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VIZITO DARBOTVARKĖ 

 

2021-04-27, antradienis 

Vizitas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje 

08.30 – 08.45 Techninis prisijungimas prie vaizdo konferencijų platformos 

08:45 – 09.25 Susitikimas su administracija 

09.25 – 09.30 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

09.30 – 10.30 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe 

10.30 – 10.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

10.45 – 11.30 Susitikimas su dėstytojais 

11.30 – 11.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

11.45 – 12.30 Susitikimas su studentais 

12.30 – 13.30 Pietūs 

13.30 – 14.15 Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji 
bazė, kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, 
baigiamųjų egzaminų medžiagos 

14.15 – 14.30 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

14.30 – 15.00 Susitikimas su bet kurios grupės atstovais (pritrūkus laiko, esant nenumatytiems 
techniniams nesklandumams ir pan.) pagal poreikį 

15.00 – 15.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

15.15 – 16.00 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais 

16.00 – 16.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

16.15 – 16.45  Uždaras ekspertų grupės posėdis 

16.45 – 17.00 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu 

08.30 – 08.45 Techninis prisijungimas prie vaizdo konferencijų platformos 

TARPTAUTINIS ENERGIJOS INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS LIETUVOJE 
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2021-04-28, trečiadienis 

Vizitas Kauno technologijos universitete 

08.30 – 08.45 Techninis prisijungimas prie vaizdo konferencijų platformos 

08:45 – 09.25 Susitikimas su administracija 

09.25 – 09.30 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

09.30 – 10.30 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe 

10.30 – 10.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

10.45 – 11.30 Susitikimas su dėstytojais 

11.30 – 11.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

11.45 – 12.30 Susitikimas su studentais 

12.30 – 13.30 Pietūs 

13.30 – 14.15 Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji 
bazė, kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, 
baigiamųjų egzaminų medžiagos 

14.15 – 14.30 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

14.30 – 15.00 Susitikimas su bet kurios grupės atstovais (pritrūkus laiko, esant nenumatytiems 
techniniams nesklandumams ir pan.) pagal poreikį 

15.00 – 15.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

15.15 – 16.00 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais 

16.00 – 16.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

16.15 – 16.45  Uždaras ekspertų grupės posėdis 

16.45 – 17.00 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu 

2021-04-29, ketvirtadienis 

Vizitas Vilniaus Gedimino technikos universitete (Vilnius Tech) 

08.30 – 08.45 Techninis prisijungimas prie vaizdo konferencijų platformos 

08:45 – 09.25 Susitikimas su administracija 

09.25 – 09.30 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

09.30 – 10.30 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe 

10.30 – 10.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

10.45 – 11.30 Susitikimas su dėstytojais 

11.30 – 11.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

11.45 – 12.30 Susitikimas su studentais 

12.30 – 13.30 Pietūs 

13.30 – 14.15 Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji 
bazė, kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, 
baigiamųjų egzaminų medžiagos 

14.15 – 14.30 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

14.30 – 15.00 Susitikimas su bet kurios grupės atstovais (pritrūkus laiko, esant nenumatytiems 
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techniniams nesklandumams ir pan.) pagal poreikį 

15.00 – 15.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

15.15 – 16.00 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais 

16.00 – 16.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

16.15 – 16.45  Uždaras ekspertų grupės posėdis 

16.45 – 17.00 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu 

2021-04-30, penktadienis 

Vizitas Vytauto Didžiojo universitete 

08.30 – 08.45 Techninis prisijungimas prie vaizdo konferencijų platformos 

08:45 – 09.25 Susitikimas su administracija 

09.25 – 09.30 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

09.30 – 10.30 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe 

10.30 – 10.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

10.45 – 11.30 Susitikimas su dėstytojais 

11.30 – 11.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

11.45 – 12.30 Susitikimas su studentais 

12.30 – 13.30 Pietūs 

13.30 – 14.15 Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji 
bazė, kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, 
baigiamųjų egzaminų medžiagos 

14.15 – 14.30 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

14.30 – 15.00 Susitikimas su bet kurios grupės atstovais (pritrūkus laiko, esant nenumatytiems 
techniniams nesklandumams ir pan.) pagal poreikį 

15.00 – 15.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

15.15 – 16.00 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais 

16.00 – 16.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas 

16.15 – 16.45  Uždaras ekspertų grupės posėdis 

16.45 – 17.00 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu 

 


