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I. EXECUTIVE SUMMARY
1. The purpose of the external review is to determine the quality of the performance of a higher
education institution based on the findings of the external review, to create prerequisites for
improvement of the performance of a higher education institution, to promote a culture of
quality, and to inform founders, academic community and the society about the quality of higher
education institutions.
2. This review report is based on the evidence given in the self-evaluation report, additional
evidence requested by the panel, information provided by the Centre for Quality Assessment in
Higher Education (SKVC) and a site visit, where meetings with a wide range of audiences were
held.
3. The Panel was composed of the reviewers, following the Experts Selection Procedure
approved by the Director of Centre for Quality Assessment in Higher Education on 31 December
2019 Order No. V-149 and included the following members:
Grupės vadovas/Panel chairperson:

Dr. Krista Tuulik

Vertinimo sekretorius/Review secretary:

Karen Jones

Grupės nariai (kategorija): Panel members
(category):

Assoc. Dr. Vitor Braga (academic)
Dr. Yelena Istileulova (academic)
Eglė Ližaitytė (social partner)
Dominykas Tvaska (student)

4. As a result of external review Lithuania Business University of Applied Sciences is given a
positive evaluation.
5. Judgment by the area:
Area

Assessment with points

MANAGEMENT

2

QUALITY ASSURANCE

2

STUDIES AND RESEARCH (ART)

2

IMPACT ON REGIONAL AND NATIONAL DEVELOPMENT

3

6. Six examples of good practices were found and twenty three recommendations given for
improvement.
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II. INTRODUCTION
2.1. Background of the review process
7. The external review of Lithuanian Business University of Applied Sciences (hereafter
referred to as LBUAS or the college of higher education) was organised by the Centre for
Quality Assessment in Higher Education and carried out in April 2021 by an Expert Panel of
international experts (the Panel). It was conducted in accordance with the Procedure for the
External Evaluation and Accreditation of Higher Education Institutions and Branches of Foreign
Higher Education Institutions, Evaluation Areas and Indicators approved by the Minister of
Education, Science and Sport of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as ‘the
Procedure’) on 19 of December 2019 Order No. V-1529 and the Methodology for Conducting an
Institutional Review in Higher Education approved by the Director of SKVC on 9 of March
2020 Order No. V-32 (the Methodology).
8. According to the Procedure the external review consists of the following stages: submission
of a self-evaluation report prepared by a higher education institution to the Centre; formation of
an expert panel and analysis of the self-evaluation report; expert panel visit to the a higher
education institution; preparation of the external review report and publication thereof; follow-up
activities aimed at improving the performance of the higher education institution, taking into
account the external review report.
9. At the preparatory stage of the external review, the Panel received LBUAS Self-Evaluation
Report (SER) with 38 annexes. The Panel was also provided with a virtual campus tour. The
Panel requested additional information, such as: Staff CVs; a list of academic staff qualifications
and work experience; minutes of Academic Board meetings and the Risk Management Strategy.
Furthermore, in accordance with the Methodology, chapter No. 26, SKVC provided the Panel
with additional performance information about LBUAS, from SKVC, the Research Council of
Lithuania, Government Strategic Analysis Centre and the National Agency for Education data.
10. The site visit was undertaken after a training session organized by SKVC staff and
preparatory Panel meetings. The Panel visited the institution between 27th - 29th of April 2021,
where it had meetings with internal and external stakeholders. Due to the worldwide pandemic
situation, the review visit was organised online using video-conferencing tool Zoom.
Subsequently, the Panel met to review and agree conclusions and recommendations. The review
report was finalised by correspondence and submitted to the SKVC.
11. Panel received and considered the response from LBUAS on factual errors. The Panel
appreciated the response and considered the four points raised around factual accuracy.
However, the Panel was unanimous in agreeing that no changes would be made in three of the
four areas raised by LBUAS the response provided additional information rather than addressed
factual inaccuracies. The Panel maintains that the report reflects the guidance provided by SKVC
and the review methodology, in that the Panel could only consider evidence (oral and written)
received in advance of or during the review. While the Panel appreciates the views voiced by
LBUAS in the response, and notes the extra layer of information may be accurate to LBUAS
staff, the findings as presented in this report are accurately based upon the oral and written
evidence considered by the Panel. The LBUAS response further reinforces the recurrent theme
within this report, that LBUAS needs to have greater transparency and written evidence of its
roles, responsibilities and impact. The Panel did however agree to make one change, in relation
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to the first item in the LBUAS response, and amended the text in Paragraph 33 accordingly in
relation to graduate numbers.
12. In line with the Methodology, the external review focused on four areas covered by the
evaluation indicators (and related criteria): management, quality assurance, studies and
research (art) and impact on regional and national development. In analysing the evidence
collected, the Panel also gave due consideration to the recommendations of the previous review
conducted in 2012, wherein LBUAS’s performance received a positive evaluation by SKVC and
was granted accreditation for 6 years.
13. The review of a higher education institution assesses each of the evaluation areas with one of
five ratings: excellent – 5 points – the area is rated exceptionally well in the national context and
internationally; very good – 4 points – the area is rated very well in the national context and
internationally, without any drawbacks; good – 3 points – the area is being developed
systematically, without any major drawbacks; satisfactory – 2 points – the area meets the
minimum requirements, and there are drawbacks that must be addressed; unsatisfactory – 1
point – the area does not meet the minimum requirements, there are fundamental drawbacks.
14. The decision on positive evaluation is made when none of the evaluation areas is evaluated
unsatisfactorily (1 point). The decision on negative evaluation is made when at least one of the
evaluation areas is evaluated unsatisfactory (1 point).
15. On the basis of the external review report, SKVC takes one of the following decisions on the
accreditation of the higher education institution: to provide accreditation for a period of 7 years
if performance of the higher education institution is evaluated positively; to provide accreditation
for a period of 3 years if performance of the higher education institution is evaluated negatively;
to provide non accreditation if the repeated external review results of the higher education
institution are negative.

2.2. Background information about the institution
16. As outlined in its Statute, the Lithuania Business University of Applied Sciences / Viešoji
įstaiga Lietuvos verslo kolegija is an autonomous public institution established in 2001. LBUAS
has been operating since 1995 under various names including as the School of Further Education
for Secretaries; the Lithuanian Business College and the West Lithuanian Business College. As
this review has been commissioned by SKVC of the Lithuania Business University of Applied
Sciences (LBUAS) the institution will be referred to as LBUAS hereafter.
17. The main study programmes delivered at LBUAS are consecutive first-cycle/professional
bachelor programmes for full-time and part-time learners. The primary language of instruction is
Lithuanian, however, modules within programmes are also delivered in English and Russian.
18. The Self Evaluation Report (SER) prepared by LBUAS states the institution is offering 14
study programmes under 7 study fields, namely: Accounting; Economics; Informatics;
Information systems; Law; Management; and Tourism and Leisure. In the 2019-2020 academic
year, 979 students were studying in full-time, part-time study mode, could choose distance
studies. The main LBUAS campus is based in Klaipėda. A Vilnius branch was established in
2013 and the Šiauliai branch closed in 2015. LBUAS has 99 employees.
5

19. The vision of LBUAS is stated in various documents to be an: ‘innovative, open, socially
active and responsible higher education institution, recognised internationally, flexibly
responding to changes in the labour market and satisfying the needs of the society’. LBUAS
aspires: ‘to be a higher education institution open to the society, integrated into the Lithuanian
and European education system, meeting the needs of the regions, promptly and flexibly
responding to changes in the labour market and striving for satisfying the expectations of
students and the needs of the society.
20. The Panel wishes to thank the LBUAS Director, Founders, managers, staff, students,
graduates and partners for their open and constructive contributions across the entire review
process. LBUAS were very accommodating to all the needs of the Panel and willingly supplied
documentation in a timely manner in English and Lithuanian throughout the process. LBUAS
also provided a translator to assist the Panel which was very much appreciated and valued by the
Panel.

III. ANALYSIS BY EVALUATION AREAS
3.1. Management
Compliance of the higher education institution’s strategic action plan with the mission,
assurance of its implementation:
● The strategic action plan is consistent with the mission of the higher education institution,
legal acts regulating research and study activities and it takes into account the provisions of the
national research and study policy, the European Higher Education Area and the European
Research Area;
● The parts of the strategic action plan (analysis of the current situation, priorities and aims,
objectives of the activities, implementation means, resources, planned performance indicators)
are appropriate and justified;
● Regular monitoring of the implementation of the strategic action plan is carried out and the
results are used to improve performance management.

21. The Panel received and reviewed two LBUAS strategic plans prepared since the last SKVC
institutional review, spanning 2016-2020 and 2020-2025. The strategic plans were both
consistent with the mission of the institution and were considered to be appropriate and justified.
The 2016-2020 Strategic Plan was noted to have been prepared in response to the 2012
institutional review with its focus aligned to the LBUAS mission: ‘to prepare qualified
specialists with higher education awarding a qualification degree of professional bachelor, who
are able to socialise in constantly changing environment and engage into various fields of
activities, providing conditions for continuous learning, organizing professional development,
conducting applied research indispensable for the development of the region’.
22. The Strategic Action Plan for 2020-2025, presented an evolution of strategic planning
priorities, with emphasis placed upon: ‘conformity with the EU Higher Education Area through
the development of internationalization in research and studies; a higher education institution
strengthening the region and Lithuania focused on the studies meeting the needs of dynamic
6

global market; intensification of LBUAS’s activity and fostering its teaching staff for a modern
institution of higher education; higher education institution motivating the community’.
23. The Panel was supportive of the directions outlined in the two LBUAS strategic plans,
particularly the emphasis placed upon the use of collaborations to enhance internationalization in
research and study programmes, in addition to contributing to regional, national and European
strategies in terms of sustainability, digital competencies and entrepreneurship. The Self
Evaluation Report (SER), Strategic Action Plans, Performance Reports and meetings conducted
within the review visit, particularly those with representatives from IT and Finance,
demonstrated that resources had been identified and allocated to underpin delivery of strategic
goals. The Panel noted from the SER that social partners were reported to have participated in
the development of the strategic plans, however the Panel did not receive any specific evidence
of social partner, staff or students contributions to the strategic plan development process. A
lack of awareness was also noted of LBUAS strategic planning priorities amongst social and
business partners, highlighting a need to engage partners further to increase their familiarity with
the 2020-2025 LBUAS Strategic Plan and its goals to contribute to the needs of the region.
24. The Panel questioned LBUAS management on the actions undertaken in response to the
recommendations from the 2012 Institutional Review and the 2016-2020 Strategic Plan. While
evidence of improvement was noted in discussions and the documentation supplied, with
progress evident in areas such as national and European collaborations, there was a lack of hard
evidence of substantial progress having been made in terms of the 2012 recommendation for
academic staff to contribute to and participate more frequently at international scientific
conferences. Furthermore, despite the 2012 recommendation for the institution to develop a
‘dashboard’ and monitor performance indicators that could enable the Director and Academic
Board to monitor progress and benchmark against competitors, the Panel did not see any formal
tracking or monitoring tool being used.
25. The Panel recommends that a structured tracking tool be used from 2021 onwards to enable
the Director and Academic Board to monitor progress quarterly against the 2020-2025 Strategic
Plan key performance indicators, targets and goals. This tracking tool should include a variety of
indicators within all relevant areas of intervention (e.g. teaching, research, finance,
internationalisation, outreach).

Effectiveness of process management of the higher education institution:
● A clear structure for governance, decision making and distribution of responsibilities is
defined;
● Regular process management analysis is performed, preconditions for process improvement
and risk management are planned;
● Stakeholders are involved in the management process at an adequate level.

26. The LBUAS Statute articulates the structures and responsibilities for management and
decision making across the institution. The main governing bodies of LBUAS are identified
within the Statute as being the General Meeting of Stakeholders - convened at least annually;
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and Academic Board - convened at least biannually; and the Director. The Stakeholders are
noted to be the two Founders, who are essentially owners, who were also the former LBUAS
Director and Vice-Director of Studies until 2020.
27. The Academic Board of LBUAS, whose membership was last refreshed in 2019, is noted to
comprise eleven members for a 5-year period of office. The Academic Board includes a range of
internal and external members, including teachers, students and representatives of other research
and study institutions. The two Founders and the Director are also members of the Academic
Board. An organisation chart was also provided to the Panel and reflected the structure outlined
in the Statute.
28. Responsibilities for management are defined in the Integrated Management System Manual
provided to the Panel. Operational management structures are led by the Director appointed in
2020, supported by the Vice-Director for Studies and Quality and a range of departmental heads.
The Panel met and discussed the effectiveness and transparency of decision-making structures
with a wide range of participants during the visit, alongside the two Founders, Directors, and the
Student Council President. The Panel also met with the Head of the Vilnius branch, who is
responsible for overall activities of the Vilnius branch.
29. Evidence was received that demonstrated the regulations of the institution are frequently
updated in line with business needs and stakeholder needs. This was most evident in terms of a
range of regulations being published throughout the COVID pandemic to adjust operational as
well as teaching, learning and assessment practices to digital delivery and remote working. The
Panel also received and reviewed the LBUAS Risk Management Strategy. It was noted that the
risk strategy was approved by the Director, although it was not clear to the Panel who was
responsible for managing and monitoring risks operationally or how frequently the risk strategy
was reviewed or updated. Despite asking questions around risk management roles and
responsibilities with several participants throughout the review process, there were
inconsistencies in responses provided. Inconsistencies around roles and responsibilities for
quality assurance and strategic planning were also given to the Panel suggesting greater clarity is
required.
30. While it was evident to the Panel that collegial decision-making processes spanned various
layers of the institution, and included participation by a range of stakeholders from the
Committees of Study Programmes up to Academic Board, given the continued role of the
Founders in LBUAS decision-making, the Panel believed greater transparency is needed to
ensure there is a clear distinction between the two Founders and the Director in operational and
strategic decision-making.
31. Evidence was triangulated across the review process to confirm surveys, consultation
processes, round-table meetings and annual events are frequently held with business and social
partners, alumni, and students. These are designed to ensure the currency and relevance of
LBUAS study programmes, research and graduates, as well as to increase opportunities for incompany practice placements. While it was clear to the Panel that the views of stakeholders and
partners did inform decision-making, there was a lack of evidence to demonstrate what actions
and developments were explicitly undertaken in response to stakeholder comments. The Panel
recommends LBUAS document throughout the 2020-2025 strategic planning timeline the
changes and actions made directly in response to stakeholder needs and views.
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Publicity of information on the performance of the higher education institution and its
management effectiveness:
● Systematic collection and analysis of the performance data, results (including student
employment and graduate career monitoring) is in place, data is used for the improvement of
performance of the higher education institution;
● Information on the performance of the higher education institution is clear, accurate and
accessible to the academic community and the public, and is provided regularly to the founders
and members of the legal entity.

32. The Panel received and reviewed a range of documents that presented qualitative and
quantitative data on the performance of the institution. Data collection structures were in place,
however the Panel did not receive sufficient evidence to confirm if the collection and analysis
was systematic or how the data drove or captured performance improvements and impact. The
Panel recommends that greater transparency be achieved to confirm who, at an institutional
level, is responsible for ensuring qualitative and quantitative data is accurate, complete and
utilised to inform operational and strategic decision making.
33. The Panel discussed concerns within the review process of programme performance data that
identified some study programmes had very small numbers of graduates, particularly in their
fields of Construction, Business Management and Law. While noting that graduation data is
gathered and reported by LBUAS, when questioned by the Panel, LBUAS managers did not
provide strong arguments, insights or evidence about the cause of this lack of completion by
students, or indicate whether the data was of concern to them or informed decision-making. The
Panel recommends that LBUAS increase its processes for analysing and understanding student
performance data to enable it to apply appropriate retention and completion strategies in the
future.
34. The Panel received and reviewed evidence to confirm that annual performance monitoring is
undertaken across the institution. This results in Annual Institutional Performance Reports
published on the website following Academic Board approval.

Effectiveness of human resource management:
● Clear and transparent principles and procedures for the formation, management, evaluation
of academic and non-academic staff are established and applied;
● The higher education institution has sufficient academic (in-house academic staff) and nonacademic staff to meet its operational objectives;
● The qualifications of the academic and non-academic staff are appropriate for the purposes
of the higher education institution;
● Conditions are created for the academic staff to improve the knowledge and skills required
for teaching and research activities;
● Conditions are created for non-academic staff to develop competencies.
9

35. The Statute, Integrated Management System, regulations and procedures are in place that
outline a range of structures for the formation, management and evaluation of academic and nonacademic staff. Responsibility for ensuring the adequacy of human resources was noted to lie
with the Director, as no specific HR Director was identified within the organisation structure.
36. Annexes provided to the Panel contained evidence of staff CVs, as well as a listing of
academic qualifications and work experience in each of the study areas, demonstrating that
academic staff were appropriate for the purposes of the institution. Data within the SER on
academic and non-academic staff numbers throughout the reporting period showed a high degree
of consistency with incremental increases year on year which gave the Panel confidence in the
suitability and scalability of staffing. Between 2016 and 2020 academic staff numbers increased
by 40% (from 68 to 95 employees) with a 150% increase seen in full time academic staff (from
18 to 45). Administrative staff numbers also increased by 35% (from 17 to 23) within the
reporting period.
37. Meetings with students and graduates confirmed the practical and professional skills and
experiences of academic staff who continue to engage in businesses in addition to teaching, were
considered highly valued assets of LBUAS and significantly enhanced the applied nature of the
LBUAS learning experience and the work-readiness of its graduates, as attested by social
partners. In response to suggestions from students and graduates, the Panel recommends LBUAS
should expand its utilisation of top leaders and practitioners from across the business community
to supplement the teaching team, either as associate professors or by delivering guest lectures.
38. The Panel discussed the adequacy of support for staff engaging in research, training,
professional and academic development opportunities with academic and non-academic staff. No
complaints or concerns were cited by staff in the support or opportunities made available to
them. Allowances for staff to engage freely with conferences, research collaborations and the
Erasmus+ programme were particularly appreciated. The Panel discussed with academic staff the
support and encouragement provided for engagement in research activities and publications
nationally and internationally. While encouragement for active participation in applied research
opportunities regionally, engagement in the biennial international conference organised by
LBUAS and publications in the internal Journal Vadyba / Journal of Management were noted
and welcomed, in line with the recommendations of the 2012 review, this Panel recommends
LBUAS set key performance indicators and incentivise staff to participate in and target research
towards publication at an European and international level within this strategic planning period.
39. The Panel sought clarification on the number of staff located at the Vilnius campus. The SER
stated there were 18 academic staff posts at the Vilnius campus in 2016 which rose to 30 in
2020, a 67% increase in the reporting period. Discussions during the visit indicated that the
majority of academic staff delivering at Vilnius were travelling between campuses rather than
based at Vilnius. While the willingness and flexibility of staff to travel from Klaipėda to deliver
at Vilnius was considered positive, the importance and value of staff/student relationships was
emphasised by learners to be a key benefit of the LBUAS experience and thus should also be a
feature of the Vilnius campus experience. The Panel encourages LBUAS to ensure that as the
Vilnius campus expands over time, the Vilnius campus staffing model remains under review and
is scaled accordingly.
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Efficiency of financial and learning resource management:
● Financial resources are planned, allocated and used rationally;
● Various financial resources for the implementation of higher education activities are
attracted;
● Learning resources for provision of studies and research (art) activities are planned and
used rationally;
● Learning resources for conducting studies and research (art) activities are appropriate,
sufficient and available.

