
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

- dr. Olga Štangėj, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų magistrantūros Vadybos programos 
direktorė  
- Eglė Morkūnienė, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Socialinių ir humanitarinių mokslų 
katedros vedėja 
- Rima Mickienė, Lietuvos aukštosios  jūreivystės mokyklos Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai 
- dr. Indrė Čeponienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų centro vadovė 
- Eigirdas Sarkanas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas 
- dr. Inga Daukšienė, Mykolo Romerio universiteto Akademinių reikalų centro vadovė 
- Justas Kvedaravičius, Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentas  

Moderatorė Aurelija Valeikienė, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus pavaduotoja 

 

Piet Van Hove išrinktas Europos tarptautinio švietimo asociacijos (EAIE)   

viceprezidentu 2020-2022 metams. Vadovauja Tarptautinių santykių skyriui 

Antverpeno universitete (Universiteit Antwerpen), Belgijoje. Jo pareigos apima 

įvairius tarptautiškumo aspektus aukštajame moksle, tokius kaip universiteto 

lygmens tarptautiškumo politikos formavimas ir įgyvendinimas, tarptautinis 

bendradarbiavimas ir partnerių tinklų užmezgimas ir palaikymas. P. Van Hove 

aktyviai veikia keletoje profesinių asociacijų ir ne pelno siekiančiose organizacijose 

šalies bei tarptautiniu mastu, imdamasis vadovaujančių pareigų. Į jas įeina 

Flandrijos žinių erdvės asociacija (Flanders Knowledge Area), Akademinio 

bendradarbiavimo asociacija (ACA), NVO APOPO, minėtoji EAIE ir kt. 

 

Prof. dr. Chris Brink yra Niukastlio universiteto (University of Newcastle) 

profesorius emeritas, ėjęs rektoriaus pareigas, yra buvęs Pietų Afrikos 

Respublikoje Stelenbošo universiteto (University of Stellenbosch) rektoriumi ir 

prorektoriumi, taip pat prorektoriumi mokslinei veiklai Volongongo universitete 

(University of Wollongong) Australijoje. Iki tol ėjo profesoriaus bei Matematikos ir 

taikomosios matematikos katedros vedėjo pareigas Keiptauno universitete 

(University of Cape Town). Pietų Afrikos nacionalinis mokslo fondas reitingavo 

prof. Chris Brink kaip vieną iš pirmaujančių šalies mokslininkų. Jis yra dažnai 

kviečiamas įvairių universitetų ir organizacijų patariamosioms bei vertinamosioms 

veikloms. Profesorius žinomas dėl savo pilietinio universiteto idėjos, kurią jis 

formuluoja dviem klausimais: “Kame esame stiprūs”? ir “Kam savo stiprybėmis 

galime pasitarnauti?” (orig.k. ‘What are we good at?’, ‘What are we good for?’) 

 

Dr. Tony Bates turi didžiulę konsultavimo dėl nuotolinio mokymo įgyvendinimo 

ir organizavimo patirtį daugiau nei 40-yje šalių. Jis buvo vienas iš Atvirojo britų 

universiteto (British Open University) įkūrėjų, profesorius mokymo medijų tyrimų 

srityje ir Nuotolinio mokymo ir technologijų centro direktorius Britų Kolumbijos 

universitete (University of British Columbia), Kanadoje. Šiuo metu jis yra 

vyriausiasis Riersono universiteto (Ryerson University) tęstinio mokymo centro 

patarėjas, Contact North tyrėjas, Kanados Nuotolinio mokymo tyrimų asociacijos 

tarybos pirmininkas. Dr. T. Bates yra 12 plačiai žinomų knygų autorius; 

paskutinioji jo knyga išversta į dešimtį užsienio kalbų.  

Eigirdas Sarkanas yra Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas. Jis aktyviai 

veikia įvairiose darbo grupėse, komitetuose ir komisijose Lietuvoje ir užsienyje. 

