
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Dr. Ellen Hazelkorn yra viena iš švietimo konsultantų „BH Associates“ 

vadovaujančių partnerių. Ji yra Dublino technologijos universiteto Airijoje 

profesorė emeritė ir aukštojo mokslo politikos apžvalgų redaktorė, taip pat 

Londono Visuotinio aukštojo mokslo centro tarptautinė tyrėja ir Bostono 

koledžo (JAV) Tarptautinio aukštojo mokslo centro mokslo darbuotoja. 

E. Hazelkorn taip pat yra Islandijos aukštojo mokslo kokybės tarybos narė. 

Eigirdas Sarkanas yra Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas. Kaip 

studentų atstovas dalyvauja įvairiose darbo grupėse, komitetuose ir 

komisijose, įskaitant Parlamentą, Vyriausybę, Švietimo, mokslo ir sporto 

ministeriją ir Studijų kokybės vertinimo centrą. Yra aktyvus studentų balsas, 

siekiantis prisidėti prie studentų kasdienio gyvenimo, studijų proceso ir 

bendrai Lietuvos aukštojo mokslo sistemos tobulinimo. 

Dr. Maria Manatos yra kviestinė docentė, doktorantūros tyrėja Aveiro 

universiteto Socialinių, politinių ir teritorinių mokslų katedroje ir Aukštojo 

mokslo politikos tyrimų centre (CIPES) Portugalijoje. Dirbo neakivaizdine 

mokslo tyrėja Gento aukštojo mokslo valdymo centre (CHEGG), išbandydama 

išorinių kokybės užtikrinimo rezultatų duomenų bazės naudojimą (DEQAR), 

kuri yra skirta EQAR registruotų kokybės agentūrų vertinimo išvadų viešinimui. 

Prof. Modestas Gelbūda yra ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto 

profesorius ir Baltijos lyderystės ugdymo instituto įkūrėjas. Baigė 

doktorantūros studijas tarptautinės vadybos srityje Olborgo universitete 

Danijoje. Savo tarptautinės karjeros metu dirbo tyrėju Stanfordo universitete 

(JAV), Upsalos universitete (Švedija), Londono verslo mokykloje (JK). M. 

Gelbūda turi didelę dėstymo patirtį daugelyje užsienio šalių.  

Dr. Thomas Weko yra EBPO Švietimo ir įgūdžių direktorato vyresnysis analitikas 

ir Aukštojo mokslo politikos darbo grupės vadovas. Anksčiau buvo JAV Švietimo 

departamento Politikos planavimo ir studijų tarnybos direktorius, Nacionalinio 

švietimo statistikos centro asocijuotasis komisaras, atsakingas už vidurinį 

išsilavinimą ir JAV vyriausybės atskaitomybės biuro (GAO) bei Vašingtono 

valstijos aukštojo mokslo koordinavimo valdybos vyresnysis analitikas.  

Almantas Šerpatauskas yra Studijų kokybės vertinimo centro direktorius. 

Įvairių nacionalinių ir tarptautinių projektų aukštojo mokslo ir profesinio 

mokymo kokybės vertinimo srityje, kurie finansuoti Tempus, PHARE, Europos 

socialinio fondo, TWINNING ir kitų programų, dalyvis, ekspertas, vadovas. 

Buvo Latvijos kokybės agentūros tarybos narys. Yra ENQA ekspertas kokybės 

agentūrų išoriniams vertinimams. 

Dr. Laima Taparauskienė yra Vytauto Didžiojo universiteto studijų prorektorė. 

Atsakomybės sritis – studijų koordinavimas, apimantis studijų prioritetų, 

politikos bei strategijos pasiūlymų rengimą, studijų tobulinimo ir plėtros 

projektų inicijavimą, studijų kokybės gerinimo programų ir planų rengimą, 

naujų studijų programų rengimo ir vertinimo koordinavimą, taip pat studijų 

veiklos procesų analizę. Nuo 2018 m. yra Lietuvos universitetų rektorių 

konferencijos Studijų komiteto pirmininkė.  

 

Danutė Valentienė yra Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos Akademinės 

veiklos komiteto pirmininkė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Neakredituotų studijų programų komisijos narė, Studijų kokybės vertinimo 

centro Studijų programų apeliacinės komisijos narė, Šiaulių valstybinės 

kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, Verslo ir technologijų 

fakulteto Vadybos ir komunikacijos katedros lektorė.  