40. The SER and annexes confirmed that financial planning is aligned with and underpins
delivery of strategic planning goals. Various SWOT analysis processes completed by LBUAS as
part of the SER and within strategic planning have identified an ongoing dependence on tuition
fees, which presently comprises 97% of the operating revenue. Strategies for reducing this
dependency have been implemented to date, although progress is slow. LBUAS was considered
by the Panel to be moving in the right direction by increasing engagement with schools to
improve student demand, and increasing research activities and collaborations regionally and at a
European level. Further advancements are, however, encouraged to maximise diversification in
revenue streams.
41. LBUAS is recommended to proactively participate in European funded projects in priority
areas such as sustainability as well as target its research towards top ranked European and
international journals either alone or through alliances and collaborations, to increase funding
diversification opportunities. This approach was considered by the Panel to be mutually
beneficial institutionally and regionally. The potential to further expand and utilise the Vilnius
campus to attract more domestic, European and international students and staff was also
identified by the Panel as an avenue for LBUAS to explore to increase student numbers and
revenue.
42. In terms of current learning resources, the Panel met with a range of staff from across learning
resource services and was particularly impressed by the services provided by International
Relations and Projects, IT and the Library. The proactive approach untaken by the IT Team to
utilise cloud computing, Moodle and Google was notable in supporting the smooth transition and
continuity of services throughout the COVID pandemic. The International Relations and Projects
Team, while small, was noted to be particularly active and commended by staff, students and
graduates for the support provided through Erasmus+ opportunities and to international students.
The support and guidance provided for securing practice placements within regional, national
and international companies by the Centre for Practical Training as well the value of the
simulated practice experience delivered through Biurometa, in terms of enhancing
entrepreneurship, were also noted and commended.
43. The robustness and suitability of physical and digital learning resources available via the
Library were considered in detail. The Panel were impressed that staff and students were not
only able to avail of the resources available directly through the LBUAS Library, but also had
access to databases and collections held in other HEIs as well as nationally. The Panel noted a
range of open source materials were also available for use. Despite assurances from the Head of
11

Library that the Library budget was suitable and regularly increased, given the high costs of
access to e-books, top research databases and journals, the Panel recommends the Library and IT
budgets remain under review to ensure suitability and scalability in line with LBUAS
digitisation, research and internationalisation priorities and strategies.
44. In summary, the Panel is satisfied that steady but relatively slow progress has been made by
LBUAS since the 2012 SKVC Institutional Review, achieved through collegiate decisionmaking, stakeholder consultation and strategic planning. The Panel is supportive of the strategic
directions being pursued, which are considered appropriately ambitious and potentially impactful
institutionally, regionally and nationally. However, LBUAS is required to enhance transparency
in its decision-making structures and increase the use of key performance indicators, incentives
and strategies to advance progress more rapidly towards the achievement of strategic goals
within this planning period. LBUAS must also from 2021 onwards formally track key
performance indicators and impact throughout the 2020-2025 strategic planning process.
45. Judgment: Satisfactory - the area meets the minimum requirements, and there are
drawbacks that must be addressed and is given 2 points.
46. Recommendations for the area:
● That a structured tracking tool be used from 2021 onwards to enable the Director and
Academic Board to monitor progress quarterly against the 2020-2025 Strategic Plan key
performance indicators, targets and goals. This tracking tool should include a variety of
indicators within all relevant areas of intervention (e.g. teaching, research, finance,
internationalisation, outreach).
● Greater transparency is needed to ensure there is a clear distinction between the two
Founders and the Director in operational and strategic decision-making.
● LBUAS document throughout the 2020-2025 strategic planning timeline the changes and
actions made directly in response to stakeholder needs and views.
● Greater transparency is achieved to confirm who, at an institutional level, is responsible
for ensuring qualitative and quantitative data is accurate, complete and used to inform
operational and strategic decision making.
● That LBUAS increase its processes for analysing and understanding student performance
data to enable it to apply appropriate retention and completion strategies in the future.
● LBUAS should expand the utilisation of outstanding and top leaders and practitioners
from across the business community to supplement the teaching team, either as associate
professors or by delivering guest lectures.
● Set key performance indicators and incentivise staff to participate in and target research
towards publication at an European and international level.
● Ensure that, as the Vilnius campus expands over time, the Vilnius campus staffing model
remains under review and is scaled accordingly.
● Proactively participate in European funded projects in areas such as sustainability as well
as target its research towards top ranked European and international journals either alone
or through alliances and collaborations, to increase funding diversification opportunities.
12

● The Library and IT budgets remain under review to ensure suitability and scalability in
line with LBUAS digitisation, research and internationalisation priorities and strategies.
47. Good practice examples:
● The IT Team who supported the swift and smooth transition of LBUAS staff and
students to distance learning, online teaching, online assessments and remote working
throughout the COVID pandemic were identified as an asset and commended by the
Panel.

3.2. Quality assurance
Implementation and effectiveness of the internal quality assurance system:
● The higher education institution has approved and made publicly available internal quality
assurance documents that are consistent with the Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area;
● Internal quality assurance measures of planning, implementation and improvement are
appropriate, applied periodically and ensure the involvement of the whole institution and
stakeholders;
● Processes for planning, implementation, monitoring, periodic evaluation and development of
activities are specified;
● Students and academic and non-academic staff of the institution receive effective support;
● Provisions and procedures for academic integrity, tolerance and non-discrimination, appeal
and ethics are specified and applied;
● The results of the external review are used to improve the performance of the higher
education institution.

48. The Panel received and reviewed the LBUAS Integrated Management System Manual,
alongside the Quality Assessment Standard, and a Descriptor of the feedback procedure for study
quality improvement, both refreshed and approved in 2020. The Panel also noted that a range of
quality assurance and improvement documents are available in Lithuanian and English on the
institutional website. The documents accessible to the public included the 2012 SKVC
institutional review report; study programme evaluation reports; links to the Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2015) and internal
documents such as LBUAS Study Regulations, Appeals Regulations and a Descriptor for the
Organisation and Evaluation of Professional Practice Placements. The Panel reviewed evidence
and considered LBUAS to be largely consistent with the Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area.
49. In relation to ESG 1.2 - The Design and Approval of Programmes - the Panel triangulated
evidence that demonstrated consistency in the programme development and approval process,
including input from employers and social partners. It also received evidence through Academic
Board minutes that the new Digital Economics programme had been considered and approved by
the Academic Board in line with institutional quality structures. The Panel did, however, find
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that the institution is failing on its website to clearly specify that its professional bachelor
programmes were Level 6 on the Framework for Qualifications of the European Higher
Education Area (EQF). Furthermore, the minimum English language entry requirements
(IELTS/CEFR points) were not specified for international applicants, nor the language of tuition
at a programme level. It is unclear from the website if programmes are taught wholly or partially
in Lithuanian, English and/or Russian and whether students have the ability to choose the
language of tuition and assessment. LBUAS is recommended to ensure that the EQF level,
English language requirements and the language of tuition are clearly specified on its website
and other marketing materials for each professional bachelor programme.
50. Furthermore, while noting that programme information used in communications and
marketing is the responsibility of individual heads of study departments, it is recommended that
overall responsibility for the accuracy, currency and completeness of LBUAS programme
information presented in marketing materials be allocated to the Vice-Director for Studies and
Quality.
51. With respect to ESG 1.10 - Cyclical External Quality Assurance - LBUAS staff, students and
partners engaged positively with this institutional review process. The SER prepared for this
review process was considered robust, the Panel met members of the SER Steering Group
within the review visit. The Panel noted actions planned in response to the 2012 review, with
impact seen most notably in relation to the numbers of national and European collaborations
established as documented in the SER and Annexes.
52. However, slow progress has been made since 2012 in relation to international research
activities. The Panel did not see any evidence of a tracking tool being used by LBUAS to
monitor progress against the 2012 review despite this being a specific recommendation. It is
therefore recommended that from 2021 onwards, a structured tracking tool be used to enable the
Director and Academic Board to monitor progress quarterly against the actions proposed in
response to the recommendations contained within this institutional review report.
53. The Panel noted that a strength of LBUAS was its commitment and active engagement with
students, alumni, employers and social partners, particularly in the Klaipėda region, to ensure the
relevance and currency of its programmes. Surveys were frequently cited as key mechanisms
used for determining quality and driving quality improvement across study programmes.
Students and graduates confirmed that they saw evidence that the institution was responsive to
their experiences. While formal communication from LBUAS were not necessarily used to
confirm the changes made in response to their feedback, both students and graduates commented
that changes undertaken were visible and the speed of responsiveness appreciated. LBUAS
would benefit from making its actions more visible by documenting them.
54. Overall students and graduates were very vocal to the Panel of the supportive environment
provided by LBUAS. They commented upon the quality and support of staff, and the flexibility
provided to them in terms of their study, final thesis topics and practice placements. International
and Erasmus+ students were also very complimentary about the support provided to them by the
International Relations and Projects Team. There was however insufficient evidence provided to
the Panel to confirm a distinction of roles and responsibilities for overseeing the quality and
consistency of support provided to all LBUAS students - domestic, diaspora, European and
International. This may be a consequence of the ‘whole of institution’ approach to quality within
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LBUAS, however, the Panel recommends that LBUAS increase transparency in the distinction
of roles and responsibilities for supporting the quality, welfare and academic success of LBUAS
students.
55. Throughout the visit, the Panel discussed the guidelines and measures used by LBUAS to
monitor academic integrity and standards. The Panel questioned the robustness of the
mechanisms used for detecting plagiarism, contract cheating and ensuring integrity within online
assignment submissions and exams particularly. The Panel was informed of the tools used to
detect plagiarism in assignment submissions as well as the guidance provided to students in
terms of guidance in referencing and academic writing. Regulations and procedures for
detecting and penalising cheating as well as for online examinations and the defence and
evaluation of the final thesis online were shared. The Panel noted only two students were
penalised for breaching academic integrity regulations in 2020. While LBUAS staff and students
reassured the Panel of the measures used and confirmed alignment of academic integrity controls
against national guidelines and practices, given the well documented global challenges faced
across higher education with contract cheating, and online assessment throughout the COVID
pandemic. the Panel recommends that LBUAS review and benchmarks its academic integrity
regulations and procedures against European and International best practice and guidelines
56. Similarly, the Panel also noted from the SER that cases of academic appeals, harassment,
bullying and disputes within the reporting period were remarkably low. There had been no cases
of disputes between students and the Administration, and also only one academic appeal over the
five year period. While evidence suggested to the Panel that concerns and complaints from
students may have been resolved through early resolution or informal action, the Panel
recommends that LBUAS consult with staff and students to ensure transparency and awareness
of student complaints and appeals processes.
57. In summary, the Panel found satisfactory evidence of consistency in alignment between ESG
and institutional policies and procedures for quality assurance. The willingness to engage with
and respond to internal and external stakeholders to ensure the relevance and currency of
programmes and also the quality of the student experience was noted. However, LBUAS is
recommended to increase the visibility and consistency of its quality assurance and student
support roles, responsibilities and structures. It is also required to implement a rigorous tracking
tool to measure and monitor the progress and impact of actions undertaken in response to this
institutional review, in light of the lack of hard evidence of responsiveness to the 2012 review
recommendations.
58. Judgment: Satisfactory - the area meets the minimum requirements, and there are
drawbacks that must be addressed and is given 2 points.
59. Recommendations for the area:
● To ensure that the EQF level, English language requirements and the language of tuition
are clearly specified on its website and other marketing materials for each professional
bachelor programme.
● To consider the allocation of the overall responsibility for ensuring the accuracy,
currency and completeness of LBUAS programmes in marketing materials to the ViceDirector for Studies and Quality.
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● That a structured tracking tool be used from 2021 onwards to enable the Director and
Academic Board to monitor progress quarterly against the actions proposed in response
to the recommendations contained within this institutional review report.
● Increase transparency in the distinction of roles and responsibilities for supporting the
quality, welfare and academic success of LBUAS students.
● Review and benchmark academic integrity regulations and procedures against European
and International best practice and guidelines.
● Consult with staff and students to ensure the transparency and awareness of student
complaints and appeals processes.
60. Good practice examples:
● Students and graduates were able to confirm that changes undertaken in response to their
feedback were visible and the speed of responsiveness appreciated.

3.3. Studies and research (art)
The level of research (art), compatibility of studies and research (art) and its compliance with
the strategic aims of activities:
● The study and research (art) activities carried out and their results are consistent with the
mission and strategic aims of the higher education institution;
● The level of research (art) activities is sufficient for the ongoing studies of the higher
education institution;
● Studies are based on research (art);
● Consistent recognition of foreign qualifications, partial studies and prior non-formal and
informal learning is performed.

61. The Panel reviewed the evidence contained within the SER, its annexes, and supporting
materials which included regulations from the LBUAS Scientific and Applied Research
Department. It also undertook discussions throughout the virtual visit and consequently agreed
that the (applied) research and study programmes at LBUAS were consistent with the mission
and strategic aims of the institution currently and to underpin its ongoing studies. Evidence
considered enabled the Panel to confirm that LBUAS was responsive to the needs of the labour
market nationally and especially within Klaipėda, and was preparing qualified and work-ready
graduates who were able to apply lifelong learning skills as well as subject specialist skills in the
workplace, as attested by social partners and graduates. The Panel noted that applied research
activities cited in the SER as undertaken between 2018 and 2020, totalled 15 projects that earned
the total sum of 61248 Euro.
62. In response to recommendations from the 2012 institutional review, LBUAS was noted to
have been active and ambitious in developing a network of alliances and collaborations
nationally and internationally, within and outside of the Erasmus+ programme. During the visit,
the Panel met with a partner from Klaipėda University who confirmed the current participation
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of LBUAS in the development of joint programmes and research projects particularly to address
regional priorities and plans. Both LBUAS strategic plans emphasised the importance of meeting
regional needs through applied research activities completed by LBUAS staff and students. This
was reflected in discussions with participants throughout the review visit. The 2020-2025
Strategic Plan also identified priorities for research topics including sustainability, in response
regional, national and European higher education area policies and strategies with progress
underway with key partners.
63. LBUAS is encouraged to continue to engage with other regional HEIs as part of the proposed
Joint Higher Education Consortium in response to the Klaipėda Region Development Plan. This
requires the education sector in the region to play more of a leadership role in initiating and
conducting research in collaboration with the private sector, in providing information to industry
and the investor community on markets.
64. The Panel considered evidence that research performance indicators and annual research plans
were in place within LBUAS with indicators that required participation in conferences,
delivering reports and making presentations in international and national conferences. The 2020
Management Report highlighted research activities in the subject areas of Economics;
Management; Technologies, and Tourism and Communication.
65. However, significant progress and impact was far from realised at a European and
International level. Given progress in scientific research activities internationally was a
recommendation of the 2012 institutional review, concerted action through the implementation
of a targeted research strategy and action plan, with measurable annual key performance
indicators is essential if LBUAS is to make a discernible impact and contribution to research at
an international level befitting its status as a higher education institution within the current
strategic planning period.
66. Furthermore, despite claims in the SER that ‘Studies in LBUAS are based on research
activities through participation of teachers and students in various international and national
conferences, projects, activities of which are linked to research production, scientific studies’ the
Panel saw little hard evidence of this within the currently accredited LBUAS study programmes.
It is recommended that a clear and explicit plan for research-informed teaching should be
established to ensure the evolving research culture, increases in research capacity and
capabilities across the institution are reflected in the design, delivery and assessment strategies of
LBUAS programmes currently under development and subject to accreditation within the current
strategic planning period.
67. LBUAS students were found to be making positive and demonstrable contributions to the
region particularly in respect of their time and experiences in practice placements. The Panel
noted that students completed initial placements in the simulated environment Biurometa, part of
the international Europen-Pen International Network of practical business training networks, that
unites 7500 practical business training simulation (virtual) firms from 42 countries of the world.
Examples were provided to the Panel by students and graduates of actual businesses being
established by LBUAS students within the simulated business environment that resulted in
successful businesses nationally and internationally. The entrepreneurial benefits and
opportunities of the Biurometa simulated business environment were commended by the Panel.
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68. The final practice placements within companies were also commended for their positive
impact on addressing practical regional and national needs. Social and business partners also
welcomed practice placements being completed internationally as being beneficial to the
LBUAS graduates and graduate employers. LBUAS are encouraged to continue to provide more
international placements where appropriate. Students and graduates were very complimentary
about the support and guidance provided for securing placements by the Centre of Practical
Training. The flexibility afforded to them and the ability of LBUAS to secure company
placements in a range of countries in line with student personal circumstances and needs was
impressive. Despite the challenges of COVID-19, there were no indications that placements
could not be secured in 2020 and 2021. Given practice placements comprise at least 30 ECTS
within professional bachelor programmes, the ability of LBUAS to continue to offer high quality
placements in a variety of regional, national and international companies throughout the COVID
pandemic is to be commended.
69. Evidence considered by the Panel, including interviews with participants, confirmed that final
thesis topics could be suggested by students; linked to practice placements, or selected from a list
of challenges and problems prepared by regional business and social partners including the
Klaipėda City Municipality. In light of the COVID pandemic, it was noted that many of the
current final thesis topics were focused on sustainable tourism and the consequences of COVID19 on the tourism sector both regionally and nationally. Social partners also confirmed they
participated in the proposal of thesis topics and participated in the committees held to oversee the
review and defence of a thesis. There was however no evidence presented to the Panel of the
overall impact of student thesis contributions to regional or national development plans or
projects.
70. While noting that LBUAS does not deliver Masters or PhD programmes, and thus it would be
challenging to involve (professional) bachelor programme students in high quality research
projects, the institution is encouraged to consider how its students that have demonstrated the
ability and desire to continue further study after their professional bachelor programme might be
able to contribute towards high quality research being undertaken by LBUAS staff as an option
for their final thesis topic.
71. During the visit, the Panel also reviewed evidence of the mechanisms within the institution to
support lifelong learning. LBUAS was noted to have been one of nine HEIs that participated in a
national project on the development and implementation of competences acquired through nonformal learning between 2012-2014. Data from the SER showed LBUAS reviewed documents
for assessment of competencies acquired through non-formal and informal learning each year
within the reporting period. In 2020 of the 11 submissions received for assessment 100% of
applicants chose to study in LBUAS.
72. When questioned about the roles and responsibilities for making admissions decisions about
applicants presenting with non-formal, informal experience, or foreign qualifications, it was not
clearly answered tothe Panel who made the final decisions on recognition or how consistency in
decision making around recognition was achieved. Furthermore, there was a lack of clarity in
distinctions between the roles undertaken by heads of departments and the Business Information
Centre in recognition and admission decision-making processes. The Panel recommends that
greater transparency is needed to distinguish roles and responsibilities for the recognition of prior
learning, non-formal learning and foreign qualifications in LBUAS application and admission
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processes. Greater clarity was also required of the support and monitoring structures in place for
these learners to enhance student retention and success.

