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ĮVADAS 

 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau – Kolegija, VTDK) yra Lietuvos Respublikos 

valstybinė aukštoji mokykla. Kolegijos steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kolegija 

susiformavo 2008 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 785 reorganizuotą 

Vilniaus technikos kolegiją prijungus prie Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos. Vilniaus statybos ir 

dizaino kolegijos pavadinimas buvo pakeistas į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją. Kolegija 

yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, turinti autonomiją, derinamą su 

atskaitomybe visuomenei ir apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, 

grindžiamą savivaldos principu, akademine laisve ir pagarba žmogaus teisėms. Kolegijos pagrindinė 

veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – koleginių studijų vykdymas. Kolegijoje 

vykdomos koleginės studijos, grindžiamos profesionalia praktika ir taikomaisiais moksliniais 

tyrimais, eksperimentine plėtra, profesionaliuoju menu, teikiamas aukštasis koleginis išsilavinimas, 

sudaromos sąlygos asmenims mokytis visą gyvenimą. Studentams, baigusiems koleginių studijų 

programas, suteikiamas atitinkamos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba 

profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija bei išduodamas profesinio bakalauro diplomas ir 

diplomo priedėlis – neatskiriama profesinio bakalauro diplomo dalis, diplomą papildantis 

dokumentas, kuriame nurodomas studijų programos pavadinimas ir informacija apie pasiektus studijų 

rezultatus. Kolegija socialinę atsakomybę sieja su darniu regiono vystymu, bendradarbiaujant su 

verslo atstovais bei ugdant asmenų ir Kolegijos bendruomenės gebėjimus savarankiškai ir kūrybiškai 

mąstyti. Teisiniu atžvilgiu kolegijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Kolegijos statutu, kitais teisės aktais.  

 Kolegijos valdymo struktūra užtikrina tinkamą studijų vykdymą. Kolegialūs valdymo organai 

institucijoje yra Kolegijos Taryba ir Akademinė taryba, vienasmenis valdymo organas – Kolegijos 

direktorius. Studentų interesams atstovauja Studentų atstovybė. VTDK yra trys fakultetai: Dizaino, 

Statybos ir Technikos. Fakultetams1 priklauso katedros2. Studijų programų kokybę užtikrina Studijų 

programų komitetai3. Studijų programų komitetams vadovauja studijų programų vadovai, kurie 

atsakingi už studijų programų tikslų įgyvendinimą ir nuolatinę studijų programų kokybės priežiūrą. 

VTDK struktūriniai padaliniai turi aiškiai apibrėžtas funkcijas bei tarpusavio sąsajas. Skatinant 

fakultetų ir katedrų savarankiškumą, operatyviau sprendžiant akademinės veiklos, socialinės 

partnerystės ir kitus su studijų procesu susijusius klausimus, akademinės veiklos planavimas 

decentralizuotas. VTDK centralizuotai administruoja finansinių ir materialiųjų išteklių apskaitą ir 

panaudojimą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, personalo priėmimą ir atleidimą, studentų 

priėmimą ir išbraukimą. Žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos yra vykdomos atitinkamuose 

Kolegijos padaliniuose pagal padalinių veiklos nuostatuose apibrėžtus įgaliojimus. Tarp struktūrinių 

padalinių vyrauja komandinis darbas. 

 VTDK vykdoma 16 studijų programų 11 studijų krypčių, iš kurių 2 studijų krypčių programos 

vykdomos Dizaino fakultete (dizainas; medijų menas), 3 studijų krypčių programos Statybos 

fakultete (statybos inžinerija; matavimų inžinerija; vadyba) ir 6 studijų krypčių (informatikos 

inžinerija, mechanikos inžinerija, energijos inžinerija, elektros inžinerija, elektronikos inžinerija, 

transporto inžinerija) programos realizuojamos Technikos fakultete. VTDK dominuoja inžinerijos 

mokslų krypčių grupės studijos. Kolegija Vilniaus regione turi konkurencinį pranašumą tarp kitų 

Vilniaus miesto kolegijų dėl studijų programų unikalumo ir inžinerinių bei dizaino studijų sinergijos. 

                                                           
1 Fakulteto nuostatai. Patvirtinti Akademinės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1. (Patvirtinti 

Akademinės tarybos 2013 m. birželio 10 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5 redakcija). 
2 Katedros nuostatai. Patvirtinti Akademinės tarybos 2013-06-10 posėdyje protokolo Nr. 14-4 
3Studijų programų komitetų nuostatai. Patvirtinti Akademinės tarybos 2016 m. spalio 25d. posėdyje protokolu Nr. 14-8. 
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             Kolegijos vidinė kokybės vadybos sistema pagrįsta Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės 

užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (toliau – ESG)4. Siekdama užtikrinti vidinės kokybės vadybos 

sistemos atitiktį ESG, Kolegija numatė konkrečias priemones, kurias taiko šių nuostatų ir gairių 

įgyvendinimui vykdant studijų veiklą ir jas tobulinant.  

             Kolegijos veikla nuolat tobulinama atsižvelgiant į vidinio ir išorinio vertinimo išvadas. 

             Kolegijos Kokybės vadovą rengia ir atnaujina Kolegijos Kokybės  ir dokumentų valdymo 

tarnybos vadovas. Kokybės vadovą tvirtina Kolegijos direktorius pritarus Kolegijos akademinei 

tarybai.  

 

1. KOLEGIJOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO POLITIKA 

 Remiantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis 

Kolegija  sukūrė ir diegia vidinę kokybės vadybos sistemą, kuri skirta užtikrinti Kolegijos veiklų 

kokybę pateisinti vidinių ir išorinių socialinių dalininkų5 lūkesčius, suteikdama jiems abipusiai 

sutarto kokybės lygio paslaugas, neatsiejamas nuo nuolatinio VTDK studijų teikimo veiklos gerinimo 

ir jos procesų tobulinimo. 

 Taip pat Kolegija sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendina, prižiūri ir nuolat gerina vidinę 

kokybės vadybos sistemą, kad užtikrintų teikiamas kokybiškas studijų, taikomosios mokslinės, 

meninės, konsultacinės veiklos paslaugas, kurios atitiktų vidinių ir išorinių socialinių dalininkų 

lūkesčius bei sugebėjimą prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų. Į kokybės užtikrinimo politikos 

kūrimą ir įgyvendinimą įtrauktos viso suinteresuotos šalys. 

 Kolegijos kokybės užtikrinimo sistema atliepia procesinį, sisteminį požiūrį, orientuotą į 

Kolegijos veiklos efektyvumo didinimą, nuolatinį tobulinimą, vidinių ir išorinių socialinių dalininkų 

poreikių tenkinimą. Vidine kokybės vadybos sistema siekiama užtikrinti studijų kokybę įgyvendinant 

Kolegijos misiją bei siekiant Kolegijos statute įvardintų tikslų. Vidinis studijų kokybės 

užtikrinimas apima Kolegijos, fakulteto, katedros, studijų programos komiteto lygmenis. 

 Vidinė kokybės vadybos sistema apima visą Kolegijos veiklą. Kolegijoje nustatyti 

pagrindiniai paslaugų teikimo procesai ir kiti Kolegijos veiklos procesai, būtini teikiamų paslaugų 

kokybei užtikrinti, t. y. veiklos valdymo ir palaikomieji procesai. Kiekvienam procesui yra priskirti 

atsakingi asmenys, kurie prižiūri procesą, jį gerina ir nustatyti matavimo rodikliai sudaro sąlygas 

objektyviai vertinti veiklos rezultatyvumą. Visų Kolegijos veiklos procesų valdymo esmė – 

atsakomybės ir atskaitomybės dermė. Kolegijos veiklos procesų sąveikos schema pateikta 1 

paveiksle.  

 Kokybės politika yra paremta Kolegijos strategija – politikoje išdėstyta kaip kokybė 

suprantama per Kolegijos strateginių krypčių prizmę: Inžinerijos ir dizaino srities specialistų praktikų 

ugdymo kokybės užtikrinimą, Partnerystės užtikrinimą, Inovatyvumo plėtojimą, Verslumo 

skatinimą, Profesionalios organizacijos kūrimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės patvirtintos Ministrų konferencijos Jerevane 

2015 m. gegužės 14-15 d. 
5 Sąvokos apibrėžtos Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatuose ir gairėse. 
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 Kolegijoje teikiamų paslaugų kokybei ir nuolatiniam jų tobulinimui teikiamas aukščiausias 

prioritetas. Kolegija vykdydama studijas, taikomąją mokslinę, meninę, konsultacinę veiklą, kokybę 

įvardija kaip: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Kolegijos procesų schema 
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Kokybės kultūra Kolegijoje kuriama puoselėjant šias organizacijos vertybes:  

− PROFESIONALUMAS.  

Profesinis reiklumas, nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, kūrybiškumas.  

 

− AKADEMINĖ ETIKA.  

Tolerancija, pagarba, sąžiningumas ir atsakomybė. 

  

− INICIATYVUMAS. 

 Inovatyvumas, ryžtas imtis pokyčių ir siekti užsibrėžtų tikslų.  

 

− PARTNERYSTĖ. 

Kolegialumas, integralumas, sutelktumas, tradicijų puoselėjimas, komandinis darbas siekiant bendrų 

tikslų. 

 

− SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ. 

Kolegijos darbuotojų, studentų ir visuomenės interesų darna, skaidri veikla, etiški sprendimai, 

pilietiškumas ir aplinkos tausojimas. 

 Įgyvendinant kokybės vadybos sistemos funkcionavimą, Kolegijos bendruomenė 

įsipareigoja:  
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 1. Užtikrinti tikslingą specialistų, įgyvendinsiančių technologijų ir dizaino inovacijas, 

rengimą. 

 2. Sukurti dėstytojų kompetencijų tobulinimo sistemą. 

 3. Optimizuoti ir įveiklinti inovatyvių studijų poreikius atitinkančią infrastruktūrą. 

 4. Aktualizuoti studijų programų turinį ir didaktiką užtikrinant absolventų karjeros 

perspektyvą. 

            5. Optimizuoti studijų ir mokymo programų paketą. 

 6. Užtikrinti studentų akademinės ir socialinės raidos sąlygas. 

 7. Plėtoti partnerystę vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus, grįstus verslo ir visuomenės 

poreikiais.  

 8. Perteikti visuomenei mokslinės ir inovatyvios praktinės veiklos rezultatus. 

 9. Puoselėti akademinę etiką, užtikrinti lygias galimybes. 

 Kolegijoje į kokybės užtikrinimą taip pat orientuotas planavimas, vertinimas ir stebėsena. 

Sukurtos aiškios ir nuoseklios planavimo procedūros. Vidiniam vertinimui pasitelkiamas: 

 ˗˗ strateginis planas → dėstytojo metinis veiklos planas→ katedros metinis veiklos planas→ 

studijų programos komiteto metinis veiklos planas→ fakulteto metinis veiklos planas→ Kolegijos 

metinis veiklos planas. 

 Vertinimas (suplanuotų rodiklių pasiekimas) vyksta tam tikrais pjūviais visą laiką (planų 

įgyvendinimo stebėsena, kasmetiniai vertinamieji pokalbiai, studijų programų vidinis vertinimas, 

dėstytojų atestacija). Didelis dėmesys skiriamas grįžtamajam ryšiui. 

 Kolegijoje kaip vienas svarbiausių kokybės užtikrinimą lemiančių veiksnių ̠ ˗ visavertis 

Kolegijos bendruomenės įtraukimas į vidinį kokybės užtikrinimo procesą ir kiekvieno 

bendruomenės nario atsakomybė ir atskaitomybė  už savo veiklos rezultatus. 

 Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės  yra pamatinis 

kryptį nurodantis dokumentas, o ESG taikymas Kolegijos vidiniame studijų kokybės užtikrinime 

labai svarbus dėl kelių priežasčių: 

 − padeda valdant studijų kokybę veikti kryptingai, pasitikrinant, atnaujinant veiklos 

procesus; 

 − ESG natūrali Kolegijos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos sudedamoji dalis. 

  Kolegija tobulina ir atnaujina įdiegtą kokybės vadybos sistemą, grindžiamą aukštojo mokslo 

kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis, Kolegijos Integruota plėtros strategija, Kolegijos 

strateginiu veiklos planu. Kolegija kuria savo institucijos kokybės kultūrą, kurioje svarbus kiekvieno 

akademinės bendruomenės nario indėlis bei aiškus atsakomybės pasiskirstymas. 

   

2. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA 

 Kolegijos kokybės vadybos sistema kuriama ir tobulinama vadovaujantis Kolegijos misija, 

vertybėmis, Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis, socialinės 

atsakomybės, darnaus vystymosi, bendradarbiavimo ir partnerystės principais, juos pritaikant 

studentų ir darbuotojų poreikių tenkinimui, studijų proceso kokybės valdymui, veiklos rezultatų 

tobulinimui ir neatitikčių šalinimui, bendradarbiavimo su užsienio partneriais didinimui ir kitoms 

veikloms. Kolegijos kokybės vadyba  yra grindžiama šiais bendraisiais principais: 
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1 principas. Orientacija į subalansuotus rezultatus. Kolegija įgyvendina savo misiją ir siekia 

vizijos planuodama ir pasiekdama subalansuotus rezultatus, kurie atitinka tiek trumpalaikius, tiek 

ilgalaikius vidinių ir išorinių dalininkų poreikius arba juos viršija. 

2 principas. Pridėtinės vertės vidiniams ir išoriniams socialiniams dalininkams kūrimas. 

Kolegija siekia kuo tiksliau nustatyti vidinių ir išorinių socialinių dalininkų poreikius ir lūkesčius, 

atitinkamai tobulinti veiklos kokybę, kad jos teikiamos paslaugos sukurtų didesnę pridėtinę vertę 

vidiniams ir išoriniams socialiniams  dalininkams. 

3 principas. Lyderystės siekimas su vizija, įkvėpimu ir integralumu. Vadovybė kuria Kolegijos 

ateitį turėdama aiškią viziją, ją tinkamai perteikdama ir rodydama pavyzdį savo elgesiu. Į ilgalaikių 

tikslų įgyvendinimo procesą įtraukia visą Kolegijos bendruomenę.  

4 principas. Valdymas per procesus. Kolegijos valdymas yra paremtas struktūruotais ir strategiškai 

suderintais procesais, kurie kartu su faktais pagrįstais sprendimais, padeda Kolegijai pasiekti 

subalansuotus ir tvarius rezultatus. Nuolatinis veiklos tobulinimas ir priimamų sprendimų 

efektyvumas Kolegijoje remiasi duomenų ir informacijos analize. 

5 principas. Sėkmės siekimas per žmones. Derinant Kolegijos ir individualius Kolegijos 

bendruomenės narių tikslus kuriama ir puoselėjama įgaliojimų suteikimo kultūra, kuri skatina 

kiekvieną Kolegijos bendruomenės narį prisidėti prie Kolegijos tikslų įgyvendinimo, įsitraukimo į 

nuolatinio kokybės tobulinimo veiklas. 
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6 principas. Kūrybiškumo ir inovatyvumo puoselėjimas. Siekiant veiklą vykdyti efektyviau ir 

sukurti didesnę pridėtinę vertę, Kolegija puoselėja bendruomenės narių kūrybiškumą paremdama jų 

iniciatyvas. 