Dr. Saulius Vengris yra Aukštojo mokslo tarybos, kuri yra Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos ekspertinė institucija aukštojo mokslo raidos klausimais, 

pirmininkas. Prieš tai yra dirbęs Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto tyrėju, 

dėstytoju ir dekanu. Vykdė Akademinių reikalų prorektoriaus funkcijas Vilniaus 

universitete. Atliko Švietimo ir mokslo ministerijos sekretoriaus pareigas. Buvo 

Vilniaus dailės akademijos strateginės raidos prorektoriumi.  

 

Dr. Albertas Žalys yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokslo, studijų 

ir technologijų departamento direktorius. Lietuvos asociacijos „Žinių 

ekonomikos forumas“ narys. Turi vadovavimo ir ekspertinės patirties įvairiose 

darbo grupėse bei tarptautiniuose projektuose, tokiuose kaip Lietuvos mokslo 

ir technologijų baltosios knygos rengimo grupė, Europos mokslinių tyrimų ir 

plėtros programa „Eureka“ ir kiti. 

AUKŠTOJO MOKSLO KOKYBĖ, ATSKAITOMYBĖ IR SKAIDRUMAS 
PRANEŠĖJAI 

AUKŠTOJO MOKSLO KOKYBĖ, ATSKAITOMYBĖ IR SKAIDRUMAS 
DISKUSIJOS DALYVIAI 



 

8.30–9.00 Registracija. Pasitikimo kava 

  

9.00–9.15 Įžangos žodis 

Prof. habil. dr. Valdemaras Razumas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo  
ir sporto viceministras  

Moderatorė – Aurelija Valeikienė, SKVC direktoriaus pavaduotoja 

  
9.20–10.20 Sąryšių tarp kokybės, atskaitomybės ir reitingų kompleksiškumas 

Dr. Ellen Hazelkorn, profesorė emeritė, Dublino technologijos universitetas, 
Airija   

  
10.25–10.55 Kokybė studentų akimis  

Eigirdas Sarkanas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas 
  

11.00–11.25 Kavos pertrauka 

  

11.30–12.25 Kokybės užtikrinimas ir  studentų studijų rezultatų siekimas 
Dr. Maria Manatos,  Aveiro universitetas, Portugalija 

  
12.30–13.20 Kokybės kultūra kaip atsakomybės ir reputacijos varomoji jėga 

Prof. Modestas Gelbūda, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 
  

13.25–14.15 Pietūs  

  

14.20–15.20 Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo planavimas ir įgyvendinimas: 
Europos bendradarbiavimo ir pagalbos organizacijos valstybių narių 
pamokos   
Dr. Thomas Weko, EBPO Švietimo ir įgūdžių direktoratas  

  
15.25–17.00 Apvalaus stalo diskusija 

- Prof. Modestas Gelbūda, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 
- Eigirdas Sarkanas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas  
- Almantas Šerpatauskas, SKVC direktorius 
- Dr. Laima Taparauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto studijų prorektorė, 
Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Studijų komiteto pirmininkė  
- Danutė Valentienė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotoja 
akademinei veiklai ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos Akademinės 
veiklos komiteto pirmininkė 
- Dr. Saulius Vengris, Aukštojo mokslo tarybos pirmininkas 
- Dr. Albertas Žalys, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir 
technologijų departamento direktorius 

AUKŠTOJO MOKSLO KOKYBĖ, ATSKAITOMYBĖ IR SKAIDRUMAS 
DARBOTVARKĖ 

2019 m. gruodžio 11 d. 

PRAKTINĖ INFORMACIJA 

VIETA: ISM Vadybos ir ekonomikos 

universitetas, Arklių g. 18, LT-01305 Vilnius 

 

DATA: 2019 m. gruodžio 11 d. 8:30–17:00 val. 

 

KALBA: anglų (pranešimai) ir lietuvių (apvalaus 

stalo diskusija). 

 

Renginio metu bus fotografuojama viešinimo 

tikslais. Jeigu nesutinkate, prašome informuoti 

registracijos metu.  

ATVYKIMAS: Pėsčiomis apie 10 min. eiti nuo 

geležinkelio ir autobusų stočių. Arba važiuoti 1, 

2, 7, 20 troleibusais ar 1G, 53 autobusais nuo 

stoties iki „Rūdininkų stotelės“ (1 stotelė). 

 

AUTOMOBILIO PARKAVIMAS: Ribotas vietų 

skaičius ISM Vadybos ir ekonomikos 

universiteto kieme, mokamas parkavimas 

gatvėje netoliese universiteto. 

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:  

Tel. 8 5 210 4777, 8 5 210 7726 

        

Konferencija rengiama pagal SKVC įgyvendinamą 2014 – 2020 metų programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir 

Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas 

(AMIS-3)“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0002). 