Internationality of studies, research (art):
● The higher education institution has a strategy for internationalisation of research (art)
and study activities (including indicators of internationalisation), means for its
implementation, and measurements of the effectiveness of these activities are performed (not
applicable to colleges unless provided for in its strategic documents);
● The higher education institution integrates aspects of internationalisation into the content
of studies and research (art) activities.

73. The two successive strategic plans reviewed by the Panel identified internationalisation of
study programmes and research as priorities, with indicators for internationalisation identified.
Goals outlined and actioned in response to the 2016-2020 strategic planning period, resulted in
increased Erasmus+ and international student numbers; alongside increases in international
cooperation agreements and academic exchanges for staff both outward and inward.
74. The first priority of the 2020-2025 Strategic Action Plan is identified as compliance with the
European Higher Education Area, which reflects two strategic directions, namely: the building of
an EU Alliance and the development of internationalisation in scientific research and study
programmes. The Panel saw evidence that some progress has indeed been made under both
strategic directions - from 2016 till 2018 years, although considerable action is needed to ensure
a demonstrable impact is achieved by 2025.
75. The Panel noted from discussions with staff, students and alumni that the benefits of increased
cultural diversity and experiences across the student and staff population had already been seen
in some LBUAS study programmes. Participants, including social and business partners, also
informed the Panel that they would welcome increases in international student numbers to
provide the staff, students and graduates with enhanced multicultural and multinational
experiences beneficial within the workplace. In line with a drive to increase learning delivered in
English, four study programmes were also noted as currently being prepared for delivery in the
English language to attract increased participation by European and international students and
enhance English language skills of Lithuanian students. These new programmes under
development for accreditation are: Smart Management; Sales and Logistics Management;
Tourism and the Entertainment Business Industry; and Applied Informatics and Programming.
The latter is a joint study programme currently being prepared with Liepaja University (Latvia).
76. While acknowledging the journey towards internationalisation since the 2012 review, and
noting the achievements made, if LBUAS is to build momentum and maximise evidence of its
impact within the current strategic planning period, the Panel recommend that a targeted
internationalisation strategy and action plan, that includes measurable annual key performance
indicators, is needed to embed internationalisation across LBUAS study and research activities.
77. The Panel maintains that LBUAS needs to develop a distinct strategy for internationalisation.
Within this strategy, greater consistency and clarity is required in a number of areas, including
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the use of the English language for teaching, assessment and research activities. English
language is not formally incorporated as a language of communication in LBUAS, despite an
increasing number of lectures being delivered in English for Lithuanian, European and
International students. CVs considered by the Panel identify a notable percentage of academic
staff who have the ability to teach on study programmes and undertake research activities in
Lithuanian, English and also in Russian. An internationalisation strategy could capitalise upon
this by offering study opportunities in at least two foreign languages which would enable
LBUAS to demonstrate alignment with the multilingualism policy of the EU Commission in the
creation of the European Education Area.
78. Consideration should also be given to the development of a new internationalisation strategy
to adjust the LBUAS mission statement to highlight the prioritisation of internationalisation as
outlined in the 2020-2025 strategic plan. The internationalisation strategy should also seek to
increase opportunities to integrate Lithuanian, Erasmus+ and International students within
teaching and learning experiences. Increased multiculturalism amongst LBUAS students and
graduates was considered beneficial by all participants that were questioned by the Panel. The
strategy should also include expanding international practice placements where appropriate as
adding value to students and graduate employers.
79. In response to the need to increase internationalisation in research, LBUAS managers
confirmed to the Panel that in collaboration with Klaipėda Chamber of Commerce and Industry
researchers from European HEIs, LBUAS has organised two international scientific conferences
biennially since 2017 on the theme of Sustainable Regional Development. While the conferences
were referenced by both staff, business and social partners during the visit, it was unclear to the
Panel what tangible benefits or impact to the institution or the region had been achieved as a
consequence of the international conference.
80. In terms of partnerships, at present LBUAS reported in its SER to have 127 partners under the
Erasmus+ programme. LBUAS is also participating in the formation of a EU Alliance that brings
together 7 universities that will submit applications for joint EU Council funded projects. The
aim of the Alliance is to encourage mobility, enhance the quality of study and science, and
strengthen links between study, science and innovations. While the Panel noted that funding has
yet to be successfully secured by the EU Alliance, partnerships working amongst alliance
members was operational. The potential for greater research impact with other European HEI
partnerships around the theme of youth are also encouraged to be explored. Given its active
contributions in 2021 the Klaipėda region’s 2021 European Youth Capital celebrations, LBUAS
would be well placed to seek to submit applications for European Commission grants though
initiatives such as the European Education and Culture Executive Agency’s (EECEA) European
Youth Together initiative. Youth-related research funding opportunities should be explored with
Erasmus+ and other regional, national and European partner HEIs.
81. In summary, the Panel is positive about the good progress that has been made since the 2012
review in terms of the contributions of LBUAS, particularly its applied research and study
programmes, to Lithuania and specifically the Klaipėda region. Staff and students are
contributing proactively through applied research, practice placements, and final thesis topics to
the advancement of Klaipėda regional plans as well as to address business and social partner
needs. Staff and students continue to benefit from the opportunities provided through the
Erasmus+ programme, regional and national collaborative partnerships. Internationalisation has
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been progressing in terms of joint study programmes and English language delivery, but is less
advanced in relation to scientific research. LBUAS must be able to demonstrate and document
its actual impact and contributions to the international research community to the next
institutional review panel. Concerted action through targeted and distinct research and
internationalisation strategies with measurable key performance indicators is essential if LBUAS
is to make a discernible impact and contribution to research and internationalisation befitting its
status as a higher education institution within the current strategic planning period.
82. Judgment: Satisfactory - the area meets the minimum requirements, and there are
drawbacks that must be addressed and is given 2 points.
83. Recommendations for the area:
● Concerted action through a targeted research strategy and action plan with measurable
annual key performance indicators is essential if LBUAS is to make a discernible impact
and contribution to research at an international level befitting its status as a higher
education institution within the current strategic planning period.
● A clear and explicit plan for research-informed teaching should be established to ensure
the evolving research culture, increases in research capacity and capabilities across the
institution are reflected in the design, delivery and assessment strategies of LBUAS
programmes currently under development and subject to accreditation within the current
strategic planning period.
● Greater transparency is needed to distinguish roles and responsibilities for the recognition
of prior learning, non-formal learning and foreign qualifications in LBUAS application
and admission processes. Greater clarity was also required of the support and monitoring
structures in place for these learners to enhance student retention and success.
● To build momentum and maximise impact within the current strategic planning period, a
targeted internationalisation strategy and action plan, that includes measurable annual
key performance indicators, is needed to embed internationalisation across LBUAS study
and research activities. LBUAS is encouraged in the strategy to continue to provide more
international practice placements where appropriate.
84. Good practice examples:
● The prioritisation of internationalisation of study programmes and research in both
institutional strategic plans is commended.
● The entrepreneurial benefits and opportunities of the Biurometa simulated business
environment were commended by the Panel.
● The ability of LBUAS to continue to offer high quality placements in a variety of
regional, national and international companies throughout the COVID pandemic is to be
commended.

3.4. Impact on regional and national development
Effectiveness of the impact on regional and national development:
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● The higher education institution carries out an analysis of national and (or) regional
demands, identifies the needs to be met and foresees the potential impact on national and (or)
regional development;
● The monitoring, analysis and evaluation of the effectiveness of the measures on national and
(or) regional development are performed.

85. Evidence received and considered throughout the review process enables the Panel to be
confident that a considerable strength of LBUAS is its commitment and active engagement with
alumni, employers and social partners, particularly in the Klaipėda region, to ensure the
relevance and currency of its programmes and its institutional contribution to regional priorities.
86. LBUAS is considered by the Panel and external stakeholders to be responsive to the needs of
the labour market nationally and regionally, especially within Klaipėda. LBUAS was preparing
qualified and work-ready graduates who were able to apply lifelong learning skills as well as
subject specialist skills in the workplace, as attested by social partners and graduates. The SER
included qualitative and quantitative data on 8 LBUAS graduates who were offered higher
positions in their respective companies following completion of their studies. The SER also
provided details of 15 graduates who were making contributions to regional development by
being business owners or holding managerial positions within businesses of strategic importance
to the Klaipėda region. Furthermore, in the last 5 years 27 alumni were noted to have been
employed in their practice placement companies after graduation. Finally, overall, the SER
highlighted that with the exception of 2017, over 85% of graduates had found a job following
completion of their studies.
87. Evidence was triangulated across the review process to confirm surveys, consultation
processes, round-table meetings and annual events are frequently held with business, social
partners and alumni. These are designed to ensure the currency and relevance of LBUAS study
programmes, research and graduates, as well as to increase opportunities for in-company practice
placements. It was clear to the Panel that the views of regional business and social partners did
inform decision-making within LBUAS at a programme and institutional level. Furthermore,
LBUAS leaders, staff and students were also found to be making positive and demonstrable
contributions to the region as highlighted throughout this report.
88. Through two meetings with business and strategic partners, including the Deputy Mayor of
Klaipėda, and senior representatives from the Klaipėda Chamber of Commerce; the Klaipėda
City Municipality Education and Culture Department; the Klaipėda Tourism Information Centre,
the Panel was able to confirm LBUAS’s contributions, influence and impact in the Klaipėda
region was impressive given the size of the institution. The 2020 LBUAS Management Report
highlighted contributions to the Klaipėda region included: membership of the Klaipėda Chamber
of Commerce, Industry and Crafts Education Committee; membership of the Klaipėda City
Municipality Committee for Academic Affairs; membership of the joint organising committee
for Klaipėda city study fair on the academic year opening day, “Regatta of Studies”;
membership of the work group for inter-institutional collaboration at Klaipėda City
Municipality; and membership of the group for funding of applications for non-formal adult
education and lifelong learning programmes at Klaipėda City Municipality.
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89. The maturity of relationships between the institution and its partners and the mutual respect
was clearly evident. Participants identified that LBUAS programmes, including those for Law
Enforcement which prepares specialists for courts, Tourism, IT as well as the Applied
Informatics programmes were specifically highlighted as being beneficial for the Municipality
and examples of how LBUAS responds to the modern challenges of the labour market.
90. The impact of LBUAS on the Klaipėda region including active contributions to the 2021
European Youth Capital celebrations were considered particularly notable given the ongoing
challenges of COVID-19. Students, graduates and partners from Klaipėda University and the
Klaipėda City Youth and Community Affairs Coordination Group confirmed LBUAS has been
pro-active and engaged in the 2021 celebrations particularly in terms of leadership, by promoting
entrepreneurship in young people. LBUAS was noted to have organised seminars and training
sessions for youth to set up their own business.
91. Social and business partners also confirmed LBUAS representatives frequently participated in
meetings, conferences and events to ensure the institution remained aware of and aligned with
regional current and emerging needs. A representative of the Klaipeda Seaport Authority gave
examples of LBUAS working closely with the Authority organising events, exhibitions and
workshops. A representative of the Klaipeda Tourism Information Center stated LBUAS was
also a valued participant in a sustainability project in the region. Partners also confirmed they
contributed to the design and review of LBUAS programmes and learner experiences through
practice placements and final thesis topics, enhancing LBUAS responsiveness to the evolving
needs of the region. The SER and interviews conducted during the site visit confirmed that at
least once a year an opinion survey of social and business partners is conducted in order to find
out how actively a given organization collaborates with LBUAS, how many students and how
often it takes or invites students to participate in practice placements. Additionally, annual
‘round table’ meetings are held to further explore the views of LBUAS students, graduates and
programmes, particularly with a view to identifying new programmes or research needs. The
Business Information Center within LBUAS was noted by the Panel to be responsible for
maintaining strong relations with social partners and the business sector in the region in order to
ensure that students would have practice placements in the best companies. However, hard
evidence was not provided to the Panel on the impact of LBUAS activities on the region or the
changes made by LBUAS in response to feedback provided via surveys and round-table
meetings.
92. The applied nature of the LBUAS research, study programmes and graduates was considered
beneficial to the regional community, as attested by participants including the representative
from the Klaipėda Seaport Authority, who described LBUAS students as being work-ready and
able to apply their knowledge, skills and experiences in the work-environment. The LBUAS
internationalisation agenda was also considered positive and mutually beneficial by business
partners particularly linked to the Seaport and Tourism industry given the internationalisation of
their own business environments.
93. Participants in the review process also confirmed that LBUAS actively engages in project
work with a range of partners. The Panel were advised of the participation of LBUAS staff and
students in the FOCUS project – Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D
products and virtual mobility (2017-2019) which included colleagues from HEIs in Lithuania,
Poland, Sweden and Denmark to created 11 open access modules in English language for Marine
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biotechnology and Coastal tourism courses. This project was noted as being beneficial
institutionally, regionally and nationally. This was one of the range of sustainability projects that
LBUAS had contributed to recently to benefit regionally.
94. However, while a wide range of examples of impact were presented in the SER and cited
throughout the review process by participants, the Panel saw little documented evidence that the
LBUAS management team systematically monitors or evaluates its effectiveness or impact in the
Klaipėda region or nationally. The Panel recommends that a structured tracking tool be used
from 2021 onwards to enable the Director and Academic Board to monitor and evaluate the
impact of LBUAS on regional and national goals.
95. Furthermore, despite the Vilnius branch being established in 2013, there was little evidence of
LBUAS explicitly contributing to the goals or development plans of the Vilnius region or
municipality. The Panel was of the view that LBUAS strategic planning goals for 2020-2025
around internationalisation could be enhanced by attracting more European and International
staff and students to the Vilnius campus if it has the capacity to expand. Consequently, the Panel
also recommends that key performance indicators be established to demonstrate the impact of
LBUAS in the Vilnius region throughout the current strategic planning period.

Assurance of conditions for lifelong learning:
● The higher education institution monitors and analyses the need for lifelong learning;
● The higher education institution anticipates the diversity of forms and conditions of lifelong
learning and ensures their implementation;
● The higher education institution performs the evaluation of assurance of conditions for
lifelong learning.

96. The Panel received and reviewed evidence throughout the review process to confirm that
LBUAS plays an important leadership role in the development of skills and competencies in the
region as well as providing opportunities for lifelong learning to help businesses, social partners
and learners adapt to changes in the labour market. This is in line with the institutional vision
and mission statement.
97. Examples were provided throughout the review process to the Panel by partners and
graduates of the LBUAS learning experience supporting lifelong learners. Graduate tracking data
and discussions with alumni confirmed the benefits of the LBUAS experience to lifelong
learners. An example was provided by one graduate that had enrolled on a diploma programme
at LBUAS and is presently on a Masters programme with intentions to continue to doctoral
study. The Panel meeting with graduates provided several examples of alumni that had
progressed to Masters programmes having benefited from the accessible and supportive learning
environment provided by LBUAS. Other participants referenced how they as well as family
members had returned or transferred to study at LBUAS given its reputation and standing for
delivering an accessible and high quality learner experience.
98. The Vilnius branch was also considered valuable by the Panel in terms of supporting lifelong
learning in the Vilnius region and nationally. The Panel encourages LBUAS to continue to work
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in partnership with other HEIs nationally to enhance lifelong learning opportunities. While the
Panel was reassured of the contributions of LBUAS to lifelong learning regionally and
nationally, however, the Institution lacked hard evidence or data to confirm that it monitors or
analyses its impact on lifelong learning regionally or nationally. It is recommended that this be
rectified within the present strategic planning period.
99. In summary, LBUAS is commended for its proactive involvement and impact in the
advancement of priorities within the Klaipėda region. There is good evidence from business and
social partners as well as alumni of the robust involvement and impact of LBUAS in addressing
and responding to regional and national challenges and priorities. The LBUAS learning
experience and the work-ready skills of LBUAS graduates was also noted as being commendable
by the Panel following discussions with stakeholders. However, LBUAS needs to be more
rigorous in documenting and monitoring its contributions to the needs and priorities of the
Vilnius region. LBUAS is also encouraged to continue building upon its long standing active
engagements and commitments in line with regional and national needs, but ensure these are
clearly documented, monitored and analysed within the current strategic planning period.
100. Judgment: Good – the area is being developed systematically, without any major drawbacks
and is given 3 points.
101. Recommendations for the area:
● That a structured tracking tool be used from 2021 onwards to enable the Director and
Academic Board to monitor and evaluate the impact of LBUAS on regional and national
goals.
● That key performance indicators be established to demonstrate the impact of LBUAS in
the Vilnius region throughout the current strategic planning period.
● LBUAS lacked evidence that it monitored or analysed its impact on lifelong learning
regionally and nationally. It is recommended that this be rectified within the present
strategic planning period.
102. Good practice examples:
● The impact of LBUAS on the Klaipėda region including active contributions to the 2021
European Youth Capital celebrations which were considered particularly notable given
the ongoing challenges of COVID-19. LBUAS was identified as having been a
coordinator of the EU Youth Capital programme in leadership, which promotes
entrepreneurship in young people.

IV. EXAMPLES OF GOOD PRACTICE
The Panel identifies the following examples of good practice in the Lithuanian Business
University of Applied Sciences (LBUAS):
● The IT Team who supported the swift and smooth transition of LBUAS staff and
students to distance learning, online teaching, online assessments and remote working
throughout the COVID pandemic were identified as an asset and commended by the
Panel.
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● Students and graduates were able to confirm that changes undertaken in response to their
feedback were visible and the speed of responsiveness appreciated.
● The prioritisation of internationalisation of study programmes and research in both
institutional strategic plans is commended.
● The entrepreneurial benefits and opportunities of the Biurometa simulated business
environment were commended by the Panel.
● The ability of LBUAS to continue to offer high quality placements in a variety of
regional, national and international companies throughout the COVID pandemic is to be
commended as beneficial to students and graduate employers.
● The impact of LBUAS on the Klaipėda region including active contributions to the 2021
European Youth Capital celebrations which were considered particularly notable given
the ongoing challenges of COVID-19. LBUAS was identified as having been a
coordinator of the 2021 EU Youth Capital programme in leadership, which promotes
entrepreneurship in young people.

