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STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO 2017 M. DARBO PLANAS

Įstaigos misija: Kurti palankias sąlygas aukštojo mokslo kokybės gerinimui Lietuvoje bei laisvam asmenų judėjimui pasaulyje siekiant Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumo didinimo ir kvalifikacijų aiškumo.
Pagrindinės paslaugos - užsienio kvalifikacijų pripažinimas, studijų programų vertinimas ir paskesnė veikla, aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas ir paskesnė veikla, konsultavimas.

Tikslas

Uždavinys

Priemonė

1. Skatinti
aukštųjų
mokyklų
veiklos kokybę
per išorinį
vertinimą bei
institucijų ir
studijų
programų
akreditavimą

1.1. Ketinamų
vykdyti studijų
programų
vertinimas ir
akreditavimas
1.2. Vykdomų
studijų programų
kokybės vertinimas
ir akreditavimas

2016 m. pabaigoje įteiktų studijų programų įvertinimo
užbaigimas ir akreditavimas

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

Struktūrinis
Atsakingas (-i) asmuo (padalinys
enys)
DALYKINĖ VEIKLA
A. Leskauskaitė, P.
pagal poreikį
SVS
Stankus

2017 m. teikiamų ketinamų vykdyti studijų programų
įvertinimas ir akreditavimas

pagal poreikį

SVS

A. Leskauskaitė, P.
Stankus

Vadybos, verslo ir vadybos, turizmo ir poilsio, žmonių
išteklių vadybos krypčių studijų programų vertinimas

I-III

SVS

D. Žeimienė,
K. Bukantaitė,
R. Penkauskienė

Pedagogikos krypties studijų programų vertinimas

I-III

SVS

I. M. Šeščilienė

Filologijos (gestų kalba, semiotika) krypties studijų
programų vertinimas

I-III

SVS

D. Žeimienė

Dailės krypties studijų programų vertinimas

I-III

SVS

K. Maldonienė,
B. Noreikaitė

I-III

SVS

D. Žeimienė

I-III

SVS

G. Bajorinaitė,
N. Bogdanova

Klasikinės filologijos krypties studijų programų
vertinimas
Žemės ūkio mokslų, žemės ūkio krypčių studijų
programų vertinimas
Žemės ūkio ir veterinarijos krypties studijų programų
vertinimas

I-III

SVS

I. M. Šeščilienė

Psichologijos krypties studijų programų vertinimas

I-III

SVS

G. Petrulytė

Matematikos krypties studijų programų vertinimas

I-III

SVS

P. Stankus

Meno studijų krypties studijų programų vertinimas

I-III

SVS

R. Paurytė

Farmacijos krypties studijų programų vertinimas

II-IV

SVS

R. Penkauskienė

Gamtinės geografijos krypties studijų programų
vertinimas

II-IV

SVS

K. Bukantaitė

Apskaitos krypties studijų programų vertinimas

II-IV

SVS

D. Žeimienė

Kultūros studijų krypties studijų programų vertinimas

II-IV

SVS

R. Penkauskienė

Socialinės politikos krypties studijų programų vertinimas

II-IV

SVS

R. Penkauskienė

Socialinio darbo krypties studijų programų vertinimas

II-IV

SVS

G. Petrulytė

Sporto krypties studijų programų vertinimas

II-IV

SVS

G. Bajorinaitė

Išoriniai partneriai

Rezultatas

Lėšų šaltinis

sprendimas dėl 2016 m. pabaigoje pateiktų studijų
programų įvertinimo ir (ar) akreditavimo įsakymas
sprendimas dėl 2017 m. iki gruodžio mėn pateiktų
studijų programų įvertinimo ir (ar) akreditavimo
įsakymas

ES struktūrinių fondų
lėšos

11 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas

ES struktūrinių fondų
lėšos

5 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
2 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
19 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
2 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
15 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
2 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
12 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
13 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
4 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
1 studijų programos vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
7 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
7 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
1 studijų programos vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
3 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
12 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
2 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas

ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos

ES struktūrinių fondų
lėšos

1.4. Paraiškų
leidimui vykdyti
studijas ir su jomis

1.5. Išorinio
kokybės vertinimo
analizė

1.6. Konsultacinė
veikla išorinio
kokybės vertinimo
srityje

ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos

K. Maldonienė,
N. Bogdanova,
I. M. Šeščilienė,
R. Paurytė

28 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas

ES struktūrinių fondų
lėšos

B. Noreikaitė

7 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas

ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos

II-IV

SVS

P. Stankus

Šokio krypties studijų programų vertinimas

II-IV

SVS

G. Bajorinaitė

Ekonomikos krypties studijų programų vertinimas

II-IV

SVS

Teisės krypties studijų programų vertinimas

II-IV

SVS

Rezidentūros studijų vertinimo metodikos parengimas

I-II

SVS

Rezidentūros studijų vertinimas

IV

SVS

Vertinimo pagal studijų kryptis metodikos parengimas

1.3. Išorinis
aukštųjų mokyklų
veiklos vertinimas

9 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas
6 studijų programų vertinimo išvados ir
akreditavimo įsakymas

Filosofijos krypties studijų programų vertinimas

R. Penkauskienė, A.
Leskauskaitė
R. Penkauskienė, A.
Leskauskaitė

Parengta Rezidentūros studijų vertinimo metodika
Atliktas rezidentūros studijų vertinimas

