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Europos aukštojo mokslo kokyb ės užtikrinimo nuostatos ir gair ės  
(EUA, ENQA, EURASHE, EQAR, ESU, Business Europe, Edu cation

international, 2005; nauja redakcija 2015)

• Kokybės užtikrinimo politika ir procedūros. 
• Studijų programų rengimas ir tvirtinimas. 

• Į student ą orientuotos studijos, mokymas ir
vertinimas.

• Studentų priėmimas, studijos, rezultatų įskaitymas ir pripažinimas.

• Dėstytojai
• Studijų ištekliai ir parama studentams.
• Informacijos valdymas.
• Viešas informavimas.
• Nuolatin ė studij ų program ų steb ėsena ir periodinis vertinimas.
• Periodiškas išorinis kokybės užtikrinimas (pagal Europos auštojo mokslo

kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires).



Europos aukštojo mokslo kokyb ės užtikrinimo nuostatos ir gair ės  
(EUA, ENQA, EURASHE, EQAR, ESU, Business Europe, Edu cation

international, 2005; nauja redakcija 2015)

Į student ą orientuotos studijos, d ėstymas ir
vertinimas

ESG 2015 ESG 2005

Institucijos turi užtikrinti, kad 

teikiamos studijų programos ir 

vertinimo procesas skatintų 

aktyvų  studentų mokymąsi 

bei atsakomybę už savo 

mokymąsi. 

Studentų pasiekimų vertinimo 

kriterijai, tvarkos bei 

procedūros turi būti nuosekliai 

taikomi bei skelbiami viešai.



Į student ą orientuotos studijos ir 
mokymas 

• Gerbia ir atsižvelgia į studentų ir jų poreikių įvairovę, 
sukuriant lanksčias mokymosi sekas;

• Esant poreikiui taikomos įvairios teikimo formos;

• Lanksčiai taiko įvairius pedagoginius metodus;

• Reguliariai vertina ir tobulina teikimo formas bei 
pedagoginius metodus;

• Skatina besimokančiojo savarankiškumą;

• Grįstas pagarbiais studentų ir dėstytojo tarpusavio 
santykiais;

• Yra aiškios procedūros studentų nusiskundimui tyrimui.



Vertinimo proceso kokyb ės 
užtikrinimas

• Vertintojai susipažinę su egzistuojančiais testavimo ir egzaminavimo 
metodais; jiems teikiama reikalinga įgūdžių tobulinimo šioje srityje 
parama;

• Vertinimo kriterijai ir metodai yra skelbiami iš anksto;
• Vertinimas sudaro galimybę studentams pademonstruoti kokiu lygiu 

jie įsisavino studijų siekinius. Studentams teikiamas grįžtamasis 
ryšis pagal poreikį ir savarankiško mokymosi klausimais;

• Jei įmanoma vertinimą vykdo daugiau nei vienas vertintojas;
• Vertinimo tvarka numato lengvinančias aplinkybes;
• Vertinimas yra nuoseklus, taikomas vienodai visiems studentams 

laikantis egzistuojančių vertinimo procedūrų;
• Yra formali studentų nusiskundimų procedūra.



Europos aukštojo mokslo kokyb ės užtikrinimo nuostatos ir gair ės  
(EUA, ENQA, EURASHE, EQAR, ESU, Business Europe, Edu cation

international, 2005; nauja redakcija 2015

Dėsty tojai

ESG 2015 ESG 2005

Institucijos turi užtikrinti 

tinkamą dėstytojų 

kompetenciją. Turi būti 

taikomi aiškūs ir skaidrūs 

personalo priėmimo ir 

pedagoginės kompetencijos 

pripažinimo procesai. 

Institucijoje turėtų būti 

galimybė įsitikinti, kad 

dėstytojai yra kvalifikuoti ir 

kompetentingi. Informacija 

apie tai turi būti prieinama 

išorės ekspertams, kurie savo 

vertinimą bei komentarus 

pateikia vertinimo išvadose.



Dėsty tojai

Institucijos užtikrina tinkam ą savo d ėstytoj ų 
kompetencij ą sukurdamos mokym ąsi  
palaikan čią aplink ą: 

• Yra ir taikomi aiškūs, skaidrūs personalo priėmimo 
procesai įvertinat pedagoginę kompetenciją;

• Yra sudaromos pedagoginės kompetencijos tobulinimo 
galimybės;

• Skatina glaudžią studijų ir mokslo integraciją;

• Skatina inovatyvių mokymo/si metodų bei naujų 
technologijų taikymą.