7 principas. Bendradarbiavimo skatinimas. Kolegija skatina pasitikėjimu pagrįstus santykius su 

vidiniais ir išoriniais dalininkais, siekiant užtikrinti abipusę sėkmę. 

8 principas. Atsakomybės prisiėmimas už tvarią ateitį.  Kolegijoje tvari ateitis bei ilgalaikė sėkmė 

užtikrinama tenkinant visuomenės lūkesčius ir laikantis teisinių bei etikos normų. 

 Šių bendrųjų principų pagrindu formuluojami pagrindiniai Kolegijos kokybės užtikrinimo 

tikslai:  

      1. Užtikrinti aukščiausią inžinerijos ir dizaino srities specialistų praktikų ugdymo kokybę 

Lietuvoje (Ugdymo kokybė). 

      2. Skatinti aktyvų dėstytojų ir studentų įsitraukimą į taikomąją mokslinę ir meninę veiklą 

(Inovatyvumas). 

       3. Plėtoti strateginių partnerių tinklą (Partnerystė). 

       4. Diversifikuoti Kolegijos pajamų šaltinius (Verslumas). 

       5. Tobulinti Kolegijos valdymą, kuris įgalintų užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir vystyti 

inovatyvumą, partnerystę bei verslumą (Profesionali organizacija). 

 

3. KOLEGIJOS VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS  

DALYVIAI IR JŲ FUNKCIJOS  

 Kolegijos vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos dalyviai, atsakingi už ESG nuostatų 

įgyvendinimą: 

Kolegijos vidinės studijų kokybės 

užtikrinimo sistemos dalyviai 
ESG nuostata 

Akademinė taryba 1.1. Kokybės užtikrinimo politika. 

Akademinė taryba 

Katedra 

Studijų programos komitetas 

Fakulteto taryba 

1.2. Studijų programų kūrimas ir tvirtinimas. 

Studijų ir karjeros centras  

Katedra  

Studijų programos komitetas 

1.3. Į studentą orientuotas mokymas, mokymasis ir 

vertinimas. 

Studijų ir karjeros centras  

Fakultetas  

1.4. Studentų priėmimas, studijų eiga, pripažinimas ir 

diplomų išdavimas. 

Akademinė taryba  

Katedra 

Studijų programos komitetas 

Fakultetas  

1.5. Dėstytojai. 

Fakultetas  

Katedra 
1.6. Studijų ištekliai ir parama studentams 

Fakultetas  1.7. Informacijos valdymas. 

Fakultetas  

Studijų programos komitetas 
1.8. Viešas informavimas. 

Katedra  

Studijų programos komitetas 

1.9. Nuolatinė studijų programų stebėsena ir periodinis 

vertinimas. 

Kolegijos vadovybė  

Fakultetas  

Katedra  

Studijų programos komitetas 

1.10. Periodinis išorinis kokybės vertinimas. 
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 Vidinis studijų kokybės užtikrinimas vyksta keturiais lygmenimis: Kolegijos lygmuo, 

fakulteto lygmuo, katedros lygmuo, studijų programos komiteto lygmuo įgyvendinant atsakomybės 

ir atskaitomybės principą. 

 I. KOLEGIJO LYGMUO: 

 1. Akademinė taryba: 

 1.1. formuoja studijų kokybės politiką; 

  1.2. tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama6; 

 1.3. nustato studijų tvarką; 

 1.4. nustato studijų programų sudarymo ir vykdymo principus; 

 1.5. nustato studijų programų rengimo, atnaujinimo tvarką; 

 1.6. tvirtina naujas studijų programas; 

 1.7. nustato dėstytojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, tvirtina dėstytojų atestavimo ir 

konkursų eiti dėstytojo pareigas tvarką; 

 1.8.  tvirtina studijų kainas ir nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdamas į galimybes 

užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę. 

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas. Akademinės tarybos veiklą 

reglamentuoja Akademinės tarybos patvirtintas darbo reglamentas7. Akademinei tarybai vadovauja 

akademinės tarybos pirmininkas. Akademinės tarybos nutarimai viešai skelbiami Kolegijos 

interneto tinklapyje. Akademinė taryba kartą per metus atsiskaito Kolegijos bendruomenei už savo 

veiklą, pateikdama praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą. Akademinę tarybą sudaro 

dėstytojai, studentų atstovai. Akademinės tarybos narių kadencija – 5 metai. 

 

 2. Studijų ir karjeros centras: 

 2.1. kaupia ir teikia Kolegijos padaliniams, valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms 

statistinę informaciją apie studijuojančiuosius; 

 2.2. rengia studentų priėmimo į Kolegiją taisyklių projektus; 

 2.3. organizuoja, koordinuoja, vykdo studentų priėmimą, studijų programų viešinimą; 

 2.4.  vykdo Kolegijos baigimą liudijančių dokumentų ir jų dublikatų rengimą, apskaitą ir jų 

išdavimą studentams bei rengia ataskaitas apie jų panaudojimą; 

 2.5. administruoja ir rengia dokumentus studentų paramai (socialinės stipendijos, paskolos, 

parama išeivijos lietuviams, kariūnams, neįgaliesiems, sumokėtos studijų kainos kompensavimas). 

 2.6. konsultuoja studentus karjeros klausimais 

Kolegijos Studijų ir karjeros centro veiklos tikslas – studijų proceso administravimas Kolegijoje. 

Studijų ir karjeros centro darbuotojai atsiskaito Kolegijos direktoriaus pavaduotojui akademinei 

veiklai.   

                                                           
6 Mokslo ir studijų įstatymo 28 str. 2 d. 4 p. 
7 Akademinės tarybos darbo reglamentas. Patvirtinta Akademinės tarybos 2017 m. sausio 31 d. posėdyje (Akademinės 

tarybos 2018 m. sausio 26 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 redakcija) 
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 II. FAKULTETO LYGMUO: 

 1. Fakultetas: 

 1.1. organizuoja ir koordinuoja studijų procesą fakultete; 

 1.2. inicijuoja dėstytojų dalykinės, didaktinės kvalifikacijos tobulinimą; 

 1.3. teikia studentams grįžtamąjį ryšį dėl studijų kokybės tobulinimo; 

 1.4. organizuoja studijų procesui reikalingų materialinių išteklių įsigijimą; 

 1.5. įgyvendina mokymosi visą gyvenimą principus organizuojant neformalųjį ugdymą, 

tęstinį mokymą, atsižvelgiant į išorinių socialinių dalininkų bei atskirų asmenų interesus; 

 1.6. organizuoja konferencijas, seminarus, kvalifikacijos tobulinimo renginius 

 1.7. įgyvendina Akademinės tarybos, fakulteto tarybos priimtus nutarimus, Kolegijos 

direktoriaus įsakymus. 

 

Fakultetui vadovauja dekanas, kuris planuoja fakulteto veiklą ir kasmet už ją atsiskaito fakulteto 

tarybai ir Kolegijos direktoriui. 

 

 

 2. Fakulteto taryba:   

 1.1. svarsto ir tvirtina studijų programų tobulinimo priemones jei keičiasi nedidelė studijų 

programos dalis; 

 1.2. priima sprendimą dėl teikimo tvirtinti Kolegijos Akademinei tarybai ketinamą vykdyti 

studijų programą; 

 1.3. tvirtinta atnaujintą studijų programą (kai atnaujinama tik dalis studijų programos); 

 1.4. vykdo kasmetinį fakulteto dėstytojų vertinimą.  

 

Fakulteto taryba kasmet už savo veiklą atsiskaito fakulteto bendruomenei. 

 

 

 III. KATEDROS LYGMUO: 

 1. Katedra: 

 1.1. organizuoja studijų ir studentų studijų procesą, taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) 

meno veiklą, metodinį darbą; 

 1.2. diegia į studijų procesą pažangias mokymo ir studijų formas, metodus; 

 1.3. svarsto ir tvirtina dėstytojų parengtų vadovėlių, mokymo priemonių, konspektų ir kitos 

būtinos metodinės  mokymo(si) medžiagos tinkamumą studijoms, siūlo išleisti katedros dėstytojų 

parengtas priemones; 

 1.4. svarsto studijų programos keitimus; 

 1.5. organizuoja  studijų dalykų programų ir aprašų rengimą, baigiamųjų darbų vadovų, 

recenzentų skyrimą; 
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 1.6. nagrinėja ir vertina studijų kokybę bei absolventų pasirengimą praktiniam darbui; 

 1.7. teikia bibliotekai informaciją dėl studijų programų aprūpinimo mokslo ir mokomąja 

literatūra; 

 1.8. skiria mentorių naujai priimtiems dėstytojams (katedros vedėjas); 

 1.9. svarsto materialinių išteklių poreikį reikalingą studijų procesui ir teikia siūlymus dekanui. 

Katedros posėdžiuose sistemingai svarstomi studijų kokybės gerinimo klausimai. Dalyko 

dėstytojas koordinuoja studentų dalyko studijas semestro metu, informuoja fakulteto administraciją 

apie studentų akademinės drausmės ir tvarkos pažeidimus, studijų programos dalyko nesilaikymą. 

Dalyko dėstytojas kiekvienais metais atsiskaito katedros vedėjui už savo darbą ir dėstymo 

kokybę, o fakulteto taryba atlieka dėstytojo kasmetinį vertinimą. Kas penkeri metai vykdoma 

dėstytojų atestacija. Su dėstytoju, antrą kartą laimėjusiu viešą konkursą dėstytojo pareigoms eiti – 

sudaroma neterminuota darbo sutartis. 

Katedrai vadovauja katedros vedėjas skiriamas dekano teikimu Kolegijos direktoriaus įsakymu. 

Kiekvienais metais katedros vedėjas už savo veiklą atsiskaito fakulteto dekanai. 

 

 IV. STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO LYGMUO: 

 1. Studijų programos komitetas: 

 1.1. užtikrina studijų programos turinio ir dėstančio personalo atitikimą nacionaliniams  teisės 

aktams, naujausiems atitinkamos studijų krypties specialiems profesiniams ir moksliniams 

reikalavimams; 

 1.2. inicijuoja studijų programos keitimus ir atnaujinimus; 

 1.3. numato atitinkamos studijų programos tobulinimo priemones ir teikia jas svarstyti 

fakulteto tarybai; 

 1.4. analizuoja, vertina ir teikia siūlymus fakulteto tarybai apie studijų programos struktūros, 

turinio, dėstymo ir savarankiško bei kontaktinio studijų laiko santykio tinkamumo; 

 1.5. analizuoja ir tvirtina dalykų (modulių) programas, dalykų (modulių) turinį ir vertinimo 

formas; 

 1.6. analizuoja ir teikia siūlymus katedrai dėl studentų vertinimo formų pagrįstumo, 

patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo, viešumo; 

 1.7. analizuoja, bendradarbiaudamas su vidaus ir išorės socialiniais dalininkais, ir 

atsižvelgdamas į jų pasiūlymus, analizuoja programos studijų rezultatų atitiktį dalyko tikslams, 

dalyko tikslų ir studijų rezultatų dermę, teikia siūlymus katedrai dėl studijų plano, dalykų aprašų 

tobulinimo; 

 1.8. analizuoja studijų programos įgyvendinimui reikalingus bei turimus materialiuosius 

išteklius teikia siūlymus  katedrai dėl jų gerinimo; 

 1.9. analizuoja ir teikia siūlymus katedros vedėjui dėl baigiamųjų darbų temų tinkamumo, jų 

rengimo tvarkos; 

 1.10. peržiūri ne rečiau kaip kartą per semestrą studijų programos eigą ir studentų pasiekimų 

vertinimo rezultatus; 

 1.11. vykdo studijų programų paskesnę veiklą; 
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 1.13. analizuoja studentų, dėstytojų  ir socialinių partnerių apklausų rezultatus ir teikia 

grįžtamąjį ryšį; 

 1.13. analizuoja, darbo rinkos poreikius, Alumni ir darbdavių siūlymus dėl programos 

tobulinimo ir rengiamų specialistų poreikio. 

Studijų programų komitetų suformavimas buvo vienas iš reikšmingų studijų kokybės užtikrinimo 

pokyčių Kolegijoje. Kolegijoje veikia studijų programų komitetai, patvirtinti Studijų programų 

komitetų nuostatai. Studijų programų komitetų veikla, jos reglamentavimas ypač aktualus vidinėje 

studijų kokybės užtikrinimo sistemoje. Būtent Kolegijoje Studijų programos komitetas dirba su 

konkrečia studijų programa, jos atnaujinimu. Studijų programų komitetai susideda iš: studijų 

programos  komiteto vadovo, studentų, dėstytojų, darbdavių (išoriniai socialiniai dalininkai), 

absolventų, kurie baigė tą programą (išoriniai socialiniai dalininkai). Studijų programų komitetų 

sudėtys – tai visas suinteresuotąsias šalis apimantis darinys, atsakingas už nuoseklų kokybės 

priežiūros ir studijų programų tobulinimo procesą. Studijų programos komitetai 

bendradarbiauja su katedromis. 

Studijų programos komitetui vadovauja Studijų programos komiteto vadovas, kuris studijų metų 

pabaigoje atsiskaito fakulteto tarybai ir dekanui.   

 

 Kolegijos studentų interesams atstovauja Kolegijos studentų atstovybė. Studentai per 

savo atstovus deleguotus į studijų programų komitetus, fakultetų tarybas, akademinę tarybą, 

Kolegijos tarybą, dėstytojų atestacijos ir konkurso pareigoms eiti komisiją įsijungia į vidinį  studijų 

kokybės užtikrinimo procesą. Į Kolegijos, fakulteto administraciją, katedrą dėl studijų proceso 

tobulinimo, dėstytojų ir kito aptarnaujančio personalo darbo kokybės gali kreiptis ne tik studentų 

atstovybės nariai, bet ir visi Kolegijos studentai. Vieną - du kartus per studijų metus vyksta studentų 

apklausos studijų kokybei tobulinti. Apklausas organizuoja dėstytojas, katedra, fakultetas, Kokybės 

ir dokumentų valdymo tarnyba kartu su Studentų atstovybe. Už apklausų rezultatų grįžtamojo ryšio 

pateikimą studentams atsakingi fakultetų dekanai ir studijų programų komitetas. 

 Išoriniai socialiniai dalininkai savo nuomonę išreiškia dėl studijų kokybės dalyvaudami 

studijų programų komitetų, Akademinės tarybos veiklose, dėstytojų atestacijos ir viešo konkurso 

pareigoms eiti, kvalifikavimo komisijų, savianalizių rengimo grupių darbe taip pat ir dalyvaudami 

apskrito stalo diskusijose fakultete, katedroje, studijų programos komitete.  

 Kolegija dalyvauja periodiškame išoriniame kokybės vertinime institucijos bei studijų 

krypčių lygmeniu.  Kolegijoje kokybės užtikrinimas yra tęstinis procesas, kuris nesibaigia vien 

tik išoriniu grįžtamuoju ryšiu, vertinimo išvadomis ar paskesne veikla institucijos viduje. 

