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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 49 straipsniu; Aukštųjų 

mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos 

aprašu, vertinamosiomis sritimis ir rodikliais (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1529 ir Aukštosios 

mokyklos veiklos vertinimo metodika (toliau – Metodika), patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centro 

(toliau – Centras) direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-32, Centras atliko Vilniaus dailės 

akademijos veiklos išorinį vertinimą. Centro pasitelkta tarptautinė ekspertų grupė parengė aukštosios 

mokyklos veiklos vertinimo išvadas, kuriose aukštosios mokyklos veikla įvertinta teigiamai.  

Pažymėtina, kad ekspertų grupės parengtos vertinimo išvados, vadovaujantis Metodikos 41 punktu 

bei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos nuostatų, patvirtintų Centro direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. 

įsakymu Nr. V-2, 6.1 punktu, buvo svarstytos 2022 m. sausio 28 d. Aukštųjų mokyklų vertinimo 

komisijos (toliau – Komisija) posėdyje. Komisija pateikė motyvuotą siūlymą Centrui pritarti aukštosios 

mokyklos veiklos vertinimo išvadoms.  

Centras, remdamasis ekspertų išvadomis, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją, 

vadovaudamasis Aprašo 18 punktu,  

 

priėmė sprendimą Vilniaus dailės akademijos veiklą įvertinti teigiamai. 

 

Nesutikdami su šiuo Centro sprendimu, Jūs turite teisę, vadovaudamiesi Aprašo 30 punktu, per 10 

darbo dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos pateikti motyvuotą skundą Centro sudarytai apeliacinei 

komisijai. Šis sprendimas taip pat gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas – 

Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos. 

   

PRIDEDAMA:  

1. Aukštosios mokyklos vertinimo išvados, 33 lapai; 

2. Aukštosios mokyklos vertinimo išvadų vertimas į lietuvių kalbą, 32 lapai. 
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I. SANTRAUKA  
 

1. Išorinio vertinimo tikslas - remiantis išorinio vertinimo išvadomis nustatyti aukštosios 

mokyklos veiklos kokybę, sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos 

kokybės kultūrą, informuoti steigėjus, akademinę bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios 

mokyklos veiklos kokybę.  

2. Šios išorinio vertinimo išvados grindžiamos savianalizės suvestinėje pateiktais duomenimis, 

ekspertų grupės prašymu pateiktais papildomais duomenimis, Studijų kokybės vertinimo centro 

(toliau - SKVC) pateikta informacija ir vizitu į aukštąją mokyklą, kurio metu buvo surengti 

susitikimai su įvairiais socialiniais dalininkais. 

3. Ekspertų grupė buvo sudaryta vadovaujantis Ekspertų atrankos aprašu, patvirtintu SKVC 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149. Ekspertų grupės nariai: 

Grupės vadovė:  Dr. Annie Doona 

Vertinimo sekretorė:  Rowena Pelik 

Grupės nariai:  Prof. Ellen Marie Saethre-McGuirk (akademikė) 

Dr. Anu Allas (akademikė) 

Kazimieras Reimeris (socialinis partneris) 

Milda Gineikaitė (studentė) 

4. Vilniaus dailės akademija išorinio vertinimo metu buvo įvertinta teigiamai. 

5. Vertinamosios sritys: 

Vertinamoji sritis Įvertinimas balais* 

VALDYMAS 3 

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 3 

STUDIJŲ IR MOKSLO (MENO) VEIKLA 3 

POVEIKIS REGIONŲ IR VISOS ŠALIES RAIDAI 3 

*5 balai - puikiai - sritis yra išskirtinai gera nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje;  

4 balai - labai gerai - sritis yra labai gera nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų; 

3 balai - gerai – sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų;  

2 balai - patenkinamai - sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra trūkumų, kuriuos būtina pašalinti; 

1 balas - nepatenkinamai - sritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų. 

6. Nustatyti du gerosios praktikos pavyzdžiai; pateikta vienuolika rekomendacijų. 

https://www.skvc.lt/uploads/lawacts/docs/349_3c24730602f3906bb3af174e1e94badb.pdf
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II. ĮŽANGA 

2.1. Vertinimo eiga 

7. Vilniaus dailės akademijos (toliau - VDA arba Akademija) išorinį vertinimą organizavo 

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021 m. jį atliko tarptautinė ekspertų grupė (toliau - ekspertų 

grupė arba Grupė). Vertinimas atliktas vadovaujantis Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių 

aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vertinamosiomis 

sritimis ir rodikliais (toliau - Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1529 ir Aukštosios mokyklos veiklos 

vertinimo metodika (toliau - Metodika), patvirtinta SKVC direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. 

įsakymu Nr. V-32.  

8. Vadovaujantis Aprašu išorinis vertinimas atliekamas šiais etapais: aukštosios mokyklos 

parengtos savianalizės suvestinės pateikimas SKVC; ekspertų grupės sudarymas ir savianalizės 

suvestinės nagrinėjimas; ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą; išorinio vertinimo išvadų 

parengimas ir viešas paskelbimas; paskesnė veikla, kuria siekiama tobulinti aukštosios mokyklos 

veiklą, atsižvelgiant į išorinio vertinimo išvadas. 

9. Parengiamajame išorinio vertinimo etape ekspertų grupei buvo pateikta išsami savianalizės 

suvestinė (toliau - SS) su 71 priedu. Juose buvo pateikta išsami informacija ir patvirtinamieji 

duomenys. Ekspertų grupė Akademijos paprašė pateikti papildomą informaciją, įskaitant jos 

patalpose organizuojamų parodų programos lankomumo duomenis ir Rizikų registrą. SKVC 

pateikė ekspertų grupei papildomą informaciją apie Akademiją, kaip nustatyta Metodikoje (26 

punktas), įskaitant statistinius duomenis apie studentus ir darbuotojus; finansinius duomenis; 

ketinamų vykdyti ir vykdomų studijų programų vertinimų rezultatus, aukštosios mokyklos 

veiklos išorinio vertinimo rezultatus ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimų 

rezultatus; valstybės biudžeto asignavimus mokslinių tyrimų veiklai; Lietuvos Respublikos 

akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos informaciją dėl galimų akademinės 

etikos ir procedūrų pažeidimų. 

10. Vizitas į aukštąją mokyklą vyko 2021 m. lapkričio 16–18 dienomis po SKVC darbuotojų 

surengtų mokymų ir parengiamųjų ekspertų grupės posėdžių. Ekspertų grupė surengė nuotolinį 

vizitą į Akademiją, kur susitiko su 128 vidaus ir išorės socialiniais dalininkais. Dėl pasaulinės 

pandemijos išorinio vertinimo vizitas buvo organizuotas SKVC nuotoliniu būdu, 

naudojantis vaizdo konferencijų platforma „Zoom“. Po vizito ekspertų grupė virtualiai 

susitiko peržiūrėti ir suderinti padarytas išvadas bei pateiktas rekomendacijas. Vertinimo išvados 

buvo baigtos rengti susirašinėjimo būdu ir pateiktos SKVC.  

11. Vadovaujantis Aprašu išorinio vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla vertinama pagal 

šias vertinamąsias sritis, kurioms taikomi vertinimo rodikliai ir Metodikoje nustatyti kriterijai: 

Valdymas, Kokybės užtikrinimas, Studijų ir mokslo (meno) veikla, bei Poveikis regionų ir 

visos šalies raidai. Analizuodama surinktus duomenis, ekspertų grupė taip pat atsižvelgė į 

ankstesnio vertinimo, atlikto 2013 m., rekomendacijas. 

12. Vadovaujantis Aprašu išorinio vertinimo metu aukštosios mokyklos veiklos kiekviena 

vertinamoji sritis įvertinama vienu iš penkių įvertinimų: puikiai - 5 balai - sritis yra išskirtinai 

gera nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje; labai gerai - 4 balai - sritis yra labai gera 

nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų; gerai - 3 balai - sritis 

https://www.skvc.lt/uploads/lawacts/docs/353_08812eaefbb9c8239fa36d95b4b857d6.pdf
https://www.skvc.lt/uploads/lawacts/docs/354_a4b1788e5db0667d8b830c666d5ab1af.pdf
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plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų; patenkinamai - 2 balai - sritis tenkina minimalius 

reikalavimus, yra trūkumų, kuriuos būtina pašalinti; nepatenkinamai - 1 balas - sritis netenkina 

minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų. 

13. Sprendimas vertinti teigiamai priimamas, kai nei viena iš vertinimo sričių nėra įvertinta 

nepatenkinamai (1 balu). Sprendimas vertinti neigiamai priimamas, kai bent viena iš vertinimo 

sričių įvertinama nepatenkinamai (1 balu). 

14. Vadovaujantis Metodika ekspertų grupės parengtas vertinimo išvadas peržiūri SKVC ir 

išsiunčia jas aukštajai mokyklai, kad ši pateiktų pastabas dėl faktinių klaidų ir jomis grindžiamų 

įvertinimų. Ekspertų grupė, atsižvelgdama į aukštosios mokyklos pastabas (jei yra), patikslina 

išvadas ir pateikia jas SKVC.  

15. Ekspertų grupė gavo komentarų ir iš Vilniaus dailės akademijos bei juos apsvarstė. Dėl to 

išvadose buvo padaryta keletas neesminių pakeitimų. 

16. Kai ekspertų grupė apsvarsto aukštosios mokyklos pastabas (jei yra) ir baigia rengti išvadas, 

jas svarsto SKVC sudaryta išorinė Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija (toliau - Komisija). 

Remdamasis Komisijos pateiktu siūlymu, numatytu Komisijos nuostatuose, patvirtintuose SKVC 

direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-5, SKVC priima vieną iš sprendimų:  

- aukštosios mokyklos veiklą įvertinti teigiamai;  

- aukštosios mokyklos veiklą įvertinti neigiamai.  

Aukštoji mokykla turi teisę pateikti motyvuotą skundą Centro sudarytai apeliacinei komisijai. 

SKVC ir Apeliacinės komisijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

17. Remdamasis išorinio vertinimo sprendimu SKVC priima vieną iš šių sprendimų dėl 

aukštosios mokyklos akreditavimo:  

- akredituoti 7 metams, jei aukštosios mokyklos veikla įvertinama teigiamai;  

- akredituoti 3 metams, jei aukštosios mokyklos veikla įvertinama neigiamai;  

- neakredituoti, jei aukštosios mokyklos pakartotinio vertinimo metu aukštoji mokykla 

įvertinama neigiamai. 

18. SKVC sprendimą dėl išorinio vertinimo kartu su išorinio vertinimo išvadomis ir sprendimu 

dėl aukštosios mokyklos akreditavimo skelbia savo interneto svetainėje. Aukštoji mokykla 

sprendimą dėl aukštosios mokyklos vertinimo kartu su išorinio vertinimo išvadomis taip pat 

skelbia savo interneto svetainėje ir saugo jas iki kito išorinio vertinimo. 

 

2.2. Pagrindinė informacija apie aukštąją mokyklą 

19. Vilniaus dailės akademija yra Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta valstybinė aukštoji 

mokykla. Ši Akademija yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga. Ji buvo įkurta 

1793 m., kai dabartiniame Vilniaus universitete buvo įkurta Architektūros katedra. VDA yra 

vienintelė specializuota dailės, dizaino ir architektūros aukštoji mokykla Lietuvoje. 

20. VDA turi keturis fakultetus (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose) bei Vilniuje esantį 

Dailėtyros institutą, kuriame dirba dailės tyrėjai. 2020–2021 m. VDA studijavo 1563 studentai, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3c55b80321311eabe008ea93139d588/asr
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iš jų 30 nuolatinių studentų iš užsienio, 337 dėstytojai (212 visos darbo dienos ekvivalentų 

(VDDE)), 17 mokslo darbuotojų (12 VDDE) ir 287 administracijos ir kiti pagalbiniai darbuotojai 

(238 VDDE). Per 2016–2020 m. laikotarpį Akademiją iš viso baigė 1845 absolventai: 1278 

studentai baigė bakalauro studijas, 528 - magistrantūros studijas o 39 baigė meno ar mokslo 

krypties doktorantūros studijas. 

21. Vertinimo metu VDA siūlė 44 studijų programas 6 studijų kryptyse, t.y., architektūros, 

dizaino, dailės, medijų meno, meno objektų restauravimo ir menotyros, o iki 2020 m. siūlė ir 

vadybos krypties studijas. Akademijoje buvo vykdoma 20 bakalauro studijų programų, 1 

vientisųjų studijų programa ir 23 magistrantūros programos. VDA siūlo trijų krypčių 

doktorantūros studijas: dailės, dizaino ir menotyros. Institucija taip pat vykdė jungtinę dailės 

terapijos studijų programą su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir prisidėjo prie profesinių, 

Mokyklos pedagogikos studijų, rengiant dailės mokytojus Vilniaus universitete.  

22. Akademijai priklauso muziejus, galerijos ir parodų erdvės, biblioteka, leidykla, meno ir 

dizaino laboratorijos, Nidos meno kolonija, rezidencija Paryžiaus tarptautiniame menų 

miestelyje (Cité Internationale des Arts), praktikos ir poilsio bazė Mizaruose, parodų ir 

muziejaus erdvės Panemunės pilyje, o taip pat ir Meno inkubatorius Telšiuose. Taip pat, VDA 

yra Audiovizualinių menų industrijos inkubatoriaus akcininkė. 

 

III. VERTINAMŲJŲ SRIČIŲ ANALIZĖ 

3.1. Valdymas  

Valdymo sritis analizuojama pagal šiuos Metodikoje nustatytus rodiklius ir kriterijus.  

1.1. Aukštosios mokyklos strateginio veiklos plano atitiktis misijai, jo įgyvendinimo 

užtikrinimas: 

1.1.1. Strateginis veiklos planas atitinka aukštosios mokyklos misiją, mokslo ir studijų veiklą 

reglamentuojančius teisės aktus bei atsižvelgia į šalies mokslo ir studijų politikos, Europos 

aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatas; 

1.1.2. Strateginio veiklos plano dalys (esamos situacijos analizė, veiklos prioritetai ir tikslai, 

uždaviniai, įgyvendinimo priemonės, ištekliai, numatomi veiklos rodikliai) yra tinkamos ir 

pagrįstos; 

1.1.3. Vykdoma reguliari strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėsena, stebėsenos 

rezultatai panaudojami veiklos valdymo tobulinimui. 

23. Strateginio veiklos plano ir misijos suderinimas su atitinkamais kriterijais. VDA 

paskirtis, vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo reikalavimais, apibrėžta Akademijos statute.  

Plėtodama intensyvią meno ir mokslinę tiriamąją veiklą, turėdama visuotinai pripažintą aukštą 

reputaciją, Akademija siekia kurti, tobulinti ir skleisti meninės kūrybos, 2 meninių tyrimų ir 

socialinių bei humanitarinių mokslų žinias, ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, įnešančius 

reikšmingą indėlį į Lietuvos ir pasaulio visuomenę. (www.vda.lt/default/lt/dokumentai).  

Pagrindiniai vidiniai dokumentai yra Strategija 2020–2028 m., VDA 2012–2020 m. Integruotos 

plėtros strategija ir Strateginis veiklos planas. Rektoriaus metinėje ataskaitoje pateikiama 

naujausia informacija apie pažangą, padarytą įgyvendinant strateginius prioritetus. 

http://www.vda.lt/default/lt/dokumentai
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24. Vilniaus dailės akademijos Strategijoje 2020–2028 m. apibrėžiama VDA vizija „būti tarp 

geriausių dailės, dizaino ir architektūros universitetų pasaulyje“, o jos misija įvardinta kaip - 

„kurti Lietuvos dailės, dizaino ir architektūros ateitį, ugdyti jos kūrėjus ir tyrėjus“. 

25. Į VDA strateginius dokumentus yra įtraukti pagrindiniai elementai, atspindintys Lietuvos, 

kaip Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės dalies, politiką. Šiuose 

strateginiuose dokumentuose įvardijami siektini studijų, meninių ir mokslinių tyrimų rezultatai, 

bei tikslai skatinant studentus ugdyti savo talentus. Akademijos misija yra nuosekli visuose jos 

dokumentuose, o susitikimuose su rektoratu ir darbuotojais paaiškėjo, kad VDA vizija ir misija 

yra gerai ir vienodai suprantamos. 

26. Veiklos planavimas. 2019 m. liepos mėn. po konkurso buvo paskirta nauja Akademijos 

rektorė, profesorė Ieva Skauronė. Rektorės įsakymu 2019 m. buvo sudaryta darbo grupė, kuri po 

intensyvių konsultacijų su darbuotojais, studentais ir socialiniais partneriais parengė naują VDA 

strategiją. Ji buvo kuriama kartu su didele VDA bendruomenės narių grupe, dirbant komandiniu, 

visus įtraukiančiu būdu. Šio proceso metu buvo peržiūrėta Vilniaus dailės akademijos 2012–

2020 m. Integruotos plėtros strategija, o ekspertų grupė įsitikino, kad tai buvo naudinga siekiant 

sujungti įvairias VDA veiklos kryptis, kad būtų galima susidaryti visos institucijos pažangos iki 

2020 m. vaizdą. Buvo atlikta Akademijos SSGG analizė, kuri taip pat buvo įtraukta į naująjį 

strateginį planą. Susitikimo su Rektore metu ji teigė, kad VDA, peržiūrėdama išorės strategiją ir 

rengdama 2020–2028 m. Strategiją, išnagrinėjo strateginių prioritetų suderinimą, ieškodama, 

kokių priemonių reikia imtis ir kaip pasiekti numatytų rezultatų. Galutinį Vilniaus dailės 

akademijos Strategijos 2020–2028 m. tekstą 2019 m. gruodžio mėn. patvirtino Senatas, o vėliau - 

Taryba.  

27. Strategijoje 2020–2028 m. deklaruojamas VDA siekis daryti poveikį regioniniu, šalies ir 

tarptautiniu mastu. Tai - devynerių metų strategija, paremta pirmųjų trejų metų veiklos planu. 

Taip pat sudaromi metiniai veiklos planai, susiję su trejų metų planu. Užbaigus vidinius 

procesus, pavyzdžiui, sulaukus Tarybos patvirtinimo, VDA pateikia planų projektus ir finansinių 

asignavimų planus Lietuvos finansų ministerijai, kuri nustato, kokios lėšos bus skiriamos, kad 

VDA galėtų įgyvendinti savo strateginius planus. 

28. 2020–2028 m. Strategijoje pagrindiniai strateginiai tikslai išdėstyti pagal keturias sritis: 

Vertė ir kokybė, Ištekliai, Finansai, Vadyba ir procesai. Trejų metų veiklos plano, apimančio 

2020–2022 m., tikslas - padėti VDA įgyvendinti bendrą 2020–2028 m. strategiją. Šiam 

laikotarpiui buvo pasirinkti devyni prioritetiniai strateginiai tikslai, skirti studijų vertei ir kokybei 

didinti, materialiniams ištekliams optimizuoti, bei padėti VDA užsitikrinti didesnį finansavimą ir 

pasiekti geresnių valdymo rodiklių. Trejų metų plane nurodyti rodikliai, kuriais nustatomas 

numatomų pokyčių mastas. Tiesa, daugeliui jų būdingas tas pats tikslinis padidėjimas, todėl 

sunku pasakyti, ar visi jie yra realūs ir ar kelia vienodą iššūkį. Be to, VDA Strateginiame veiklos 

plane 2020–2022 m., kuriame išsamiai aprašomi pasiekti rezultatai, nepateikiama jokių nuorodų 

į priemones pažangai pasiekti ar jos vertinimą, atsižvelgiant į pasitelktus įrankius. Ekspertų 

grupė manytų, kad Akademijos proceso elementų susiejimas ir pažangos, pasiektos įgyvendinant 

tikslus, stebėsena bus gyvybiškai svarbūs siekiant institucijos užsibrėžtų tikslų. 

29. SS ir ją pagrindžiančiuose dokumentuose tvarumas nurodomas kaip pagrindinis VDA 

strateginis tikslas, o aukštoji mokykla yra parengusi ir „Žaliojo kurso“ dokumentą. Per 

susitikimą su rektoratu ekspertų grupė buvo patikinta, kad tvarumas apima daugybę priemonių, 
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įskaitant energijos vartojimo mažinimą. Rektorė informavo ekspertų grupę, kad VDA subūrė 

kelias institucijas ir bendradarbiauja su kitomis aukštosiomis mokyklomis, kad apsikeisdama 

idėjomis aptartų tvarumą ir padarytų pažangą (į tai buvo įsitraukę Švedijos, Vokietijos ir 

Jungtinės Karalystės universitetai).  

30. Rektorė taip pat pabrėžė, kad lygybės ir įvairovės plėtra yra strateginis tikslas, todėl buvo 

parengti lygybės planai, kuriais siekiama įgyvendinti pokyčius, susijusius su darbuotojų lyčių 

pusiausvyra, teisingesniu darbo užmokesčiu, reaguojant į judėjimą „Me Too“ ir sprendžiant 

struktūrines problemas, pavyzdžiui, neįgaliųjų patekimą į VDA pastatus. Susitikimuose su 

darbuotojais, studentais ir rektoratu šie ketinimai buvo tinkamai suprasti ir vertinami palankiai. 

Ekspertų grupė teigiamai įvertino rektorės pradėtą darbą ir iki šiol padarytą pažangą, pavyzdžiui, 

persvarstant atlyginimų skirtumų pagrindus ir nagrinėjant lyčių atstovavimą visuose 

organizacijos lygmenyse, įskaitant aukščiausiąją vadovybę. Ekspertų grupė ragina rektorę ir 

VDA toliau teikti pirmenybę būtent veiksmams šioje srityje. 

31. Keletas strateginio planavimo ir veiklos planavimo procesuose naudotų dokumentų, 

įskaitant Strateginį veiklos planą ir Integruotą plėtros strategiją, buvo įtraukti į SS priedus. Per 

susitikimus su Akademijos vadovybe ekspertų grupė buvo informuota, kad atskiri fakultetai ir 

katedros taip pat rengia savo metinius strateginius plėtros planus, kurie vėliau įtraukiami į 

rektoriaus planą, pateikiamą ir aptariamą Senate ir Taryboje. Nors ir atrodo, kad egzistuoja 

fakultetų lygmens veiklos planų rengimo mechanizmai, į juos nebūtinai ar nesistemingai 

įtraukiami darbuotojai, studentai ir ypač išorės socialiniai dalininkai. Ekspertų grupė mano, kad 

daugelį mechanizmų, leidžiančių prisidėti socialiniams dalininkams, būtų naudinga dar labiau 

formalizuoti. Grupės nuomone, veiklos planų gausa gali reikšti, kad planavimas nėra 

veiksmingas, o jų įgyvendinimas - neefektyvus. Kyla pavojus, kad svarbiems klausimams bus 

teikiami skirtingi prioritetai, kad ne prie visų išspręstų klausimų bus grįžtama arba kad jie nebus 

sistemingai analizuojami ir įgyvendinami. Kalbant apie strateginiam planui įgyvendinti 

reikalingus išteklius, ekspertų grupė iš akademinio personalo sužinojo, kad fiziniai ir kiti ištekliai 

(pvz., kažkokiam tikslui įgyvendinti reikalingas papildomas personalas) jiems buvo prieinami ir 

vertinami teigiamai. Akademijos vadovybė, įskaitant dekanus, prorektorius ir administracijos 

personalą, taip pat informavo ekspertų grupę, kad turi pakankamai darbuotojų strateginiam 

planui įgyvendinti ir stebėti. 

32. Stebėsena ir veiklos valdymas. Standartines strateginio veiklos plano stebėsenos ir 

įgyvendinimo procedūras reglamentuoja VDA Statutas, Senato ir Tarybos nuostatai ir jos 

atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus. Rektoriaus metinė ataskaita yra svarbus 

dokumentas, kuriame aprašoma pažanga, padaryta siekiant strateginių tikslų. Rektorė taip pat 

informavo ekspertų grupę, kad VDA atliekami pasirinktų veiklos sričių vidaus auditai, kurie 

vėliau atitinkamai įtraukiami į rektoriaus ataskaitą. Vidaus vertinimo ir institucijos tobulinimo 

veiklų procesai buvo patvirtinti susitikime su administracijos darbuotojais iš finansų ir kitų 

administracinių sričių. Ekspertų grupė nustatė, kad, nors ir yra vykdomi naudingi vidaus ir išorės 

auditai, priemonės, kuriomis grindžiami Akademijos strateginiai planai, galėtų būti stipriau ir 

veiksmingiau susietos su pagrįstais tikslais, orientyrais, lyginamąja analize (arba veiklos 

rodikliais), prioritetų nustatymu ir vertinimu, kad Akademija galėtų įgyvendinti savo tikslus. 

33. Siekiant užtikrinti strateginių tikslų stebėseną, į Strateginį veiklos planą yra įtraukta nemažai 

kiekybinių tikslų, tokių kaip, pvz., per trejus metus 20 procentinių punktų padidinti tokių sričių, 

kaip studentų, pasirinkusių studijas ar praktiką užsienyje, skaičių, į kiekvieną fakultetą 
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besikreipiančių studentų skaičių ir tarptautinio akademinio personalo skaičių. Veiklos plane 

pateikiami sėkmės rodikliai (pavyzdžiui, užsienio kvalifikacijų akademinis pripažinimas, 

stažuočių užsienyje skaičiaus padidėjimas ir atsakomybės didėjimas) padėsiantys VDA stebėti 

savo tikslus, tačiau ekspertų grupei nebuvo pateikta ataskaitų, kuriose būtų pateikti tokios 

stebėsenos įrodymai. 

34. Išorinė lyginamoji analizė yra svarbus komponentas, padedantis aukštajai mokyklai 

palyginti save tarptautiniu mastu ir suprasti kaip jos strateginiai tikslai susiję su pasaulinėmis 

problemomis ir pokyčiais. Ekspertų grupė domėjosi, kaip VDA lygina savo teikiamas paslaugas 

su kitomis aukštosiomis mokyklomis tarptautiniu mastu. Iš darbuotojų ir studentų Grupė 

sužinojo apie įvairias sąveikas tarptautiniu mastu, pvz. 2021 m. Akademija sėkmingai užėmė 

KUNO tinklo koordinatoriaus pareigas (nuo 2003 m. ji buvo KUNO tinklo narė), o į SS buvo 

įtrauktas Europos ir kitų projektų, kuriuose dalyvauja VDA, sąrašas. Vilniaus dailės akademija 

taip pat yra daugelio tarptautinių organizacijų, įskaitant ELIA, KUNO, Cirrus, NBAA ir 

Cumulus, partnerė. Nors buvo pažymėta, kad partnerysčių yra daug ir įvairių, susitikimuose su 

darbuotojais ir vadovybe nebuvo aišku, kaip partneriai buvo atrenkami, išskyrus asmeninius 

ryšius arba narystę projektų grupėse. Ekspertų grupė pripažįsta, kad tarptautinė veikla net ir 

žemiausiu lygmeniu gali būti svarbi strateginė priemonė, padedanti siekti veiksmingesnių 

partnerysčių. Vis dėlto, atsižvelgdama į tai, kad VDA turi ambicingų strateginių tikslų, susijusių 

su tarptautiškumo didinimu, ekspertų grupė rekomenduoja, kad VDA atidžiai pasirinktų 

lyginamuosius standartus ir nustatytų institucijas, kurios būtų gerosios praktikos pavyzdžiai (arba 

tinkamos lyginamosios institucijos) visame pasaulyje, su kuriomis būtų galima lygintis, taip pat 

strategiškai atrinktų tarptautinę veiklą ir partnerystes, į kurias būtų galima sutelkti dėmesį. 

