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I. STRATEGINIS VALDYMAS 

1. Kolegija turėtų persvarstyti savo Statutą, kad jame 

būtų aiškiai apibrėžtos nuostatos dėl įvairių narių 

skaičiaus Akademinėje taryboje ir aiškiau apibrėžta 

įvairių narių skyrimo ar rinkimo į Akademinę tarybą 

tvarka.  

 

 

Apsvarstyti Kolegijos Akademinėje 

taryboje ir Kolegijos taryboje statuto 

63 punkto nuostatos keitimo galimybę 

dėl įvairių narių skyrimo ar rinkimo 

tvarkos į kolegijos Akademinę tarybą. 

 

  

 

• Siekiant nuoseklumo ir aiškumo, Kolegija persvarstė  ir patvirtino Statuto 

redakciją (2020 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1417), kurioje aiškiai apibrėžė nuostatas dėl įvairių narių 

skaičiaus Akademinėje taryboje.  

• Statuto redakcijos 58 punkto nuostata ,,<...> Akademinė taryba sudaroma 5 

metams iš 11 narių: 4 dėstytojai, 3 studentų atstovybės skiriami atstovai, 3 

docento ir vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys ir 

direktorius, kuris yra Akademinės tarybos narys pagal pareigas <...>”.  

• Didesnis studentų atstovų dalyvavimas Akademinės tarybos veikloje, 

užtikrina gero valdymo principą Kolegijoje (skaidrumas, atskaitomybė, 

įtrauktis, dalyvavimas, atliepiamumas), kuomet Kolegijos studentų 

interesams plačiau atstovaujama akademinių reikalų valdyme, sprendimų 

priėmime. 

• Akademinė taryba 2021 m. gruodžio 8 d. posėdyje (protokolo Nr. 14-5) 

patvirtino  Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos akademinės tarybos 

narių rinkimų ir įgaliojimų pasibaigimo tvarkos aprašą, kuriame konkrečiai 

apibrėžtos įvairių akademinės tarybos narių skyrimo, rinkimų, jų įgaliojimų 

pasibaigimo nuostatos.  

• Tiek Statutu, tiek Tvarkos aprašu Kolegija išsamiai reglamentavo 

Akademinės tarybos narių skyrimo, rinkimų, jų įgaliojimų pasibaigimo 

tvarką. 

2. Užtikrinti, kad su Kokybės vadovu galėtų susipažinti 

visi darbuotojai, t. y. paskelbti jį Kolegijos intranete. 

Kokybės vadovą paskelbti Kolegijos 

intranete. 
• Kokybės vadovas intranete paskelbtas 2015 m. I ketvirtyje. 

• Naujas Kokybės vadovas patvirtintas Vilniaus technologijų ir  dizaino 

kolegijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1-107. (Vilniaus 

technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus 2019 m. spalio 10 d. įsakymo 

Nr. 1-88 redakcija). Kokybės vadovui pritarta Akademinės tarybos 2018 m. 

lapkričio 22 d. posėdyje (protokolas Nr.14-4). (Akademinės tarybos 2019 m 

rugsėjo 27 d. posėdžio protokolas Nr. 14-5 redakcija). 

• Aktuali Kokybės vadovo redakcija skelbiama viešai 

https://en.vtdko.lt/images/Kokyb%C4%97s_vadovas_Patvirtintas_LT-

EN.pdf bei Kolegijos vieningo prisijungimo sistemoje VTDK SSO. 

https://en.vtdko.lt/images/Kokyb%C4%97s_vadovas_Patvirtintas_LT-EN.pdf
https://en.vtdko.lt/images/Kokyb%C4%97s_vadovas_Patvirtintas_LT-EN.pdf
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• Tiek 2018 m. patvirtintame Kokybės vadove, tiek 2019 m. Kokybės vadovo 

redakcijoje numatyta, kad Kolegijos vidinė kokybės vadybos sistema 

pagrįsta Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis 

ir gairėmis (toliau – ESG). Siekdama užtikrinti vidinės kokybės vadybos 

sistemos atitiktį ESG, Kolegija numatė konkrečias priemones, kurias taiko 

šių nuostatų ir gairių įgyvendinimui vykdant studijų veiklą ir ją tobulinant. 

