
DR. VIRGINIJUS LEPEŠKA
Ser�fikuotas vadybos konsultantas, turin�s daugiau 
nei 20 m. pa�r�es, “OVC Consul�ng” konsultacinės 
firmos steigėjas ir valdybos pirmininkas. Profesinė 
karjera yra glaudžiai susijusi su Lietuvos aukštuoju 
mokslu. 25 m. dėstė Vilniaus universitete, taip pat 
konsultavo įvairias Lietuvos aukštąsias mokyklas 
strateginio valdymo, pokyčių įgyvendinimo klausi-
mais.
DOC. DR. GÖRAN MELIN
“Technopolis Švedija” direktoriaus pavaduotojas, 
turin�s daugiau nei 20 m. pa�r�es mokslinių tyrimų 
vykdyme, įvairių programų valdyme, poli�kos, 
skirtos mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo sektoriui, 
formavime ir ver�nime. Dirbo Šiaurės ir Bal�jos šalių 
mokslinių tyrimų tarybose, fonduose ir valdžios ins�-
tucijose. Ver�no universitetų susijungimų ir aljansų 
kūrimą.

DR. PAULIUS BALTRUŠAITIS
Kauno kolegijos direktorius, 24 m. pa�r�es turin�s 
švie�mo sri�es specialistas. Švie�mo sistemoje 
užėmė įvairias pareigas: inžinierius, dėstytojas, 
katedros vedėjas, direktoriaus pavaduotojas, o nuo 
2018 m.  – direktorius. Interesų sritys apima tech-
nologijų taikymą švie�mo sistemoje, nuotolinį moky-
mąsi, kokybės valdymą ir vadybą.

MARCEL TARBIER
Baigė biologijos bakalauro studijas Drezdeno tech-
nologijos universitete bei bioinforma�kos ir sistemų 
biologijos magistro studijas Freiburgo universitete. 
Šiuo metu yra Stokholmo universiteto doktorantas. 
Dalyvavo ver�nant daugiau nei 30 aukštojo mokslo 
studijų programų Vokie�joje, yra aktyvus kokybės 
už�krinimo ekspertas–studentas Švedijoje ir neseniai 
įtrauktas į Europos studentų sąjungos kokybės 
už�krinimo ekspertų duomenų bazę.

DOC. DR. NIJOLĖ GALDIKIENĖ
Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduo-
toja studijoms ir mokslui, Sveikatos mokslų fakulteto 
Slaugos katedros docentė. Turi ilgametę darbo aukšto-
joje mokykloje pa�r�. Dirbo katedros vedėja, 
prodekane, nuo 2010 m. direktoriaus pavaduotoja 
strateginei veiklai, o nuo 2017 m. – direktoriaus 
pavaduotoja studijoms ir mokslui.

PROF. HABIL. DR. ALBERTAS SKURVYDAS
Buvęs Lietuvos sporto universiteto rektorius, Tarybos 
ir Senato narys. Bal�jos šalių sporto mokslo draugijos 
tarybos, Fiziologijos draugijos ir Europos sporto 
mokslo koledžo draugijos narys. Šalia intensyvaus 
organizacinio, mokslinio bei pedagoginio darbo, daug 
dėmesio skiria visuomenės švie�mui.

DR. SIMONA PILKIENĖ
Vytauto Didžiojo universiteto Studijų departamento 
direktorė. Studijų organizavimo ir kokybės už�krinimo 
srityje dirba nuo 2007 m. Švie�mo ir mokslo ministeri-
jos studijų reikalavimų rengimo, atnaujinimo, Aleksan-
dro Stulginskio ir Lietuvos Edukologijos universitetų 
reorganizavimo darbo grupių narė. Įvairių ins�tucijų 
konsultantė studijų kokybės klausimais.

DOC. DR. JURGITA VIZGIRDAITĖ
Panelinės diskusijos moderatorė.
Kauno technologijos universiteto Studijų kokybės ir 
plėtros departamento direktorė. Studijų kokybės 
už�krinimas dirbant su studijų turiniu, studijų modelių 
analizė ir prak�kos, studijų programos valdymas ir 
šiuolaikiniai studijų metodai – �k kelios jos interesų 
sritys. Įvairių tarptau�nių grupių, komitetų, CESAER 
tarptau�nio �nklo švie�mo, nacionalinio švie�mo 
darbo grupių dalyvė ir nuola�nė narė.

“KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS POKYČIŲ METU”
PRANEŠĖJAI

“KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS POKYČIŲ METU”
DISKUSIJOS DALYVIAI



08.30 - 08.50 Registracija

09.00 - 09.15 Įžanginis žodis
  Dr. Giedrius Viliūnas, Švie�mo ir mokslo ministerija

09.15 - 10.05 Strateginiai ir kokybės valdymo procesai reformų 
  laikotarpiu
  Dr. Virginijus Lepeška, “OVC Consul�ng”

10.05 - 12.00 Galimybės ir grėsmės pokyčių metu:
  Skandinavijos šalių pa�r�s
  Doc. Dr. Göran Melin, “Technopolis Švedija”

12.00 - 12.45 Pietūs

12.45 - 13.45 Strateginių procesų valdymas ir kaita
  Dr. Paulius Baltrušai�s, Kauno kolegija

13.45 - 14.45 Panelinė diskusija. 
  Aukštojo mokslo op�mizavimas - kaip išlaiky� studijų
  kokybę?
  Moderuoja Doc. Dr. Jurgita Vizgirdaitė, Kauno 
  technologijos universitetas
  Doc. Dr. Nijolė Galdikienė, Klaipėdos valstybinė kolegija
  Prof. Dr. Albertas Skurvydas, Lietuvos sporto universitetas
  Dr. Simona Pilkienė, Vytauto Didžiojo universitetas

14.45 - 15.00 Kavos pertraukėlė

15.00 - 16.00 Kokybė studentų akimis
  Marcel Tarbier, Europos studentų sąjunga

16.00 - 16.30 Nacionalinės studentų apklausos išmaniosios   
  programėlės pristatymas
  Paulius Baltokas, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija  
  bendrajam priėmimui organizuo� (LAMA BPO)
  Arnas Digryla, Studijų kokybės ver�nimo centras (SKVC)

“KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS POKYČIŲ METU”
DARBOTVARKĖ

Renginio vieta: Mokslo ir inovacijų 
paramos centras, Mykolo Romerio 
universitetas - 1 aukštas dešinėje.

Renginio data: 2018 m. lapkričio 28 d. 
8.30 - 16.30 

Renginio kalba: anglų ir lietuvių, ver�mas 
nenumatytas.

Atvykimas: “Mykolo Romerio 
universiteto” stotelė yra 
Atei�es g. Atvykus autobusu 
ei� Didlaukio g. apie 7 min.

Automobilių stovėjimas: 
nemokamai, bet vietų skaičius 
ribotas.

Kontak�nė informacija: 
8 5 210 47 77
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PRAKTINĖ INFORMACIJA

interaktyvuDidlaukio g. 55, Vilnius