Ne kartą yra dalyvavęs Studijų kokybės vertinimo centro, Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vyriausybės ir Seimo veiklose. Kaip LSS 

atstovas E. Sarkanas reguliariai dalyvauja Europos aukštojo mokslo, Bolonijos 

proceso politikos sričių veiklose. Atstovaudamas studentus, E. Sarkanas turi tikslą 

spręsti pirmiausia studentų kasdienybėje iškylančius sunkumus, tobulinti studijų 

procesą ir bendrai, Lietuvos aukštojo mokslo sistemą. Šiuo metu jis yra Vytauto 

Didžiojo universiteto Švietimo vadybos magistro programos studentas.  

 

Ben W Walker  yra mokytojų rengimo dėstytojas Derbio ir Mančesterio 

Metropolitano universitetuose (University of Derby, Manchester Metropolitan 

University) Jungtinėje Karalystėje, dėsto mokymosi ir mokymo disciplinas įvairiose 

programose, veda seminarus, praktines dirbtuves akademiniam personalui, turi 

asmeninio vadovavimo studentų darbams ir akademinės paramos teikimo patirties. 

Jo daktaro disertacijoje dėmesys skiriamas akademinei ir papildomai studentų 

paramai.  B. Walker yra kelių knygų bendraautorius,  aktyviai  publikuojantis savo 

straipsnius ir publikacijas, tad yra savo srities mokslinių tyrimų ir plėtros priešakyje.  

Šiuo metu taip pat yra JK mokymo ir konsultavimo asociacijos (United Kingdom 

Advising and Tutoring association, UKAT) pirmininko pavaduotojas.   

 

APVALAUS STALO DISKUSIJOS DALYVIAI 

 

Prof. dr. Airina Volungevičienė yra Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyviųjų 

studijų centro direktorė, profesorė, tyrėja ir projektų vadovė. Jos tyrimų laukas 

apima inovatyvių studijų formų tyrimus ir jų taikymą, profesorė dalyvavo 

daugiau nei 20-yje susijusių tarptautinių projektų, koordinavo 10-į.   Taip pat šiuo 

metu eina Europos nuotolinio ir e-mokymosi tinklo (EDEN) vadovaujančiosios 

tarybos pirmininkės pareigas, į kurias įeina darbas su daugiau nei 200 institucinių 

ir virš 1200 individualių asociacijos narių. Profesorė pirmininkauja ir Lietuvos 

nuotolinio ir e-mokymosi asociacijos (LieDM) tarybai. Dr. A. Volungevičienė yra 

viena iš pagrindinių tarptautinio mokslo žurnalo Educational technology in Higher 

Education (ETHE) redaktorių.  

Dr. Loretos Tauginienės išsilavinimas apima tarpdisciplinines švietimo klausimų 

studijas socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Į dabartines jos kaip Lietuvos 

Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierės pareigas įeina 

akademinio (tyrimų) sąžiningumo skatinimas Lietuvoje, dalis aukštojo mokslo 

politikos tyrimų bei šalies mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo kokybės tyrimai. 

Dr. L. Tauginienė yra afilijuotoji Hankeno Ekonomikos mokyklos (Suomijoje) 

tyrėja, taip pat kaip tyrėja yra dirbusi ir Vilniaus universitete bei Mykolo Romerio 

univesitete. Paskelbė virš 20 mokslo darbų, skaitė apie 15 pranešimų 

tarptautiniuose mokslo renginiuose, prisidėjo prie 4 tarptautinių projektų 

įgyvendinimo. 

 

KOKYBIŠKAS NUOTOLINIŲ STUDIJŲ ĮGYVENDINIMAS 
KONFERENCIJOS PRANEŠĖJAI 



 

 

VIETA: Zoom platformos ir video transliacijos 

Facebook paskyroje nuoroda teikiama 

 užsiregistravusiems dalyviams.

 

DATA: 2020m. gruodžio 15 d, 8:30. - 17:00 val. 

 

PRANEŠIMAI SKAITOMI lietuvių ir anglų 

kalbomis, diskusija vyks lietuvių kalba.  

 

Asmens duomenų apsauga: Renginio metu 

viešinimo tikslais bus fotografuojama. Jei 

pageidaujate, kad jūsų atvaizdo nuotraukose 

nebūtų, fotografavimo metu būsite informuoti, 

kad galėtumėte išjungti video kamerą.   

