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PATVIRTINTA  

KU Senato 2021 m. spalio 21 d.  

Nutarimu Nr. 11-5 

 

 

PASKESNĖS VEIKLOS IR STEBĖSENOS PO KLAIPĖDOS UNIVERSITETE 

VYKDOMOS STUDIJŲ KRYPTIES IR PAKOPOS IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Paskesnės veiklos ir stebėsenos po Klaipėdos universitete vykdomos studijų krypties ir 

pakopos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato paskesnės veiklos įvertinus krypties ir 

pakopos studijas ir paskesnės veiklos stebėsenos procedūras, terminus ir atsakingas šalis.  

2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo studijų įstatymu, Studijų 

išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vertinamosiomis sritimis ir rodikliais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu 

Nr. V-835 (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535), Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo 

nuostatomis ir gairėmis, Klaipėdos universiteto statutu, Klaipėdos universiteto studijų programų 

komitetų nuostatais (2020 m. vasario 6 d. Senato nutarimas Nr. 11-27) bei kitais studijų vykdymą ir 

vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais. 

3. Paskesnė veikla yra neatsiejama vidinės studijų kokybės užtikrinimo dalis, skirta krypties ir 

pakopos studijų tobulinimui, atsižvelgiant į išorinio vertinimo išvadas ir jose pateiktas 

rekomendacijas. 

4. Už paskesnės veiklos procesus įvertinus krypties ir pakopos studijas atsako studijų krypties 

programą (-as) vykdantis (-ys) padalinys (-iai) ir studijų krypties komitetas; priežiūrą vykdo Studijų 

tarnyba. 

 

II SKYRIUS 

 PASKESNĖ VEIKLA IR STEBĖSENA PO VYKDOMOS STUDIJŲ KRYPTIES IR 

PAKOPOS IŠORINIO VERTINIMO  

  

5. Paskesnė veikla atliekama šiais etapais: 

5.1. tobulinimo priemonių numatymas – Studijų krypties komitetas, gavęs (-ę) sprendimą dėl 

krypties ir pakopos studijų akreditavimo, pagal vertinimo išvadose pateiktas 

rekomendacijas, tvirtina priemones krypties ir pakopos studijoms tobulinti bei vertinimo 

metu nustatytoms tobulintinoms veikloms įgyvendinti pagal studijų krypties programą (-

as) vykdančio (-ių) padalinio (-ių) (katedros ar instituto) parengtą ir šio (-ių) padalinio (-

ių) darbuotojų susirinkime suderintą priemonių planą-grafiką, vadovaujantis aprašo 1 

priede pateikta forma, per 3 (tris) mėnesius nuo Studijų kokybės vertinimo centro 

direktoriaus įsakymo paskelbimo dienos. Studijų krypties komiteto nariai gali siūlyti 

priemones krypties ir pakopos studijoms tobulinti bei vertinimo metu nustatytoms 

tobulintinoms veikloms įgyvendinti. Studijų krypties komitetas, patvirtinęs priemonių 

planą, perduoda jį Studijų tarnybai, kuri jį skelbia akademinei bendruomenei; 

5.2. numatytų priemonių įgyvendinimas – studijų krypties programą (-as) vykdantis (-ys) 

padalinys (-iai) įgyvendina numatytas priemones krypties ir pakopos studijoms tobulinti 

ir studijų krypties (-ių) komiteto nustatyta tvarak informuoja Studijų krypties komitetą 

apie vykdomas veiklas pagal numatytas priemones; 

5.3. numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsena – Studijų krypties komitetas atlieka krypties ir 

pakopos studijų tobulinimo rezultatų ir vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną 
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ir ne rečiau kaip kartą per metus teikia veiklos ataskaitą apie išorinio vertinimo 

rekomendacijų įgyvendinimo pažangą fakulteto (instituto) tarybai bei 6 p. numatytais 

terminais rengia išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaitą 

(toliau – Pažangos ataskaita). Pažangos ataskaita viešinama Klaipėdos universiteto 

tinklapyje bei teikiama Studijų kokybės vertinimo centrui. Pažangos ataskaitos pavyzdys 

pateikiamas aprašo 2 priede. 

6. Pažangos ataskaitos rengiamos, viešinamos ir teikiamos Studijų kokybės vertinimo centrui, 

atsižvelgiant į krypties ir pakopos studijų akreditavimo laikotarpį: 

6.1. ne vėliau kaip po 2,5 metų nuo krypties studijų akreditavimo, jei krypties ir pakopos 

studijos akredituotos 7 metų laikotarpiui; 

6.2. ne vėliau kaip po 1 metų nuo krypties studijų akreditavimo, jei krypties ir pakopos studijos 

akredituotos 3 metų laikotarpiui. 

 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Aprašas keičiamas, pasikeitus studijų kokybę reglamentuojantiems teisiniams ir norminiams 

dokumentams. 

 

____________________________ 

 



 

1 priedas 

 

PRIEMONIŲ KRYPTIES IR PAKOPOS STUDIJOMS TOBULINTI BEI VERTINIMO METU NUSTATYTOMS SILPNYBĖMS 

ŠALINTI PLANAS - GRAFIKAS  
 

Veiklos kryptis Priemonės Atsakingas 202... m.  

(ketvirčiai) 

202... m.  

(ketvirčiai) 

I II III IV I II III IV 

1.            

         

2.            

         

         

         

3.            

         

....            

 
 

Pritarta ...................................... katedros (instituto) 202... m. ....... mėn. ...... d. posėdžio nutarimu Nr. .......  

Katedros vedėjas (-a)  

Instituto direktorius (-ė) 

  

 (parašas) (vardas, pavardė) 

 

Patvirtinta ...................................... Studijų krypties komiteto 202... m. ....... mėn. ...... d. posėdžio nutarimu Nr. .......  

 

Studijų krypties komiteto pirmininkas   

 (parašas) (vardas, pavardė) 
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2 priedas 

 

IŠORINIO VERTINIMO REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO 

PAŽANGOS ATASKAITA 

 

Vertinamoji sritis  
Ekspertų rekomendacijos, pateiktos 

paskutinio vertinimo metu 

Rekomendacijų įgyvendinimo 

apimtis ir terminai  

Aukštosios mokyklos 

planuojami veiksmai 

vertinamojoje srityje ir 

terminai 

Pastabos 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
 

Studijų krypties komiteto pirmininko parašas 

 

     
Pareigos, vardas, pavardė  parašas  data 

 


