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ĮVADAS 

 

Savianalizės suvestinės įžangoje turėtų būti: 

1. glaustai aprašytas Kolegijos veiklos pagrindas, padaliniai, jų valdymas ir tarpusavio ryšiai, 

studijų krypčių aprėptis bei vertinamosios krypties vieta vykdomų studijų krypčių kontekste; 

2. aprašoma Kolegijos patirtis studijų kryptyje. 

 

KRYPTIES STUDIJŲ ANALIZĖ 

Pateikiama vertinamosios srities analizė turėtų atskleisti kiekvienos iš vertinamos krypties 

studijų programų ypatumus bei vertinamosios srities apibendrinimą. 

 

1. Studijų tikslai, rezultatai ir turinys 

Rodikliai Analizuojami duomenys ir informacija 

1. Krypties studijų programų 

tikslų ir studijų rezultatų atitikties 

visuomenės ir (ar) darbo rinkos 

poreikiams įvertinimas. 

Analizuojamas studijų krypties programų studijų rezultatų 

aktualumas ir unikalumas, pagrindžiama programų atitiktis 

visuomenės ir darbo rinkos poreikiams. 

Nurodomos profesinės veiklos sritys, kurioms rengiami 

specialistai pagal analizuojamą studijų kryptį. 

Pagrindžiamas Kolegijoje vykdomų programų skaičiaus 

kryptyje racionalumas, programų vystymo kryptyje 

galimybės (taikomas tik tuo atveju, jeigu studijų kryptyje, 

kurioje numatoma vykdyti  programą, Kolegija vykdo ir 

daugiau programų). 

2. Krypties studijų programų 

tikslų ir studijų rezultatų atitikties 

Kolegijos misijai, veiklos tikslams 

ir strategijai įvertinimas. 

Pristatoma studijų krypties programų tikslų ir numatomų 

studijų rezultatų dermė su Kolegijos misija, veiklos tikslais 

ir strategija. 

3. Krypties studijų programų 

atitikties teisės aktų 

reikalavimams įvertinimas. 

Pateikiami krypties studijų programų studijų planai 

(pateikiama kaip savianalizės suvestinės priedas) ir 

pagrindžiama studijų programų sandaros atitiktis teisės aktų 

reikalavimams.  

Pagrindžiama krypties studijų programų tikslų, numatomų 

studijų rezultatų, programos sandaros, dalykų ir (ar) modulių 

turinio atitiktis studijų rūšiai ir akademiniams ir (ar) 

profesiniams reikalavimams, programų apimties 

pakankamumas studijų rezultatams pasiekti. 

Aprašomi studijų kreditų sudarymo principai (sudaromi 

studijų rezultatų, studentų darbo krūvio ar kitokiu pagrindu, 

peržiūrėjimo periodiškumas ir pan.). 

4. Krypties studijų programų 

studijų tikslų, studijų rezultatų, 

mokymo (-si) ir vertinimo metodų 

suderinamumo įvertinimas. 

Pristatoma krypties studijų programų tikslų, numatomų 

studijų rezultatų dermė su programų dalykų ir (ar) modulių 

studijų rezultatais, studijų metodais ir vertinimo metodais. 

 

5. Krypties studijų programų 

dalykų (modulių) visumos, 

Pagrindžiamas krypties studijų programų turinio 

nuoseklumas. 



užtikrinančios studento nuoseklų 

kompetencijų ugdymą(-si) 

įvertinimas. 

6. Galimybių studijuojantiesiems 

individualizuoti krypties studijų 

programų struktūrą atsižvelgiant į 

asmeninius mokymosi tikslus bei 

numatytus studijų rezultatus 

įvertinimas. 

Pristatomos galimybės studijuojantiesiems individualizuoti 

savo studijas krypties studijų programose (galimybė 

pasirinkti specializaciją, mokytis užsienio kalbų, laisvai 

pasirinkti dalykus ir pan.) 

7. Baigiamųjų darbų atitikties 

krypties reikalavimams 

įvertinimas. 