REGISTRACIJA:  

rugile.bluseviciene@skvc.lt 

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:  

+370 5 210 47771 

ivs@skvc.lt 

Facebook paskyra  @SKVCentras 

PRAKTINĖ INFORMACIJA 

Konferencija rengiama pagal SKVC įgyvendinamą 2014 – 2020 metų programavimo laikotarpio Europos 

Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio 

vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0002). 

 

DARBOTVARKĖ 
2020-12-15 Vilnius 

Ši konferencija yra viena iš kasmet SKVC organizuojamų tarptautinių 

konferencijų, skirtų šalies akademinei bendruomenei. Pandeminė situacija, 

sukelta Covid-19, privertė aukštąsias mokyklas teikti studijas išimtinai 

nuotoliniu būdu, studijas, kurios buvo parengtos dėstyti fizinėje erdvėje arba tik 

iš dalies panaudojant nuotolinio mokymosi elementus.  

Norime pakviesti gerbiamus ir plačiai savo srityje žinomus kalbėtojus kartu su 

konferencijos dalyviais apmąstyti esamą situaciją, jos padiktuotus iššūkius ir 

atsirandančias galimybes, paskatinti diskusiją aktualiais klausimais ir dalintis 

praktiniais sprendimais drauge su dėstytojais, studentais, aukštųjų mokyklų 

administracijos darbuotojais ir vadovais.  

 

         8.30 – 9.00  Registracija 

       9.00 – 9.20 Supažindinimas su darbo tvarka 
Sveikinimo žodis  
Almantas Šerpatauskas, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktorius  
 

9.20 – 10.05 Besikeičianti aukštojo mokslo misija 
Dr. Chris Brink, profesorius emeritas, buvęs Niukaslio universiteto (Jungtinė Karalystė) 
 

10.05 – 11.00 Nuotolinių studijų įgyvendinimas: efektyvus dėstymas ir studijų kokybės užtikrinimas 
Dr. Tony Bates, „Tony Bates Associates Ltd“ prezidentas ir vykdantysis direktorius 
(Kanada)   
 

11.05 – 11.20 Pertrauka 
 

11.20 – 12.05 Studentų įtrauktis nuotolinių studijų turinio planavimo kokybės perspektyvoje 
Prof. Dr. Airina Volungevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų instituto 
direktorė (Lietuva)  
 

12.05 – 12.45 Nuotolinių studijų akademinio sąžiningumo iššūkiai pandemijos metu 
Dr. Loreta Tauginienė, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė 
(Lietuva)  
 

12.45 – 13.30 Pertrauka 
 

13.30 – 14.05 Studijos karantino metu: studentų perspektyva  
Eigirdas Sarkanas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas (Lietuva)  
 

14.05 – 14.55 Mokymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo virtualioje aplinkoje metodas ar virtualus 
judumas 
Piet Van Hove, Antverpeno universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus direktorius (Belgija) 

14.55 – 15.10 
 
Petrauka  
 

15.10 – 16.00 Efektyvios personalizuotos studentų paramos prieš ir postkovidinėje aplinkoje teikimas 
Ben Walker, Mančesterio metropoliteno universiteto dėstymo akademijos vyr. dėstytojas 
(Jungtinė Karalystė) 
 

16.00– 17.00 Dalijimasis gerąja praktika ir apvalaus stalo diskusija  
Moderatorė Aurelija Valeikienė, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus 
pavaduotoja   
 
- dr. Olga Štangėj, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų magistrantūros 
Vadybos programos direktorė  
- Eglė Morkūnienė, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Socialinių ir humanitarinių 
mokslų katedros vedėja 
- Rima Mickienė, Lietuvos aukštosios  jūreivystės mokyklos Direktoriaus pavaduotoja 
akademinei veiklai 
- dr. Indrė Čeponienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų centro vadovė 
- Eigirdas Sarkanas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas 
- dr. Inga Daukšienė, Mykolo Romerio universiteto Akademinių reikalų centro vadovė 
- Justas Kvedaravičius, Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentas   

 

 

ANOTACIJA 

mailto:ivs@skvc.lt

