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DĖL ALYTAUS KOLEGIJOS VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO EKSPERTŲ GRUPĖS
SUDĖTIES IR VIZITO DATOS
Vadovaudamiesi Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų
kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-32, 25 punktu,
supažindiname Jus su numatoma ekspertų grupės, kuri atliks išorinį Alytaus kolegijos veiklos
vertinimą, sudėtimi:
1. Bastian Baumann (ekspertų grupės vadovas), nepriklausomas aukštojo mokslo
konsultantas, Europos kokybės užtikrinimo agentūros (EQAA European Quality Assurance
Agency) vadovas, Vokietijos Akademinių mainių tarnybos (DAAD Deutscher Academischer
Austauschdienst) ekspertas (Vokietija);
2. Ewa Kolanowska (ekspertų grupės sekretorė), nepriklausoma aukštojo mokslo
konsultantė, Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos (ENQA European
Association for Quality Assurance in Higher Education) ekspertė (Lenkija);
3. Hannele Tiittanen (akademinės bendruomenės narė), Lab taikomųjų mokslų universiteto
(LAB University of Applied Sciences) vyresnioji patarėja bei vedančioji slaugos studijų krypties
dėstytoja, Suomijos slaugos asociacijos narė (Suomija);
4. Doc. dr. Alberto De Marco (akademinės bendruomenės narys), Torino politechnikumo
(Politecnico di Torino) Vadybos ir gamybos inžinerijos fakulteto docentas, Portugalijos aukštojo
mokslo vertinimo ir akreditavimo agentūros (A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior) ekspertas (Italija);
5. Audrius Jasėnas (socialinių partnerių atstovas), Lietuvos pramoninkų konfederacijos
Mokslinių tyrimų ir technologijų, Švietimo politikos bei Aplinkosaugos ir žiedinės ekonomikos
komitetų narys, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros MITA ekspertas, VšĮ. „Intechcentras“
direktorius (Lietuva);
6. Ivan Jusis (studentų atstovas), Klaipėdos valstybinės kolegijos profesinio bakalauro
programos Bendrosios praktikos slauga trečio kurso studentas, Klaipėdos valstybinės kolegijos
Studijų kokybės gerinimo grupės narys (Lietuva).
Aukštajai mokyklai pageidaujant gauti daugiau informacijos apie šiuos ekspertus, kviečiame
kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centro paskirtą vertinimo koordinatorių.
Informuojame, kad vizitas į aukštąją mokyklą nuotoliniu būdu numatytas 2021 m. lapkričio
9 - 11 dienomis. Apie tikslesnę vizito darbotvarkę ir technines sąlygas informuosime vėliau.
Grupės darbą koordinuos Studijų kokybės vertinimo centro Institucinio vertinimo skyriaus
vyriausioji specialistė Jolanta Revaitienė.
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