Ekspertai mano, kad tai padėtų Akademijai įgyvendinti strategiškesnę ir veiksmingesnę 

tarptautiškumo politiką. 

35. Apskritai ekspertų grupė gali patvirtinti, kad VDA strategija ir strateginiai veiklos planai yra 

pilnai parengti ir juose nubrėžtos aiškios institucijos veiklos gairės. Akademijos strategija yra 

plataus užmojo ir pagirtina, VDA taip pat yra įdiegusi daugybę mechanizmų, skirtų stebėti, kaip 

įgyvendinami užsibrėžti tikslai, tačiau ekspertų grupė mano, kad reikia daugiau aiškumo, kaip 

bus pasiekti šie plataus užmojo tikslai. VDA parengė daugybę planų ir dokumentų, todėl, 

ekspertų grupės nuomone, reikės nustatyti prioritetus ir sutelkti dėmesį į pagrindinius atrinktus 

tikslus ir veiksmus. Ekspertų grupė teigiamai įvertino ambicingus Akademijos tikslus, tačiau 

pažymėjo, kad tokia plati misija ir vizija, atsižvelgiant į VDA dydį ir mastą, sukels nemažai 

iššūkių, jei aukštoji mokykla strategiškai nenustatys savo planų prioritetų. Ekspertų grupė norėtų 

paskatinti Akademiją apsvarstyti, ar ji tikrai gali įgyvendinti įvairius savo tikslus norimu lygiu ir 

kokybe.  

1.2. Aukštosios mokyklos procesų valdymo veiksmingumas: 

1.2.1. Nustatyta aiški valdymo, sprendimų priėmimo, atsakomybių paskirstymo struktūra; 

1.2.2. Atliekama reguliari procesų valdymo analizė, numatomos procesų tobulinimo prielaidos 

ir priemonės rizikų valdymui; 

1.2.3. Į valdymą pakankama apimtimi įtraukiami socialiniai dalininkai. 

36. Valdymo struktūra ir sprendimų priėmimas. Pagrindiniai VDA valdymo organai yra 

Taryba, Senatas ir Rektoratas. Tarybą sudaro devyni nariai: vienas studentų atstovybės atstovas, 

keturi darbuotojai ir keturi išorės atstovai; juos visus renka Senatas. Senatas turi 30 narių ir yra 
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atsakingas už akademinius reikalus: jame yra šeši studentų atstovai, išrenkami visuotinio 

studentų atstovybės susirinkimo metu, ir virš dvidešimt akademinio personalo atstovų. Rektoratą 

(rektoriaus komandą) sudaro aštuoni nariai: rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai ir 

Dailėtyros instituto direktorius. Susitikime su Rektoratu ekspertų grupė sužinojo, kad Taryba 

laikoma VDA valdymo organu, o Senatas - akademinio valdymo organu. Taryba yra atsakinga 

už Akademijos veiklos kryptis ir jos finansinę padėtį, o taip pat prižiūri Akademijos reputaciją ir 

padėtį Lietuvoje bei išorės santykius. Tuo tarpu Senatui tenka daugiau kasdienių pareigų ir 

atsakomybės už įvairius akademinius klausimus. 

37. Susitikime su Taryba ekspertų grupė sužinojo, kad jos funkcijas gana griežtai apibrėžia 

įstatymas; Taryba save apibūdino kaip parlamento aukštųjų rūmų atitikmenį ir teigė, kad VDA 

egzistuoja rektoriaus ir Senato sprendimų ir veiksmų kontrolės ir pusiausvyros sistema. Be kita 

ko, ekspertų grupė atkreipė dėmesį į didelį Tarybos posėdžių skaičių - daugiau nei reikalaujama 

pagal įstatymus - ir suabejojo, ar jie visi buvo būtini. Ekspertai išreiškė susirūpinimą, kad 

dažnesni Tarybos posėdžiai gali rodyti arba didelį Tarybos entuziazmą, arba skirtingų VDA 

valdymo organų vaidmenų neapibrėžtumą. Visa tai su rektore buvo aptarta paskutinio papildomo 

posėdžio metu ir ekspertų grupė buvo patikinta, kad visiems organams yra aiškūs jų vaidmenys ir 

funkcijos.  

38. Išorės socialiniams dalininkams taip pat atstovaujama Taryboje. Ekspertų grupė susitiko su 

dviem iš šių atstovų - muziejaus direktoriumi ir kito universiteto profesoriumi. Ekspertai 

sužinojo, kad šie išoriniai nariai prie VDA veiklos gali prisidėti formalios narystės Taryboje 

dėka, o taip pat naudodamiesi įvairiais neformalių konsultacijų ir keitimosi informacija 

mechanizmais visoje Akademijoje. Vienas iš socialinių partnerių, su kuriuo susitiko ekspertų 

grupė, pasakė, kad džiaugiasi būdamas Tarybos nariu, ir kad iki narystės Taryboje jis ilgai 

bendradarbiavo su vertinama Akademija. Jis nurodė, kad kėlė aktualius klausimus, pavyzdžiui, 

dėl studentų mokymo, jų integracijos į darbo rinką ir pan.  

39. Senatas yra akademinių reikalų valdymo organas. Jį sudaro 30 Akademijos renkamų narių, 

įskaitant 6 studentų atstovus, kuriuos renka VDA Studentų atstovybės visuotinis susirinkimas; jie 

atstovauja visiems keturiems VDA fakultetams. Senatas turi nemažai komitetų: Studijų kokybės, 

Meno ir mokslo, Strateginio planavimo ir ekonominių klausimų, o taip pat ir Akademinės etikos 

komisiją. Į visų Senato komitetų sudėtį įeina Senato nariai studentai. Akademinės tarybos bei 

Tarybos funkcijos ir sudarymo tvarka yra apibrėžtos Mokslo ir studijų įstatyme ir Akademijos 

Statute. Susitikime su Senatu dalyvavę darbuotojai ir studentai aiškiai suprato savo vaidmenį, o 

studentai teigė, kad jaučiasi galintys aktyviai dalyvauti Senato veikloje. 

40. SS buvo pateikta valdymo schema su aiškiai apibrėžtomis funkcijomis ir pareigomis bei 

aiškiu struktūros aprašu. Darbuotojai ir vadovybė, su kuriais susitiko ekspertų grupė, aiškiai 

suvokė sprendimų priėmimo struktūrą ir ribas ir galėjo aiškiai įvardyti savo vaidmenį šiame 

procese.  

41. Rektorė inicijavo Akademijos išteklių vertinimą, ir šis lėmė reikšmingą restruktūrizaciją 

2020 m. Ji ekspertų grupei teigė, kad taip buvo siekiama užtikrinti, jog struktūros leistų plėtoti 

Akademiją ir įgyvendinti jos strateginius tikslus. Programos ir struktūrinių pokyčių sąrašas buvo 

įtraukti į SS. Pagrindiniai pokyčiai apėmė fakultetų struktūrizavimą pagal vietovę, o ne pagal 

lokaciją ir studijų pakopas, dėl ko 2019 m. buvo panaikintas Vilniaus dailės akademijos 

Aukštųjų studijų fakulteto statusas.  
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42. Ekspertų grupė per keletą susitikimų su, pavyzdžiui, darbuotojais ir socialiniais partneriais, 

buvo informuota, kad naujosios rektorės įgyvendinti organizaciniai pokyčiai turėjo teigiamą 

poveikį ir pagerino Akademijos veiklą. Ne Vilniuje esančiuose fakultetuose studijuojantys 

studentai ir dirbantys darbuotojai iš esmės jautėsi integruoti į struktūras, nors kai kurie vertinimo 

dalyviai ir teigė, kad Vilniaus fakultetas dėl savo dydžio neišvengiamai buvo labiau 

dominuojantis. Nepaisant to, fakultetai apskritai jautėsi tinkamai atstovaujami sprendimų 

priėmimo lygmenyje ir aktyviai dalyvavo rengiant savo plėtros planus. Kai kurie dalyviai teigė, 

kad bendravimas su administracija ir Vilniaus kompleksu tapo geresnis ir efektyvesnis, nes su 

COVID-19 susijusio už(si)darymo metu buvo pradėta daugiau naudotis skaitmeninėmis 

komunikacijos priemonėmis. Ekspertų grupė ragintų VDA stengtis, kad iš to gaunamos naudos 

nebūtų prarastos. 

43. Pakeitimai Akademijoje daromi remiantis pagrindinių veiklos krypčių analize ir 

kolegialiomis diskusijomis. Pasiūlymai teikiami įvairiais būdais, pavyzdžiui, remiantis iniciatyva 

„iš apačios į viršų“, t. y., atsižvelgiama į fakultetų ir jiems pavaldžių padalinių pasiūlymus arba į 

išorės pasiūlymus. Ekspertų grupei buvo pateikta tai patvirtinančių pavyzdžių, kai pokyčiai buvo 

įgyvendinti studentams iškėlus tam tikrus klausimus, susijusius su, pvz., naujos studijų 

programos pradžia, o per susitikimą su Taryba ekspertai buvo informuoti, kad, remiantis 

socialinių partnerių išorės pasiūlymu, 2020 m. buvo reorganizuoti Keramikos kūrybos centras ir 

galerija „Argentum“. Ekspertų grupė turėjo galimybę susipažinti su keleto pokyčių 

veiksmingumo įrodymais. Ji ypač teigiamai vertina perėjimą prie fakultetų atsižvelgiant į 

vietovę, taip pat praktinių mokymosi išteklių ir laboratorijų sujungimą į bendrą, o ne katedrų 

kontroliuojamą padalinį ir išteklius. Tai neabejotinai buvo naudinga studentams ir jų mokymuisi.  

44. Grupė taip pat buvo informuota, kad fakultetai jaučiasi prisidedantys prie strateginių tikslų 

formavimo. Vienas iš dekanų, su kuriuo susitiko ekspertų grupė, pasakojo, kad jis siekia 

supažindinti fakultetą su strateginiais tikslais, o tada deleguoja tikslus įvairioms fakulteto 

funkcinėms sritims, kurios atsiskaito už pažangą, padarytą įgyvendinant šias strategines sritis. 

Ekspertų grupei taip pat buvo pasakyta, kad egzistuoja mechanizmai, skirti ataskaitų teikimui 

aukštesnėms Akademijos valdymo institucijoms ir komunikacijai žemyn tarp skirtingų valdymo 

lygių. Pavyzdžiui, kiekvienas akademinio ir funkcinio padalinio vadovas rengia metines savo 

srities veiklos ataskaitas. Jas svarsto skyrių komitetai ir, gavę pritarimą, teikia tvirtinti rektorei.  

45. Pagrindiniai renkami kokybiniai ir kiekybiniai duomenys: 1) pagrindinis veiklos rodiklis 2) 

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatai, 3) duomenys apie studentus, įskaitant: 

studentų dalyvavimą tarptautinio mobilumo veikloje, skirtoje studijoms ir mokymui, ir 

absolventų įsidarbinimo ir karjeros duomenis. Ataskaita, kurioje pateikiama išsami informacija 

apie Strateginio veiklos plano įgyvendinimą ir visos VDA veiklą, skelbiama VDA intranete ir 

atskirame leidinyje, kuris platinamas visiems fakultetams ir katedroms. Veiklos rodiklius 

analizuoja atsakingi funkciniai padaliniai, jie aptariami su studijų ir mokslo padaliniais, siekiant 

išsiaiškinti problemas ir numatyti priemones veiklos efektyvumui didinti. 

46. Studijų programų komitetai (SPK), kurių nariais yra ne tik studentų, bet ir darbuotojų 

atstovai, yra svarbus valdymo ir kokybės komponentas. Darbuotojai, studentai ir vadovybė juos 

vertino kaip veiksmingus. Komitetai vadovaujasi VDA Studijų programų komitetų nuostatais ir 

yra atskaitingi studijų prorektoriui.  
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47. Studentų atstovybės (SA) atstovavimo sistema studentams buvo suprantama. Iš susitikimų 

ekspertų grupei buvo aišku, kad SA yra įtraukta į sprendimų priėmimą Akademijoje. SA 

kiekvieną semestrą rengia visų programų ir katedrų studentų susirinkimus ir ragina studentus 

kreiptis į ją iškilus problemai. Tačiau ekspertų grupė taip pat buvo informuota, kad kai kuriems 

studentams, kurie nėra studentų atstovybės nariai, studentų atstovybės vaidmuo buvo ne toks 

aiškus, bei jie tiksliai nežinojo kaip ir kokiais būdais su ja bendrauja platesnis studentų ratas. 

Visoje Akademijoje ekspertų grupei buvo pateikta daug pavyzdžių, kaip studentų balsas yra 

išgirstas ir kaip studentų nuomonė ir poreikiai formuoja ir keičia paslaugų teikimą. Studentų 

atstovybė žinojo savo vaidmenį ir apskritai dirbo gerai, nors Akademija galėtų padėti Studentų 

atstovybei palaikyti ryšius su visais studentais, kad visi žinotų apie jos vaidmenį ir atstovavimą. 

48. Ekspertų grupė nustatė, kad Akademija turi demokratinę struktūrą, kurioje dauguma pokyčių 

iniciatyvų kyla iš studijų programų ir kurios vėliau yra perduodamos fakultetams, o vėliau - 

Rektoratui ir Senatui. Vykusiuose susitikimuose ši struktūra buvo apibūdinta kaip demokratinė ir 

organiška. Akademijos nuomone, šios organiškos demokratinės struktūros veikia gerai, tačiau 

ekspertų grupė laikėsi nuomonės, kad kartais dėl tokių struktūrų gali pradėti trūkti aiškumo 

teikiant ataskaitas ir generuojant idėjas. Norint to išvengti, reikia aiškiai dokumentuoti 

sprendimų priėmimo procesą ir jame dalyvaujančių asmenų vaidmenis, o taip pat aiškiai 

iškomunikuoti, kaip studentai, darbuotojai ir kiti asmenys gali tinkamai pateikti savo 

susirūpinimą keliančius klausimus ir pasiūlymus. 

49. Veiklos ir rizikos valdymas bei procesų tobulinimas. Rizikos valdymas yra svarbi veikla 

bet kuriai organizacijai, ypač universitetui, turinčiam daug įsipareigojimų studentams ir 

visuomenei apskritai. Išsamus rizikos nustatymas ir valdymas atskleidžia, kad organizacija gerai 

suvokia savo veiklą, privalumus ir trūkumus, bei turi atvirumu grįstą santykį su savo socialiniais 

dalininkais, su kuriais dalijasi tikru išorinių ir vidinių iššūkių atspindžiu. Ekspertų grupei rektorė 

pasakojo, kad VDA riziką valdo skirtingi skyriai, pavyzdžiui, finansų ir (arba) apskaitos arba 

studijų programų skyriai.  

50. Visgi, Akademija negalėjo pateikti ekspertų grupei pakankamai išsamaus Rizikų registro, 

kai jos buvo paprašyta. Ekspertų grupė primygtinai rekomenduoja parengti ir įgyvendinti išsamų 

Rizikų registrą, taip pat rizikos prisiėmimo ir vertinimo politiką, o rektorate ir Taryboje įdiegti 

reguliaraus vertinimo procesą. 

51. Socialinių dalininkų dalyvavimas valdymo procesuose. Socialinių dalininkų dalyvavimas 

yra tinkamas ir pakankamas ir apima išorės socialinius dalininkus, studentus ir darbuotojus. 

Akademijoje kiekvienas, nuo studento iki vadovo, turi galimybes išreikšti savo nuomonę ir būti 

išgirstu. 

1.3. Informacijos apie aukštosios mokyklos veiklą viešumas ir jos valdymo veiksmingumas: 

1.3.1. Sistemingai kaupiami ir analizuojami duomenys apie veiklą, jos rezultatus (įskaitant 

studentų įsidarbinimo ir absolventų karjeros stebėseną), duomenys panaudojami aukštosios 

mokyklos veiklai tobulinti; 

1.3.2. Informacija apie aukštosios mokyklos veiklą yra aiški, tiksli ir prieinama akademinei 

bendruomenei bei visuomenei, reguliariai teikiama steigėjams, juridinio asmens dalyviams. 

52. Duomenų rinkimas ir analizė bei jų panaudojimas veiklos tobulinimui. Paskutinį kartą 

Akademijos institucinis vertinimas buvo atliktas 2013 m., po kurio buvo pateikta nemažai 

rekomendacijų. Ekspertų grupė pažymėjo, kad daugelis rekomendacijų buvo įgyvendintos ir dėl 
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to aukštosios mokyklos veikloje pastebimas patobulėjimas. Pavyzdžiui, ankstesnėse vertinimo 

išvadose buvo pažymėta, kad VDA neturi darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos, ir nurodyta, 

kad reikia parengti nuolatinio profesinio tobulėjimo (NPT) politiką ir skirti jai lėšų. Akademija į 

tai atsižvelgė ir dabar VDA metiniame biudžete jau yra numatytos lėšos darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimui, be to, sudarytas preliminarus metinis mokymų, seminarų ir konferencijų 

planas.  

53. Visgi, paskutiniame vertinime taip pat buvo pateikta keletas rekomendacijų, kurios, ekspertų 

grupės nuomone, nebuvo pilnai įgyvendintos. Pavyzdžiui, paskutinėse vertinimo išvadose buvo 

pabrėžti VDA tikslai susiję su tarptautiškumu, ir rekomenduota parengti tarptautiškumo 

strategiją. Susitikime su rektoratu buvo patvirtinta, kad Akademija neturi atskiros tarptautiškumo 

strategijos; tarptautiškumas yra integruota institucijos strategijų dalis. Tokia integracija galimai 

nepadeda Akademijai apžvelgti daromos pažangos ir įgyvendinti savo su tarptautiškumu 

susijusius siekių. 

54. VDA yra įdiegusi keletą veiklos stebėjimo ir duomenų rinkimo mechanizmų, kuriais 

remiantis priimami sprendimai. Pagrindinis vidaus mechanizmas, skirtas tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimui stebėti, yra metinė rektoriaus ataskaita. Susitikimų su socialiniais dalininkais 

metu ši ataskaita buvo ne kartą minima, o skirtingos katedros teigė pastebėję, kad jų atskiros 

ataskaitos naudojamos galutiniam rektoriaus ataskaitos turiniui formuoti.  

55. Ekspertų grupė patvirtino, kad yra gerai nustatyta tvarka, kaip rinkti studentų atsiliepimus, 

naudojant įvairias studentų apklausas, ir kad katedros ir fakultetai nuolat aptaria ir analizuoja 

gautus rezultatus. Per susitikimus su akademiniu personalu ir vadovybe ekspertų grupė 

pastebėjo, kad, siekiant gauti grįžtamąjį ryšį, pernelyg pasikliaujama studentų apklausomis. 

Savianalizės suvestinėje buvo pastebėtas mažas atsakymų į apklausas skaičius, o ekspertų grupei 

buvo pranešta apie planus pagerinti šį skaičių, pavyzdžiui, padarant klausimynus paprastesniais, 

tačiau nebuvo pateikta įrodymų, kad buvo ieškoma kitų grįžtamojo ryšio gavimo mechanizmų 

(pavyzdžiui, focus grupių) naudojimo. 

56. Atsižvelgdama į tai, kad grįžtamasis ryšys fiksuojamas apklausomis, ekspertų grupė 

pažymėjo, kad daug dėmesio buvo skiriama apklausų sisteminimui visoje institucijoje, kad būtų 

užtikrintas jų dažnumas, ir ieškoma būdų, kaip padidinti respondentų skaičių. Buvo sustiprinta 

absolventų karjeros stebėsena, už kurią tapo atsakinga centrinė administracija.  

57. Verta paminėti, kad ekspertų grupė nebuvo informuota apie jokias formalias socialinių 

partnerių grįžtamojo ryšio apklausas, tačiau jie sakėsi galėję pareikšti savo nuomonę įvairiais 

neformaliais būdais, pvz., bendraudami tiesiogiai su darbuotojais. Socialinių partnerių nuomonė 

renkama jiems atstovaujant valdymo organuose, pvz., Taryboje, taip pat dalyvaujant įvairiuose 

VDA projektuose ir partnerystėse, kur jie gali teikti pasiūlymus. Socialiniai partneriai, su kuriais 

susitiko ekspertų grupė, teigė, kad į jų nuomonę visada atsižvelgiama, tačiau ekspertų grupė 

pabrėžė, kad tai vyksta įvairiomis neformaliomis priemonėmis, taip pat per oficialius 

atstovaujamuosius organus ir kad tiems, kurie nėra atstovaujamuosiuose organuose, galėtų būti 

naudinga formalesnė sistema. Taigi, ekspertų grupė rekomenduoja Akademijai sukurti 

formalesnes struktūras, kurios užtikrintų sistemingą socialinių partnerių nuomonės rinkimą.  

58. Informacijos tikslumas ir prieinamumas. Ekspertų grupė pastebėjo, kad Akademijos 

interneto svetainėje apie įstaigą pateikiama daug ir išsamios informacijos tiek lietuvių, tiek anglų 

kalbomis. Informacija apie programas, stojimo reikalavimus, stipendijas, mokslinių tyrimų 
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iniciatyvas ir akreditacijos statusą pateikiama aiškiai ir suprantamai. Metinė veiklos ataskaita 

skelbiama kiekvienais metais ir pateikiama atitinkamoms įstaigoms ir institucijoms. Ataskaitose 

pateikiama informacija apie svarbiausių strateginių tikslų įgyvendinimą, taip pat informacija apie 

studentų sėkmę ir dalyvavimą projektuose bei meninėje veikloje. 

1.4. Personalo valdymo veiksmingumas: 

1.4.1. Nustatyti ir taikomi aiškūs ir skaidrūs akademinio ir neakademinio personalo 

formavimo, valdymo, vertinimo principai ir procedūros; 

1.4.2. Aukštoji mokykla turi pakankamai akademinio (įvertinant nuolat institucijoje dirbantį 

akademinį personalą) ir neakademinio personalo iškeltiems veiklos tikslams pasiekti; 

1.4.3. Akademinio ir neakademinio personalo kvalifikacija yra tinkama aukštosios mokyklos 

tikslams pasiekti; 

1.4.4. Sudaromos sąlygos akademiniam personalui tobulinti pedagoginei ir mokslinei veiklai 

reikalingas žinias ir gebėjimus; 

1.4.5. Sudaromos sąlygos neakademiniam personalui tobulinti kompetencijas. 

59. Personalo formavimas, valdymas ir vertinimas. Personalo atrankos ir įdarbinimo tvarką 

reglamentuoja Mokslo ir studijų įstatymas ir kitos statutinės nuostatos. Personalo funkcijos ir 

pareigos yra apibrėžtos pareigybių aprašymuose, infrastruktūroje ir atskaitomybės ribose.  

60. Vadovaudamasi nustatytais tikslais, susijusiais su lygybe ir įvairove, VDA renka statistinius 

duomenis apie darbuotojų lytį ir amžių. 2016 m. pedagoginį personalą sudarė 40,8 % moterų ir 

59,2 % vyrų. 2020 m. - 44,5 % moterų ir 55,5 % vyrų. Vertinant pagal amžių, nuo 2016 m. 

daugėja 25–34 m. ir 45–54 m. amžiaus grupės dėstytojų, o vyresnių nei 65 m. amžiaus grupės 

dėstytojų mažėja. VDA stengiasi paraginti daugiau jaunų specialistų siekti akademinės karjeros.  

61. Darbuotojų, dirbančių bent puse etato, skaičius padidėjo nuo maždaug 60 % 2018 m. iki 61 

% 2020 m. VDA savo SS nurodė, kad siekia išlyginti dėstančių ir meno (dailės) tyrimus 

atliekančių darbuotojų skaičių. Suvestinėje išvardyta nemažai meno (dailės) tyrimų ir meninės 

veiklos sričių, kuriomis užsiima VDA darbuotojai.  

62. Susitikime su rektoratu ekspertų grupė buvo informuota apie padarytus svarbius pakeitimus, 

susijusius su atlyginimų ir darbo krūvio apskaičiavimu. Kadangi vadovybė ir darbuotojai apie 

juos atsiliepė teigiamai, sakydami, kad dabartinis procesas jiems atrodė teisingesnis nei 

ankstesnis, ekspertų grupė šiuos pakeitimus taip pat vertina gerai. 

63.  VDA taikomas standartinis atestacijos procesas, atitinkantis nacionalines teisės aktų 

nuostatas, pagal kurias dėstytojai vertinami kas penkerius metus. Į atestacijos komisijos sudėtį 

įeina nariai iš VDA ir kitų Lietuvos universitetų. Ekspertų teigimu, dėstytojai, su kuriais susitiko 

ekspertų grupė, supranta šį procesą ir tai, ką jie turi daryti. Paklausus, kas nutiktų, jei dėstytojas 

nebūtų atestuojamas, ekspertų grupei buvo atsakyta, kad taip dar nebuvo nutikę. Ekspertai mano, 

kad reikėtų daugiau dėmesio skirti sistemingam ir individualiam nuolatiniam profesiniam 

tobulėjimui (NPT), siekiant padėti darbuotojams pašalinti trūkumus prieš atestacijos procesą arba 

išspręsti jo metu nustatytas problemas. 

64.  Akademijos veiklos savianalizės procese naudojamas akademinio personalo klausimynas, o 

ekspertų grupei buvo pateikta jo kopija, į kurią įtraukti klausimai apie aiškų studijų procesą, 

infrastruktūrą, informavimą, NPT, mokslinius tyrimus ir dėstytojų nuomonę. Susitikimuose su 

dėstytojais jie teigė, kad į jų pastabas ar pasiūlymus buvo atsižvelgiama, o šie buvo išsakomi 

arba per neformalius pokalbius, arba per oficialias katedrų ir fakultetų ataskaitas. Akademija 
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minėtus klausimynus teikė ir neakademiniams darbuotojams, o apklausų rezultatai parodė, kad 

šie darbuotojai jaučia paramą atlikdami savo pareigas ir pateikė teigiamų pastebėjimų tokiose 

srityse kaip emocinė gerovė ir profesinio tobulėjimo galimybės. Tai patvirtinantys pavyzdžiai, 

pvz., personalo kvalifikacijos kėlimo galimybės, buvo pateikti ekspertų grupei susitikimo su 

neakademiniu personalu metu. 

