
 

 

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS VEIKLOS  
VERTINIMO IŠVADŲ SANTRAUKA 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS (2017) 
 

INSTITUCINIO VERTINIMO PROCESAS 
 

Vertinimą inicijuoja Švietimo ir mokslo ministerija, 
organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras 
(SKVC). Vertinimo tikslas – sukurti prielaidas 
aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos 
kokybės kultūrą, teikti rekomendacijas dėl aukštosios 
mokyklos veiklos plėtros.  

Vertinimas remiasi aukštosios mokyklos 
savianalizės suvestine, MOSTA atlikto realiųjų 
išteklių vertinimo rezultatais, kitais aukštosios 
mokyklos dokumentais, vizito į aukštąją mokyklą 
metu gautais duomenimis, ankstesnio vertinimo 
išvadomis bei rekomendacijomis ir duomenimis apie 
rekomendacijų įgyvendinimo eigą ir rezultatus, taip 
pat kita informacija apie aukštosios mokyklos veiklą.  

Aukštųjų mokyklų veiklos išorinis vertinimas 
apima visas jų statutuose (įstatuose, nuostatuose) 
nurodytas veiklos sritis ir remiasi šiais kriterijais: 
veiklos atitiktimi statutuose (įstatuose, nuostatuose) 
nurodytai misijai, mokslo ir studijų tarptautiniam 
lygiui, studijų rezultatų vertinimo atitiktimi 
nustatytiems reikalavimams, akademinės etikos ir 
procedūrų reikalavimų vykdymo, valstybės biudžeto 
lėšų naudojimo veiksmingumo kriterijais ir veiklos 
atitiktimi teisės aktų nustatytiems reikalavimams. 

Vertinimo rezultatų pagrindu SKVC priima 
sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo, o 
šiam įsiteisėjus - dėl akreditavimo. 

  
EKSPERTŲ GRUPĖ 
 

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite 
aukštojoje mokykloje 2017 m. spalio 3-5 d. 

- Prof. Bastian Baumann, grupės vadovas, 
nepriklausomas aukštojo mokslo konsultantas, 
Bolonijos proceso ekspertas, Vokietija 

- Katja Žibert Kamšek, grupės sekretorė, Liublianos 
universiteto kokybės užtikrinimo darbuotoja, Slovėnija 

- Prof. Eve Eisenschmidt, Talino universiteto 
prorektorė plėtrai, Estija 

- Prof. Daire Keogh, Dublino miesto universiteto  
prorektorius, Airija  

- Saulius Jurkevičius, socialinis partneris, Vilniaus 
licėjaus direktoriaus, Lietuva 

- Uršulė Sadauskaitė, studentė, ISM vadybos ir 
ekonomikos studentų atstovybės prezidentė, Lietuva 

 
VEIKLOS ĮVERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS 
 

Pirmas institucinis LEU vertinimas įvyko 2012 m., jo 
rezultatai buvo neigiami. Kadangi toks SKVC įvertinimo 
sprendimas buvo apskųstas teismui, akreditavimo 
sprendimas priimtas tik pasibaigus teisminiams ginčams 
2015 m., kurių metu konstatuotas SKVC sprendimo 
pagrįstumas ir teisėtumas. Atsižvelgiant į tai, 2015 m. LEU 
buvo akredituotas 3 metų terminui. Pirmasis neigiamas 
išorinis vertinimas lėmė greitesnį pakartotinį vertinimą. 

 
APIE LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETĄ  

 

 Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) yra 
valstybinė aukštoji mokykla. LEU buvo įkurtas 1935 
m. Klaipėdoje kaip Nacionalinis pedagoginis 
institutas. Vėliau dėl okupacijos per Antrąjį pasaulinį 
karą jis buvo perkeltas į Panevėžį, o po to – į Vilnių, 
kur buvo pervadintas į Vilniaus pedagoginį institutą. 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba 1992 m. suteikė 
universiteto statusą. Valstybinio universiteto statusą 
ir Lietuvos edukologijos universiteto vardą suteikė 
Seimas, 2011 m. patvirtindamas universiteto įstatus.  

Šiuo metu Universitetą sudaro penki fakultetai: 
Humanitarinio ugdymo fakultetas, Gamtos, 
matematikos ir technologijų fakultetas, Socialinės 
edukacijos fakultetas, Ugdymo mokslų fakultetas bei 
Sporto ir sveikatos fakultetas.  

Lietuvos edukologijos universitetas yra didžiausia 
mokytojų rengimo institucija šalyje. Savianalizės 
duomenimis, 2016-10-01 studijavo 3550 studentai. 
2016 m. apimtos tokios studijų kryptys: socialiniai 
mokslai, humanitariniai mokslai, fizikos mokslai, 
biomedicinos mokslai ir menai. Universitete 
vykdomos  pirmos ir antros pakopos studijų 
programos bei laipsnio nesuteikiančios studijos. 

Universitete vykdomos dviejų sričių mokslo 
doktorantūros, kurias administruoja LEU – socialinių 
mokslų (edukologijos kryptis) ir humanitarinių mokslų 
(filologijos kryptis).  

