinimas, darbuotojų įtraukimas į 

sprendimų priėmimą) 

SV-5 

Kontekstas 

Darnaus vystymosi 

švietimo 

kompetencijų 

aprašas 

Darnaus vystymosi švietimo kompetencijų aprašas yra 

pagrindas analizuoti šio lygmens indėlio ir proceso rodiklius. 

Dokumentų 

analizė 

Learning for the 

Future: 

Competences in 

Education for 

Sustainable 

Development, 

ECE/ CEP/ 

AC.13/ 2011, 

April 2011. 

Prieiga 

internete: 

www.unece.org 

SV-6 

Indėlis 

Priemonių planas 

akademinio 

personalo 

kvalifikacijai 

strateginio valdymo 

srityje tobulinti/ 

motyvuoti 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 ar numatytas Kolegijoje sistemiškas akademinio personalo 

kvalifikacijos tobulinimas strateginio valdymo (įskaitant 

savianalizę) srityje; 

 ar įvardintos darnaus vystymosi švietimo kompetencijos (ţr. 

SV-Priedą); 

kokios akademinio personalo dalyvavimo strateginiame 

valdyme motyvavimo priemonės. 

Dokumentų 

analizė 

Personalo 

skyrius 

(akademinio 

personalo 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

planas) 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

SV-7 

Procesas 

Akademinio 

personalo 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

strateginio valdymo 

srityje ir 

motyvavimas 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, analizuojama, ar akademinio 

personalo kvalifikacijos tobulinimas(temos, formos, apimtis, 

tikslingumas, sistemiškumas ir kt.) yra adekvatus, kad būtų 

uţtikrintas veiksmingas dalyvavimas strateginio valdymo 

(įskaitant kokybės uţtikrinimą) procesuose pagal uţimamas 

pareigas ir (arba) įsipareigojimus. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės; 

pateikiamos akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimo 

rekomendacijos. 

Personalo skyrius 

(ataskaita apie 

akademinio 

personalo 

kvalifikacijos 

tobulinimą); 

Kokybės valdymo 

skyrius 

(akademinio 

personalo 

apklausų 

duomenys). 

Dokumentų 

analizė; 

akademinio 

personalo 

apklausos 

A-3.1 

Procesas 

Ţmogiškųjų išteklių 

valdymo 

veiksmingumas 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį analizuojama:  

 kvalifikaciniai reikalavimai akademiniam ir administraciniam 

personalui, darbuotojų priėmimo į darbą ir atestacijos 

procedūros, kvalifikacijos tobulinimo organizavimas, karjeros 

planavimas, atlyginimų ir priedų skyrimo darbuotojams tvarka, 

motyvavimo priemonės; 

 esamų ţmogiškųjų išteklių ir poreikio kolegijoje atitiktis, 

ţmogiškųjų išteklių vystymo planų ir planavimo procedūrų 

aiškumas;  

 studentų priėmimo taisyklės, studijų tvarka, kitos studijų 

administravimo procedūros. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės; 

pateikiamos ţmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimo 

rekomendacijos. 

 

Šis rodiklis siejamas su realiųjų išteklių ataskaita (MOSTA). 

Dokumentų 

analizė 

Studijų tarnyba 

(studentai); 

Personalo 

skyrius 

(Kolegijos 

personalas) 

A-6.1 

Indėlis 

Atsakomybės ir 

atskaitomybės 

įvardijimas 

administracijos 

personalo 

pareigybių 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojami administracijos 

darbuotojų (įskaitant fakultetų administraciją), atsakingų uţ 

sprendimų priėmimą išteklių administravimo srityje, pareigybių 

aprašai: kvalifikaciniai reikalavimai, pareigos (atliekamos 

funkcijos), kvalifikacijos tobulinimo aspektai 

Dokumentų 

analizė; 

administracijos 

personalo 

apklausos 

Personalo 

skyrius 

(administracijos 

personalo 

pareigybių 

aprašai); 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

aprašuose, 

adekvatus jų 

vaidmeniui 

Kolegijos valdymo 

procesuose 

Kokybės 

valdymo skyrius 

( administracijos 

personalo 

apklausų 

rezultatai) 

A-6.2 

Indėlis 

Priemonių planas 

administracijos 

personalo 

kvalifikacijai 

tobulinti/ motyvuoti 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 Kolegijos administracijos personalo kvalifikacijos tobulinimo 

planai, atkreipiant dėmesį į temų ir apimties atitiktį Kolegijos 

strateginiams tikslams ir individualioms pareigybėms; 

 tinkamų darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo sąlygų 

sudarymas; 

 darbuotojų motyvavimo sistema. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės, 

pateikiamos administracijos personalo kvalifikacijos tobulinimo 

rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė 

Personalo 

skyrius 

(administracijos 

personalo 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

planas) 

 A-7 

Procesas 

Administracijos 

personalo 

kvalifikacijos 

tobulinimas ir 

motyvavimas 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, analizuojama, ar 

administracijos personalo kvalifikacijos tobulinimas (temos, 

formos, apimtis, tikslingumas, sistemiškumas ir kt.) yra 

adekvatus, kad būtų uţtikrintas veiksmingas išteklių 

administrvimas (įskaitant kokybės uţtikrinimą) procesuose 

pagal uţimamas pareigas ir (arba) įsipareigojimus. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės; 

pateikiamos administracijos personalo kvalifikacijos tobulinimo 

rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė; 

administracijos 

personalo 

apklausos. 

Personalo 

skyrius 

(ataskaita apie 

administracijos 

personalo 

kvalifikacijos 

tobulinimą); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(administracijos 

personalo 

apklausų 

duomenys). 

 A-8 

Rezultatas 

Administracijos 

personalo gebėjimų 

atitiktis jų 

atsakomybės sričiai 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojama 

administracijos personalo (pagrindinių darbuotojų, 

dalyvaujančių sprendimų priėmime) gebėjimų atitiktis: 

 kvalifikaciniams reikalavimams ir atliekamoms pareigoms 

Dokumentų/ 

duomenų analizė 

Personalo 

skyrius 

(asmeninės 

savianalizės 

ataskaitų/ 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

pagal pareigybės aprašą ir realią atsakomybės sritį (jeigu 

nesutampa su pareigybės aprašu); 

Kolegijos strateginiams prioritetams, siejant su darbuotojo 

atsakomybės ir (arba) įsipareigojimo sritimi. 

atestacijos 

rezultatų 

analizė) 

S-6.2 

Indėlis 

Priemonių planas 

dėstytojų 

pedagoginei 

kvalifikacijai 

tobulinti ir 

dėstytojams 

motyvuoti 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 ar Kolegijoje yra priemonių planas, nustatantis sistemingą 

dėstytojų pedagoginės kvalifikacijos tobulinimą; 

 ar dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas įtrauktas į atestacijos 

reikalavimus; kokie numatyti pedagoginės kvalifikacijos 

kriterijai (nurodykite konkrečius); 

 kokios yra kitos dėstytojų motyvavimo priemonės; 

Parodant plano veiksmingumą rekomenduojama nurodyti ir 

išnagrinėti dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo būdus; duomenis 

apie dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą (dalyvavusių dėstytojų 

skaičiai ir tobulinimosi sritys/ temos). 

Dokumentų 

analizė; duomenų 

analizė 

Personalo 

skyrius 

(priemonių 

planas, 

dėstytojų 

atestacijos 

tvarkos, 

atestacijų 

duomenys) 

1.2.5. Pokyčių valdymas (procesų 

optimizavimas) – procesų kokybės 

analizė, tobulinimo prielaidos, rizikų 

analizė 

SV-8 

Rezultatas 

Pokyčių valdymas: 

akademinio 

personalo aktyvus ir 

veiksmingas 

dalyvavimas 

strateginio valdymo 

veikloje 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 akademinio personalo dalyvavimas darbo grupėse adekvačiai 

savo pareigoms ir (arba) įsipareigojimams; 

 akademinio personalo aktyvumas teikiant rekomendacijas ir 

pasiūlymus Kolegijos veiklos klausimais individualiai. 

kokios įgyvendintos akademinio personalo dalyvavimo 

strateginiame valdyme skatinimo priemonės. 

dokumentų 

analizė; 

akademinio 

personalo 

apklausos 

Direktorius/ 

kanceliarija 

(įsakymai dėl 

darbo grupių 

sudarymo); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(akademinio 

personalo 

apklausų 

duomenys); 

Kokybės 

valdymo 

skyrius, 

Strateginės 

plėtros skyrius 

(pasiūlymai 

kokybės/ 

strategijos 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

tobulinimui) 

1.2.6. Materialiųjų išteklių 

(infrastruktūros) valdymas 

A-3.2 

Procesas 

Materialiųjų 

išteklių valdymo 

veiksmingumas 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį analizuojamos Kolegijos 

studijų, mokslo taikomosios ir meninės veiklos infrastruktūros 

(patalpų, technologinės, meninės kūrybos įrangos, bibliotekos 

fondų, informacinių technologinių išteklių) įsigijimo ir(arba) 

savalaikio atnaujinimo planavimo dokumentai ir įvykdymo 

ataskaitos. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės; 

pateikiamos materialiųjų išteklių valdymo tobulinimo 

rekomendacijos. 

 

Šis rodiklis siejamas su realiųjų išteklių ataskaita (MOSTA). 