Aprašomi baigiamųjų darbų rengimo, komisijos sudarymo ir 

gynimo principai (gali būti pateikiama nuoroda į viešai 

skelbiamą baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo tvarkos 

aprašą).  

Nurodomi baigiamieji darbai, kurie buvo parengti pagal 

Kolegijos socialinių partnerių užsakymą, jeigu tokių buvo. 

Įvertinama baigiamųjų darbų turinio atitiktis krypties 

studijoms. 

 

Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų pateiktos rekomendacijos vertinamajai sričiai 

Studijų tikslai, rezultatai ir turinys 

1.  Rekomendacija  Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

2. Rekomendacija Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

… … … … 

 

Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Studijų tikslai, rezultatai ir turinys 

Stipriosios pusės 

 

Tobulintini aspektai 

 

 

  



2. Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos 

Rodikliai Analizuojami duomenys ir informacija 

1. Kolegijos vykdomos mokslo 

(taikomosios mokslo, meno) 

veiklos lygio pakankamumo su 

studijų kryptimi susijusioje 

mokslo (meno) kryptyje 

įvertinimas. 

Pateikiami ir analizuojami paskutinių 3 metų kasmetinio 

aukštųjų mokyklų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros ir meno veiklos vertinimo bei paskutinio 

palyginamojo ekspertinio universitetų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros veiklos vertinimo, kurie atlikti 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 

moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno 

veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 

m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos 

mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, su studijų kryptimi 

susijusioje mokslo kryptyje rezultatai.  

Pateikiama informacija apie tai, kurie Kolegijos vykdomi 

moksliniai tyrimai, taikomoji mokslo, meno veikla tiesiogiai 

susiję su vykdomomis krypties studijomis ir kaip jie 

integruojami į studijas.  

Analizuojamas Kolegijos bendradarbiavimas su išoriniais 

partneriais vykdant mokslo (taikomojo mokslo, meno) veiklą 

su studijų kryptimi susijusioje mokslo (meno) kryptyje. 

Pateikiami mokslinės (taikomojo mokslo, meno) veiklos 

planai su vertinama studijų kryptimi susijusioje mokslo 

(meno) kryptyje, jų finansinis pagrįstumas.   

2. Studijų turinio susiejimo su 

naujausiais mokslo, meno ir 

technologijų pasiekimais 

įvertinimas. 

Pagrindžiama, kaip krypties studijų programų turinys siejasi 

su naujausiais mokslo, meno ir technologijų pasiekimais. 

3. Sąlygų studentams įsitraukti į 

mokslinę (taikomąją mokslo, 

meno) veiklą, atitinkančią studijų 

pakopą, sudarymo įvertinimas  

Pateikiami studentų įtraukimo į mokslo (taikomojo mokslo, 

meno) veiklą būdai ir skaičiai (studentų, dalyvavusių mokslo 

(taikomojo mokslo, meno) veikloje procentas nuo visų 

krypties programose studijuojančių studentų).  

 

Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų pateiktos rekomendacijos vertinamajai sričiai 

Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos 

1.  Rekomendacija  Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

2. Rekomendacija Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

… … … … 

 

Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos 

Stipriosios pusės 

 

Tobulintini aspektai 

 



3. Studentų priėmimas ir parama 

Rodikliai Analizuojami duomenys ir informacija 

1. Studentų atrankos ir priėmimo 

kriterijų ir  proceso tinkamumo ir 

viešumo įvertinimas. 

Nurodomi priėmimo į krypties studijų programas 

reikalavimai, papildomų balų skyrimo tvarka, šios 

informacijos viešinimo būdai. 

Pateikiami duomenys apie priėmimo į krypties studijų 

programas rezultatus: a) pateikusių prašymus skaičius: pirmu 

prioritetu ir likusiais prioritetais; b)pasirašiusių sutartis 

skaičius (į valstybės finansuojamas ir valstybės 

nefinansuojamas vietas; 

Pateikiamos priėmimo į programas rezultatų santykinės 

reikšmės ir jų analizė, kaip stojimo į atskiras studijų 

programas tendencijos atsispindi krypties kontekste; 

Pateikiami ir analizuojami žemiausi, aukščiausi ir vidutiniai 

priimtųjų stojamieji konkursiniai balai per pastaruosius 3 

metus. 