65. Personalo pakankamumas. VDA pateikti duomenys parodė, kad per pastaruosius 

penkerius metus darbuotojų skaičius smarkiai nepadidėjo. Tai buvo paaiškinta tuo, kad nebuvo 

didelio programų ar studentų skaičiaus augimo. Darbuotojų ir studentų skaičiaus santykis yra 

labai palankus, o dėstytojai, studentai ir absolventai, su kuriais susitiko ekspertų grupė, teigė, kad 

tai yra viena iš stipriųjų vertinamos institucijos pusių. SSGG analizėje kaip sritis, į kurią reikėtų 

atkreipti dėmesį, pažymėtas COVID-19 laikotarpiu sumažėjęs administracijos darbuotojų 

skaičius. Per susitikimą su vadovybe ir personalo skyriaus darbuotojais ekspertų grupė buvo 

informuota, kad taip atsitiko tik dėl to, kad COVID-19 laikotarpiu nereikėjo tiek daug 

administracijos darbuotojų ir kad tai bus ištaisyta.  

66. Personalo kvalifikacija, akademinio personalo žinių ir įgūdžių bei neakademinio 

personalo kompetentingumo gerinimas. Susitikimų su Akademijos darbuotojais metu buvo 

paminėta labai daug teigiamų su mokymu ir profesiniais įgūdžiais susijusios paramos, kurią 

VDA jiems teikia, pavyzdžių. Įgyvendinus vieną iš 2013 m. vertinimo rekomendacijų, buvo 

pertvarkytas akademinio personalo NPT procesas. Ekspertų grupė buvo informuota, kad 

ankstesnė administracija parengė planą, kaip reaguoti į rekomendacijas pasitelkiant planus su 

rodikliais ir priemonėmis. NPT procesas prasidėjo nuo dėstytojų klubo, suteikusio galimybę 

diskutuoti svarbiais klausimais, įkūrimo ir vystėsi toliau; dabar NPT skiriami tiksliniai fondai, 

lėšos, kurios nuo 4856 EUR 2016 m. išaugo iki 7751 EUR 2020 m. 

67. Ekspertų grupei pateikti pavyzdžiai apie nuolatinį profesinį tobulėjimą apėmė visus 

Akademijos padalinius, o personalo nariai pasakojo apie galimybę lengvai gauti finansavimą, 

vykti į tarptautines keliones, susijusias su atitinkama akademine ir mokslo veikla, arba dalyvauti 

įvairiose Europinėse iniciatyvose. Buvo minima parama straipsnių publikavimui, dalyvavimui 

„Erasmus+“ vizituose, techniniams mokymams, susijusiems su laboratorijomis ar konkrečiomis 

įgūdžių sritimis. Susitikimo su administracijos darbuotojais metu ekspertų grupė sužinojo apie jų 

dalyvavimą nuolatinio profesinio tobulėjimo veiklose, pavyzdžiui, teisiniuose ir finansiniuose 

mokymuose. 

68. Kaip ir kiti universitetai, VDA turėjo reaguoti į COVID-19 pandemiją ir pereiti prie 

nuotolinio mokymo ir mokymosi. Ekspertų grupė buvo informuota apie darbuotojams ir 

studentams rengiamus mokymus, pvz., techninių įgūdžių mokymus. Ekspertų grupė atkreipė 

dėmesį į VDA ketinimą ateityje kai kuriose programose taikyti mišrųjį mokymąsi ir 

rekomenduoja apsvarstyti galimybę rengti pedagoginius mokymus ir mokymus apie mokymo 

planavimą, kurie padėtų darbuotojams taikyti šį mokymo(si) metodą.  

69. Per vizito į aukštąją mokyklą metu vykusius susitikimus buvo paminėtos darbuotojų 

tarptautinio mobilumo galimybės. Ekspertų grupė sužinojo apie konferencijas, vizitus ir 

viešnages kituose užsienio universitetuose tiek regione, tiek už jo ribų, o išsamus sąrašas buvo 

pateiktas viename iš SS priedų. Savianalizės suvestinėje pažymima, kad VDA darbuotojų, 

išvykusių dėstyti, atlikti mokslinių tyrimų ar mokytis į tarptautines mokslinių tyrimų ir aukštojo 

mokslo institucijas, skaičius yra didesnis nei Lietuvos vidurkis. Remdamasi šia informacija, 
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ekspertų grupė mano, kad Akademija sėkmingai naudojasi galimybėmis, kurias jai suteikia 

„Erasmus+“ ir „Nordplus“ iniciatyvos; Ekspertai ragina VDA ir toliau tai daryti, pageidautina, 

paverčiant minėtas iniciatyvas konkrečios tarptautiškumo didinimo strategijos dalimi.  

1.5. Finansinių ir materialiųjų išteklių valdymo efektyvumas: 

1.5.1. Finansiniai ištekliai planuojami, paskirstomi ir panaudojami racionaliai; 

1.5.2. Pritraukiami įvairūs finansiniai ištekliai aukštosios mokyklos veiklos įgyvendinimui; 

1.5.3. Materialieji ištekliai studijų ir mokslo (meno) veiklai vykdyti planuojami ir panaudojami 

racionaliai; 

1.5.4. Materialieji ištekliai studijų ir mokslo (meno) veiklai vykdyti yra tinkami, pakankami ir 

prieinami. 

70. Finansinis planavimas, išteklių naudojimas ir išteklių įvairovė. VDA finansinių ir 

materialinių išteklių valdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymas, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai. 

Akademija naudoja Finansų ministerijos valdomą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų 

sistemą, skirtą strateginiam biudžeto planavimui ir centralizuotiems mokėjimams, o nuo 2021 m. 

- viešojo sektoriaus finansų apskaitos bendrąją informacinę sistemą. Šios sistemos pasitelkiamos 

ruošiant VDA mėnesio, ketvirčio ir metines finansines ataskaitas. Rektorė patvirtino, kad 

prireikus finansinė informacija jai gali būti pateikta per trumpą laiką.  

71. Pagrindinis VDA finansinio planavimo šaltinis nurodomas metiniame Strateginio veiklos 

plano projekte. Jame nurodomi metų strateginiai tikslai ir jiems įgyvendinti reikalingi 

žmogiškieji ištekliai bei finansiniai reikalavimai. Kiekvienų metų pradžioje Senato Strateginio 

planavimo ir ekonominių klausimų komiteto darbo grupė sudaro reikalingų lėšų sąmatą ir kartu 

su rektoratu parengia pasiūlymus. Jie teikiami svarstyti Senatui, vėliau juos pristato rektorius ir 

pasirašo Taryba. VDA gauna lėšas pirmiausia pagal studentų skaičių, taip pat pasitelkia savo 

lėšas, projektų lėšas, įskaitant Europos lėšas, ir rėmėjų lėšas, o SS pateikia Europos 

finansuojamų projektų sąrašą.  

72. Savianalizės suvestinėje buvo pateikta 2018–2020 m. pajamų ir išlaidų analizė. Labiausiai 

padidėjo pajamos iš specialios paskirties fondų, projektų ir kt. SS taip pat buvo pateiktas lėšų 

paskirstymas pagal padalinius, pavyzdžiui, fakultetų pajamos iš leidyklos ir pan. Iš dokumentų 

matyti, kad Akademijos finansinė padėtis yra gera. Tačiau ekspertų grupė atkreipė dėmesį į tai, 

kad VDA susiduria su demografiniu iššūkiu, susijusiu su prognozuojamu į aukštąsias mokyklas 

stojančių jaunuolių skaičiumi. SS pažymi, kad reikia didinti ne valstybės finansuojamus pajamų 

šaltinius. Savianalizės suvestinėje buvo pasiūlyta, kad vienas iš būdų tai padaryti - didinti 

tarptautinių studentų skaičių. Ekspertų grupei buvo paaiškinta, kad vizituojančio personalo bei 

studijų dalykų, dėstomų anglų kalba, skaičiaus didinimas buvo pasitelkiamas kaip strategija, 

galinti padėti padidinti studentų skaičių. VDA pateikė 13 pasirenkamųjų dalykų, dėstomų anglų 

kalba, sąrašą, į kurį įtraukti kaligrafijos, grafikos ir Lietuvos dailės istorijos studijų dalykai. 

Ekspertų grupė mano, kad strategiškiau parengtas studentų iš užsienio skaičiaus didinimo planas, 

kurį būtų galima susieti su institucijos tarptautiškumo didinimo planu bei lyginamosios analizės 

planu, būtų labai naudingas institucijai siekiant šių tikslų.  

73. Kai kurie su ekspertais bendravę studentai ir absolventai teigė, kad reikia daugiau 

pagrindinių studijų dalykų anglų kalba, nes jų įgyvendinimas atrodė sklandus, o personalas gerai 

reaguoja į angliškai kalbančius asmenis ir sugeba prisitaikyti. Dalis studentų išreiškė 
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pastebėjimą, kad kai kurie pagrindiniai pagalbiniai darbuotojai taip pat buvo anglakalbiai arba 

rusakalbiai, ir laikė tai visiems pasitarnaujančiu privalumu. Be to, iš įvairių šalių kilę arba 

tarptautinių patirčių turintys studentai ir absolventai teigiamai vertino dėstytojų ir 

administracinio personalo paramą, kurią gavo šiais klausimais. Nors tarptautinių studentų 

įtraukimas bei užsienio kalbų naudojimas paskaitų metu kaip Akademijos veiklos tobulinimo 

priemonės veikė gerai, ekspertų grupė nemano, kad jos bus tvarios, jei VDA pavyks padidinti 

tarptautinių studentų ir mainų skaičių iki numatyto lygio. Studentai taip pat teigė, kad lietuviškai 

nekalbantys studentai kreipdavosi į juos, prašydami padėti apibendrinti lietuvių kalba vedamas 

paskaitas, tad akivaizdu, kad tokia sistema nėra nei tvari, nei patikima. 

74. Finansavimas fakultetams skiriamas atsižvelgiant į studentų skaičių, planuojamų meno ir 

mokslo veiklų skaičių, turto ir infrastruktūros poreikius. Ekspertų grupė iš rektorato ir finansų 

grupės sužinojo, kad finansavimas planuojamas atsižvelgiant į studentų skaičių ir meno 

rezultatus, projektus ir veiklą su socialiniais partneriais ir pan. Minėtų susitikimų metu ekspertai 

taip pat buvo patikinti, kad tai skatina VDA vykdyti savo misiją - ugdyti ir rengti jaunuosius 

menininkus. 

75. Akademijoje taikoma bendra procedūra, visi poreikiai išklausomi, perduodami rektoriaus 

komandai, ir, remiantis VDA strateginiais prioritetais, yra tenkinami jei tik įmanoma. Taip pat 

yra parengiamos išlaidų sąmatos ir sudaromas kitų metų biudžetas. Finansavimas gaunamas iš 

valstybės ir paskirstomas kiekvienai katedrai pagal numatytą biudžetą. Darbuotojai ir skyrių 

vadovai patvirtino, kad kiekvienais metais jie iš esmės žino savo tikėtiną numatomą biudžetą. 

Tai leidžia jiems sudaryti planus, ką jie gali įsigyti. 

76. Susitikime su padalinių vadovais ekspertų grupei buvo pasakyta, kad, gavus skirtas lėšas, 

dekanas sprendžia dėl jų paskirstymo pagal Strateginiame plane nustatytus tikslus ir programos 

prioritetus. Ekspertų grupei tai patvirtino, kad finansavimo struktūra yra įdiegta ir veikia 

tinkamai, o taip pat, kad padalinių vadovai žino apie VDA strateginius tikslus ir konstruktyviai 

dalyvauja juos įgyvendinant.  

77. Darbuotojai ir vadovybė ekspertų grupei teigė, kad jiems yra aiški lėšų skyrimo tvarka. 

Administracijos darbuotojai, savo ruožtu, sugebėjo paaiškinti procesą ir tai, kaip priimami 

sprendimai. Remiantis SS ir susitikimuose pateikta informacija, atrodo, kad Akademijoje 

įdiegtos geros finansinės sistemos. Taip pat atrodo, kad darbuotojai buvo patenkinti gaunamų 

lėšų, reikalingų programoms vykdyti, dydžiu ir žinojo apie finansavimo mechanizmus. 

78. Mokymosi ištekliai. Akademijos pastatas ir patalpos valdomos pagal nuomos sutartį. Jų 

valdymas aprašytas Vilniaus dailės akademijos lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo tvarkos apraše. SS išsamiai aprašyti kai kurie pastarųjų kelerių metų stambių 

infrastruktūros projektų pavyzdžiai, įskaitant tam tikrų pastatų pritaikymas ir pavertimas į 

efektyviau vartojančiais energiją, be kita ko, įrengiant saulės kolektorius pagal „Žaliojo kurso“ 

tvarumo planus.  

79. VDA pastatų pritaikymo žmonėms su negalia klausimą laiko svarbiu, tad ekspertų grupės 

susitikimų su studentais ir darbuotojais metu apie tai buvo ne kartą užsiminta. SS pateikia pastatų 

renovacijos pavyzdžių, kad jie taptų prieinamesni, įskaitant Kauno fakulteto patalpas adresu 

Muitinės g. 2, ir Nidos meno kolonijos pastatus. Ekspertų grupė iš rektorės, administracijos, 

studentų ir absolventų sužinojo, kad vis dar kyla su prieinamumu susijusių problemų, ypač 
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pastatuose, kurie turi saugomų objektų statusą (pavyzdžiui, yra kultūros paveldo objektai arba 

stovi kultūros paveldo zonoje (senamiestyje)).  

80.  Studentai teigė, kad personalas deda visas pastangas, kad padėtų studentams, kurie dėl savo 

studijų programų turėjo prieinamumo problemų, tačiau neslėpė ir to, kad kai kurių pastatų būklė 

gali būti kliūtis kai kuriems VDA studentams. Biblioteka nurodė, kad į tai deda daug darbo bei 

stengiasi didinti savo paslaugų prieinamumą įvairių negalių turintiems studentams ir 

darbuotojams.  

81. Kalbant apie bendrą prieigą prie VDA išteklių ir jų kokybę, ekspertų grupė iš darbuotojų, 

studentų, absolventų ir socialinių partnerių apie juos gavo labai palankių atsiliepimų. Darbuotojai 

ir studentai biblioteką bendrai vertino kaip puikią, ypač palankiai buvo vertinamas operatyvus 

reagavimas į prašymus dėl pirkinių ir atsiradusios naujos elektroninės duomenų bazės. Studentai 

ir absolventai taip pat paminėjo, kad bibliotekos darbuotojai yra paslaugūs. Šios dvi grupės itin 

gerai vertino studijų erdves, laboratorijas ir mokymo patalpas, o studentai ypač atkreipė dėmesį į 

tai, kad laboratorijos buvo prieinamos visiems studentams ir fakultetams. Jie šį laboratorijų 

prieinamumą (nepriklausomai nuo fakulteto ar studijuojamo dalyko) įvardijo kaip ypač didelį 

pliusą, bei lygiai taip pat teigiamai atsiliepė apie studijų (įskaitant individualias studijas) ir jose 

esančios medžiagos prieinamumą. Visos patalpos jiems atrodė prieinamos, ir vieninteliai 

nuogąstavimai buvo apie dalies studentų fizines galimybes į jas nusigauti. Techninis personalas 

susitikimo metu patvirtino, kad laboratorijose vykdomi sveikatos ir saugos mokymų ir jų 

laikymosi užtikrinimo procesai. Kai kurie studentai ir absolventai (pavyzdžiui, juvelyrikos) 

pastebėjo, kad kai kurios medžiagos, kuriomis jie turėjo apsirūpinti savo projektams, pavyzdžiui, 

auksas ir sidabras, buvo brangios, tačiau tai laikė buvimu juvelyrikos studentu dalimi. 

82. Galerijų erdvės ir leidykla yra labai vertinamos ir, atrodė, funkcionuoja puikiai. Darbuotojai, 

doktorantai ir absolventai leidyklos veiklą taip pat vertino labai gerai. 

83. Apibendrinant galima teigti, kad šio vertinimo Valdymo dalies tikslas - įvertinti, ar ir kaip 

Akademijos strateginis planavimas ir valdymas yra analizuojamas atsižvelgiant į atitinkamus 

rodiklius ir kriterijus. Remdamasi savianalizės suvestinėje pateiktais įrodymais, papildomais 

ekspertų grupės prašytais įrodymais, SKVC pateikta informacija ir nuotoliniu vizitu į aukštąją 

mokyklą, kurio metu buvo surengti susitikimai su įvairiais socialiniais dalininkais, ekspertų 

grupė nustatė, kad VDA aktyviai ir sistemingai plėtoja savo valdymą. Nors ekspertų grupė 

nenustatė jokių didelių trūkumų, ji identifikavo keletą sričių, kurias reikia tobulinti, ir pateikė 

keletą su tuo susijusių rekomendacijų. 

84. Sprendimas: sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų, ji įvertinama 3 balais.  

85. Rekomendacijos srities tobulinimui: 

 Ekspertų grupė teigiamai vertina Akademijos tikslus, išdėstytus jos misijoje ir planuose, 

tačiau ji rekomenduotų užtikrinti, kad planavimas ir priemonės, kuriomis grindžiami įstaigos 

strateginiai planai, būtų labiau susieti su pagrįstais tikslais, orientyrais, lyginamąja analize 

(arba veiklos rodikliais), prioritetų nustatymu ir vertinimu, ir įstaiga taip galėtų įgyvendinti 

savo tikslus. Ekspertų grupė siūlytų VDA pradėti svarstyti, kaip ateityje ji konkretizuos savo 

viziją, kad būtų pasiekta pusiausvyra tarp siekių platumo ir išskirtinių aukštosios mokyklos 

privalumų, ir pažymi, kad tam gali reikėti priimti sunkius sprendimus. 
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 Ekspertai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad VDA tarptautiniai siekiai ir dabartinės 

tarptautinės veiklos mastas yra labai dideli, ir rekomenduoja, kad siekiant įgyvendinti turimus 

planus būtų parengta atskira bendra tarptautiškumo strategija, kurioje būtų numatyti 

tarptautiniai lyginamieji rodikliai, aiškus partnerystės pagrindimas ir aiškūs orientyrai. 

Ekspertų grupė nustatė, kad Akademijos tarptautinių tikslų įgyvendinimo problemos yra 

susijusios su visomis išvadų sritimis, todėl ši rekomendacija turėtų būti siejama su 

informacija, nurodyta Kokybės užtikrinimo, Studijų ir mokslo veiklos, Poveikio regionams ir 

visai šaliai skyriuose. 

 Ekspertų grupė rekomenduoja VDA parengti aiškų būsimų nevalstybinių pajamų šaltinių 

diversifikavimo planą, kuriame būtų nurodyti tikslai ir gairės. 

 Ji taip pat rekomenduoja Akademijai toliau plėtoti požiūrį į strateginę riziką parengiant 

išsamų Rizikų registrą, kuriame būtų aiškiai apibrėžta atsakomybė už riziką, numatytos jos 

mažinimo priemonės ir reguliariai vertinama vykdoma veikla, kad registras būtų pastoviai 

peržiūrimas ir atnaujinamas. 

 Daugelis VDA stiprybių gali tapti silpnybėmis, todėl ekspertų grupė rekomenduoja, kad 

Akademija, vykdydama strateginį planavimą, atidžiai peržiūrėtų pusiausvyrą tarp savo veiklos 

apimties ir tikslų. Ši rekomendacija ypač susijusi su tokiais klausimais kaip tradicinių ir 

skaitmeninių įgūdžių, išteklių ir mąstymo būdų pusiausvyra, atsižvelgiant į tai, ko reikia 

dizaineriams ir menininkams, kad jie galėtų veiksmingai dirbti XXI a. antrajame ketvirtyje. 

3.2. Kokybės užtikrinimas  

Kokybės užtikrinimo sritis analizuojama pagal šiuos Metodikoje nustatytus rodiklius ir kriterijus. 

2.1. Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos funkcionalumas ir veiksmingumas: 

2.1.1. Aukštoji mokykla turi patvirtintus ir viešai skelbiamus vidinį kokybės užtikrinimą 

reglamentuojančius dokumentus, kurie dera su Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės 

užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis;  

2.1.2. Vidinio kokybės užtikrinimo planavimo, įgyvendinimo, tobulinimo priemonės yra 

tinkamos, taikomos periodiškai ir užtikrina visos institucijos ir socialinių dalininkų 

įsitraukimą; 

2.1.3. Nustatyti veiklos planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, periodiško vertinimo ir 

tobulinimo procesai; 

2.1.4. Aukštojoje mokykloje taikoma veiksminga parama studentams ir akademiniam bei 

neakademiniam personalui;  

2.1.5. Nustatytos ir taikomos akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo, 

apeliavimo, etikos nuostatos ir procedūros;  

2.1.6. Išorinio vertinimo rezultatai panaudojami tobulinant aukštosios mokyklos veiklą. 

86. Viešai prieinami vidaus kokybės užtikrinimo dokumentai, atitinkantys Europos 

aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires (ESG). VDA patvirtino ir 

viešai paskelbė oficialius vidaus kokybės užtikrinimo dokumentus, atitinkančius ESG. Ši 

informacija lietuvių kalba pateikiama VDA interneto svetainėje, o savianalizės suvestinėje 

(įskaitant jos prieduose pateiktą medžiagą) ir papildomuose dokumentuose ekspertų grupei 

išsamiau paaiškinta VDA kokybės užtikrinimo veikla.  

87. Vidinio kokybės užtikrinimo planavimo, įgyvendinimo ir tobulinimo priemonės yra 

tinkamos, taikomos periodiškai ir užtikrina visos institucijos ir socialinių dalininkų 
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dalyvavimą. Ekspertų grupė nustatė tam tikrą kiekį Akademijos veiklos trūkumų vertinant pagal 

šį kriterijų. 

88. Visų pirma, ekspertų grupei nebuvo aišku kiek Akademija pasitelkia ESG. ESG 1.1 punkte 

pateikiami dvejopi lūkesčiai institucijoms. Jame teigiama, kad institucijos turėtų turėti kokybės 

užtikrinimo politiką, kuri būtų viešai paskelbta ir taptų jų strateginio valdymo dalimi, bei kad 

vidaus socialiniai dalininkai turėtų parengti ir įgyvendinti šią politiką, pasitelkdami atitinkamas 

struktūras ir procesus, kartu įtraukdami išorės socialinius dalininkus. VDA Integruotoje plėtros 

strategijoje 2012–2020 m. (nuo 2012 m. gruodžio mėn.) labai trumpai užsimenama apie 

dabartinės VDA kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimą, tačiau šiame dokumente 

nepakanka informacijos apie tai, ką ši sistema sudaro meta lygmeniu. VDA Strategijoje 2020–

2028 m. (nuo 2019 m. gruodžio mėn.) kokybė įvardijama kaip vienas iš keturių strateginių tikslų, 

tačiau joje nėra aiškiai paaiškinta, kaip kokybės užtikrinimas bus susietas su pagrindine 

institucijos strategija. Be to, naujausiame VDA Kokybės vadove (nuo 2020 m. gruodžio mėn.), 

kuriame ekspertų grupė tikėjosi rasti išsamų kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą, ši sistema 

nėra pakankamai atskleista.  

89. Nors kokybės užtikrinimo sistema ir jos procesai VDA Kokybės vadove ir yra šiek tiek 

pristatyti, ekspertų grupei trūko informacijos apie procedūrines priemones, susijusias su 

planavimu ir informacijos rinkimu iš įvairių socialinių dalininkų, įskaitant išorės socialinius 

dalininkus, kurie nėra Akademijos absolventai, taigi ir apie kokybės užtikrinimo veiksmų 

įgyvendinimą. Pavyzdžiui, nors vadovo įvade teigiama, kad „Akademija pagrindiniu savo 

kokybės užtikrinimo sistemos ramsčiu laiko vidinį kokybės užtikrinimą, grindžiamą akademinės 

etikos principų – akademinio sąžiningumo, pagarbos ir pilietiškumo, asmeninės atsakomybės – 

pripažinimu ir įgyvendinimu“, ekspertų grupei buvo sunku įvertinti kas tiksliai (ar Senatas, ar už 

kokybę atsakingas skyrius) sistemingai apžvelgė programų ir studijų krypčių rezultatus, kad 

nustatytų bendrąsias stipriąsias puses ir sritis, kuriose reikia imtis veiksmų, ir ar kažkas apskritai 

atliko šį darbą, ir kaip į jį buvo oficialiai įtrauktas išorės socialinių dalininkų indėlis. Kitų 

požiūrio į kokybės užtikrinimą trūkumų pavyzdžių galima rasti SS prieduose: viename iš jų 

pateikti abstraktūs duomenys apie absolventų apklausas, tačiau nenurodyta, kokios išvados 

daromos remiantis gauta informacija ir kokių veiksmų dėl to imamasi. Kitame priede buvo 

pateikti duomenys gauti akademiniam personalui atsakius į užduotus klausimus, tačiau nebuvo 

pateikti nei rezultatai, nei analizė, nenurodyti jokie veiksmai, kurių buvo imtasi, bei neminimas 

joks tęstinis procesas ar paaiškinimas, kaip ši informacija paveikia Akademijos veiklą ir padeda 

užtikrinti jos kokybę. 2017–2018 mokslo metais rudens semestre atliktos studentų grįžtamojo 

ryšio apklausos analizė, nepaisant pavadinimo „analizė“, tėra duomenys, pateikti procentais, ir 

joje nenagrinėjamos tendencijos, potencialios gilesnės prasmės, veiksmai ir t. t., ko būtų galima 

tikėtis kaip kokybės užtikrinimo ir gerinimo sistemos dalies.  

90. Akademinio padalinio metinių ataskaitų šablonas yra priemonė, skirta surinkti daug svarbios 

informacijos, tačiau ekspertų grupė pažymėjo, kad jame nesiremiama grįžtamojo ryšio šaltiniais 

arba nesidomima, kaip padalinys reagavo į gautus atsiliepimus. SSGG analizė, kuri yra minėto 

šablono dalis, galėtų šiek tiek sušvelninti šį trūkumą, tačiau ne visiškai.  