3. Įdiegti sistemingesnę, dažniau taikomą ir ilgalaikę 

rizikos valdymo sistemą. 

Parengti ilgojo laikotarpio rizikos 

valdymo aprašą. 
• 2015 m. gruodžio 31 d. Kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-157 patvirtintas 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos ilgojo laikotarpio rizikų valdymo 

organizavimo tvarkos aprašas. 

• Aprašu reglamentuojama Kolegijos veiklos rizikos veiksnių identifikavimas, 

analizė ir stebėsena. Kasmetinis rizikų vertinimas trejų metų laikotarpiui 

leidžia identifikuoti rizikas pagal pagrindinius Kolegijos veiklos procesus 

atsižvelgiant į vidines ir išorines grėsmes, įvykusius pokyčius aplinkoje ir/ar 

Kolegijos viduje.  

• Identifikavus galimas rizikas yra nustatoma kiekvienos rizikos pasireiškimo 

tikimybė (didelė, vidutinė, maža), apibrėžiamas jos tolerancijos lygis (t. y. 

priimtinas Kolegijai rizikos dydis), galimas poveikis, numatomi prevenciniai 

veiksmai ir ištekliai, reikalingi rizikai mažinti. 

4. Persvarstyti biudžeto sudarymo ir investicijų 

planavimo procesus, patvirtinti vidutinio ir ilgojo 

laikotarpio planavimo tvarką.  

Peržiūrėti ir patvirtinti vidutinio ir 

ilgojo laikotarpio planavimo tvarką, 

persvarstant biudžeto sudarymo ir 

investicijų planavimo tvarką. 

Patvirtinus Viniaus technologijų ir dizaino kolegijos  finansų valdymo, 

biudžeto formavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, aiškiai apibrėžtas Kolegijos 

finansų valdymo modelis, kuris nustato pagrindinius finansų valdymo 

principus, lėšų paskirstymą, sudarant Kolegijos einamųjų metų pajamų ir 

išlaidų sąmatą (toliau – Biudžetas), Biudžeto vykdymo kontrolę ir kt.  

II. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 

5. Aktyviau siūlyti šiuo metu pagal poreikį 

organizuojamus ištęstinius profesinio rengimo kursus.  

1. Atlikti kolegijos siūlomų profesinio 

rengimo kursų pasiūlos analizę rinkos 

paklausos požiūriu. 

2. Identifikuoti aktualią kursų 

tematiką. 

3. Atnaujinti profesinio rengimo kursų 

programas. 

4. Parengti ir patvirtinti direktoriaus 

įsakymu kolegijos siūlomų profesinio 

rengimo kursų viešinimo ir pardavimo 

strategiją.  

• Kolegija atliko profesinio rengimo kursų rinkos poreikių analizę ir 

identifikavo aktualias kursų temas.  

• Kolegija, siekdama Strateginio plano vieno iš uždavinių ,,Didinti išorės 

organizacijų indėlį į studijas“ įgyvendinimo ir suvokdama, kad neformalus 

švietimas yra integrali švietimo dalis, o neformalaus švietimo dalyviai, 

asmenys, tobulinantys savo kompetencijas, 2017 m. kovo 1 d. kolegijos 

direktoriaus įsakymu Nr. 1-17 patvirtino Viešinimo strategiją 2017–2019 

metams. 

• Viešinimo strategijoje buvo numatytas vienas iš uždavinių  – ,,Skatinti 

suaugusiųjų ir jaunimo susidomėjimą kolegijos siūlomais neformalaus 

mokymo kursais“. 

• Uždavinio įgyvendinimui buvo numatytos priemonės, kurias įgyvendinus ir 
buvo pasiektas numatytas uždavinys. 
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• Atlikus rinkos poreikių analizę buvo atnaujintos kursų programos bei 

parengtos naujos.  