2. Užsienyje įgytų kvalifikacijų, 

dalinių studijų ir ankstesnio 

neformalaus ir savaiminio 

mokymosi pripažinimo tvarkos ir 

jos taikymo įvertinimas. 

Pateikiami užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų 

rezultatų, ankstesnio ir kitokio mokymosi pripažinimo 

principai bei informacija apie jų taikymą. 

Pateikiami pastarųjų 3 metų duomenys apie įskaitytus ir 

neįskaitytus rezultatų pripažinimo atvejus ir neįskaitymo 

priežastis. 

3. Sąlygų studijuojančiųjų 

akademiniam judumui užtikrinti 

įvertinimas. 

Pateikiama informacija apie galimybes studentams dalyvauti 

judumo programose ir šios informacijos viešinimą.  

Pateikiamas ir komentuojamas Kolegijos studentų, atvykusių 

pilnoms krypties studijoms iš užsienio, skaičius nuo visų 

studijų krypties studentų per pastaruosius 3 metus. 

Pateikiami ir komentuojami studentų Kolegijoje, išvykusių 

dalinėms (bent 15 studijų kreditų apimties) krypties 

studijoms ar praktikai studijų metu, skaičiai per pastaruosius 

3 studijų metus. 

4. Krypties studentams teikiamos 

akademinės, finansinės, 

socialinės, psichologinės ir 

asmeninės paramos tinkamumo, 

pakankamumo ir veiksmingumo 

įvertinimas. 

Pateikiama informacija ir skaičiai apie akademinės, 

finansinės, socialinės, psichologinės, asmeninės ir kitokios 

paramos studentams poreikį, formas, jų efektyvumą. 

5. Informacijos apie studijas ir 

studentų konsultavimo 

pakankamumo įvertinimas. 

Paaiškinama, kaip priimtieji į krypties studijas studentai 

supažindinami su studijų programa, reikalavimais ir kita 

studentams aktualia informacija, kaip įsitikinama, ar 

teikiamos konsultacijos studijų eigoje studentams yra 

pakankamos. 

 

Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų pateiktos rekomendacijos vertinamajai sričiai 

Studentų priėmimas ir parama 

1.  Rekomendacija  Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

2. Rekomendacija Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

… … … … 



 

Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Studentų priėmimas ir parama 

Stipriosios pusės 

 

Tobulintini aspektai 

 

 

  



4. Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas 

Rodikliai Analizuojami duomenys ir informacija 

1. Mokymo ir mokymosi 

proceso, leidžiančio atsižvelgti į 

studijuojančiųjų poreikius ir 

įgalinančių juos pasiekti 

numatytus studijų rezultatus, 

įvertinimas.  

Nurodomi krypties studijų programose taikomi studijų 

formos ir būdai, mokymo(si) metodai, pasiekimų vertinimo 

metodai, skatinantys studentus būti aktyviais studijų proceso 

dalyviais.  

Aprašomas studentų savarankiško darbo organizavimas ir 

vertinimas. 

Aprašomos tolimesnės absolventų studijų galimybės.  

2. Sąlygų, užtikrinančių 

galimybes studijuoti socialiai 

pažeidžiamoms grupėms bei 

studentams su specialiaisiais 

poreikiais, įvertinimas. 

Aprašomas studijų proceso pritaikymas socialiai 

pažeidžiamoms grupėms bei studentams su specialiaisiais 

poreikiais (konsultacijos studijų prieinamumo klausimais, 

individualizuotas studijų procesas, studentų integravimo į 

akademinės bendruomenės gyvenimą formos ir priemonės  ir 

kt.). 