  
2017 m. Lietuvos edukologijos universiteto veikla įvertinta 
neigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į: 
 

- Tarptautinės ekspertų grupės parengtas vertinimo 
išvadas ir siūlymą LEU veiklą įvertinti neigiamai. 
- Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos sprendimą 
pritarti vertinimo išvadoms. 

 

Ekspertų įvertinimas pagal veiklos sritis: 
 

Strateginis valdymas Neigiamai 

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamai 

Mokslo ir (arba) meno veikla Neigiamai 

Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamai 

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. 
gruodžio 12 d. sprendimu Nr. IV2-2 Lietuvos 
edukologijos universitetas vertinamas neigiamai.  
 
Nesutikdama su SKVC sprendimu, aukštoji mokykla gali 
per 14 dienų pateikti skundą Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro sudarytai komisijai arba per 30 dienų 
skųstis teismui. 
 

 



 

 
Ekspertai, vertinę aukštosios mokyklos veiklą, 

pažymėjo, kad jie aiškiai suvokia, jog antrasis 

neigiamas Lietuvos edukologijos universiteto veiklos 

vertinimas lems leidimo vykdyti studijas ir su 

studijomis susijusią veiklą panaikinimą. Vertinimo 

metu ekspertų grupė pastebėjo gerosios praktikos 

pavyzdžių ir suformulavo rekomendacijas, kurias, 

ekspertų nuomone, aukštosios mokyklos Taryba ir 

administracija turėtų panaudoti gerindama veiklą iki 

kol Švietimo ir mokslo ministerijoje bus priimtas 

sprendimas dėl leidimo vykdyti studijas ir su 

studijomis susijusią veiklą panaikinimo. 

SVARBIAUSIOS GEROSIOS PRAKTIKOS SANTRAUKA 

 Reikšmingas studentų ir išorės suinteresuotųjų 

šalių dalyvavimas Studijų programų komitetuose. 

 Akademinės kokybės skyrius pripažintas 

didžiausios svarbos skyriumi, renkant ir 

analizuojant duomenis, rengiant rezultatų 

aptarimus ir planuojant pagerinimus, atliekant 

auditus, organizuojant gausius mokymus.  

 Geras studentų ir absolventų pasitenkinimas 

studijų kokybe (orientuotos į studentą) ir įgytais 

gebėjimais. 

 Puikiai studentų vertinama praktika studijų metu. 

 Glaudus studentų ir išorės partnerių 

bendradarbiavimas rengiant ir atnaujinant studijų 

programas.  

 Gera Tarptautinių reikalų skyriaus paramos 

veikla.  

 Sukurta Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimo metodologija.  

 Geri mokymai darbo vietoje – kvalifikacijos 

kėlimo kursai. 

 Stiprus Universiteto bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais įvairiuose lygmenyse, 

dalyvavimas profesinėse organizacijose, tvirta 

Universiteto veiklos įtaka specialiojo ugdymo 

srityje ir svarbus indėlis rengiant nacionalines 

ugdymo programas. 

 

  

SVARBIAUSIŲ TRŪKUMŲ SANTRAUKA  

 Universiteto strateginis planas neatspindi išorinės 

aplinkos keliamų iššūkių, todėl nėra pagrįstas kaip 

galintis padėti Universitetui įgyvendinti jo misiją. 

 Strateginis planas yra pernelyg ambicingas, jam 

trūksta aiškumo, ypač kokybinių rodiklių srityje; aiškiai 

nesuvokiama strateginio plano stebėsenos 

įgyvendinimo prasmė. 

 Universitetas neatlieka rizikos analizės ir nevaldo 

rizikos, nors tai yra neišvengiama, pvz., susijungimo, 

finansų, personalo valdymo srityse. 

 Galimybės pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatus 

studijoms yra ribotos. 

 Universitetas stokoja tvirto strateginio studijų 

programų valdymo, ypač kai kalbama apie studijų 

programų skaičių, nėra ir jokio didelio studijų 

nebaigusių studentų skaičiaus valdymo. 

 Išsamiai nevertinamas akademinio personalo 

tarptautinio judumo poveikis Universitetui.  

 Mokslinių tyrimų darbotvarkė turi būti dar kryptingesnė 

ir ne tik edukologijos mokslų srityje, kad geriau atitiktų 

Universiteto profilį. Universiteto mokslinis 

produktyvumas yra menkas ir paskutiniu metu dar 

labiau sumažėjo. 

 Nepakankamai edukologijos krypties mokslinių 

publikacijų skelbiama pripažintuose tarptautiniuose 

žurnaluose. 

 Yra mažai įrodymų, kad mokslo veiklos strateginis 

valdymas vykdomas ne tik valdant žmogiškuosius 

išteklius, bet ir organizuojant tarptautinį mokslinį 

bendradarbiavimą.   

 Neatlikta ilgalaikių mokslinių tyrimų partnerių poveikio 

Universiteto vykdomiems moksliniams tyrimams 

analizė.    

 Universiteto veiklos poveikio visuomenei matavimo ir 

tikslingumo stoka.   
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