91. Ekspertų grupė atkreipė dėmesį, kad SS nurodyta, jog nuo 2020 m. VDA Studijų tarnyba 

atlieka absolventų grįžtamojo ryšio apklausas, kurios yra „svarbus informacijos šaltinis rengiant 

VDA veiklos strategijas, vertinant studijų kokybę ir nustatant jų tobulinimo kryptis bei 

priemones“. Ši tarnyba perėmė šią atsakomybę iš Studijų programų komitetų (SPK), kurie 
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anksčiau buvo atsakingi už apklausų vykdymą. Tačiau už VDA vykdomas studijų programas yra 

atsakingi tie patys SPK, nes būtent jie rengia ir tobulina programų turinį, vertina jų kokybę ir 

prižiūri studijų programų vykdymo kokybę.  

92. Visų antra, ekspertų grupė mano, kad nei SS, nei Kokybės vadove nėra tinkamai parodyta, 

kaip kokybės užtikrinimo sistema veikia praktikoje. Tiek savianalizės suvestinėje tiek Kokybės 

vadove, kurie iš esmės pasirodė esantys aprašomojo pobūdžio dokumentai, nebuvo tinkamai 

išanalizuota ir pateikta pavyzdžių, kaip vyksta kokybės užtikrinimo procesai. Nebuvo 

pakankamai dokumentais pagrįsta, kaip surinkta medžiaga naudojama praktikoje tobulėjimo 

skatinimui (įtraukiant ją į planų peržiūrą ir patikslintų planų įgyvendinimą), bei kaip reikalingi 

pakeitimai vėliau įvertinami ir vėl įtraukiami į planavimo sistemą kaip nuolatinis kokybės 

užtikrinimo ir tobulinimo procesas. Be to, su ekspertų grupe susitikę darbuotojai negalėjo 

paaiškinti VDA požiūrio į kokybę ar esamo požiūrio pagrindo. 

93. Nors buvo aišku, kad VDA iš tiesų vyko pokyčiai, atrodė, kad jie kilo iš neformalių 

nuomonių, išreikštų vietos lygmeniu. Būtent dėl to kyla pavojus, jog kokybės užtikrinimo darbo 

pagrindas taps abejotinu, o daromi pokyčiai nebūtinai bus sistemingai įvertinami. Kartu šios 

įžvalgos rodo, kad kokybės užtikrinime vyrauja reakcinis, o ne sisteminis požiūris. Tai 

pasitvirtino susitikimuose su socialiniais dalininkais, kuriuose nebuvo pakankamai išsamiai 

atsakyta į klausimus, pavyzdžiui, susijusius su pakankamo grįžtamojo ryšio iš darbuotojų ir 

studentų užtikrinimu. Ekspertų grupei atrodė, kad šis nepakankamumas iš esmės susijęs su tuo, 

kad visuomeniniu lygmeniu vyrauja neformalus dalijimasis informacija, o ne formalios 

struktūros, pernelyg pasikliaujama grįžtamojo ryšio klausimynais (o ne platesniu metodų 

spektru, pavyzdžiui, pokalbiais su tikslinėmis grupėmis) ir bendru Akademijos supratimu apie 

tai, kaip kokybės sąvokos ir įstaigos požiūris į ją gali būti svarbios strateginės priemonės 

(remiantis pirmiau minėtų susitikimų informacija). 

94. Galiausiai šis klausimas susisieja su ESG 1.7 punktu, kuriame teigiama, kad įstaigos turėtų 

stengtis rinkti, analizuoti ir naudoti reikiamą informaciją, kad galėtų veiksmingai valdyti savo 

programas ir kitą veiklą. Nors ekspertų grupei buvo pateikta daug įrodymų, kad VDA renka 

informaciją apie kokybės užtikrinimą ir kad daromi su kokybe susiję pakeitimai, nemaža dalis 

pagrindinės medžiagos apie kokybės užtikrinimą, pavyzdžiui, VDA Kokybės vadovas, meta 

lygmenyje yra aprašomojo pobūdžio, o ne analitinė bei naudojama VDA, kaip konkrečios 

institucijos, atžvilgiu. Be to, ekspertai pamatė mažai trianguliuojančių įrodymų, kad yra tam tikra 

vieta, kurioje studentams ar darbuotojams (analitiniais tikslais) būtų pateikiami dokumentai, 

todėl neaiški susisteminto periodinio vertinimo grafiko galimybė.  

95. Nors VDA iš dalies atitinka 2.1.3 punkte nurodytus kriterijus, ekspertų grupė pažymėjo, kad 

šie procesai nurodyti paviršutiniškai, jie nėra pakankamai išsamūs ir nėra pakankamai 

įgyvendinami; tai rodo galimą (būsimą) didelį trūkumą.  

96. Studentai ir akademinis bei neakademinis institucijos personalas gauna efektyvią 

paramą; ekspertų grupė gavo pakankamai įrodymų, kad VDA organizuoja ir teikia veiksmingą 

paramą, susijusią su ištekliais, pavyzdžiui, prieiga prie technologijų, laboratorijų, bibliotekos 

paslaugų, o taip pat ir veiksmingą paramą padedančią naudotis šiomis paslaugomis. Nepaisant to, 

ekspertams atrodo, kad dėl kai kurių neformalių informacijos struktūrų kyla sunkumų patikimai 

suteikti šias galimybes visiems studentams. Pavyzdžiui, į laboratorijas galima patekti po darbo 

valandų, tačiau studentai, su kuriais susitiko ekspertų grupė, atrodo, nežinojo, kaip tai padaryti ir 
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(arba) dėl to susitarti. Kalbant apie paslaugas, ta pati problema pasireiškė tuo, kad studentai 

nemanė, jog psichologinė pagalba yra prieinama visiems besimokantiems nepriklausomai nuo 

Akademijos komplekso teritorijos ir (arba) fakulteto, nors VDA yra numačiusi, kad šios 

paslaugos jiems būtų prieinamos (nesant daugiau galimybių) bent jau nuotoliniu būdu.  

97. Tačiau, nors technologiniai veiksniai buvo įtraukti į VDA Strategijoje 2020–2028 m. pateiktą 

VDA PEST analizę, ekspertų grupė aptiko mažai įrodymų apie pakankamą ir veiksmingą 

paramą, susijusią su technologinės plėtros ir pedagoginio mokymo tobulėjimu bei šiuolaikinių 

poreikių sąsajomis. Apskritai ekspertų grupei nebuvo pateikta pakankamai įrodymų, kad yra 

teikiama arba bent jau svarstoma pagalba susijusi su pedagogine parama ir tobulėjimu kuomet 

kalba eina apie internetines mokymosi aplinkas, skaitmeninį mokymąsi ir mokymo strategijas, 

nors atrodė, kad patys darbuotojai rado neformalių Akademijos pedagogikos tobulinimo 

galimybių. Be to, ir tai yra susiję su tuo, kas pasakyta pirmiau, ekspertams nebuvo pateikta 

pakankamai informacijos apie paramą akademiniam personalui prieš atestaciją ir iškart po jos. 

Šis trūkumas taip pat susijęs su pirmiau minėta kokybės užtikrinimo sistema.  

98. Apibrėžtos ir taikomos akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo, 

apeliacijos ir etikos nuostatos ir procedūros. Atrodo, kad VDA padarė didelę pažangą siekiant 

didesnės lyčių lygybės, tačiau, kaip paaiškėjo iš kelių įvykusių susitikimų, darbas šioje srityje 

dar tik prasidėjo. Sistemingai judama į priekį pastatų pritaikymo fizinę negalią turintiems 

asmenims srityje. Ekspertų grupė įsitikino, kad yra parengtos akademinio sąžiningumo, 

tolerancijos ir nediskriminavimo, apeliacijos ir etikos nuostatos ir procedūros. Tai patvirtino ir 

susitikimas su studentais.  

99. Išorinio vertinimo rezultatai naudojami aukštosios mokyklos veiklai gerinti. Ekspertų 

grupei buvo pateikta įrodymų, kad VDA pasinaudojo paskutinės išorinio įvertinimo rezultatais ir 

pagerino savo veiklą. Jiems tapo aišku, kad buvo imtasi tam tikrų veiksmų, tačiau pagrindinės 

sritys, į kurias nebuvo pakankamai atsižvelgta ir kuriose nebuvo padaryta tokia didelė pažanga, 

kaip tikėtasi, yra tarptautiškumas ir rizikų valdymas (šis klausimas taip pat aptartas ankščiau). 

Nors tai atskiros sritys, jos, kaip ir daugelis kitų šiame vertinime nagrinėjamų sričių, yra 

susijusios. Pavyzdžiui, nepakankama tarptautiškumo ir rizikų vertinimo plėtojimas yra susiję su 

tuo, kad VDA trūksta išorinių (tarptautinių) lyginamųjų standartų ir atskaitos taškų tolesniam 

strateginiam vystymuisi.  

100. Apibendrinant galima teigti, kad šio Kokybės užtikrinimo dalies tikslas - įvertinti, ar ir 

kaip VDA yra analizuojama kokybė atsižvelgiant į atitinkamus nustatytus rodiklius ir kriterijus. 

Remdamasi savianalizės suvestinėje ir jos prieduose pateiktais įrodymais, papildomais ekspertų 

grupės prašytais įrodymais, SKVC pateikta informacija ir nuotoliniu vizitu į aukštąją mokyklą, 

kurio metu buvo surengti susitikimai su įvairiais socialiniais dalininkais, ekspertų grupė nustatė, 

kad VDA aktyviai ir sistemingai plėtoja kokybę, o Akademijos kokybės užtikrinimo veikloje 

nepastebėta jokių didesnių trūkumų.  

Vis dėlto, nors ekspertų grupė nustatė, kad VDA renka medžiagą, susijusią su kokybės 

užtikrinimo procesais, reikėtų tobulinti šios informacijos rinkimo mastą ir metodus, kuriais VDA 

renka, analizuoja ir naudoja gautą medžiagą kokybei gerinti.  

Akademija pateikė keletą pavyzdžių, rodančių, kad informacija yra renkama, atliekami tam tikri 

vertinimai, vykdomi pokyčiai, o taip pat siūloma parama ir taikomos nuostatos. Tačiau apskritai 

ekspertų grupė nustatė, kad daugelis šių procesų yra neformalūs ir nėra sistemingai taikomi. Be 
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to, buvo aptikta nesutapimų tarp kokybės užtikrinimo sistemos veikimo struktūriškai ir praktikai. 

Didesnis dėmesys pedagoginei paramai būtų naudingas ir studentams ir darbuotojams, o VDA 

būtų lengviau siekti svarbiausių strateginių tikslų. Be to, juos pasiekti būtų lengviau ir toliau 

plėtojant tarptautiškumo ir rizikų valdymo sritis bei atliekant lyginamąją analizę. Tai svarbūs 

klausimai, kuriuos būtina spręsti ateityje. 

101.  Sprendimas: sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų, ji įvertinama 3 balais.  

102.  Rekomendacijos srities tobulinimui: 

 Ekspertų grupė rekomenduoja VDA toliau formalizuoti kokybės gerinimo procesus, kad būtų 

galima susisteminti pokyčių vertinimą ir planavimą. 

 VDA turėtų ir toliau stiprinti grįžtamojo ryšio sistemas, kad gautas grįžtamasis ryšys būtų 

pakankamai tvirtas pagrindas imtis veiksmų ir kad būtų išklausyta daugiau nuomonių. Tai 

reiškia, kad reikia ir toliau stengtis, kad įstaiga gautų kuo daugiau studentų atsiliepimų per 

įdiegtas grįžtamojo ryšio sistemas, o taip pat peržiūrėti įvairius mechanizmus, kuriais renkami, 

analizuojami ir naudojami minėti atsiliepimai. 

 VDA taip pat turėtų apsvarstyti papildomus būdus, kaip instituciniu lygmeniu integruoti ir 

apžvelgti metinių kokybės stebėsenos procesų rezultatus, kad būtų lengviau planuoti bendrus ir 

strateginius pokyčius. Tai turėtų apimti atskirų katedrų veiklos procesus, studentų, darbuotojų ir 

išorės socialinių dalininkų atsiliepimus, išsamiai apibūdinant kiekvieno elemento vaidmenį VDA 

institucinio lygmens ir strateginiame kokybės gerinimo procese ir susiejant kokybės gerinimo 

procesą su lyginamąja analize ir veiklos rodikliais. 

 VDA apibrėžia savo požiūrį į kokybę ir kokybės modelį; prireikus konkrečiai nurodo kokybės 

užtikrinimo, atitikties ir gerinimo vietą institucijos metodikoje, taip pat analizuoja riziką kokybei 

ir naudoja šią rizikos analizę būtent kokybei plėtoti. Patvirtindama minėtas rekomendacijas, 

ekspertų grupė siūlo Akademijai apsvarstyti galimybę toliau remtis išoriniais kokybės atskaitos 

taškais ir skirtingais požiūriais į kokybę ir skirtingomis jos sampratomis. 

3.3. Studijų ir mokslo (meno) veikla  

Studijų ir mokslo (meno) veiklos sritis analizuojama pagal šiuos Metodikoje nustatytus rodiklius 

ir kriterijus.  

3.1. Mokslo (meno) veiklos lygis, studijų ir mokslo (meno) veiklos suderinamumas ir atitikimas 

strateginiams veiklos tikslams: 

3.1.1. Vykdoma studijų ir mokslinių tyrimų (meno) veikla ir jų rezultatai atitinka aukštosios 

mokyklos misiją ir strateginius tikslus;  

3.1.2. Mokslo (meno) veiklos lygis yra pakankamas nuolatinėms aukštosios mokyklos 

studijoms; 

3.1.3. Studijos grindžiamos mokslo (meno) veikla;  

3.1.4. Nuosekliai vykdomas užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio 

neformalaus bei savaiminio mokymosi pripažinimas. 

103. Studijų ir mokslo veikla, atitinkanti misiją ir strateginius tikslus. VDA užima 

išskirtinę padėtį vietos kontekste - ji yra vienintelė dailės, dizaino ir architektūros akademija 

Lietuvoje. Būtent todėl jos misija yra gana plati, t.y., kurti Lietuvos dailės ateitį, teikti 

tarptautinio lygio universitetinį išsilavinimą dailės, dizaino ir architektūros srityse bei vykdyti šių 

sričių mokslinius tyrimus. Tiek studijų programos, tiek mokslo veikla apima įvairias dailės, 

dizaino, architektūros, restauravimo, ir menotyros sritis.  
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104. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai kuria naujus studijų dalykus, studijų programas ir tyrimų 

kryptis. Jie jaučia, kad jų balsai VDA yra girdimi, o institucinė parama jiems padeda inicijuoti 

pokyčius ir tobulėjimą. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai iš dalies, bet ne vienodai supranta 

kokybės užtikrinimo ir kvalifikacijos tobulinimo vaidmenį mokymo ir mokslinių tyrimų srityje. Į 

studentą orientuoto mokymosi principas, kuris pabrėžiamas SS, dažniausiai apibrėžiamas kaip 

mokymasis mažose studijų grupėse, leidžiančiose kiekvienam studentui gauti individualų dėmesį 

ir mokytis iš specialistų.  

105. Studentai vertino galimybes naudotis visomis Akademijos laboratorijomis ir ištekliais, net 

ir tais, kurie įprastai asocijuojami su kitomis, ne jų, studijų programomis. Minėtus privalumus ir 

tradicinių bei naujesnių technologijų įvairovę ekspertų grupė laikė išskirtiniu VDA teikiamos 

studijų patirties bruožu. Studentai palankiai vertina galimybę inicijuoti naujus pasirenkamuosius 

dalykus, o jiems pasiūlius, greitai netgi buvo sukurta programa, pagal kurią studentų projektams 

remti skiriamos nedidelės stipendijos. Visi absolventai, su kuriais susitiko ekspertų grupė, dirbo 

su buvusiomis jų studijomis susijusį darbą arba buvo savarankiškai dirbančiais menininkais ar 

dizaineriais. Ekspertų grupė klausė absolventų ir studentų apie verslo įgūdžių ugdymą mokymo 

programose ir iš esmės sulaukė teigiamų atsiliepimų. Tačiau socialiniai partneriai visgi 

suabejojo, ar VDA veiksmingai ugdo absolventų skaitmeninį mąstymą. Nepaisant išteklių 

įvairovės kuriamos vertės, ekspertų grupė siūlo Akademiją toliau svarstyti, ar toks jos požiūris 

yra tvarus ir ar jis užtikrina tinkamą pusiausvyrą Lietuvos meno ateičiai. 

106. Tiek studijas, tiek mokslinius tyrimus papildo operatyvi bibliotekos ir pirkimų politika, 

kuri, kaip paaiškėjo, sudarė sąlygas studentams (visais lygmenimis) ir darbuotojams gauti 

informacijos, reikalingos jų moksliniams tyrimams vykdyti. 

107. VDA vizija - „būti tarp geriausių dailės, dizaino ir architektūros universitetų pasaulyje“, 

tačiau lieka neaišku, kaip tiksliai ketinama pasiekti šį tikslą ir kaip bus vertinama padaryta 

pažanga jo siekiant. 

108. Mokslo veiklos lygis yra pakankamas aukštosios mokyklos vykdomoms studijoms. 

Mokslo veikla apima platų temų spektrą, o mokslo darbuotojai dalyvauja daugelyje 

bendradarbiavimo projektų su institucijomis už VDA ribų. Akademija reguliariai rengia 

konferencijas, seminarus ir praktinius užsiėmimus, remia mokslinių tyrimų renginius ir 

publikacijas. Ekspertams buvo pateikta pakankamai įrodymų apie aukštą kai kurių mokslinių 

tyrimų lygį ir jų poveikį vietos lygmeniu, o 2017–2020 m. laikotarpyje personalo nariai sakosi 

kasmet pateikę daugiau kaip 1000 meninės veiklos rezultatų. Į tai įeina parodos, kuratorystė, 

leidiniai ir užsakomieji darbai, kai kurie iš jų buvo įvertinti prizais ir apdovanojimais. Mokslo 

veiklos tvarumą padeda užtikrinti Lietuvos mokslo tarybos ir kitų programų remiami mokslinių 

tyrimų projektai. Mokslo darbuotojai reguliariai vyksta į mokslines išvykas ir dalyvauja 

tarptautiniuose renginiuose, tačiau aktyvaus dalyvavimo (pvz., pranešimų konferencijose) 

skaičius yra gana mažas (aštuoni per penkerius metus), ypač atsižvelgiant į VDA viziją.  

109. Kasmet apgintų daktaro disertacijų skaičius yra didelis - nuo šešių iki devynių (2016–2020 

m. laikotarpyje), ir gali būti vertinamas gana teigiamai palyginus su kitomis aukštosiomis meno 

mokyklomis Europos aukštojo mokslo erdvėje; keli Akademijos absolventai netgi laimėjo 

stipendijas podoktorantūros stažuotėms. Meninių tyrimų srities doktorantūros programa yra gerai 

išplėtota, nors dar nėra oficialiai pripažinta platesnėje Lietuvos mokslinių tyrimų sistemoje. Kai 

kurie šios programos absolventai dėsto VDA, tačiau jos mokslo darbuotojus vis dar daugiausia 
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sudaro menotyrininkai. Meno darbuotojai Vilniaus dailės akademijoje yra vertinami, tačiau 

platesnė mokslinių tyrimų sistema juos taip pat nevisiškai pripažįsta. Dėl šios priežasties, meno, 

dizaino ar architektūros mokslų daktaro laipsnį turinčių žmonių karjeroje doktorantūros vaidmuo 

lieka neaiškus, nors VDA ir dėjo pastangas (derybos su Lietuvos mokslo taryba) siekti platesnio 

meno tyrimų pripažinimo. 

110. Studijos grindžiamos mokslo (meno) veikla. Mokslinių tyrimų, kaip studijų pagrindo, 

svarba pabrėžiama net ir savianalizės suvestinėje, o studentų mokslinė veikla skatinama ir 

remiama įvairiais būdais (pavyzdžiui, neseniai įvestos nedidelės stipendijos), tačiau VDA 

požiūris į juos galėtų būti strategiškesnis. Šiuo metu studijos daugiausiai grindžiamos ir 

plėtojamos moksliniais tyrimais yra per asmenis, kurie savo tyrimų rezultatus integruoja į 

dėstomus studijų dalykus ir doktorantus, kuriems vadovauja. Dėl to studijų ir mokslo veiklos 

ryšys yra abejotinas ir labai priklauso nuo individualių interesų ir veiklos (ir nuo asmeninės 

studentų motyvacijos įsitraukti į mokslinius tyrimus). Humanitarinių mokslų mokslinių tyrimų 

sritys apibūdinamos labai plačiai, o meno ir praktika grindžiamų mokslinių tyrimų sritys nėra 

apibrėžtos. Konkretesnių kompetentingumo sričių, kurios sutelktų mokslininkų grupę, 

nustatymas padėtų sistemingiau įtraukti studentus, kurti naujas studijų programas ir mokslinių 

tyrimų sritis. 

111. Nuosekliai pripažįstamos užsienyje įgytos kvalifikacijos, dalinės studijos ir ankstesnis 

neformalusis mokymasis bei savišvietos rezultatai. Užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių 

studijų ir ankstesnio neformaliojo mokymosi bei savišvietos rezultatų pripažinimas yra aiškiai 

aprašytas SS, gerai organizuotas ir tinkamas aukštojo mokslo institucijai. 

1.2. Studijų, mokslo (meno) veiklos tarptautiškumas: 

3.2.1. Aukštoji mokykla turi mokslo (meno) ir studijų veiklos tarptautiškumo strategiją 

(įskaitant tarptautiškumo rodiklius), jos įgyvendinimo priemones, atliekami šių veiklų 

efektyvumo matavimai (netaikoma kolegijoms, jei tai nenumatyta jų strateginiuose 

dokumentuose); 

3.2.2. Aukštoji mokykla integruoja tarptautiškumo aspektus į studijų ir mokslo (meno) veiklos 

turinį. 

112. Aukštoji mokykla turi mokslo ir studijų veiklos tarptautiškumo strategiją, jos 

įgyvendinimo priemones, atliekami šių veiklų efektyvumo matavimai. Ekspertų grupei 

nebuvo pateikta tarptautiškumo strategija, nors tarptautiškumo aspektai ir yra įtraukti į daugelį 

kitų dokumentų, pavyzdžiui, jos svarba pabrėžiama ir tarptautinė veikla aprašoma savianalizės 

suvestinėje. Tarptautinį mobilumą skatina gerai veikianti „Erasmus+“ programa; tarptautinis 

bendradarbiavimas stiprinamas dalyvaujant tokiuose tinkluose ir asociacijose kaip KUNO, 

CIRRUS, NBAA, ELIA ir CUMULUS. Ekspertams buvo pateikta svarių įrodymų, kad tiek 

dėstytojai, tiek mokslo darbuotojai dirba tarptautiniu mastu, tačiau tokios veiklos dažniausiai 

vykdomos individualiai arba kyla iš neformalių ryšių ir tinklų, todėl galima sakyti, kad nėra 

sistemingesnio institucinio požiūrio. Taip pat nenustatyti galimi pagrindiniai partneriai, galintys 

padėti plėtoti tam tikras studijų kryptis ar mokslinių tyrimų sritis, nors ir yra pateikiami ilgi 

institucijų-partnerių sąrašai. 

113. Išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų studentų procentinė dalis yra maža palyginus su ES 

normomis (apie 5–6 %). Studentai, turėję galimybę praleisti semestrą užsienyje, labai gerai 

vertina šią patirtį ir teigia, kad programos yra gerai organizuotos, o be to, jie gali dalyvauti 
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įvairiuose VDA organizuojamuose tarptautiniuose projektuose. Tarptautiniai dėstytojai ir mokslo 

darbuotojai Akademijoje yra laukiami ir vertinami. Palyginti su dideliu vietiniu lygmeniu 

daromu poveikiu, tarptautinių publikacijų ir pranešimų konferencijose skaičius yra gana 

nedidelis: apibrėžti planai padidinti šį skaičių padėtų VDA siekti pažangos įgyvendinant savo 

strategiją iki 2028 m. VDA vykdo įvairią tarptautinę veiklą, tačiau be strategiškesnio ir labiau 

atranka pagrįsto požiūrio sunku įvertinti šios veiklos poveikį ir tvarumą. 

114. VDA integruoja tarptautiškumo aspektus į studijų ir mokslo veiklos turinį. 

Tarptautiškumo aspektai yra integruoti į studijas ir mokslinius tyrimus. Tačiau neatrodo, kad tai 

būtų paremta nuosekliu požiūriu į mokymo programą ar aiškiai suformuluota pedagogika. 

Trūksta, pavyzdžiui, apibrėžimo, ką studijų programoms reiškia tarptautiškumas, arba vystomo 

požiūrio, užtikrinančio, kad visi studentai įgytų žinių apie svarbiausias tarptautines diskusijas ir 

praktiką savo disciplinoje. Ekspertų grupei buvo pasakyta, kad menotyros doktorantai, prieš 

pradėdami ginti disertaciją, privalo parengti tarptautinį darbą, tačiau praktika pagrįstam 

doktorantūros darbui tokio reikalavimo nėra. Grupė siūlytų Akademijai toliau vystyti diskusiją 

apie tarptautinio įsitraukimo į šiuolaikinę meno ir dizaino praktiką doktorantūros studijose tikslą. 

Be strategiškesnio požiūrio sunku įvertinti poveikį ir tvarumą. 

115.  Apibendrinant galima teigti, kad Akademijos vykdoma su tarptautiškumu susijusi veikla 

turi aiškių privalumų, tačiau juos iš dalies mažina priklausomybė nuo neformalios kultūros, dėl 

kurios rezultatai gali būti abejotini. Tiek studijų, tiek mokslo veikla plėtojama aukštu lygiu ir 

daro didelį poveikį vietos lygmeniu, dėstytojai ir mokslo darbuotojai yra aktyvūs ir įsitraukę, 

studentai vertina VDA teikiamas galimybes, įgūdžius ir asmeninį požiūrį į mokymą, tačiau 

daugeliui procesų kenkia strateginio planavimo stoka (ypač tarptautiškumo planavimo) ir 

pasikliovimas neformaliomis procedūromis. 

116. Sprendimas: sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų, ji įvertinama 3 balais. 

117. Rekomendacijos srities tobulinimui: 

 Ekspertų grupė rekomenduoja VDA toliau siekti platesnio meno tyrimų pripažinimo ir 

taip padėti sukurti karjeros galimybes daktaro laipsnį turintiems menininkams, dizaineriams 

ir architektams, bei suteikti jiems galimybę vykdyti podoktorantūros ir tolesnius mokslinių 

tyrimų projektus ir tapti tyrėjų bendruomenės dalimi tiek VDA, tiek tarptautiniu mastu. 

