Studijų kokybės vertinimo centro tarybos veiklos 2016 m. ataskaita
2016 m. šešerių metų kadenciją pradėjo eiti antroji Studijų kokybės vertinimo centro taryba (toliau –
Taryba), sudaryta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-5
(abėcėlės tvarka):
Raimundas Balčiūnaitis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguotas atstovas;
Laimutė Balodė, Lietuvos Respublikos Seimo deleguota atstovė;
Paulius Baltokas, Lietuvos studentų sąjungos deleguotas atstovas;
Jūras Banys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotas atstovas;
Nadežda Filipova, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguota atstovė;
Renaldas Jurkevičius, Lietuvos universiteto rektorių konferencijos deleguotas atstovas;
Viktoras Senčila, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguotas atstovas;
Roma Survilienė, Lietuvos kultūros ir meno tarybos deleguota atstovė;
Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ deleguotas atstovas;
Gediminas Vitkus, Lietuvos mokslo tarybos kartu su Lietuvos mokslų akademija deleguotas atstovas;
Albertas Žalys, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro deleguotas atstovas.
2016 m. Taryba rinkosi į 7 posėdžius, kurių metu svarstė tiesiogiai su Studijų kokybės vertinimo centro
(toliau – Centras) vykdomomis funkcijomis susijusius klausimus, taip pat ir platesnius aukštojo mokslo
sisteminius klausimus.
2016 m. I-ajį ketvirtį Taryba išsirinko pirmininką (prof. Renaldas Jurkevičius) ir pirmininko pavaduotoją
(prof. Viktor Senčila), nagrinėjo ir išsakė nuomones dėl 2016 m. darbo plano, taip pat susipažino su Centro
2014-2016 m. Strateginiu planu, Tarybos darbo reglamentu bei kitais veiklai svarbiais dokumentais.
II-ajį 2016 m. ketvirtį Taryba svarstė ir patvirtino Centro 2015 m. veiklos ataskaitą, aptarė 2015 m. iškeltų
Tarybos veiklos tikslų įgyvendinimą ir išsikėlė naujus tikslus 2016 m. Šio posėdžio metu Taryba susipažino su
Centro kaip Lietuvos ENIC / NARIC centro savianalizės ir išorinio vertinimo rezultatais bei svarstė Centro
kokybės užtikrinimo metodikų pataisas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Prezidentės inicijuotas pataisas
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme bei Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatų
ir gairių naująją redakciją (ESG – 2015), taip pat nagrinėjo Centro pateiktą viešinimo veiklų koncepciją.
2016 m. IV-ajį ketvirtį Taryba svarstė Centro 2017-2019 m. Strateginio plano projektą, dėl jo teikė
pastabas ir siūlymus, o juos įgyvendinus, šį planą patvirtino. Taip pat Taryba susipažino su Centro kaip
kokybės agentūros atliktos savianalizės suvestine bei į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
sudarytą konkurso komisiją Centro direktoriui išrinkti delegavo Tarybos narius bei apsvarsčiusi pritarė
Centro 2017 m. darbo planui.