Dokumentų 

analizė 

Ūkio valdymo 

skyrius (veiklos 

ataskaita); 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

(realiųjų išteklių 

ataskaita) 

1.2.7. Aukštosios mokyklos lėšų 

panaudojimo racionalumas, atsiţvelgiant 

į aukštosios mokyklos veiklos tikslus 

A-4.2 

Rezultatas 

Lėšų panaudojimo 

racionalumas 

(rezultatyvumas), 

atsiţvelgiant į 

Kolegijos veiklos 

prioritetus 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojamas Kolegijos 

vykdomų finansavimo programų biudţeto sudarymas, 

paskirstymas, sąmatų įvykdymo ataskaitos ir jų atitiktis 

Kolegijos veiklos prioritetams. 

 

Šis rodiklis siejamas su realiųjų išteklių ataskaita (MOSTA) 

Dokumentų 

analizė 

Finansų ir 

apskaitos 

skyrius (veiklos 

ataskaita); 

Vidaus audito 

skyrius (veiklos 

ataskaita); 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

finansams 

(realiųjų išteklių 

ataskaita). 

1.2.8. Akademinės etikos nuostatos ir jų 

uţtikrinimo procedūros 

A-2.2 

Indėlis 

Akademinės etikos 

nuostatos ir jų 

uţtikrinimo 

procedūros 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 ar Kolegijoje yra patvirtintas akademinės etikos kodeksas 

(darbuotoj, studentų); 

 ar Kolegijoje yra nustatytos aiškios procedūros; 

 ar aiškiai reglamentuotas Etikos komiteto sudarymas, 

atsakomybės sritis ir funkcijos. 

Pateikiamos (jei reikia) akademinės etikos nuostatų uţtikrinimo 

rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė 

Etikos komitetas 

(Dėstytojų 

etikos 

kodeksas); 

Studijų tarnyba 

(Studentų etikos 

kodeksas). 
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11.2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 

6 lentelė 

Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 

2.1. Studijų ir mokymosi visą gyvenimą sąlygų tinkamumas 

2.1.1. Studijų programų (taip pat ir 

jungtinių) ir mokymosi visą gyvenimą 

teikiamų kvalifikacijų atitiktis 

institucijos misijai ir strateginiams 

dokumentams bei valstybės ūkio, 

socialinės ir kultūrinės plėtros 

poreikiams 

S-4 

Rezultatas 

Studijų programų ir 

teikiamų 

kvalifikacijų 

atnaujinimo ir naujų 

rengimo 

rezultatyvumas 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojama ketinamų 

vykdyti ir atnaujinamų programų: 

 studijų rezultatų formulavimas ir studijų didaktika; 

 gretutinių studijų krypčių pasirinkimo įvairovė;  

 numatomų studijų rezultatų, turinio ir metodų aktualizavimas 

dalyvaujant socialiniams, akademiniams ir verslo partneriams; 

 duomenys apie studijų rezultatų perţiūrėjimo periodiškumą; 

 studijų programų atnaujinimo prieţastys. 

Pastaba: pagal šį rodiklį analizuojama atnaujinamomis laikomos 

tos studijų programos, kurios pakeičiamos ne maţiau 20 proc. 

apimtimi (įvertinant pagal pakeistų kreditų dalį). 

Dokumentų 

analizė 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos) 

S-5.1 

Kontekstas 

Profesinio 

bakalauro pakopos 

studijų rezultatų 

aprašas 

Profesinio bakalauro pakopos studijų rezultatų aprašas ir studijų 

krypčių aprašai (kai bus patvirtinti) yra pagrindas analizuoti šio 

lygmens indėlio ir proceso rodiklius. 

Dokumentų 

analizė 

Studijų pakopų 

aprašas; 

Studijų krypties 

arba krypčių 

grupių aprašai. S-5.2 

Kontekstas 

Studijų krypčių 

aprašai 

S-6.1 

Indėlis 

Studijų programų 

(taip pat ir 

jungtinių) teikiamų 

kvalifikacijų 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, studijų programų teikiamų 

kvalifikacijų atitiktį analizuojami Kolegijos kiekvienos studijų 

programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagal jų atitiktį:  

 Kolegijos misijai, tikslams ir uţdaviniams, įvardintiems 

Dokumentų 

analizė 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

atitiktis Kolegijos 

misijai ir 

strateginiams 

dokumentams bei 

studijų rezultatų ir 

studijų krypčių 

aprašams 

statute ir Integruotos plėtros strategijoje iki 2020 m. 

(pateikiamos citatos); 

 studijų pakopų apraše įvardintiems profesinio bakalauro 

studijų rezultatams; 

 atitinkamos studijų krypties (krypčių grupės) apraše 

įvardintiems studijų rezultatams. 

Rekomenduojama išnagrinėti šaltinius (informaciniai leidiniai, 

interneto puslapis ir kt.), kuriuose skelbiami programos tikslai ir 

numatomi studijų rezultatai, kitus informavimo būdus. 

ataskaitos) 

MVG-1.2 

Kontekstas 

Lietuvos 

Respublikos 

aukštojo mokslo 

teisės aktai ir 

finansiniai 

instrumentai, 

reglamentuojantys 

mokymosi visą 

gyvenimą nuostatų 

įgyvendinimą 

Vertinant kontekstą pagal šį rodiklį, aktualiuose EAME, ES ir 

LR aukštojo mokslo dokumentuose analizuojami mokymosi 

visą gyvenimą charakteringi aspektai (tačiau jais 

neapsiribojant): 

 mokymosi orientavimas į dinamiškas socialines ir 

ekonomines sąlygas;  

 mokymosi galimybių įvairovė; 

 ankstesnio mokymosi rezultatų pripaţinimas. 

Atkreipiamas dėmesys į šių aspektų įgyvendinimo 

rekomendacijas, taip pat ir į nustatytus finansinius instrumentus. 

Pateikiamos dokumentų citatos, pagrindţiant jų aktualumą 

mokymosi visą gyvenimą plėtotei Kolegijoje. 

Dokumentų 

analizė 

www.ehea.info 

www.eua.be 

http:/ / 

ec.europa.eu/ 

education/ 

lifelong-

learning-policy/ 

higher_en.htm 

www.lrs.lt; 

www.smm.lt 

MVG-5 

Kontekstas 

Lietuvos plėtros 

strateginiai 

dokumentai 

(pavyzdţiui, 

Lietuva-2030, 

sektorių strategijos 

ir pan.). 

Vertinant kontekstą pagal šį rodiklį, Lietuvos plėtros strateginiai 

dokumentai analizuojami specialistų poreikio numatomai įvairių 

sektorių plėtrai aspektu. 

Dokumentų 

analizė 

Lietuvos plėtros 

strateginiai 

dokumentai – 

pavyzdţiui, 

Lietuva 2030, 

Nacionalinė 

paţangos 

programa ir kt. 

(www.lrs.lt, 

www.lrvk.lt). 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://www.lrs.lt/
http://www.lrs.lt/
http://www.lrvk.lt/
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

MVG -6 

Indėlis 

Mokymosi visą 

gyvenimą teikiamų 

kvalifikacijų 

atitiktis Kolegijos 

misijai ir 

strateginiams 

dokumentams bei 

valstybės ūkio, 

socialinės ir 

kultūrinės plėtros 

poreikiams. 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 Kolegijos neformalaus mokymosi (kvalifikacijos tobulinimo) 

programų teikiamų kvalifikacijų (studijų rezultatų) atitiktis 

Kolegijos misijai ir strateginiams dokumentams; 

Kolegijos neformalaus mokymosi (kvalifikacijos tobulinimo) 

programų teikiamų kvalifikacijų (studijų rezultatų) atitiktis 

valstybės ūkio, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikiams. 

Dokumentų 

analizė; darbdavių 

apklausos 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(darbdavių 

apklausų 

rezultatai); 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos). 

SP-1.2 

Kontekstas 

Socialiai jautrios/ 

nepakankamai 

aukštajame moksle 

atstovaujamos 

visuomenės grupės 

samprata Lietuvos 

Respublikos 

aukštojo mokslo 

dokumentuose. 

Vertinant kontekstą pagal šiuos rodiklius, aktualiuose EAME ir 

LR dokumentuose analizuojami studijų prieinamumo 

konceptualūs aspektai: 

 aukštojo mokslo politikos socialinio matmens samprata – 

aktualiuose EAME dokumentuose;  

 socialiai jautrios ir (arba) nepakankamai atstovaujamos 

aukštajame moksle visuomenės grupės samprata – LR aukštojo 

mokslo dokumentuose; 

 socialinės (akademinės, teisinės , finansinės) paramos 

strateginės nuostatos ir (arba) priemonės aukštojo mokslo ir 

socialinės srities LR dokumentuose. 

Pateikiamos dokumentų citatos, pagrindţiant jų aktualumą 

studijų ir mokymosi visą gyvenimą plėtotei Kolegijoje. 

Dokumentų 

analizė 

www.ehea.info

www.eua.be 

www.lrs.lt, 

www.lrvk.lt 

SP-1.3 

Kontekstas 

Socialinės paramos 

strateginės 

nuostatos ir (arba) 

priemonės aukštojo 

mokslo ir socialinės 

srities Lietuvos 

Respublikos 

dokumentuose. 