Kolegija užtikrina, kad į pažangą, padarytą po paskutinio išorinio vertinimo (institucinio, studijų 

krypčių), atsižvelgiama, kai ruošiamasi kitam išoriniam vertinimui. Kokybės užtikrinimas Kolegijoje 

– nuolatinis procesas. 

 Kokybės vadovo pakeitimai fiksuojami Kokybės vadovo pakeitimų žurnale, kurio forma 

pateikta 1 priede. 
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VIDINIO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO NUOSTATOS IR GAIRĖS 

 

1.1. Kokybės užtikrinimo politika 

 

 

Nuostata: 

Mokslo ir studijų institucijos turi turėti kokybės užtikrinimo politiką, kuri  būtų skelbiama 

viešai ir būtų institucijos strateginio valdymo dalis.  Vidiniai aukštosios mokyklos dalininkai8 

turėtų kurti ir įgyvendinti šią politiką per atitinkamas struktūras ir procesus, įtraukdami ir 

išorinius dalininkus9. 

 

 

1. Kolegija tobulina ir atnaujina studijų kokybės vadybos sistemą, grindžiamą aukštojo mokslo 

kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis, Kolegijos misija, tikslais, Kolegijos Integruota plėtros 

strategija, Kolegijos strateginiu veiklos planu.  

2. Kokybės politika yra paremta Kolegijos strategija – politikoje išdėstyta, kaip kokybė suprantama 

per Kolegijos strateginių krypčių prizmę: Inžinerijos ir dizaino srities specialistų praktikų ugdymo 

kokybės užtikrinimą, Partnerystės užtikrinimą, Inovatyvumo plėtojimą, Verslumo skatinimą, 

Profesionalios organizacijos kūrimą.  

3. Kolegija kuria savo institucijos kokybės kultūrą, kurioje svarbus kiekvieno akademinės 

bendruomenės nario indėlis bei aiškus atsakomybės ir atskaitomybės pasiskirstymas.  

4. Kolegijos vadovybė reguliariai peržiūri kokybės politiką, kad ji atitiktų Kolegijos strateginius 

tikslus, misiją, vidinių ir išorinių dalininkų lūkesčius. 

5. Kolegija kokybės politika perkelta į praktiką per vidinio kokybės užtikrinimo procesų įvairovę. 

6. Kolegija dalyvauja periodiškame išoriniame kokybės vertinime institucijos bei studijų krypčių 

lygmeniu.  Kolegijoje kokybės užtikrinimas yra tęstinis procesas, kuris nesibaigia vien tik išoriniu 

grįžtamuoju ryšiu, vertinimo išvadomis ar paskesne veikla institucijos viduje. Kolegija užtikrina, kad 

į pažangą, padarytą po paskutinio išorinio vertinimo (institucinio, studijų krypčių) atsižvelgiama, kai 

ruošiamasi kitam išoriniam vertinimui. Kokybės užtikrinimas Kolegijoje – nuolatinis procesas. 

7. Į Kolegijos kokybės užtikrinimą išorės dalininkai įsitraukia:  

7.1. Dalyvaudami Studijų programų komitetuose.  

7.2. Vesdami praktines paskaitas studentams (besidalindami savo profesinėmis žiniomis, sektoriaus 

tendencijomis bei naujovėmis praktinėse paskaitose).  

7.3. Vadovaudami studentų praktikoms, baigiamiesiems darbams. 

7.4. Recenzuodami studentų baigiamuosius darbus. 

7.5. Dalyvaudami baigiamųjų darbų gynimo kvalifikavimo komisijos darbe. 

7.6. Vykdydami bendrus su Kolegijos studentais, dėstytojais taikomosios mokslinės, 

eksperimentinės, meninės veiklos projektus.  

7.7.  Publikuodami bendras publikacijas su Kolegijos dėstytojais.  

7.8. Dalyvaudami bendrose praktinėse, mokslinėse konferencijose.  

                                                           
8 Dalininkai suprantami kaip visi institucijos viduje veikiantys asmenys, įskaitant studentus ir personalą. 
9 Išoriniai socialiniai dalininkai – darbdaviai ir kiti institucijos partneriai. 
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7.9. Sudarydami sąlygas Kolegijos dėstytojų kompetencijų tobulinimui (stažuotės, kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai) verslo įmonėse. 

7.10. Rengdami su Kolegijos dėstytojais bendrą mokomąją literatūrą.  

7.11. Dalyvaudami apskritojo stalo diskusijose studijų kokybei tobulinti.  

7.12. Kolegijos studentų savanorystė išorinių socialinių dalininkų viešuose renginiuose. 

8. Kolegijos kokybės politika skelbiama viešai. 

Nuostatą ,,Kokybės politikos užtikrinimas“ ir jos gaires Kolegijoje pagrindžia 

(reglamentuoja): 

 

1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos statutas. 
Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1328 (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 855 redakcija). Dokumentas skelbiamas viešai: 
https://vtdko.lt/statutas.html 

2. Integruotos plėtros strategija 2011-2021 metams. 
Patvirtinta Kolegijos tarybos 2011 m. spalio 5-12 d. posėdyje protokolo Nr. 13-1. 

Dokumentas skelbiamas viešai: 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Integruotos_pletros_strategija/vtdk_integruotos_pletros_strategija_2011_2021_m.pdf 

3. 2015–2017-ųjų metų strateginis veiklos planas. 
Patvirtintas Kolegijos tarybos 2015 m. kovo 19 d. posėdyje protokolo Nr. 13-2. 

4. 2018–2020-ųjų metų strateginis veiklos planas. 
Patvirtintas Kolegijos tarybos 2018 m. kovo 20 d. posėdyje protokolo Nr. 13-3. 

2018-2020 metų strateginis veiklos planas Kolegijos tarybos pripažintas netekusiu galios nuo 2019-04-12.  

5. 2019–2021-ųjų metų strateginis veiklos planas. 
Patvirtintas Kolegijos tarybos 2019 m. balandžio 12 d. posėdyje protokolo Nr. 13-3. 

Dokumentas įkeltas į vieningo prisijungimo sistemą VTDK SSO.  

Šiame 2019-2021-ųjų metų strateginiame veiklos plane patvirtinta nauja Kolegijos vizija. 

5.1. 2022–2027 metų Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos veiklos strategija. 
Patvirtintas Kolegijos tarybos 2021 m. birželio 30 d. posėdyje protokolo Nr. 13-3. 

Dokumentas įkeltas į vieningo prisijungimo sistemą VTDK SSO.  

5.2. 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 
Patvirtintas Kolegijos tarybos 2021 m. birželio 30 d. posėdyje protokolo Nr. 13-3. 

Dokumentas įkeltas į vieningo prisijungimo sistemą VTDK SSO.  

6. Kokybės vadovas. 
Patvirtintas 2012 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1-349 (Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus 2015 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1-110 redakcija). 

Dokumentas įkeltas į vieningo prisijungimo sistemą VTDK SSO.  

7. Studijų programos komiteto nuostatai. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2016 m. spalio 25 d. posėdyje protokolu Nr. 14-8.  

7.1. Kiekvienais metais Kolegijos direktoriaus įsakymu ,,Dėl studijų programų komitetų sudėčių patvirtinimo“10 

tvirtinamos studijų programų komitetų sudėtys ir studijų programos komiteto vadovas. Studijų programų sudėtyje yra 

Kolegijos vidiniai ir išoriniai socialiniai dalininkai. 

8.  Asistento, lektoriaus, docento pareigybės aprašymai.  
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-74.  

9. Kolegijos direktoriaus įsakymu tvirtinamos penkerių metų kadencijos fakultetų tarybų 

sudėtys.11 

                                                           
10

 Kolegijos direktoriaus įsakymai, patvirtinantys studijų programų komitetų sudėtis ir studijų programų komitetų 

vadovus: 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr.1-132; 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 1-108; 2019 m. spalio 11 d. 

direktoriaus įsakymas Nr. 1-91; 2018 m. spalio 3 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-92; 2017 m. spalio 23 d. direktoriaus 

įsakymas Nr. 1-128; 2016 m. rugsėjo 16 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-93. 
112022 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-15;  2020 m. spalio 6 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-120 „Dėl Vilniaus technologijų 

ir dizaino kolegijos direktoriaus 2017 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 1-112 „Dėl Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 

fakultetų tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo; 2019 m. kovo 19 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-21 „Dėl Vilniaus 

technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus 2017 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 1-112 „Dėl Vilniaus technologijų ir dizaino 

https://vtdko.lt/statutas.html
https://vtdko.lt/images/VTDK/Integruotos_pletros_strategija/vtdk_integruotos_pletros_strategija_2011_2021_m.pdf
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10. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos ir studento Studijų sutartis12. 

11. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos akademinės etikos kodeksas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2010 m. balandžio 21 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2015 m. 

birželio 19 d. posėdyje protokolu Nr.14-3 nauja redakcija; Akademinės tarybos 2017 m. birželio 27 d. posėdyje protokolu 

Nr. 14-6 nauja redakcija). 

Dokumentas skelbiamas viešai: 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/AKADEMINES_ETIKOS_KODEKSAS.pdf 

12. Etikos komiteto veiklos nuostatai. 
Dokumentas skelbiamas viešai: 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Savivalda/ETIKOS_KOMITETO_VEIKLOS_NUOSTATAI.pdf 

Etikos komitetas vykdo Kolegijos akademinės etikos kodekso priežiūrą. 2020 m. birželio 19 d. Kolegijos akademinėje 

taryboje (protokolo Nr. 14-4) patvirtintas 2020-2023 metų kadencijos Etikos komitetas (Etikos komiteto kadencija nuo 

2020 m. birželio 28 d. iki 2023 m. birželio 27 d.). Nariai: A. Čepulis (socialinių partnerių atstovas),  D. Juzakėnaitė 

(Kolegijos studentų atstovė), D. Kriaučiūnas (Kolegijos dėstytojų atstovas), E .Marazas (Kolegijos studentų atstovas), 

 A. Šeibokas (socialinių partnerių atstovas), dr. R. Vitkūnas (Kolegijos dėstytojų atstovas). 

2017 m. birželio 27 d. Kolegijos akademinėje taryboje (protokolo Nr. 14-6) patvirtintas 2017–2020 metų kadencijos 

Etikos komitetas. Nariai: E. Striaukas,  R. Marcinkevičienė, V. Urbonienė, V.Stragys, A. Šeibokas). Patvirtinta Vilniaus 

technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1-74. 

12.1. Skundo/pranešimo forma: 

Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/savivalda.html 

13. Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas. 
Patvirtintas 2017 m. gruodžio 14 d. Kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-151.  

14.  Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 1-37.  

15. Įtraukties ir lygių galimybių užtikrinimo politika. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 d. protokolas  Nr. 14-2 

16. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir 

vertinimo principai. 
Patvirtinta Kolegijos tarybos 2015 m. gruodžio 9 d. posėdyje protokolo Nr. 13-5.  

 

 

1.2. Studijų programų kūrimas ir tvirtinimas. 

 

 

Nuostata: 

Mokslo ir studijų institucijos turėtų turėti studijų programų kūrimo ir tvirtinimo procesus. 

Studijų programos turi būti kuriamos taip, kad atitiktų iškeltus uždavinius, įskaitant ir 

numatomus studijų rezultatus. Kvalifikacija, suteikiama sėkmingai baigus studijų programą, 

turi būti apibrėžta ir komunikuojama aiškiai, susieta su nacionalinės  aukštojo mokslo  

kvalifikacijų sandaros bei Europos aukštojo mokslo kvalifikacijų sąrangos lygmeniu. 

 

 

 

                                                           
kolegijos fakultetų tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo;  2017 m. spalio 2 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-112 „Dėl 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus 2016 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 1-18 ,,Dėl Vilniaus technologijų 

ir dizaino kolegijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1-331 ,,Dėl fakultetų tarybų sudėties“ pakeitimo“ 

pakeitimo“;  2016 m. vasario 18 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-18 „Dėl Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 

direktoriaus 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1-331 ,,Dėl fakultetų tarybų sudėties“ pakeitimo. 
12 Patvirtinta Kolegijos direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1-65 ,,Dėl studijų sutarties formos patvirtinimo“; 

2021 m. birželio 2 d. įsakymas Nr.1-76; 2022 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr.1-58. 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/AKADEMINES_ETIKOS_KODEKSAS.pdf
https://vtdko.lt/images/VTDK/Savivalda/ETIKOS_KOMITETO_VEIKLOS_NUOSTATAI.pdf
https://vtdko.lt/savivalda.html
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Kolegija užtikrina:  

1. Visos vykdomos studijų programos turi suformuluotą tikslą ir numatomus studijų rezultatus, kurie 

atitinka visuomenės ir (ar) darbo rinkos poreikiams. 

2. Studijų programų tikslai ir studijų rezultatai atitinka Kolegijos misijai, veiklos tikslams ir 

strategijai. 

3. Studijų programos atitinka nacionalinius teisės aktus. 

4. Vyrauja studijų programų studijų tikslų, studijų rezultatų, mokymo (-si) ir vertinimo metodų dermė 

studijų programose. 

5. Studijų programų dalykų (modulių) visuma, užtikrina studento nuoseklų kompetencijų ugdymą. 

6. Studijų programų tikslas ir numatomi studijų rezultatai viešai skelbiami Kolegijos tinklapyje.  

7. Studijų programų tobulinamos tiek per vidinį, tiek per išorinį vertinimą ir atsižvelgiant į ekspertų 

rekomendacijasz. 

8. Studijų programų rengime, atnaujinime dalyvauja Kolegijos dėstytojai, studentai, išoriniai 

socialiniai dalininkai.  

9. Studijų programos tvirtinamos pagal formalias  Kolegijos programų tvirtinimo procedūras. 

Kolegijoje studijų programos apimtis skaičiuojama kreditais, kuriais matuojami studijų rezultatai ir 

studento darbo laikas. Studijų kreditas suformuotas ECTS pagrindu. 

Vienų studijų metų 1600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas kreditas lygus 25 – 30 studento darbo 

valandų. Į kreditą sudarančias valandas įeina studento kontaktinio ir savarankiško darbo valandos. 

Studijų rezultatų pasiekiamumą parodo studento žinių vertinimas, t. y. tinkamai parinkti vertinimo 

metodai užtikrina, kad vertinimas yra pagrįstas, patikimas ir leidžia tinkamai pamatuoti pasiektus 

studijų rezultatus. 

Kreditų kiekį studijų programoje reglamentuoja: Bendrieji studijų vykdymo reikalavimai, patvirtinti 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-

1168 ,,Dėl bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir 

papildymais). 

 

1. Ketinamos vykdyti studijų programų kūrimo ir tvirtinimo procesas Kolegijoje:  

1. Ketinimą rengti naują studijų programą gali inicijuoti fakultetų dekanai, fakultetų dėstytojų 

iniciatyvinės grupės, Studijų programų komitetai, išoriniai socialiniai partneriai.  

2. Programos rengėjai įvertina: numatomų rengti specialistų poreikį šalyje ar regione, absolventų 

galimybes įsidarbinti; mokslinį ar profesinį potencialą vykdyti studijas; turimus ar ketinamus 

pasitelkti išteklius numatytų studijų formų studijoms vykdyti (dėstytojai, tinkamai įrengtos 

auditorijos, laboratorijos, kompiuteriai su reikiama programine įranga, naujos literatūros fondai, ir 

kt.). 