• Dalis neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų (pvz. BIM modeliuotojo 

mokymai; Sąmatininko mokymai; Skaitmeninio programinio valdymo (CNC) 

staklių operatoriaus-programuotojo mokymai;  Elektrosauga; Detalių 

gamybos techninės dokumentacijos rengimas; Detalių gamybos techninės 

dokumentacijos rengimas pažengusiam vartotojui; Automobilių techninės 

priežiūros specialistas; Gyvenamųjų erdvių interjero dekoravimas; Grafinis 

nuotraukų redagavimas; Kaligrafija; Animacijos mokykla suaugusiems; ir 

kt.) buvo įregistruotos ir patalpintos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir 

renginių registre. Šios programos viešinamos AIKOS sistemoje1, Kolegijos, 

Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos „Lineka“ (rubrika 

„Investuok į save“) svetainėse. 

• 4 neformaliojo mokymo programos (pvz. Skaitmeninio programinio 

valdymo (CNC) staklių operatoriaus-programuotojo; Automobilių techninės 

priežiūros specialisto; Sandėlininko; Kelio darbininko) buvo suderintos su 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais bei akredituotos Užimtumo 

tarnyboje. Kolegija, Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu, buvo įtraukta 

į suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymo teikėjų sąrašą. Šios 

programos skelbiamos Užimtumo tarnybos interneto tinklapyje. Programų 

akreditavimas, Kolegijos įtraukimas į švietimo ir tęstinio mokymo teikėjų 

sąrašą, įrodo Kolegijos gebėjimą parengti kokybiškas ir rinkai aktualias 

neformalaus mokymo programas.  

• 8 neformaliojo suaugusiųjų mokymo programos, tokios kaip Sandėlių ir 

terminalų paslaugų pardavimo organizavimas ir valdymas; Pašto siuntų 

transportavimo paslaugų pardavimo organizavimas ir valdymas; 

Transportavimo paslaugų pardavimų organizavimas ir valdymas; 

Elektroninis statybos darbų žurnalas; Statinio informacinis modeliavimas; 

Automobilių diagnostika; Brėžinių rengimas ir skaitymas detalių gamyboje; 

Programuojamos metalo apdirbimo staklės buvo parengtos pagal priemonę 

„Kompetencijų vaučeris“. Suaugusiųjų mokymai įmonėms buvo dotuojami 

pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių 

potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų 

vaučeris“. Programos buvo viešinamos VšĮ „Versli Lietuva“ ir Kolegijos 

                                                 
1 AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, kurios pagrindinis tikslas – teikti informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje. 
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interneto svetainėse. Kolegija buvo įtraukta į mokymo teikėjų sąrašą, kuris 

buvo skelbiamas VšĮ „Versli Lietuva“ interneto svetainėje.  

• Kolegija, siekdama plėtoti neformaliojo mokymo paslaugas regione bei 

tenkinti suaugusiųjų mokymosi poreikius, vertinamuoju laikotarpiu laimėjo 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skelbtą neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi programų rėmimo konkursą. 2017 m. 4066,00 

Eur finansavimas buvo skirtas Kolegijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi programai „Vizualinio meno kūrimo pagrindai asmens 

bendrosios kultūros ugdymui – piešimas ir kompozicija“. Šia programa buvo 

siekiama ne tik suteikti konkrečių meninės raiškos įgūdžių senjorams, bet ir 

padėti vyresnio amžiaus žmonėms tapti aktyviais kūrybinio proceso 

dalyviais, skatinti jų atvirumą naujovėms, didinti pasirengimą mokytis visą 

gyvenimą, įprasminti suaugusiųjų laisvalaikį, padėti priimti senėjimą kaip 

įdomų ir prasmingą gyvenimo laikotarpį, nejausti atskirties dėl amžiaus, likti 

aktyviais visuomenės nariais. Iš viso programą baigė 30 asmenų. 

• Platus Kolegijos neformalaus mokymo programų viešinimas, 

bendradarbiavimas su asociacija ,,Lineka“, Užimtumo tarnyba, VšĮ ,,Versli 

Lietuva“ padėjo pritraukti didesnį kursų klausytojų skaičių taip sudarant 

sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą.  