2.1.2. Mokymosi visą gyvenimą formų 

bei sąlygų įvairovė 

S-7 

Procesas 

Studijų programos 

įgyvendinimo 

charakteristikos 

(dėstytojų 

pedagoginės 

kvalifikacijos 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, analizuojamas kiekvienos 

studijų programos veiksmingumas pagal kriterijus: 

 dėstytojų pedagoginės kvalifikacijos tinkamumas studijų 

rezultatams pasiekti; 

 studijų proceso organizavimas, jo tinkamumas programai 

įgyvendinti ir studijų rezultatams pasiekti – atkreipiamas 

Dokumentų 

analizė, studentų 

apklausos ir 

(arba) interviu. 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos); 

Kokybės 

http://www.ehea.info/
http://www.ehea.info/
http://www.eua.be/
http://www.lrs.lt/
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

tinkamumas studijų 

rezultatams 

pasiekti; studijų 

proceso 

organizavimas, 

tinkamas 

programoms 

įgyvendinti ir 

studijų rezultatams 

pasiekti; aiški, vieša 

studentų pasiekimų 

vertinimo sistema; 

bendradarbiavimas 

su akademiniais, 

socialiniais ir verslo 

partneriais 

įgyvendinant 

studijų programas). 

dėmesys į studentų savarankiško darbo organizavimą ir jo 

vertinimo kriterijus; individualių studijų planų pasirinkimo 

motyvus bei studijų planų individualizavimo poreikių 

patenkinimo galimybes;  

 aiški, vieša studentų pasiekimų vertinimo sistema, tinkama 

studento pasiekimams įvertinti – atkreipiamas dėmesys į tyrėjo 

ir profesinių gebėjimų plėtotę: mokymo(si) ir vertinimo metodų 

bei kriterijų sąsajas/ dermę; 

 bendradarbiavimas su akademiniais, socialiniais ir verslo 

partneriais įgyvendinant studijų programą – partnerių 

dalyvavimas studijų programų komitetuose, kvalifikavimo 

komisijose, baigiamųjų darbų recenzavimas, vadovavimas 

praktikoms, dėstymas ir kt. 

Ataskaitoje pateikiami rodiklio rezultatai, apibendrinti pagal 

studijų kryptis (studijų sritis), suformuluojamos Stiprybės ir 

Silpnybės bei tobulinimo rekomendacijos. 

valdymo skyrius 

(studentų 

apklausų 

duomenys). 

MVG-3.1 

Procesas 

Ankstesnio 

mokymosi 

pasiekimų 

pripaţinimo tvarka 

(jos lankstumas, 

kriterijų ir 

procedūrų 

aiškumas). 

Vertinant procesą pagal šiuos rodiklius, analizuojama: 

 ankstesnio mokymosi rezultatų pripaţinimo tvarkos 

lankstumas, kriterijų ir procedūrų aiškumas ir pan. 

 Kolegijos dokumentai (Studijų tvarka, Priėmimo taisyklės ir 

pan.) mokymosi visą gyvenimą formų bei sąlygų įvairovės 

aspektais. 

Išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės; pateikiamos 

rekomendacijos mokymosi visą gyvenimą organizavimui 

tobulinti. 

Dokumentų 

analizė 

Studijų tarnyba 

(Studijų tvarka, 

Studijų rezultatų 

įskaitymo 

tvarkos aprašas, 

Neformaliuoju 

ir savaiminiu 

būdu įgytų 

kompetencijų 

vertinimo ir 

pripaţinimo 

tvarkos aprašas, 

Priėmimo 

taisyklės ir 

pan.). 

MVG-3.2 

Procesas 

Mokymosi visą 

gyvenimą formų bei 

sąlygų įvairovės 

plėtotė. 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

MVG-4 

Rezultatas 

Mokymosi formų ir 

studijų modelio 

(studijų kelio) 

pasirinkimo 

galimybių įvairovė. 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 formalaus mokymosi formų ir programų įvairovė (įskaitant 

papildomas studijas baigusiems profesines ir kitokias mokyklas) 

ir jos pokyčiai; 

 perėjimo iš vienos mokymosi formos/ studijų programos į kitą 

galimybės ir barjerai; 

mokymosi visą gyvenimą paslaugų gavėjų skaičiaus dinamika. 

Statistikos 

analizė; 

dokumentų 

analizė. 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos). 

MVG-7.1 

Procesas 

Akademinė parama 

ir karjeros 

konsultavimas. 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, analizuojama:  

karjeros projektavimo ir konsultavimo paslaugų įvairovė ir 

apimtis, jos pokyčiai ir atitiktis besimokančiųjų poreikiams. 

Ataskaitoje suformuluojamos Stiprybės ir Silpnybės bei 

mokymosi visą gyvenimą veiklos tobulinimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė; studentų, 

socialinių ir 

verslo partnerių 

apklausos. 

Karjeros centras 

(Karjeros centro 

nuostatai); 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(studentų 

apklausų, 

socialinių ir 

verslo partnerių 

apklausų 

duomenys). 

SP-2 

Indėlis 

Socialinės paramos 

priemonės studijas 

ir mokymąsi visą 

gyvenimą 

reglamentuojančiuo

se Kolegijos 

dokumentuose. 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, prieinamumo aspektu 

analizuojami studijas ir mokymąsi visą gyvenimą 

reglamentuojantys Kolegijos dokumentai (Studijų tvarka, 

Priėmimo taisyklės, Kolegijos stipendijų ir išmokų nuostatai), 

pateikiant jų citatas: 

 atskleidţiamos Kolegijos dokumentų sąsajos su konteksto 

rodiklyje apibūdinta aukštojo mokslo politikos socialinio 

Dokumentų 

analizė 

Studijų tarnyba 

(Studijų tvarka, 

Priėmimo 

taisyklės, 

Kolegijos 

stipendijų ir 

išmokų 

nuostatai ir 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

matmens samprata;  

 atskleidţiamos Kolegijos dokumentų sąsajos su konteksto 

rodiklyje apibūdinta socialiai jautrios ir (arba) nepakankamai 

atstovaujamos aukštajame moksle visuomenės grupės samprata; 

 įvardijamos konkrečios socialinės (akademinės, teisinės, 

finansinės) paramos priemonės, įgyvendinamos Kolegijoje 

(nurodomi jas reglamentuojantys Kolegijos dokumentai). 

Formuluojamos apibendrinamosios išvados ir Kolegijos teisės 

aktų tobulinimo rekomendacijos. 

pan.). 

SP-3 

Procesas 

Studijų akademinių 

ir socialinių-

ekonominių sąlygų 

stebėsena. 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, analizuojama stebėsenos 

tinkamumas ir išsamumas: 

 studijų socialinių sąlygų parametrų parinkimas; 

 studijų prieinamumą didinančių priemonių įgyvendinimo 

stebėsena; 

 socialinių sąlygų stebėsenos rezultatų panaudojamas studijų 

prieinamumui didinti (pateikiami konkretūs pavyzdţiai). 

Ataskaitoje suformuluojamos Stiprybės ir Silpnybės bei 

stebėsenos tobulinimo ir panaudojimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė 

Direktorius, 

Akademinė 

taryba 

(Kolegijos 

veiklos metinė 

ataskaita). 

SP-4 

Indėlis 

Socialinės paramos 

priemonių 

veiksmingumas. 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 indėlio rodiklyje įgyvendintų socialinės (akademinės, teisinės, 

finansinės) paramos priemonių įvairovė; 

 socialinės paramos būdų ir apimties pokyčiai Kolegijoje per 

vertinamąjį laikotarpį ir jų pagrįstumas (atsiţvelgiant į EAME ir 

nacionalinius dokumentus ir realius Kolegijos studentų 

poreikius). 

Pateikiamos prieinamumo priemonių efektyvesnio 

įgyvendinimo rekomendacijos ir (arba) naujų priemonių 

pasiūlymai. 

Dokumentų 

analizė; studentų 

apklausos. 

Direktorius, 

Akademinė 

taryba 

(Kolegijos 

veiklos metinė 

ataskaita); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(studentų 

apklausų 

duomenys). 

SP-5 

Kontekstas 

Socialiai jautrių 

grupių situacija 

Kolegijoje. 

Vertinant kontekstą pagal šį rodiklį, analizuojama Kolegijos 

studentų socialinė situacija: 

Statistikos 

analizė; studentų 

apklausos. 

Studijų tarnyba 

(Kolegijos 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

 specialieji poreikiai,  

 kriterijai socialinei stipendijai ar kitokiai paramai suteikti,  

studentų tėvų arba globėjų išsilavinimas (siekiant nustatyti 

„pirmosios generacijos“ apimtį) ir kt. 

stipendijų ir 

išmokų 

nuostatai); 

Finansų ir 

apskaitos 

skyrius 

(finansinės 

ataskaitos); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(statistikos 

rinkinys, 

studentų 

apklausų 

duomenys). 

SP-6 

Indėlis 

Specialios 

mokymosi 

programos, skirtos 

socialiai jautrioms 

ir (arba) 

nepakankamai 

aukštajame moksle 

atstovaujamoms 

visuomenės 

grupėms. 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojamos Kolegijos 

mokymosi programos atitikties socialiai jautrių/ nepakankamai 

aukštajame moksle atstovaujamų visuomenės grupių poreikiams 

aspektu. 

Dokumentų 

analizė 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos). 