V. RECOMMENDATIONS FOR ENHANCEMENT
The Panel's recommendations for further enhancement to the Lithuanian Business University of
Applied Science (LBUAS) are:
● That a structured tracking tool be used from 2021 onwards to enable the Director and
Academic Board to monitor progress quarterly against the 2020-2025 Strategic Plan key
performance indicators, targets and goals. This tracking tool should include a variety of
indicators within all relevant areas of intervention (e.g. teaching, research, finance,
internationalisation, outreach).
● Greater transparency is needed to ensure there is a clear distinction between the two
Founders and the Director in operational and strategic decision-making.
● LBUAS document throughout the 2020-2025 strategic planning timeline the changes and
actions made directly in response to stakeholder needs and views.
● Greater transparency is achieved to confirm who at an institutional level is responsible
for ensuring qualitative and quantitative data is accurate, complete and used to inform
operational and strategic decision making.
● That LBUAS increase its processes for analysing and understanding student performance
data to enable it to apply appropriate retention and completion strategies in the future.
● LBUAS should expand the utilisation of outstanding or top leaders and practitioners from
across the business community to supplement the teaching team, either as associate
professors or by delivering guest lectures.
● Set key performance indicators and incentivise staff to participate in and target research
towards publication at the European and international level.
● Ensure that as the Vilnius campus expands over time, the Vilnius campus staffing model
remains under review and is scaled accordingly.
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● Proactively participate in European funded projects in areas such as sustainability as well
as target its research towards top ranked European and international journals either alone
or through alliances and collaborations, to increase funding diversification opportunities.
● The Library and IT budgets remain under review to ensure suitability and scalability in
line with LBUAS digitisation, research and internationalisation priorities and strategies.
● Ensure that the EQF level, English language requirements and the language of tuition
are clearly specified on its website and other marketing materials for each professional
bachelor programme.
● Overall responsibility for ensuring the accuracy, currency and completeness of LBUAS
programmes in marketing materials be allocated to the Vice-Director for Studies and
Quality.
● That a structured tracking tool be used from 2021 onwards to enable the Director and
Academic Board to monitor progress quarterly against the actions proposed in response
to the recommendations contained within this institutional review report.
● Increase transparency in the distinction of roles and responsibilities for supporting the
quality, welfare and academic success of LBUAS students.
● Review and benchmark academic integrity regulations and procedures against European
and International best practice and guidelines.
● Consult with staff and students to ensure the transparency and awareness of student
complaints and appeals processes.
● Concerted action through a targeted research strategy and action plan with measurable
annual key performance indicators is essential if LBUAS is to make a discernible impact
and contribution to research at an international level befitting its status as a University of
Applied Sciences within the current strategic planning period.
● A clear and explicit plan for research-informed teaching should be established to ensure
the evolving research culture, increases in research capacity and capabilities across the
institution are reflected in the design, delivery and assessment strategies of LBUAS
programmes currently under development and subject to accreditation within the current
strategic planning period.
● Greater transparency is needed to distinguish roles and responsibilities for the recognition
of prior learning, non-formal learning and foreign qualifications in LBUAS application
and admission processes. Greater clarity was also required of the support and monitoring
structures in place for these learners to enhance student retention and success.
● To build momentum and maximise impact within the current strategic planning period, a
targeted internationalisation strategy and action plan, that includes measurable annual
key performance indicators, is needed to embed internationalisation across LBUAS study
and research activities. LBUAS is encouraged in the strategy to continue to provide more
international practice placements where appropriate.
● That a structured tracking tool be used from 2021 onwards to enable the Director and
Academic Board to monitor and evaluate the impact of LBUAS on regional and national
goals.
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● That key performance indicators be established to demonstrate the impact of LBUAS in
the Vilnius region throughout the current strategic planning period.
● LBUAS lacked evidence that it monitored or analysed its impact on lifelong learning
regionally and nationally. It is recommended that this be rectified within the present
strategic planning period.

© Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC). 2021
A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, Lithuania
tel.: (8 5) 205 3323
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Aš Krista Tuulik, patvirtinu, kad tai yra galutinis Lietuvos verslo kolegijos išorinio vertinimo
išvadų tekstas.
[parašas]
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I. SANTRAUKA
1. Išorinio vertinimo tikslas - remiantis išorinio vertinimo išvadomis nustatyti aukštosios
mokyklos veiklos kokybę, sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti kokybės
kultūrą ir informuoti steigėjus, akademinę bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios mokyklos
veiklos kokybę.
2. Šios išorinio vertinimo išvados grindžiamos savianalizės suvestinėje pateiktais duomenimis,
ekspertų grupės prašymu pateiktais papildomais duomenimis, informacija, kurią pateikė Studijų
kokybės vertinimo centras (SKVC) bei duomenimis, gautais vizito į aukštąją mokyklą metu iš
susitikimų su skirtingų grupių atstovais.
3. Grupę sudarė ekspertai, atrinkti pagal Ekspertų atrankos aprašą, patvirtintą 2019 m. gruodžio
31 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-149. Grupės nariai:
Grupės vadovas:

Dr. Krista Tuulik

Vertinimo sekretorius:

Karen Jones

Grupės nariai
(kategorija):

Doc. dr. Vitor Braga (akademinės
bendruomenė narys)
Dr. Yelena Istileulova (akademinės
bendruomenės narė)
Eglė Ližaitytė (socialinė partnerė)
Dominykas Tvaska (studentas)

4. Lietuvos verslo kolegija išorinio vertinimo metu buvo įvertinta teigiamai.
5. Vertinamosios sritys:
Sritis

Įvertinimas balais

VALDYMAS

2

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

2

STUDIJOS IR MOKSLO (MENO) VEIKLA

2

POVEIKIS REGIONŲ IR VISOS ŠALIES RAIDAI

3

6. Nustatyti 6 gerosios praktikos pavyzdžiai; pateiktos 23 rekomendacijos dėl veiklos tobulinimo.

II. ĮŽANGA
2.1. Vertinimo eiga
7. Lietuvos verslo kolegijos (toliau vadinamas LVK arba Kolegija) išorinį vertinimą organizavo
Studijų kokybės vertinimo centras, 2021 m. balandžio mėn. jį atliko tarptautinė ekspertų grupė
(toliau – ekspertų grupė, Grupė). Jis atliktas, vadovaujantis Aukštųjų mokyklų ir užsienio
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valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu,
vertinamosiomis sritimis ir rodikliais (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1529 ir Aukštosios
mokyklos veiklos vertinimo metodika (toliau – Metodika), patvirtinta SKVC direktoriaus 2020 m.
kovo 9 d. įsakymu Nr. V-32.
8. Vadovaujantis Aprašu, išorinis vertinimas atliekamas šiais etapais: aukštosios mokyklos
parengtos savianalizės suvestinės pateikimas Centrui; ekspertų grupės sudarymas ir savianalizės
suvestinės nagrinėjimas; ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą; išorinio vertinimo išvadų
parengimas ir viešas paskelbimas; paskesnė veikla, kuria siekiama tobulinti aukštosios mokyklos
veiklą, atsižvelgiant į išorinio vertinimo išvadas.
9. Parengiamajame etape ekspertų grupė gavo LVK savianalizės suvestinę (SS) su 38 priedais.
Grupei buvo suorganizuotas virtualus turas po Kolegiją. Grupė paprašė pateikti papildomus
duomenis, pavyzdžiui, darbuotojų gyvenimo aprašymus, akademinių darbuotojų kvalifikacijų ir
darbo patirties sąrašą, Akademinės tarybos susirinkimų protokolus ir Rizikos valdymo strategiją.
Be to, vadovaudamasis Metodikos 26 punktu, SKVC pateikė Grupei papildomus LVK veiklos
duomenis, gautus iš SKVC, Lietuvos mokslo tarybos, Vyriausybės strateginės analizės centro ir
Nacionalinės švietimo agentūros.
10. Vizitas į aukštąja mokyklą įvyko po SKVC darbuotojų surengtų apmokymų ir parengiamųjų
ekspertų grupės susirinkimų. Grupė lankėsi Kolegijoje 2021 m. balandžio 27-29 d. ir susitiko su
vidaus ir išorės socialiniais dalininkais. Dėl pasaulinės pandemijos išorinio vertinimo vizitas
vyko nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo konferencijos platforma „Zoom“. Vėliau ekspertai
susirinko, kad peržiūrėtų duomenis, suformuluotų išvadas ir rekomendacijas. Galutinės vertinimo
išvados buvo parengtos derinant tekstą raštu. Tada jos buvo pateiktos SKVC.
11. Grupė gavo ir apsvarstė LVK atsakymą dėl faktinių klaidų. Grupė įvertino atsakymą ir
apsvarstė keturis punktus dėl faktinio tikslumo, tačiau vienbalsiai nusprendė nekeisti nieko trijose
iš keturių LVK nurodytų sričių, nes atsakyme labiau buvo pateikti papildomi duomenys nei
sprendžiami faktiniai netikslumai. Grupės nuomone, išvadose laikomasi SKVC gairių ir išorinio
vertinimo Metodikos, todėl Grupė gali apsvarstyti tik žodinius ir rašytinius duomenis, gautus prieš
vizitą ar vizito metu. Nors ekspertų grupė vertina LVK atsakyme išsakytą nuomonę ir sutinka, kad
papildoma informacija galėtų patikslinti LVK darbuotojų turimus duomenis, bet šiose išvadose
pateikti rezultatai yra pagrįsti žodiniais ir rašytiniais ekspertų grupės svarstytais duomenimis. LVK
atsakymas tik dar labiau sustiprina visose išvadose atsikartojančią temą, kad LVK reikia didesnio
aiškumo ir rašytinių įrodymų apie vaidmenis, atsakomybes ir poveikį kolegijoje. Vis dėlto, Grupė
nusprendė padaryti vieną pakeitimą, susijusį su LVK atsakymo pirmuoju punktu, ir pakeitė 33
pastraipą dėl absolventų skaičiaus.
12. Vadovaujantis Metodika, pagrindinis išorinio vertinimo dėmesys buvo skiriamas keturioms
sritims, kurios analizuojamos pagal nustatytus vertinimo rodiklius (ir kriterijus); šios sritys yra:
Valdymas, Kokybės užtikrinimas, Studijų ir mokslo (meno) veikla bei Poveikiui regionų ir
visos šalies raidai. Analizuodama surinktus duomenis, ekspertų grupė atsižvelgė ir į ankstesnio
vertinimo, atlikto 2012 m., metu pateiktas rekomendacijas. Tuo metu SKVC teigiamai įvertino
LVK ir akreditavo ją 6 metams.
13. Vertinant aukštosios mokyklos veiklą turi būti įvertinama kiekviena vertinamoji sritis vienu iš
penkių įvertinimų: puikiai – 5 balai – sritis yra išskirtinai gera nacionaliniame kontekste ir
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tarptautinėje erdvėje; labai gerai – 4 balai – sritis yra labai gera nacionaliniame kontekste ir
tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų; gerai – 3 balai – sritis plėtojama sistemiškai, be esminių
trūkumų; patenkinamai – 2 balai – sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra trūkumų, kuriuos
būtina pašalinti; nepatenkinamai – 1 balas – sritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių
trūkumų.
14. Sprendimas vertinti teigiamai priimamas, kai nei viena iš vertinimo sričių nėra įvertinama
nepatenkinamai (1 balu). Sprendimas vertinti neigiamai priimamas, kai bent viena iš vertinimo
sričių yra įvertinama nepatenkinamai (1 balu).
15. Remdamasis išorinio vertinimo išvadomis, SKVC priima vieną iš šių sprendimų dėl aukštosios
mokyklos akreditavimo: akredituoti 7 metų terminui, jei aukštosios mokyklos veikla yra įvertinta
teigiamai; akredituoti 3 metų terminui, jei aukštosios mokyklos veikla yra įvertinta neigiamai;
neakredituoti, jeigu pakartotinio vertinimo metu aukštoji mokykla įvertinama neigiamai.

2.1. Pagrindinė informacija apie aukštąją mokyklą
16. Kaip nurodyta Statute, Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija yra savarankiška viešoji įstaiga,
įsteigta 2001 m. LVK veikia nuo 1995 m. Jos ankstesni pavadinimai: Aukštesnioji sekretorių
mokykla, Lietuvos verslo kolegija ir Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Kadangi SKVC organizavo
Lietuvos verslo kolegijos vertinimą, toliau įstaiga bus vadinama LVK.
17. Pagrindinės LVK siūlomos studijų programos yra nuosekliosios pirmosios pakopos/ profesinio
bakalauro nuolatinės ir nuotolinės formos studijų programos. Pagrindinė dėstymo kalba yra
lietuvių kalba, tačiau kai kurie moduliai dėstomi anglų ir rusų kalbomis.
18. LVK parengtoje savianalizės suvestinėje nurodoma, kad įstaiga siūlo 7 studijų krypčių 14
studijų programų, t.y.: apskaitos; ekonomikos; informatikos; informacinių sistemų; teisės;
vadybos; turizmo ir poilsio. 2019-2020 mokslo metais 979 studentų mokėsi nuolatine ir ištęstine
studijų forma, galėjo rinktis nuotolinį mokymąsi. Galėjo rinktis nuotolinį mokymą. Pagrindinis
LVK skyrius yra Klaipėdoje. Vilniaus skyrius įsteigtas 2013 m., o Šiaulių uždarytas 2015 m. LVK
dirba 99 darbuotojai.
19. LVK vizija, pateikiama įvairiuose dokumentuose, yra „būti inovatyvia, atvira, socialiai aktyvia
ir atsakinga aukštąja mokykla, pripažinta tarptautinėje erdvėje, lanksčiai reaguojančia į darbo
rinkos pokyčius ir tenkinančia visuomenės poreikius“. LVK siekia „būti visuomenei atvira
aukštojo mokslo įstaiga, integruota į Lietuvos ir Europos švietimo sistema, tenkinančia regionų
poreikius, greitai ir lanksčiai reaguojančia į darbo rinkos pokyčius ir tenkinančia studentų
lūkesčius bei visuomenės poreikius“.
20. Grupė norėtų padėkoti LVK direktorei, steigėjams, skyrių vadovams, darbuotojams,
studentams, absolventams ir partneriams už atvirą ir konstruktyvų indėlį į visą vertinimo procesą.
LVK noriai tenkino visus ekspertų grupės poreikius ir laiku pateikė visus reikalingus dokumentus
anglų ir lietuvių kalbomis. Be to, LVK parūpino Grupei padėjusį vertėją, už ką Grupė buvo labai
dėkinga.
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III. VERTINAMŲJŲ SRIČIŲ ANALIZĖ
3.1. Valdymas
Aukštosios mokyklos strateginio veiklos plano atitiktis misijai, jo įgyvendinimo užtikrinimas:
 Strateginis veiklos planas atitinka aukštosios mokyklos misiją, mokslo ir studijų veiklą
reglamentuojančius teisės aktus bei atsižvelgia į šalies mokslo ir studijų politikos, Europos
aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatas
 Strateginio veiklos plano dalys (esamos situacijos analizė, veiklos prioritetai ir tikslai,
uždaviniai, įgyvendinimo priemonės, ištekliai, numatomi veiklos rodikliai) yra tinkamos ir
pagrįstos
 Vykdoma reguliari strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėsena, stebėsenos rezultatai
panaudojami veiklos valdymo tobulinimui

21. Grupė gavo ir įvertino du LVK strateginius planus, parengtus nuo paskutinio SKVC atlikto
veiklos vertinimo. Jie taikyti 2016-2020 m. ir 2020-2025 m. laikotarpiams. Abu strateginiai planai
atitiko įstaigos misiją, buvo tinkami ir pagrįsti. Pastebėta, kad 2016-2020 m. strateginis planas
rengtas, atsižvelgiant į 2012 m. veiklos vertinimo išvadas, skiriant didelį dėmesį LVK misijai
„rengti kūrybiškus kompetentingus specialistus, suteikiant profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį, kurie sugebėtų bendrauti nuolat besikeičiančioje aplinkoje, įsitraukti į įvairias veiklas,
sudaryti mokymosi visą gyvenimą sąlygas, organizuoti profesinį tobulėjimą ir atlikti regiono
plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus“.
22. 2020-2025 m. strateginiame plane strateginio planavimo prioritetai buvo išplėtoti, akcentuojant
„atitiktį ES aukštojo mokslo sričiai, to siekiant per mokslinių tyrimų ir studijų
internacionalizaciją; regioną ir Lietuvą stiprinančią aukštojo mokslo įstaigą, kurioje studijos
atitinka dinamiškos pasaulinės rinkos poreikius; LVK veiklos suintensyvinimą ir moderniai
aukštojo mokslo įstaigai reikalingų dėstytojų rengimą; bei bendruomenę motyvuojančią aukštojo
mokslo įstaigą“.
23. Ekspertų grupė palaikė dviejuose LVK strateginiuose planuose numatytas kryptis, ypač
numatytą bendradarbiavimą, didinant mokslinių tyrimų ir studijų programų tarptautiškumą, bei
prisidėjimą prie regioninės, nacionalinės ir Europos strategijos dėl tvarumo, skaitmeninių
kompetencijų ir verslumo. Savianalizės suvestinė, strateginiai veiksmų planai, veiklos ataskaitos
ir susitikimai, vykę vertinimo metu (ypač su IT ir finansų skyrų atstovais), atskleidė, kad buvo
nustatyti ir paskirti strateginiams tikslams pasiekti reikalingi ištekliai. Grupė pastebėjo, kad
savianalizės suvestinėje nurodyta, kad kuriant strateginius planus, dalyvavo ir socialiniai
partneriai, tačiau Grupė nerado jokių konkrečių įrodymų apie socialinių parnerių, darbuotojų ar
studentų indėlį į strateginio plano kūrimą. Šis trūkumas pastebėtas ir LVK nustatant strateginio
planavimo prioritetus tarp socialinių bei verslo partnerių. Pabrėžiamas poreikis labiau įtraukti
partnerius ir geriau juos supažindinti su LVK 2020-2025 m. strateginiu planu bei jo tikslais. Tai
padėtų patenkinti regiono poreikius.
24. Ekspertų grupė suabejojo LVK veiksmų, kurių imtasi, atsiliepiant į 2012 m. išorinio vertinimo
metu pateiktas rekomendacijas ir į 2016-2020 m. strateginį planą, valdymu. Nors pokalbių metu
ir pateiktuose dokumentuose pastebėti pažangos tokiose srityse kaip bendradarbiavimas
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valstybiniame ir Europos lygmenyje įrodymai, tačiau trūksta dokumentuotų įrodymų, kad
atsižvelgdami į 2012 m. rekomendacijas, akademiniai darbuotojai labiau prisideda ir dažniau
dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Be to, nepaisant 2012 m. rekomendacijos
aukštajai mokyklai sukurti savo „valdymo skydą“ ir stebėti veiklos rodiklius, kurie leistų
Direktoriui ir Akademinei tarybai stebėti pažangą ir palyginti ją su konkurentų, Grupė nepastebėjo,
kad būtų naudojamas oficialus sekimo ar stebėsenos įrankis.
25. Grupė rekomenduoja 2021 m. pradėti naudoti struktūrizuotą sekimo įrankį, leisiantį Direktoriui
ir Akademinei tarybai stebėti ketvirčio pažangą pagal 2020-2025 m. strateginiame plane nurodytus
pagrindinius veiklos rodiklius, tikslus ir siekius. Toks sekimo įrankis turėtų apimti įvairius
rodiklius iš visų atitinkamų veiklos sričių (pvz., dėstymo, mokslinių tyrimų, finansų,
internacionalizacijos, paslaugų centro).

