
 

 

2 PRIEDAS 

KRYPTIES STUDIJŲ VERTINAMOSIOS SRITYS IR RODIKLIAI 

(pagal Studijų krypties išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 2 priedą) 

 

Vertinamoji sritis Tikslai Rodikliai 

1. Studijų tikslai, 

rezultatai ir turinys 

1.1. Krypties studijos pagrįstos 

šalies ūkio ir visuomenės 

poreikiais bei Kolegijos 

strategija.  

 

 

1.2. Krypties studijos atitinka 

teisės aktų reikalavimus, 

programų struktūra, turinys, 

mokymo(si) ir vertinimo metodai 

sudaro sąlygas studentams 

pasiekti studijų tikslus ir 

rezultatus. 

 

 

1.1.1. Krypties studijų programų tikslų ir studijų rezultatų atitikties visuomenės ir (ar) darbo 

rinkos poreikiams įvertinimas. 

1.1.2. Krypties studijų programų tikslų ir studijų rezultatų atitikties Kolegijos misijai, veiklos 

tikslams ir strategijai įvertinimas. 

 

 

1.2.1. Krypties studijų programų atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimas. 

1.2.2. Krypties studijų programų studijų tikslų, studijų rezultatų, mokymo(si) ir vertinimo 

metodų suderinamumo įvertinimas. 

1.2.3. Krypties studijų programų dalykų (modulių) visumos, užtikrinančios studento 

nuoseklų kompetencijų ugdymą(si), įvertinimas. 

1.2.4. Galimybių studijuojantiesiems individualizuoti krypties studijų programų struktūrą 

atsižvelgiant į asmeninius mokymosi tikslus bei numatytus studijų rezultatus įvertinimas. 

1.2.5. Baigiamųjų darbų atitikties krypties reikalavimams įvertinimas (ketinamų vykdyti 

studijų programų atveju netaikoma). 

 

2. Mokslo (meno) ir 

studijų veiklos 

sąsajos 

2.1. Krypties studijos integruoja 

naujausius mokslo (meno) ir (ar) 

technologijų pasiekimus ir jose 

sudaromos sąlygos studentų 

gebėjimų vykdyti mokslo (meno) 

veiklą ugdymui. 

 

2.1.1. Kolegijos vykdomos mokslo (meno) veiklos lygio pakankamumo su studijų kryptimi 

susijusioje mokslo (meno) kryptyje įvertinimas. 

2.1.2. Studijų turinio susiejimo su naujausiais mokslo, meno ir technologijų pasiekimais 

įvertinimas. 

2.1.3. Sąlygų studentams įsitraukti į mokslinę (taikomąją mokslo, meno) veiklą, atitinkančią 

studijų pakopą, sudarymo įvertinimas (ketinamų vykdyti studijų programų atveju 

netaikoma). 
 

3. Studentų 

priėmimas ir 

parama 

3.1. Studentų atrankos ir 

priėmimo procesas dera su 

krypties studijų tikslais ir studijų 

rezultatais. 

3.1.1. Studentų atrankos ir priėmimo kriterijų ir  proceso tinkamumo ir viešumo įvertinimas.  

3.1.2. Užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio neformalaus ir savaiminio 

mokymosi pripažinimo tvarkos ir jos taikymo įvertinimas. 
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3.2. Studijų kryptyje veikia 

efektyvi paramos 

studijuojantiems sistema, 

įgalinanti juos pasiekti 

maksimalią mokymosi pažangą. 

 

3.2.1. Sąlygų studijuojančiųjų akademiniam judumui užtikrinti įvertinimas (ketinamoms 

vykdyti studijų programoms netaikoma). 

3.2.2. Krypties studentams teikiamos akademinės, finansinės, socialinės, psichologinės ir 

asmeninės paramos tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo įvertinimas. 

3.2.3. Informacijos apie studijas ir studentų konsultavimo pakankamumo įvertinimas. 

 

4. Studijavimas, 

studijų pasiekimai 

ir absolventų 

užimtumas 

4.1. Krypties studijos parengia 

studentus savarankiškai 

profesinei veiklai. 

