
Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinio vertinimo  

išvadų viešinimo apžvalga 

 
2011 m. gegužės mėnesį Studijų kokybės vertinimo centre buvo renkama informacija, kaip 

aukštosios mokyklos skelbia savo veiklos kokybės rodiklius ir kur juos viešina. Taip pat visoms 

aukštosioms mokykloms buvo siųsti užklausimai prašant pateikti informaciją apie išorinio 

vertinimo išvadų viešinimą. Iš visų 45 aukštųjų mokyklų tik 11 oficialiai atsakė į siųstą užklausimą. 

 Vadovaujantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu „aukštoji 

mokykla privalo per 10 dienų nuo įvertinimo rezultatų gavimo interneto tinklapyje ar kitais 

tinkamais būdais informuoti apie Centro pateiktus studijų programos išorinio kokybės įvertinimo 

rezultatus”. Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatose ir gairėse (angl. European 

Standards and Guidelines) taipogi teigiama, jog aukštosios mokyklos turi viešai skelbti aktualią ir 

objektyvią kiekybinę ir kokybinę informaciją apie vykdomas studijų programas.  

Iš Centro surinktos informacijos matyti, jog ne visos aukštosios mokyklos laikosi šių 

nuostatų ir viešai skelbia studijų programų išorinio vertinimo išvadas. Išnagrinėjus aukštųjų 

mokyklų pateiktą informaciją bei jų tinklapius paaiškėjo, kad 13 aukštųjų mokyklų neskelbia jokios 

informacijos savo interneto svetainėse, 23 aukštosios mokyklos viešai skelbia tik sprendimą dėl 

studijų programos akreditavimo, 1 aukštoji mokykla – dalį išvadų, t.y. kiekvienos vertinamosios 

srities (jų yra 6) įvertinimą balais. Dar 3 aukštųjų mokyklų tinklapiuose pateikta informacija apie 

programos akreditavimo terminą, kai kurių konkrečių studijų programos vertinimo metus ir pan. Tik 

5 aukštosios mokyklos (Kauno kolegija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Tarptautinė teisės ir 

verslo aukštoji mokykla, Vilniaus dailės akademija, Žemaitijos kolegija) iš 45 skelbia visą 

vertinimo išvadų tekstą. Kai kurių aukštųjų mokyklų internetiniuose puslapiuose sunku rasti 

reikiamą informaciją apie įvertinimo rezultatus, nes ji patalpinta naujienų skiltyje ir ne visada 

prieinama (įdėtos neveikiančios nuorodos).  
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Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinio vertinimo išvadų viešinimas (2011 m. gegužės mėn.) 

 

Pažymėtina, kad kiekviena aukštoji mokykla turi teisę pati nuspręsti, kokia forma bus 

pateikta informacija apie įvertinimo rezultatus, tačiau ši informacija turėtų būti lengvai prieinama ir 

suprantama. Aukštosioms mokykloms rekomenduojama viešai skelbti išorinio kokybės įvertinimo 



rezultatus savo internetiniuose tinklapiuose, kad visi norintieji galėtų lengvai rasti vertinimo išvadas 

ir rekomendacijas. Skelbti vertinimo išvadas siūloma šiais būdais: 

 Skelbti visas vertinimo išvadas ir viešinti sprendimą dėl studijų programos akreditavimo; 

 Skelbti vertinimo išvadų santrauką su ekspertų nurodytomis stipriosiomis ir silpnosiomis 

studijų programos įgyvendinimo pusėmis.  

Aukštosioms mokykloms taip pat siūloma savo internetinėse svetainėse skelbti informaciją 

apie įvertinimo rezultatus tokiose skiltyse kaip studijų kokybės užtikrinimas, studijų kokybė ar 

išorinis kokybės vertinimas, o ne tik naujienų skiltyje. Dėmesys turėtų būti skiriamas programos 

išorinio vertinimo, akreditavimo terminų ir kitiems paaiškinimams bei informacijai apie vykdomų 

studijų programų akreditavimo trukmę. 
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