3. Vykdomos studentų 

studijavimo pažangos stebėsenos 

sistemingumo ir studentams 

teikiamo grįžtamojo ryšio, 

skatinančio pasiektų rezultatų 

įsivertinimą ir tolimesnį studijų 

pažangos planavimą,  įvertinimas 

Aprašoma, kaip atliekama krypties studentų studijavimo 

pažangos stebėsena ir stebėsenos rezultatų panaudojimas 

(periodiškumas, atsakomybės paskirstymas, studijų kokybės 

gerinimas ir kt.). 

4. Studijų metu studentams 

teikiamo grįžtamojo ryšio, 

skatinančio pasiektų rezultatų 

įsivertinimą ir tolimesnį studijų 

pažangos planavimą, įvertinimas. 

Pateikiama informacija, kaip studentams teikiamas 

grįžtamasis ryšys apie jų studijavimo pasiekimus ir tolimesnį 

studijų pažangos planavimą (jeigu tai yra atliekama). 

5. Studijų kryptyje vykdomos 

absolventų užimtumo ir karjeros 

stebėsenos įvertinimas 

Pateikiama informacija apie studijų kryptyje vykdomą 

absolventų užimtumo ir karjeros stebėseną.  

Pateikiami Kolegijos bei Vyriausybės strateginės analizės 

centro duomenys apie absolventų įsidarbinimą praėjus 12 

mėnesių po studijų baigimo pagal įgytą kvalifikacijos lygį 

(duomenys pateikiami už pastaruosius 3 studijų metus). 

Pateikiama informacija apie absolventų ir darbdavių 

nuomonę dėl absolventų profesinio pasirengimo ir įgytų 

kompetencijų baigus studijas (jeigu tokia yra renkama). 

6. Akademinio sąžiningumo, 

tolerancijos ir nediskriminavimo 

užtikrinimo politikos 

įgyvendinimo įvertinimas. 

Aprašomi akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir 

nediskriminavimo užtikrinimo principai ir priemonės. 

Pateikiama apibendrinta informacija apie nagrinėtus 

akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo 

principų pažeidimo atvejus ir priimtus sprendimus per 

pastaruosius 3 studijų metus (jeigu tokių buvo). 

7. Apeliacijų, skundų dėl studijų 

proceso teikimo ir nagrinėjimo 

procedūrų taikymo efektyvumo 

krypties studijose įvertinimas. 

Aprašomas apeliacijų, skundų dėl studijų proceso teikimo ir 

nagrinėjimo procedūrų taikymas (apeliacijų, skundų teikimo 

ir nagrinėjimo tvarka, apeliacijų ir skundų, pateiktų 

vertinamos krypties studijų studentų, skaičius ir priimti 

sprendimai per pastaruosius 3 metus ). 

 

 

 

 



Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų pateiktos rekomendacijos vertinamajai sričiai 

Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas 

1.  Rekomendacija  Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

2. Rekomendacija Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

… … … … 

 

Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas 

Stipriosios pusės 

 

Tobulintini aspektai 

 

 

 

  



5. Dėstytojai 

Rodikliai Analizuojami duomenys ir informacija 

1. Krypties studijų programose  

(-oje) Kolegijoje dirbančių 

dėstytojų skaičiaus, kvalifikacijos 

ir kompetencijos (mokslinės, 

didaktinės, profesinės) 

pakankamumo studijų 

rezultatams pasiekti įvertinimas. 

Pateikiamas nuolat Kolegijoje dirbančių (ne mažiau kaip puse 

etato ir ne mažiau kaip 3 metus Kolegijoje) krypties dalykų 

dėstytojų sąrašas, nurodant turimą pedagoginį vardą ir (ar) 

mokslo laipsnį, pedagoginio darbo patirtį, mokslinių interesų 

kryptis (nurodant 3 reikšmingiausius darbus parengtus per 

paskutinius 5 metus), praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko 

srityje, dėstomus dalykus, esamą darbo krūvį Kolegijoje.  

Nurodomas esamas krypties dalykų dėstytojų skaičiaus ir 

studijuojančių studentų skaičiaus santykis. 

Nurodoma ir komentuojama vertinamos studijų krypties 

dalykus dėstančių dėstytojų, dirbančių ne mažiau kaip puse 

etato ir ne mažiau kaip 3 metus Kolegijoje, dalis nuo visų 

krypties studijų programose krypties dalykus dėstančių 

dėstytojų. 