Aukštosios mokyklos procesų valdymo veiksmingumas:
 Nustatyta aiški valdymo, sprendimų priėmimo, atsakomybių paskirstymo struktūra
 Atliekama reguliari procesų valdymo analizė, numatomos procesų tobulinimo prielaidos ir
priemonės rizikų valdymui
 Į valdymą pakankama apimtimi įtraukiami socialiniai dalininkai

26. LVK Statute yra nustatytos vadovavimo įstaigai ir sprendimų priėmimo atsakomybės bei
struktūra. Statute nurodyta, kad pagrindiniai LVK valdymo organai yra bent kartą per metus
šaukiamas Visuotinis dalininkų susirinkimas, bent kartą per dvejus metus posėdžiaujanti
Akademinė taryba ir Direktorius. Dalininkai yra du steigėjai, kurie iš esmės yra savininkai. Iki
2020 m. jie veikė kaip LVK Direktorius ir Direktoriaus pavaduotojas studijoms.
27. LVK Akademinę tarybą sudaro vienuolika narių, einančių 5 metų kadenciją. Paskutinį kartą
narystė buvo atnaujinta 2019 m. Į Akademinę tarybą įeina įvairūs nariai iš vidaus ir išorės, įskaitant
dėstytojus, studentus ir kitų mokslo ir studijų institucijų atstovus. Akademinės tarybos nariai yra
ir du steigėjai bei direktorius. Grupei buvo pateikta organizacijos valdymo schema, kurioje matyti
Statute aprašyta struktūra.
28. Vadovų atsakomybės yra apibrėžtos ekspertų grupei pateiktame Integruotos vadybos sistemos
vadove. Vadovavimo struktūros viršūnėje yra 2020 m. paskirtas Direktorius. Jam padeda
Direktoriaus pavaduotojas studijoms ir kokybei ir įvairių skyrių vadovai. Su daug dalyvių
(įskaitant du steigėjus, Direktorių, Studentų atstovybės pirmininką) vizito metu susitikusi ekspertų
grupė aptarė sprendimų priėmimo struktūros veiksmingumą ir skaidrumą. Be to, Grupė susitiko
su Vilniaus skyriaus vadovu, atsakingu už bendrą Vilniaus skyriaus veiklą.
29. Buvo gauti įrodymai, kad kolegijos nuostatai dažnai atnaujinami, atsižvelgiant į veiklos ir
dalininkų poreikius. Tai ypač gerai atskleidžia tas faktas, kad COVID-19 pandemijos metu buvo
išleista daug taisyklių, kaip suderinti dėstymo, mokymosi, vertinimo ir kitas veiklas su
skaitmeniniu ir nuotoliniu darbu. Be to, Grupė gavo ir peržiūrėjo LVK rizikos valdymo strategiją.
Pastebėta, kad rizikos strategiją patvirtino Direktorius, nors ekspertų grupei liko neaišku, kas
atsako už rizikos valdybą ir stebėjimą, kaip dažnai prižiūrima ir atnaujinama rizikos strategija.
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Nepaisant viso vertinimo metu dalyvaujantiems asmenims užduotų klausimų apie rizikos valdymo
vaidmenis ir atsakomybes, atsakymuose buvo neatitikimų. Neatitikimai buvo pastebėti ir grupei
teikiamuose atsakymuose apie kokybės užtikrinimo ir strateginio planavimo vaidmenis ir
atsakomybes. Tai rodo, kad reikia didesnio aiškumo.
30. Nors grupei buvo aišku, kad kolegialus sprendimų priėmimo procesas apima skirtingus
aukštosios mokyklos lygius ir į procesą įtraukiami skirtingi dalininkai nuo studijų programų
komitetų iki Akademinės tarybos, atsižvelgdama į dažną LVK steigėjų dalyvavimą sprendimų
priėmimo procese, Grupė mano, kad reikia pasirūpinti aiškesniu nustatymu, kaip atskirti dviejų
steigėjų ir Direktoriaus vaidmenis darbo ir strateginių sprendimų priėmimo veiklose.
31. Vertinimo metu buvo surinkti įrodymai, patvirtinantys dažnai vykdomas apklausas,
konsultacijas, apvaliojo stalo susitikimus ir metinius renginius su verslo ir socialiniais partneriais,
alumnais ir studentais. Jų tikslas – patvirtinti LVK studijų programų, tyrimų ir absolventų
aktualumą ir šiuolaikiškumą bei padidinti praktikos įmonėse galimybes. Nors ekspertams buvo
aišku, kad darant sprendimus atsižvelgiama į socialinių dalininkų ir partnerių nuomonę, tačiau
trūksta įrodymų, parodančių, kokių konkrečiai veiksmų ir priemonių buvo imtasi, atsiliepiant į
dalininkų pastabas. Grupė rekomenduoja LVK dokumentuoti 2020-2025 m. strateginio planavimo
metu atliktus pakeitimus ir veiksmus, tiesiogiai susijusius su atsaku į dalininkų poreikius ir
požiūrius.

Informacijos apie aukštosios mokyklos veiklą viešumas ir jos valdymo veiksmingumas:
 Sistemingai kaupiami ir analizuojami duomenys apie veiklą, jos rezultatus (įskaitant
studentų įsidarbinimo ir absolventų karjeros stebėseną), duomenys panaudojami aukštosios
mokyklos veiklai tobulinti
 Informacija apie aukštosios mokyklos veiklą yra aiški, tiksli ir prieinama akademinei
bendruomenei bei visuomenei, reguliariai teikiama steigėjams, juridinio asmens dalyviams

32. Grupė gavo ir peržiūrėjo įvairius dokumentus, kuriuose pateikiami aukštosios mokyklos
veiklos kokybiniai ir kiekybiniai duomenys. Duomenų rinkimo sistemos taikomos, tačiau ekspertų
grupė negavo pakankamai duomenų, patvirtinančių duomenų rinkimo ir analizės sistemingumą ar
tai, kaip buvo užfiksuotas veiklos tobulinimas ir poveikis. Grupė rekomenduoja aiškiau patvirtinti,
kas aukštosios mokyklos lygmenyje atsako už kokybinių ir kiekybinių duomenų tikslumo ir
pilnumo užtikrinimą ir jų naudojimą veiklai bei strateginių sprendimų priėmimui.
33. Grupė, vertindama programų vykdymo duomenis, išreiškė susirūpinimą, kad kai kurias studijų
programas baigia labai mažai absolventų, ypač statybos, verslo vadybos ir teisės srityse. Nors LVK
surinko ir pateikė duomenis apie baigimą, bet LVK vadovai, klausiami Grupės, negalėjo pateikti
dokumentuotų argumentų, įžvalgų ar įrodymų dėl nedidelio absolventų skaičiaus priežasčių ir
negalėjo nurodyti, ar tokie duomenys kelia jiems susirūpinimą, ar padeda priimti sprendimus.
Grupė rekomenduoja LVK labiau analizuoti ir suprasti studentų veiklos duomenis, kad ateityje
galėtų įgyvendinti studentų išlaikymo ir programų baigimo strategijas.
34. Grupė gavo ir peržiūrėjo metinės veiklos stebėsenos visoje aukštojoje mokykloje įrodymus.
Akademinės tarybos patvirtintos metinės įstaigos veiklos ataskaitos skelbiamos jos tinklalapyje.
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Personalo valdymo veiksmingumas:
 Nustatyti ir taikomi aiškūs ir skaidrūs akademinio ir neakademinio personalo formavimo,
valdymo, vertinimo principai ir procedūros
 Aukštoji mokykla turi pakankamai akademinio (įvertinant nuolat institucijoje dirbantį
akademinį personalą) ir neakademinio personalo iškeltiems veiklos tikslams pasiekti
 Akademinio ir neakademinio personalo kvalifikacija yra tinkama aukštosios mokyklos
tikslams pasiekti
 Sudaromos sąlygos akademiniam personalui tobulinti pedagoginei ir mokslinei veiklai
reikalingas žinias ir gebėjimus
 Sudaromos sąlygos neakademiniam personalui tobulinti kompetencijas

35. Statutas, integruota vadybos sistema, taikomos taisyklės ir procedūros apibrėžia akademinių ir
neakademinių personalo sudarymo, vertinimo ir vadovavimo jiems sistemas. Atsakomybė
užtikrinti žmogiškųjų išteklių tinkamumą tenka Direktoriui, nes organizacijoje nėra specialaus
žmogiškųjų išteklių vadovo.
36. Grupei pateiktuose prieduose buvo darbuotojų gyvenimo aprašymai, akademinių kvalifikacijų
ir darbo patirties kiekvieno studijų kryptyje sąrašai, įrodantys, kad akademiniai darbuotojai
atitinka aukštosios mokyklos tikslus. Savianalizės suvestinėje pateikiami duomenys apie
akademinių ir neakademinių darbuotojų skaičių ataskaitiniu laikotarpiu parodė, kad jų skaičius
nuosekliai kasmet auga, kas suteikė ekspertų grupei pasitikėjimo darbuotojų tinkamumu ir
atitinkamo lygio buvimu. Nuo 2016 m. iki 2020 m. akademinių darbuotojų skaičius išaugo 40 %
(nuo 68 iki 95 darbuotojų), o pilnu etatu dirbančių akademinių darbuotojų skaičius išaugo 150 %
(nuo 18 iki 45). Administracijos darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu išsaugo 35 % (nuo 17
iki 23).
37. Susitikimai su studentais ir absolventais patvirtino akademinių darbuotojų praktinius ir
profesinius įgūdžius bei patirtį. Dėstytojai ne tik dėsto, bet ir toliau užsiima verslu, kas laikoma
didele pridėtine LVK verte ir sustiprina taikomąjį LVK studijų pobūdį ir absolventų pasirengimą
darbui. Tai patvirtina socialiniai partneriai. Atsiliepdama į studentų ir absolventų pasiūlymus,
ekspertų grupė rekomenduoja dėstymui labiau išnaudoti aukščiausius vadovus ir praktikus iš
verslo srities – jie galėtų veikti kaip docentai arba skaityti kviestines paskaitas.
38. Grupė analizavo, ar tyrimuose, mokymuose dalyvaujantiems darbuotojams teikiama
pakankama parama, ar akademiniai ir neakademiniai darbuotojai turi pakankamas profesinio ir
akademinio tobulėjimo galimybes. Darbuotojai neišsakė jokių skundų ir neišreiškė susirūpinimo
dėl jiems suteiktų galimybių. Ypač vertinamos darbuotojams suteikiamos galimybės laisvai
dalyvauti konferencijose, bendradarbiauti mokslinių tyrimų srityje ir dalyvauti „Erasmus+“
programoje. Grupė su akademiniais darbuotojais aptarė kolegijos teikiamą paramą ir padrąsinimą
dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose leidiniuose. Nors skatinama aktyviai dalyvauti
taikomųjų tyrimų veikloje regione, dalyvavimas kas du metus vykstančioje LVK organizuojamoje
tarptautinėje konferencijoje ir publikacijos vidaus žurnale „Vadyba“ buvo ekspertų grupės
pastebėtos ir vertinamos teigiamai, atsižvelgiant į 2012 m. vertinimo metu pateiktas
rekomendacijas, Grupė taip pat rekomenduoja nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius ir skatinti
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darbuotojus strateginio planavimo laikotarpiu dalyvauti tiksliniuose tyrimuose, kad galėtų skelbti
savo darbus Europos ir tarptautiniuose leidiniuose.
39. Grupė paprašė paaiškinti, kiek darbuotojų yra Vilniaus skyriuje. Savianalizės suvestinėje
nurodyta, kad 2016 m. Vilniaus skyriuje buvo 18 akademinių darbuotojų, o 2020 m. jų skaičius
išaugo iki 30, taigi ataskaitiniu laikotarpiu jų skaičius padidėjo 67 %. Vizito metu išsiaiškinta, kad
dauguma Vilniuje dėstančių dėstytojų keliauja tarp skyrių, bet nėra įsikūrę Vilniuje. Nors
darbuotojų noras keliauti iš Klaipėdos dėstyti į Vilnių ir jų lankstumas buvo įvertinti teigiamai,
studijuojantieji kaip pagrindinį LVK pliusą įvertino darbuotojų ir studentų ryšių svarbumą ir vertę,
taigi tokie ryšiai turėtų būti ugdomi ir Vilniaus skyriuje. Grupė skatina LVK užtikrinti, kad
plečiantis Vilniaus skyriui, jo darbuotojų samdymo modelis būtų peržiūrėtas ir atitinkamai
įvertintas.

Finansinių ir materialiųjų išteklių valdymo efektyvumas
 Finansiniai ištekliai planuojami, paskirstomi ir panaudojami racionaliai
 Pritraukiami įvairūs finansiniai ištekliai aukštosios mokyklos veiklos įgyvendinimui,
 Materialieji ištekliai studijų ir mokslo (meno) veiklai vykdyti planuojami ir panaudojami
racionaliai
 Materialieji ištekliai studijų ir mokslo (meno) veiklai vykdyti yra tinkami, pakankami ir
prieinami

40. Savianalizės suvestinė ir jos priedai patvirtino, kad finansai planuojami pagal strateginio
planavimo tikslus. LVK atlikta SSGG analizė, kuri buvo įtraukta į SS ir strateginį planavimą,
atskleidė besitęsiančią priklausomybę nuo mokesčio už mokslą, kuris šiuo metu sudaro 97 %
veiklos pajamų. Šiuo metu įgyvendinamos šios priklausomybės mažinimo strategijos, tačiau
pažanga labai lėta. Grupės nuomone, LVK juda tinkama kryptimi, didindama bendradarbiavimą
su mokyklomis studentų paklausos didinimo tikslu, didindama mokslinių tyrimų veiklų skaičių ir
bendradarbiavimą regione bei Europoje. Tačiau siūloma imtis ir kitų priemonių, padėsiančių
išplėsti pajamų srautus spektrą.
41. LTVK rekomenduojama aktyviau dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose
tokiose prioritetinėse srityse kaip tvarumas, nutaikyti savarankiškai ar bendradarbiaujant
atliekamus tyrimus į aukščiausios kategorijos Europos ir tarptautinius žurnalus ir padidinti
skirtingo finansavimo galimybes. Grupės nuomone, šis metodas naudingas tiek aukštajai
mokyklai, tiek regionui. Grupė nustatė ir potencialą toliau plėstis ir išnaudoti Vilniaus skyrių, kad
pritrauktų daugiau studentų ir darbuotojų iš šalies, Europos ar viso pasaulio. Tai galimybė LVK
padidinti studentų skaičių ir pajamas.
42. Kalbant apie dabartinius studijų išteklius, ekspertų grupė susitiko su įvairiais darbuotojais iš
studijų išteklių tarnybų ir jai didžiausią įspūdį padarė Tarptautinių ryšių ir projektų, IT skyriaus ir
bibliotekos teikiamos paslaugos. Pastebėta, kad iniciatyvus IT komandos būdas panaudoti
debesijos, Moodle ir Google paslaugas labai padėjo užtikinti sklandų perėjimą ir paslaugų teikimą
COVID pandemijos metu. Nors tarptautinių ryšių ir projektų komanda yra nedidelė, bet ji labai
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aktyvi ir vertinama darbuotojų, studentų ir absolventų už „Erasmus+“ programoje dalyvaujantiems
ir studentams iš užsienio teikiamą paramą. Be to, buvo pastebėtos ir teigiamai įvertintos Praktinio
rengimo centro pastangos ir darbas, užtikrinant praktikos vietas regiono, šalies ar tarptautinėse
įmonėse, bei simuliacinė praktinė patirtis per „Biurometa“ – tai skatina verslumą.
43. Buvo detaliai išnagrinėtas bibliotekoje esančių fizinių ir skaitmeninių studijų išteklių
tinkamumas ir tvirtumas. Grupei padarė įspūdį tai, kad darbuotojai ir studentai ne tik kad gali
naudotis tiesiogiai LVK bibliotekoje esančias ištekliais, bet ir turi priėjimą prie kitose aukštosiose
mokyklose esančių duomenų bazių ir kolekcijų bei tų, kurios prieinamos nacionaliniame
lygmenyje. Ekspertų grupė pastebėjo, kad galima naudotis ir daug atvirų šaltinių. Nors bibliotekos
vadovas užtikrino, kad bibliotekos biudžetas yra tinkamas ir nuolat didinamas, bet atsižvelgdama
į dideles prieigos prie elektroninių knygų, geriausių mokslinių duomenų bazių ir žurnalų suteikimo
išlaidas, Grupė rekomenduoja peržiūrėti bibliotekos ir IT biudžetus, kad būtų užtikrintas jų
tinkamumas ir suderinamumas su LVK skaitmenizavimo, mokslinių tyrimų ir tarptautiškumo
prioritetais bei strategijomis.
44. Apibendrinant, ekspertų grupė teigiamai vertina stabilią, nors ir gana lėtą LVK daromą
pažangą po 2012 m. SKVC atlikto išorinio vertinimo, pasireiškusią per kolegialų sprendimų
priėmimą, dalininkų konsultacijas ir strateginį planavimą. Grupė palaiko numatytas strategines
kryptis, kurios laikomos pakankamai ambicingomis ir galinčios daryti poveikį aukštajai mokyklai,
regionui ir visai šaliai. Tačiau LVK turi pasirūpinti sprendimų priėmimo sistemos skaidrumu,
išplėsti pagrindinių veiklos rodiklių, paskatinimų ir strategijų, padėsiančių greičiau pasiekti
strateginius tikslus planavimo laikotarpiu, naudojimą. Be to, nuo LVK turi oficialiai sekti
pagrindinius veiklos rodiklius ir įtaką, daromą 2020–2025 m. strateginio planavimo proceso metu.
45. Vertinimas: patenkinamai – ši sritis tenkina minimalius reikalavimus. Yra trūkumų, kuriuos
reikia spręsti. Skiriami 2 balai
46. Rekomendacijos sričiai:
● Nuo 2021 m. turėtų būti pradėtas naudoti struktūrizuotas sekimo įrankis, leisiantis Direktoriui ir
Akademinei tarybai stebėti ketvirčio pažangą pagal 2020–2025 m. strateginiame plane nurodytus
pagrindinius veiklos rodiklius, tikslus ir siekius. Toks sekimo įrankis turėtų apimti įvairius
rodiklius iš visų atitinkamų veiklos sričių (pvz., dėstymo, mokslinių tyrimų, finansų,
internacionalizacijos, paslaugų centro).
● Reikalingas didesnis skaidrumas atskiriant dviejų steigėjų ir Direktoriaus vaidmenis darbo ir
strateginių sprendimų priėmimo veiklose.
● LVK reikėtų dokumentuoti 2020–2025 m. strateginio planavimo metu atliktus pakeitimus ir
veiksmus, tiesiogiai susijusius su atsaku į dalininkų poreikius ir požiūrius.
● Reikėtų aiškiau įtvirtinti, kas aukštosios mokyklos lygmenyje atsako už kokybinių ir kiekybinių
duomenų tikslumo ir pilnumo užtikrinimą ir jų naudojimą veiklai bei strateginių sprendimų
priėmimui.
● LVK turėtų labiau analizuoti ir suprasti studentų veiklos duomenis, kad ateityje galėtų įgyvendinti
studentų išlaikymo ir programų baigimo strategijas.
● LTVK reikėtų dėstymui labiau išnaudoti aukščiausius vadovus ir praktikus iš verslo srities – jie
gali veikti kaip docentai arba skaityti kviestines paskaitas.
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● Reikėtų nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius ir skatinti darbuotojus strateginio planavimo
laikotarpiu dalyvauti tiksliniuose tyrimuose bei skelbti savo darbus Europos ir tarptautiniuose
leidiniuose.
● Reikėtų užtikrinti, kad plečiantis Vilniaus skyriui, jo darbuotojų samdymo modelis bus peržiūrėtas
ir atitinkamai įvertintas.
● Reikėtų aktyviau dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose tokiose prioritetinėse
srityse kaip tvarumas, nutaikyti savarankiškai ar bendradarbiaujant atliekamus tyrimus į
aukščiausios kategorijos Europos ir tarptautinius žurnalus ir padidinti skirtingo finansavimo
galimybes.
● Reikėtų peržiūrėti bibliotekos ir IT biudžetus, kad būtų užtikrintas jų tinkamumas ir
suderinamumas su LVK skaitmenizavimo, mokslinių tyrimų ir tarptautiškumo prioritetais bei
strategijomis.
47. Gerosios praktikos pavyzdžiai:
● IT komanda padėjo LVK darbuotojams ir dėstytojams greitai ir sklandžiai COVID pandemijos
metu pereiti prie nuotolinio mokymosi, dėstymo, vertinimo ir darbo, tad Grupės ji buvo gerai
įvertinta ir įvardinta vertybe.