Į student ą orientuotos studijos :
iššūkiai

Naujos technologijos ≠ pedagogin ės inovacijos
• Į studentą orientuotos studijos siejamos su studijų 

rezultatais daugeliu atvejų, visų pirma, 
akcentuojant naujų technologijų taikymą.

• Pasigendama Dėstymo ir mokymosi strategijos 
pagrįstos konkrečia  pedagogine teorija, tradicija/
perspektyva. 

• Technologijų naudojimas negali būti savitikslis, taip 
pat tai nėra tinkamiausias studijų modernizavimo 
rodiklis!!!

The Changing Pedagogical Landscape - New ways of teaching and learning and their implications for higher
education policy”(Publications office of EU,2014)



The Higher Education Green Paper
Fulfilling our Potential: Teaching 
Excellence, Social Mobility and Student 
Choice
Department for Business, Innovation and 
Skills, November 2015, England



Vyriausyb ė teigia, kad TEF sieks

• Užtikrinti visiems studentams puiki ą mokymosi 
patirt į, kuri skatintų kūrybišką mąstymą, aktyvumą ir  
iniciatyvumą  bei pasirengimą profesinei karjerai

• Formuoti kultūrą, kurioje dėstymas ir moksliniai tyrimai 
turėtų vienodą statusą, o puik ūs dėstytojai gaut ų 
profesin į pripažinim ą bei tur ėtų karjeros galimybes 
tokias kaip ir žym ūs mokslininkai 

• Suteiktų studentams informaciją apie dėstymo kokybę 
• Pripažintų ir remtų institucijas, kurios sudaro sąlygas 

sėkmingai studijuoti studentams iš įvairių visuomenės 
socialinių sluoksnių 

• Remtųsi aiškiais į rezultatus orientuotais vertinimo 
kriterijais ir rodikliais



The Higher Education Green Paper
Fulfilling our Potential: Teaching Excellence, Soci al Mobility and Student 

Choice, Department for Business, Innovation and Skills, November 2015, 
England

Teaching Excellence Framework (TEF) Model
• TEF  vertinimus atlieka nepriklausoma ekspertų 

grupė
• Prestižas ir finansavimas (pagal pasiektą lygį)
• Keturi skirtingi įvertinimo lygiai 
• Nuolat tobulinami vertinimo kriterijai ir rodikliai
• Kiekybiniai rodikliai derinami su kokybiniais  

(institucijos informacija) 
• Vertinimo rezultatai viešai prieinami   potencialiems 

studentams, darbdaviams ir kt.  suinteresuotiesiems



Teaching Excellence Framework
Excellence in teaching and Learning, prof. A. Dean, University of Winchester
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Teaching Excellence Framework

Vertinimo sritys
• Dėstymo kokybė (teaching quality)
• Mokymosi aplinka (learning environment)
• Studentų pasiekimai, studijų rezultatai 

(student outcomes and learning gain)



Dėstymo kokyb ė

• Studentai skatinami kritiškai mąstyti, savarankiškai 
studijuoti, ugdomi jų intelektiniai gebėjimai. 
Studentai patenkinti dėstymo ir mokymosi kokybe.  

• Institucijos strateginis siekis  - ieškoti ir taikyti 
efektyviausius studentų intelektinio ugdymo 
būdus, įtraukti studentus į studijų programų 
tobulinimą, ugdyti studentų savarankiškumą bei 
atsakomybę už savo mokymąsi. 

• Studijų turinio, dėstomų dalykų, studijų ir vertinimo 
metodų efektyvumas ugdant studentų   gebėjimus.



Mokymosi aplinka

• Studijų strategija akcentuojanti  dėstymo 
meistriškumo bei mokymosi svarbą ir 
institucijos vadovybės parama strategijos 
įgyvendinimui

• Institucija turi aiškią   dėstymo meistriškumo 
vertinimo ir pripažinimo sistemą, sudaro 
aiškias pedagoginės karjeros galimybes 

• Sėkminga/efektyvi  studijų ir mokslo 
integracija



Student ų pasiekimai, studij ų 
rezultatai

• Studentų įgytos žinios ir gebėjimai bei 
pasirengimas profesinei karjerai 

• Studentams teikiamos paramos 
(akademinis ir profesinis konsultavimas) 
efektyvumas 

• Studijų pridėtinė vertė



Ačiū, kad klausėte☺

Inga.milisiunaite@cr.vu.lt


