
  

 
 
 
 
 

2021 m. lapkričio 16 – 18 d. 
 

 
Ekspertų grupė:   Dr. Annie Doona (grupės vadovė) 
   Rowena Pelik (grupės sekretorė) 
   Prof. Ellen Marie Saethre McGuirk (grupės narė) 
   Dr. Anu Allas (grupės narė) 
   Kazimieras Reimeris (grupės narys, soc. partneris) 
   Milda Gineikaitė (grupės narė, studentų atstovė) 
Koordinatorė:   Rugilė Blusevičienė  
 
Kontaktinis asmuo aukštojoje mokykloje:   Ričardas Bartkevičius 
 

 

Lapkričio 16 d., antradienis 

9.45 – 10.00 [15 min.] Pasirengimas susitikimams, techninis prisijungimas  

10.00 – 11.00 [60 min.]  Susitikimas su Rektoriumi ir Prorektoriais 

11.00 – 11.20 [20 min.] Pertrauka 

11.20 – 12.20 [60 min.]  Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe 

12.20 – 12.40 [20 min.] Pertrauka 

12.40 – 13.25 [45 min.]  Susitikimas su Tarybos nariais 

13.25 – 13.55 [30 min.] Uždaras ekspertų grupės susitikimas 

13.55 – 14.40 [45 min.] Pietų pertrauka 

14.40 – 15.25 [45 min.]  Susitikimas su Senato nariais 

15.25 – 15.45 [20 min.] Pertrauka 

15.45 – 16.45 [60 min.]  Susitikimas su padalinių vadovais (dekanais, katedrų vedėjais, institutų 
vadovais)  

16.45 – 17.05 [20 min.] Pertrauka 

17.05 – 18.05 [60 min.] Susitikimas su asmenimis, atsakingais už kokybę  
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Lapkričio 17 d., trečiadienis 

9.45  – 10.00 [15 min.]     Pasirengimas susitikimams, techninis prisijungimas 

10.00 – 11.00 [60 min.]       Susitikimas su dėstytojais  

11.00 – 11.20 [20 min.] Pertrauka 

11.20 – 12.20 [60 min.] Susitikimas su studentais (pirmos / antros / trečios pakopos, 
doktorantūros studentai) 

12.20 – 12.40 [20 min.] Pertrauka  

12.40 – 13.10 [30 min.]  Susitikimas su studentų atstovybės nariais 

13.10 – 13.40 [30 min.] Uždaras ekspertų grupės susitikimas 

13.40 – 14.25 [45 min.] Pietų pertrauka  

14.25 – 15.10 [45 min.]   Susitikimas su administracijos atstovais (atsakingais už finansus, 
personalą, tarptautinius reikalus, rinkodarą, strateginį planavimą ir 
pan.) 

15.10 – 15.30 [20 min.] Pertrauka 

15.30 – 16.30 [60 min.]  Susitikimas su mokslo darbuotojais 

16.30 – 16.50 [20 min.] Pertrauka 

16.50 – 17.35 [45 min.]  Susitikimas su administracijos atstovais (atsakingais už materialiąją 
bazę, dirbtuves, meno ir dizaino įrenginius, IT,  studentų reikalus ir 
pan.) 

Lapkričio 18 d., ketvirtadienis 

9.45 – 10.00 [15 min.] Pasirengimas susitikimams, techninis prisijungimas 

10.00 – 11.00 [60 min.]      Susitikimas su absolventais 

11.00 – 11.20 [20 min.] Pertrauka 

11.20 – 12.20 [60 min.]  Susitikimas su socialiniais partneriais   

12.20 – 12.40 [20 min.] Pertrauka 

12.40 – 13.40 [60 min.]  Pakartotinis susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo ar kita grupe 
pagal  poreikį 

13.40 – 14.25 [45 min.] Pietų pertrauka 

14.25 – 15.30 [65 min.] Uždaras ekspertų grupės susitikimas 

15.30 – 16.00 [30 min.]  Ekspertų grįžtamasis ryšys aukštajai mokyklai 