SP-7 

Procesas 

Socialinės paramos 

priemonių atitiktis 

studentų 

poreikiams. 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, analizuojama socialinės 

(akademinės, teisinės, psichologinės, finansinės) paramos 

priemonių atitiktis Kolegijos studentų poreikiams.  

Interpretuojant išvadas, jos siejamos su šio lygmens konteksto ir 

indėlio rodikliais. 

Studentų apklausa Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos); 

Kokybės 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

Ataskaitoje suformuluojamos Stiprybės ir Silpnybės bei 

socialinės paramos priemonių tobulinimo rekomendacijos. 

valdymo skyrius 

(studentų 

apklausų 

duomenys). 

SP-8 

Rezultatas 

Studijų nutraukimas 

dėl akademinio 

nepaţangumo ir 

(arba) socialinių-

ekonominių 

prieţasčių. 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojama studijų 

statistika, kategorizuota pagal studijų nutraukimo prieţastis; 

atkreipiamas dėmesys į studijų nutraukimo dėl akademinio 

nepaţangumo ir (arba) socio – ekonominių prieţasčių pokyčius. 

Interpretuojant išvadas, jos siejamos su kitais šio kriterijaus 

rodikliais, formuluojamos rekomendacijos studentų 

pasitraukimui iš studijų maţinti. 

Statistikos analizė Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos) 

2.1.3. Absolventų įsidarbinamumo ir 

karjeros stebėsenos sistema ir jos 

panaudojimas studijų tobulinimui 

S-3 

Procesas 

Absolventų 

įsidarbinamumo ir 

karjeros stebėsenos 

sistema ir jos 

panaudojimas 

studijų tobulinimui. 

Vertinant pagal šį rodiklį analizuojama: 

 ar yra formalizuota absolventų karjeros stebėsenos sistema ir 

(arba) sudarytos sutartys su absolventais dėl informacijos apie 

įsidarbinimą teikimo aukštajai mokyklai; 

 ar reguliariai organizuojamos absolventų apklausos ir kaip jų 

rezultatai panaudojami studijų kokybei gerinti – studijų turinio, 

didaktikos, organizavimo aspektais. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės 

bei studijų tobulinimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

akademinei 

veiklai, Karjeros 

centras 

(absolventų 

apklausų 

analizės 

ataskaitos); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(absolventų 

apklausos). 

S-8 

Rezultatas 

Absolventų 

profesinės veiklos 

atitiktis studijų 

programos tikslams 

ir studijų 

rezultatams. 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojama studijų 

statistika, kategorizuota pagal studijų nutraukimo prieţastis; 

atkreipiamas dėmesys į studijų nutraukimo dėl akademinio 

nepaţangumo ir (arba) socio – ekonominių prieţasčių pokyčius. 

Interpretuojant išvadas, jos siejamos su kitais šio kriterijaus 

rodikliais, formuluojamos rekomendacijos studentų 

pasitraukimui iš studijų maţinti. 

statistikos 

duomenų analizė; 

absolventų 

apklausos, 

darbdavių 

apklausos. 

Karjeros centras 

(Karjeros centro 

ataskaitos); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(absolventų, 

darbdavių 

apklausų 

duomenys). 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

MVG-8 

Rezultatas 

Absolventų 

profesinės veiklos 

atitiktis mokymosi 

programos tikslams 

ir mokymosi 

rezultatams. 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 absolventų įsidarbinimas;  

 socialinių ir verslo partnerių pasitenkinimas absolventų 

įgytomis kompetencijomis (pagal gebėjimų kategorijas); 

 studijų / mokymosi rezultatų (studijų / mokymo programų) 

atitiktis socialinių ir verslo partnerių lūkesčiams. 

Analizė atliekama pagal studijų sritis/ studijų kryptis. 

Dokumentų 

analizė; socialinių 

ir verslo partnerių 

apklausos. 

Karjeros centras 

(analizės 

ataskaitos); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(Socialinių ir 

verslo partnerių 

apklausų 

duomenys). 

2.1.4. Bendradarbiavimas su 

akademiniais, socialiniais ir verslo 

partneriais bei jų poveikis aukštosios 

mokyklos studijų ir mokymosi visą 

gyvenimą veiklai 

MVG-7.2 

Procesas 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais ir 

verslo partneriais 

mokymosi 

rezultatams 

aktualizuoti. 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, analizuojama:  

 socialinių ir verslo partnerių įtraukimo į studijų procesą būdai 

(studijų/ mokymo programų rengimas, vertinimas ir 

tobulinimas, praktikų organizavimas ir kt.) ir apimtis. 

Ataskaitoje suformuluojamos Stiprybės ir Silpnybės bei 

mokymosi visą gyvenimą veiklos tobulinimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė; studentų, 

socialinių ir 

verslo partnerių 

apklausos. 

Karjeros centras 

(Karjeros centro 

nuostatai); 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(studentų 

apklausų, 

socialinių ir 

verslo partnerių 

apklausų 

duomenys). 

2.2. Studijų ir mokymosi visą gyvenimą sąlygų dermė su EAME nuostatomis bei su aukštuoju mokslu susijusiais ES dokumentais 

2.2.1. Aukštosios mokyklos strateginių 

dokumentų studijų ir mokymosi visą 

gyvenimą srityje atitiktis Europos 

S-1 

Kontekstas 

EAME ir ES 

strateginės 

nuostatos dėl 

Vertinant kontekstą pagal šį rodiklį, aktualiuose EAME ir ES 

aukštojo mokslo strateginiai dokumentuose analizuojami į 

studentą orientuotų studijų charakteringi aspektai: 

Dokumentų 

analizė 

www.ehea.info

www.eua.be 

http:/ / 

http://www.ehea.infowww.eua.be/
http://www.ehea.infowww.eua.be/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

aukštojo mokslo erdvės nuostatoms bei 

su aukštuoju mokslu susijusiems 

Europos Sąjungos dokumentams 

studento poreikius 

atitinkančių (į 

studentą orientuotų) 

studijų. 

 studijų rezultatai; 

 studijų didaktika; 

 studijų individualizavimas.  

Atkreipiamas dėmesys į šių aspektų įgyvendinimo 

rekomendacijas. 

Pateikiamos dokumentų citatos, pagrindţiant jų aktualumą 

studijų plėtotei Kolegijoje. 

ec.europa.eu/ 

education/ 

lifelong-

learning-policy/ 

higher_en.htm 

S-2 

Indėlis 

Kolegijos 

strateginių 

dokumentų studijų 

ir mokymosi visą 

gyvenimą srityje 

atitiktis EAME bei 

su aukštuoju 

mokslu susijusiems 

ES dokumentams. 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojama strateginio 

veiklos plano atitiktis EAME bei ES aukštojo mokslo 

dokumentų strateginėms nuostatoms, įvardintoms konteksto 

rodiklio ataskaitoje. 

Pateikiamos kolegijos dokumentų citatos, pagrindţiant jų 

santykį su EAME ir ES dokumentais.  

Formuluojamos apibendrinamosios išvados ir Kolegijos 

dokumentų tobulinimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė 

Strateginės 

plėtros skyrius 

(Integruotos 

plėtros strategija 

iki 2020 metų). 

MVG-2 

Indėlis 

Kolegijos 

strateginių 

dokumentų studijų 

ir mokymosi visą 

gyvenimą srityje 

atitiktis EAME bei 

ES dokumentams. 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojama Kolegijos 

strateginio veiklos plano atitiktis EAME bei ES aukštojo 

mokslo dokumentų strateginėms nuostatoms, įvardintoms 

konteksto rodiklio ataskaitoje. 

Pateikiamos kolegijos dokumentų citatos, pagrindţiant jų 

santykį su EAME ir ES dokumentais, įvardintais konteksto 

rodiklio ataskaitoje. 

Formuluojamos apibendrinamosios išvados ir Kolegijos teisės 

aktų tobulinimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė 

Strateginės 

plėtros skyrius 

(Integruotos 

plėtros strategija 

iki 2020 metų). 

SP-1.1 

Kontekstas 

Aukštojo mokslo 

politikos socialinio 

matmens samprata 

EAME 

dokumentuose. 

Vertinant kontekstą pagal šį rodiklį aktualiuose EAME ir LR 

dokumentuose analizuojami studijų prieinamumo konceptualus 

aspektas: 

 aukštojo mokslo politikos socialinio matmens samprata – 

aktualiuose EAME dokumentuose. 

Pateikiamos dokumentų citatos, pagrindţiant jų aktualumą 

studijų ir mokymosi visą gyvenimą plėtotei Kolegijoje. 

Dokumentų 

analizė 

www.ehea.info

www.eua.be 

www.lrs.lt 

www.lrvk.lt  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://www.ehea.info/
http://www.ehea.info/
http://www.eua.be/
http://www.lrs.lt/
http://www.lrvk.lt/
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

2.2.2. Dėstytojų ir studentų 

(išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų) 

tarptautinio judumo dinamika ir poveikis 

kolegijos veiklai 

T-1 

Kontekstas  

EAME ir ES 

strateginės 

nuostatos 

tarptautinio 

atvirumo srityje. 

Vertinant kontekstą pagal šį rodiklį, aktualiuose EAME , 

EMTE, ES aukštojo mokslo dokumentuose analizuojami 

charakteringi aspektai: 

 dėstytojų tarptautinis judumas; 

 studentų tarptautinis judumas; 

 studijų EAME ir mokslinių tyrimų EMTE (pavyzdţiui, 

programos „Horizontas 2020“) prioritetams. 

