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VIZITO DARBOTVARKĖ 

 

2020-12-07, pirmadienis             

Vizitas Klaipėdos universitete 

09:30 – 10.15 Susitikimas su administracija 

10.15 – 10.20  Pertraukėlė 

10.20 – 11.35 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe 

11.35 – 11.45 Pertraukėlė  

11.45 – 12.40 Susitikimas su dėstytojais  

12.40 – 13.30 Pietų pertrauka 

13.30 – 14.25 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais  

14.25 – 14.30 Pertraukėlė 

14.30 – 15.25  Susitikimas su studentais  

15.25 – 15.30 Pertraukėlė 

15.30 – 16.00 Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji bazė, 
kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, 
baigiamųjų egzaminų medžiagos (pagal poreikį) // susitikimas su bet kokia aukštosios 
mokyklos grupe, ekspertams siekiant užduoti papildomus klausimus (pagal poreikį) 

16.00 – 16.30 Uždaras ekspertų grupės posėdis 

16.30 – 16.45 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu 

2020-12-08, antradienis 

Vizitas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje 

09:30 – 10.15 Susitikimas su administracija 

10.15 – 10.20  Pertraukėlė 

10.20 – 11.35 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe 

11.35 – 11.45 Pertraukėlė  

11.45 – 12.40 Susitikimas su dėstytojais  
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12.40 – 13.30 Pietų pertrauka 

13.30 – 14.25 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais  

14.25 – 14.30 Pertraukėlė 

14.30 – 15.25  Susitikimas su studentais  

15.25 – 15.30 Pertraukėlė 

15.30 – 16.00 Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji bazė, 
kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, 
baigiamųjų egzaminų medžiagos (pagal poreikį) // susitikimas su bet kokia aukštosios 
mokyklos grupe, ekspertams siekiant užduoti papildomus klausimus (pagal poreikį) 

16.00 – 16.30 Uždaras ekspertų grupės posėdis 

16.30 – 16.45 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu 

2020-12-09, trečiadienis 

Vizitas Šiaulių valstybinėje kolegijoje 

09:30 – 10.15 Susitikimas su administracija 

10.15 – 10.20  Pertraukėlė 

10.20 – 11.35 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe 

11.35 – 11.45 Pertraukėlė  

11.45 – 12.40 Susitikimas su dėstytojais  

12.40 – 13.30 Pietų pertrauka 

13.30 – 14.25 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais  

14.25 – 14.30 Pertraukėlė 

14.30 – 15.25 Susitikimas su studentais  

15.25 – 15.30 Pertraukėlė 

15.30 – 16.00 Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji bazė, 
kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, 
baigiamųjų egzaminų medžiagos (pagal poreikį) // susitikimas su bet kokia aukštosios 
mokyklos grupe, ekspertams siekiant užduoti papildomus klausimus (pagal poreikį) 

16.00 – 16.30 Uždaras ekspertų grupės posėdis 

16.30 – 16.45 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu 

2020-12-10, ketvirtadienis 

Vizitas Panevėžio kolegijoje 

09:30 – 10.15 Susitikimas su administracija 

10.15 – 10.20  Pertraukėlė 

10.20 – 11.35 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe 

11.35 – 11.45 Pertraukėlė  

11.45 – 12.40 Susitikimas su dėstytojais  

12.40 – 13.30 Pietų pertrauka 

13.30 – 14.25 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais  

14.25 – 14.30 Pertraukėlė 
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14.30 – 15.25  Susitikimas su studentais  

15.25 – 15.30 Pertraukėlė 

15.30 – 16.00 Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji bazė, 
kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, 
baigiamųjų egzaminų medžiagos (pagal poreikį) // susitikimas su bet kokia aukštosios 
mokyklos grupe, ekspertams siekiant užduoti papildomus klausimus (pagal poreikį) 

16.00 – 16.30 Uždaras ekspertų grupės posėdis 

16.30 – 16.45 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu 

2020-12-11, penktadienis 

Vizitas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje 

09:30 – 10.15 Susitikimas su administracija 

10.15 – 10.20  Pertraukėlė 

10.20 – 11.35 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe 

11.35 – 11.45 Pertraukėlė  

11.45 – 12.40 Susitikimas su dėstytojais  

12.40 – 13.30 Pietų pertrauka 

13.30 – 14.25 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais  

14.25 – 14.30 Pertraukėlė 

14.30 – 15.25  Susitikimas su studentais  

15.25 – 15.30 Pertraukėlė 

15.30 – 16.00 Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji bazė, 
kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, 
baigiamųjų egzaminų medžiagos (pagal poreikį) // susitikimas su bet kokia aukštosios 
mokyklos grupe, ekspertams siekiant užduoti papildomus klausimus (pagal poreikį) 

16.00 – 16.30 Uždaras ekspertų grupės posėdis 

16.30 – 16.45 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu 
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