Aprašoma dėstytojų-praktikų, dėsčiusių krypties dalykus, per 

pastaruosius 3 studijų metus dinamika.  

Apibūdinama krypties dėstytojų kaitos dinamika (kaip 

užtikrinamas karjerą baigiančių dėstytojų pakeičiamumas, 

jaunų dėstytojų ugdymas).  

Pateikiami duomenys, pagrindžiantys dėstytojų sudėties 

atitikimą teisės aktų reikalavimams. 

Nurodoma numatomų programos dėstytojų, mokančių 

užsienio kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu, dalis nuo visų 

programoje dėstysiančių dėstytojų (jeigu vertinama 

programa numatoma vykdyti užsienio kalba arba vertinama 

jungtinė studijų programa). 

2. Sąlygų krypties dalykų 

dėstytojų akademiniam judumui 

užtikrinti įvertinimas  

Aprašoma, kokios sąlygos sudaromos krypties dalykų 

dėstytojų akademiniam judumui užtikrinti. 

Nurodomi ir analizuojami išvykusių ir atvykusių krypties 

dalykų dėstytojų skaičiai ir jų dalis nuo visų krypties dalykų 

dėstytojų per pastaruosius 3 metus, akademinių mainų nauda 

krypties studijoms. 

3. Sąlygų dėstytojų 

kompetencijoms tobulinti 

įvertinimas. 

Aprašomos dėstytojų tobulinimosi tiriamojoje mokslo arba 

meno, didaktinėje ar profesinėje veikloje sąlygos ir 

sistemingumas (formali tvarka, finansavimas, tobulinimosi 

sritys, būdai). 

 

Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų pateiktos rekomendacijos vertinamajai sričiai 

Dėstytojai 

1.  Rekomendacija  Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

2. Rekomendacija Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

… … … … 

 

 



Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Dėstytojai 

Stipriosios pusės 

 

Tobulintini aspektai 

 

 

  



6. Studijų materialieji ištekliai 

Rodikliai Analizuojami duomenys ir informacija 

1. Krypties studijų fizinių, 

informacinių ir finansinių 

išteklių, leidžiančių užtikrinti 

efektyvų mokymosi procesą, 

tinkamumo ir pakankamumo 

įvertinimas. 

Pateikiami duomenys apie krypties studijoms ir praktikai, 

atliekamai Kolegijoje, naudojamas patalpas ir darbo vietų 

skaičių jose. 

Analizuojama, ar krypties studijoms naudojamos priemonės 

ir įranga, įskaitant kompiuterines programas, pakankama 

esamam studentų skaičiui ir tinkama studijų rezultatams 

pasiekti. 

Aprašomas krypties studijoms naudojamų patalpų, priemonių 

ir įrangos pritaikymas specialius poreikius turintiems 

asmenims. 

Pateikiami duomenys apie studijų įgyvendinimui naudojamą 

bazę praktikoms už Kolegijos ribų. 

Pateikiamas metodinių išteklių Kolegijos bibliotekoje, 

skaityklose skaičius, aktualumas, naujumas, atitikimas studijų 

krypčiai. 

Pateikiama informacija apie turimas prieigas prie elektorinių 

leidinių. 

2. 6.1.2. Krypties studijų 

vykdymui reikalingų išteklių 

planavimo ir atnaujinimo 

įvertinimas. 

Aprašomas krypties studijų vykdymui reikalingų išteklių 

planuojamo ir atnaujinamo procesas atsižvelgiant į 

besikeičiančius studentų ir dėstytojų poreikius. 

Pateikiamas studijoms reikalingos infrastruktūros gerinimo 

(jeigu reikalinga) planas, jo finansinis pagrįstumas. 