 Ekspertai mano, kad VDA požiūris į mokslinių tyrimų plėtojimą yra pernelyg platus, ir 

rekomenduoja nustatyti ir apibrėžti pagrindines mokslinių tyrimų tikslines sritis; 

rekomenduoja jas plėtoti atsižvelgiant į studijas ir tarptautinę partnerystę, taip pat skatintų 

mokslinių tyrimų grupių kūrimąsi ir teoretikų bei praktikų bendradarbiavimą. 

118. Gerosios praktikos pavyzdžiai:  

 Studentams teikiama išskirtinė parama išteklių požiūriu: laboratorijos yra lengvai 

prieinamos visiems, biblioteka greitai užsako tyrimams ir kitiems projektams reikalingą 

medžiagą, studentai gali prašyti nedidelių stipendijų konkretiems projektams vykdyti, taip 

pat trumpiems studijų vizitams. 

3.4. Poveikis regionų ir visos šalies raidai  

Poveikio regionų ir visos šalies raidai sritis analizuojama pagal šiuos Metodikoje nustatytus 

rodiklius ir kriterijus.  
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4.1. Poveikio regionų ir visos šalies raidai veiksmingumas: 

4.1.1. Aukštoji mokykla atlieka šalies ir (arba) regiono(ų) poreikių analizę, nusistato poreikių 

tenkinimo priemones ir numato galimą poveikį šalies ir (arba) regiono(ų) raidai; 

4.1.2. Atliekama poveikio šalies ir regiono(ų) raidai priemonių įgyvendinimo stebėsena, 

analizė ir priemonių veiksmingumo vertinimas. 

119. VDA atlieka nacionalinių ir regioninių poreikių analizę, nustato kuriuos iš jų reikia 

patenkinti, ir numato galimą poveikį nacionaliniam ir regioniniam vystymuisi; vykdoma 

stebėsena, analizė ir priemonių veiksmingumo nacionaliniam ir regioniniam vystymuisi 

vertinimas. Vadovaudamasi strateginiu tikslu „stiprinti Akademijos poveikį kultūros ir meno 

lauke nacionaliniu ir tarptautiniu mastu“ ir būdama viena iš pagrindinių Lietuvos Respublikos 

aukštųjų dailės, dizaino ir architektūros mokyklų, VDA daro didelę įtaką nacionaliniai kultūros 

sričiai. Savianalizės suvestinėje Akademija išsamiai apibūdino kiekvieno iš keturių jos fakultetų 

darbus ir veiklą, nurodydama Nidos meno kolonijos ir parodų ir muziejaus erdvės Panemunės 

pilyje poveikį vietos, regiono ir nacionaliniu mastu. Tačiau, ekspertų grupės nuomone, VDA 

galėtų geriau išnaudoti savo socialinio poveikio potencialą. Aiškiai matomos didesnės fakultetų 

sinergijos galimybės. Pavyzdžiui, galėtų būti vykdoma didesnė profesionalaus meno sklaida per 

kilnojamąsias parodas, kurių dauguma vyksta Vilniuje, bei nedaug Kaune ar Klaipėdoje 

(plėtojant ryšius su vietinėmis organizacijomis ten, kur fakultetai neturi galerijų), taip pat 

didinant Akademijos leidinių prieinamumą ne tik Vilniaus, bet ir kitų miestų gyventojams. 

Vilniaus dailės akademija taip pat turėtų nepraleisti planuojamo BIM standarto diegimo 

Lietuvoje, laiku ir tinkamai parengti architektus ir projektuotojus šiems skaitmeniniams 

iššūkiams (ir susieti tiek mokymo programą, tiek mokymąsi visą gyvenimą su gebėjimu reaguoti 

į poreikius). Reikėtų visapusiškiau ir strategiškiau išnaudoti labai svarbų absolventų, kaip 

gyvybiškai svarbios jungties tarp realaus ir akademinio pasaulio, vaidmenį. 

120. Susitikimų, ypač su socialiniais partneriais, metu buvo patvirtinta SS pateikta išsami 

informacija apie VDA vykdomos veiklos spektrą. Partneriai iliustravo glaudžius ir simbiozinius 

ryšius su daugeliu organizacijų ir ypač svarbų VDA vaidmenį Telšiuose per ten veikiantį 

fakultetą. Ekspertams buvo pateikta daug glaudžios partnerystės ir įdomių rezultatų pavyzdžių, iš 

kurių keli yra: svarbūs tarptautiniai tyrimai apie Lietuvos žydų sinagogas; VDA darbas su 

pirmaujančiomis organizacijomis (pavyzdžiui, veikimas kaip koordinuojanti institucija kartu su 

Lietuvos kultūros tyrimų institutu ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija vykdant jungtinę 

doktorantūros programą); Telšių galerijos ir Kauno fotografijos galerijos veikla; Dizaino 

inovacijų centro veikla; ir projektas „Laisvės kariai - dizaino tyrimo pristatymas“, remiamas 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos. 

121. Ekspertų grupei ypač didelį įspūdį paliko Nidos meno kolonijos darbai ir veikla, jos 

rezidencijų programos ir studentams, mokslo darbuotojams bei menininkams teikiamos 

galimybės. Nidos meno kolonija yra unikalus ir, ekspertų grupės nuomone, ypatingas 

Akademijos turimas objektas, kurį ji turėtų plačiau puoselėti ir populiarinti. Verta paminėti ir 

Panemunės pilį, kuri pati savaime yra traukos objektas ir įvairios paskirties erdvė (per metus ją 

aplanko daugiau kaip 20 000 lankytojų), bei jos teikiamas galimybes studentams, ypač 

restauravimo srityje. Šie pavyzdžiai ir platesni SS pateikti įrodymai iliustruoja aktyvų VDA 

vaidmenį bendruomenėse, jos poveikį vietos ir nacionaliniu mastu.  
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122. Kaip teigia pati Akademija, ji siekia daryti dar platesnę įtaką: VDA neapsiriboja miestais 

ar regionais, kuriuose įsikūrę jos fakultetai. Ji yra aktyvi kultūros, meno ir mokslo lauko dalyvė, 

daranti įtaką ir prisidedanti prie pokyčių Baltijos, Vidurio ir Rytų Europos regionuose. Buvo 

akivaizdu, kad VDA veikla ir kultūrinės įtakos potencialas neapsiriboja vien regionais ar 

miestais, kuriuose įsikūrę jos fakultetai, nes institucija dalyvauja įvairiose veiklose visame 

regione. Susitikimų metu VDA darbuotojai kalbėjo apie regioną į rytus nuo Lietuvos 

(Baltarusija, Ukraina, Kazachstanas) kaip apie „artimą savo mąstysena“, į kurį ir yra nukreiptas 

tarptautinis bendradarbiavimas.  

123. Platesniu lygmeniu ryškiausias pasiektas tarptautinis pripažinimas - VDA Nidos meno 

kolonijos kuruotas Lietuvos nacionalinis paviljonas Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje 2019 

m. ir pelnytas „Auksinis liūtas“. Ankstesnėse, 56-ojoje ir 57-ojoje bienalėse, VDA darbuotojai ir 

doktorantai taip pat dalyvavo.  

124. Studentai ir absolventai, su kuriais susitiko ekspertų grupė, teigiamai vertino suteiktas 

galimybes dirbti su įvairiomis organizacijomis partnerėmis ir įgyti patirties - dalyvauti parodose 

kaip menininkams, atlikti praktiką ar dirbti su restauravimo projektais. Absolventai ir toliau 

naudojasi VDA darbuotojų jiems suteiktomis galimybėmis ir išreiškė pageidavimą, kad tokios 

galimybės būtų teikiamos ir po studijų. 

125. Apskritai savianalizės suvestinėje daugiausiai buvo įvardinami projektai, o ne detalizuotas 

jų indėlis į pokyčius ar kiekybiškai įvertintas poveikis. Socialinio poveikio matavimo ir gerinimo 

mechanizmas ir stebėsenos sistema nėra apibrėžti ar įrodyti, trūksta struktūruoto stebėsenos, 

vertinimo ir numatymo proceso. Ekspertų grupei pasirodė, kad planavimas buvo vykdomas kaip 

visada, t.y., fragmentiškai arba reaktyviai, o ne sistemingai ir strategiškai, o taip pat, kad procesai 

daugiausia grindžiami asmeniniais ryšiais ir iniciatyvomis bei neformaliais ryšiais, nors VDA 

Strategijoje 2020–2028 m. aiškiai įvardijama socialinė įtaka ir šiai sričiai teikiamas prioritetas. 

Todėl ekspertai mano, kad VDA galėtų geriau išnaudoti turimus išteklius ir potencialą daryti 

socialinį poveikį. Šie reaktyvūs ir šiek tiek abejotini darbo būdai dar kartą sustiprino ekspertų 

grupės nuomonę, kad Akademija turi parengti išsamesnius tarptautinius lyginamuosius 

standartus, kad galėtų įvertinti savo veiklos poveikį ir strategiškai bei skaidriai nukreipti savo 

pastangas tinkama linkme.  

4.2. Mokymosi visą gyvenimą sąlygų užtikrinimas: 

4.2.1.Aukštoji mokykla atlieka mokymosi visą gyvenimą poreikio stebėseną ir analizę; 

4.2.2. Aukštoji mokykla numato mokymosi visą gyvenimą formų ir sąlygų įvairovę ir užtikrina 

jų įgyvendinimą; 

4.2.3. Aukštoji mokykla atlieka mokymosi visą gyvenimą sąlygų užtikrinimo vertinimą. 

126.  VDA stebi ir analizuoja mokymosi visą gyvenimą poreikį, numato mokymosi visą 

gyvenimą formų ir sąlygų įvairovę ir užtikrina jų įgyvendinimą; užtikrina mokymosi visą 

gyvenimą formų ir sąlygų įvairovę; atlieka mokymosi visą gyvenimą sąlygų užtikrinimo 

vertinimą. Pagrindinės grupės, į kurias VDA orientuojasi kurdama mokymosi visą gyvenimą 

galimybes, yra vaikai ir suaugusieji, siekiantys įgyti patirties ar žinių dailės, dizaino ir 

architektūros srityse (VDA Strategija 2020–2028 m.). VDA Strategijoje 2020–2028 m. aiškiai 

nurodoma, kokios sritys bus prioritetinės siūlant mokymąsi visą gyvenimą; specializuotoms 

programoms (kursams, stovykloms, konkursams) suteikiamas 3, t. y. žemiausias, prioriteto lygis. 
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127. Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla (ADDAM) yra pagrindinė programa, per 

kurią siūloma mokytis visą gyvenimą. VDA vakarais ir savaitgaliais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 

ir Telšiuose rengia įvairius dailės, architektūros ir dizaino raiškos studijų dalykus. Atvirąją 

dailės, dizaino ir architektūros mokyklą Akademija pristato kaip vieną iš pagrindinių būdų, 

kuriais ji teikia mokymosi visą gyvenimą galimybes. 

128. Informaciją apie ADDAM galima lengvai rasti VDA interneto svetainėje. Asmenys iš 

Vilniaus į šią mokyklą gali užsiregistruoti Akademijos interneto svetainėje, bei ten pat gali rasti 

ir kitų miestų padalinių kontaktinius duomenis. Pagrindinis ADDAM tikslas - padėti būsimiems 

studentams pasirengti stojimui į VDA. Nors Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla turi 

potencialą paskatinti bei suteikti galimybę tiems būsimiems studentams, kurie priešingu atveju 

nebūtų rinkęsi meno krypties studijų, ir geriau paruošti juos siūlomoms laipsnį suteikiančioms 

studijų programoms, o studijų dalykų prieinamumas kiekvienoje VDA padalinių vietoje visoje 

Lietuvoje neabejotinai yra privalumas, tačiau tai nėra mokymasis visą gyvenimą platesnės 

bendruomenės mokymosi prasme ar mokymasis dėl individualaus tobulėjimo. 

129. ADDAM programa yra prieinama žmonėms su negalia, tačiau tokių į programą 

įsitraukusių žmonių skaičius nėra didelis ir svyruoja nuo 3 iki 6 stojančiųjų per metus iš daugiau 

nei 500 visų stojančiųjų ir vis mažėja. Palyginti su nacionaliniais duomenimis, šis sumažėjimas 

gali būti reikšmingas, nors tam įtakos galėjo turėti COVID-19 pandemija. Nepaisant to, ekspertų 

grupė mano, kad VDA turėtų stengtis užtikrinti, kad būtų imtasi aiškių veiksmų, kuriais būtų 

aktyviai propaguojamos neįgaliems studentams teikiamos galimybės, siekiant užtikrinti, kad šis 

mažėjimas būtų sustabdytas. 

130. VDA siūlo kitas mokymosi visą gyvenimą formas. Pavyzdžiui, asmenys gali studijuoti 

kaip laisvieji klausytojai. Akademija sudarė galimybę laisviesiems klausytojams lankyti 

pasirinktus studijų dalykus; baigę ir išlaikę egzaminą laisvieji klausytojai gauna akademinį 

pažymėjimą, kuriame nurodomas studijuotų dalykų įvertinimas ir gautų kreditų skaičius. 

131. VDA interneto svetainėje taip pat nurodoma kita mokymosi visą gyvenimą forma - 

papildomos studijos ketinantiems stoti į magistrantūrą. Tai mokamos studijos tiems, kurie gali 

pademonstruoti pakankamą kompetentingumą, t. y. požiūrį, įgūdžius ir žinias, reikalingas 

sėkmingoms studijoms magistrantūros lygmeniu.  

132. Edukaciniai užsiėmimai siūlomi unikaliose ir istorinėse VDA vietose, pavyzdžiui, 

Panemunės pilyje, Telšių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kuri vykdo bendrus 

edukacinius projektus su miesto švietimo įstaigomis, arba Telšių apskrities verslo inkubatoriuje.  

133. Platesniu mastu 2019–2020 m. Akademija teikė edukacines paslaugas pagal Kultūros 

ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos remiamą programą 

„Kultūros pasas“. Šiuos edukacinius užsiėmimus užsisakė visos Lietuvos mokyklos. 

134. VDA siekia stebėti ir analizuoti mokymosi visą gyvenimą poreikį, rinkdama informaciją 

apklausomis ir neformaliomis grįžtamojo ryšio formomis. Susitikimų metu ekspertų grupei buvo 

pabrėžta, kad mokymosi visą gyvenimą sąlygų užtikrinimo vertinimą Akademija atlieka 

neformalaus bendravimo būdu. Tačiau ekspertai mano, kad jei VDA sukurtų tvirtesnę mokymosi 

visą gyvenimą iniciatyvų struktūrą, ji galėtų išplėsti savo ryšius su bendruomene ir, remdamasi 

apklausomis ir pokalbiais, pagrįstais absolventų ir įsitvirtinusių specialistų poreikiais, galėtų 

cikliškai ir aktyviai stiprinti savo studijų programas, aprūpindama studentus pramonės ir (arba) 

sektoriaus poreikiais, ypač skaitmeninių technologijų srityje. 

https://d.docs.live.net/7bbeda26dfd1d684/Contracts/2021_2-SKVC/report%20template%20etc/4.2.docx#_msocom_6
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135. Vertinama institucija nėra įdiegusi mokymosi visą gyvenimą veiklos vertinimo sistemos; ji 

remiasi fragmentiškomis grįžtamojo ryšio apklausomis (t. y., jos nėra sistemingai teikiamos ar 

naudojamos) ir neformaliu bendravimu. Pastebėta, kad siūlomi studijų dalykai daugiausia yra 

ilgalaikiai, atsikartojantys ir tęsiantys tai, kas buvo vykdoma anksčiau, o suformuota studijų 

dalykų struktūra nepakitusi nuo pat jų pradžios, taigi ekspertų grupei pritrūko įrodymų, jog VDA 

stebi ir analizuoja mokymosi visą gyvenimą poreikį, numato poreikius ar vertina mokymosi visą 

gyvenimą poreikių tenkinimo veiksmingumą ar įvairovę. 

136. Ekspertų grupė taip pat susidarė bendrą vaizdą, kad vykdoma daug gerų veiksmų, tačiau 

daugelis jų yra pavieniai arba fragmentiški, be vieningos strategijos. Taip pat buvo pastebėtas 

fragmentiškas arba dalinis bendravimas. Pavyzdžiui, ekspertams absolventai išsakė nuomonę, 

kad bendravimas su jais daugiausia vyksta per asmenines pačių absolventų, katedrų vedėjų ar 

dėstytojų iniciatyvas (pokalbio su absolventais metu surinkti įrodymai, kad kai kuriose katedros 

turi kelias uždaras Facebook grupės su absolventais). Toks metodas daliai jų gali būti naudingas, 

tačiau jam trūksta skaidrumo ir dėl jo iš kai kurių absolventų gali būti atimta galimybė išsakyti 

savo nuomonę. Absolventai išreiškė didelį susidomėjimą konkrečiomis tobulinimosi sritimis, 

ypač susijusiomis su verslo įgūdžiais. Ekspertų grupės nuomone, VDA turi nemažai galimybių 

stiprinti savo, kaip tęstinio mokymo įstaigos, pozicijas aktyviems menininkams/dizaineriams ir 

(arba) kt. 

137. Įvertinusi kai kuriuos neaiškumus ir neatitikimus gautuose įrodymuose, ekspertų grupė 

padarė išvadą, kad Akademija neturi aiškios mokymosi visą gyvenimą strategijos ir kad jos 

požiūris yra nepakankamai išplėtotas. Išryškėjo kai kurie vykdomų programų trūkumai, 

pavyzdžiui, galimybė aktyviau įtraukti platesnes žmonių grupes ir komunikacijos trūkumai. 

138. Apibendrinant galima teigti, kad yra svarių įrodymų apie VDA poveikį vietos (regioniniu 

ir nacionaliniu mastu), daug veiklos pavyzdžių buvo pateikta SS ir patvirtinta pokalbiuose, 

dauguma jų buvo išskirtiniai. Tačiau reikia paminėti, kad trūksta struktūruoto stebėsenos, 

vertinimo ir numatymo proceso. Planavimas vykdomas „kaip visada“, fragmentiškai. Procesai 

daugiausia remiasi asmeniniais ryšiais ir iniciatyva, o ne sisteminiu požiūriu. 

139. Sprendimas: sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų, ji įvertinama 3 balais. 

140. Rekomendacijos srities tobulinimui: 

 Reikia sistemingo požiūrio į mokymąsi visą gyvenimą, todėl ekspertų grupė 

rekomenduoja VDA vystyti struktūruotą požiūrį į aktyvesnį platesnių žmonių grupių, 

įskaitant neįgaliuosius, įsitraukimą ir parengti aiškų mokymosi visą gyvenimą skatinimo 

bendruomenėse, kuriose ji dirba, planą. 

141. Gerosios praktikos pavyzdžiai:  

 Ekspertų grupė mano, kad Nidos meno kolonija ir jos rezidencijų programa bei Lietuvos 

paviljono Venecijos bienalėje kuravimas yra išskirtinis nacionalinės ir tarptautinės praktikos 

pavyzdys, kurį verta plačiau pristatyti tarptautiniu mastu. 

 

IV. GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI  

Ekspertų grupė nurodo šiuos gerosios praktikos pavyzdžius: 
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Studijų ir mokslo (meno) veikla: 

 Studentams teikiama išskirtinė parama išteklių požiūriu: laboratorijos yra lengvai 

prieinamos visiems, biblioteka greitai užsako tyrimams ir kitiems projektams reikalingą 

medžiagą, studentai gali prašyti nedidelių stipendijų konkretiems projektams vykdyti, 

taip pat trumpiems studijų vizitams. 

Poveikis regionų ir visos šalies raidai:  

 Ekspertų grupė mano, kad Nidos meno kolonija ir jos rezidencijų programa bei Lietuvos 

paviljono Venecijos bienalėje kuravimas yra išskirtinis nacionalinės ir tarptautinės 

praktikos pavyzdys, kurį verta plačiau pristatyti tarptautiniu mastu.  

 

V. REKOMENDACIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI 

Ekspertų grupė pateikia šias rekomendacijas dėl tolesnio veiklos tobulinimo: 

Valdymas: 

 Ekspertų grupė teigiamai vertina Akademijos tikslus, išdėstytus jos misijoje ir planuose, 

tačiau ji rekomenduotų užtikrinti, kad planavimas ir priemonės, kuriomis grindžiami 

įstaigos strateginiai planai, būtų labiau susieti su pagrįstais tikslais, orientyrais, 

lyginamąja analize (arba veiklos rodikliais), prioritetų nustatymu ir vertinimu, ir įstaiga 

taip galėtų įgyvendinti savo siekius. Ekspertų grupė siūlytų VDA pradėti svarstyti, kaip 

ateityje ji konkretizuos savo viziją, kad būtų pasiekta pusiausvyra tarp tikslų platumo ir 

išskirtinių aukštosios mokyklos privalumų, ir pažymi, kad tam gali reikėti priimti sunkius 

sprendimus. 

 Ekspertai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad VDA tarptautiniai siekiai ir dabartinės 

tarptautinės veiklos mastas yra labai dideli, ir rekomenduoja, kad siekiant įgyvendinti 

turimus planus būtų parengta atskira bendra tarptautiškumo strategija, kurioje būtų 

numatyti tarptautiniai lyginamieji rodikliai, aiškus partnerystės pagrindimas ir aiškūs 

orientyrai. Ekspertų grupė nustatė, kad Akademijos tarptautinių tikslų įgyvendinimo 

problemos yra susijusios su visomis išvadų sritimis, todėl ši rekomendacija turėtų būti 

siejama su informacija, nurodyta Kokybės užtikrinimo, Studijų ir mokslo veiklos, 

Poveikio regionams ir visai šaliai skyriuose. 

 Ekspertų grupė rekomenduoja VDA parengti aiškų būsimų nevalstybinių pajamų šaltinių 

diversifikavimo planą, kuriame būtų nurodyti tikslai ir gairės. 

 Ji taip pat rekomenduoja Akademijai toliau plėtoti požiūrį į strateginę riziką parengiant 

išsamų rizikos registrą, kuriame būtų aiškiai apibrėžta atsakomybė už riziką, numatytos 

jos mažinimo priemonės ir reguliariai vertinama vykdoma veikla, kad registras būtų 

pastoviai peržiūrimas ir atnaujinamas. 

 Daugelis VDA stiprybių gali tapti silpnybėmis, todėl ekspertų grupė rekomenduoja, kad 

Akademija, vykdydama strateginį planavimą, atidžiai peržiūrėtų pusiausvyrą tarp savo 

veiklos apimties ir tikslų. Ši rekomendacija ypač susijusi su tokiais klausimais kaip 

tradicinių ir skaitmeninių įgūdžių, išteklių ir mąstymo būdų pusiausvyra, atsižvelgiant į 

tai, ko reikia dizaineriams ir menininkams, kad jie galėtų veiksmingai dirbti XXI a. 

antrajame ketvirtyje. 
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Kokybės užtikrinimas:  

 Ekspertų grupė rekomenduoja VDA toliau formalizuoti kokybės gerinimo procesus, kad 

būtų galima susisteminti pokyčių vertinimą ir planavimą. 

 VDA turėtų ir toliau stiprinti grįžtamojo ryšio sistemas, kad gautas grįžtamasis ryšys būtų 

pakankamai tvirtas pagrindas imtis veiksmų ir kad būtų išklausyta daugiau nuomonių. 

Tai reiškia, kad reikia ir toliau stengtis, kad įstaiga gautų kuo daugiau studentų 

atsiliepimų per įdiegtas grįžtamojo ryšio sistemas, o taip pat peržiūrėti įvairius 

mechanizmus, kuriais renkami, analizuojami ir naudojami minėti atsiliepimai. 

 VDA taip pat turėtų apsvarstyti papildomus būdus, kaip instituciniu lygmeniu integruoti 

ir apžvelgti metinių kokybės stebėsenos procesų rezultatus, kad būtų lengviau planuoti 

bendrus ir strateginius pokyčius. Tai turėtų apimti atskirų katedrų veiklos procesus, 

studentų, darbuotojų ir išorės socialinių dalininkų atsiliepimus, išsamiai apibūdinant 

kiekvieno elemento vaidmenį VDA institucinio lygmens ir strateginiame kokybės 

gerinimo procese ir susiejant kokybės gerinimo procesą su lyginamąja analize ir veiklos 

rodikliais. 

 VDA apibrėžia savo požiūrį į kokybę ir kokybės modelį; prireikus konkrečiai nurodo 

kokybės užtikrinimo, atitikties ir gerinimo vietą institucijos metodikoje, taip pat 

analizuoja riziką kokybei ir naudoja šią rizikos analizę būtent kokybei plėtoti. 

Patvirtindama minėtas rekomendacijas, ekspertų grupė siūlo Akademijai apsvarstyti 

galimybę toliau remtis išoriniais kokybės atskaitos taškais ir skirtingais požiūriais į 

kokybę ir skirtingomis jos sampratomis. 

Studijų ir mokslo (meno) veikla: 

 Ekspertų grupė rekomenduoja VDA toliau siekti platesnio meno tyrimų pripažinimo ir 

taip padėti sukurti karjeros galimybes daktaro laipsnį turintiems menininkams, 

dizaineriams ir architektams, bei suteikti jiems galimybę vykdyti podoktorantūros ir 

tolesnius mokslinių tyrimų projektus ir tapti tyrėjų bendruomenės dalimi tiek VDA, tiek 

tarptautiniu mastu. 

 Ekspertai mano, kad VDA požiūris į mokslinių tyrimų plėtojimą yra pernelyg platus, ir 

rekomenduoja nustatyti ir apibrėžti pagrindines mokslinių tyrimų tikslines sritis; 

rekomenduoja jas plėtoti atsižvelgiant į studijas ir tarptautinę partnerystę, taip pat 

skatintų mokslinių tyrimų grupių kūrimąsi ir teoretikų bei praktikų bendradarbiavimą. 

Poveikis regionų ir visos šalies raidai:  

 Reikia sistemingo požiūrio į mokymąsi visą gyvenimą, todėl ekspertų grupė 

rekomenduoja VDA vystyti struktūruotą požiūrį į aktyvesnį platesnių žmonių grupių, 

įskaitant neįgaliuosius, įsitraukimą ir parengti aiškų mokymosi visą gyvenimą skatinimo 

bendruomenėse, kuriose ji dirba, planą. 

 

 

© Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 

A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, Lietuva 

tel.: +370 5 205 3323 

skvc@skvc.lt 

http://www.skvc.lt  

http://www.skvc.lt/
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I. EXECUTIVE SUMMARY  
 

1. The purpose of the external review is to determine the quality of the performance of a higher 

education institution based on the findings of the external review, to create prerequisites for 

improvement of the performance of a higher education institution, to promote a culture of 

quality, and to inform founders, academic community and the society about the quality of higher 

education institutions.  