Atkreipiamas dėmesys į šių aspektų įgyvendinimo 

rekomendacijas. 

Pateikiamos dokumentų citatos, pagrindţiant jų aktualumą 

tarptautinio atvirumo plėtotei Kolegijoje. 

Dokumentų 

analizė 

www.ehea.info

www.eua.be  

http:/ / 

ec.europa.eu/ 

education/ 

lifelong-

learning-policy/ 

higher_en.htm 

http:/ / 

www.uasnet.eu/ 

activities  

T-2 

Indėlis 

Kolegijos 

strateginių 

dokumentų atitiktis 

EAME ir ES 

tarptautinio 

atvirumo 

nuostatoms. 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojama strateginio 

veiklos plano atitiktis EAME bei ES aukštojo mokslo 

dokumentų tarptautinio atvirumo strateginėms nuostatoms, 

įvardintoms konteksto rodiklio ataskaitoje. 

Pateikiamos kolegijos dokumentų citatos, pagrindţiant jų 

santykį su EAME ir ES dokumentais.  

Formuluojamos apibendrinamosios išvados ir Kolegijos 

dokumentų tobulinimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė 

Strateginės 

plėtros skyrius 

(Integruotos 

plėtros strategija 

iki 2020 metų ir 

operatyviniai 

dokumentai). 

T-3 

Procesas 

Dėstytojų ir 

studentų judumo 

reglamentavimas 

Kolegijos 

dokumentuose. 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, analizuojami Kolegijos 

dokumentai, atkreipiant dėmesį į šiuos aspektus: 

 „judumo langai“ ir kitos sąlygos/ priemonės studentų, 

dėstytojų ir tyrėjų judumui uţtikrinti; 

 uţsienio laikotarpio studijų rezultatų įskaitymo tvarka; 

 Kolegijos disponuojami finansiniai instrumentai dėstytojų ir 

studentų judumui uţtikrinti.  

Rekomenduojama atkreipti dėmesį, ar studentams aiški ir 

ţinoma uţsienyje studijuotų dalykų įskaitymo tvarka, ar 

pakankama, išsami studentams skirta informacija apie uţsienio 

studijas. 

Formuojamos apibendrintos išvados ir Kolegijos teisės aktų ir 

reglamento dokumentų tobulinimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė 

Tarptautinių 

ryšių skyrius, 

Mokslo skyrius 

(bendradarbiavi

mo sutartys, 

finansavimo 

reglamentavima

s ir kiti 

operatyviniai 

dokumentai); 

Studijų tarnyba 

(studijų 

rezultatų 

įskaitymo tvarka 

ir pan.). 

http://www.ehea.infowww.eua.be/
http://www.ehea.infowww.eua.be/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm
http://www.uasnet.eu/activities
http://www.uasnet.eu/activities
http://www.uasnet.eu/activities
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

T-4 

Rezultatas  

Dėstytojų 

(menininkų) ir 

studentų – 

išvykstančiųjų ir 

atvykstančiųjų – 

tarptautinio judumo 

poveikis Kolegijos 

studijoms ir mokslo 

veiklai. 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 kokie uţsienio studijoms siūlomų aukštųjų mokyklų/ studijų 

programų atrankos kriterijai, studijų vizitams pasirinktų šalių ir 

aukštųjų mokyklų-partnerių įvairovė ir jų skaičiaus dinamika;  

 koks buvo konkretus dėstytojų – išvykstančiųjų ir 

atvykstančiųjų – tarptautinio judumo poveikis studijoms ir 

mokslo veiklai Kolegijoje (pavyzdţiui, inicijuoti nauji studijų 

dalykai – lietuvių ar uţsienio kalba, studijų didaktikos naujovės, 

naujos/ jungtinės studijų programos, inicijuoti moksliniai 

tyrimai, parengti bendri su uţsienio partneriais straipsniai ir kt.) 

 koks buvo konkretus studentų – išvykstančiųjų ir 

atvykstančiųjų – tarptautinio judumo poveikis studijoms ir 

mokymosi visą gyvenimą veiklai Kolegijoje (pavyzdţiui, 

studentų projektai, konferencijos, stovyklos, inicijuoti studentų 

atstovybių veiklos pokyčiai ir kt.). 

Šiame rodiklyje rekomenduojama įvertinti, ar informacijos apie 

Kolegijos tarptautinio atvirumo plėtotę sklaida yra tinkama – 

yra išsami, pasiekia numatytas tikslines grupes, pateikiama joms 

tinkama forma, paţymint aktualius aspektus. 

dokumentų 

analizė; studentų 

apklausos. 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

atskaitos); 

Tarptautinių 

ryšių skyrius 

(veiklos 

ataskaitos); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(studentų 

apklausų 

duomenys); 

Ryšių su 

visuomene 

skyrius 

(informavimo 

apie Kolegijos 

tarptautiškumo 

veiklą analizė). 

T-5 

Kontekstas 

Nacionalinės/ 

tarptautinės mainų 

ir kitos akademinės 

bendruomenės ir 

studentų judumą 

skatinančios 

programos; 

nacionaliniai ir 

tarptautiniai 

finansiniai 

instrumentai. 

Vertinant kontekstą pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 Europos komisijos (EK) akademinės bendruomenės ir 

studentų judumą skatinančios programos, teikiamos dotacijos ir 

kiti finansiniai instrumentai; 

 Nacionalinės akademinės bendruomenės ir studentų judumą 

skatinančių programos, teikiamos dotacijos ir finansiniai 

instrumentai. 

Kontekstas www.smm.lt 

www.smpf.lt 

www.vsf.lt  

www.lmt.lt 

http://www.smm.lt/
http://www.smpf.lt/
http://www.vsf.lt/
http://www.lmt.lt/
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

T-6 

Indėlis 

Studijų dalykai/ 

moduliai, dėstomi 

uţsienio kalbomis 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 ar uţsienio kalbos studijų dalyke (modulyje) pakankamai 

dėmesio skiriama specialybės/ profesinei kalbai, kokia 

pasirenkamų kalbų įvairovė; 

 ar Kolegijoje dėstomi studijų dalykai uţsienio kalbomis 

(kokiomis), padedantys geriau pasiruošti tarptautinėms 

studijoms; 

 koks uţsienio kalbomis dėstomų studijų dalykų skaičius, 

kalbų ir studijų krypčių įvairovė. 

Dokumentų 

analizė 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos) 

T-7.1 

procesas 

Dėstytojų 

dalyvavimo 

uţsienio staţuotėse, 

konferencijose, 

projektuose ir pan. 

aprėptis. 

Vertinant procesą pagal šiuos rodiklius, analizuojama: 

 išvykstančiųjų dėstytojų dalyvavimo uţsienio staţuotėse, 

konferencijose, projektuose ir kitose judumą skatinančiose 

veiklose statistiniai rodikliai, jų dinamika; 

 išvykstančiųjų studentų dalyvavimo mainų ir kitose judumą 

skatinančiose programose statistiniai rodikliai, jų dinamika. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės; 

pateikiamos tarptautinio atvirumo plėtotės rekomendacijos. 

Statistikos analizė Tarptautinių 

ryšių skyrius 

(dėstytojų ir 

studentų 

tarptautinio 

judumo 

statistika). T-7.2 

Procesas  

Studentų 

dalyvavimo mainų 

ir kitose judumą 

skatinančiose 

programose 

aprėptis. 

T-8.1 

Rezultatas  

Atvykstančiųjų ir 

išvykstančiųjų 

dėstytojų skaičių 

santykio ir studijų 

krypčių įvairovės 

didėjimas. 

Vertinant rezultatą pagal šiuos rodiklius, analizuojama:  

 atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų dėstytojų skaičiaus santykis, 

jo dinamika, dėstytojų sudėtis pagal studijų sritis ir kryptis; 

 atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų studentų skaičiaus santykis, 

jo dinamika, studentų sudėtis pagal studijų sritis ir kryptis. 

Rekomenduojama atkreipti dėmesį į studentų tarptautinio 

judumo įtaką: 

 akademiniams pasiekimams;  

 uţsienio kalbų gebėjimų plėtotei;  

 tarpkultūrinių kompetencijų plėtotei; 

 mokymosi motyvacijai. 

Statistikos 

analizė, studentų 

apklausa 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos); 

Tarptautinių 

ryšių skyrius 

(dėstytojų ir 

studentų 

tarptautinio 

judumo 

statistika); 

T-8.2 

Rezultatas 

Atvykstančiųjų ir 

išvykstančiųjų 

studentų skaičių 

santykio ir studijų 

krypčių įvairovės 

didėjimas. 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

Apibendrintose išvadose pateikiamos dėstytojų ir studentų 

dalyvavimo mainų ir kitose judumą skatinančiose programose 

veiksmingumo gerinimo rekomendacijos. 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(studentų 

apklausos 

duomenys). 