• Kolegija dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskelbtame ir 

Lietuvos mokinių neformaliojo centro organizuotame Neformaliojo vaikų 

švietimo projektų finansavimo konkurse, kurio tikslas – skatinti vaikų 

saviraišką, pozityvią socializaciją. Kolegija parengė 10 neformaliojo vaikų 

švietimo (NVŠ) programų2 kultūrinės edukacijos bei STEAM srityje: gamtos 

mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros siekdama sieti moksleivių kūrybiškumo ugdymą su moderniosiomis 

technologijomis, populiarindama Kolegiją tarp moksleivių. Visas 10 

neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavo Vilniaus m. savivaldybė. 

Programos įregistruotos ir patalpintos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir 

renginių registre. Pagal tris programas (Robotika, Animacijos mokykla, Meno 

laboratorija) vyko užsiėmimai moksleiviams Dizaino ir Technikos 

fakultetuose. Neformaliojo vaikų švietimo programos buvo viešinamos 

Vilniaus miesto savivaldybės administruojamoje interneto svetainėje 

„Besimokantis miestas“, AIKOS sistemoje, kolegijos interneto tinklapyje. 

• Kuriant tvarią Lietuvos ateitį bei skatinant užimtumo galimybes geležinkelių 

sektoriuje, 2021 m. pradėtos vykdyti naujos neformaliojo suaugusiųjų 

                                                 
2 Animacijos mokykla; Grafikos technikos; Juostinė fotografija (1,2); Kaligrafija; Meno laboratorija; Saugus ir draugiškas internetas; Elektronika, Robotika, Gamtos dėsniai iš arti, Jaunojo konstruktoriaus mokykla.  
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švietimo programos. 2021 m. vasario 17 dienos Lietuvos transporto saugos 

administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-51 „Dėl traukinio mašinistų 

neformaliojo mokymo programų patvirtinimo“ patvirtintos Traukinio 

mašinistų neformaliojo profesinio mokymo programos (asmenims, 

turintiems vidurinį išsilavinimą, (640 val. programa) bei asmenims, 

turintiems darbuotojo, kurio darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, 

pažymėjimą bei bendrąjį vidurinį išsilavinimą, (360 val. programa)). 2021 

m. balandžio 4 dienos Lietuvos transporto saugos administracijos 

direktoriaus sprendimu Nr. VSE-39 buvo gautas Traukinio mašinistų 

mokymo centro pripažinimo pažymėjimas, kuris suteikė teisę Kolegijai 

vykdyti mokymus pagal patvirtintas Traukinio mašinistų neformalaus 

profesinio mokymo programas. Tai vienintelis centras Lietuvoje, vykdantis 

traukinio mašinisto mokymus bei išduodantis pažymėjimus, suteikiančius 

teisę egzaminavimo centruose laikyti egzaminą traukinio mašinisto 

pažymėjimui gauti. 2021 m. Traukinio mašinistų neformaliojo profesinio 

mokymo programą baigė 18 mokymo dalyvių. Mokymai vyko mišriu būdu. 

Teorinę medžiagą besimokantieji išklausė nuotoliniu būdu MS Teams 

platformoje, o praktinius darbus ir praktiką atliko AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ padaliniuose ir Kolegijos specializuotose riedmenų valdymo 

laboratorijose 

• Atliepiant geležinkelio transporto rinkos poreikius, 2021 m.  buvo parengtos 

dvi naujos neformalaus mokymo programos: 256 val. trukmės programa 

,,Automotrisių, drezinų ir drezinų kėlimo kranų neformaliojo profesinio 

mokymo programa“ ir 32 val. trukmės programa  ,,Automotrisių, drezinų ir 

drezinų kėlimo kranų peratestavimo mokymo programa“.  

• 256 val. neformalaus mokymo programą baigė 8 mokymo dalyviai įgydami 

Automotrisių, drezinų ir drezinų kėlimo kranų mašinisto kvalifikaciją. Pagal 

32 val. mokymo programą kvalifikaciją tobulino 19 mokymo dalyvių. 