2. This review report is based on the evidence given in the self-evaluation report, additional 

evidence requested by the Panel, information provided by the Centre for Quality Assessment in 

Higher Education (hereinafter – Centre, SKVC) and a site visit, where meetings with a wide 

range of audiences were held. 

3. The Panel was composed of the reviewers, following the Experts Selection Procedure 

approved by the Director of Centre for Quality Assessment in Higher Education on 31 December 

2019 Order No. V-149 and included the following members: 

Panel chairperson:  Dr. Annie Doona 

Review secretary:  Ms. Rowena Pelik 

Panel members:  Prof. Ellen Marie Saethre-McGuirk (academic) 

Dr. Anu Allas (academic) 

Mr. Kazimieras Reimeris (social partner) 

Ms. Milda Gineikaitė (student) 

Review coordinator at SKVC: 

Ms. Rugilė Blusevičienė 

4. As a result of external review Vilnius Academy of Arts is given a positive evaluation. 

5. Judgment by the area: 

Area Assessment with points* 

MANAGEMENT 3 

QUALITY ASSURANCE 3 

STUDIES AND RESEARCH (ART) 3 

IMPACT ON REGIONAL AND NATIONAL DEVELOPMENT 3 

*5 points - excellent– the area is rated exceptionally well in the national context and internationally;  

4 points – very good – the area is rated very well in the national context and internationally, without any drawbacks;   

3 points – good – the area is being developed systematically, without any major drawbacks;  

2 points – satisfactory – the area meets the minimum requirements, and there are drawbacks that must be addressed;  

1 point - unsatisfactory – the area does not meet the minimum requirements, there are fundamental drawbacks. 

6. Two examples of good practices were found; eleven recommendations were made. 

https://www.skvc.lt/uploads/lawacts/docs/349_3c24730602f3906bb3af174e1e94badb.pdf
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II. INTRODUCTION  

2.1. Background of the review process 

7. The external review of Vilnius Academy of Arts (hereinafter referred to as VAA or the 

Academy) was organised by the Centre for Quality Assessment in Higher Education and carried 

out in November 2021 by an Expert Panel of international experts (the Panel). It was conducted 

in accordance with the Procedure for the External Evaluation and Accreditation of Higher 

Education Institutions and Branches of Foreign Higher Education Institutions, Evaluation Areas 

and Indicators approved by the Minister of Education, Science and Sport of the Republic of 

Lithuania (hereinafter referred to as the Procedure) on 19
 
of December 2019 Order No. V-1529 

and the Methodology for Conducting an Institutional Review in Higher Education approved by 

the Director of SKVC on 9 of March 2020 Order No V-32 (the Methodology).  

8. According to the Procedure the external review consists of the following stages: submission 

of a self-evaluation report prepared by a higher education institution to the Centre; formation of 

an expert Panel and analysis of the self-evaluation report; expert Panel visit to the a higher 

education institution; preparation of the external review report, decision-making on the external 

review as well as accreditation and publication thereof; follow-up activities aimed at improving 

the performance of the higher education institution, taking into account the external review 

report. 

9. At the preparatory stage of the external review, the Panel received a detailed self-evaluation 

report (SER) with 71 annexes. The annexes provided extensive information and supporting data. 

The Panel requested some additional information, including attendance figures for VAA’s in-

house exhibitions programme and its Risk Register. SKVC provided to the Panel additional 

information about the Academy, as set in the Methodology (Chapter 26), including statistical 

data on students and staff; financial data; findings from the ex-ante and ex-post programme 

reviews, institutional reviews and evaluations of research and development activities; State-

budget allocations for research activities; information on academic ethics from the Office of the 

Ombudsperson for Academic Ethics and Procedures of the Republic of Lithuania. 

10. The site visit was undertaken after a training Session organized by SKVC staff and 

preparatory Panel meetings. The Panel conducted a virtual visit to the Academy 16-18 

November 2021 where it had meetings with 128 internal and external stakeholders. Due to the 

worldwide pandemic situation, the review visit was organised online using video-

conferencing tool Zoom hosted by the Centre. Subsequently, the Panel met virtually to review 

and agree conclusions and recommendations. The review report was finalised by correspondence 

and submitted to the SKVC.  

11. In line with the Methodology, the external review focused on four areas covered by the 

evaluation indicators and related criteria: management, quality assurance, studies and 

research (art) and impact on regional and national development. In analysing the evidence 

collected, the Panel also gave due consideration to the recommendations of the previous review 

undertaken in 2013. 

12. The review of a higher education institution assesses each of the evaluation areas with one of 

five ratings: excellent – 5 points – the area is rated exceptionally well in the national context and 

internationally; very good – 4 points – the area is rated very well in the national context and 

https://www.skvc.lt/uploads/lawacts/docs/353_08812eaefbb9c8239fa36d95b4b857d6.pdf
https://www.skvc.lt/uploads/lawacts/docs/354_a4b1788e5db0667d8b830c666d5ab1af.pdf
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internationally, without any drawbacks; good – 3 points – the area is being developed 

systematically, without any major drawbacks; satisfactory – 2 points – the area meets the 

minimum requirements, and there are drawbacks that must be addressed; unsatisfactory – 1 

point – the area does not meet the minimum requirements, there are fundamental drawbacks. 

13. The decision on positive evaluation is made when none of the evaluation areas is evaluated 

unsatisfactorily (1 point). The decision on negative evaluation is made when at least one of the 

evaluation areas is evaluated unsatisfactory (1 point). 

14. In line with the Methodology, the review report, prepared by the Panel is being reviewed by 

SKVC and sent to the higher education institution to comment on factual errors and the 

evaluations based thereon. The Panel revises the report in response to the comments from the 

higher education institution (if applicable) and submits it to SKVC.  

15. The Panel received comments from Vilnius Academy of Arts and considered them. As a 

result, a small number of minor helpful changes were made to the report. 

16. After the Panel considers comments from the higher education institution (if applicable) and 

finalizes it, the report is being considered by the external Commission of the Higher Education 

Institutions‘ Review (hereinafter referred to as the Commission), set up by SKVC. On the basis 

of the proposal, made by the Commission, provisioned in the Commission‘s regulations, 

approved by the order of the Director of SKVC on 8 of January, 2020 order No. V-5, SKVC 

takes one of the decisions:  

- to evaluate the performance of the higher education institution positively;  

- to evaluate the performance of the higher education institution negatively.  

The decisions of SKVC may be appealed to the Commission for Appeals, formed by SKVC. 

Subsequently, the decisions of SKVC and the Commission for Appeals may be appealed against 

in accordance with the procedure established by the Law on Administrative Proceedings of the 

Republic of Lithuania. 

17. On the basis of the external review decision SKVC takes one of the following decisions on 

the accreditation of the higher education institution:  

- to accredit for a period of seven years if performance of the higher education institution 

is evaluated positively;  

- to accredit for a period of three years if performance of the higher education institution 

is evaluated negatively;  

- to deny accreditation if the repeated external review results of the higher education 

institution are negative. 

18. SKVC announces the decision on the external review together with the conclusions of the 

external review and the decision on the accreditation of the higher education institution on it‘s 

website. The higher education institution respectively announces the decision on the evaluation 

of the higher education institution together with the external review report on its website and 

maintains it until the next external review. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3c55b80321311eabe008ea93139d588/asr
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2.2. Background information about the institution 

19. Vilnius Academy of Arts is a state higher education institution established by the Seimas of 

the Republic of Lithuania. The Academy is a public legal entity functioning as a public 

establishment. It traces its foundation to 1793, when the Department of Architecture was 

established at what is now Vilnius University. VAA is the only specialized higher education 

institution in Arts, Design, and Architecture in Lithuania. 

20. VAA has four geographically based faculties, located in Vilnius, Kaunas, Klaipėda and 

Telšiai, along with its Institute of Art Research, where art researchers are housed, based in 

Vilnius. In 2020-2021, VAA had 1563 students, including 30 full-time international students, 

337 lecturers (212 Full-time equivalent (FTE)), 17 research staff (12 FTE) and 287 

administrative and other support staff (238 FTE). Over the period 2016-2020, a total of 1845 

alumni graduated from the Academy: 1278 students completed Bachelor’s degrees, 528 

completed Master’s degrees and 39 completed in doctoral studies in the field of Arts or 

Research. 

21. At the time of the review, VAA offered 44 study programmes in 6 fields of study: 

Architecture, Design, Art, Media Art, Restoration of Art Objects, History, and Theory of Arts 

and had offered Management up until 2020. It provided 20 Bachelor’s degree programmes, 1 

integrated study programme, and 23 Master’s programmes. The VAA offers doctoral studies in 

three fields: Art, Design and History, and Theory of Arts. It also offers a joint programme with 

the Lithuanian University of Health Sciences in Art Therapy and contributes to the School 

Pedagogy Vocational Education Studies by training Art teachers at Vilnius University.  

22. The Academy owns a museum, galleries and exhibition spaces, a library, a publishing house, 

art and design laboratories, the Nida Art Colony, a residence in Paris Cité Internationale des 

Arts, a Practice and Recreation Centre in Mizarai, exhibition and museum spaces at Panemunė 

Castle, and the Art Incubator in Telšiai. It is a shareholder in the Incubator of Audio-visual Arts. 

 

III. ANALYSIS BY EVALUATION AREAS 

3.1. Management  

Management area is being analysed in accordance to the following indicators and criteria, set up 

in the Methodology.  

1.1. Compliance of the higher education institution’s strategic action plan with the mission, 

assurance of its implementation: 

1.1.1. The strategic action plan is consistent with the mission of the higher education 

institution, legal acts regulating research and study activities and it takes into account the 

provisions of the national research and study policy, the European Higher Education Area 

and the European Research Area; 

1.1.2. The parts of the strategic action plan (analysis of the current situation, priorities and 

aims, objectives of the activities,  implementation means, resources, planned performance 

indicators) are appropriate and justified; 

1.1.3. Regular monitoring of the implementation of the strategic action plan is carried out and 

the results are used to improve performance management. 
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23. Alignment of the strategic action plan and mission with relevant reference points. The 

purpose of the VAA, in accordance with the requirements of the Law on Higher Education and 

Research, is formulated in the Statute of the Academy.  

While developing intensive artistic and research activities, enjoying a widely recognized high 

reputation, the Academy shall pursue the development, improvement and dissemination of 

knowledge of artistic creation, artistic research, social science and the humanities, the education 

and training of highly qualified professionals capable of making a significant contribution to 

Lithuanian and global societies in the future [www.vda.lt/default/lt/dokumentai].  

The key internal documents are the Strategy 2020-2028, the VAA Integrated Development 

Strategy for 2012-2020, and the Strategic Action Plan. The Rector‘s Annual Report provides 

updates on progress across strategic priorities. 

24. The Strategy of Vilnius Academy of Arts 2020-2028 defines the vision of VAA “to be among 

the leading higher education institutions of art, design and architecture globally” and outlines its 

mission as “to create the future of art, design and architecture in Lithuania and to educate those 

who create and research these fields”. 

25. The strategic documents of VAA include key elements that reflect Lithuania’s policies as 

part of the European Higher Education Area and European Research Area. VAA’s strategic 

documents identify the results to be achieved in terms of studies, artistic and scientific research 

and encouraging students to develop their talents. The mission of the Academy is consistent 

across its documentation and, in the meetings with the Rectorate and with staff, it was clear that 

there is a good and shared understanding of the vision and mission of VAA. 

26. Action planning. In July 2019, a new Rector, Prof. Ieva Skaurone, was appointed following 

a competitive process. A working group was established by Rector’s order in 2019 to prepare a 

new strategy for VAA following a period of intensive consultation with staff, students and social 

partners. The new strategy was created with a large group across VAA, working in a team-

oriented, inclusive way. The process included a review of Vilnius Academy of Arts Integrated 

Development Strategy for 2012-2020 and it was clear to the Panel that this was useful in drawing 

together the different strands of activity across VAA to enable an institution-wide view of 

progress to 2020. A SWOT was undertaken of the Academy and is included as part of the new 

strategic plan. In the meeting with the Rector she stated that VAA had looked at alignment of 

strategic priorities as they reviewed their outgoing strategy and as they worked on the 2020-28 

strategy, looking at what tools they needed, and how they would achieve the intended results. 

The final text of the Strategy of the Vilnius Academy of Arts 2020-2028 was approved by Senate 

and then by Council in December 2019.  

27. The 2020-2028 Strategy states the intention of VAA to impact regionally, on the country, 

and internationally. It is a nine-year strategy supported by an action plan for the first three years. 

Annual action plans are also drawn up that relate to the 3-year plan. Once the internal processes, 

e.g. sign off by Council, are complete, VAA submits the draft plans and the financial allocation 

plans to the Ministry of Finance in Lithuania who then determine the funds provided to enable 

VAA to deliver on its strategic plans. 

http://www.vda.lt/default/lt/dokumentai
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28. Within the 2020-2028 strategic plan the key strategic goals are set out under four headings: 

Value and Quality, Resources, Finance, and Management and Processes. The purpose of the 

three-year action plan covering 2020 to 2022 is to help VAA implement its overall 2020-2028 

strategy. Nine of its strategic objectives were chosen as priorities for this period, designed to 

increase the value and quality of studies, optimise material resources, allow VAA to secure more 

substantial funding and achieve better management indicators. Indicators setting out the extent of 

intended changes are specified within the three-year plan, although many share the same target 

increases and thus it is hard to know if all are realistic or represent the same degree of challenge. 

However, VAA Strategic Action Plan 2020-2022 detailing the results achieved, makes no 

reference to the measures or assessment of progress against them. The Panel would suggest that 

connecting the elements of its process and monitoring of progress against targets will be vital to 

achieving the ambitions the Academy has set for itself. 

29. The SER and its supporting documents refer to sustainability as a key strategic goal of VAA 

and VAA has produced a Green Deal Course document. The Panel heard from the meeting with 

the Rectorate that sustainably involves a number of measures including reduction of energy 

usage. The Rector informed the Panel that VAA had gathered a number of institutions together, 

and was collaborating with a number of other higher education institutions, to discuss and 

progress sustainability through the exchange of ideas (Swedish, German and UK universities 

were involved).  

30. The Rector has placed an emphasis on the development of equality and diversity as a 

strategic aim and equality plans have been drawn up to implement changes in the gender balance 

of staffing, in more equitable remuneration, in response to the ‘Me-Too’ movement, and in 

addressing structural issues, such as disabled access to VAA buildings. In the meetings with staff 

and students and the Rectorate these intentions towards equality were widely understood and 

commented on favourably. The Panel commended the work initiated by the Rector and the 

progress made so far seen, for instance, in challenging the basis of salary variation and looking at 

gender representation in all levels of the organisation, including top management. The Panel 

would encourage her and VAA to continue to prioritise action in this area. 

31. A number of documents used in the strategic planning and action planning processes, 

including the strategic action plan and the integrated development strategy, were included as 

annexes to the SER. The Panel heard in the meetings with academic management that individual 

faculties and departments also produce their own annual strategic development plans that then 

feed into the Rector’s plan which is presented to and discussed at Senate and Council. While 

mechanisms seem to exist for the development of action plans at Faculty level, these do not 

necessarily or systematically involve staff, students and especially external stakeholders. The 

Panel is of the view that many of the mechanisms to enable stakeholder input would benefit from 

further formalisation. The Panel considered that an abundance of action plans may mean that 

planning is not efficient and implementation ineffective. There is a risk of matters being 

prioritised differently, issues not being all followed up or put into a systematic analysis and 

implementation structure. In terms of resources to implement the strategic plan the panel heard 

from academic staff that physical and other resources e.g. academic staffing  were available and 

were regarded highly. The management of the Academy, including Deans, Vice Rectors and 

administrative staff, also informed the panel that they had adequate staff to implement and 

monitor the strategic plan. 
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32. Monitoring and performance management. Standard procedures for monitoring and 

implementation of the strategic action plan are governed by the Statute of VAA, the regulations 

of the Senate and the Council and are in accordance with the regulations of the Government of 

Lithuania. The annual report required from the Rector is an important document in outlining 

progress made towards strategic goals. The Rector also informed the Panel that VAA is subject 

to a series of internal audits on selected areas of activity and these feed into Rector’s report as 

appropriate. The process of internal review and improvement activities was confirmed in the 

meeting with administration staff from finance and other administrative areas. The panel found 

that while there were useful  internal and external audits in place, measures that underlie the 

Academy’s strategic plans could be linked more strongly and effectively to grounded targets, 

milestones, benchmarking (or performance indicators), prioritisation and evaluation to enable the 

Academy to deliver its ambitions. 

33. In order to ensure monitoring of the strategic aims, the Strategic Action plan contains a 

series of quantitative targets; examples of quantitative targets include an increase of 

20 percentage points over 3 years in areas including the number of students choosing study an 

internship abroad, the numbers of students applying to each faculty and the number of 

international academic staff. The action plan contains indicators of success, e.g. academic 

recognition of foreign qualifications, increases in internships abroad, and ownership which 

should be useful in helping VAA monitor its targets although the Panel did not see reports which 

showed evidence of such monitoring. 

34. Benchmarking externally is an important component in how a higher education institution 

understands how it compares internationally and how its strategic aims relate to global issues and 

developments. The Panel was interested in how VAA benchmarks its provision against others 

internationally. The Panel heard from staff and students of a range of interactions internationally 

e.g. the Academy successfully took up the coordinating position of the KUNO network in 2021, 

having been the KUNO network member since 2003 and a list of European and other projects 

the VAA is involved in was included in the SER. VAA is also a partner in a number of 

international bodies including ELIA, KUNO, Cirrus, NBAA and Cumulus. Whilst noting the 

number and range of partnerships, it was not clear from meetings with staff and management, 

how partners were chosen, other than through personal connections or through membership of 

project groups. The Panel acknowledge that international activity at the grassroots level can be a 

significant strategic tool to help achieve more effective partnerships. However, given that VAA 

has ambitious strategic aims regarding internationalisation, the Panel recommends that VAA 

carefully selects benchmarks and identifies institutions as examples of good practice (or as 

suitable comparators) worldwide with which to benchmark and that it makes a strategic selection 

of international activity and partnerships on which to focus. The Panel would suggest that to do 

so would support the Academy in achieving a more strategic and effective internationalisation 

policy. 

35. Overall, the Panel can confirm that the Strategy and strategic action plans are in place and 

outline a clear path for VAA. The strategy is ambitious and to be commended and the Academy 

has in place a number of mechanisms to monitor performance against stated aims but the Panel 

considers that there is a need for greater clarity on how reaching these ambitious goals will be 

achieved. VAA has developed an extensive array of plans and documents, in the view of the 

Panel there will be a need to prioritise and focus on key selected goals and actions. The Panel 
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saw the ambition of the Academy generally but noted that such a broad mission and vision will 

present a number of challenges, given the size and scale of VAA, unless the VAA strategically 

prioritises its plans. The Panel would encourage the Academy to reflect on whether it can 

achieve the range of its ambitions to the standard and quality it desires.  

1.2. Effectiveness of process management of the higher education institution: 

1.2.1. A clear structure for governance, decision making and distribution of responsibilities is 

defined; 

1.2.2. Regular process management analysis is performed, preconditions for process 

improvement and risk management are planned; 

1.2.3. Stakeholders are involved in the management process at an adequate level. 

36. Governance structure and decision making. The main governance bodies at VAA are the 

Council, the Senate and the Rectorate. The Council has nine members: one representing the 

student union, four staff, and four external representatives; they are elected by the Senate. The 

Senate has 30 members, and is responsible for academic matters: it has six student 

representatives, elected by a general assembly of the Student Union, and representatives of the 

academic staff. The Rectorate (or Rector’s Office) of eight, consists of the Rector, Vice Rectors, 

Deans of Faculties and Director of Institute of Art Research. In the meeting with the Rectorate, 

the Panel heard that the Council is regarded as the governing body of the VAA and the Senate as 

the academic governance body. The Council has overall responsibility for the direction of the 

Academy and its financial standing; the Council also monitors its reputation and standing in 

Lithuania and external relationships. The Senate has more day-to-day responsibility for a range 

of academic matters. 

37. In the meeting with the Council the Panel heard that the functions are prescribed quite 

strictly by the law, the Council described itself as the equivalent of the upper house of 

parliament, and that there was a check/balance to the decisions and actions of Rector and of 

Senate. The Panel did note the large number of meetings that were held by the Council, more 

than was statutorily required and queried whether these were necessary. The Panel was 

concerned that more frequent meetings of the Council might be an indication either of the 

enthusiasm of the Council or of uncertainty of roles amongst the different management bodies of 

VAA. This was raised with the Rector in the final additional meeting and the Panel was assured 

that all bodies were clear on their roles and remit.  

38. External stakeholders are represented at Council. The Panel met two of these, the Director of 

a Museum and a Professor from another University. The Panel learned that these external 

members are able to contribute through formal membership of Council as well as through a 

variety of informal consultation and information exchange mechanisms across the Academy. 

One social partner the Panel met, told the Panel that they were happy to be part of the Council 

and had a long cooperation prior to their membership. They indicated that they raised topical 

questions, for instance, concerning the training of students, their integration into the labour 

market etc.  

39. The Senate is the governing body for academic matters. It is composed of 30 members 

elected by the Academy including 6 student representatives elected by the General Assembly of 

the VAA Student Union; these represent all four faculties of the VAA. The Senate has a number 

of Committees: Quality of Studies, Arts and Science, Strategic Planning and Economic Affairs, 

and the Academic Ethics Committee. All Senate committees include student members of the 
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Senate. The functions and the procedure for the establishment of Academic Council as well as 

the Council are defined in the Law on Higher Education and Research and the Statute of the 

Academy. In the meeting with the Senate the staff and students involved had a clear 

understanding of their role and the students stated that they felt able to be actively involved in 

the Senate. 

40. The SER included a management chart with clearly defined roles and responsibilities and a 

clear outline of structure. The staff and management that the Panel met seemed broadly clear on 

the structures and lines of decision making and could articulate their role in that process.  

41. The Rector initiated a review of the provision of resources and this review led to significant 

restructuring in 2020. The Rector told the Panel that this was to ensure that the structures enabled 

the development of the Academy and the realisation of its strategic aims. A list of programme 

and structural changes was included in the SER. Major changes included the structuring of 

faculties by location rather than by programme, and followed the disbanding of the faculty of 

postgraduate studies in 2019.  

42. The Panel heard from a number of meetings, e.g. with staff and social partners, that the 

organisational changes introduced by the new Rector had resulted in positive impacts and had 

improved the Academy. Students and staff based in faculties outside of Vilnius did generally feel 

that they were integrated into the structures, although some participants did say that Vilnius was 

inevitably the more dominant faculty due to its size. Nonetheless, faculties did generally feel 

represented at decision-making level and were active in producing their own development plans. 

Some participants reported that communication with the administration and the Vilnius campus 

had become better and more efficient, following the increased use of digital communication tools 

during the Covid-19 related closure. The Panel would encourage VAA to ensure these benefits 

are not lost. 

43. Changes are made on the basis of the analysis of the main lines of action and through a 

collegial debate. Suggestions are made in various ways, e.g. on the basis of a ‘bottom-up’ 

initiative, i.e. considering the proposals of the faculties and their dependent units or from 

external suggestions. For example, the Panel heard examples of changes being made as a result 

of matters raised by students e.g. in addressing the start-up problems of a new programme and 

were informed in the meeting with the Council that, based on an external proposal from social 

partners, the Ceramic Art Centre and the Argentum Gallery were reorganised in 2020. The Panel 

could see the evidence of the effectiveness of a number of changes. The Panel especially 

commends the move to location-based faculties, as well as the bringing together of practical 

learning resources and laboratories into a shared, rather than departmentally controlled, unit and 

resource. This had clearly benefited students and their learning.  

44. The Panel were also informed that faculties felt part of shaping the strategic goals. One 

Dean the Panel met told the Panel he sought to introduce the strategic goals to the faculty, then 

delegated the goals to different areas within the faculty, which then report back on progress 

against those strategic areas. The Panel were also told that there are mechanisms for reporting 

upwards and communicating downwards between the different levels. For example, each head of 

department - both academic and functional - prepares annual performance reports on their area. 

They are considered by departmental committees and on approval submitted to the Rector for 

approval.  



12 

 

45. The main qualitative and quantitative data collected include: 1) key activity indicator 2) the 

results of the implementation of the Strategic Action Plan, 3) data on students, including: 

students’ participation in international mobility activities for study and training, and graduates’ 

employment and career data. A report which provides detailed information on the 

implementation of the Strategic Action Plan and the activities of the VAA as a whole, is posted 

on the VAA intranet and in a separate publication that is distributed to all faculties and 

departments. Performance indicators are analysed by the responsible functional units and 

discussed with the study and research units in order to clarify the problems and provide measures 

to increase operational efficiency. 

46. The Study Programme Committees (SPC’s), involving representatives of students as well as 

staff, are an important component of management and of quality. They were regarded as 

effective by staff, students and management. The committees are guided by Regulations of the 

Study Programme Committees of the VAA and are accountable to the Vice Rector for Studies.  

47. The Student Union (SU) representative’s system was understood by them. It was clear to the 

Panel from meetings that the SU is included in decision-making in the Academy. The SU holds 

meetings each semester for students from all programmes and departments and encourages 

students to contact them if they have a problem. However, the Panel also heard that some non-

SU students were less clear on the role of the Student Union and how the wider student body 

engaged with them. Across the Academy, the Panel heard many examples of the ways in which 

the student voice is heard and how students’ views and needs will shape and change provision. 

The Student Union was aware of its role and generally works well although the Academy could 

support the Student Union with its communications to ensure that all the wider student body is 

aware of its role and its representation. 

48. The Panel found that the Academy operates a democratic structure with much of the impetus 

for changes emanating from the programmes and progressing through to the faculty and then to 

the Rectorate and Senate. The structure was described at various meetings as democratic and 

organic. These organic democratic structures were seen to be working well by the Academy, but 

the Panel was of the view that sometimes organic structures can lead to a lack of clarity of 

reporting and idea generation. To mitigate this, the decision-making process and the roles of 

those who are involved, as well as how students, staff, and others can appropriately relay their 

concerns and suggestions into the decision-making process, needs to be clearly documented. 

49. Performance and Risk Management and process improvement. The management of risk 

is an important activity for any organisation, not least a university with many obligations to 

students and society in general. Comprehensive identification and management of risk shows 

both a self-aware organisation and one building a relationship of integrity with its stakeholders 

where it shares a true reflection of its external and internal challenges. The Panel was told by the 

Rector that in VAA risks are managed by different departments, e.g. financial/accounting or by 

study programme departments.  