 

Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų pateiktos rekomendacijos vertinamajai sričiai 

Studijų materialieji ištekliai 

1.  Rekomendacija  Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

2. Rekomendacija Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

… … … … 

 

Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Studijų materialieji ištekliai 

Stipriosios pusės 

 

Tobulintini aspektai 

 

 

  



7. Studijų kokybės valdymas ir viešinimas 

 

Rodikliai Analizuojami duomenys ir informacija 

1. Studijų vidinio kokybės 

užtikrinimo sistemos 

veiksmingumo įvertinimas. 

Aprašoma krypties studijų valdymo ir sprendimų priėmimo 

struktūra, vidinio vertinimo periodiškumas, pateikiama 

informacija apie tai, kokie būdai priemonės taikomi siekiant 

užtikrinti kokybišką studijų vykdymą.  

Aprašoma, kokie žmonių ir materialieji ištekliai skiriami 

efektyviam studijų krypties valdymui ir tobulinimui.. 

2. Socialinių dalininkų (studentų 

ir kitų suinteresuotų šalių) 

įtraukimo į vidinį kokybės 

užtikrinimą veiksmingumo 

įvertinimas. 

Pateikiami duomenys apie socialinių dalininkų įtraukimą į 

krypties studijų vertinimo ir tobulinimo procesus, socialinių 

dalininkų indėlis studijų tobulinimui ir grįžtamojo ryšio 

jiems suteikimas. 

3. Informacijos apie studijas, jų 

vertinimo ir tobulinimo procesus 

ir rezultatus rinkimo, 

panaudojimo ir viešinimo 

įvertinimas. 

Nurodoma, kokie duomenys renkami ir viešinami apie 

krypties studijų įgyvendinimą (studijų programas, jų 

įgyvendinimo vietą, priėmimo reikalavimus, studijų 

rezultatus, įgyjamas kvalifikacijas, vertinimo rezultatus, 

socialinių dalininkų nuomonę apie studijų kokybę, 

įsidarbinimą ir pan.). 

Pateikiami pavyzdžiai, kaip surinkta informacija apie studijų 

vykdymą ir vertinimą yra panaudojama krypties studijoms 

tobulinti. 

4. Krypties studentų nuomonės 

(surinktos SKVC arba Kolegijos 

pasirinktais būdais ir 

priemonėmis) apie studijų kokybę 

Kolegijoje įvertinimas. 

Analizuojama krypties studijose studijuojančių studentų 

nuomonė apie studijų kokybę pateikiama Kolegijos surinkta 

ir apibendrinta krypties studijose studijuojančių studentų 

nuomonė apie studijų kokybę.  

 

Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų pateiktos rekomendacijos vertinamajai sričiai 

Studijų kokybės valdymas ir viešinimas 

1.  Rekomendacija Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

2. Rekomendacija Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

    

… … … … 

 

Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Studijų kokybės valdymas ir viešinimas 

Stipriosios pusės 

 

Tobulintini aspektai 

 

  



PRIEDAI 

 

Prie krypties studijų savianalizės suvestinės pateikiami šie priedai: 

1. krypties studijų programų studijų planai, parengti pagal Kolegijos nusistatytą formą. 

Kiekvienos programos studijų plane atskleidžiama programos struktūra, pagal semestrus išdėstomi 

dalykai (moduliai), nurodoma jų apimtis kreditais. Studijų dalykai (moduliai) plane išdėstomi pagal 

jų priskyrimą studijų krypties dalykams (moduliams), bendriesiems koleginių studijų dalykams 

(moduliams), kitos krypties dalykams (moduliams). Išskiriama praktika, studento laisvai 

pasirenkamų dalykų (modulių) (jei yra) apimtis, baigiamasis darbas ir jam skiriamas kreditų skaičius. 

Taip pat nurodoma kiekvieno dalyko (modulio) atsiskaitymo forma, kontaktinio (išskiriant 

konsultacijas) ir savarankiško darbo valandų skaičius bei dalyką dėstantis dėstytojas; 

2. paskutiniųjų 3 metų absolventų baigiamųjų darbų sąrašas nurodant darbo temą, vadovą ir 

įvertinimą. 

3. sutartis tarp studijų programą vykdančių aukštųjų mokyklų (kai tarp vertinamų krypties 

studijų yra jungtinė programa). 

 

 