• Vertinamuoju laikotarpiu neformalaus mokymosi programose dalyvavo 

1561 asmuo. 

6. Įvertinti, kaip būtų galima pašalinti studentų judumo 

kliūtis, siekiant didinti jo apimtis. 

Parengti Kolegijos studijų 

tarptautiškumo skatinimo strategiją. 
• Siekiant didinti studentų judumo apimtis, Kolegijos akademinių reikalų 

valdymo organas Akademinė taryba patvirtino:  

Tarptautiškumo plėtros strategiją 2015–2017 metams (2015 m. gruodžio 4 

d. posėdis, protokolas Nr. 14-5);  

Tarptautiškumo plėtros strategiją 2018–2020 metams (2018 m. kovo 16 d. 

posėdis,  protokolas 14-2); 
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Tarptautiškumo plėtros strategiją 2020–2025 metams (2020 m. kovo 12 d. 

posėdis, protokolas Nr.14-2). 

• Atsižvelgiant į strategijose numatytus tikslus ir uždavinius, vertinamuoju 

laikotarpiu informacija apie studentų galimybes dalyvauti judumo 

programose buvo pateikiama Kolegijos interneto tiklalapyje bei viešinama 

keliais būdai: 

– buvo organizuojami fakultetuose informaciniai susitikimai su studentais, 

kurių metu studentai buvo informuojami apie galimybes dalyvauti judumo 

programose, judumo konkurso tvarka, kaip pasirinkti judumo partnerius ir 

parengti reikalingus dokumentus. Ketinantiems dalyvauti judumo konkurse, 

fakulteto tarptautinių ryšių koordinatorė organizavo individualias 

konsultacijas. Visi judumo konkurso dalyviai elektroniniu paštu buvo 

informuojami apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, 

gautų paraiškų skaičių ir atrankos rezultatus. Konkursą laimėjusiems 

dalyviams Kolegijos tarptautinių ryšių skyrius organizavo informacinius 

susirinkimus, paaiškino tolesnius veiksmus, sudarė sutartis ir rengė kitus 

reikalingus dokumentus. 

– Informacija apie įvykusį judumą vertinamuoju laikotarpiu buvo viešinama 

tarp studentų ir dėstytojų, t. y. grįžusių studentų įgūdžių sklaida . Tam tikslui, 

ne rečiau kaip du kartus per metus, buvo organizuojami susitikimai 

studentams su studentais dalyvavusiais judumo programoje (studijoms ir 

praktikai). Šių susitikimų metu buvo dalinamasi įgyta studijų patirtimi, 

iškilusiais iššūkiais, pateikiamos įžvalgos ir pasiūlymai įvairiais aktualiais 

judumui klausimai. Tokių susitikimų metu vyko judumo studijų ir praktikos 

stažuočių pristatymai.  

– Populiarinat studentų judumą ir siekiant dar didesnio jų aktyvumo 

dalyvauti judumo programose, Kolegijos interneto tinklapyje, facebook 

paskyroje buvo talpinami straipsnių ciklai „Erasmus+“ studijas 

išbandžiusių studentų patirtys“,  „Erasmus+“ praktiką išbandžiusių 

studentų patirtys“. 

– Siekiant dar labiau motyvuoti studentus dalyvauti judumo programose, 

padėti jiems pasirinkti užsienio partnerines institucijas fakultetuose buvo 

paskirti ,,Erasmus+“ koordinatoriai. 

• Vertinamuoju laikotarpiu išsiplėtė tarptautinių parterių tinklas, o tai sudaro 

Kolegijos studentams platesnį dalinių studijų arba praktikos pasirinkimo 

vietų skaičių užsienio aukštosiose mokyklose ar įmonėse.  

 



7 

 

Išorinio vertinimo rekomendacijų turinys 
Rekomendacijų įgyvendinimui 

numatytos priemonės 
Pasiekta pažanga 

III. MOKSLO IR MENO VEIKLA 

7. Sukurti taikomųjų mokslinių tyrimų strategiją, kuri 

leistų daugiau dėmesio skirti svarbiausioms veiklos 

sritims ir vertinti tokios veiklos efektyvumą. 

