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Institucinio vertinimo rezultatai

Aukštųjų mokyklų vertinimo rezultatai 20112015 m. (I vertinimo ciklas)

26%
Akredituota 6 metams

74%

Universitetai: 23 (14 valstybinių, 9 nevalstybiniai)
Kolegijos: 23 (13 valstybinių, 10 nevalstybinių)

Duomenų šaltinis: SKVC, 2015 m.

Akredituota 3 metams

Universitetai:

6 m. akredituotų AM
pasiskirstymas
(I vertinimo ciklo duomenys)

44%

Universitetai

56%

Duomenų šaltinis: SKVC, 2015 m.

Kolegijos

Aleksandro Stulginskio universitetas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Klaipėdos universitetas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Mykolo Romerio universitetas
Vilniaus dailės akademija
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
ISM vadybos ir ekonomikos universitetas
Balstogės universiteto filialas „Ekonomikos-informatikos
fakultetas“
Kauno technologijos universitetas
Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
Kolegijos:
Alytaus kolegija
Kauno kolegija
Kauno technikos kolegija
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Marijampolės kolegija
Panevėžio kolegija
Šiaulių valstybinė kolegija
Utenos kolegija
Vilniaus kolegija
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
Kolpingo kolegija
Lietuvos verslo kolegija
Socialinių mokslų kolegija
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
Vilniaus verslo kolegija
Vilniaus kooperacijos kolegija
Vilniaus dizaino kolegija

3 metams akredituotų AM pasiskirstymas
(I vertinimo ciklo duomenys)

33%
Universitetai

67%

Duomenų šaltinis: SKVC, 2015 m.

Kolegijos

Universitetai:
Europos humanitarinis universitetas
Lietuvos sporto universitetas*
Šiaulių universitetas
LCC tarptautinis universitetas
Kazimiero Simonavičiaus universitetas
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo
mokykla**
Lietuvos edukologijos universitetas
Verslo ir vadybos akademija***
Kolegijos:
Klaipėdos valstybinė kolegija
Žemaitijos kolegija
Šv. Ignaco Lojolos kolegija
Šiaurės Lietuvos kolegija
*pakartotinio vertinimo metu 2015 m. AM įvertinta teigiamai
**Pakartotinio vertinimo metu 2015 m. AM įvertinta teigiamai,
vertinimo sprendimas dar neįsigaliojęs
***Veiklą po vertinimo nutraukė

Paskesnė veikla
• Pasibaigus pirmojo ciklo vertinimams, įvyko 37
SKVC ir aukštųjų mokyklų susitikimai dėl
veiklos tobulinimo plano aptarimo. 9
susitikimai numatyti 2015 m. spalio mėn.
• Po susitikimų visos aukštosios mokyklos
paskelbė veiklos gerinimo planus savo
tinklalapiuose; nuoroda į juos taip pat
viešinama iš SKVC tinklapio.

Studijų programų vertinimo
rezultatai

Studijų programų vertinimo rezultatai
2010-2014

3%
Akredituota 6 metams (496)

47%

50%
Akredituota 3 metams (467)

Neakredituota (28)

Duomenų šaltinis: SKVC, 2015 m.

Humanitarinių mokslų srities studijų programų
vertinimas 2000-2015 m.
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Biomedicinos mokslų srities studijų programų
vertinimas 2000-2015 m.
2,5%

120
100

80

49,2%
Neakredituota

8,8%

6 metams

60
40
20

Studijų programų vertinimo
rezultatai 2000-2015

60,3%

3 metams

48,3%
30,9%

0

2000-2009 m.

2010-2015 m.

Socialinių mokslų srities studijų programų vertinimas 20002015 m.
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Technologijos mokslų srities studijų programų vertinimas
2010-2015 m.
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Ekspertų pastebėjimai – teigiami aspektai

• aukštos kvalifikacijos akademinis personalas;
• pagerėjusi materialioji studijų bazė;
• formalizuotas vidinis studijų kokybės užtikrinimas;

Ekspertų pastebėjimai – rekomendacijos tobulinimui
• Tobulintinas programos tikslų, studijų rezultatų suderinamumas su
turiniu, akademiniais ir profesiniais reikalavimais;
• Nepakankamai aktyvi dėstytojų mokslinė veikla, pernelyg dideli
dėstymo krūviai;
• Taikytini naujesni studijų metodai, nagrinėtinos praktinės situacijos,
daugiau laiko studentų savarankiškam darbui;
• Kai kur nepakankama materialioji bazė;
• Baigiamieji darbai nepakankamo lygmens, vengiama naudotis užsienio
literatūra;
• Vis dar fragmentiškas vidinis studijų kokybės užtikrinimas;
• Nepakankamai efektyviai išnaudojami ryšiai su socialiniais partneriais;
• Žemas studentų ir dėstytojų akademinis judumas;
• Daug panašių, siaurai specializuotų studijų programų.

Akreditavimui pateiktos ketinamos vykdyti
studijų programos
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Ketinamų vykdyti studijų programų
paskesnis vertinimas
Iš 649 programų, kurios buvo akredituotos nuo 2010
metų, 233 programos buvo įvertintos ir jau kaip
vykdomos. Iš jų:
• akredituotos 6 metams – 95 (40%),
• akredituotos 3 metams – 70 (30%),
• neakredituota 8 (3%),
• išregistruotos – 19 (8%),
• vertinimui nepateiktos – 41 (17%).

• Pirmiausia atsakomybė už aukštojo mokslo
kokybę yra aukštųjų mokyklų
• Kokybės agentūros funkcija – nešališkai
išoriškai vertinti, padėti metodiškai pasiruošti
vertinimui ir vykdyti paskesnę veiklą, prisidėti
prie kokybės kultūros puoselėjimo, informuoti
akademinę bendruomenę ir visą visuomenę

• Mokymai:

Renginiai suinteresuotoms pusėms
2013-205

– studentams (2013 m. - 2, 2014 – 2, 2015 – numatomi 1)
– darbdaviams (2013 m. - 2, 2014 – 1, 2015 – numatomi 1)
– užsienio ekspertams (2013 m. - 43, 2014 – 43, 2015 – įvyko 19, numatoma
dar 23)
– savianalizės rengėjams (2013 m. - 5, 2014 – 3, 2015 – įvyko 2, numatoma dar
1)

• Seminarai:
– Už kokybės užtikrinimą atsakingiems aukštųjų mokyklų atstovams (kasmet po
1 renginį)
– Paskesnės veiklos seminarai aukštųjų mokyklų atstovams (kasmet po 1
renginį)

• Konferencijos:
–
–
–
–

Apie transnacionalinį mokymą (2014 m.)
Naujo ESG aptarimas (2014 m.)
„Bolonijos pasiekimai ir iššūkiai“ (2014 m.)
„Aukštasis mokslas – misija (ne)įmanoma?“ – 2015 m.

• Individualios konsultacijos pagal poreikį