3. Programos rengėjai Fakulteto tarybai pristato iniciatyvą dėl ketinamos vykdyti studijų programos 

aprašo rengimo. 

4. Fakulteto tarybai pritarus ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimui, fakulteto dekanas 

rengia teikimą Akademinei tarybai dėl ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo. 
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5. Akademinė taryba apsvarsčius fakulteto dekano teikimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos 

aprašo rengimo ir įvertinus Kolegijos išteklius reikalingus ketinamos vykdyti studijų programos 

rengimui ir vykdymui, priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo. 

6. Kolegijos direktorius įsakymu patvirtina ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo 

darbo grupę, kurią sudaro Kolegijos studentai, dėstytojai, išoriniai socialiniai partneriai. 

7. Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo darbo grupė parengia studijų planą 

numatomoms studijų vykdymo formoms. 

8. Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo darbo grupė bendradarbiaudama su fakulteto 

dėstytojais organizuoja ketinamos vykdyti studijų programos dalykų ir modulių aprašų rengimą. 

9. Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo darbo grupės vadovas pristato parengtą 

aprašą Fakulteto taryboje. 

10. Fakulteto taryba apsvarsčius ketinamos vykdyti studijų programos aprašą priima sprendimą dėl 

ketinamos vykdyti studijų programos aprašo teikimo tvirtinimui Akademinei tarybai arba grąžina 

aprašą rengėjams atlikti pataisymas pagal pateiktas pastabas. Atlikus pataisymus, ketinamos vykdyti 

studijų programos aprašas pakartotinai svarstomas Fakulteto taryboje ir gavus Fakulteto tarybos 

pritarimą, fakulteto dekanas teikia ketinamos vykdyti studijų programos aprašą tvirtinimui 

Akademinei tarybai. 

11. Akademinė taryba apsvarsčius ketinamos vykdyti studijų programos aprašą, priima sprendimą 

dėl naujai rengiamos studijų programos aprašo tvirtinimo arba grąžina ketinamos vykdyti studijų 

programos aprašą rengėjams atlikti pataisymas pagal pateiktas pastabas. Atlikus pataisymus, 

ketinamos vykdyti studijų programos aprašas pakartotinai svarstomas Akademinėje taryboje. 

12. Akademinei tarybai patvirtinus ketinamos vykdyti studijų programos aprašą, deklaruojant 

programos atitiktį reikalavimams, Akademinės tarybos pirmininkas protokolo išrašą pateikią 

Kolegijos direktoriui. 

13. Kolegijos direktorius pasirašo raštą į Studijų kokybės ir vertinimo centrą dėl ketinamos vykdyti 

studijų programos pateikimo įregistravimui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, tais 

atvejais, kai Kolegijos ketinama vykdyti studijų programa yra tos pačios krypties ir pakopos, kuri yra 

vykdoma Kolegijoje ir studijų kryptis yra akredituota 7 metų terminui. 

14. Prašymą dėl ketinamos vykdyti studijų programos įregistravimo bei studijų programos duomenis 

Kolegija siunčia Studijų kokybės vertinimo centrui. Studijų kokybės vertinimo centras pagal Studijų 

kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149 patvirtintoje 

Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikoje (su visais pakeitimais ir papildymais) 

nustatyta tvarka ketinamos vykdyti studijų programos duomenis persiunčia Studijų, mokymo 

programų ir kvalifikacijų registrui. 

15. Kolegijos direktorius pasirašo raštą dėl ketinamos vykdyti studijų programos pateikimo 

akreditavimui Studijų kokybės ir vertinimo centrui tais atvejais, kai Kolegijos ketinama vykdyti 

studijų programa priklauso studijų krypčiai kuri nėra akredituota 7 metų terminui arba tuo atveju jei 

Kolegija nevykdė studijų toje kryptyje, kuriai priskiriama ketinama vykdyti studijų programa. 

16. Studijų kokybės ir vertinimo centras atlikus studijų programų išorinį vertinimą ir priėmus 

sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo pagal Studijų kokybės vertinimo 

centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149 patvirtintoje Ketinamų vykdyti studijų 
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programų vertinimo metodikoje (su visais pakeitimais ir papildymais) nustatyta tvarka, ketinamos 

vykdyti studijų programos duomenis perduoda Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrui. 

17. Pradėjus vykdyti studijų programą, pradedama vykdyti paskesnė veikla. Ne vėliau kaip po 1,5 

metų nuo studijų programos įregistravimo (jeigu Kolegija nevykdė akredituotų tos krypties studijų) 

Kolegija parengia ekspertų rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir viešina ją Kolegijos 

tinklapyje bei pateikia Studijų kokybės vertinimo centrui. 

2. Vykdomos studijų programos atnaujinimo procesas:   

Tobulinant studijų programas gali būti vykdomas visos studijų programos atnaujinimas ir  (arba) 

periodinė programų peržiūra ir atnaujinimas.  

1.  Periodinė studijų programų peržiūra ir atnaujinimas vykdomi kasmet, tvirtinant ateinančių studijų 

metų studijų planus. Studijų programos gali būti atnaujinamos ir kitu metu. 

2. Visos studijų programos atnaujinimu vadinama jei keičiamas šios programos pavadinimas, tikslas, 

uždaviniai, ugdomos kompetencijos, programos studijų rezultatai, esmingai keičiama programos 

sandara.  

3. Studijų programos atnaujinimą gali inicijuoti dėstytojai, Studijų programos komitetas, išoriniai 

socialiniai partneriai. 

4. Studijų programos pakeitimus rengia Studijų programos komitetas, derindamas su fakulteto dekanu 

ir direktoriaus pavaduotoju akademinei veiklai.  

5. Atnaujinta studijų programa pristatoma ir svarstoma Fakulteto taryboje ir teikiama Kolegijos 

Akademinei tarybai tvirtinti.  

6. Akademinei tarybai patvirtinus studijų programos atnaujinimus, atnaujinta studijų programa 

paskelbiama Kolegijos informacinėje sistemoje KIS.  

7. Atnaujinta studijų programa yra skiriama naujai priimamiems studentams ir pradedama vykdyti 

nuo naujų studijų metų. 

STUDIJŲ PROGRAMOS SUDĖTINIŲ DALIŲ ATNAUJINIMO TVARKA: 

1. Studijų programos sudėtinės dalies (toliau – dalis) (dalyko, modulio, praktikos ir t.t.) atnaujinimu 

vadinama, jei keičiamas dalyko (modulio), praktikos tikslas, uždaviniai, ugdomos kompetencijos, 

studijų rezultatai, esminiai keičiami studijų metodai ir vertinimo sistema.   

2. Pakeitimus gali inicijuoti Studentų atstovybė, dėstytojai, Studijų programos komitetas.  

3. Studijų programos dalies pakeitimus rengia ir Studijų programos komitetui svarstymui pateikia 

programoje dirbantys dėstytojai, derindami pakeitimus su Studijų programos komitetu ir dekanu. 

Studijų programos komitetas dalies pakeitimus teikia tvirtinti Fakulteto tarybai. 

4. Fakulteto tarybai patvirtinus studijų programos dalies atnaujinimą, atnaujinta programa 

paskelbiama Kolegijos informacinėje sistemoje KIS. 

5. Studijos pagal atnaujintą programą pradedamos nuo naujų studijų metų.  

Nuostatą ,,Studijų programų kūrimas ir tvirtinimas“ ir jos gaires Kolegijoje pagrindžia 

(reglamentuoja): 

 

1. 2015–2017-ųjų metų strateginis veiklos planas. 
Patvirtintas Kolegijos tarybos 2015 m. kovo 19 d. posėdyje protokolo Nr. 13-2. 
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2. 2018–2020-ųjų metų strateginis veiklos planas. 
Patvirtintas Kolegijos tarybos 2018 m. kovo 20 d. posėdyje protokolo Nr. 13-3. 

2018-2020 metų strateginis veiklos planas Kolegijos tarybos pripažintas netekusiu galios nuo 2019-04-12.  

3. 2019–2021-ųjų metų strateginis veiklos planas. 
Patvirtintas Kolegijos tarybos 2019 m. balandžio 12 d. posėdyje protokolo Nr. 13-3. 

Dokumentas įkeltas į vieningo prisijungimo sistemą VTDK SSO.  

Šiame 2019-2021-ųjų metų strateginiame veiklos plane patvirtinta nauja Kolegijos vizija. 

3.1. 2022–2027 metų Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos veiklos strategija. 
Patvirtintas Kolegijos tarybos 2021 m. birželio 30 d. posėdyje protokolo Nr. 13-3. 

3.2. 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 
Patvirtintas Kolegijos tarybos 2021 m. birželio 30 d. posėdyje protokolo Nr. 13-3. 

4. Vykdomų studijų programų vidinis kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2019 m. gruodžio  20 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6. 

5. Studijų programų kūrimo ir tobulinimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2019 m. gruodžio  20 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6. 

6. Studijų nuostatai. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. vasario 11 d. posėdyje protokolu Nr. 14-4 (Akademinės tarybos 2017 m. birželio 

27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 redakcija Akademinės tarybos 2017 m. spalio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-7 

redakcija). 

Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studiju_nuostatai_10-30.pdf 

7. Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas.  
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. birželio 23 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2017 m. sausio 

6 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 nauja redakcija). 

Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studiju_rezultatu_vertinimo_tvarka_2017-01.pdf 

8. Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. birželio 23 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2015 m. sausio 

30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 nauja redakcija). 

Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Studiju_iskaitymo_tvarka.pdf 

9. Baigiamojo darbo rengimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas. (negalioja nuo 2022 m.) 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 (Akademinės tarybos 2018 m. 

gruodžio 12 d. posėdyje protokolu Nr, 14-5 redakcija). 

Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. posėdyje protokolu Nr. 14-7. 
Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Baigiamasis_darbas.pdf 

10. Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo nuotoliniu būdu ir saugojimo tvarkos 

aprašas. 
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus  2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1-38.  

11. Praktikų organizavimo tvarkos aprašas.  
Patvirtinta Akademinės tarybos 2010 m. sausio 20 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3. (Akademinės tarybos 2018 m. 

birželio 27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3 redakcija). 

12. Viešinimo strategija 2017-2019 m.  
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus  2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1-17.  
13. Kolegijos tinklapyje skelbiama vieša informacija apie studijų programas, suteikiamą 

kvalifikacinį laipsnį. 
https://vtdko.lt/index.php/stojantiesiems-2020-m/studiju-programos 
14. Kasmetiniai Kolegijos direktoriaus įsakymai ,,Dėl studijų programų komitetų sudėčių 

patvirtinimo“.13 

15. Studentų mobilumo pagal ,,Erasmus+“ programą organizavimo programos šalyse tvarkos 

aprašas. (negalioja nuo 2022 m.) 
2019 m. lapkričio 19 d. Kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-99.  

                                                           
13 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr.1-132; 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 1-108; 2019 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 

1-91; 2018 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 1-92; 2017 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 1-128; 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymas 

Nr. 1-93. 

https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studiju_nuostatai_10-30.pdf
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studiju_rezultatu_vertinimo_tvarka_2017-01.pdf
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Studiju_iskaitymo_tvarka.pdf
https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Baigiamasis_darbas.pdf
https://vtdko.lt/index.php/stojantiesiems-2020-m/studiju-programos
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15.1. Studentų mobilumo pagal ,,Erasmus+“ programą organizavimo programos šalyse tvarkos 

aprašas.  
2022 m. balandžio 13 d. Kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-37.  

Išorinis  vertinimas: 

16. Viešai skelbiami SKVC tinklapyje studijų krypčių išorinio vertinimo planai. 
https://www.skvc.lt/default/lt/kokybes-uztikrinimas/vsp/vsp-planai 

Išorinis  vertinimas: 

17. Kolegijos tinklapyje viešai skelbiamos studijų programų išorinio vertinimo išvados. 
Dokumentai skelbiami: 

https://vtdko.lt/akreditacijos.html 

Išorinis  studijų programų vertinimas: 

18. Kvalifikavimo komisijų baigiamųjų darbų vertinimo protokolai, kvalifikavimo komisijos 

pirmininkų baigiamųjų darbų vertinimo išvados. 

Išorinis  studijų programų vertinimas: 

19. Apskrito stalo diskusijų, apklausų rezultatai, grįžtamasis ryšys. 
Katedrų, Studijų programų komitetų posėdžių protokolai. 

20. Studijų programų  studijų planai studijų metams tvirtinami Kolegijos akademinėje 

taryboje.14 
Akademinės tarybos posėdžio protokolai. 

21. Paskaitų tvarkaraščiai skelbiami viešai Kolegijos interneto tinklapyje.  

Tvarkaraščiai rengiami atskirai rudens, pavasario semestrams, nuolatinių, ištęstinių grupių 

studentams. Tvarkaraščius tvirtina fakulteto dekanas. 

 

 

1.3. Į studentą orientuotas mokymasis, mokymas ir vertinimas. 

 

 

Nuostata: 

Mokslo ir studijų institucijos turėtų užtikrinti tokį studijų programų įgyvendinimą, kuris 

skatintų studentus imtis aktyvaus vaidmens studijų procese, o studentų vertinimas 

atspindėtų šį požiūrį. 

 

 

Įgyvendinant į studentą orientuotą mokymąsi ir mokymą: 

1.  Atsižvelgiant į Kolegijos studentų įvairovę ir jų poreikius, kiekvienam studentui sudaromos 

sąlygos lanksčiai rinktis mokymosi kelius (studijų forma, būdai). 

2. Studentų įsitraukimas į studijų procesą ir studento bei dėstytojo atsakomybės prisiėmimas už 

studijų rezultatus. 

3. Studijų procese dėstytojai skatinami rinktis ir taikyti tinkamus bei pažangius didaktikos metodus, 

studijų ir vertinimo metodus atsižvelgiant į studijų dalyką ir taip skatinant studentų įsitraukimą į 

studijų procesą ir jų mokymosi motyvaciją. Dėstytojų naudojamų didaktikos ir vertinimo metodų 

tinkamumas vertinamas vykdant dėstytojų kasmetinį veiklos vertinimą, dėstytojų atestaciją, gaunant 

grįžtamąjį ryšį iš studentų.  Skatinama studentų ir dėstytojų tarpusavio pagarba. 

                                                           
14 Studijų planai 2020-2021 studijų metams. Patvirtinta Akademinės tarybos 2020 m. liepos 2 d. protokolu Nr. 14-5. 

Studijų planai 2019-2020 studijų metams. Patvirtinta Akademinės tarybos 2019 m. birželio 28 d. posėdyje protokolu Nr. 

14-4; Studijų planai 2018-2019 studijų metams. Patvirtinta Akademinės tarybos 2018 m. birželio 28 d. posėdyje 

protokolu Nr. 14-3;  Studijų planai 2017-2018 studijų metams. Patvirtinta Akademinės tarybos 2017 m. birželio 27 d. 

posėdyje protokolu Nr. 14-6 

https://www.skvc.lt/default/lt/kokybes-uztikrinimas/vsp/vsp-planai
https://vtdko.lt/akreditacijos.html
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4. Skatinamas studentų savarankiškumas, užtikrinamas tinkamas studento konsultavimas ir dėstytojo 

parama (konsultacijų grafikai). 