Strategijoje turėtų būti numatyta, kaip Kolegija galėtų 

sustiprinti savo tyrėjų pajėgumus. 

 

Parengti ir patvirtinti Akademinėje 

taryboje Kolegijos taikomųjų 

mokslinių tyrimų strategiją. 

 

• Siekiant sustiprinti Kolegijoje vykdomą  mokslo taikomąją, eksperimentinę 

veiklą, Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas Akademinė taryba 

patvirtino:  

• Taikomosios Mokslinės veiklos strategiją 2016-2018 metams (Patvirtinta 

Akademinės tarybos 2016 m.  balandžio 27 d. posėdis, protokolo Nr. 14-4); 

• Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos strategija 

2019–2027 metams (Patvirtinta Akademinės tarybos 2019 m. kovo 15 d.  

posėdyje, protokolo Nr. 14-2). 

• Strategijose išskirtos mokslo kryptys, kuriose Kolegija nuosekliai vykdo 

taikomąją mokslinę, eksperimentinę veiklą. 

• Vadovaujantis Mokslinės taikomosios veiklos strategiją 2016–2018 metams, 

2017 m. Kolegijoje buvo įsteigtas Mokslo fondas. Šis fondas, skirtas skatinti 

Kolegijos dėstytojus, kurie kokybiškai ir produktyviai dirba mokslinį 

(meninį) darbą, remti dėstytojų mokslinės produkcijos sklaidą tarptautinėse 

duomenų bazėse bei jų dalyvavimą konferencijose.  

• Mokslo fondo lėšos – Kolegijos biudžeto lėšų dalis, skirta remti mokslinę 

(meninę) veiklą ir eksperimentinę plėtrą. 

• Vertinamuoju laikotarpiu iš Kolegijos lėšų Mokslo fondui buvo skirta 250 

tūks. Eur.  

• Įsteigus Mokslo fondą ir skatinant dėstytojus iš šio fondo lėšų, Kolegijos 

dėstytojai daugiau publikavo aukšto lygio mokslinių straipsnių tarptautinėse 

duomenų bazėse: 

Vertinamuoju laikotarpiu bendras VTDK mokslo publikacijų skaičius, 

įtrauktų į Clarivate Analytics Web of Science / Scopus duomenų bazes, 

išaugo iki 33 publikacijų. Ženklus mokslo publikacijų skaičiaus augimas 

Clarivate Analytics Web of Science / Scopus duomenų bazėse didėjo nuo 14 

publikacijų 2012–2016 m. iki 33 publikacijų 2017–2021 m., t. y. padidėjimas 

2,4 karto. Lietuvos mokslo tarybai vertinant Kolegijos mokslo taikomąją, 

eksperimentinę, meninę veiklą, 2020 m. už mokslo publikacijas Kolegijai 

skirta 102,07 taškų suma. Toks ženklus mokslo publikacijų padidėjimas rodo 

išaugusias dėstytojų tyrimines kompetencijas, taikomųjų mokslinių tyrimų 

formavimosi kultūrą, dėstytojų motyvavimą už mokslo produkciją. 

8. Išsamiau apsvarstyti, kaip taikomųjų mokslo tyrimų 

veikla galėtų sistemingai ir nuosekliai daryti poveikį 

studijų programos kokybei.  

Parengti taikomųjų mokslinių tyrimų 

ir studijų integracijos modelį, 

orientuotą į studijų kokybės gerinimą. 

Kiekvienų studijų metų pradžioje studijų programų komitetai analizuoja 

praėjusiais studijų metais studijų kryptyse atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų 

rezultatus. Įvertinus rezultatus, studijų programų komitetai numato priemones 

studijų turiniui tobulinti. Pavyzdžiui, atnaujinami laboratorinių darbų aprašai, 
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Išorinio vertinimo rekomendacijų turinys 
Rekomendacijų įgyvendinimui 

numatytos priemonės 
Pasiekta pažanga 

juos papildant naujais laboratoriniais darbais; parengiamos naujos praktinių bei 

kursinių darbų užduotys. 

 

   

 


