
 

  

 

 

 

 

 
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). 

VIETA: Zoom platformos ir video transliacijos Facebook 

paskyroje nuoroda teikiama užsiregistravusiems 

 dalyviams.

 

DATA: 2021 m. gruodžio 14 d, 8:30. - 17:00 val. 

 

PRANEŠIMAI SKAITOMI lietuvių ir anglų kalbomis (be 

vertimo), diskusija vyks lietuvių kalba.  

 

Asmens duomenų apsauga: Renginio metu viešinimo 

tikslais bus fotografuojama. Jei pageidaujate, kad jūsų 

atvaizdo nuotraukose nebūtų, fotografavimo metu būsite 

informuoti, kad galėtumėte išjungti video kamerą. 

REGISTRACIJA:  

ona.charzevskyte@skvc.lt 

 

KITI KONTAKTAI:  

www.skvc.lt  

Facebook @SKVCentras 

PRAKTINĖ INFORMACIJA 

Kasmet SKVC organizuoja tarptautinę konferenciją aktualia tema, skirtą šalies akademinei 

bendruomenei. Šiemet pažvelgsime į tai, kokios yra pasaulinės ir regioninės aukštojo mokslo 

išorinio kokybės užtikrinimo raidos tendencijos; kokie kokybės vertinimo modeliai taikomi ir kodėl; 

kaip jie keičiasi ir atliepia visuomenės ir darbo rinkos lūkesčius; kaip apibrėžiama ir nuo ko priklauso 

studijų kokybė; galiausiai – ko tikėtis ateityje. 

Diskusijų dalyje norime pakviesti gerbiamus ir plačiai savo srityje žinomus kalbėtojus kartu su 

konferencijos dalyviais apmąstyti esamą studijų kokybės užtikrinimo modelį Lietuvoje ir kaip jis 

galėtų keistis perspektyvoje. Aktualiais klausimais diskutuosime drauge su aukštųjų mokyklų 

vadovais, studentais, administracijos darbuotojais, dėstytojais, valstybės valdymo institucijų ir kitų 

švietimo srities organizacijų atstovais.  

 

 

2021-12-14 
KONFERENCIJA 

„Išorinio kokybės užtikrinimo raida: pamokos ir ateities įžvalgos“ 

 8.30 – 9.00  Dalyvių registracija 

9.00 – 9.15 Supažindinimas su darbo tvarka. 
Sveikinimo žodis. Gintautas Jakštas, švietimo, mokslo ir sporto viceministras studijų ir mokslo sritims 
 

9.15 – 10.10 Globalios tendencijos aukštojo mokslo kokybės užtikrinime 
Dr. Susanna Karakhanyan, 7-oji INQAAHE prezidentė (2016–2021) (Armėnija – Jungtiniai Arabų Emyratai) 
 

10.15 – 11.10 Išorinio kokybės užtikrinimo raida Europos aukštojo mokslo erdvėje 
Dr. Daniela Cristina Ghițulică, ENQA viceprezidentė, ARACIS viceprezidentė (Rumunija)   
 

11.10 – 11.20 Pertrauka 
 

11.20 – 12.00 Studentas: klientas, bendradarbis, stebėtojas?  
Jakub Grodecki, Europos studentų sąjungos viceprezidentas (Lenkija)  
 

12.05 – 12.45 Kokybės užtikrinimo ateitis 
Dr. Don F. Westerheijden, Tventės universiteto Aukštojo mokslo politikos centro (CHEPS) vyriausiasis 
tyrėjas emeritas (Nyderlandai)  
 

12.45 – 13.30 Pertrauka 
 

13.30 – 14.15 Aukštojo mokslo kokybė ir akademinių standartų užtikrinimas Jungtinėje Karalystėje 
Douglas Blackstock, ENQA prezidentas, buvęs QAA vykdantysis direktorius (Jungtinė Karalystė) 
 

14.15 – 14.40 Modeliuojant mokslo ir studijų kokybės vertinimo sąryšius  
Dr. Eugenijus Stumbrys, Lietuvos mokslo tarybos mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas (Lietuva) 

14.40 – 15.00 
 
Pertrauka  
 

15.00 – 15.20 Studentų lūkesčiai aukštojo mokslo kokybei  
Vytautas Kučinskas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas (Lietuva) 
 

15.25– 17.00 Apvalaus stalo diskusija. Moderatorė Aurelija Valeikienė, SKVC direktoriaus pavaduotoja  

 Doc. dr. Vitalija Bartuševičienė, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui, 
Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos Akademinės veiklos komiteto pirmininkė, SKVC 
Apeliacinės komisijos narė  

 Vytautas Kučinskas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas, SKVC Tarybos narys  

 Linas Leonas, SKVC Studijų vertinimo komisijos pirmininkas, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto dėstytojas 

 dr. Sonata Mačiulskytė, Klaipėdos universiteto studijų prorektorė, Lietuvos universitetų rektorių 
konferencijos Studijų komiteto pirmininkė 

 dr. Simona Pilkienė, Vytauto Didžiojo universiteto Studijų prorektorė, SKVC Apeliacinės komisijos 
pirmininkė 

 prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas, buvęs SKVC Studijų vertinimo komisijos pirmininkas, Vilniaus 
universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas  

 dr. Eugenijus Stumbrys, Lietuvos mokslo tarybos mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas, 
SKVC Apeliacinės komisijos narys 

 Almantas Šerpatauskas, SKVC direktorius 

 dr. Laima Taparauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų 
departamento direktorė  

 Arminas Varanauskas, Žinių ekonomikos forumo direktorius, SKVC Tarybos narys 

 Neda Žutautaitė, Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentė  
 

PRELIMINARI DARBOTVARKĖ 

http://www.skvc.lt/