50. VAA was not able to provide the Panel, when requested, with an appropriately 

comprehensive risk register. The Panel would highly recommend the design and implementation 

of a comprehensive risk register, together with a risk ownership and assessment policy, with a 

process in place for regular review at Rectorate and at Council. 
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51. Stakeholders’ involvement in management processes. The involvement of stakeholders is 

appropriate and adequate and embraces external stakeholders, students and staff. Ground-level 

voices within the Academy have a means to be heard along with those of with management and 

leadership roles. 

1.3. Publicity of information on the performance of the higher education institution and its 

management effectiveness: 

1.3.1. Systematic collection and analysis of the performance data, results (including student 

employment and graduate career monitoring) is in place, data is used for the improvement of 

performance of the higher education institution; 

1.3.2. Information on the performance of the higher education institution is clear, accurate 

and accessible to the academic community and the public, and is provided regularly to the 

founders and members of the legal entity. 

52. Data collection and analysis and its use for performance improvement. The last 

institutional review of the Academy was in 2013, resulting in a series of recommendations. The 

Panel noted that many of the recommendations have been implemented and improvements have 

occurred as a result. For example, the previous evaluation report noted that VAA did not have a 

staff development system in place, and identified the need for a continuous professional 

development (CPD) policy to be developed, as well as funds allocated for it. In this context, the 

annual budget of the VAA now includes funds for staff development, in addition to a preliminary 

annual plan for training, seminars and conferences has been drawn up.  

53. The last review also made some recommendations that, in the Panel’s view, have not been 

completely realised. For example, the last review report noted VAA’s ambitions regarding 

internationalisation and recommended the drawing up of an internationalisation strategy. In the 

meeting with the Rectorate, it was confirmed that VAA do not have a separate 

internationalisation strategy; rather, internationalisation is part of the integrated corporate 

strategies. This integration may not be helpful in enabling the Academy to have an overview of 

progress and to deliver against its ambitions for internationalisation. 

54. VAA has in place a number of reporting mechanisms and mechanisms for the collection of 

data to inform decision making. A key internal mechanism to monitor achievement of objectives 

and targets is the annual report of the Rector. During various meetings, this report was referred 

to, and various departments observed that their local reports are used to inform the final content 

of the Rector’s report.  

55. The Panel confirmed that there are well established procedures in place to collect student 

feedback through the use of a variety of student surveys, and that departments and faculties 

discuss and analyse the findings on an ongoing basis. From the meetings with academic staff and 

management the Panel noted an over reliance on student surveys to obtain feedback. Low 

response rates were noted in the SER and the Panel were told of plans to improve these response 

rates, e.g. making questionnaires simpler, but were not provided with evidence that other 

mechanisms to gain feedback were being explored e.g. the use of focus groups. 

56. Given the reliance on surveys to record feedback the Panel noted that considerable attention 

had been paid to systemising the surveys on an institution-wide basis to ensure their frequency 
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and to finding ways of increasing the number of respondents. The monitoring of graduates’ 

careers has been strengthened and moved to become the responsibility of central administration.  

57. The Panel did not see any formal feedback surveys from social partners but were told by 

them that they were able to make their views known in a variety of informal ways, e.g. through 

contacts with staff directly. The views of social partners are gathered through their representation 

on governance bodies, e.g. Council, but also through their engagement with the VAA in a variety 

of projects and partnerships, where they feel able to make suggestions. Social partners the Panel 

met did feel that their voices could be heard, although the Panel noted that this occurs through a 

range of informal means as well as formal representative bodies, and that for those not on 

representative bodies a more formal system could be helpful. The Panel recommends that more 

formal structures be put in place to ensure the views of social partners are gathered 

systematically.  

58. Accuracy and accessibility of information. The Panel observed that extensive and detailed 

data about the Academy presented on its website, including useful information in the English 

language. Programme information, entry requirements, scholarships, research initiatives, and 

accreditation status are all clearly presented. The Annual Activity Report is published each year 

and presented to the appropriate bodies and authorities. Reports are presented on developments 

in key strategic aims as well as information about student successes and participation in projects 

and artistic activities. 

1.4. Effectiveness of human resource management: 

1.4.1. Clear and transparent principles and procedures for the formation, management, 

evaluation of academic and non-academic staff are established and applied; 

1.4.2. The higher education institution has sufficient academic (in-house academic staff) and 

non-academic staff to meet its operational objectives; 

1.4.3. The qualifications of the academic and non-academic staff are appropriate for the 

purposes of the higher education institution; 

1.4.4. Conditions are created for the academic staff to improve the knowledge and skills 

required for teaching and research activities; 

1.4.5. Conditions are created for non-academic staff to develop competencies. 

59. Formation, management and evaluation of staff. Procedures for the selection and 

recruitment of staff are regulated by the Law on Higher Education and Research and other 

statutory provisions. Roles and responsibilities of staff are outlined in job descriptions, 

infrastructure and line of accountability.  

60. In accordance with its stated static aims regarding equality and diversity, the VAA collects 

statistics on the gender and age of its staff. In 2016, the teaching staff comprised 40.8 % women 

and 59.2 % men. In 2020, it was 44.5 % women and 55.5 % men. In terms of age, since 2016 the 

lecturers in the age group 25-34 and 45-54 have been increasing and those over 65 decreasing. 

VAA is making efforts to attract more young professionals to take academic careers.  

61. Staff working at least half time increased from ca. 60 % in 2018 to 61 % in 2020. VAA 

stated in the SER that it is seeking a balance between those teaching and those in arts research or 

activities. The SER lists a number of arts research and art activities being undertaken by staff in 

VAA.  
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62. In the meeting with the Rectorate, the Panel was informed of significant change that had 

been made to the way salaries and workload were calculated. This was commented on 

favourably by management and by staff as a more equitable process than the previous model and 

the Panel commend this approach. 

63.  The VAA has a standard attestation process in line with national statutory regulations where 

lecturing staff are reviewed every 5 years. The attestation board has members of VAA and other 

Lithuanian universities on it. Lecturing staff that the Panel met seemed clear on the process and 

what they were required to do. When asked what would happen if a member of staff failed the 

attestation, the Panel were told this had not happened. The Panel feels that greater emphasis 

should be placed on systematic and individually targeted continuous professional development 

()to support staff in addressing shortcomings in advance of the process or identified as part of it. 

64.  An academic staff questionnaire is in use, and the Panel were provided with a copy which 

included questions on clear study process, infrastructure, information, CPD, research and the 

lecturers’ voice. In meetings with the staff, they did feel that their views were heard, sometimes 

through informal conversations, at other times through formal upwards processes of department 

and faculty reports. Non-academic staff are also surveyed and the results of the surveys indicated 

that non-academic staff felt supported in their roles, and made positive observations on areas 

such as emotional well-being and opportunities for professional development. Examples to 

support this, e.g. staff development opportunities were provided to the Panel in the session with 

non-academic staff. 

65. Sufficiency of staffing. Data presented by VAA showed that there has been no major 

increase in staff over the last 5 years. This was explained by the fact that there has been no major 

growth in programmes or students’ numbers. The staff-to-student ratios are very favourable, and 

were commented on as strength by teaching staff, students, and graduates that the Panel met. The 

SWOT analysis noted as an area for consideration that administration staff numbers had 

decreased during Covid-19. The Panel were informed in the meeting with management and the 

HR team that this had been purely as a result of not needing as many administrative staff in 

Covid-19 and that this would be rectified.  

66. Staff qualifications, improving academic staff knowledge and skills and the 

competencies of non-academic staff. During meetings with the Academy’s staff, very many 

positive examples of training and professional supports that are provided by VAA to individuals 

were cited. As a result of implementing one of the recommendations from the 2013 review, CPD 

for academic staff had been reorganised. The Panel was informed that the previous 

administration developed a plan as to how to respond to the recommendations through plans, 

with indicators and measures. The CPD process started with a teachers’ club as a discussion 

opportunity and developed from there; CPD now has ring fenced its funds, funds that have 

grown from 4856 euros in 2016, to 7751 euros in 2020. 

67. The examples the Panel received of CPD crossed all units of the Academy and staff 

members spoke of the ease of access to funding, international travel for relevant academic and 

research activities, or participation in various European initiatives. Support for publishing 

articles, participating in Erasmus visits, undertaking technical training pertaining to laboratories 

or specific skills areas were described. In a meeting with administrative staff the Panel heard of 

their CPD engagement, e.g. legal training and financial training. 
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68. In common with other universities, VAA had been required to respond to the Covid-19 

pandemic and move to remote teaching and learning. The Panel were informed of training that 

was provided for staff and students, e.g. technical skills. The Panel noted the intention of VAA 

to offer a blended learning approach in the future for some programmes and would recommend 

that consideration needs to be given to pedagogical training and instructional design training to 

support staff in this approach.  

69. International mobility opportunities for staff were cited during the visit meetings. The Panel 

heard examples of conferences, visits, and stays at other universities abroad, both in the region 

and further afield and a comprehensive list was included in one of annexes of SER. The SER 

points out that staff in VAA who went to teach, conduct research, or undertake training in 

international research and higher education institutions is higher than the Lithuanian average. On 

the basis of this information, the Panel finds that the VAA is successfully utilizing those 

opportunities made available to them through the Erasmus+ and Nordplus initiatives, which the 

Panel encourages the VAA continue to do, preferably as part of a revised, concrete 

internationalisation strategy.  

1.5. Efficiency of financial and learning resource management: 

1.5.1. Financial resources are planned, allocated and used rationally; 

1.5.2. Various financial resources for the implementation of higher education activities are 

attracted; 

1.5.3. Learning resources for provision of studies and research (art) activities are planned and 

used rationally; 

1.5.4. Learning resources for conducting studies and research (art) activities are appropriate, 

sufficient and available. 

70. Financial planning, the use of resources and range of resources. The management of 

VAA’s financial and physical resources are regulated by the Law on Public Sector 

Accountability of the Republic of Lithuania, the public accounting and financial reporting 

standards. VAA uses a budget accounting and payments system managed by the ministry for 

strategic budget planning and centralized payments, and, since 2021, the public sector financial 

accounting common information system. These systems provide VAA with monthly, quarterly, 

and annual financial reports. The Rector confirmed that financial information can be made 

available to her at short notice, if needed.  

71. The main source of financial planning in VAA emanates from the draft annual Strategic 

Action Plan. This outlines the strategic objectives for the year and the human resources and 

financial requirements to deliver them. At the beginning of each year, the working group of the 

Senate’s committee on strategic planning and affairs draws up estimates of funds needed and, 

working jointly with the Rectorate, draws up proposals. These are submitted to the Senate for 

consideration and are then presented by the Rector and signed off by the Council. The VAA 

receives funds primarily according to numbers of students, together with its own funds, project 

funds, including European funding, and sponsorships and SER includes a list of funded 

European projects.  

72. The SER included an analysis of income and expenditure from 2018-2020. The biggest 

increases in income came from special purpose funds, projects etc. There was also a breakdown 

of funds according to units, e.g. faculty publishing house income etc. The documentation shows 
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the financial situation as good. The Panel did note however, that VAA is facing a demographic 

challenge in the numbers of young people projected to be entering higher education. The SER 

notes the need to increase non-state funded sources of income. It was suggested in the SER that 

one way to do this was by increasing the number of international students. The Panel heard that 

increasing the number of visiting staff and increasing the number of courses taught in English 

were strategies to help increase the numbers. VAA had provided a list of 13 optional courses 

taught in English which included calligraphy, printmaking, and history of Lithuanian art. The 

Panel finds that a more strategically developed plan for increasing international students that can 

be linked to an institutional internationalisation plan as well as a benchmarking plan, would be of 

great use for the institution to achieve these goals.  

73. Some of the students and graduates met suggested that more core courses are needed in 

English, although they did, this seemed to operate well at individual level, with students saying 

that staff responded well to English speakers and adapted their approach. Some students 

commented on the fact that some key support staff were also English or Russian speakers, which 

they regarded as helpful. In addition, students and graduates with international backgrounds or 

experience were positive towards the support they received by the teaching and administrative 

staff in these regards. Although the arrangements were working well, the Panel did not consider 

that they would be sustainable if VAA succeeds in increasing its international students and 

exchanges to the intended levels. Students also reported that non-Lithuanian speaking students 

would turn to them to help summarise lectures delivered in Lithuanian and it was evident that 

this was neither sustainable nor reliable. 

74. Funding is assigned to faculties according to numbers of students, number of artistic and 

scientific activities planned, and the needs of the estate and infrastructure. The Panel heard from 

the Rectorate and from the finance team that funding is planned based on the number of students 

and the art results, projects and activities with social partners etc. The Panel learned in these 

meetings that this ensures VAA can deliver its mission to develop and train young artists. 

75. A common procedure is in place, all needs are gathered and collected from the ground and 

then passed on to the Rector’s office based on the strategic priorities of VAA, and if possible, 

these needs are addressed. The cost estimates are developed, and the budget established for the 

next year. Funding is received from the state and distributed to each department in line with the 

budget. The staff and heads of units confirmed that each year they broadly know their likely 

expected budget. This enables them to draw up plans on what they can purchase. 

76. In the meeting with heads of units the Panel was told that, once allocated funds have been 

received, the Dean decides on their distribution according to the objectives set in the Strategic 

plan and the priorities of the programme. This confirmed to the Panel that a funding structure is 

in place and works sufficiently, as well as confirming that the heads of units are aware of, and 

constructively participate in, the VAA attaining its strategic goals.  

77. Staff and management told the Panel that they were clear on the process for the allocation of 

funds. The administrative staff was able to articulate the process and how decisions were made. 

Based on information in the SER and meetings, good financial systems seem to be in place. Staff 

appeared to be content with the level of resources they received to run their programmes and 

they knew of the mechanisms for asking for funding. 
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78. Learning resources. The Academy’s building and facilities are managed under a lease 

agreement. The management of these is described under the Procedure for the use of funds and 

the management and disposal of assets of VAA. The SER details some examples of major 

infrastructure projects over the past few years, including adaptations to make some buildings 

more energy efficient, in some cases including the installation of solar Panels in accordance with 

the plans on sustainability the Green Deal plan.  

79. The issue of accessibility is regarded as important by VAA and was mentioned to the Panel 

in the Sessions with students and with staff. The SER gives examples of renovations on 

buildings to make them more accessible including the studio buildings at 2 Muitinės Street, 

Kaunas, and the Nida Art Colony buildings. The Panel heard from the Rector, from the 

administration and from students and graduates that there are still accessibility issues, in 

particular in buildings which have protected status for example buildings that are objects of 

cultural heritage or stand in the zone of cultural heritage (oldtown).  

80. Students did say that staff did their best to help students who had accessibility issues in their 

programmes, but that the state of some buildings could be a barrier to some students attending 

VAA. The library indicated its ongoing work with improving the availability of its services to 

students and staff with different disabilities.  

81. In terms of the general access to and quality of resources at VAA, the Panel found very 

favourable accounts of these from staff, students, graduates, and social partners. The library was 

universally regarded as excellent by staff and students, with responsiveness to requests for 

purchases especially valued and the addition of new electronic databases was welcomed. The 

helpfulness of library staff was also commented on by students and alumni. Studio spaces, 

laboratories, and teaching spaces were highly regarded by students and graduates, and students 

especially noted how the laboratories were available to all across campuses and faculties. 

Students commented that they especially valued the access across different faculties, the access 

to laboratories in all disciplines as well as the availability of studios (including individual studio 

space) and of materials. All facilities were available if students could travel to them. Technical 

staff confirmed in their meeting the processes of ensuring health and safety training and 

adherence at the laboratories. Some students and graduates, e.g. jewellery, did comment that 

some of the material they had to supply for their projects e.g. gold and silver was expensive, but 

regarded this as part of being a jewellery student. 

82. Gallery spaces and publishing houses are highly regarded and seemed to work well. The 

publishing house was regraded highly by staff, doctoral students and graduates. 

83. In summary, the purpose of the Management section of this review is to assess whether and 

how the strategic planning and management of the Academy is being analysed by the VAA in 

accordance with the appropriate indicators and criteria. Based on the evidence given in the Self-

Evaluation Report, additional evidence requested by the Panel, information provided by 

the SKVC, and the on-line site visit where Sessions with a wide range of stakeholders were held, 

the Panel found the VAA to be active in systematically developing its management. Although 

the Panel did not identify any major drawbacks, it did identify a number of areas that require 

further development and has made a series of recommendations in this regard. 

84. Judgment: the area is being developed systematically, without any major drawbacks and is 

given three points.  
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85. Recommendations for the area: 

 The Panel commends the ambition of the Academy as set out in its mission and plans, 

however, it would recommend that it ensures that the planning and measures that underlie its 

strategic plans are linked more strongly to grounded targets, milestones, benchmarking (or 

performance indicators), prioritization and evaluation to enable it to deliver its ambitions. The 

Panel would suggest that VAA begins to consider how it will specify its vision in future to 

balance breadth and distinctive strengths, noting that some hard decisions may be necessary. 

 The Panel noted the strength of VAA’s international ambition and breadth current levels of 

international activity and recommends that, to enable it to achieve its plans, an overall 

separate strategy for internationalisation be developed to include the use of international 

benchmarks, a clear rationale for partnerships and clear milestones. The Panel identified 

challenges around the achievement of the Academy’s international ambitions in connection 

with all areas of the report and this recommendation should be read in connection with the 

matters highlighted under Quality Assurance, Studies and Research and in regard to Impact. 

 The Panel recommends that VAA draw up a clear plan for diversifying future non-state 

income sources, with targets and milestones. 

 The Panel recommends VAA develops further its approach to strategic risk through the 

development of a comprehensive risk register with clear ownership of risk, planned 

mitigations and regular reporting to review and update the register. 

 Many of VAA’s strengths have the potential to become weaknesses and the Panel 

recommends that the Academy keeps the balance between its breadth and its ambition under 

close review in its strategic planning. This recommendation links particularly to matters such 

as the balance between traditional and digital skills, resources and ways of thinking, in light 

of what designers and artists need to operate effectively in the second quarter of the 21
st
 

Century. 

3.2. Quality assurance  

 Quality assurance area is being analysed in accordance to the following indicators and criteria, 

set up in the Methodology. 

2.1. Implementation and effectiveness of the internal quality assurance system: 

2.1.1. The higher education institution has approved and made publicly available internal 

quality assurance documents that are consistent with the Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area;  

2.1.2. Internal quality assurance measures of planning, implementation and improvement are 

appropriate, applied periodically and ensure the involvement of the whole institution and 

stakeholders; 

2.1.3. Processes for planning, implementation, monitoring, periodic evaluation and 

development of activities are specified; 

2.1.4. Students and academic and non-academic staff of the institution receive effective support;  

2.1.5. Provisions and procedures for academic integrity, tolerance and non-discrimination, 

appeal and ethics are specified and applied;  

2.1.6. The results of the external review are used to improve the performance of the higher 

education institution. 
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86. Publicly available internal quality assurance documents consistent with the Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). The 

VAA has approved and made publicly available formal internal quality assurance documents that 

are consistent with the ESG. This information is primarily available in Lithuanian on the VAA 

website, while the SER (including material in its annexes) and additional documents further 

explained the VAA’s quality assurance work to the Panel.  

87. Internal quality assurance measures of planning, implementation and improvement 

are appropriate, applied periodically and ensure the involvement of the whole institution 

and stakeholders. The Panel found a number of shortcomings in terms of this criterion. 

88. Firstly, the VAA’s full use of the ESG was not evident to the Panel. ESG 1.1 presents a two-

pronged expectation of the institution. It states that institutions should have a policy for quality 

assurance that is made public and forms part of their strategic management, and it also states that 

internal stakeholders should develop and implement this policy through appropriate structures 

and processes, while involving external stakeholders. The VAA Integrated Development Strategy 

for 2012-2020 (from Dec. 2012) very briefly mentions the implementation of the VAA’s current 

quality assurance system, however, there is insufficient information in that document as to what 

this system comprises at a meta level. The Strategy of VAA 2020-2028 (from Dec. 2019) 

identifies quality as one of four strategic goals, however, it does not clearly explain how quality 

assurance will link up to the institution’s main strategy. Furthermore, the recent VAA Quality 

management manual (from Dec. 2020), where the Panel would expect the quality assurance 

system to be presented in detail, does not sufficiently bring this system to light.  

89. Although the quality assurance system and its processes are presented in the VAA Quality 

management manual the Panel did not find the material on the procedural measures of planning 

and collecting information from the broad range of stakeholders, including external non-graduate 

stakeholders and, hence the implementation of the quality assurance actions, sufficient. For 

example, while the introduction of the manual states that “the mainstay of the Academy’s quality 

assurance system is internal quality assurance based on the recognition and implementation of 

the principles of academic ethics (academic honesty, respect, active citizenship, personal 

responsibility)”, it was difficult for the Panel to assess whether it was the Senate or the Quality 

office that systematically took an overview of the outcomes of programmes and study areas, in 

order to identify generic strengths and areas for action – or if indeed either did – and how the 

input of external stakeholders was formally included in this work. Further examples of 

shortcomings in the approach to quality assurance were seen in annexes to the SER, one 

provided basic data on graduate surveys but did not demonstrate what conclusions are drawn 

from the information or what actions are taken as a result. Another presented data of the 

questions asked to academic staff, but did not conclude with results, nor analysis, any indication 

of actions, continuing process, or explanation as to how this information loops back and informs 

quality assurance processes. Analysis of the student feedback survey completed in the Autumn 

semester 2017/2018, despite being titled “analysis” is data given in percentages, and does not 

explore trends, messages, actions etc., which would be expected as part of a quality assurance 

and improvement system.  

90. The template for annual reports by the academic department is a tool to gather a significant 

amount of important information, but the Panel noted that it does not draw on sources of 

feedback or, following up feedback or inquire as to how the department has responded to 
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feedback. The SWOT that forms part of the template could mitigate this shortcoming somewhat, 

but not in full.  

91. The Panel noted that the SER states that, as of 2020, the VAA Studies Office conducts the 

graduates’ feedback surveys, which is an “important source of information for developing 

strategies for the VAA activities, assessing the quality of studies, and identifying directions and 

measures for their improvement.” This Office has taken over this responsibility from the Study 

Programme Committees (SPC) that had previously been responsible for conducting the surveys. 

However, it is the same SPCs who are otherwise responsible for the study programmes run by 

the VAA, in that they develop and improve the content of the programmes, assess their quality, 

and supervise the quality of the delivery of study programmes.  

92. Secondly, the Panel did not find the SER nor the manual to adequately show how the quality 

assurance system worked in practice. Largely descriptive, both the SER and the manual failed to 

satisfactorily analyse and offer examples as to how the quality assurance processes take place. 

Exactly how the collected material is used, in practice, to drive improvement by feeding into the 

reviewing of plans and informing the implementing of revised plans, and furthermore how 

necessary changes were later evaluated and fed back into the planning system as a continuing 

quality assurance and improvement process, was not sufficiently documented. Furthermore, staff 

met by the Panel were unable to articulate the nature of VAA’s approach to quality or the basis 

for its approach. 

93. While it was clear that changes indeed did take place at the VAA, these seemed to stem 

from informal views expressed at local level. As such, the baseline for the quality assurance 

work seems at the risk of being arbitrary, and where changes made are not subject to systematic 

evaluation. Together, this insight indicates a reactionary approach as opposed to systematic 

approach to quality assurance. This was confirmed in meetings with the stakeholders, where 

issues for example relating to securing sufficient feedback from staff and students were not 

sufficiently answered. Largely, this insufficiency seemed to the Panel to be linked to the 

predominance of informal information sharing over formal structures at the grassroots level, an 

over-reliance on feedback questionnaires (as opposed to including a wider range of methods such 

as, for example, interviews with focus groups), and the Academy’s overall understanding of how 

notions of quality and its approach to quality can be significant strategic tools (based on 

information from the above Sessions). 

94. Lastly, this issue links up with ESG 1.7, which states that institutions should ensure that they 

collect, analyse and use relevant information for the effective management of their programmes 

and other activities. While the Panel found a broad range of evidence that the VAA collects 

quality assurance information and that quality-related changes are made, a significant amount of 

central material on quality assurance such as the VAA Quality management manual is descriptive 

on a meta-level, rather than analytical and used in relation to the VAA as a particular institution. 

Furthermore, there was little triangulating evidence of a unified place where records are made 

available to students or to staff for analytical reasons, making the possibility of a systemised 

schedule of periodic review unclear.  

95. While the VAA partially meets criteria in 2.1.3, the Panel noted that, while these processes 

are specified at a superficial level, they are not sufficiently detailed and nor are they sufficiently 

implemented; indicating a possible (future) major drawback.  
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96. Students and academic and non-academic staff of the institution receive effective 

support. The Panel found ample evidence of VAA both organising and offering effective 

support in terms of resources, for example: access to technology, access to laboratories, access to 

library services, along with effective support to use these services. However, some informal 

information structures seem to create difficulties in presenting these opportunities reliably to all 

students. For example: access to the laboratories after hours is possible, but students the Panel 

met did not seem to know how to access/arrange this. In terms of services, the same issue was 

seen in how students did not feel that psychological support was available to all students 

independent of campus/faculty, even though the VAA had made provisions so that these services 

would be available to them, if on a different basis through remote means.  

97. However, while technological factors were present in the VAA’s PEST analysis in its 

Strategy of VAA 2020–2028, the Panel found little evidence of sufficient and effective support 

related to the link between technological development and pedagogical teaching developments 

and contemporary demands. Overall, the Panel did not find sufficient evidence of, or concern 

about support for, pedagogical support and development in relation to on-line learning 

environments, digital learning, and teaching strategies, even though staff seemed able to find 

informal possibilities for Academy pedagogy development. Furthermore, and in relation to this, 

the Panel did not find sufficient evidence of support for academic staff prior to and following 

after the attestation. This shortcoming also links up with the quality assurance system as 

mentioned above.  

98. Provisions and procedures for academic integrity, tolerance and non-discrimination, 

appeal and ethics are specified and applied. VAA seemed to have made significant progress 

for greater gender equality, however, as was clear from several Sessions, this work has just 

begun. Work is progressing on accessibility for those with physical disabilities. The Panel was 

able to confirm that provisions and procedures for academic integrity, tolerance and non-

discrimination, appeal, and ethics are in place. This was confirmed by the Session with students, 

as well.  

99. Results of the external review are used to improve the performance of the higher 

education institution. The Panel found evidence that the VAA had used its last external review 

to improve its performance. It was clear to the Panel that several actions had been taken, but 

central areas which have not been sufficiently addressed and progressed as fully as expected are 

internationalisation and risk (this matter is also discussed above). While these are separate areas, 

as many other areas covered in this review, they are linked. The underdevelopment of 

internationalisation and risk, for example, are both associated with the VAA’s lack of external 

(international) benchmarking and reference points for further, strategic development.  