3.2. Kokybės užtikrinimas
Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos funkcionalumas ir veiksmingumas:
 Aukštoji mokykla turi patvirtintus ir viešai skelbiamus vidinį kokybės užtikrinimą
reglamentuojančius dokumentus, kurie dera su Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės
užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis
 Vidinio kokybės užtikrinimo planavimo, įgyvendinimo, tobulinimo priemonės yra tinkamos,
taikomos periodiškai ir užtikrina visos institucijos ir socialinių dalininkų įsitraukimą
 Nustatyti veiklos planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, periodiško vertinimo ir tobulinimo
procesai
 Aukštojoje mokykloje taikoma veiksminga parama studentams ir akademiniam bei
neakademiniam personalui
 Nustatytos ir taikomos akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo,
apeliavimo, etikos nuostatos ir procedūros
 Išorinio vertinimo rezultatai panaudojami tobulinant aukštosios mokyklos veiklą

48. Grupė gavo ir peržiūrėjo LVK Integruotos vadybos sistemos vadovą, Kokybės vertinimo
standartą ir Grįžtamojo ryšio pateikimo studijų kokybės tobulinimo tikslu aprašą, kurie buvo
atnaujinti ir atvirtinti 2020 m. Be to, ekspertų grupė pastebėjo, kad įstaigos tinklalapyje galima
rasti įvairius kokybės užtikrinimo ir tobulinimo dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis. Viešai
prieinami yra šie dokumentai: 2012 m. SKVC išorinio vertinimo išlaidos; studijų programų
vertinimo išvados; nuorodos į Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir
gaires (2015 m.) ir vidiniai dokumentai, pavyzdžiui, LVK Studijų reglamentas, Apeliacijų
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nuostatai ir Profesinės praktikos organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašas. Grupė peržiūrėjo
pateiktus įrodymus ir padarė išvadą, kad LVK iš esmės atitinka Europos aukštojo mokslo erdvės
kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių reikalavimus.
49. Atsižvelgdama į ESG 1.2 (Studijų programų kūrimas ir tvirtinimas), Grupė nustatė, kad pateikti
įrodymai patvirtino programų vystymo ir tvirtinimo proceso nuoseklumą, įskaitant darbdavių ir
socialinių partnerių indėlį. Be to, iš Akademinės tarybos protokolo matyti, kad Akademinė taryba,
vadovaudamasi įstaigos kokybės sistema, apsvarstė ir patvirtino naują skaitmeninės ekonomikos
programą. Tačiau, Grupės nuomone, įstaiga aiškiai nenurodo savo tinklalapyje, kad profesinio
bakalauro studijų programos priklauso Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sąrangos
(EKS) 6 lygiui. Be to, kandidatams iš užsienio nėra pateiktas reikalavimas dėl minimalaus anglų
kalbos lygio (IELTS/CEFR balai); nenurodyta ir dėstymo kalba. Iš tinklalapio neaišku, ar
programos visiškai, ar iš dalies dėstomos lietuvių, anglų ir (arba) rusų kalbomis ir ar studentai turi
galimybę pasirinkti studijų ir vertinimo kalbą. Rekomenduojama LVK tinklalapyje ir kitoje
kiekvienos profesinio bakalauro studijų programos reklaminėje medžiagoje aiškiai nurodyti EKS
lygį, anglų kalbos reikalavimus ir dėstymo kalbą.
50. Be to, pastebėta, kad katedrų vadovai atsako už komunikacijoje ir rinkodaros medžiagoje
naudojamą informaciją apie studijų programas, todėl rekomenduojama Direktoriaus pavaduotoją
studijoms ir kokybei paskirti atsakingu už reklaminėje medžiagoje pateikiamos informacijos apie
LVK studijų programas tikslumą, šiuolaikiškumą ir pilnumą.
51. Atsižvelgiant į ESG 1.10 (Periodiškas išorinis kokybės užtikrinimas), LVK darbuotojai,
studentai ir partneriai teigiamai žiūri į išorinį vertinimą. Vertinimui pateikta savianalizės suvestinė
laikoma tvirta, vizito į aukštąją mokyklą metu ekspertų grupė susitiko su savianalizės suvestinės
rengimui vadovavusia grupe. Grupė atkreipė dėmesį į veiksmus, kurių imtasi, reaguojant į 2012
m. vertinimo išvadas. Labiausiai akcentuotas bendradarbiavimo veiklų skaičius šalyje ir Europoje
– šie duomenys yra pateikti savianalizės suvestinėje ir prieduose.
52. Tačiau tarptautinių mokslinių tyrimų pažanga nuo 2012 m. yra lėta. Grupė nepastebėjo jokio
LVK naudojamo įrankio pažangai nuo 2012 m. vertinimo stebėti, nors ši konkreti rekomendacija
ir buvo pateikta 2012 m. Todėl rekomenduojama nuo 2021 m. pradėti naudoti struktūrizuotą
sekimo įrankį, leisiantį Direktoriui ir Akademinei tarybai stebėti ketvirčio pažangą, atsižvelgiant
į išorinio vertinimo išvadose pateikiamas rekomendacijas dėl veiksmų.
53. Grupė pažymi, kad LVK stiprybė – jos atsidavimas ir aktyvus bendravimas su studentais,
alumnais ir socialiniais partneriais, ypač Klaipėdos rajone. Taip užtikrinamas studijų programų
šiuolaikiškumas ir aktualumas. Norint nustatyti studijų programų kokybę ir jos patobulinimus,
dažniausiai naudojamas apklausų metodas. Studentai ir absolventai patvirtino pastebėję kolegijos
veiksmus atsižvelgiant į jų išsakytas pastabas. Nors pakeitimų pagal išsakytus atsiliepimus
patvirtinimui LVK nenaudojo formalių bendravimo priemonių, tiek studentai, tiek absolventai
pastebėjo, kad pakeitimai yra matomi. Be to, jie įvertino reagavimo greitį. LVK būtų naudinga,
jeigu dokumentuotų pakeitimus – taip jie geriau matytųsi.
54. Iš esmės, tiek studentai, tiek absolventai daug pasakojo ekspertų grupei apie palaikančią aplinką
LVK. Jie papasakojo apie darbuotojų teikiamą paramą, jos kokybiškumą, lankstumą, su kuriuo
žvelgiama į studijas, baigiamųjų darbų temas ir praktiką. Studentai iš užsienio ir „Erasmus+“
studentai irgi įvertino jiems Tarptautinių ryšių ir projektų komandos teikiamą paramą. Tačiau
ekspertų grupei nebuvo pateikta pakankamai įrodymų, patvirtinančių vaidmenų ir atsakomybių
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pasiskirstymą kokybės priežiūros ir visiems LVK studentams (vietos, imigrantų, Europos ir
užsienio) teikiamos paramos atžvilgiu. Taip gali būti todėl, kad LVK taikomas „visos aukštosios
mokyklos“ požiūris į kokybę. Vis dėlto, Grupė rekomenduotų LVK aiškiau išskirti vaidmenis ir
atsakomybes, taikomas kokybės, gerovės ir akademinės LVK studentų sėkmės palaikymo
atžvilgiu.
55. Vizito metu ekspertų grupėje buvo aptartos LVK naudojamos gairės ir priemonės akademinio
sąžiningumo ir standartų stebėsenai. Grupė suabejojo mechanizmų, naudojamų plagiavimo,
sukčiavimo atvejų aptikimui ir sąžiningumo, teikiant nuotolines užduotis ir laikant nuotolinius
egzaminus, užtikrinimo, tvirtumu. Grupei buvo pateikta informacija apie priemones, naudojamas
plagiavimo atvejams aptikti, ir apie studentams vedamus mokymus dėl citavimo ir akademinio
rašymo. Buvo pasidalinta sukčiavimo atvejų nustatymo ir bausmės už juos paskyrimo taisyklėmis
ir tvarka bei taisyklėmis, taikomomis nuotoliniams egzaminams bei nuotoliniam baigiamųjų darbų
gynimui ir vertinimui. Grupė nustatė, kad 2020 m. už akademinio sąžiningumo normų pažeidimus
buvo nubausti tik du studentai. Nors LVK darbuotojai ir studentai užtikrino ekspertų grupę, kad
naudojamos akademinio sąžiningumo užtikrinimo priemonės atitinka valstybines gaires ir
praktiką, bet atsižvelgdama į gerai žinomus pasaulinius iššūkius, susijusius su darbų pagal
užsakymą rašymu aukštojo mokslo srityje ir su nuotoliniu vertinimu COVID pandemijos metu,
Grupė rekomenduoja LVK peržiūrėti savo akademinio sąžiningumo taisykles ir normas,
atsižvelgiant į geriausią Europos ir tarptautinę praktiką ir gaires.
56. Be to, Grupė savianalizės suvestinėje pastebėjo, kad akademinių skundų, persekiojimo,
užgauliojimo ir ginčų atvejų ataskaitiniu laikotarpiu skaičius buvo neįtikėtinai mažas. Nebuvo
jokių ginčų tarp studentų ir administracijos, o per penkerius metus pateiktas tik vienas akademinis
skundas. Vadovaudamasi pateiktais duomenimis, ekspertų grupė mano, kad studentų problemos ir
skundai gali būti išsprendžiami ankstyvajame etape arba neformaliai, tačiau Grupė rekomenduoja
LVK pasitarti su darbuotojais ir studentais ir užtikrinti aiškesnę studentų skundų ir apeliacijų
sprendimo tvarką.
57. Apibendrinant, ekspertų grupė rado pakankamai atitikties tarp ESG ir įstaigos taikomos
kokybės užtikrinimo politikos ir tvarkos įrodymų. Nustatytas noras bendrauti ir reaguoti į vidaus
ir išorės dalininkų pastabas dėl studijų programų aktualumo ir šiuolaikiškumo bei studentų
patirties kokybės užtikrinimo. Vis dėlto, LVK rekomenduojama daugiau dėmesio skirti kokybės
užtikrinimo ir studentų paramos atsakomybių, įsipareigojimų ir sistemų nuoseklumui ir
matomumui. Be to, atsižvelgiant į dokumentuotų įrodymų apie sureagavimą į 2012 m. vertinimo
išvadose pateiktas rekomendacijas trūkumą, reikia taikyti tvirtą sekimo įrankį, leisiantį stebėti ir
įvertinti veiksmų, kurių imtasi po išorinio vertinimo, poveikį ir eigą.
58. Vertinimas: patenkinamai – ši sritis tenkina minimalius reikalavimus. Yra trūkumų, kuriuos
reikia spręsti. Skiriami 2 balai.
59. Rekomendacijos sričiai:
● Reikėtų aiškiai tinklalapyje ir kitoje kiekvienos profesinio bakalauro studijų programos
reklaminėje medžiagoje nurodyti EKS lygį, anglų kalbos reikalavimus ir dėstymo kalbą.
● Rekomenduojama svarstyti apie Direktoriaus pavaduotojo studijoms ir kokybei skyrimą atsakingu
už reklaminėje medžiagoje pateikiamos informacijos apie LVK studijų programas tikslumą,
šiuolaikiškumą ir pilnumą.
14

● Rekomenduojama nuo 2021 m. pradėti naudoti struktūrizuotą sekimo įrankį, leisiantį Direktoriui
ir Akademinei tarybai stebėti ketvirčio atliktų veiksmų pažangą, atsižvelgiant į išorinio vertinimo
išvadose pateikiamas rekomendacijas.
● Reikėtų LVK aiškiau išskirti vaidmenis ir atsakomybes, taikomas kokybės, gerovės ir akademinės
LVK studentų sėkmės palaikymo atžvilgiu.
● LVK reikėtų peržiūrėti savo akademinio sąžiningumo taisykles ir normas, atsižvelgiant į geriausią
Europos ir tarptautinę praktiką ir gaires.
● Reikėtų tartis su darbuotojais ir studentais ir užtikrinti aiškesnę studentų skundų ir apeliacijų
sprendimo tvarką.
60. Gerosios praktikos pavyzdžiai:
● Studentai ir absolventai patvirtino pastebėję įstaigos atsižvelgimą į jų išsakytas pastabas. Be to, jie
įvertino reagavimo greitį.

3.3. Studijos ir mokslo (meno) veikla
Mokslo (meno) veiklos lygis, studijų ir mokslo (meno) veiklos suderinamumas ir atitikimas
strateginiams veiklos tikslams
 Vykdoma studijų ir mokslo (meno) veikla ir jos rezultatai atitinka institucijos misiją ir
strateginius tikslus
 Mokslo (meno) veiklos lygis yra pakankamas aukštosios mokyklos vykdomoms studijoms
 Studijos grindžiamos mokslo (meno) veikla
 Nuosekliai vykdomas užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio neformalaus
bei savaiminio mokymosi pripažinimo pripažinimas

61. Grupė peržiūrėjo savianalizės suvestinėje, jos prieduose ir papildomai pateiktoje medžiagoje
pateiktus įrodymus, įskaitant ir LVK Mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus nuostatus. Be to,
virtualaus vizito metu buvo diskutuota su LVK darbuotojais ir galiausiai prieita išvados, kad LVK
(taikomieji) moksliniai tyrimai ir studijų programos atitinka dabartinę kolegijos misiją ir
strateginius tikslus ir suteikia tvirtą studijų pamatą. Išnagrinėjusi įrodymus, Grupė galėjo
patvirtinti, kad LVK reaguoja į darbo rinkos poreikius valstybės mastu ir ypač Klaipėdoje, ruošia
kvalifikuotus, dirbti pasirengusius absolventus, galinčius darbo vietoje pritaikyti tiek mokymosi
visą gyvenimą, tiek specialius įgūdžius – tai patvirtina tiek socialiniai partneriai, tiek absolventai.
Grupė pažymi, kad savianalizės suvestinės duomenimis, 2018-2020 m. iš viso buvo įvykdyta 15
taikomųjų tyrimų projektų, iš kurių uždirbta 61248 eurų.
62. Reaguodama į 2012 m. išorinio tyrimo metu pateiktas rekomendacijas, LVK aktyviai ir
ambicingai vystė nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo ir ryšių tinklą, naudodamasi
„Erasmus+“ ir kitomis programomis. Vizito metu Grupė susitiko su partneriu iš Klaipėdos
universiteto, kuris patvirtino, kad LVK šiuo metu dalyvauja jungtinių programų ir tyrimų projektų
vystyme, ypač skirtuose regiono prioritetų ir planų vystymui. Abiejuose LVK strateginiuose
planuose akcentuojamas regiono poreikių patenkinimas per LVK darbuotojų ir studentų vykdomus
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taikomuosius mokslinius tyrimus. Tai atsispindėjo ir pokalbiuose su dalyviais vizito metu.
Atsiliepiant į regiono, nacionalinio ir Europos aukštojo mokslo srities politikas ir strategijas, 20202025 m. strateginiame plane yra nurodyti tyrimų temų prioritetai, įskaitant tvarumą, kurių siekiama
su pagrindiniais partneriais.
63. Vykdant Klaipėdos regiono vystymo planą, LVK skatinama toliau bendradarbiauti su kitomis
regiono aukštosiomis mokyklomis, sudarant bendrą aukštojo mokslo konsorciumą. Tam reikia,
kad švietimui regione tektų didesnis vadovaujantis vaidmuo, inicijuojant ir vykdant mokslinius
tyrimus kartu su privačiu sektoriumi, teikiant informaciją pramonės ir investuotojų
bendruomenėms rinkose.
64. Grupė įvertino pateikus LVK tyrimų veiklos rodiklius ir metinius tyrimų planus pagal
dalyvavimą konferencijose, darbų rašymą ir pranešimų skaitymą tarptautinės ir nacionalinėse
konferencijose. 2020 m. vadovybės ataskaitoje buvo akcentuojama mokslinių tyrimų veikla
ekonomikos, vadybos, technologijų, turizmo ir komunikacijų srityje.
65. Vis dėlto, pažangos ir poveikio reikšmingumas ženkliai atsilieka nuo Europos ir tarptautinio
lygmens. 2012 m. išorinio vertinimo išvadose jau buvo pateikta rekomendacija skirti daugiau
dėmesio tarptautiniams moksliniams tyrimams. Jeigu LVK nori padaryti pastebimą poveikį ir
ženkliai prisidėti prie tarptautinių mokslinių tyrimų ir pateisinti savo kaip aukštosios mokyklos
vardą einamuoju strateginio planavimo laikotarpiu, būtina suderinti tikslinės tyrimų strategijos ir
veiksmų plano vykdymą su išmatuojamais metiniais pagrindiniais veiklos rodikliais.
66. Be to, nepaisant teiginių savianalizės suvestinėje, kad „studijos LVK grindžiamos mokslinių
tyrimų veikla, studentams ir dėstytojams dalyvaujant įvairiose tarptautinėse ir nacionalinėse
konferencijose ir veiklose, susijusiose su tyrimais bei moksliniais darbais“, Grupė nepastebėjo
rimtų patvirtinančių įrodymų dabartinėse akredituotose LVK studijų programose.
Rekomenduojama sudaryti aiškų ir detalų tyrimais grindžiamo dėstymo planą, padėsiantį užtikrinti
tyrimų kultūros vystymą, mokslinių tyrimų pajėgumų didinimą ir jų atsispindėjimą šiuo metu
kuriamų, ruošiamų akreditavimui LVK studijų programų kūrimo, vykdymo ir vertinimo
strategijose einamuoju strateginio planavimo laikotarpiu.
67. Nustatyta, kad LVK ženkliai ir prisideda prie regiono raidos, ypač praktikai skiriamo laiko ir
įgyjamos patirties prasme. Grupė pažymi, kad studentai pradinę praktiką atlieka simuliacinėje
bendrovėje „Biurometa“, įeinančioje į „EUROPEN PEN-INTERNATIONAL” praktinio
verslumo mokymo tinklą, vienijantį 7500 verslo praktinio mokymo simuliacinių (virtualių) firmų
iš 42 pasaulio šalių. Studentai ir absolventai pateikė Grupei pavyzdžių, kad simuliacinėje verslo
aplinkoje LVK studentai sukūrė realius nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje sėkmingus
verslus. Grupė įvertino simuliacinės verslo aplinkos teikiamą naudą verslumui ir teikiamas
galimybes.
68. Be to, dėl teigiamo poveikio regiono ir visos valstybės poreikių tenkinimui, gerai įvertintas ir
baigiamosios praktikos atlikimas įmonėse. Socialiniai ir verslo partneriai palankiai žiūri į
tarptautinę praktiką, nes laiko ją naudinga LVK absolventams ir jų darbdaviams. LVK siūloma ir
toliau, jeigu tik įmanoma, naudotis tarptautinės praktikos galimybėmis. Studentai ir absolventai
labai gyrė Praktinio mokymo centro paramą ir pagalbą, ieškant praktikos atlikimo vietų. Didelį
įspūdį padarė LVK lankstumas ir sugebėjimas parūpinti praktikos vietas skirtingose valstybėse,
atsižvelgtas į individualias studentų aplinkybes ir poreikius. Nepaisant COVID-19 sukeltų iššūkių,
nebuvo jokių ženklų, kad 2020 ir 2021 m. nebus įmanoma atlikti praktikos. Praktikai profesinio
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bakalauro programose skiriama mažiausiai 30 ECTS, todėl LTVK sugebėjimas tęsti aukštos
kokybės praktiką įvairiose regiono, valstybės ir tarptautinėse įmonėse COVID pandemijos metu
yra labai pagirtinas.
69. Grupei pateikti įrodymai ir pokalbiai su vertinime dalyvaujančiais asmenimis patvirtino, kad
studentai gali siūlyti baigiamųjų darbų temas; jos gali būti susijusios su praktika arba pasirenkamos
iš iššūkių ir problemų, su kuriomis susiduria verslo ir socialiniai partneriai, įskaitant Klaipėdos
miesto savivaldybę, sąrašo. COVID pandemijos metu pastebėta, kad daug dabartinių baigiamųjų
darbų temų yra siejamos su tvariu turizmu ir COVID-19 pasekmėmis turizmo sektoriui regiono ir
valstybės mastu. Socialiniai partneriai patvirtino dalyvaujantys siūlant darbų temas ir baigiamųjų
darbų vertinimo ir gynimo komisijose. Tačiau ekspertų grupei nebuvo pateikti duomenys apie
bendrą studentų baigiamųjų darbų įtaką regiono ar valstybės raidos planams ar projektams.
70. Nors LVK nesiūlo magistrantūros ar doktorantūros programų, dėl ko gali būti sudėtinga
(profesinio) bakalauro programos studentams įsitraukti į aukštos kokybės tyrimų projektus, tačiau
įstaigai siūloma apsvarstyti, kaip jos studentai, pademonstravę gebėjimus ir norą tęsti studijas po
profesinio bakalauro programos baigimo, galėtų prisidėti prie aukštos kokybės LVK darbuotojų
vykdomų tyrimų, kuriuos galėtų panaudoti savo baigiamajam darbui.
71. Vizito metu ekspertų grupė įvertino ir aukštosios mokyklos teikiamą palaikymą mokymuisi
visą gyvenimą. LVK yra viena iš devynių aukštojo mokslo įstaigų, dalyvavusių 2012–2014 m.
nacionaliniame neformalaus mokymo metu įgytų kompetencijų vystymo ir įgyvendinimo projekte.
Remiantis savianalizės suvestinėje pateiktais duomenimis, LVK ataskaitiniu laikotarpiu kasmet
peržiūri dokumentus dėl neformalaus ir savaiminio mokymosi metu įgytų kompetencijų
įvertinimo. 2020 m. iš 11 prašymų įvertinti kompetencijas, studijas LVK pasirinko 100 %
pareiškėjų.
72. Uždavusi klausimą apie vaidmenis ir atsakomybes, priimant sprendimus, ar priimti studijuoti
asmenis, įgijusius neformalią, savaiminę patirtį ar užsienio kvalifikaciją, Grupei nebuvo
pakankamai aiškiai atsakyta, kas priima galutinius sprendimus pripažinti tokias kvalifikacijas ir
kaip priimamas logiškas sprendimas. Be to, trūksta aiškumo, kokius vaidmenis kvalifikacijų
pripažinimo ir sprendimų dėl kandidatų priėmimo metu atlieka katedrų vadovai ir Verslo
informacijos centras. Grupė rekomenduoja aiškiau nustatyti vaidmenis ir atsakomybes už
ankstesnių formalių, neformalių studijų metu ar užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimą
priėmimo į LVK proceso metu. Be to, reikalingos aiškesnės tokių asmenų paramos ir stebėsenos
sistemos, nes tai padėtų išlaikyti studentus, ir jiems sėkmingai studijuoti.

