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VILNIAUS KOLEGIJOS 

VIEŠOJO INFORMAVIMO KOKYBĖS KLAUSIMAIS TVARKOS APRAŠAS 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Vilniaus kolegijos (toliau – Kolegija) viešojo informavimo kokybės klausimais tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato privalomos viešai skelbti informacijos apie Kolegijos veiklą tvarką. 

2. Viešasis informavimas kokybės klausimais grindžiamas Europos aukštojo mokslo erdvės 

kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (2015). 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (2009), 

Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo 

tvarkos aprašu (2019), Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika (2020), Studijų išorinio 

vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu (2019). 

4. Studijų tarnyba yra atsakinga už informacijos apie vykdomas studijas parengimą 

publikavimui. 

5. Mokslo skyrius yra atsakingas už informacijos apie vykdomą mokslo (meno) veiklą 

parengimą publikavimui. 

6. Kiti struktūriniai padaliniai atsakingi už informacijos apie vykdomą veiklą pagal kuruojamą 

veiklos sritį parengimą publikavimui. 

7. Už informacijos apie Kolegijos veiklą parengimo proceso priežiūrą atsakingas Vidaus 

kontrolės ir rizikų vertinimo specialistas. 

8. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir jo 

poįstatyminiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II. Viešoji informacija 

9. Privalomos viešai skelbti kokybinės ir kokybinės informacijos apie Kolegijos veiklą turinį 

sudaro: 

9.1. studijų programos, jų suteikiamos aukštojo mokslo kvalifikacijos; 

9.2. mokslo (meno) veikla; 

9.3. finansinė veikla; 
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9.4. ūkinė veikla, infrastruktūros atnaujinimas; 

9.5. studijų ir mokslo (meno) veiklos kokybės užtikrinimo priemonės; 

9.6. studijų krypčių išorinio kokybės įvertinimo ir akreditavimo rezultatų sąvadas; 

9.7. pripažintų institucijų atlikti Kolegijos veiklos vertinimai; 

9.8. įgaliotos institucijos sprendimai dėl Kolegijos veiklos įvertinimo ir vertinimo išvados; 

9.9. priemonės veiklos savianalizės ir išorinio vertinimo metu nustatytiems trūkumams šalinti bei 

Kolegijos veiklai tobulinti. 

10. Įgaliotos institucijos sprendimas dėl Kolegijos veiklos įvertinimo su vertinimo išvadomis per 

5 darbo dienas turi būti paskelbtas Kolegijos interneto tinklalapyje ir išlaikomas iki kito išorinio 

vertinimo. 

11. Privalomos viešai skelbti kokybinės ir kiekybinės informacijos apie kiekvieną Kolegijoje 

vykdomą studijų kryptį turinį sudaro: 

11.1. studijų programos suteikiamos aukštojo mokslo kvalifikacijos; 

11.2. duomenys apie absolventų karjerą; 

11.3. stebėsenos (įsivertinimo) rezultatai; 

11.4. studentų, absolventų ir kitų socialinių dalininkų nuomonė apie studijų kokybę; 

11.5. studijų kokybės užtikrinimo priemonės; 

11.6. išorinio studijų krypties vertinimo išvados;  

11.7. įgaliotos institucijos sprendimas dėl studijų krypties akreditavimo; 

11.8. kiti duomenys, kurių reikia visuomenei informuoti apie studijas. 

12. Kolegija ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo dėl studijų krypties akreditavimo 

įsigaliojimo privalo savo interneto svetainėje skelbti visas atlikto išorinio vertinimo išvadas ir sprendimą 

dėl studijų krypties akreditavimo. 

II. Baigiamosios nuostatos 

13. Viešoji informacija kokybės klausimais skelbiama Kolegijos interneto tinklalapyje ir 

kitomis tinkamomis priemonėmis. Už informacijos paskelbimą yra atsakingas Ryšių su visuomene 

skyrius. 

 

_________________ 