5. Tinkamai parinkti vertinimo metodai užtikrina, kad vertinimas yra pagrįstas, patikimas ir leidžia 

tinkamai pamatuoti pasiektus studijų rezultatus. Vertinimo metodai studentams pristatomi pirmos 

paskaitos metu. 

6. Studentams teikiamas grįžtamasis ryšys apie jų pasiektus dalyko studijų rezultatus, kuris 

matuojamas tarpiniais atsiskaitymais Tarpiniai atsiskaitymai yra privalomi. Tarpinių atsiskaitymų 

rezultatai aptariami su studentu individualiai arba informacija apie studijų rezultatus pateikiama 

individualiai raštu bei žodžiu. Grįžtamasis ryšys užtikrina išsamesnį studijų dalyko suvokimą, o 

argumentuotai, atsakingai ir taktiškai išsakytos objektyvios pastabos, skatina studentus tobulėti. 

7. Skatinama studento ir dėstytojo tarpusavio pagarba. 

8. Nustatytos procedūros studentų skundams spręsti (apeliacijų tvarka, ginčų nagrinėjimo tvarka). 

 

Nuostatą ,,Į studentus orientuotas mokymasis, mokymas ir vertinimas“ ir jos gaires 

Kolegijoje pagrindžia (reglamentuoja): 

 

1. Studijų pagal individualų grafiką tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2015 m. sausio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 (Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 

d. posėdyje protokolu Nr. 14-2 redakcija. Akademinės tarybos 2021 m. gruodžio 8 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5 

redakcija). 

Dokumentas skelbiamas viešai 
https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Studijos_pagal_individualu_grafika.pdf 

2. Studijų nuostatai. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. vasario 11 d. posėdyje protokolu Nr. 14-4 (Akademinės tarybos 2017 m. birželio 

27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 redakcija Akademinės tarybos 2017 m. spalio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-7 

redakcija). Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studiju_nuostatai_10-30.pdf 

3. Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems Vilniaus technologijų 

ir dizaino kolegijoje tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. gruodžio 16 d. posėdyje protokolo Nr. 14-3 (Akademinės tarybos 2019 m. kovo 

27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3 redakcija. Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2 

redakcija). 

Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/images/TF/Dokumentai/Finansines_pagalbos_teikimas.pdf 

4. Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas.  
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. birželio 23 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2015 m. sausio 

30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 nauja redakcija) 

Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Studiju_iskaitymo_tvarka.pdf 

5. Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. birželio 23 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2017 m. sausio 

6 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 nauja redakcija) 

Dokumentas  skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/images/TF/Dokumentai/Studiju_rezultatu_vertinimo_tvarka_2017-

01.pdf 
6. Studijų proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu laikinasis tvarkos aprašas. 
Patvirtintas Kolegijos direktoriaus 2020 m. kovo  27 d. įsakymu Nr. 1-33. 

7. Įtraukties ir lygių galimybių užtikrinimo politika. 

Patvirtinta Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 d. protokolas  Nr. 14-2.. 

8. Studijų programų aprašai.  

9. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos akademinės etikos kodeksas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2010 m. balandžio 21 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2015 m. 

birželio 19 d. posėdyje protokolu Nr.14-3 nauja redakcija Akademinės tarybos 2017 m. birželio 27 d. posėdyje protokolu 

Nr. 14-6 nauja redakcija) 

Dokumentas skelbiamas viešai: 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Studijos_pagal_individualu_grafika.pdf
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studiju_nuostatai_10-30.pdf
https://vtdko.lt/images/TF/Dokumentai/Finansines_pagalbos_teikimas.pdf
https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Studiju_iskaitymo_tvarka.pdf
https://vtdko.lt/images/TF/Dokumentai/Studiju_rezultatu_vertinimo_tvarka_2017-01.pdf
https://vtdko.lt/images/TF/Dokumentai/Studiju_rezultatu_vertinimo_tvarka_2017-01.pdf
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https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/AKADEMINES_ETIKOS_KODEKSAS.pdf 

10. Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas. 
2017 m. gruodžio 14 d. Kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-151 „Dėl Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir 

vykdymo priežiūros aprašo tvirtinimo“ 

11. Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 1-37. 

12. Ginčų nagrinėjimo komisijos veiklos nuostatai. 
2019 m. birželio 26 d. Kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-67„Dėl Ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir ginčų 

nagrinėjimo komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo“ 

13. Studentų apeliacijų dėl žinių vertinimo ir procedūrinių pažeidimų pateikimo ir nagrinėjimo 

tvarkos aprašas.  
Patvirtinta Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2. 

Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai 

https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studentu_apeliaciju_tvarkos_aprasas.pdf 

14. Dėstytojų profesinių kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2020 m. sausio 17 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1. 

15. Asistento, lektoriaus, docento pareigybės aprašymai. 
Patvirtinta 2019 m. rugpjūčio 27 d. Kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-74. 

16. Akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2012 m. gruodžio 31 d. posėdyje protokolu Nr. 14-10 (Akademinės tarybos 2013 m. 

birželio 10 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5 redakcija. Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 d. posėdyje protokolu Nr. 

14-2 redakcija. Akademinės tarybos 2021 m. birželio 21 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3 redakcija). 

Dokumentas  skelbiamas viešai: 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Akademiniu_skolu_likvidavimo_tvarkos_aprasas_2013-06-

10.pdf 

17. Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas. (nuo 2021 m. negalioja). 
Patvirtinta Akademinės tarybos  2018 m. kovo 16 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2. 

17.1. Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti organizavimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos  2021 m. spalio 19 d. posėdyje protokolu Nr. 14-4. 

18. Baigiamojo darbo rengimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas. (nuo 2022 m. negalioja). 

Patvirtinta Akademinės tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1  (Patvirtinta Akademinės tarybos 

2018 m. gruodžio 4 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5 redakcija) . 

Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Baigiamasis_darbas.pdf 

18.1. Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. posėdyje protokolu Nr. 14-7. 
Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Baigiamasis_darbas.pdf 

19. Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo nuotoliniu būdu ir saugojimo tvarkos 

aprašas. 
Patvirtintas Kolegijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1-38. 

20. Studijų programų komitetų, katedrų, fakultetų tarybų, atestacijos komisijos  posėdžių 

protokolai. 

21. Viešai, Kolegijos interneto tinklapyje, skelbiami studentų konsultacijų grafikai. 
https://vtdko.lt/images/SF/Tvarkarasciai/Papildoma_informacija_studentams/2020-

2021/SF_konsultaciju_grafikas_2020-10.pdf 

22. Studijų organizavimo kolegijoje ekstremaliosios situacijos laikotarpiu taisyklės.  

Patvirtintas Kolegijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-115. (nuo 2022 m. negalioja) 

23. Studijų organizavimo kolegijoje ekstremaliosios situacijos laikotarpiu taisyklės. 
Patvirtintas Kolegijos direktoriaus 2022 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 1-5. (nuo 2022 m. kovo mėn. negalioja) 

24. Studijų organizavimo kolegijoje ekstremaliosios situacijos laikotarpiu taisyklės. 
Patvirtintas Kolegijos direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 1-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/AKADEMINES_ETIKOS_KODEKSAS.pdf
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai
https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studentu_apeliaciju_tvarkos_aprasas.pdf
https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Akademiniu_skolu_likvidavimo_tvarkos_aprasas_2013-06-10.pdf
https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Akademiniu_skolu_likvidavimo_tvarkos_aprasas_2013-06-10.pdf
https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Baigiamasis_darbas.pdf
https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Baigiamasis_darbas.pdf
https://vtdko.lt/images/SF/Tvarkarasciai/Papildoma_informacija_studentams/2020-2021/SF_konsultaciju_grafikas_2020-10.pdf
https://vtdko.lt/images/SF/Tvarkarasciai/Papildoma_informacija_studentams/2020-2021/SF_konsultaciju_grafikas_2020-10.pdf
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1.4. Studentų priėmimas, studijų eiga, pripažinimas ir diplomų išdavimas. 

 

Nuostata: 

Mokslo ir studijų institucijos turėtų nuosekliai taikyti iš anksto apibrėžtas ir viešai 

skelbiamas taisykles, apimančias visą studijų ciklą, pvz., studentų priėmimą, studijų eigą, 

pripažinimą, diplomų išdavimą. 

 

 

1. Studijų organizavimas Kolegijoje, studijų baigimo sąlygos, studentų ir klausytojų pareigos ir teisės, 

jų santykiai su Kolegija nustatyti Kolegijos statute, Studijų nuostatuose, Vilniaus technologijų ir 

dizaino kolegijos ir studento studijų sutartyje. 

2. Kolegijos akademinė taryba kiekvienais metais tvirtina studentų priėmimo į Kolegiją taisykles, 

kurias parengia Studijų ir karjeros centras. Taisyklės skelbiamos viešai Kolegijos interneto tinklapyje. 

3. Kolegijoje yra numatyta galimybė asmenims užskaityti anksčiau formaliojo švietimo būdu įgytas 

kompetencijas, neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytas kompetencijas. 

4. Studijų tarptautiškumą (studentų, dėstytojų judumas, tarptautiniai studentai Kolegijoje) 

koordinuoja Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius. Informaciją apie galimybes ir sąlygas 

dalyvauti tarptautinėse mainų programose skelbiama Kolegijos interneto tinklapyje. 

5. Absolventams, sėkmingai baigusiems studijas, suteikiamas atitinkamos studijų krypties profesinio 

bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija bei išduodamas 

profesinio bakalauro diplomas ir diplomo priedėlis – neatskiriama profesinio bakalauro diplomo 

dalis, diplomą papildantis dokumentas, kuriame nurodomas studijų programos pavadinimas ir 

informacija apie pasiektus studijų rezultatus. Šių diplomo ir diplomo priedėlio formą ir turinį nustato 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministras. Kolegijoje už diplomo ir 

jo priedėlio parengimą, išrašymą ir apskaitą atsakinga Studijų ir karjeros centras. 

6. Už nuolatinių, ištęstinių studijų organizavimą ir šios veiklos kokybę Kolegijoje atsakingi fakultetai. 

7. Už studijų programų viešinimą ir šios veiklos kokybę atsakingi. Studijų ir karjeros centras ir 

fakultetų dekanai. 

8. Kolegija turi įrankį informacijai apie studijų eigą rinkti, stebėti, ir ją panaudoti, t. y. Studijų 

administravimo sistemą KIS. 

KIS - Sistemoje realizuoti moduliai: 

Studijų programos ir jas sudarančių dalykų / modulių valdymas su galimybe sistemoje talpinti 

pilnus dalyko aprašus ir kitą reikiamą informaciją. Šią informaciją patogu laikyti sistemoje, nes 

Kolegijos bendruomenė gali visada pasiekti naujausią informaciją, fakulteto dekano paskirti atsakingi 

fakulteto darbuotojai už šią informaciją darbuotojai gali greitai ir patogiai ją atnaujinti, kaip ir visuose 

kituose sistemos moduliuose. 

Akademinių grupių ir pogrupių valdymas.  

Dėstytojų valdymas - fakultetai, pareigos, koeficientai. 

Studijų metų darbo krūvio rengimo modulis - akademinės grupės tarifikacija, dėstytojo 

tarifikacija, fakulteto tarifikacija, Kolegijos tarifikacija. 

Studentų akademinių įvertinimų modulis su lygiagrečiai susijusių vykdomų dokumentų 

valdymu - dalykų / modulių semestrų / galutinių įvertinimų žiniaraščiai, įskaitymų kortelės, 

akademinių skolų lapeliai, įvertinimo pagerinimo lapeliai.  

Įrankis, skaičiuojantis ir pateikiantis rekomendacijas studentų skatinamųjų stipendijų 

skyrimui ir studentų rotacijos įvykdymui.  



24 

 

Dėstytojo aplinka, kurioje jis mato savo dėstomus dalykus, jų turinius, akademinių grupių ir 

pogrupių naujausius studentų sąrašus, valdyti įvertinimus - dalyko tarpinius atsiskaitymus, semestro 

įvertinimus, stebėti savo dėstytų dalykų akademines studentų skolas jų likvidavimui.  

Studento profilis (pasiekiamas adresu stud.vtdko.lt), kuriame pateikiama informacija imama iš 

kis.vtdkot.lt sistemos. Studentai šiuo metu mato savo studijų bendruosius duomenis, elektroninį 

dienyną, akademinius įsiskolinimus, lankomų paskaitų tinklelį ir dėstytojus su jų el. pašto adresu 

greitam susisiekimui, savo akademinę grupę ir pogrupius, kuriems jie einamajame semestre 

priklauso. Kitą aktualią informaciją.  

Sistemoje fakulteto dekano paskirti atsakingi fakulteto darbuotojai tvarko duomenis, priima 

sprendimus ir laiku vykdo paskirtas funkcijas. Tai labai didelė pagalba dirbant nuotoliniu būdu, kai 

visa informacija pasiekiama vienoje vietoje ir nuolatiniai jos kitimai matomi realiu laiku.  

Sistemoje vartotojų valdymas sudarytas taip, kad kiekvienas pasiekia tik tą dalį, kurią jam priklauso 

valdyti. Taip aiškiai suskirstomos pareigos ir atsakomybės. Darbuotojui patogu dirbti, o vadovui 

patogu stebėti rezultatus. Tai aktualu ypač tada, kai darbuotojų fizinės darbo vietos nėra arti viena 

kitos, kad būtų galima informacija dalintis gyvai. 

 

Nuostatą ,,Studentų priėmimas, studijų eiga, pripažinimas ir diplomų išdavimas“ ir jos gaires 

Kolegijoje pagrindžia (reglamentuoja): 

 

1. Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją taisyklės15. 
Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2021 metų taisyklės. Patvirtintos Akademinės tarybos 

2021 m. balandžio 22 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2. 

2022 metų studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją taisyklės. Patvirtintos Akademinės tarybos 

2022 m. balandžio 28 d. posėdyje protokolu Nr. 14-7. 

(Taisyklės kiekvienais metais tvirtinamos Kolegijos akademinėje taryboje ir skelbiamos viešai Kolegijos interneto 

tinklapyje https://vtdko.lt/stojantiesiems-2020-m/studiju-programos.html  , LAMA PBO tinklapyje) 

STUDIJŲ EIGĄ REGLAMENTUOJA:  

2. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos ir studento Studijų sutartis. Sutarties pavyzdinę formą 

tvirtinta Švietimo, mokslo ir sporto ministras. Remiantis pavyzdine forma Kolegijos direktorius savo įsakymu tvirtina 

sutarties formą tarp Kolegijos ir studento.  

3. Studijų nuostatai. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. vasario 11 d. posėdyje protokolu Nr. 14-4 (Akademinės tarybos 2017 m. birželio 

27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 redakcija Akademinės tarybos 2017 m. spalio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-7 

redakcija). 

4. Studijų proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu laikinasis tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1-33. 

5. Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. birželio 23 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2015 m. sausio 

30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 nauja redakcija). 

6. Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. birželio 23 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2017 m. sausio 

6 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 nauja redakcija). 

                                                           
15 Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2017 metais taisyklės. Patvirtintos Akademinės 

tarybos 2017 m. balandžio 27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-4. 

Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2018 metais taisyklės. Patvirtintos Akademinės 

tarybos 2018 m. kovo 16 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2 

2019 metų studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją taisyklės. Patvirtintos Akademinės tarybos 

2019 m. kovo 15 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2 (Akademinės tarybos 2019 m. birželio 28 d. posėdžio protokolas 

Nr.14-4 redakcija). 

2020 metų studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją taisyklės. Patvirtintos Akademinės tarybos 

2020 m. balandžio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3. 

 
 

 
 
 

https://vtdko.lt/stojantiesiems-2020-m/studiju-programos.html
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7. Studijų pagal individualų grafiką tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2015 m. sausio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 (Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 

d. posėdyje protokolu Nr. 14-2 redakcija. Akademinės tarybos 2021 m. gruodžio 8 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5 redakcija). 

8. Akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2012 m. gruodžio 31 d. posėdyje protokolu Nr. 14-10 (Akademinės tarybos 2013 m. 

birželio 10 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5 nauja redakcija. Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 d. posėdyje protokolu 

Nr. 14-2 redakcija. Akademinės tarybos 2021 m. birželio 21 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3 redakcija). 

9.  Praktikų organizavimo tvarkos aprašas.  
Patvirtinta Akademinės tarybos 2010 m. sausio 20 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3. (Patvirtinta Akademinės tarybos 

2018 m. birželio 27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3 redakcija). 

10. Rašto darbų bendrieji reikalavimai.  
Patvirtinta Akademinės tarybos 2018 m. gruodžio 4 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5 (Akademinės tarybos 2020 m. 

sausio 17 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 redakcija. Akademinės tarybos 2022 m. kovo 21 d. posėdyje protokolu Nr. 14-

5 redakcija). 

11.  Baigiamojo darbo rengimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1. (Patvirtinta Akademinės tarybos 

2018 m. gruodžio 4 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5 redakcija).  

12. Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo nuotoliniu būdu ir saugojimo tvarkos 

aprašas. (negalioja nuo 2022 m.) 
Patvirtintas Kolegijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1-38. 

12.1. Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. posėdyje protokolu Nr. 14-7. 
13. Studentų apeliacijų dėl žinių vertinimo ir procedūrinių pažeidimų pateikimo ir nagrinėjimo 

tvarkos aprašas.  
Patvirtinta Akademinės tarybos 2020-03-12 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2. 

14. Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems Vilniaus 

technologijų ir dizaino kolegijoje tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. gruodžio 16 d. posėdyje protokolo Nr. 14-3 (Akademinės tarybos 2019 m. kovo 

27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3 redakcija Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2 

redakcija). 

15. Studentų mobilumo pagal ,,Erasmus+“ programą organizavimo programos šalyse tvarkos 

aprašas“. 
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-99. 

16. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos akademinės etikos kodeksas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2010 m. balandžio 21 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2015 m. 

birželio 19 d. posėdyje protokolu Nr.14-3 nauja redakcija Akademinės tarybos 2017 m. birželio 27 d. posėdyje protokolu 

Nr. 14-6 nauja redakcija). 

17. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

tvarkos aprašas. 

18. Ginčų nagrinėjimo komisijos veiklos nuostatai. 
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1-67. 

19. Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas. (nuo 2021 m. negalioja). 
Patvirtinta Akademinės tarybos  2018 m. kovo 16 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2. 

19.1. Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti organizavimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos  2021 m. spalio 19 d. posėdyje protokolu Nr. 14-4. 

20. Akademinių grupių indeksavimo tvarka. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3 

DIPLOMŲ IŠDAVIMĄ REGLAMENTUOJA: 

21. Studijų baigimą liudijančių dokumentų išdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. birželio 23 d. posėdyje protokolo Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2017 m. kovo 

31 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3 nauja redakcija). 

Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Baigimo_dokumentu_tvarka.pdf 

PARAMĄ STUDENTAMS JŲ AKADEMINIAME GYVENIME REGLAMENTUOJA: 

22. Studijų nuostatai. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. vasario 11 d. posėdyje protokolu Nr. 14-4 (Akademinės tarybos 2017 m. birželio 

27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 redakcija Akademinės tarybos 2017 m. spalio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-7 

redakcija). Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

23. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos akademinės etikos kodeksas. 

https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Baigimo_dokumentu_tvarka.pdf
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
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Patvirtinta Akademinės tarybos 2010 m. balandžio 21 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2015 m. 

birželio 19 d. posėdyje protokolu Nr.14-3 nauja redakcija Akademinės tarybos 2017 m. birželio 27 d. posėdyje 

protokolu Nr. 14-6 nauja redakcija) 

Dokumentas skelbiamas viešai: 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/AKADEMINES_ETIKOS_KODEKSAS.pdf 

24. Ginčų nagrinėjimo komisijos veiklos nuostatai. 
2019 m. birželio 26 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-67„Dėl Ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir ginčų nagrinėjimo 

komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo“ 

25. Studijų proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu laikinasis tvarkos aprašas. 
2020 m. kovo 27 d. Kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-33 ,,Dėl Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos  studijų 

proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu laikinojo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

26. Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas.  
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. birželio 23 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2015 m. 

sausio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 nauja redakcija).  

Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

27. Studijų pagal individualų grafiką tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2015 m. sausio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1. (Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 d. 

posėdyje protokolu Nr. 14-2 redakcija. Akademinės tarybos 2021 m. gruodžio 8 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5 redakcija). 

Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

28. Akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2012 m. gruodžio 31 d. posėdyje protokolu Nr. 14-10 (Akademinės tarybos 2013 m. 

birželio 10 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5 nauja redakcija. Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 d. posėdyje protokolu 

Nr. 14-2 redakcija. Akademinės tarybos 2021 m. birželio 21 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3 redakcija). Dokumentas 

skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

29. Baigiamojo darbo rengimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1. (Patvirtinta Akademinės tarybos 

2018 m. gruodžio 4 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5 redakcija). Dokumentas skelbiamas viešai: 

https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

30. Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo nuotoliniu būdu ir saugojimo tvarkos 

aprašas. 
Patvirtintas Kolegijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1-38. 

31. Rašto darbų bendrieji reikalavimai. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2018 m. gruodžio 4 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5 (Akademinės tarybos 2020 m. 

sausio 17 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 redakcija. Akademinės tarybos 2022 m. kovo 21 d. posėdyje protokolu Nr. 14-

5 redakcija). Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

32. Praktikų organizavimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2010 m. sausio 20 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3 (Akademinės tarybos 2018 m. birželio 27 d. posėdyje 

protokolu Nr. 14-3 redakcija). Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

32.1. Studento praktinio mokymo sutartis. Dokumentas skelbiamas viešai: 
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

33. Studentų apeliacijų dėl žinių vertinimo ir procedūrinių pažeidimų pateikimo ir nagrinėjimo 

tvarkos aprašas.  
Patvirtinta Akademinės tarybos 2020-03-12 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2. 

Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studentu_apeliaciju_tvarkos_aprasas.pdf 

34. Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatai. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. spalio 8 d. posėdyje protokolo Nr. 14-1 (Akademinės tarybos 2019 m. gruodžio 

20 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 redakcija. (Akademinės tarybos 2022 m. sausio 26 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2 

redakcija). Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

35. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos Akademinės tarybos 2011 m. birželio 16 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės 

tarybos 2018 m. birželio 27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3 redakcija Akademinės tarybos 2020 m. spalio 15 d. posėdyje 

protokolu Nr. 14-8 redakcija). Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

36. Studento studijų finansavimo keitimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2017 m. sausio 6 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 (Akademinės tarybos 2017 m. spalio 30 

d. posėdyje protokolu Nr. 14-7 redakcija). Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

37. Mokėjimų už studijas tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2011 m. birželio 22 d. posėdyje protokolu Nr. 14-7 (Akademinės tarybos 2017 m. birželio 

27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 redakcija Akademinės tarybos 2017 m. spalio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-7 

redakcija. Akademinės tarybos 2021 m. gruodžio 8 d. posėdyje protokolo Nr. 14-5 redakcija.). Dokumentas skelbiamas 

viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/AKADEMINES_ETIKOS_KODEKSAS.pdf
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studentu_apeliaciju_tvarkos_aprasas.pdf
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
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38. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius  mokymus 

baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2012 m. gruodžio 31 d. posėdyje protokolu Nr. 14-10 (Akademinės tarybos 2015 m. 

vasario 26 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2 nauja redakcija). Dokumentas skelbiamas viešai: 

https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

39. Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems Vilniaus 

technologijų ir dizaino kolegijoje tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. gruodžio 16 d. posėdyje protokolo Nr. 14-3 (Akademinės tarybos 2019 m. kovo 

27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3 redakcija. Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2 

redakcija). Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

40. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1. Dokumentas skelbiamas viešai: 

https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

41. Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. birželio 23 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2017 m. sausio 

6 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 nauja redakcija). Dokumentas skelbiamas viešai: 

https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

STUDENTŲ MOBILUMĄ TIEK AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS VIDUJE, TIEK UŽ JOS 

RIBŲ REGLAMENTUOJA: 

42. Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. birželio 23 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2015 m. sausio 

30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 nauja redakcija). Dokumentas skelbiamas viešai: 

https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html 

43. Studentų mobilumo pagal ,,Erasmus+“ programą organizavimo programos šalyse tvarkos 

aprašas“. 
Patvirtinta 2019 m. lapkričio 19 d. Kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-99.  

44. Papildomos paramos studentams, dalyvaujantiems studijų ir praktikos mobilume pagal 

„Erasmus+“ mainų programą programos šalyse, skyrimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-116. Dokumentas skelbiamas viešai 
https://vtdko.lt/images/Erasmus/soc_remtini_tvarka1_studentams.pdf 

45.  2015-2017 metų tarptautiškumo plėtros strategija.  
Patvirtinta Akademinės tarybos 2015 m. gruodžio 4 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5.  

46. 2018-2020 metų tarptautiškumo plėtros strategija.  
Patvirtinta Akademinės tarybos 2018 m. kovo 16 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2. 

47. 2020-2025 metų tarptautiškumo strategija. 
Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/images/____VTDK_internationalization_strategy_2025_EN_1-

compressed.pdf 

 

 

1.5. Dėstytojai. 

 

Nuostata: 

Mokslo ir studijų institucijos turi būti tikros dėl savo dėstytojų kompetencijos. Jos turėtų 

naudoti teisingus ir skaidrius dėstytojų įdarbinimo bei kvalifikacijos tobulinimo procesus. 

 

 

1.  Kolegijoje aiškiai reglamentuoti reikalavimai personalui, nustatytos tinkamos priėmimo į darbą 

procedūros, sukurta motyvuojanti veiklos vertinimo sistema. 

2. Kolegijos akademinis personalas yra tinkamas siekiant užtikrinti studijų programų studijų rezultatų 

pasiekimą ir atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Kolegijos statuto ir kt. 

nacionalinius teisės aktus. 

https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/images/Erasmus/soc_remtini_tvarka1_studentams.pdf
https://vtdko.lt/images/____VTDK_internationalization_strategy_2025_EN_1-compressed.pdf
https://vtdko.lt/images/____VTDK_internationalization_strategy_2025_EN_1-compressed.pdf
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3. Į dėstytojų pareigas priimami asmenys, laimėję viešą konkursą. Vykdant viešą konkursą dėstytojo 

pareigoms eiti, siekiant skaidrumo, objektyvumo, nešališkumo komisijos sudėtyje be Kolegijos 

darbuotojų yra Kolegijos studentai, išoriniai socialiniai dalininkai. 

4. Kolegijos konkursų dėstytojų pareigoms eiti organizavimo tvarką bei minimalius kvalifikacinius 

reikalavimus dėstytojui per kadenciją nustato Akademinės tarybos patvirtinti ir viešai paskelbti 

dokumentai. 

5. Kolegija skatina dėstytojus kelti dalykinę, didaktines kompetencijas. Kolegija prisiimdama 

atsakomybę dėl dėstytojų didaktinių kompetencijų nuolatinio tobulinimo, organizuoja dėstytojams 

mokymus didaktikos klausimais. 

6. Kolegija pagal galimybes finansuoja kvalifikacijos kėlimo išlaidas dėstytojams susijusias su 

dalyvavimu įvairiose konferencijose, seminaruose. 

7. Dėstytojams, tobulinantiems kvalifikaciją sudaromas lankstus paskaitų tvarkaraštis; 

8. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas vyksta  išvykstant į stažuotes, mokymus pagal ,,Erasmus+“, 

,,NordPlus“ programas, dalyvaujant užsienio kviestinio dėstytojų paskaitose. 

9. Kolegijoje pripažįstama ir tarpusavio dėstytojų gerosios patirties sklaida. 

10. Duomenis apie dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą kaupia ir analizuoja katedra, Personalo 

skyrius. 

11. Dėstytojo atestacija – pagrindinis dėstytojo veiklos vertinimas. Atestaciją vykdo Akademinės 

tarybos nustatyta tvarka atestacinė komisija. 

12. Kasmetinis dėstytojų veiklos vertinimas vyksta fakulteto taryboje. Dėstytojai kiekvienais metais 

užpildo Dėstytojo akademinės veiklos vertinimo anketą. Studijų metų pabaigoje dėstytojai atsiskaito 

katedros vedėjui, o fakulteto taryba įvertina ir patvirtinta atliktų darbų rezultatus. Aptariant dėstytojo 

veiklos rezultatus apžvelgiami ir studentų atsiliepimai apie dėstytojų dėstomų dalykų kokybę. 

Dėstytojų, priimamų viešo konkurso būdu, įdarbinimo procesas:  
1. Dėstytojų poreikio planavimas (katedrafakultetas). Katedros, fakulteto metinis veiklos planas. 

2. Viešo konkurso skelbimas (Mokslo tarybos, Kolegijos tinklapiai - privalomai). 

3. Akademinei tarybai pritarus, VTDK direktoriaus įsakymas ,,Dėl viešų konkursų dėstytojų 

pareigoms eiti priėmimo komisijos sudarymo“. 

4. Pretendentų atranka. 

5. Viešo konkurso dėstytojų pareigoms eiti priėmimo komisijos pokalbis su atrinktais kandidatais. 

7. Laikas, skirtas apeliacijoms. 

8. Darbo sutarties pasirašymas su viešą konkursą laimėjusiais kandidatais. 

9. Naujai priimtų dėstytojų adaptacija (mentorystės programa) už kurią atsakingas katedros vedėjas. 

10. Po pirmųjų darbo metų, vykdomas kasmetinis dėstytojo veiklos vertinimas fakulteto taryboje. 

11. Po penkerių metų - dėstytojo atestacija. 

 

Pagal poreikį dėstytojas gali būti priimamas dėstyti dalyką (modulį) ir vieneriems studijų metams. 

Tokių dėstytojų poreikį nustato dekanas kartu su katedros vedėju. 
 

Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo procesas: 

1. Fakultetas, atsižvelgdamas į Kolegijos metinius ir strateginius tikslus, numato prioritetines 

kvalifikacijos tobulinimo kryptis ateinantiems metams. 
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2. Katedra, atsižvelgdama į fakulteto kvalifikacijos tobulinimo prioritetines kryptis, numato dėstytojų 

kvalifikacijos poreikį ir apimtis 

3. Dėstytojas ir katedros vedėjas aptaria ir suderina individualią kvalifikacijos tobulinimo apimtį 

kitiems metams. 

4. Katedrose sudaromi dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo planai ateinantiems metams, kurių 

pagrindu planuojamos bendros fakulteto kvalifikacijos tobulinimo priemonės kitiems metams. 

5. Dėstytojo kvalifikacijos tobulinimas. 

6. Dėstytojo kvalifikacijos tobulinimo sklaida katedroje. 

7. Dėstytojo kvalifikacijos tobulinimo poveikis dalyko studijų rezultatams ir jo įvertinimas 

kasmetinio vertinimo metu. 

 

Nuostatą ,,Dėstytojai“ ir jos gaires Kolegijoje pagrindžia (reglamentuoja): 

 

 

1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojų atestacijos ir viešų konkursų pareigoms 

eiti organizavimo tvarkos aprašas.  
(Aprašas skelbiamas viešai Kolegijos interneto tinklapyje, Mokslo tarybos tinklapyje. Skelbiamas prieš viešą konkursą) 

Patvirtinta Akademinės tarybos 2019 m. kovo 27 d. posėdyje protokolo Nr. 14-3. 

Dokumentas skelbiamas viešai: 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Konkursai_eiti_pareigas/Konkurso_organizavimo_aprasas.pdf 

2. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojų pareigybių kvalifikaciniai reikalavimai ir 

reikalavimų atestacijai per kadenciją aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2019 m. kovo 27 d. posėdyje protokolo Nr. 14-3. 

3. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos viešų konkursų dėstytojų pareigoms eiti priėmimo 

komisija. Siekiant skaidrumo, objektyvumo, nešališkumo komisijos sudėtyje be Kolegijos darbuotojų yra ir Kolegijos 

studentai, socialinių partnerių atstovai) 
Patvirtinta 2019 m. balandžio 30 d. Kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-39 ,,Dėl Vilniaus technologijų ir dizaino 

kolegijos viešų konkursų dėstytojų pareigoms eiti priėmimo komisijos sudarymo“. 

4. Darbo sutartis tarp Kolegijos ir dėstytojo 

5. Konfidencialumo pasižadėjimas. 

6. Akademinio darbuotojo sąžiningumo deklaracija. 

(Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Akademinės etikos kodekso 3 priedas. Patvirtinta Akademinės tarybos 2010 

m. balandžio 21 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2015 m. birželio 19 d. posėdyje protokolu Nr.14-3 

nauja redakcija Akademinės tarybos 2017 m. birželio 27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 nauja redakcija)) 

Dokumentas skelbiamas viešai: 
https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/AKADEMINES_ETIKOS_KODEKSAS.pdf 

7. Darbo tvarkos taisyklės. 
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-96 (2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-71 

patvirtinta redakcija). 

8. Dėstytojo praktinės veiklos stažuotės tvarkos aprašas.  
Patvirtinta Akademinės tarybos posėdyje 2015 m. birželio 19 d. protokolo Nr. 14-3. 

9. Dėstytojų pedagoginių kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas.  
Patvirtinta Akademinės tarybos posėdyje 2020 m. sausio 17 d. protokolo Nr. 14-1. 

10. Asistento, lektoriaus, docento pareigybių aprašymai. 
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-74. 

11. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos fakulteto dėstytojų akademinės veiklos vertinimo 

už studijų metus tvarkos aprašas. 
Patvirtintas Akademinės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-4 (Akademinės tarybos 2019 m. 

kovo 15 d. posėdžio protokolas Nr.14-2 redakcija). 

12. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos 

akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą tvarkos aprašas. (negalioja nuo 2021 

m.) 
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus 2017 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 1-81. 

Dokumentas skelbiamas viešai kolegijos tinklapyje 

https://vtdko.lt/images/Biblioteka/Publikacijos/eLABa_tvarkos_apra%C5%A1as.pdf 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Konkursai_eiti_pareigas/Konkurso_organizavimo_aprasas.pdf
https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/AKADEMINES_ETIKOS_KODEKSAS.pdf
https://vtdko.lt/images/Biblioteka/Publikacijos/eLABa_tvarkos_apra%C5%A1as.pdf
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12.1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos 

akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos talpyklą tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2021 m. gruodžio 8 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5. 

Dokumentas skelbiamas viešai kolegijos tinklapyje: 

https://vtdko.lt/images/Biblioteka/Publikacijos/Ikelimo_i_talpykla_tvarkos_aprasas.pdf 

13. Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašas. 
Patvirtinta Kolegijos tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. posėdyje protokolu Nr.13-6. (Kolegijos tarybos 2021 m. birželio 30 

protokolo Nr. 13-3 redakcija). (negalioja nuo 2022 m.) 

13.1. Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašas. 
Patvirtinta Kolegijos tarybos 2022 m. sausio 17 d. posėdyje protokolu Nr.13-1. (Kolegijos tarybos 2022 m. balandžio 28 

protokolo Nr. 13-3 redakcija). 
14. Kolegijos direktoriaus 2019 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1-22 ,,Dėl dėstytojų atestacijos už 

2014–2019 metų kadenciją“. 
(Penkių narių Atestacijos komisija. Komisijos sudėtyje yra  Kolegijos studentų atstovai, išoriniai socialiniai dalininkai) 

15.  Tarnybinių komandiruočių organizavimo, atsiskaitymo ir išlaidų apmokėjimo tvarka. 
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1-11. 

16. Dėstytojų motyvavimo sistema.  
Patvirtintas Akademinės tarybos 2020 m. lapkričio 24 d. posėdyje protokolu Nr. 14-10. 

17. Mokslo fondo nuostatai. 
Patvirtinta  Akademinės tarybos  2017 m. birželio 27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6. (Akademinės tarybos 2021 m. 

spalio 19 d. posėdyje protokolo Nr. 14-4 redakcija). 

18. Mokslinės taikomosios veiklos strategija 2016-2018 m. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. posėdyje protokolo Nr. 14-4. 
19. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokslinio žurnalo ,,Technologijos ir menas. 

Tyrimai ir aktualijos“ straipsnių rengimo reikalavimų, jų recenzavimo, etikos principai. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2018 m. birželio 27 d. posėdyje protokolo Nr. 14-3 (Akademinės tarybos 2019 m. 

gruodžio 20 d. posėdyje protokolo Nr. 14-6 redakcija) 
20. Personalo dalyvavimo ,,Erasmus+“ programos mobilumo veikloje su šalimis partnerėmis 

tvarkos aprašas. 
Patvirtintas 2019 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-114. 

21. Fakulteto, katedros, studijų programos komiteto metiniai veiklos planai (planuojamos 

veiklos dėl dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo); fakulteto, katedros studijų programų komiteto 

posėdžių protokolai (dėl dėstytojų patirties skaidos įgytos stažuotėse, kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose); 

22. Direktoriaus įsakymai dėl dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (dekano 

teikimas su kvalifikacijos tobulinimo tikslu). 

23. Dėstytojo metinis veiklos vertinimas (įvertinant kvalifikacijos tobulinimo naudą dėstytojo darbo 

kokybei, studijų rezultatams pasiekti; dėstytojo atestacija už kadenciją). 

24. Tarnybinių komandiruočių organizavimo, atsiskaitymo ir išlaidų apmokėjimo tvarka. 
Patvirtinta Kolegijos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1-11. 

 

 

 

1.6. Studijų ištekliai ir parama studentams. 

 

 

Nuostata: 

Mokslo ir studijų institucijos turi turėti tinkamą finansavimą mokymo bei mokymosi 

veikloms ir užtikrinti adekvačių bei lengvai prieinamų studijų išteklių ir paramos studentams 

teikimą. 

 

 

 

https://vtdko.lt/images/Biblioteka/Publikacijos/Ikelimo_i_talpykla_tvarkos_aprasas.pdf
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1. Kolegijos studentams užtikrinami įvairūs ištekliai, kurie jiems padeda mokytis ir siekti studijų 

rezultatų, lengvai prieinami, atitinka jų poreikius bei tobulinami atsižvelgiant į apklausų rezultatus 

2. Kolegijos studentams teikiama akademinė, finansinė ir socialinė parama. Informacija apie studijas, 

finansavimą, studijų programos tikslą, studijų rezultatus, pasiekimų vertinimą, tvarkaraščius, laisvai 

pasirenkamus dalykus, judumo galimybes, išduodamus studijas liudijančius dokumentus, studentams 

teikiama: studijų parodose; įvado į studijas pirmo kurso metu; studijas reglamentuojančiuose 

dokumentuose, kurie viešai skelbiami Kolegijos interneto tinklapyje; studentams suteiktais Kolegijos 

elektroninio pašto adresais. 

3. Studentus studijų klausimais konsultuoja fakulteto administracija, katedros vedėjai ir katedrų 

dėstytojai, Studijų ir karjeros centras, Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius. 

4. Kolegijos biblioteka  teikia informaciją ir konsultuoja studentus ieškant reikalingos informacijos 

Lietuvos ir tarptautiniuose kataloguose, duomenų bazėse; Bibliotekos prenumeruojamos duomenų 

bazės skelbiamos viešai https://vtdko.lt/elektroniniai-istekliai/bibliotekos-duomenu-bazes.html 

5. Leidinių paieškai studentai gali naudotis Kolegijos virtualia biblioteka, kurioje galima pasirinkti 

tiek popierinius leidinius, tiek elektroninius išteklius prenumeruojamuose duomenų bazėse. 

6. Kolegijos studentams teikiama finansinė parama: Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams 

teikimo nuostatai reglamentuoja stipendijų skyrimo sąlygų ir mokėjimo tvarką; Už studijas 

sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas.  

7. Teikiant paramą studentams, Kolegijoje pagalbinio personalo ir administracijos darbuotojų 

vaidmuo yra svarbus, todėl jie visi kompetentingi, turi galimybes vystyti savo profesinius gebėjimus 

įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

8. Kolegijos studentams sudarytos sąlygos gyventi Kolegijos bendrabučiuose, sportuoti, dalyvauti 

meninėje veikloje;. 

 

9. Kolegijoje specialiųjų poreikių turintys studentai nepatiria diskriminacijos ir atskirties; Kolegijoje 

fizinė aplinka tinkamai pritaikyta, o bendruomenėje kuriama draugiška, žmogaus orumą gerbianti, 

lygias galimybes ir nediskriminavimą užtikrinanti studijų ir darbo aplinka.  

10. Patalpos renovuotos, taikant universalius dizaino principus, yra specialios automobilių 

parkavimo vietos.  

11. Kolegijoje reglamentuota finansinė parama neįgaliesiems. Kolegijoje sudaromos galimybės šiems 

studentams studijuoti individualiu tempu, pagal galimybes, poreikius ir interesus. Kolegijoje 

naudojama nuotolinio mokymo virtuali aplinka Moodle, sudaromas dėstytojų individualių 

konsultacijų grafikas, esant poreikiui studentai konsultuojami, tiek virtualioje aplinkoje tiek 

individualiai. Vertinant studijuojančiųjų, turinčių specialiųjų poreikių (turinčių regos, klausos, 

judėjimo ar kt. negalią), studijų pasiekimus taikomos lanksčios pasiekimų vertinimo formos, 

prisiderinama prie šių asmenų galimybių 

12. Atvykusiems užsienio studentams užtikrinamos vienodos galimybės nemokamai naudotis visais 

Kolegijos mokymosi ištekliais ir infrastruktūra (biblioteka, laboratorijomis, sporto baze).  

13. Pasirengimo studijoms Kolegijoje etape su atvykstančiais studentais intensyviai komunikuoja 

Tarptautinių ryšių specialistai ir koordinatoriai fakultetuose, studentai konsultuojami vizų ir 

draudimo klausimais, užsienio studentams suteikiamas bendrabutis.  

14. Atvykus užsienio studentams organizuojama įvadinė diena, kurios metu supažindina su visa 

aktualia informacija. Visiems atvykstantiems studentams yra paskiriami mentoriai, padedantys jiems 

integruotis į Kolegijos gyvenimą. 

https://vtdko.lt/elektroniniai-istekliai/bibliotekos-duomenu-bazes.html
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15. Kolegijos interneto tinklapyje viešai prieinama informacija apie studentams prieinamas 

paslaugas: 

15.1. Informacija apie paramą karo tarnybą atlikusius studentus skelbiama viešai Kolegijos 

tinklapyje  https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/kompensavimas-karo-tarnyba-

atlikusiems.html 

15.2. Vykdant psichologinę prevenciją, informaciją studijuojantieji gali rasti viešai Kolegijos 

tinklapyje https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/psichologine-pagalba.html 

15.3. Informacija apie paramą išeivijos lietuviams skelbiama Kolegijos tinklapyje 

https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/parama-iseivijos-lietuviams.html 

15.4. Apie teikiamą paramą neįgaliesiems skelbiama Kolegijos tinklapyje https://vtdko.lt/parama-

kolegijos-studentams/parama-neigaliesiems.html 

15.5. Studentai, apie studijų kainos kompensavimą, gali rasti informaciją viešai skelbiamą 

Kolegijos tinklapyje https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/studiju-kainos-

kompensavimas.html 

15.6. Apie valstybės remiamas paskolas Kolegijos studentams skelbiama viešai kolegijos tinklapyje 

https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/paskolos-studentams.html 

15.7. Kolegijos studentai, norintys gauti socialines stipendijas, viešą informaciją randa Kolegijos 

tinklapyje https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/socialines-stipendijos.html 

15.8. Dokumentai, reglamentuojantys akademinę veiklą, skelbiami viešai Kolegijos tinklapyje 

https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html  

15.9. Studentai informuojami Studijų ir karjeros centre, dekanatuose, katedrose, studentų atstovybėje 

 

Nuostatą ,,Studijų ištekliai ir parama studentams“ ir jos gaires Kolegijoje pagrindžia 

(reglamentuoja): 

 

1. Įtraukties ir lygių galimybių užtikrinimo politika. 

Patvirtinta Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 d. protokolas  Nr. 14-2.. 

2. Studijų nuostatai. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. vasario 11 d. posėdyje protokolu Nr. 14-4 (Akademinės tarybos 2017 m. birželio 

27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 redakcija Akademinės tarybos 2017 m. spalio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-7 

redakcija). Dokumentą skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studiju_nuostatai_10-30.pdf 

3. Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. birželio 23 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 (Akademinės tarybos 2015 m. sausio 

30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1 nauja redakcija) 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Studiju_iskaitymo_tvarka.pdf 

4. Studentų mobilumas pagal ,,Erasmus+“ programą organizavimo programos šalyse tvarkos 

aprašas. 
Patvirtina 2019 m. lapkričio 19 d. Kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-99. 

Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai 

https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studentu_mobilumo_tvarkos_aprasas.pdf 

5. 2015-2017 metų tarptautiškumo plėtros strategija. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2015 m. gruodžio 4 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5. 