 

 

11.3. MOKSLO (MENO) VEIKLA 

 

7 lentelė 

Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

3. MOKSLO (MENO) VEIKLA 

3.1. Mokslo ir (arba) meno veiklos tinkamumas 

3.1.1. Mokslo ir meno veiklos atitiktis 

valstybės ir regiono ūkio, kultūros ir 

socialinės raidos prioritetams 

3.1.2. Mokslo ir (arba) meno veiklos 

atitiktis valstybės ir (arba) regiono ūkio, 

kultūros ir socialinės raidos prioritetams 

PR-2.1 

Indėlis 

Kolegijos misijos ir 

strateginių nuostatų 

atitiktis valstybės ir 

(arba) regiono ūkio, 

kultūros ir 

socialinės raidos 

prioritetams. 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, Kolegijos strateginiuose 

dokumentuose bei jų įgyvendinimo priemonių planuose 

analizuojama, ar numatyta poveikio visuomenės raidai veikla 

(bet ja neapsiribojant): 

 mokslo populiarinimas ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaida – 

visuomenei, suinteresuotoms šalims, susijusių sektorių/ sričių 

politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms;  

 taikomieji/ uţsakomieji tyrimai ir (ar) mokslinių tyrimų 

rezultatų perteikimas verslo įmonėms, nevyriausybinėms 

organizacijoms, valstybės institucijoms; 

 moderniosios kultūros ir kultūros paveldo komunikacija, 

Dokumentų 

analizė 

Strateginės 

plėtros skyrius 

(duomenys apie 

Kolegijos 

projektus, 

sutartis dėl 

uţsakomųjų 

darbų); 

Mokslo skyrius 

(duomenys apie 

taikomuosius 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

dalyvavimas kultūriniame gyvenime vietos, nacionaliniu, 

tarptautiniu mastu; 

 į bendrojo lavinimo ir kitokias mokyklas orientuota veikla; 

 veikla, orientuota į socialinės atskirties grupes, specialiųjų 

paslaugų ir paramos teikimas (uţ Kolegijos ribų); 

 aplinkos apsauga ir gamtos išteklių tausojimas ir kt. 

Pateikiant apibendrinančias išvadas, įvertinama, kaip aukščiau 

įvardintos veiklos turinys atitinka valstybės ir (arba) regiono 

raidos prioritetus ūkio, socialinės raidos bei kultūros ir aplinkos 

apsaugos srityse. 

tyrimus). 

M-5 

Kontekstas 

Europos mokslinių 

tyrimų erdvės 

strateginiai 

dokumentai 

(Horizontas 2020, 

UASnet ir kt. 

dokumentai). 

Vertinant kontekstą pagal šį rodiklį, analizuojami dokumentai 

(Horizontas 2020, UASnet ir kiti EMTE dokumentai), 

atkreipiant dėmesį į Kolegijai perspektyvias mokslinių tyrimų 

sritis. 

Pateikiamos dokumentų citatos, pagrindţiant jų aktualumą 

mokslo (meno) veiklos plėtotei Kolegijoje. 

Dokumentų 

analizė 

Horizontas 2020 

(http:/ / 

ec.europa.eu/ 

lietuva/ 

ziniasklaidai/ 

30112011_horiz

ontas_2020_lt.ht

m; 

http:/ / 

www.uasnet.eu/ 

activities); 

Lietuvos raidos 

– Lietuva 2030, 

Nacionalinė 

paţangos 

programa ir kt. 

(www.lrs.lt, 

www.lrvk.lt). 

M-6 

Indėlis 

Kolegijos tvarkos, 

reglamentuojančios 

dėstytojų taikomąją 

mokslo (meno) 

veiklą: sąlygos 

(krūvis, atostogos, 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 dėstytojų etatinio darbo krūvio sudarymo ir apskaitos tvarkos 

aprašas, įvertinant laiko sąnaudas, skiriamos mokslo (meno) 

veiklai ir jų dalį bendrajame dėstytojo krūvyje pagal pareigybes 

(lektoriaus, docento); 

Dokumentų 

analizė 

Personalo 

skyrius (krūvio 

sudarymo, 

atestacijos 

reikalavimai; 

motyvavimo 

http://www.uasnet.eu/activities
http://www.uasnet.eu/activities
http://www.uasnet.eu/activities
http://www.lrs.lt/
http://www.lrvk.lt/
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

finansiniai 

instrumentai) ir 

reikalavimai 

(atestacija). 

 dėstytojų akademinės veiklos vertinimo taisyklių aprašas, 

naudojamas dalyvaujant atestacijoje ar skelbiamame viešame 

konkurse eiti asistento, lektoriaus ar docento pareigas, įvertinant 

mokslinės veiklos intensyvumo struktūrą ir dalį bendroje 

akademinėje veikloje pagal pareigybes (asistento, lektoriaus, 

docento); 

 mokslo (meno) veiklos motyvavimas ir priemonės, 

padedančios dėstytojams vykdyti mokslo (meno) veiklą ar 

skelbti jos rezultatus. 

priemonės). 

M-7 

Procesas 

Dėstytojų 

(dalykinės ir tyrėjo) 

kompetencijų 

plėtotė: 

dalyvavimas 

tyrimuose, 

moksliniuose 

projektuose, 

staţuotėse, 

konferencijose 

parodose; studijos 

doktorantūroje. 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, analizuojamas dėstytojo: 

 dalyvavimas tyrimuose, mokslo (meno) projektuose, 

staţuotėse, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose (darant 

pranešimus). Vertinami ir visi, ir išskiriami Kolegijai priskirti 

atvejai; 

 dalyvavimas parodose, koncertuose, renginiuose, 

akcentuojant viešą atlikimą, vietą ir jos prestiţą. Vertinamas ir 

bendras dėstytojų aktyvumas, ir atstovavimas Kolegijai, t. y. 

pristatant autorius, pateikiama nuoroda į Kolegiją. 

Rekomenduojama atkreipti dėmesį į dėstytojo, pripaţinto 

menininko vaidmenį studijų programos aktualizavimui, studentų 

tyrėjo/ menininko kompetencijų plėtotei, aktyvumą studijų 

programos komiteto veikloje. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės 

bei veiklos tobulinimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos); 

Mokslo skyriaus 

vedėjas (Mokslo 

skyriaus 

ataskaitos). 

M-8 

Procesas 

Dėstytojų 

mokslinės 

publikacijos ir 

dalyvavimas 

profesionaliojo 

meno renginiuose. 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, vertinamas Kolegijai priskirtų 

mokslinių publikacijų skaičius: 

 ISI Web of Science arba ISI Master Journal List ţurnaluose;  

 ţurnaluose, pateiktuose tarptautinėse duomenų bazėse; 

 tarptautinių konferencijų medţiagoje (atskiriant vykusias 

Lietuvoje ir uţsienyje). 

Vertinant atkreipiamas dėmesys į tarpkryptinių ir tarpsritinių 

Dokumentų 

analizė 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos); 

Mokslo skyriaus 

vedėjas (Mokslo 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

tyrimų publikacijas.  

Meno veikloje analizuojami dailės ir dizaino, teatro, šokio ir 

choreografijos, muzikos sričių renginiai, akcentuojant viešą 

atlikimą, atlikimo vietą ir jos prestiţą. 

skyriaus 

ataskaita). 

3.1.3. Akademinių, socialinių ir verslo 

partnerių poveikis kolegijos mokslo ir 

meno veiklai 

M-3.1 

Kontekstas 

Bendradarbiavimas 

su akademiniais, 

socialiniais ir verslo 

partneriais 

formuojant 

Kolegijos mokslo 

programas. 

Vertinant kontekstą pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 bendradarbiavimo su kiekvienos kategorijos partneriais 

(akademiniais, socialiniais, verslo) tikslai ir bendros veiklos 

atitiktis Kolegijos uţdaviniams mokslo (meno) srityje; 

 dalyvavimas valstybės ir (arba) atskirų sektorių ir (arba) 

regiono mokslinių tyrimų bei kultūros plėtros programose 

mastas (projektų / dalyvių skaičius, trukmė), dinamika ir sričių/ 

krypčių įvairovė. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės 

bei veiklos tobulinimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė 

Strateginės 

plėtros skyrius 

(Kolegijos 

integruota 

plėtros strategija 

iki 2020 metų ir 

priemonių 

planas); 

Mokslo skyrius 

(Mokslo 

programos). 

M-4 

Rezultatas 

Akademinių, 

socialinių ir verslo 

partnerių poveikis 

Kolegijos mokslo 

(meno) veiklai 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, analizuojama: 

 nauji mokslo tyrimų (meno) projektai/tyrimų kryptys, atsiradę 

kaip bendradarbiavimo su partneriais rezultatas, jų atitiktis 

Kolegijos misijai, mokslo (meno) veiklos strateginėms 

nuostatoms ir Kolegijos studijų programų poreikiams; 

 su partneriais  organizuotos konferencijos ir (arba) kiti 

mokslo (meno) renginiai, jų atitiktis Kolegijos misijai, mokslo 

(meno) veiklos strateginėms nuostatoms ir Kolegijos studijų 

programų poreikiams. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės 

bei veiklos tobulinimo rekomendacijos. 

  

 PR-4.1 

Rezultatas 

Konkrečių poveikio 

visuomenės 

darniam vystymuisi 

priemonių 

įgyvendinimo 

veiksmingumas. 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojami PR-2.1 

rodiklio ataskaitoje įvardintų priemonių įgyvendinimo rezultatai 

pagal sritis – socialinę (kultūros), ekonomikos, aplinkos 

apsaugos. 

