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 Vadovauja Vilniaus kolegijai nuo jos įkūri-
mo 2000 metais.

 G.Bražiūnas nuo 2008 m. dirbo Europos 
aukštojo mokslo kokybės registro komite-
te, Bolonijos proceso įgyvendinimo Lietuvos 
grupės nariu, Europos universitetų asociaci-
jos (EUA) institucinio aukštųjų mokyklų ver-
tinimo programos ekspertu.

 Nuo 2010 m. pavasario antrą kartą eina Lie-
tuvos kolegijų direktorių konferencijos prezi-
dento pareigas.

 G.Bražiūnas  pranešimus skaitė mokslinė-
se konferencijose, vykusiose Latvijoje, Ven-
grijoje, Belgijoje. Stažavosi Suomijoje, Vo-
kietijoje, Belgijoje. Apdovanotas Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laips-
nio medaliu.

Doc. dr. Gintautas Bražiūnas

Vilniaus kolegija tobulina 
studijø kokybës vadybà

 Šiandien Vilniaus kolegija užima koleginių 
studijų lyderės poziciją, pripažintą darbda-
vių, absolventų, ekspertų, visuomenės.

 2010 m. Europos Komisija suteikė VK Diplo-
mo priedėlio etiketę – tai yra pažymėjimas, 
jog Vilniaus kolegijos išduodami diplomų 
priedėliai atitinka kokybės standartus.

 Kolegija vykdo 49 studijų programas, o 4 
studijų programos dėstomos anglų kalba.

 Vilniaus kolegijoje studijuoja per 8.000 stu-
dentų, tarp jų – 30 užsienio piliečių, o šiemet į 
Vilniaus kolegiją įstojo dar 14 užsieniečių.

infoVK

Pernai paminėjusi savo veiklos de-
šimtmetį, didžiausia koleginių stu-
dijų įstaiga Lietuvoje toliau tobuli-
na vidinės studijų kokybės vadybos 
sistemos (VSKVS) modelį. Vilniaus 
kolegijoje (VK) jis bus parengtas ir 
įdiegtas iki 2013 metų vidurio.

 Europos aukštojo mokslo erdvėje Vilniaus kolegija yra aktyvus dalyvis.

 „Šiuo projektu turime pagrindinį tikslą 
– patobulinti VK vidinės studijų kokybės 
vadybos sistemą, prisitaikant prie Lietu-
vos studijų reformos poreikių ir Europos 
aukštojo mokslo erdvės kūrimo bei plėtros 
tendencijų”, – sako VK Kokybės valdymo 
skyriaus vedėjas Stasys Bučys.

VK vykdomo projekto metu numato-
ma parengti aktualų VSKVS modelį ir jo 
realizavimo priemones bei plėtoti kolegijos 
administracijos darbuotojų specialiuosius 
gebėjimus studijų kokybės vadybos užda-
viniams įgyvendinti. VSKVS modelį su-
darys koncepcija (pagrindimas), kolegijos 
veiklos procesų schema ir procesų rezul-
tatyvumo vertinimo kriterijai, laiko bei 
žmogiškųjų išteklių ir kitų kaštų optimi-
zavimas, stebėsena (rodiklių vertinimo ir 
priežiūros procedūros), informacijos pasi-
keitimo kanalai.

Europietiškas stilius
VSKVS modelis bus rengiamas vadovau-
jantis Europos aukštojo mokslo erdvės stu-
dijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir 
gairėmis. VSKVS komponentai (studijų 
kokybės, dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
potencialo, administravimo) bus suderin-
ti su Aukštųjų mokyklų išorinio vertini-
mo tvarkos aprašu. Kolegijos veiklos sąly-
goms bus adaptuoti tarptautinio EFQM 
(European Foundation for Quality Ma-
nagement) modelio elementai ir socialiai 
atsakingos veiklos tinklo Global Com-
pact principai.

Taip pat bus parengtas Kokybės vado-
vas, kurį sudarys kolegijos VSKVS strate-
gija, VSKVS procedūros, rodiklių suvesti-
nė. Bus patikslinta akademinio personalo 
ir administracijos darbuotojų atsakomy-
bė vidinėje kokybės vadybos sistemoje ir 
parengti Kokybės vadovo priedai: Studi-
jų programų rengimo ir savianalizės me-
todika bei Kolegijos veiklos savianalizės 
rengimo metodika.

Remiantis Europos aukštojo mokslo 
kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairė-
mis, Vilniaus kolegijoje numatyta sukurti 
ir įdiegti VSKVS integruotą informacinę 
sistemą. Ši sistema susidės iš atskirų modu-
lių. Į duomenų rinkimo ir rodiklių skaičia-
vimo bei stebėsenos modulį bus suvedami 
duomenys, pateikiamos ataskaitos pagal 
nurodytus rodiklius, rodiklių analizė įvai-
riais pjūviais. Modulis leis pačiam sukurti 
reikiamą rodiklį ir stebėti jo kitimą.

VSKVS tikslas yra ne tik nustatyti įvai-
rių kolegijos veiklos rezultatų kokybinius 
ir kiekybinius parametrus, bet ir panau-

Savo kasdienybę Kolegija kuria vadovaudamasi vertybėmis: bendruomeniškumu, nuoseklumu, visuotinumu, profesionalumu, akademiniu pranašumu.

doti šią informaciją kolegijos strateginiam 
priemonių planui bei jo įgyvendinimo 
procesams tobulinti. Todėl vykdant pro-
jektą įdiegta VSKVS bus išbandyta ir pri-
taikyta kolegijos integruotos plėtros stra-
tegijos įgyvendinimo 2012 m. rezultatų 
savianalizei. 

Tarptautiškumas
Per dešimtį savo gyvavimo metų Kole-
gija nemažai pasiekė tarptautiškumo 
srityje: subūrė patvarų tinklą su užsie-
nio partneriais, dalyvauja keliose pagrin-
dinėse aukštojo mokslo institucijas vieni-
jančiose tarptautinėse organizacijose ir jų 
tarybose, pati organizuoja šių organiza-
cijų bei kitas tarptautines konferencijas, 
yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis 
su Europos Sąjungos ir kitų šalių aukšto-
jo mokslo institucijomis, kasmet vykdo 
gausybę tarptautinių projektų, keičiasi 
studentais ir dėstytojais.

Šiandien populiarėjanti keliagubo kva-
lifikacinio laipsnio idėja priartėjo prie rea-
laus įgyvendinimo. 

Verslo vadybos fakulteto Tarptautinio 
verslo studijų programos studentai, pasi-

PROJEKTAS „VILNIAUS KOLEGIJOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS TO-
BULINIMAS“  finansuojamas ES 2007–2013 metų laikotarpio struktūri-
ninės paramos lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų pro-
gramos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“  priemonę Nr. VP1-2.1-
ŠMM-04-K  „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ 

rinkę studijas anglų kalba,  turi galimybę 
įgyti keliagubo laipsnio aukštojo mokslo 
diplomus: VK Verslo profesinio bakalau-
ro bei  Chambery aukštosios verslo mo-
kyklos  (Savoie, Prancūzija), Šiaurės Dani-
jos universitetinio koledžo (Aalborg) arba 
Utrechto taikomųjų mokslų universiteto 
(Utrecht, Olandija) diplomą.