6. 2018-2020 metų tarptautiškumo plėtros strategija. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2018 m. kovo 16 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2. 

7. 2020-2025 metų tarptautiškumo strategija. 
Dokumentas skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/images/____VTDK_internationalization_strategy_2025_EN_1-

compressed.pdf 

8. Studijų pagal individualų grafiką tvarkos aprašas.  

https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/kompensavimas-karo-tarnyba-atlikusiems.html
https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/kompensavimas-karo-tarnyba-atlikusiems.html
https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/psichologine-pagalba.html
https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/parama-iseivijos-lietuviams.html
https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/parama-neigaliesiems.html
https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/parama-neigaliesiems.html
https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/studiju-kainos-kompensavimas.html
https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/studiju-kainos-kompensavimas.html
https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/paskolos-studentams.html
https://vtdko.lt/parama-kolegijos-studentams/socialines-stipendijos.html
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai.html
https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studiju_nuostatai_10-30.pdf
https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Studiju_iskaitymo_tvarka.pdf
https://vtdko.lt/studentams/sf/dokumentai
https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studentu_mobilumo_tvarkos_aprasas.pdf
https://vtdko.lt/images/____VTDK_internationalization_strategy_2025_EN_1-compressed.pdf
https://vtdko.lt/images/____VTDK_internationalization_strategy_2025_EN_1-compressed.pdf
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Patvirtinta Akademinės tarybos 2015 m. sausio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1. (Akademinės tarybos 2020 m. kovo 

12 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2 redakcija. Akademinės tarybos 2021 m. gruodžio 8 d. posėdyje protokolu Nr. 14-5 

redakcija). 

Dokumentas skelbiamas viešai 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Studijos_pagal_individualu_grafika.pdf 

9. Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems Vilniaus technologijų 

ir dizaino kolegijoje tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. gruodžio 16 d. posėdyje protokolo Nr. 14-3 (Akademinės tarybos 2019 m. kovo 

27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-3 redakcija. Akademinės tarybos 2020 m. kovo 12 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2 

redakcija). 

Dokumentą skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/images/TF/Dokumentai/Finansines_pagalbos_teikimas.pdf 

PRIIMANT DARBUOTOJUS IR JUOS VERTINANT VADOVAUJAMASI: 

10. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir 

vertinimo principais. 
Patvirtinta 2015 m. Kolegijos tarybos gruodžio 9 d. posėdyje protokolo Nr. 13-5.  

11. Studijas aptarnaujančio personalo, administracijos darbuotojų pareigybių aprašymai. 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

12. Personalo dalyvavimo ,,Erasmus+“ programos mobilumo veikloje su šalimis partnerėmis 

tvarkos aprašas. 
Patvirtintas 2019 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-114 

 

 

1.7. Informacijos valdymas. 

 

Nuostata: 

Mokslo ir studijų institucijos turi užtikrinti, kad jos kaupia, analizuoja ir naudoja aktualią 

informaciją, padedančią veiksmingai valdyti studijų programas ir kitas veiklas. 

 

 

 

Apie studijų administravimo sistemą KIS aprašyta 23 psl. aprašant 1.4. nuostatą Studentų priėmimas, 

studijų eiga, pripažinimas ir diplomų išdavimas. 

I. Informacijos kaupimas, analizė, panaudojimas: 

1. Kolegijoje informacijos saugojimui naudojamos įvairios formos: ataskaitos, protokolai, 

informacinės duomenų bazės.  Už informacijos rinkimą ir analizę atsakingi padalinių vadovai. 

2. Surinkta informacija ir jos analizės rezultatai naudojami: metinėms veiklos ataskaitoms, metinių 

pokalbių metu, savianalizių rengimo metu; 

3. Surinktų ir apibendrintų duomenų pagrindu tikslinamas trumpojo periodo strateginis planas, 

rengiami studijų programų kokybės gerinimo priemonės, planuojama metinė dėstytojų veikla ir kt. 

4. Informacijos naudojimą, saugojimo laiką, naikinimą reglamentuoja Kolegijos asmens duomenų 

tvarkymo taisyklės 

II. Studentų pažangos, sėkmingai baigusių ir studijų nebaigusių studentų rodiklių stebėsenos 

procesas: 

1. Įstojusiųjų studentų konkursinis stojamasis balas. 

2. Akademinė pagalba pirmo kurso studentams (papildomi užsėmimai pageidaujantiems 

studentams sustiprinti matematikos, fizikos, lietuvių kalbos žinias). 

3. Studentų lankomumo stebėsena. 

4. Sistemingas studentų konsultavimas. 

https://vtdko.lt/images/VTDK/Studentams/Dokumetai/Studijos_pagal_individualu_grafika.pdf
https://vtdko.lt/images/TF/Dokumentai/Finansines_pagalbos_teikimas.pdf
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5. Studentų studijų rezultatų analizė fakultetuose pasibaigus  tarpiniam vertinimui, semestrui. 

6. Skolų likvidavimo terminas (reglamentuoja Studijų nuostatai). 

Studijų metų pabaigoje studijų nebaigusių studentų nutraukusių studijas Kolegijoje analizė. 

Studentų nuomonė apie programas: 

Studentų apklausos dėl dėstomo dalyko kokybės. 

Nacionalinė studentų apklausos programėlė. 

Studentams grįžtamasis ryšys užtikrinimas (apskrito stalo diskusijos su studentais studijų programų 

komitetuose, dekanate posėdžių metu). 

III. Absolventų karjeros duomenys stebimi: 

1. Analizuojant užimtumo tarnybos pateiktus duomenis apie Kolegijos studentų įsidarbinimą. 

2. Naudojantis Nacionaline studentų apklauso programėle. 

3. Įvertinami STRATA duomenys. 

 

Pagrindiniai Kolegijos kiekybiniai ir kokybiniai veiklos rodikliai pateikiami: 

1. Užtikrinant Kolegijos veiklos atskaitomybę visuomenei, Kolegijos metinės veiklos ataskaitos 

skelbiamos viešai kolegijos interneto tinklapyje https://vtdko.lt/metines-veiklos-ataskaitos.html 
 

2. Metinėse fakulteto veiklos ataskaitos. Įvertinus fakulteto tarybos nuomonę, dekano teikiama 

metinė veiklos ataskaita tvirtinama Kolegijos direktoriaus.  

3. Akademinė taryba kontroliuoja kaip įgyvendinama vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema. 
Akademinės tarybos posėdžių protokolai. 

4. Fakulteto tarybos, katedrų, Studijų programų komitetų posėdžiuose. 
Fakultetų tarybų, katedrų, Studijų programų komitetų posėdžių protokolai. 

 

Nuostatą ,,Informacijos valdymas“ ir jos gaires Kolegijoje pagrindžia (reglamentuoja): 
 

 

1. Studijų nuostatai. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2009 m. vasario 11 d. posėdyje protokolu Nr. 14-4 (Akademinės tarybos 2017 m. birželio 

27 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6 redakcija Akademinės tarybos 2017 m. spalio 30 d. posėdyje protokolu Nr. 14-7 

redakcija). Dokumentą skelbiamas viešai: https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studiju_nuostatai_10-30.pdf 

2. Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos  2018 m. kovo 16 d. posėdyje protokolu Nr. 14-2. (nuo 2021 m. negalioja). 

2.1. Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti organizavimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos  2021 m. spalio 19 d. posėdyje protokolu Nr. 14-4. 
 

 

1.8. Viešas informavimas. 

 

 

Nuostata: 

Mokslo ir studijų institucijos turi skelbti aiškią, tikslią, nešališką, naujausią ir lengvai 

prieinamą informaciją apie savo veiklą, įskaitant ir studijų programas. 

 

 

1. Kolegijos interneto svetainėje www.vtdko.lt viešai skelbiama kiekybinė ir kokybinė informacija 

apie studijų programas, suteikiamus profesinė kvalifikacija,  profesinės karjeros galimybes, studijų 

https://vtdko.lt/metines-veiklos-ataskaitos.html
https://vtdko.lt/images/SF/Dokumentai/Studiju_nuostatai_10-30.pdf
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programų išorinį vertinimą, Kolegijos veiklos, studijų programų vertinimo rezultatus bei kitus 

duomenis, kurių reikia visuomenei informuoti.  

2. Informacija skelbiama ir Kolegijos Facebook paskyroje. 

3. Informacijos apie Kolegijos veiklų viešinimą koordinuoja viešųjų ryšių specialistas, informaciją 

savo kompetencijos ribose rengia atsakingi asmenys iš įvairių Kolegijos padalinių. 

 

 

1.9. Nuolatinė studijų programų stebėsena ir periodinis vertinimas. 

 

 

Nuostata: 

Mokslo ir studijų institucijos turi stebėti ir reguliariai vertinti savo studijų programas, 

siekiant užtikrinti, kad nustatyti tikslai būtų pasiekiami bei atliepiami studentų ir visuomenės 

poreikiai. Šie vertinimai turėtų prisidėti prie nuolatinio studijų programų tobulinimo. Su bet 

kokiais planuojamais ar jau atliktais veiksmais po vertinimo turėtų būti supažindinami visi 

suinteresuotieji. 

 

 

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, Kolegijoje reguliariai vertinamos studijų programos, vykdant 

nuolatinę jų stebėseną per: 

1. Nuolatinę studijų rezultatų peržiūrą ir jų atnaujinimą atsižvelgiant į besikeičiančius visuomenės ir 

(ar) darbo rinkos poreikius, Kolegijos strategiją, nacionalinių teisės aktų pakeitimus. 

2. Studentų, dėstytojų, darbdavių, absolventų nuomonės analizę dėl studijų programos tikslų 

įgyvendinimo ir studijų rezultatų pasiekimo, studijų ir vertinimo metodų tinkamumo. 

3. Dėstytojų dalykinių, didaktinių kompetencijų tobulinimo analizę. 

4. Analizuojant ir kaupiant duomenis  apie studijų aprūpinimą žmogiškaisiais ir materialiais ištekliais. 

5. Studentų, darbdavių skatinimą dalyvauti studijų kokybės užtikrinimo veiklose (studentų, socialinių 

partnerių įtraukimas į Kolegijos valdymo organus, studijų programų komitetus, savianalizių 

suvestinių rengimą). 

6. Organizuojant nuolatinį grįžtamąjį ryšį, kuris naudojamas studijų programų tobulinimui,  

identifikuojant studijų programų stipriąsias ir tobulintinas puses. 

 

Nuostatą ,,Nuolatinė studijų programų stebėsena ir periodinis vertinimas“ ir jos gaires 

Kolegijoje pagrindžia (reglamentuoja): 

 

1. Vykdomų studijų programų vidinis kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2019 m. gruodžio  20 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6. 

2. Studijų programų kūrimo ir tobulinimo tvarkos aprašas. 
Patvirtinta Akademinės tarybos 2019 m. gruodžio  20 d. posėdyje protokolu Nr. 14-6. 
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1.10. Periodiškas išorinis kokybės užtikrinimas. 

 

 

Nuostata: 

Mokslo ir studijų institucijos turi periodiškai dalyvauti išorinio kokybės užtikrinimo 

procedūrose atsižvelgiant į ESG. 

 

 

Kolegija dalyvauja išoriniame kokybės užtikrinimo procese: 

1. Studijų programų (nuo 2020 metų) studijų krypčių išorinis vertinimas. 

2. Kolegijos, kaip institucijos, veiklos vertinimo procesas. 

3. Pasibaigus išoriniam vertinimui ir įvertinus išorinių ekspertų išvada (tiek studijų programų 

vertinimo procese, tiek instituciniame vertinimo procese), Kolegija parengia veiklos tobulinimo 

planą, kuris skelbiamas viešai internete.  Planą Kolegija nuosekliai įgyvendina. 

4. Rengiant savianalizių suvestines (studijų programų, institucinio vertinimo) atsižvelgiama į pažangą 

padarytą po paskesnio vertinimo. 

Kokybės užtikrinimas yra tęstinis procesas, kuris nesibaigia išoriniu grįžtamuoju ryšiu, vertinimo 

išvadomis ar paskesne veikla Kolegijos viduje. 

 

Išorinis  vertinimas (studijos): 

1. Viešai skelbiami SKVC tinklapyje studijų krypčių išorinio vertinimo planai. 
https://www.skvc.lt/default/lt/kokybes-uztikrinimas/vsp/vsp-planai 

Išorinis vertinimas (studijos): 

2. Kolegijos tinklapyje viešai skelbiamos studijų programų išorinio vertinimo išvados. 
Dokumentai skelbiami: 

https://vtdko.lt/akreditacijos.html 

Išorinis  vertinimas (Kolegijos): 

3.  Viešai skelbiamas SKVC tinklapyje išorinio institucinio vertinimo planas. 
Patvirtinta Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-329 ,,Dėl aukštųjų mokyklų išorinio 

vertinimo plano patvirtinimo“. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76b90d005ed711ea931dbf3357b5b1c0 

https://www.skvc.lt/default/lt/kokybes-uztikrinimas/aukstuju-mokyklu-vertinimas/am-procesas 

SKVC ir Kolegijos tinklapyje viešai skelbiamos Kolegijos išorinio institucinio vertinimo išvados. 
https://www.skvc.lt/default/lt/kokybe/kolegijos-vilniaus-technologiju-ir-dizaino-kolegija  

https://vtdko.lt/kokybes-uztikrinimo-strategija-2/1171-institucinio-vertinimo-isvados.html 

SKVC ir Kolegijos tinklapyje viešai skelbiamas veiklos gerinimo planas. 

hhttps://www.skvc.lt/default/lt/kokybe/kolegijos-vilniaus-technologiju-ir-dizaino-kolegija  

https://vtdko.lt/images/VTDK/Kokybes_uztikrinimo_strategija/Institucinis_vertinimas/Veiklos_gerinimo_planas.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.skvc.lt/default/lt/kokybes-uztikrinimas/vsp/vsp-planai
https://vtdko.lt/akreditacijos.html
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76b90d005ed711ea931dbf3357b5b1c0
https://www.skvc.lt/default/lt/kokybes-uztikrinimas/aukstuju-mokyklu-vertinimas/am-procesas
https://www.skvc.lt/default/lt/kokybe/kolegijos-vilniaus-technologiju-ir-dizaino-kolegija
https://vtdko.lt/kokybes-uztikrinimo-strategija-2/1171-institucinio-vertinimo-isvados.html
https://www.skvc.lt/default/lt/kokybes-uztikrinimas/aukstuju-mokyklu-vertinimas/am-procesas
https://www.skvc.lt/default/lt/kokybes-uztikrinimas/aukstuju-mokyklu-vertinimas/am-procesas
https://vtdko.lt/images/VTDK/Kokybes_uztikrinimo_strategija/Institucinis_vertinimas/Veiklos_gerinimo_planas.pdf
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             Kokybės vadovo  

                          1 priedas 

 

KOKYBĖS VADOVO PAKEITIMŲ APSKAITOS 

ŽURNALAS 

 

Eil.Nr. 
Keičiamos dokumento 

dalies redakcija 

Keičiamos dokumento dalies 

nauja redakcija 

Pakeitimo 

data 

Pakeitimą 

daręs 

darbuotojas 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


