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PARAIŠKA DĖL UŽSIENIO KVALIFIKACIJOS AKADEMINIO PRIPAŽINIMO
201

m.

d.
(mėnuo)

Paraišką prašome pildyti didžiosiomis raidėmis.
Ši paraiška nebus nagrinėjama, jei bus nepilnai užpildyta ir nepasirašyta, arba nebus pateikti visi
pripažinimui reikalingi pagrindiniai dokumentai.
Kartu su paraiška teikiami dokumentų originalai ar nustatyta tvarka (notaro ar kitos kompetentingos
institucijos) patvirtintos jų kopijos. Nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos bei vertimai
negrąžinami ir nepersiunčiami tretiesiems asmenims.
SKVC gali paprašyti pristatyti ir palikti dokumentų originalus SKVC. Tokiais atvejais bus užpildytas
dokumentų originalų pateikimo protokolas, kurį reikės pasirašyti (išskyrus atvejį, kai dokumentai
pateikiami paštu).
1. KVALIFIKACIJOS TURĖTOJO ASMENS DUOMENYS
Vardas, pavardė
Ankstesnis vardas, pavardė (jei keitėsi)
Lytis

mot.

vyr.

Gimimo data (metai-mėnuo-diena)
Pilietybė

Lietuvos Respublikos

Kita ______________________________

El. pašto adresas
Telefonas
Gyvenamosios vietos adresas
(gatvė, namo numeris, buto numeris, rajonas, miestas, šalis)

2. KVALIFIKACIJA, KURIĄ NORIMA PRIPAŽINTI
Kvalifikacijos pavadinimas
(originalo kalba lotyniška abėcėle)

Mokymo (studijų) įstaigos pavadinimas
(originalo kalba lotyniška abėcėle)

Valstybė, kurioje įgyta kvalifikacija
Faktinė mokymosi (studijų) vieta (nurodyti adresą)
Mokymosi (studijų) forma
Mokymosi (studijų) būdas

nuolatinė
ištęstinė
dieninė
vakarinė
eksternatas
kita________________.
mokymo institucijoje
atstovybėje, filiale
kita________________

neakivaizdinė
nuotoliniu būdu

Mokymosi (studijų) pradžia (metai ir mėnuo)
Mokymosi (studijų) pabaiga (metai ir mėnuo)
Ar esate anksčiau kreipęsi dėl šios kvalifikacijos
vertinimo/pripažinimo Lietuvoje?

ne;

taip_________________________________________________
data ir institucija (įrašyti)
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3. PRIPAŽINIMAS REIKALINGAS TOLIAU SIEKIANT
Studijuoti

profesinio bakalauro studijose

bakalauro studijose

magistrantūros studijose

vientisosiose studijose

doktorantūroje

Dirbti
Kita (įrašykite)

____________________________________________________________________________________________________

4. TOLESNIS IŠSILAVINIMAS (įgytas po kvalifikacijos, kurią norima pripažinti)
Kvalifikacijos
pavadinimas
(originalo kalba lotyniška
abėcėle)

Mokymo (studijų)
Mokymosi
įstaigos pavadinimas
(studijų) trukmė
(metai nuo-iki)

(originalo kalba lotyniška
abėcėle)

Mokymo (studijų)
įstaigos adresas

Mokymosi
(studijų) forma

Pastabos

Mokymosi
(studijų) forma

Pastabos

5. ANKSTESNIS IŠSILAVINIMAS (įgytas prieš kvalifikaciją, kurią norima pripažinti)
Kvalifikacijos
pavadinimas
(originalo kalba lotyniška
abėcėle)

Mokymo (studijų)
Mokymosi
įstaigos pavadinimas
(studijų) trukmė
(metai nuo-iki)

(originalo kalba lotyniška
abėcėle)

Mokymo (studijų)
įstaigos adresas

6. PATEIKIAMI DOKUMENTAI
Išsilavinimo dokumentas
Išsilavinimo dokumento priedas
Asmens tapatybę liudijantis dokumentas

Pastabos

7. DUOMENYS APIE ĮGALIOTĄ ASMENĮ
Pildoma, jei kvalifikacijos turėtoją atstovauja asmuo, pateikęs asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą, patvirtintą teisės aktų
nustatyta tvarka (notaro ar kitos kompetentingos institucijos), kuriame aiškiai įvardyti su kvalifikacijų pripažinimu susiję veiksmai,
kuriuos įgaliotinis gali atlikti)
Įgalioto asmens vardas, pavardė
Įgalioto asmens el. paštas
Įgalioto asmens telefonas
Įgalioto asmens gyvenamosios vietos adresas
(gatvė, namo numeris, buto numeris, rajonas, miestas, valstybė)

8. PASTABOS
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9. SUTIKIMAS

APPLICANT‘S AUTHORISATION

Sutinku, kad Studijų kokybės vertinimo centras dėl faktinių
aplinkybių, reikalingų sprendimui dėl užsienio kvalifikacijos
pripažinimo, nustatymo (įskaitant išsilavinimo dokumentų
autentiškumo ir išdavimo teisėtumo, faktinės studijų vietos ir (ar)
būdo nustatymą) teiktų mano asmens duomenis institucijoms,
kurios yra kompetentingos teikti tokią informaciją (įskaitant, bet
neapsiribojant kvalifikacijos suteikėju (-ais), baigto mokymo (studijų)
organizatoriumi (-iais) ir (ar) įgyvendintoju (-ais), valstybės švietimą
administruojančiomis institucijomis, už mokymo (studijų) kokybę
atsakingomis ir (ar) jos priežiūrą vykdančiomis institucijomis, su
asmenų judumu susijusią informaciją renkančiomis ir (ar)
disponuojančiomis institucijomis bei kt.) ir gautų iš jų duomenis.

I hereby give authorization to the Centre for
Quality Assessment in Higher Education to
forward and receive my personal data to and from
competent third parties (including, but not limiting
to the awarding bodies, bodies administering the
studies, authorities responsible for education and
mobility, quality assurance agencies, etc.) for the
purposes of gathering information necessary to
make a decision regarding academic recognition
of my qualification (concerning, but not limiting to
verification of credentials, determination of the
actual place and mode of study).

sutinku
(parašas)

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

nesutinku*. Nurodykite nesutikimo priežastis: ____________________________________________________________
(parašas)

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

________________________________________________________

* JEI NESUTINKATE IR INFORMACIJOS NEPAKAKS AKADEMINIO PRIPAŽINIMO SPRENDIMUI PRIIMTI,
ŠIOS PARAIŠKOS NAGRINĖJIMAS BUS NUTRAUKTAS.

10. PATVIRTINIMAS
Patvirtinu, kad:
- šioje paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi, pateikti dokumentai yra autentiški ir išduoti man,
- žinau, kad neteisingų duomenų ir (ar) neautentiškų dokumentų pateikimas turės įtakos priimant sprendimą dėl
kvalifikacijos akademinio pripažinimo ir, kad apie tokių duomenų ar dokumentų pateikimą bus pranešta
kompetentingoms teisėsaugos institucijoms,
- žinau, kad galiu susipažinti su Studijų kokybės vertinimo centro surinktais duomenimis apie mane bei reikalauti
ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

(parašas)

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

Pastaba. Prieš pateikdami šią paraišką įsitikinkite, kad ją tinkamai užpildėte ir pasirašėte.
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