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Eil. 
Nr.  

Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. Administracinės paslaugos kodas  
2. Administracinės paslaugos versija 2 versija, 2013 
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Užsienio kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, akademinis pripažinimas 
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Administracinė paslauga skirta nustatyti ir formaliai įvardyti užsienio kvalifikacijos 

akademinę vertę Lietuvos Respublikoje siekiant studijuoti ir (ar) dirbti. 
Užsienio kvalifikacijos vertė nustatoma palyginus kvalifikaciją su Lietuvos 
Respublikoje teikiamu viduriniu išsilavinimu ar teikiama artimiausia aukštojo mokslo 
kvalifikacija, t. y. atlikus užsienio kvalifikacijos vertinimą. 
Centro pažyma įforminamas sprendimas dėl akademinio pripažinimo, kuriuo formaliai 
įvardijama vertinimo metu nustatytos užsienio kvalifikacijos vertė Lietuvoje. 

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės 
paslaugos teikimą 

1. Mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140); 
2. Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 
(Žin., 2012, Nr. 29-1290); 



3. Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodika, 
patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d. 
įsakymu Nr. V-48 (Žin., 2012, Nr. 61-3108). 

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 
pateikti asmuo 

Informacija apie tai teikiama SKVC svetainėje http://www.skvc.lt/content.asp?id=68  

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 
gauti institucija (prašymą nagrinėjantis 
tarnautojas) 

Užsienio kvalifikacijų vertinimui ir sprendimo dėl akademinio pripažinimo priėmimui 
gali būti reikalinga informacija ir dokumentai iš kompetentingų užsienio bei Lietuvos 
institucijų (švietimo įstaigų, švietimo sistemą valdančių ir (ar) administruojančių 
institucijų, su mokymosi (studijų) įgyvendinimu susijusią informaciją teikiančių 
institucijų, kt.). 

8.  Administracinės paslaugos teikėjas Studijų kokybės vertinimo centro 
Kvalifikacijų vertinimo skyrius 
A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius 
Tel. (8 5) 210 77 72 ; el. paštas: pripazinimas@skvc.lt ;  www.skvc.lt  

9. Administracinės paslaugos vadovas  Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja Giedra Katilauskienė, tel.(8 5) 205 31 75, el. p. 
giedra.katilauskiene@skvc.lt  

 
 
Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja          Giedra Katilauskienė 