 

 

4.2. Studijų kryptyje veikia 

efektyvi ir skaidri studentų 

pasiekimų vertinimo, pažangos 

stebėsenos ir akademinio 

sąžiningumo užtikrinimo sistema. 

 

 

4.1.1. Mokymo ir mokymosi proceso, leidžiančio atsižvelgti į studijuojančiųjų poreikius ir 

įgalinančių juos pasiekti numatytus studijų rezultatus, įvertinimas.  

4.1.2. Sąlygų, užtikrinančių galimybes studijuoti socialiai pažeidžiamoms grupėms bei 

studentams su specialiaisiais poreikiais, įvertinimas. 

 

4.2.1. Vykdomos studentų studijavimo pažangos stebėsenos sistemingumo įvertinimas bei  

studijų metu studentams teikiamo grįžtamojo ryšio, skatinančio pasiektų rezultatų 

įsivertinimą ir tolimesnį studijų pažangos planavimą, įvertinimas (ketinamoms vykdyti 

studijų programoms netaikoma).  

4.2.2. Studijų kryptyje vykdomos absolventų užimtumo ir karjeros stebėsenos įvertinimas 

(ketinamoms vykdyti studijų programoms netaikoma). 

4.2.3. Akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo užtikrinimo politikos 

įgyvendinimo įvertinimas. 

4.2.4. Apeliacijų, skundų dėl studijų proceso teikimo ir nagrinėjimo procedūrų taikymo 

efektyvumo krypties studijose įvertinimas. 

 

5. Dėstytojai  5.1. Krypties studijų akademinis 

personalas yra tinkamas, siekiant 

užtikrinti studijų krypties 

programų studijų rezultatų 

pasiekimą. 

 

5.2. Studijų krypties dėstytojams 

sudaromos sąlygos 

kompetencijoms tobulinti, jos yra 

periodiškai vertinamos.  

5.1.1. Krypties studijų programose (-oje) Kolegijoje dirbančių dėstytojų skaičiaus,  

kvalifikacijos ir kompetencijos (mokslinės, didaktinės, profesinės) pakankamumo studijų 

rezultatams pasiekti įvertinimas. 
 

 
 
 

5.2.1. Sąlygų krypties dalykų dėstytojų akademiniam judumui užtikrinti įvertinimas. 

5.2.2. Sąlygų dėstytojų kompetencijoms tobulinti įvertinimas. 
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6. Studijų 

materialieji ištekliai 

6.1. Krypties studijų fiziniai, 

informaciniai ir finansiniai 

ištekliai yra pakankami ir leidžia 

pasiekti numatomus studijų 

rezultatus. 

 

6.1.1. Krypties studijų fizinių, informacinių ir finansinių išteklių, leidžiančių užtikrinti 

efektyvų mokymosi procesą, tinkamumo ir pakankamumo įvertinimas.  

6.1.2. Krypties studijų vykdymui reikalingų išteklių planavimo ir atnaujinimo įvertinimas. 

7. Studijų kokybės 

valdymas ir 

viešinimas 

7.1. Krypties studijų tobulinimas 

paremtas vidine kokybės 

užtikrinimo sistema, įtraukiančia 

visas suinteresuotas šalis, bei 

nuolatine stebėsena ir viešinimu. 

 

7.1.1. Studijų vidinio kokybės užtikrinimo sistemos veiksmingumo įvertinimas. 

7.1.2. Socialinių dalininkų (studentų ir kitų suinteresuotų šalių) įtraukimo į vidinį kokybės 

užtikrinimą veiksmingumo įvertinimas. 

7.1.3. Informacijos apie studijas, jų vertinimo ir tobulinimo procesus ir rezultatus rinkimo, 

panaudojimo ir viešinimo įvertinimas (ketinamoms vykdyti studijų programoms 

netaikoma). 

7.1.4. Krypties studentų nuomonės (surinktos SKVC arba Kolegijos pasirinktais būdais ir 

priemonėmis) apie studijų kokybę Kolegijoje įvertinimas (ketinamų vykdyti studijų 

programų atveju netaikoma). 

 

 