Rekomenduojama atkreipti dėmesį, kokiu tikslu, kokiomis 

formomis Kolegija bendradarbiauja su socialiniais ir verslo 

dokumentų 

analizė; studentų, 

dėstytojų 

apklausos 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos); 

Kokybės 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

partneriais, įgyvendindama į išorę orientuotas priemones; koks 

pastebimas bendradarbiavimo poveikis Kolegijai. 

 

Analizuojant pasirinktų Pasaulinio susitarimo principų 

įgyvendinimo Kolegijoje rezultatus, vertinami pokyčiai, įvykę 

Kolegijoje per vertinamąjį laikotarpį. 

Remiantis pasiekimų analize, formuluojamos atitinkamų veiklų 

tobulinimo rekomendacijos. 

valdymo skyrius 

(studentų, 

dėstytojų 

apklausų 

duomenys; 

Pasaulinio 

susitarimo 

ataskaita). 

 

 

11.4. POVEIKIS REGIONO IR VISOS ŠALIES RAIDAI 

8 lentelė 

Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

4. POVEIKIS REGIONO IR VISOS ŠALIES RAIDAI 

4.1. Poveikio regionų ir visos valstybės raidai tinkamumas 

4.1.1. Poveikio priemonių numatymas 

kolegijos misijoje ir strateginiuose 

dokumentuose 

PR-1 

Kontekstas 

Darnaus vystymosi 

strateginės 

nuostatos 

tarptautiniuose – 

Jungtinių Tautų 

Pasaulinio 

susitarimo, ES ir 

nacionaliniuose 

strateginiuose 

dokumentuose 

Vertinant kontekstą pagal šį rodiklį, analizuojamos su darnaus 

vystymosi praktiniu įgyvendinimu susijusios nuostatos 

aktualiuose Jungtinių Tautų, ES ir nacionaliniuose 

strateginiuose dokumentuose, atkreipiant dėmesį į:  

 aktualias visuomenės darnaus vystymosi problemas, prie 

kurių sprendimo galėtų prisidėti Kolegija;  

 JT Pasaulinio susitarimo principus, pasirinktus įgyvendini 

Kolegijoje – pagarbą ţmogaus ir darbuotojų teisėms, kovą su 

korupcija, aplinkos apsaugą ir išteklių tausojimą (bet jais 

neapsiribojant); 

Dokumentų 

analizė 

Pasaulinio 

susitarimo 

dokumentai –  

http:/ / 

www.unglobalc

ompact.org/ 

docs/ 

issues_doc/ 

PRME/ 

Practical_Guide

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

(pavyzdţiui, 

Lietuva 2030, 

Nacionalinė 

paţangos programa, 

Nacionalinė 

darnaus vystymosi 

strategija ir kt.). 

 visuomenės darniam vystymuisi svarbias studentų ir dėstytojų 

kompetencijas. 

Pateikiamos dokumentų citatos, pagrindţiant jų sąsajas ir su 

kitomis Kolegijos veiklos sritimis –studijomis ir mokymusi visą 

gyvenimą bei mokslo (meno) veikla. 

_HEI.pdf ; 

http:/ / 

sustainabledevel

opment.un.org/ 

index.php?page

=view&type=10

06&menu=1348

&nr=1043 

Europos 

Sąjungos– 

Europa 2020 

(http:/ / 

ec.europa.eu/ 

europe2020/ 

index_lt.htm ); 

Lietuvos –

Lietuva 2030, 

Nacionalinė 

paţangos 

programa ir kt. 

(www.lrs.lt, 

www.lrvk.lt). 

PR-2.1 

Indėlis 

Kolegijos misijos ir 

strateginių nuostatų 

atitiktis valstybės ir 

(arba) regiono ūkio, 

kultūros ir 

socialinės raidos 

prioritetams. 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, Kolegijos strateginiuose 

dokumentuose bei jų įgyvendinimo priemonių planuose 

analizuojama, ar numatyta poveikio visuomenės raidai veikla 

(bet ja neapsiribojant): 

 mokslo populiarinimas ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaida – 

visuomenei, suinteresuotoms šalims, susijusių sektorių/ sričių 

politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms;  

 taikomieji/ uţsakomieji tyrimai ir (ar) mokslinių tyrimų 

rezultatų perteikimas verslo įmonėms, nevyriausybinėms 

organizacijoms, valstybės institucijoms; 

 moderniosios kultūros ir kultūros paveldo komunikacija, 

dalyvavimas kultūriniame gyvenime vietos, nacionaliniu, 

Dokumentų 

analizė 

Strateginės 

plėtros skyrius 

(duomenys apie 

Kolegijos 

projektus, 

sutartis dėl 

uţsakomųjų 

darbų); 

Mokslo skyrius 

(duomenys apie 

taikomuosius 

tyrimus) 

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm
http://www.lrs.lt/
http://www.lrvk.lt/
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

tarptautiniu mastu; 

 į bendrojo lavinimo ir kitokias mokyklas orientuota veikla; 

 veikla, orientuota į socialinės atskirties grupes, specialiųjų 

paslaugų ir paramos teikimas (uţ Kolegijos ribų); 

 aplinkos apsauga ir gamtos išteklių tausojimas ir kt. 

Pateikiant apibendrinančias išvadas, įvertinama, kaip aukščiau 

įvardintos veiklos turinys atitinka valstybės ir (arba) regiono 

raidos prioritetus ūkio, socialinės raidos bei kultūros ir aplinkos 

apsaugos srityse. 

4.1.2. Poveikio atitiktis valstybės ir 

(arba) regiono ūkio, kultūros ir socialinės 

raidos prioritetams 

PR-2.2 

Indėlis 

Kolegijos darnaus 

vystymosi 

nuostatos 

strateginiuose ir 

specialiuose veiklą 

reglamentuojančiuo

se dokumentuose. 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, Kolegijos strateginiuose 

dokumentuose bei jų įgyvendinimo priemonių planuose 

analizuojama, ar numatyta poveikio visuomenės raidai veikla 

(bet ja neapsiribojant): 

 mokslo populiarinimas ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaida – 

visuomenei, suinteresuotoms šalims, susijusių sektorių/ sričių 

politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms;  

 taikomieji/ uţsakomieji tyrimai ir (ar) mokslinių tyrimų 

rezultatų perteikimas verslo įmonėms, nevyriausybinėms 

organizacijoms, valstybės institucijoms; 

 moderniosios kultūros ir kultūros paveldo komunikacija, 

dalyvavimas kultūriniame gyvenime vietos, nacionaliniu, 

tarptautiniu mastu; 

 į bendrojo lavinimo ir kitokias mokyklas orientuota veikla; 

 veikla, orientuota į socialinės atskirties grupes, specialiųjų 

paslaugų ir paramos teikimas (uţ Kolegijos ribų); 

 aplinkos apsauga ir gamtos išteklių tausojimas ir kt. 

Pateikiant apibendrinančias išvadas, įvertinama, kaip aukščiau 

įvardintos veiklos turinys atitinka valstybės ir (arba) regiono 

raidos prioritetus ūkio, socialinės raidos bei kultūros ir aplinkos 

apsaugos srityse. 

Dokumentų 

analizė 

Strateginės 

plėtros skyrius 

(duomenys apie 

Kolegijos 

projektus, 

sutartis dėl 

uţsakomųjų 

darbų); 

Mokslo skyrius 

(duomenys apie 

taikomuosius 

tyrimus). 

4.2. Poveikio priemonių įgyvendinimo veiksmingumas 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

4.2.1. Konkrečių poveikio priemonių 

įgyvendinimo veiksmingumas 

PR-3 

Procesas 

Pasaulinio 

susitarimo principų 

įgyvendinimas 

Kolegijoje. 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, analizuojamas Pasaulinio 

susitarimo principų įgyvendinimo Kolegijos veikloje eiga: 

 Kolegijos dėstytojų, administracijos ir studentų 

bendradarbiavimas įgyvendinant į darnų vystymąsi orientuotus 

projektus;  

 į darnų vystymąsi orientuota praktinė veikla (išteklių 

tausojimas; „ţalieji pirkimai“, transporto strategija, atliekų 

kiekio maţinimas ir rūšiavimas, gyvensenos kaita ir pan.; 

 dalyvavimas vietos bendruomenės/ miesto darnaus vystymosi 

veiklose. 

Analizuojant Pasaulinio susitarimo veiklą rekomenduojama 

atkreipti dėmesį į informavimą apie ją vidinės ir išorinės 

komunikacijos priemonėmis, atskleidţiant aptariamų priemonių 

svarbą Kolegijos darnaus vystymosi aspektu. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės 

bei veiklos tobulinimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

ataskaitos); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(Pasaulinio 

susitarimo 

ataskaita). 

 PR 4.1 

Rezultatas 

Konkrečių poveikio 

visuomenės 

darniam vystymuisi 

priemonių 

įgyvendinimo 

veiksmingumas 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojami PR-2.1 

rodiklio ataskaitoje įvardintų priemonių įgyvendinimo rezultatai 

pagal sritis – socialinę (kultūros), ekonomikos, aplinkos 

apsaugos. 

Rekomenduojama atkreipti dėmesį, kokiu tikslu, kokiomis 

formomis Kolegija bendradarbiauja su socialiniais ir verslo 

partneriais, įgyvendindama į išorę orientuotas priemones; koks 

pastebimas bendradarbiavimo poveikis Kolegijai. 

 

Analizuojant pasirinktų Pasaulinio susitarimo principų 

įgyvendinimo Kolegijoje rezultatus, vertinami pokyčiai, įvykę 

Kolegijoje per vertinamąjį laikotarpį. 

