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   Utenos kolegijai, 

Maironio g. 7, LT-28142 Utena Į 2012-01-23 Nr.  V8-4 
 

SPRENDIMAS 
DĖL AUKŠTOSIOS MOKYKLOS VEIKLOS ĮVERTINIMO 

2012-07-25  Nr. IV2-2   
 
2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-544 „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“ (Žin., 2011, Nr. 43-

2056) buvo inicijuotas Utenos kolegijos išorinis veiklos vertinimas. 
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (toliau – MOSTA) atliko Utenos kolegijos realiųjų išteklių 

vertinimą ir 2012 m. birželio 22 d. priėmė sprendimą Nr. Sp-IR-06/12 įvertinti Utenos kolegijos realiuosius 
išteklius teigiamai. 

Vadovaudamasis: 
• Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 43 straipsniu; 
• Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 (Žin., 2010, Nr. 113-5760);  
• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 2356 „Dėl 

įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2010, Nr. 155-7891);  
• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-544 „Dėl 

aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“ (Žin., 2011, Nr. 43-2056); 
• Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika (toliau – Metodika), patvirtinta Studijų kokybės 

vertinimo centro direktoriaus 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-01-135 (Žin., 2010, Nr. 128-6567); 
Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras) atliko Utenos kolegijos veiklos atitikties vertinimą. Centro 
pasitelkta tarptautinė ekspertų grupė parengė Utenos kolegijos veiklos atitikties vertinimo išvadas (toliau – 
eksportų vertinimo išvados), kuriuose siūloma Utenos kolegijos veiklos atitiktį vertinti teigiamai.  

Pažymėtina, kad ekspertų vertinimo išvados, vadovaujantis Metodikos 49 punktu bei Aukštųjų mokyklų 
vertinimo komisijos nuostatų, patvirtintų Centro direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1-01-53 (Žin., 
2010, 82-4370; 2011 Nr. 134-6401), 6.2 punktu, buvo svarstytos 2012 m. liepos 3 d. Aukštųjų mokyklų vertinimo 
komisijos (toliau – Komisija) posėdyje. Komisija rekomendavo Centrui pritarti Utenos kolegijos ekspertų 
vertinimo išvadoms. 

Centras, remdamasis MOSTA 2012 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. Sp-IR-06/12 dėl aukštosios mokyklos 
realiųjų išteklių vertinimo ir ekspertų vertinimo išvadomis, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją, 
vadovaudamasis Aprašo 21 punktu,   

p r i ėm ė  sprendimą  Utenos kolegijos  v e i k l ą  v e r t i n t i  t e i g i a m a i .  

Nesutikdami su šiuo Centro sprendimu, Jūs turite teisę, vadovaudamiesi Aprašo 26 puntu, per 14 dienų nuo 
šio sprendimo gavimo dienos pateiti skundą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui. 

Primename, kad, vadovaujantis Aprašo 25 punktu, Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų nuo vertinimo 
išvadų gavimo kreiptis į Centrą dėl akreditavimo.  
 

PRIDEDAMA. Utenos kolegijos ekspertų vertinimo išvadų (su vertimu į lietuvių kalbą) kopija, 20 lapų, 39 
puslapiai. 
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