Studijų, mokslo (meno) tarptautiškumas
 Aukštojoje mokykloje numatyta mokslo (meno) ir studijų veiklos tarptautiškumo strategija
(įskaitant tarptautiškumo rodiklius), jos įgyvendinimui taikomos nusistatytos priemonės ir
atliekamas šios veiklos veiksmingumo matavimas (netaikoma kolegijoms, išskyrus atvejus, kai
tai numatyta jos strateginiuose dokumentuose)
 Aukštojoje mokykloje atliekamas tarptautiškumo aspektų integravimas į studijų ir mokslo
(meno) veiklos turinį
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73. Grupės vertintuose dviejuose sėkminguose strateginiuose planuose nurodoma, kad studijų
programų ir tyrimų tarptautiškumas vertinamas kaip prioritetinis, nustatant tarptautiškumo
rodiklius. Siekiant 2016–2020 m. strateginio planavimo laikotarpiui numatytų tikslų, padaugėjo
„Erasmus+“ ir studentų iš užsienio skaičius; kartu auga ir tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių
skaičius, daugiau išvykstančių ir atvykstančių dėstytojų naudojasi akademinių mainų
programomis.
74. Pirmasis 2020-2025 m. strateginio veiksmų plano prioritetas yra atitiktis Europos aukštojo
mokslo erdvei. Čia atsispindi dvi strateginės kryptys, tiksliau: ES aljanso kūrimas ir mokslinių
tyrimų bei studijų programų tarptautiškumo didinimas. Grupė pastebėjo įrodymų, kad abiejose
strateginėse kryptyse 2016–2018 m. pasiekta pažanga, nors reikia dar labai daug dirbti, kad iki
2025 m. būtų pasiektas matomas poveikis.
75. Pasikalbėjusi su darbuotojais, studentais ir alumnais, Grupė pastebi, kad kai kuriose LVK
studijų programose jau pastebima išaugusios kultūrinės įvairovės ir padidėjusios studentų ir
darbuotojų patirties teikiama nauda. Vertinimo dalyviai, įskaitant socialinius ir verslo partnerius,
teigė, kad jie džiaugtųsi didesniu studentų iš užsienio skaičiumi, nes taip darbuotojai, studentai ir
absolventai įgytų daugiakultūrinės ir daugiatautės patirties, kas būtų naudinga darbe. Siekiant
daugiau dėstyti anglų kalba, buvo pastebėta, kad šiuo metu rengiamasi anglų kalba dėstyti keturias
studijų programas. Taip norima pritraukti daugiau studentų iš Europos ir užsienio bei pagerinti
lietuvių studentų anglų kalbos žinias. Naujos studijų programos, kurios dar tik bus teikiamos
akreditavimui: Išmanioji vadyba; Pardavimų ir logistikos vadyba; Turizmo ir pramogų verslo
pramonė; Taikomoji informatika ir programavimas. Paskutinė yra jungtinė studijų programa,
rengiama kartu su Liepojos universitetu (Latvija).
76. Nors ekspertų grupė ir pripažįsta pažangą, judant tarptautiškumo kryptimi, padarytą nuo 2012
m. vertinimo, bet jeigu LVK nori kaip įmanoma labiau padidinti savo poveikį einamuoju
strateginio planavimo laikotarpiu, Grupė rekomenduoja sudaryti tikslinę tarptautiškumo strategiją
ir veiksmų planą, įtraukiant išmatuojamus metinius pagrindinius veiklos rodiklius. Taip
tarptautiškumas būtų įtvirtintas LVK studijų ir mokslinėje veikloje.
77. Grupės nuomone, LVK reikia atskiros tarptautiškumo strategijos, kurioje būtų aiškiai ir
nuosekliai nurodomos tikslinės sritys, įskaitant anglų kalbos naudojimą dėstymui, vertinimui ir
tyrimams. Nors didėja anglų kalba Lietuvos, Europos ir užsienio studentams dėstomų paskaitų
skaičius, anglų kalba nėra oficialiai numatyta kaip LVK bendravimo kalba. Įvertinusi jai pateiktus
gyvenimo aprašymus, Grupė nustatė, kad nemažai akademinių darbuotojų gali dėstyti studijų
programas ir užsiimti moksliniais tyrimais lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Tai reikėtų išnaudoti
tarptautiškumo strategijai, siūlant galimybę studijuoti mažiausiai dviem užsienio kalbomis. Taip
LVK galėtų pademonstruoti prisiderinimą prie ES Komisijos daugiakalbiškumo politikos, kuriant
Europos aukštojo mokslo erdvę.
78. Reikėtų pagalvoti apie naujos tarptautiškumo strategijos kūrimą ir tam, kad LVK misiją galima
būtų suderinti su tarptautiškumo prioritetu, numatytu 2020-2025 m. strateginiame plane.
Strateginėje strategijoje turėtų būti numatytas ir siekis didinti galimybes integruoti lietuvius,
„Erasmus+“ ir užsienio studentus į dėstymą ir mokymąsi. Visi vertinimo dalyviai, su kuriais
kalbėjosi ekspertų grupė, teigiamai įvertino augantį LVK studentų ir absolventų tarptautiškumą. Į
strategiją reikėtų, jeigu tik įmanoma, įtraukti ir tarptautinę praktiką, suteikiančią pridėtinę vertę
studentų ir absolventų darbdaviams.
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79. Atsiliepdami į išsakytą poreikį padidinti mokslinių tyrimų tarptautiškumą, LVK vadovai
patvirtino Grupei, kad bendradarbiaudami su Klaipėdos prekybos ir pramonės rūmų Europos
aukštojo mokslo įstaigų tyrėjais, LVK nuo 2017 m. suorganizavo dvi tarptautines mokslines
konferencijas, vykstančias kas dvejus metus, darnaus regiono vystymo tema. Nors konferencijas
paminėjo ir darbuotojai, ir socialiniai bei verslo partneriai, bet Grupei nebuvo aišku, kokią
apčiuopiamą naudą ar poveikį ši tarptautinė konferencija turėjo įstaigai ar regionui.
80. Kalbant apie partnerystes, LVK savianalizės suvestinėje nurodė šiuo metu pagal „Erasmus+“
programą turintys 127 partnerius. Be to, LVK dalyvauja kuriant ES aljansą, vienijantį 7
universitetus, kurie teiks bendras paraiškas ES Tarybos finansuojamiems projektams. Aljanso
tikslas yra skatinti mobilumą, pagerinti studijų ir mokslo kokybę ir sustiprinti ryšius tarp studijų,
mokslo ir inovacijų. Nors Grupė pažymi, kad ES aljansui dar reikia užsitikrinti finansavimą, bet
aljanso nariai jau sėkmingi bendradarbiauja. Siūloma ir labiau patyrinėti galimybes išnaudoti
Europos aukštųjų mokyklų partnerystę, norint stipriau paveikti tyrimus jaunimo tematika. LVK
aktyviai prisidėjo, 2021 m. organizuojant Klaipėdos kaip Europos jaunimo sostinės 2021 renginius
regione, todėl ji galėtų kreiptis dėl Europos Komisijos subsidijų, išnaudodama tokias iniciatyvas
kaip Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EECEA) iniciatyva „Europos jaunimas
kartu“. Reikėtų ištirti galimybes finansuoti su jaunimu susijusius tyrimus, bendradarbiaujant su
„Erasmus+“ ir kitų regioninių, nacionalinių ir Europos partnerių aukštojo mokslo įstaigomis.
81. Apibendrinant, ekspertų grupė teigiamai vertina nuo 2012 m. padaryta pažanga, susijusia su
LVK indėliu į taikomųjų tyrimų ir studijų programas Lietuvoje ir ypač Klaipėdos regione.
Darbuotojai ir studentai aktyvai prisideda prie taikomųjų tyrimų, praktikos ir baigiamųjų darbų
temų, taip padėdami siekti Klaipėdos regiono planų įgyvendinimo ir verslo bei socialinių partnerių
poreikių patenkinimo. Darbuotojai ir studentai naudojasi „Erasmus+“ programos bei
bendradarbiavimo regiono ir valstybės mastu teikiama nauda. Dėka jungtinių studijų programų ir
dėstymo anglų kalba didėja tarptautiškumas, tačiau jis nėra labai pastebimas mokslinių tyrimų
srityje. LVK sekančio išorinio vertinimo grupei turėtų būti pajėgi pademonstruoti ir dokumentuoti
faktinį savo poveikį ir indėlį tarptautinei mokslinių tyrimų bendruomenei. Jeigu LVK nori padaryti
pastebimą poveikį ir ženkliai prisidėti prie tarptautinių mokslinių tyrimų ir pateisinti savo kaip
aukštosios mokyklos vardą einamuoju strateginio planavimo laikotarpiu, būtina suderinti tikslinės
tyrimų strategijos ir veiksmų plano vykdymą su išmatuojamais metiniais pagrindiniais veiklos
rodikliais.
82. Vertinimas: patenkinamai – ši sritis tenkina minimalius reikalavimus. Yra trūkumų, kuriuos
reikia spręsti. Skiriami 2 balai.
83. Rekomendacijos sričiai:
● Jeigu LVK nori padaryti pastebimą poveikį ir ženkliai prisidėti prie tarptautinių mokslinių tyrimų
ir pateisinti savo kaip aukštosios mokyklos vardą einamuoju strateginio planavimo laikotarpiu,
būtina suderinti tikslinės tyrimų strategijos ir veiksmų plano vykdymą su išmatuojamais metiniais
pagrindiniais veiklos rodikliais.
● Rekomenduojama sudaryti aiškų ir detalų tyrimais grindžiamo dėstymo planą, padėsiantį užtikrinti
tyrimų kultūros vystymą, mokslinių tyrimų pajėgumų didinimą ir jų atsispindėjimą šiuo metu
ruošiamų akreditavimui LVK studijų programų kūrimo, vykdymo ir vertinimo strategijose
einamuoju strateginio planavimo laikotarpiu.
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● Rekomenduojama aiškiau nustatyti vaidmenis ir atsakomybes už ankstesnių formalių, neformalių
studijų metu ar užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimą priėmimo į LVK proceso metu. Be to,
reikalingos aiškesnės tokių asmenų paramos ir stebėsenos sistemos, nes tai padėtų išlaikyti
studentus ir jiems sėkmingai studijuoti.
● Jeigu LVK nori kaip įmanoma labiau padidinti savo poveikį einamuoju strateginio planavimo
laikotarpiu, reikėtų sudaryti tikslinę tarptautiškumo strategiją ir veiksmų planą, įtraukiant
išmatuojamus metinius pagrindinius veiklos rodiklius. Taip tarptautiškumas būtų įtvirtintas LVK
studijų ir mokslinėje veikloje. Į strategiją reikėtų, jeigu tik įmanoma, įtraukti ir tarptautinę
praktiką.
84. Gerosios praktikos pavyzdžiai:
● Pagirtinas prioriteto suteikimas studijų programų ir tyrimų tarptautiškumui abiejose strateginiuose
planuose.
● Grupė įvertino simuliacinės verslo aplinkos „Biurometa“ teikiamą naudą verslumui ir teikiamas
galimybes.
● LVK sugebėjimas tęsti aukštos kokybės praktiką įvairiose regiono, valstybės ir tarptautinėse
įmonėse COVID pandemijos metu yra labai pagirtinas.

3.4. Poveikis regionų ir visos šalies raidai
Poveikio regionų ir visos šalies raidai veiksmingumas
 Aukštoji mokykla atlieka šalies ir (arba) regiono(ų) poreikių analizę, nusistato poreikių
tenkinimo priemones ir numato galimą poveikį šalies ir (arba) regiono(ų) raidai
 Atliekama poveikio šalies ir regiono(ų) raidai priemonių įgyvendinimo stebėsena, analizė
ir priemonių veiksmingumo vertinimas