Remiantis pasiekimų analize, formuluojamos atitinkamų veiklų 

tobulinimo rekomendacijos. 

Dokumentų 

analizė; studentų, 

dėstytojų 

apklausos 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(studentų, 

dėstytojų 

apklausų 

duomenys; 

Pasaulinio 

susitarimo 

atakaita). 

PR-8 

Rezultatas 

Studentų pasiūlytų 

socialinių/ kultūros, 

ekonomikos, 

technologijų ir 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį analizuojama:  

 įgyvendintų studentų baigiamųjų darbų, jų tiriamosios veiklos 

rezultatų aktualumas ir atitiktis bendruomenės, regiono, 

valstybės poreikiams/ plėtros prioritetams; 

Dokumentų 

analizė 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

ataskaitos); 
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

aplinkos apsaugos 

inovacijų įvairovė ir 

atitiktis 

bendruomenės, 

regiono, valstybės 

poreikiams 

studentų pasiūlytų inovacijų įvairovė ir atitiktis bendruomenės, 

regiono, valstybės poreikiams/ plėtros prioritetams. 

Studijų 

programų 

komitetai 

(ataskaitos dėl 

praktikų ir 

baigiamųjų 

darbų). 

4.2.2. Aktualių regionams ir visos šalies 

raidai temų įtraukimas į studentų 

praktikas ir baigiamuosius darbus 

PR-1 

Kontekstas 

Darnaus vystymosi 

strateginės 

nuostatos 

tarptautiniuose – 

Jungtinių Tautų 

Pasaulinio 

susitarimo, ES ir 

nacionaliniuose 

strateginiuose 

dokumentuose 

(pavyzdţiui, 

Lietuva 2030, 

Nacionalinė 

paţangos programa, 

Nacionalinė 

darnaus vystymosi 

strategija ir kt.). 

Vertinant kontekstą pagal šį rodiklį, analizuojamos su darnaus 

vystymosi praktiniu įgyvendinimu susijusios nuostatos 

aktualiuose Jungtinių Tautų, ES ir nacionaliniuose 

strateginiuose dokumentuose, atkreipiant dėmesį į:  

 aktualias visuomenės darnaus vystymosi problemas, prie 

kurių sprendimo galėtų prisidėti Kolegija;  

 JT Pasaulinio susitarimo principus, pasirinktus įgyvendini 

Kolegijoje – pagarbą ţmogaus ir darbuotojų teisėms, kovą su 

korupcija, aplinkos apsaugą ir išteklių tausojimą (bet jais 

neapsiribojant); 

 visuomenės darniam vystymuisi svarbias studentų ir dėstytojų 

kompetencijas. 

Pateikiamos dokumentų citatos, pagrindţiant jų sąsajas ir su 

kitomis Kolegijos veiklos sritimis –studijomis ir mokymusi visą 

gyvenimą bei mokslo (meno) veikla. 

Dokumentų 

analizė 

Pasaulinio 

susitarimo 

dokumentai –  

http:/ / 

www.unglobalc

ompact.org/ 

docs/ 

issues_doc/ 

PRME/ 

Practical_Guide

_HEI.pdf ; 

http:/ / 

sustainabledevel

opment.un.org/ 

index.php?page

=view&type=10

06&menu=1348

&nr=1043Europ

os Sąjungos– 

Europa 2020 

(http:/ / 

ec.europa.eu/ 

europe2020/ 

index_lt.htm); 

Lietuvos –

Lietuva 2030, 

Nacionalinė 

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/PRME/Practical_Guide_HEI.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1043
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

paţangos 

programa ir kt. 

(www.lrs.lt, 

www.lrvk.lt) 

PR-5.1 

Kontekstas 

Darnaus vystymosi 

kompetencijos 

Darnaus vystymosi kompetencijų sąrašas (1 priedas) ir 

Rekomenduojamų darnaus vystymosi temų sąrašas (2 priedas) 

yra pagrindas analizuoti šio lygmens indėlio ir proceso 

rodiklius. 

Atsiţvelgus į šalies ir (arba) regionų darnaus vystymosi 

aktualijas, šiuos sąrašus siūloma papildyti. 

Dokumentų 

analizė 
JT (2009) 
Learning from 

each other: the 

UNECE 

Strategy for 

Education for 

Sustainable 

Development, 

United Nations, 

New York and 

Geneva, 2009 – 

prieiga 

internete: 

www.unece.org  

PR-5.2 

Kontekstas 

Rekomenduojamo 

darnaus vystymosi 

temos 

PR-6 

Indėlis 

Darnaus vystymosi 

kompetencijų 

įtraukimas į studijų 

rezultatus studijų 

programose 

Vertinant indėlį pagal šį rodiklį, analizuojama studijų rezultatų 

formuluotės: 

 ar studijų rezultatų sudėtyje įvardintos darnaus vystymosi 

kompetencijos ir kokiai gebėjimų kategorijai (pagal Studijų 

pakopų aprašą) jos yra priskirtos;  

 ar darnaus vystymosi kompetencijoms ugdyti parinkti 

adekvatūs studijų metodai; 

 ar darnaus vystymosi kompetencijoms vertinti parinkti 

adekvatūs vertinimo metodai. 

Dokumentų 

analizė 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

ataskaitos); 

Studijų 

programų 

komitetai 

(posėdţių 

protokolai) 

PR-7 

Procesas 

Darnaus vystymosi 

temų, aktualių 

regiono ir visos 

šalies raidai, 

įtraukimas į studijų 

dalykus, studentų 

praktikas ir 

Vertinant procesą pagal šį rodiklį, analizuojami studijų dalykų 

aprašai šiais aspektais: 

 ar darnaus vystymosi temos yra įtrauktos į tinkamus studijų 

dalykų aprašus; 

 kokia darnaus vystymosi temų aprėptis pagal sritis – socialinę 

(kultūros), ekonomikos, aplinkos apsaugos. 

Taip pat analizuojama: 

Dokumentų 

analizė 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

ataskaitos); 

Studijų 

programų 

komitetai 

http://www.lrs.lt/
http://www.lrvk.lt/
http://www.unece.org/
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Vertinamoji sritis 

Kokybiniai rodikliai Vertinimo 

metodas 

(-ai) 

Informacijos 

šaltiniai 
Kodas Formuluotė Aprašymas  

baigiamuosius 

darbus. 
 studentų praktikų ir baigiamųjų darbų temų aktualumas ir 

potenciali įtaka regiono ir (arba) visos šalies raidai;  

 socialinių ir verslo partnerių dalyvavimas sudarant Kolegijos 

studentams sąlygas atlikti profesinės veiklos praktikas ir 

formuluojant baigiamųjų darbų temas. 

Apibendrintose išvadose formuluojamos Stiprybės ir Silpnybės; 

pateikiamos studijų programų tobulinimo rekomendacijos. 

(studijų 

programų 

analizė; 

ataskaitos dėl 

praktikų ir 

baigiamųjų 

darbų). 

4.2.3. Akademinio ir administracijos 

personalo visuomeninis aktyvumas ir 

pripaţinimas. 

PR-4.2 

Rezultatas 

Akademinio ir 

administracijos 

personalo 

visuomeninis 

aktyvumas ir 

pripaţinimas 

Vertinant rezultatą pagal šį rodiklį, analizuojama Kolegijos 

akademinio ir administracijos personalo veikla bei jos pokyčiai 

– ţemiau įvardintais aspektais (bet jais neapsiribojant): 

 mokslo populiarinimo straipsniai spaudoje, interneto 

portaluose; 

 viešos paskaitos; 

 parodos, plenerai, koncertinė veikla; 

 dalyvavimas asociacijose, draugijose, sąjungose,  

 dalyvavimas mokslo ţurnalų redkolegijose; 

 dalyvavimas dokumentų rengimo darbo grupėse, komisijose, 

komitetuose; 

 Kolegijos darbuotojams suteiktos nacionalinės kultūros ir 

meno premijos, mokslo premijos ir kt. apdovanojimai. 

Duomenų / 

statistikos analizė 

Fakultetai/ 

dekanai 

(Fakultetų 

veiklos 

ataskaitos); 

Kokybės 

valdymo skyrius 

(duomenys apie 

Kolegijos 

darbuotojų 

veiklą) 
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12. INFORMACIJOS ŠALTINIAI 
 

 

Daugiau apie poveikį regionų raidai galima paskaityti: 

1. http://www.oecd.org/edu/imhe/40139266.pdf 

2. http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5l4l1n9dg538.pdf?expires=1349939668&id=id&accname=guest&checksum=9ABB0C8D3D0C3B16C

6000450F7673B68 

3. http://www.oecd.org/edu/imhe/40033173.pdf 

 

http://www.oecd.org/edu/imhe/40139266.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5l4l1n9dg538.pdf?expires=1349939668&id=id&accname=guest&checksum=9ABB0C8D3D0C3B16C6000450F7673B68
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5l4l1n9dg538.pdf?expires=1349939668&id=id&accname=guest&checksum=9ABB0C8D3D0C3B16C6000450F7673B68
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5l4l1n9dg538.pdf?expires=1349939668&id=id&accname=guest&checksum=9ABB0C8D3D0C3B16C6000450F7673B68
http://www.oecd.org/edu/imhe/40033173.pdf