100. In summary, the purpose of the Quality Assurance section of this review is to assess 

whether and how quality is being analysed by the VAA in accordance to the appropriate 

indicators and criteria set. Based on the evidence given in the Self-Evaluation Report and its 

annexes, additional evidence requested by the Panel, information provided by the SKVC and the 

on-line site visit where Sessions with a wide range of stakeholders were held, the Panel found the 

VAA to be active in systematically developing quality and, furthermore, the quality assurance 

work of the VAA is without any major drawbacks.  



23 

 

Nonetheless, while the Panel found that the VAA collects material linked to quality assurance 

processes, the extent to which this material is collected and the methods by which the VAA both 

collects, analyses and uses the material in order to improve quality, should be improved.  

In its approach to quality assurance, VAA offered a number of examples showing that 

information is gathered, some evaluations are made, and changes take place, as well as support 

being offered and provisions in place. However, overall, the Panel found many of these 

processes to be informal and not systematically applied. There were furthermore some 

incongruities as to how the quality assurance system works both in structure and in practice. A 

greater emphasis on pedagogical support would benefit the students and staff, and make it easier 

for the VAA to reach its overarching strategic goals. This would also be made more attainable 

through further development and action within internationalisation and risk, as well as 

benchmarking. These are important issues that must be addressed moving forward. 

101.  Judgment: the area is being developed systematically, without any major drawbacks or and 

is given three points.  

102.  Recommendations for the area: 

 The Panel recommends that VAA further formalises its quality improvement processes to 

enable it to systemise the evaluation and planning of change. 

 VAA should continue to strengthen its feedback systems, to ensure that the feedback obtained 

provides a sufficiently robust basis for action and that a wider range of voices are heard. This 

entails continued emphasis on more student feedback through established feedback systems, and 

includes reviewing the variety of mechanisms by which feedback is collected, analysed, and 

used. 

 VAA should consider additional ways to integrate and to take an overview at institutional 

level of the outcomes of annual quality monitoring processes, to help it plan overall and strategic 

changes. This should include departmental processes, student, staff, and external stakeholder 

feedback, detailing the role of each element within the VAA's institutional level and strategic 

quality improvement process and linking the quality improvement process with benchmarking 

and performance measures. 

 That VAA defines its approach to quality and model of quality; specifically articulating, as 

needed, the place of quality assurance, quality compliance, and quality enhancement within the 

institution's approach, as well as analysing risks to quality and using that risk analysis for quality 

development. In support of this recommendation the Panel suggests that VAA should consider 

engaging further with external reference points for quality and different approaches to and 

concepts of quality. 

3.3. Studies and research (art)  

Studies and research (art) area is being analysed in accordance to the following indicators and 

criteria, set up in the Methodology.  

3.1. The level of research (art), compatibility of studies and research (art) and its compliance 

with the strategic aims of activities: 

3.1.1. The study and research (art) activities carried out and their results are consistent with 

the mission and strategic aims of the higher education institution;  

3.1.2. The level of research (art) activities is sufficient for the ongoing studies of the higher 
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education institution; 

3.1.3. Studies are based on research (art);  

3.1.4. Consistent recognition of foreign qualifications, partial studies and prior non-formal 

and informal learning is performed. 

103. Study and research activities consistent with the mission and strategic aims. The VAA 

has a unique position in its local context as the only academy for fine arts, design and 

architecture in Lithuania. Therefore, its mission is defined broadly: To create the future of 

Lithuanian art, to provide university-level education of international standing in art, design and 

architecture, and research these fields. Both study programmes and research activities cover a 

wide area of art, design, architecture, restoration, art history and theory.  

104. Teaching staff and researchers are engaged in developing new courses, study programmes 

and research fields. They feel that their voice is heard within the VAA and they have institutional 

support for initiating change and improvement. The role of quality assurance and CPD in 

teaching and research is partly, but not consistently understood among teaching staff and 

researchers. The principle of person-centred (or student-centred) learning that is stressed in the 

SER is mainly defined as small study groups that enable each student to get individual attention 

and learn from practitioners.  

105. Students valued the opportunities they have to use all of the laboratories and resources of 

the Academy, not only those within their own discipline. The Panel considered this, and the 

breadth of traditional and newer technologies to be a distinctive feature of the study experience 

provided by VAA. The students appreciate the opportunity to initiate new optional courses and a 

programme giving small grants to support student projects was rapidly established following the 

suggestion from students. The graduates that the Panel met all had jobs related to their studies or 

were self-employed artists or designers. The Panel did ask about business skills in the curriculum 

with graduates and students, and there was a generally positive response. However, social 

partners queried the extent to which VAA was effectively developing graduates’ digital thinking. 

Despite the value of the breadth of resources the Panel suggests VAA gives further consideration 

to the sustainability of its approach and whether it is providing the right balance for the future of 

Lithuanian art. 

106. Both studies and research are supported by a responsive library and purchase policy that 

appeared to enable students (at all levels) and staff to gain access to the information they 

required to pursue their research. 

107. The VAA’s vision is to be among the best universities of art, design, and architecture in the 

world, but it remains unclear exactly how it is intended this goal is achieved and how progress 

towards it will be measured. 

108. Level of research is sufficient for the ongoing studies of the higher education 

institution. Research activities cover a wide range of topics and researchers are involved in 

many cooperation projects with institutions outside of the VAA. The VAA regularly organises 

conferences, seminars, and workshops, and supports research events and publications. There is 

enough evidence of the high level of some research and its local impact, with members of staff 

declaring over 1000 artistic outputs each year between 2017 and 2020. These include, 

exhibitions, curatorships, publications and commissioned works with a number being recognised 

with prizes and awards. The sustainability of research activities is supported by the student 
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research projects supported by the Lithuanian Research Council and other programmes. 

Research staff regularly make research trips and attend international events, but the number of 

active participation (e.g. conference presentations) is rather low (eight over a five-year period), 

especially in light of VAA’s vision.  

109. The yearly number of defended doctoral dissertations is high, with between six and nine 

each year from 2016 to 2020, and would compare favourably with other art schools in the EHEA 

and several graduates have won scholarships for postdoctoral training. The PhD programme in 

artistic research is thoroughly developed although not yet formally recognised within the wider 

research system in Lithuania. Some of the graduates of the programme teach at the VAA, but its 

research staff is still mainly composed of art historians. Artistic researchers are valued within the 

VAA, but they also are not fully recognised by the wider research system. Therefore the role of a 

doctorate in the careers of people with PhD in art, design, or architecture remains unclear, even if 

efforts have been made by the VAA (negotiations with Lithuanian Research Council) to gain 

wider recognition for artistic research. 

110. Studies are based on research (art). The importance of research as a basis for studies is 

stressed in the SER and student research activities are encouraged and supported in many ways 

(such as the recent introduction of small scholarships), but VAA would benefit from a more 

strategic approach. Studies are informed and developed by research mainly through individuals 

who integrate their research outcomes into the courses they teach and PhD students they 

supervise. This makes the relationship between studies and research arbitrary and heavily 

dependent on individual interests and activities (and on students’ personal motivation to engage 

in research). Research fields in humanities are described very broadly; in artistic and practice-

based research no focus areas are defined. Identifying more specific areas of competence that 

would bring together a group of scholars would help with more systematic student engagement, 

development of new study programmes and research fields. 

111. Consistent recognition of foreign qualifications, partial studies and prior non-formal 

and informal learning is performed. Recognition of foreign qualifications, partial studies and 

prior non-formal and informal learning is clearly described in the SER, well organised and 

appropriate for a higher education institution. 

3.2. Internationality of studies, research (art): 

3.2.1. The higher education institution has a strategy for internationalisation of research (art) 

and study activities (including indicators of internationalisation), means for its 

implementation, and measurements of the effectiveness of these activities are performed (not 

applicable to colleges unless provided for in its strategic documents); 

3.2.2. The higher education institution integrates aspects of internationalisation into the 

content of studies and research (art) activities. 

112. The higher education institution has a strategy for internationalisation of research 

and study activities, means for its implementation, and measurements of the effectiveness 

of these activities are performed. The Panel was not provided with an internationalisation 

strategy, even if aspects of internationalisation are integrated in many other documents, for 

instance, its importance is stressed and international activities are described in the SER. 

International mobility is supported by a well-functioning Erasmus+ programme; international 
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cooperation is strengthened by participating in networks and associations like KUNO, CIRRUS, 

NBAA, ELIA and CUMULUS. There is strong evidence that both teaching staff and researchers 

work internationally, but these activities are mostly either carried out individually or stem from 

informal contacts and networks without a more systematic institutional approach. The possible 

key partners for developing certain study fields or research areas are not identified, even if lists 

of numerous partner institutions are provided. 

113. The percentage of outgoing and incoming students is relatively low compared with EU 

norms (around 5-6%). Those students who have spent a semester abroad highly value the 

experience and said that the programmes are well organised and students may also be engaged in 

various international projects organised by the VAA. International teaching staff and researchers 

are welcomed and appreciated. Compared to a strong local impact, the number of international 

publications and conference presentations is relatively low: defined plans to raise these numbers 

would support VAA to make progress towards its strategy to 2028. VAA undertakes a wide 

range of international activities, but without a more strategic and selective approach it is difficult 

to measure their impact and sustainability. 

114. The VAA integrates aspects of internationalisation into the content of studies and 

research activities. Aspects of internationalisation are integrated into the studies and research. 

However, this did not appear to be supported by a consistent approach to the curriculum or an 

articulated pedagogy. For instance, a definition of what internationalisation means for study 

programmes or an approach that ensures that all students gain insights into leading international 

debates and practices in their discipline. The Panel were told that doctoral students in history and 

theory were required to have an international paper before being able to progress to their 

defence; but that there was no equivalent requirement for practice-based doctoral work. The 

Panel would suggest that debate about the purpose of international engagement in contemporary 

practice in arts and design in doctoral studies be given further consideration by the Academy. 

Without a more strategic approach it is difficult to measure impact and sustainability. 

115.  In summary, there are clear strengths by these are partially undermined by the reliance on 

an informal culture that can result in arbitrary results. Both studies and research activities are 

developed on high level and have a strong local impact, the teaching staff and researchers are 

active and engaged, the students appreciate the opportunities, skills and personal approach in 

teaching offered by the VAA, but many processes are undermined by the lack of strategic 

planning (especially internationalisation) and rely on informal procedures. 

116.  Judgment: the area is being developed systematically, without any major drawbacks and 

is given three points. 

117.  Recommendations for the area: 

 The Panel recommends that VAA continues to work toward the wider recognition of 

artistic research in order to help create a career path for artists, designers and architects with 

PhDs, to enable them to carry out post-doctoral and further research projects and become a 

part of researchers’ community both in the VAA and internationally. 

 The Panel considers that VAA’s approach to the development of research is too broad 

and recommends the key areas of research focus are identified and defined; it recommends 

that these are then developed in relation to studies and international partnerships and would 



27 

 

encourage the formation of research groups and collaboration between theoreticians and 

practitioners. 

118.  Good practice examples:  

 Students are exceptionally well supported in terms of resources: the laboratories are 

easily accessible for everyone, the library swiftly orders materials necessary for research and 

other projects, the students can apply for small grants to pursue particular projects, including 

to make short study visits. 

3.4. Impact on regional and national development  

Impact on regional and national development area is being analysed in accordance to the 

following indicators and criteria, set up in the Methodology.  

4.1. Effectiveness of the impact on regional and national development: 

4.1.1. The higher education institution carries out an analysis of national and (or) regional 

demands, identifies the needs to be met and foresees the potential impact on national and (or) 

regional development;  

4.1.2. The monitoring, analysis and evaluation of the effectiveness of the measures on national 

and (or) regional development are performed. 

119. VAA carries out an analysis of national and regional demands, identifies the needs to 

be met and foresees the potential impact on national and regional development; 

monitoring, analysis and evaluation of the effectiveness of the measures on national and 

regional development are performed. In line with its strategic objective to “strengthen the 

Academy's impact in the field of culture and art on a national and international scale” and as 

one of the main higher schools of art, design and architecture in the Republic of Lithuania, VAA 

has a strong influence on the national cultural field. In the SER VAA detailed the work and 

activity undertaken by each of its four faculties, by the Nida Art Colony and Panemunė Castle 

indicating impacts locally, regionally and nationally. However, in the view of the Panel VAA 

could exploit its potential to have a social impact more fully. Greater opportunities for synergies 

between faculties are clearly visible. For example, there could be a greater dissemination of 

professional art through traveling exhibitions, many of which are in Vilnius and few in Kaunas 

or Klaipeda (developing relationships with local organisations where faculties do not have 

galleries), as well as increasing the accessibility of Academy publications to residents of other 

cities than Vilnius. The Academy should also not miss the planned implementation of the BIM 

standard in Lithuania, preparing architects and designers for these digital challenges in a timely 

and appropriate manner (and linking both the curriculum and lifelong learning with its ability to 

respond to needs). Fuller and more strategic use of the very important role of the Alumni should 

be made and used more carefully as a vital link between the real and the academic world. 

120. The detailed information in the SER on the range of activity conducted by VAA was 

reinforced during the meetings, especially with social partners. Partners illustrated the strong and 

symbiotic relationship with a number of organisations and the especially important role of VAA 

in Telšiai through its faculty there. Many examples could be cited of close partnerships and 

interesting outputs, some of these are: important international research on Lithuanian Jewish 

Synagogues; VAA’s work with leading organisations (such as acting as the coordinating 
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institution together with its Lithuanian Cultural Research Institute and the Lithuanian Academy 

of Music and Theatre in a joint doctoral programme); the work of the Telšiai Gallery and Kauno 

Fotografijos Galerija; of the Design Innovation Centre; and ‘Laisvės kariai – dizaino tyrimo 

pristatymas’ (‘Freedom Soldiers: A Presentation of Design Research’) the Ministry of National 

Defence of the Republic of Lithuania and the Lithuanian Council for Culture. 

121. The Panel were especially impressed by the work and activity of the Nida Art Colony. This 

includes the residency programmes and the opportunities provided to students, researchers and 

artists. The Nida Art Colony is a unique and, in the view of the Panel, special resource that the 

Academy would be well served to celebrate and promote more widely. Panemunė Castle is also 

worthy of note both as an attraction and venue in itself (with over 20,000 visitors a year) and 

through the opportunities it provides for students, particularly in the field of restoration. These 

examples and wider evidence in the SER illustrate the active role of VAA in its communities, its 

local and national impact.  

122. The Academy seeks to have a broader influence, it states: The VAA is not limited to the 

cities or regions where its Faculties are located. It is an active participant in the cultural, artistic 

and scientific field, influencing and contributing to change in the Baltic, Central and Eastern 

European regions. It was evident that the work and potential for cultural influence of VAA goes 

further than the regions or cities where the VAA faculties are located through its participation in 

work across the wider region. VAA staff spoke of the region to the east of Lithuania (Belarus, 

Ukraine, Kazakhstan) as “mentally close” and to which international cooperation is directed.  

123. On a wider level, the most visible international recognition achieved is VAA Nida Art 

Colony’s curation of the Lithuanian national pavilion at the Venice Art Biennale in 2019 and 

award of the Golden Lion. VAA staff and doctoral students were also represented at the 56
th

 and 

57
th

 Biennales.  

124. Students and graduates met by the Panel valued the opportunities provided to work with a 

range of partner organisations and to gain experience be it to exhibit as artists, to take up 

internships or to work on restoration projects. Graduates continue to benefit from opportunities 

directed to them by VAA staff and expressed the wish for such opportunities to be extended after 

the studies. 

125. In general the SER tended to list projects rather than to detail their contribution to change 

or quantify impact. The mechanism and monitoring system for measuring and improving social 

impact are not defined or evidenced with an absence of structured process of monitoring, 

assessing and for anticipating. Planning appeared to be carried out as always ways has been and 

in a fragmented or reactive rather than systematic and strategic way. Processes mainly seemed to 

rely on personal contacts and initiatives and through informal relations although the VAA’s 

Strategy 2020-2028 clearly identifies social influence and prioritisation of that field. As a 

consequence the Panel considers that VAA could better exploit its existing resources and 

potential to have a social impact. Here, as elsewhere, these reactive and somewhat arbitrary ways 

of working reinforced the view of the Panel that VAA needs to develop a fuller range of 

international benchmarks to enable it to assess the impact of its activities and to direct its efforts 

strategically and with greater discrimination.  
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4.2. Assurance of conditions for lifelong learning: 

4.2.1. The higher education institution monitors and analyses the need for lifelong learning; 

4.2.2. The higher education institution anticipates the diversity of forms and conditions of 

lifelong learning and ensures their implementation; 

4.2.3. The higher education institution performs the evaluation of assurance of conditions for 

lifelong learning. 

126.  VAA monitors and analyses the need for lifelong learning, anticipates the diversity of 

forms and conditions of lifelong learning and ensures their implementation; provides a 

diversity forms and conditions of lifelong learning; and performs the evaluation of 

assurance of conditions for lifelong learning. The main audience VAA targets in creating 

opportunities for lifelong learning are those children and adults seeking to acquire experiences or 

knowledge in the fields of art, design and architecture [VAA Strategy 2020-2028]. The VAA’s 

Strategy 2020-2028 clearly indicates expected prioritisation in its lifelong learning offering. 

Lifelong learning and specialised programmes (courses, camps, competitions) are, however, 

given 3, the lowest level of priority. 

127. The Open School of Art, Design and Architecture (ADDAM in Lithuanian) is the principal 

programme through which lifelong learning is offered. A wide range of art, architecture and 

design expression courses are held by VAA in the evenings and on weekends in Vilnius, Kaunas, 

Klaipėda and Telšiai. ADDAM is presented by VAA as one of the key ways it delivers lifelong 

learning opportunities. 

128. Information about ADDAM is readily accessible through VAA’s website. In Vilnius 

individuals may register via the website with contact details provided in VAA’s other locations. 

The main goal of ADDAM is to help prepare prospective students for admission to VAA. This 

may extend participation by those who would not otherwise have studied arts and better prepare 

them for degree-level study, and the availability of courses at each of VAA’s sites across 

Lithuania is a strength, but is not lifelong learning in the sense of wider community learning and 

or leaning for individual enrichment. 

129. The ADDAM programme is accessible to people with disabilities, but the number of 

people with disabilities enrolled in the program is not high ranging from 3 to 6 enrolments 

annually out of total enrolments of over 500 and has declined. Set against national data the 

decline could be significant, although it may have been impacted by the Covid-19 pandemic. 

Nevertheless, the Panel considered that VAA should seek to ensure that it has clear actions in 

place actively to promote the opportunities it provides to disabled audiences to ensure that the 

decrease is reversed. 

130. VAA offers other forms of lifelong learning. Individuals may study as a free mover. The 

Academy has made it possible for free movers to attend selected study subjects; after completing 

and passing an exam, free movers receive a certificate of academic giving the evaluation of 

subjects studied and the number of credits obtained. 

131. VAA website  also indicates another form of lifelong learning in the form of additional 

studies at Master’s level. These are paid studies for those able to demonstrate sufficient 

competencies i.e. the attitudes, skills and knowledge required for successful studies at master’s 

level. 

https://d.docs.live.net/7bbeda26dfd1d684/Contracts/2021_2-SKVC/report%20template%20etc/4.2.docx#_msocom_3


30 

 

132. Educational activities are offered at VAA’s unique and historic sites such as at Panemunė 

Castle and at The Telšiai City Public Library, which carries out joint educational projects with 

the city's educational institutions, or the Telšiai City Business Incubator. 

133. More broadly, in 2019-2020, VAA provided educational services through a Culture 

Passport programme supported by the Ministry of Culture and Ministry of Education, Science 

and Sports of the Republic of Lithuania. These educational activities were booked by schools all 

over Lithuania. 

134. The VAA seeks to monitor and analyse the need for lifelong learning by collecting 

information through surveys and informal forms of feedback. In meetings the Panel heard that 

the Academy emphasised that it conducts an assessment of the provision of lifelong learning 

conditions through informal communication. However, the Panel considered that were VAA to 

develop a stronger structure for its lifelong learning initiatives it could extend its links into the 

community and, from surveys and interviews based on what graduates and established 

practitioners need, it should be able to loop back and proactively strengthen its study 

programmes, equipping students with industry/sector-needs, especially in terms of digital 

technologies. 

135. The VAA does not have a performance evaluation system in place for lifelong learning, it 

relies on fragmented feedback surveys (i.e. not delivered or utilised systematically) and informal 

communication. Courses appeared largely to be long-standing, to reproduce and continue what 

had been delivered previously with the course structure formed from the past, thus the Panel was 

not convinced that VAA could demonstrate that it monitors and analyses the need for lifelong 

learning, anticipates needs or evaluates effectiveness in meeting the needs or the diversity of 

lifelong learning. 

136. The general picture gained by the Panel is that many good activities are carried out, but 

many are isolated or fragmented, without a unified strategy. Fragmented or partial 

communication was also evident. For instance, the Panel heard that graduates found that 

communication with the alumni is mainly through personal initiatives from the alumni 

themselves, or from department heads or lecturers [evidence collected during interview with 

alumni, there are few closed Facebook groups with alumni for some departments]. This approach 

can be beneficial for some but it lacks transparency and may deny opportunities to others. 

Graduates expressed a strong interest in particular areas of development, especially linked to 

business skills. The Panel considered VAA has considerable potential to strengthen its position 

as a continuing education institution for active artists/designers/etc. 

137. Assessing some of the uncertainties and inconsistencies in the evidence, the Panel 

concluded that the VAA does not have a clear strategy for Lifelong Learning and that its 

approach is underdeveloped. Some shortcomings in the ongoing programmes were evident, such 

as the potential for more active participation of wider groups of people and communication 

failures. 

138. In summary, there is strong evidence of the local/regional and national impact of VAA, 

many examples of activity were provided in the SER and confirmed by interviews, much of it 

outstanding. However there is an absence of structured process of monitoring, assessing, 

anticipating. Planning is carried out ‘as always’, in a fragmented way. Processes mainly rely on 

personal contacts and initiative rather than being systematically approached. 

https://d.docs.live.net/7bbeda26dfd1d684/Contracts/2021_2-SKVC/report%20template%20etc/4.2.docx#_msocom_6
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139. Judgment: the area is being developed systematically, without any major drawbacks and 

is given three points. 

140. Recommendations for the area: 

 A systematic approach to lifelong learning is needed and the Panel would recommend 

that VAA develop a structured approach to the more active participation of wider groups of 

people, including those with disabilities, and to develop a clear plan to promote lifelong 

learning to the communities in which it works. 

141.   Good practice examples:  

 The Panel regards the Nida Art Colony and its residency programme, as well as its 

curation of Lithuania’s pavilion at the Venice Biennale, as an example of outstanding 

national and international practice well worthy of wider promotion internationally. 

 

IV. EXAMPLES OF GOOD PRACTICE  

The Panel identifies the following examples of good practice in: 

Studies and research (art): 

 Students are exceptionally well supported in terms of resources: the laboratories are 

easily accessible for everyone, the library swiftly orders materials necessary for research 

and other projects, the students can apply for small grants to pursue particular projects, 

including to make short study visits. 

Impact on regional and national development:  

 The Panel regards the Nida Art Colony and its residency programme, as well as its 

curation of Lithuania’s pavilion at the Venice Biennale, as an example of outstanding 

national and international practice well worthy of wider promotion internationally.  

 

V. RECOMMENDATIONS FOR ENHANCEMENT 

The Panel's recommendations for further enhancement are: 

Management: 

 The Panel commends the ambition of the Academy as set out in its mission and plans, 

however, it would recommend that it ensures that the planning and measures that underlie 

its strategic plans are linked more strongly to grounded targets, milestones, benchmarking 

(or performance indicators), prioritisation and evaluation to enable it to deliver its 

ambitions. The Panel would suggest that VAA begins to consider how it will specify its 

vision in future to balance breadth and distinctive strengths, noting that some hard 

decisions may be necessary. 

 The Panel noted the strength of VAA’s international ambition and breadth current levels 

of international activity and recommends that, to enable it to achieve its plans, an overall 

separate strategy for internationalisation be developed to include the use of international 

benchmarks, a clear rationale for partnerships and clear milestones. The Panel identified 
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challenges around the achievement of the Academy’s international ambitions in 

connection with all areas of the report and this recommendation should be read in 

connection with the matters highlighted under Quality Assurance, Studies and Research 

and in regard to Impact. 

 The Panel recommends that VAA draw up a clear plan for diversifying future non-state 

income sources, with targets and milestones. 

 The Panel recommends VAA develops further its approach to strategic risk through the 

development of a comprehensive risk register with clear ownership of risk, planned 

mitigations and regular reporting to review and update the register. 

 Many of VAA’s strengths have the potential to become weaknesses and the Panel 

recommends that the Academy keeps the balance between its breadth and its ambition 

under close review in its strategic planning. This recommendation links particularly to 

matters such as the balance between traditional and digital skills, resources and ways of 

thinking, in light of what designers and artists need to operate effectively in the second 

quarter of the 21
st
 Century. 

Quality assurance:  

 The Panel recommends that VAA further formalises its quality improvement processes to 

enable it to systemise the evaluation and planning of change. 

 VAA should continue to strengthen its feedback systems, to ensure that the feedback 

obtained provides a sufficiently robust basis for action and that a wider range of voices 

are heard. This entails continued emphasis on more student feedback through established 

feedback systems, and includes reviewing the variety of mechanisms by which feedback 

is collected, analysed, and used. 

 VAA should consider additional ways to integrate and to take an overview at institutional 

level of the outcomes of annual quality monitoring processes, to help it plan overall and 

strategic changes. This should include departmental processes, student, staff, and external 

stakeholder feedback, detailing the role of each element within the VAA's institutional 

level and strategic quality improvement process and linking the quality improvement 

process with benchmarking and performance measures. 

 That VAA defines its approach to quality and model of quality; specifically articulating, 

as needed, the place of quality assurance, quality compliance, and quality enhancement 

within the institution's approach, as well as analysing risks to quality and using that risk 

analysis for quality development. In support of this recommendation the Panel suggests 

that VAA should consider engaging further with external reference points for quality and 

different approaches to and concepts of quality. 

Studies and research (art): 

 The Panel recommends that VAA continues to work toward the wider recognition of 

artistic research in order to help create a career path for artists, designers and architects 

with PhDs, to enable them to carry out post-doctoral and further research projects and 

become a part of researchers’ community both in the VAA and internationally. 

 The Panel considers that VAA’s approach to the development of research is too broad 

and recommends the key areas of research focus are identified and defined; it 

recommends that these are then developed in relation to studies and international 
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partnerships and would encourage the formation of research groups and collaboration 

between theoreticians and practitioners. 

Impact on regional and national development:  

 A systematic approach to lifelong learning is needed and the Panel would recommend 

that VAA develop a structured approach to the more active participation of wider groups 

of people, including those with disabilities, and to develop a clear plan to promote 

lifelong learning to the communities in which it works. 
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