85. Vertinimo metu gauti ir išanalizuoti įrodymai leidžia ekspertų grupei tvirtai pareikšti, kad LVK
stiprybė yra jos atsidavimas ir aktyvus bendravimas su alumnais, darbdaviais ir socialiniais
partneriais, ypač Klaipėdos regione, taip užtikrinant programų aktualumą, šiuolaikiškumą ir
įstaigos skiriamą dėmesį regiono prioritetams.
86. Grupė ir išorės dalininkai mano, kad LVK reaguoja į regiono ir visos šalies darbo rinkos
poreikius, bet ypač Klaipėdoje. Socialiniai partneriai ir absolventai patvirtino, kad LVK rengia
kvalifikuotus, darbui pasirengusius absolventus, sugebančius taikyti mokymosi visą gyvenimą
įgūdžius ir specialias žinias darbo vietoje. Savianalizės suvestinėje buvo pateikti kokybiniai ir
kiekybiniai 8 LVK absolventų, kuriems jų įmonėse po studijų baigimo buvo pasiūlytos aukštesnės
pareigos, duomenys. Be to, savianalizės suvestinėje pateikiama informacija apie 15 absolventų,
prisidedančių prie regiono raidos, nes jie yra verslo savininkai arba užima vadovaujančias pareigas
Klaipėdos regionui strateginę reikšmę turinčiose įmonėse. Be to, per pastaruosius 5 metus 27
alumnai po baigimo įsidarbino praktikos atlikimo vietose. Galiausiai, savianalizės suvestinėje
pabrėžiama, kad išskyrus 2017 m., baigę studijas, įsidarbino daugiau nei 85% absolventų.
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87. Vertinimo metu buvo surinkti įrodymai, patvirtinantys dažnai vykdomas apklausas,
konsultacijas, apvaliojo stalo susitikimus ir metinius renginius su verslo ir socialiniais partneriais,
alumnais ir studentais. Jų tikslas – patvirtinti LVK studijų programų, tyrimų ir absolventų
aktualumą ir šiuolaikiškumą bei padidinti praktikos įmonėse galimybes. Grupei buvo aišku, kad
darant sprendimus dėl programų ir įstaigos, atsižvelgiama į socialinių dalininkų ir partnerių
nuomonę. Be to, visoje suvestinėje buvo pabrėžiamas LVK vadovų, darbuotojų ir studentų
teigiamas ir matomas poveikis regionui.
88. Dviejų susitikimų su verslo ir strateginiais partneriais metu, kuriuose dalyvavo Klaipėdos mero
pavaduotojas, vyresnieji Klaipėdos prekybos rūmų atstovai, Klaipėdos miesto savivaldybės
Švietimo ir kultūros skyriaus, Klaipėdos turizmo informacijos centro atstovai, ekspertų grupė
galėjo įsitikinti įspūdingu LVK indėliu, įtaka ir poveikiu Klaipėdos regionui, ypač atsižvelgiant į
įstaigos dydį. 2020 m. LVK valdymo ataskaitoje pabrėžiami šie poveikio Klaipėdos regionui
pavyzdžiai: narystė Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų Švietimo komitete, Klaipėdos
miesto savivaldybės Akademinių reikalų komitete, Klaipėdos miesto aukštojo mokslo mugės
jungtiniame organizaciniame komitete mokslo metų atidarymo dieną, „Studijų regatoje“,
dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo darbo grupėse ir
dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybės grupėje, finansuojančioje paraiškas dėl neformalaus
suaugusiųjų mokymo ir mokymosi visą gyvenimą programų.
89. Akivaizdi įstaigos ir parnerių vienas kitam rodoma pagarba ir santykių brandumas. Vertinimo
dalyviai nurodė, kad LVK programos, įskaitant teisėsaugos programas, rengiančias teismų,
turizmo, IT specialistus, ir taikomosios informatikos programos yra labai naudingos savivaldybei,
ir pateikė pavyzdžius, kaip LVK reaguoja į šiuolaikinius darbo rinkos keliamus iššūkius.
90. LVK poveikis Klaipėdos regionui, įskaitant dalyvavimą, 2021 m. organizuojant Klaipėdos kaip
Europos jaunimo sostinės 2021 renginius regione, buvo ypač pastebimas dabartinės COVID-19
situacijos fone. Studentai, absolventai ir partneriai iš Klaipėdos universiteto bei Klaipėdos miesto
jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės patvirtino, kad LVK labai aktyviai
dalyvavo 2021 m. renginiuose, vadovaudama veiklos koordinavimui ir skatindama jaunų žmonių
verslumą. Pažymima, kad LVK organizuoja seminarus ir mokymus savo verslą norintiems steigti
jauniems žmonėms.
91. Socialiniai ir verslo partneriai dar patvirtino, kad LVK atstovai dažnai dalyvavo
susirinkimuose, konferencijose ir renginiuose, padedančiuose užtikrinti įstaigos žinojimą apie
esamus ir atsirandančius regiono poreikius. Klaipėdos uosto direkcijos atstovas pateikė
pavyzdžius, kaip LVK glaudžiai bendradarbiauja su Direkcija, organizuodamos renginius, parodas
ir seminarus. Klaipėdos turizmo informacijos centro atstovas nurodė, kad LVK yra vertingas
regiono tvarumo projekto partneris. Partneriai patvirtino prisidėję prie LVK studijų programų
kūrimo ir vertinimo, siūlydami praktikos vietas ir baigiamųjų darbų temas ir skatindami LVK
reagavimą į kintančius regiono poreikius. Savianalizės duomenys ir pokalbių vizito metu gauta
informacija patvirtino, kad vieną kartą per metus vykdoma socialinių ir verslo partnerių nuomonės
apklausa, siekiant nustatyti atitinkamos organizacijos bendradarbiavimo su LVK aktyvumą,
studentų kvietimą atlikti praktiką ar praktikos atitinkamose įmonėse atlikimo dažnumą. Be to,
rengiami „apvaliojo stalo“ susitikimai, siekiant išsiaiškinti LVK studentų, absolventų ir programų
poreikius, ypač nustatyti naujų programų ir tyrimų poreikius. Grupė pastebėjo, kad Verslo
informacijos centras ir LVK atsako už tvirtų santykių su socialiniais partneriais ir regiono verslo
sektoriuje palaikymą, taip užtikrindami studentų praktiką geriausiose įmonėse. Tačiau ekspertų
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grupei nebuvo pateikti dokumentuoti LVK veiklos poveikio regionui įrodymai ar įrodymai, kokius
pakeitimus atliko LVK, atsiliepdama į apklausų ir apvaliojo stalo susitikimų metu gautą
informaciją.
92. LTVK vykdomųjų tyrimų taikomasis pobūdis, studijų programos ir absolventai laikomi labai
vertingais regiono bendruomenei – tai patvirtina vertinime dalyvavę asmenys, įskaitant Klaipėdos
jūrų uosto direkcijos atstovą, apibūdinusį LTVK studentus kaip gerai pasirengusius dirbti ir
gebančius pritaikyti savo žinias, įgūdžius ir patirtį darbo aplinkoje. LTVK tarptautiškumo
skatinimo tikslai verslo partnerių irgi buvo įvertinti teigiamai kaip abipusiai naudingi. Tai ypač
siejama su jūros uostu ir turizmo pramone, kurioje pasireiškia tarptautiškumas.
93. Vertinimo proceso dalyviai patvirtino, kad LVK aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose su
skirtingais partneriais. Grupė buvo informuota apie LVK darbuotų ir studentų dalyvavimą
„FOCUS“ projekte, prisidedančio prie mėlynojo augimo per atvirus kursus, kuriems naudojami
eksperimentinės plėtros ir mokslinių tyrimų rezultatai ir virtualus mobilumas (2017-2019 m.).
Projekte dalyvavo ir kolegos iš Lietuvos, Lenkijos, Švedijos ir Danijos aukštojo mokslo įstaigų.
Kartu sukurta 11 atvirų modulių anglų kalba jūrų biotechnologijos ir pakrantės turizmo kursams.
Nustatyta, kad šis projektas naudingas tiek aukštajai mokyklai, tiek regionui ir visai valstybei. Tai
vienas iš tvarumo projektų, kuriuose nesenai dalyvavo LVK, prisidėdama prie naudos regionui.
94. Tačiau nors savianalizės suvestinėje buvo pateikta daug pavyzdžių, o tą patį teigė ir dalyviai
vertinimo metu, Grupė nerado pakankamai dokumentų, patvirtinančių, kad LVK vadovai
sistemingai stebi ir vertina savo veiksmingą darbą ir poveikį Klaipėdos regionui ar visai šaliai.
Grupė rekomenduoja nuo 2021 m. pradėti naudoti struktūrizuotą sekimo įrankį, leisiantį
Direktoriui ir Akademinei tarybai stebėti LVK daromą poveikį regiono ir nacionaliniams tikslams.
95. Be to, nors 2013 m. buvo įsteigtas Vilniaus skyrius, bet labai mažai įrodymų, kad LVK aiškiai
prisidėtų prie Vilniaus regiono ar savivaldybės tikslų ar vystymo planų įgyvendinimo. Grupės
nuomone, LVK strateginio planavimo tikslus 2020-2025 m. dėl tarptautiškumo galima sutvirtinti,
pritraukiant daugiau studentų ir darbuotojų iš Europos ir pasaulio į Vilniaus skyrių, jeigu jis būtų
pajėgus plėstis. Taigi Grupė rekomenduoja nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius, leisiančius
pademonstruoti LVK poveikį Vilniaus regione einamuoju strateginio planavimo laikotarpiu.

Mokymosi visą gyvenimą sąlygų užtikrinimas
 Aukštoji mokykla atlieka mokymosi visą gyvenimą poreikio stebėseną ir analizę
 Aukštoji mokykla numato mokymosi visą gyvenimą formų bei sąlygų įvairovę ir užtikrina jų
įgyvendinimą
 Aukštoji mokykla atlieka mokymosi visą gyvenimą sąlygų užtikrinimo vertinimą

96. Grupė vertinimo metu gavo ir peržiūrėjo įrodymus apie LVK vaidinamą svarbų lyderio
vaidmenį, vystant įgūdžius ir kompetencijas regione ir suteikiant mokymosi visą gyvenimą
galimybes, leisiančias padėti verslo, socialiniams partneriams ir besimokantiems prisitaikyti prie
darbo rinkos pokyčių. Tai atitinka įstaigos viziją ir misiją.
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97. Grupei vertinimo metu LVK partneriai ir absolventai pateikė pavyzdžius, kaip mokymosi LVK
patirtis skatina mokymąsi visą gyvenimą. Vienas absolventas pateikė pavyzdį, kaip baigęs LVK
laipsnį suteikiančią programą, šiuo metu studijuoja magistrantūroje ir ketina tęsti studijas
doktorantūroje. Su absolventais susitikusiai ekspertų grupei buvo pateikta keletas pavyzdžių apie
mokslus magistrantūroje pratęsusius alumnus po to, kai baigė studijas LVK prieinamoje ir
palankioje studijų aplinkoje. Kiti dalyviai pasakojo, kaip jie arba jų šeimos nariai grįžo arba perėjo
studijuoti į LVK dėl jos reputacijos ir vardo, teikiant prieinamas ir aukštos kokybės paslaugas
besimokantiems.
98. Grupė teigiamai įvertino ir Vilniaus skyrių dėl jo palaikomo mokymosi visą gyvenimą Vilniaus
regione ir visoje šalyje. Grupė skatina LVK toliau bendrauti su kitomis šalies aukštosiomis
mokyklomis ir didinti mokymosi visą gyvenimą galimybes. Nors LVK ekspertų grupę užtikrino
kolegijos indėliu į mokymąsi visą gyvenimą regioniniu ir visos šalies mastu, tačiau trūko
dokumentuotų įrodymų arba duomenų, patvirtinančių, kad ji seka ir analizuoja savo poveikį
mokymuisi visą gyvenimą regioniniu ir visos šalies mastu. Rekomenduojama šį trūkumą ištaisyti
einamuoju strateginio planavimo laikotarpiu.
99. Apibendrinant, LVK yra teigiamai vertinama dėl aktyvaus dalyvavimo ir prioritetinių tikslų
įgyvendinimo Klaipėdos regione. Verslo ir socialiniai partneriai bei alumnai pateikė įrodymus apie
didelį LVK įsitraukimą ir poveikį, sprendžiant iššūkius ir prioritetinius klausimus regione ir visoje
šalyje. Be to, pokalbių su dalininkais metu ekspertų grupė pastebėjo teigiamai vertinamą LVK
studijų patirtį ir darbinius LVK absolventų įgūdžius. Vis dėlto, LVK reikia kruopščiau
dokumentuoti ir stebėti savo indėlį, tenkinant Vilniaus regiono poreikius ir įgyvendinant jo
prioritetinius tikslus. LVK skatinama ir toliau tęsti savo aktyvų ir ilgalaikį darbą, tenkinant
regioninius ir visos šalies poreikius, tačiau ji turėtų pasirūpinti tokių veiksmų aiškiu
dokumentavimu, stebėsena ir analize einamuoju strateginio planavimo laikotarpiu.
100. Vertinimas: gerai – ši sritis vystoma sistemingai, be didelių trūkumų. Skiriami 3 balai.
101. Rekomendacijos sričiai:
● Reikėtų nuo 2021 m. pradėti naudoti struktūrizuotą sekimo įrankį, leisiantį Direktoriui ir
Akademinei tarybai stebėti LVK daromą poveikį regiono ir nacionaliniams tikslams.
● Reikėtų nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius, leisiančius pademonstruoti LVK poveikį Vilniaus
regione einamuoju strateginio planavimo laikotarpiu.
● Trūksta įrodymų, patvirtinančių, kad LVK seka ir analizuoja savo poveikį mokymuisi visą
gyvenimą regioniniu ir visos šalies mastu. Rekomenduojama šį trūkumą ištaisyti einamuoju
strateginio planavimo laikotarpiu.
102. Gerosios praktikos pavyzdžiai:
● LVK poveikis Klaipėdos regionui, įskaitant dalyvavimą, 2021 m. organizuojant Klaipėdos kaip
Europos jaunimo sostinės 2021 renginius regione, buvo ypač pastebimas dabartinės COVID-19
situacijos fone. Nustatyta, kad LVK vadovavo ES Jaunimo sostinės programos koordinavimui,
skatindama jaunų žmonių verslumą.
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IV. GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI
Ekspertų grupė Lietuvos verslo kolegijoje (LVK) nustatė šiuos gerosios praktikos pavyzdžius:
● IT komanda padėjo LVK darbuotojams ir dėstytojams greitai ir sklandžiai COVID pandemijos
metu pereiti prie nuotolinio mokymosi, dėstymo, vertinimo ir darbo, tad Grupės ji buvo gerai
įvertinta ir įvardinta vertybe.
● Studentai ir absolventai patvirtino pastebėję įstaigos atsižvelgimą į jų išsakytas pastabas. Be to, jie
įvertino reagavimo greitį.
● Pagirtinas prioriteto suteikimas studijų programų ir tyrimų tarptautiškumui abiejose strateginiuose
planuose.
● Grupė įvertino simuliacinės verslo aplinkos „Biurometa“ teikiamą naudą verslumui ir teikiamas
galimybes.
● LVK sugebėjimas tęsti aukštos kokybės praktiką įvairiose regiono, valstybės ir tarptautinėse
įmonėse COVID pandemijos metu yra labai pagirtinas.
● LVK poveikis Klaipėdos regionui, įskaitant dalyvavimą, 2021 m. organizuojant Klaipėdos kaip
Europos jaunimo sostinės 2021 renginius regione, buvo ypač pastebimas dabartinės COVID-19
situacijos fone. Nustatyta, kad LVK vadovavo ES Jaunimo sostinės programos koordinavimui,
skatindama jaunų žmonių verslumą.

V. REKOMENDACIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI
Ekspertų grupė pateikia šias rekomendacijas ir pasiūlymus dėl tolesnio Lietuvos verslo kolegijos
(LVK) tobulėjimo:
● Nuo 2021 m. turėtų būti pradėtas naudoti struktūrizuotas sekimo įrankis, leisiantis Direktoriui ir
Akademinei tarybai stebėti ketvirčio pažangą pagal 2020–2025 m. strateginiame plane nurodytus
pagrindinius veiklos rodiklius, tikslus ir siekius. Toks sekimo įrankis turėtų apimti įvairius
rodiklius iš visų atitinkamų veiklos sričių (pvz., dėstymo, mokslinių tyrimų, finansų,
internacionalizacijos, paslaugų centro).
● Reikalingas didesnis skaidrumas atskiriant dviejų steigėjų ir Direktoriaus vaidmenis darbo ir
strateginių sprendimų priėmimo veiklose.
● LVK reikėtų dokumentuoti 2020–2025 m. strateginio planavimo metu atliktus pakeitimus ir
veiksmus, tiesiogiai susijusius su atsaku į dalininkų poreikius ir požiūrius.
● Reikėtų aiškiau įtvirtinti, kas aukštosios mokyklos lygmenyje atsako už kokybinių ir kiekybinių
duomenų tikslumo ir pilnumo užtikrinimą ir jų naudojimą veiklai bei strateginių sprendimų
priėmimui.
● LVK turėtų labiau analizuoti ir suprasti studentų veiklos duomenis, kad ateityje galėtų įgyvendinti
studentų išlaikymo ir programų baigimo strategijas.
● LTVK reikėtų dėstymui labiau išnaudoti aukščiausius vadovus ir praktikus iš verslo srities – jie
gali veikti kaip docentai arba skaityti kviestines paskaitas.
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● Reikėtų nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius ir skatinti darbuotojus strateginio planavimo
laikotarpiu dalyvauti tiksliniuose tyrimuose bei skelbti savo darbus Europos ir tarptautiniuose
leidiniuose.
● Reikėtų užtikrinti, kad plečiantis Vilniaus skyriui, jo darbuotojų samdymo modelis bus peržiūrėtas
ir atitinkamai įvertintas.
● Reikėtų aktyviau dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose tokiose prioritetinėse
srityse kaip tvarumas, nutaikyti savarankiškai ar bendradarbiaujant atliekamus tyrimus į
aukščiausios kategorijos Europos ir tarptautinius žurnalus ir padidinti skirtingo finansavimo
galimybes.
● Reikėtų peržiūrėti bibliotekos ir IT biudžetus, kad būtų užtikrintas jų tinkamumas ir
suderinamumas su LVK skaitmenizavimo, mokslinių tyrimų ir tarptautiškumo prioritetais bei
strategijomis.
● Reikėtų aiškiai tinklalapyje ir kitoje kiekvienos profesinio bakalauro studijų programos
reklaminėje medžiagoje nurodyti EKS lygį, anglų kalbos reikalavimus ir dėstymo kalbą.
● Rekomenduojama svarstyti Direktoriaus pavaduotojo studijoms ir kokybei skyrimą atsakingu už
reklaminėje medžiagoje pateikiamos informacijos apie LVK studijų programas tikslumą,
šiuolaikiškumą ir pilnumą.
● Rekomenduojama nuo 2021 m. pradėti naudoti struktūrizuotą sekimo įrankį, leisiantį Direktoriui
ir Akademinei tarybai stebėti ketvirčio atliktų veiksmų pažangą, atsižvelgiant į išorinio vertinimo
išvadose pateikiamas rekomendacijas dėl veiksmų.
● Reikėtų LVK aiškiau išskirti vaidmenis ir atsakomybes, taikomas kokybės, gerovės ir akademinės
LVK studentų sėkmės palaikymo atžvilgiu.
● LVK reikėtų peržiūrėti savo akademinio sąžiningumo taisykles ir normas, atsižvelgiant į geriausią
Europos ir tarptautinę praktiką ir gaires.
● Reikėtų tartis su darbuotojais ir studentais ir užtikrinti aiškesnę studentų skundų ir apeliacijų
sprendimo tvarką.
● Jeigu LVK nori padaryti pastebimą poveikį ir ženkliai prisidėti prie tarptautinių mokslinių tyrimų
ir pateisinti savo kaip aukštosios mokyklos vardą einamuoju strateginio planavimo laikotarpiu,
būtina suderinti tikslinės tyrimų strategijos ir veiksmų plano vykdymą su išmatuojamais metiniais
pagrindiniais veiklos rodikliais.
● Rekomenduojama sudaryti aiškų ir detalų tyrimais grindžiamo dėstymo planą, padėsiantį užtikrinti
tyrimų kultūros vystymą, mokslinių tyrimų pajėgumų didinimą ir jų atsispindėjimą šiuo metu
ruošiamų akreditavimui LVK studijų programų kūrimo, vykdymo ir vertinimo strategijose
einamuoju strateginio planavimo.
● Rekomenduojama aiškiau nustatyti vaidmenis ir atsakomybes už ankstesnių formalių, neformalių
studijų metu ar užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimą priėmimo į LVK proceso metu. Be to,
reikalingos aiškesnės tokių asmenų paramos ir stebėsenos sistemos, nes tai padėtų išlaikyti
studentus ir jiems sėkmingai studijuoti.
● Jeigu LVK nori kaip įmanoma labiau padidinti savo poveikį einamuoju strateginio planavimo
laikotarpiu, reikėtų sudaryti tikslinę tarptautiškumo strategiją ir veiksmų planą, įtraukiant
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išmatuojamus metinius pagrindinius veiklos rodiklius. Taip tarptautiškumas būtų įtvirtintas LVK
studijų ir mokslinėje veikloje. Į strategiją reikėtų, jeigu tik įmanoma, įtraukti ir tarptautinę
praktiką.
● Reikėtų nuo 2021 m. pradėti naudoti struktūrizuotą sekimo įrankį, leisiantį Direktoriui ir
Akademinei tarybai stebėti LVK daromą poveikį regiono ir nacionaliniams tikslams.
● Reikėtų nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius, leisiančius pademonstruoti LVK poveikį Vilniaus
regione einamuoju strateginio planavimo laikotarpiu.
● Trūksta įrodymų, patvirtinančių, kad LVK seka ir analizuoja savo poveikį mokymuisi visą
gyvenimą regioniniu ir visos šalies mastu. Rekomenduojama šį trūkumą ištaisyti einamuoju
strateginio planavimo laikotarpiu.
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