I-II

SVS

A. Šerpatauskas

Parengta Vertinimo pagal studijų kryptis metodika

biudžeto lėšos

Studijų vertinimo komisijos veiklos užtikrinimas

pagal poreikį

SVS

D. Žeimienė

10 posėdžių

ES struktūrinių fondų
lėšos

Studijų programų apeliacinės komisijos veiklos
užtikrinimas

pagal poreikį

SVS

G. Bajorinaitė

Sprendimai dėl išnagrinėtų apeliacijų

biudžeto lėšos

Aukštųjų mokyklų išorinis vertinimas

I-IV

IVS

K. Bukantaitė

1 akreditavimo įsakymas; 2 vertinimo išvados

Naujos aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo metodikos
rengimas

II-IV

IVS

N. Skaburskienė

1 metodikos projektas, aptartas viešai

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos veiklos
užtikrinimas

pagal poreikį

IVS

K. Bukantaitė

2 posėdžiai

Paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis
susijusią veiklą gauti vertinimas

pagal poreikį

ES SF lėšos
ES SF lėšos,
biudžeto lėšos

ES SF lėšos
IVS

N. Skaburskienė

Vertinimo išvados (paraiškų, gautų iki 2017-09-01) biudžeto lėšos

biudžeto lėšos

Išorinio vertinimo analizės

I-IV

SVS, IVS

A. Šerpatauskas, N.
Skaburskienė

Vertinimo rezultatų pagal kiekvieną aukštąją
mokyklą apžvalga (2010-2016); vykdomų studijų
programų paskesnės veiklos įgyvendinimo
aukštosiose mokyklose analizė, studijų programų
neakreditavimo priežasčių analizė, analitinių
apžvalgų leidinio išleidimas (500 vnt); viešinimo
analizė; išorinio vertinimo sistemų kitose Europos
šalyse apžvalga

Paskesnės veiklos užtikrinimas

I-IV

SVS, IVS

N. Bogdanova, N.
Skaburskienė

pažangos ataskaitų teikimo monitoringas ir
viešinimas.

biudžeto lėšos

Grįžtamojo ryšio apie studijų programų ir aukštųjų
mokyklų veiklos vertinimą surinkimas iš aukštųjų
mokyklų ir ekspertų bei apibendrinimas

I-IV

SVS, IVS

R. Penkauskienė, K.
Bukantaitė

1 apibendrinta grįžtamojo ryšio ataskaita

biudžeto lėšos

Seminarų studijų programų savianalizių rengėjams
organizavimas

I-IV

SVS

R. Paurytė, G. Bajorinaitė

2 seminarai

Mokymų aukštųjų mokyklų vertinimo ekspertų grupėms
organizavimas

I-IV

IVS

N. Skaburskienė

2 mokymai

Tarptautinė konferencija aukštosioms mokykloms susijusi
su studijų kokybės užtikrinimu

I-IV

SVS, IVS

III-IV

SVS, IVS

D. Žeimienė

1 mokymai

N. Bogdanova, N.
Skaburskienė

1 renginys, 2 vizitai į įvertintas aukštąsias mokyklas biudžeto lėšos

Įvadinio mokymo studentams organizavimas

ES SF lėšos

1 konferencija

Paskesnės veiklos užtikrinimas

I-IV

SVS, IVS

Įvadinių mokymų ekspertams iš Lietuvos organizavimas

I-IV

SVS

R. Penkauskienė

1 mokymai

Konsultacijų aukštųjų mokyklų savianalizės rengėjams
organizavimas

I-IV

IVS

N. Skaburskienė

2 konsultacijos

ES SF lėšos
ES SF lėšos
ES SF lėšos

ES SF lėšos,
biudžeto lėšos
biudžeto lėšos

2. Kurti
palankias
laisvo asmenų
judėjimo
sąlygas
organizuojant
ir vykdant
užsienio
institucijose
įgytų, su
aukštuoju
mokslu
susijusių
kvalifikacijų
vertinimą ir
(arba)
pripažinimą
Lietuvos
Respublikoje
ir atliekant
kitas
Vyriausybės
nustatytas
funkcijas

2.1. Akademinio
pripažinimo
praktikos
nuoseklumo
skatinimas
aukštosiose
mokyklose

2.2. Metodinė
pagalba
institucijoms

2.3. Informavimas
apie šalių švietimo
sistemas ir
kvalifikacijų
pripažinimą

2.4. Užsienio
kvalifikacijų
akademinis
pripažinimas

Aukštųjų mokyklų konsultavimas dėl teisės atlikti
pagal poreikį G. Katilauskienė
užsienio kvalifikacijų pripažinimą įgyjimo
Įgaliotų atlikti pripažinimą aukštųjų mokyklų priimtų
sprendimų dėl užsienio kvalifikacijų pripažinimo
I-II
G. Katilauskienė
stebėsena ir analizė
Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu
ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių
pagal poreikį A. Rimševičė
organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės
komisijos darbo organizavimas
Individualių rekomendacijų dėl užsienio kvalifikacijų
pripažinimo teikimas aukštosioms mokykloms,
pagal poreikį R. Žilinskaitė
darbdaviams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms
teikimo organizavimas

3.1. Tarptautinių
ryšių užtikrinimas
studijų kokybės
vertinimo,
kvalifikacijų
vertinimo bei
informavimo apie
mobilumo sąlygas
srityse

biudžeto lėšos

100 proc. išnagrinėtos gautos apeliacijos dėl
įgaliotųjų aukštųjų mokyklų priimtų sprendimų
(gautų 2017-12-01)

biudžeto lėšos

100 proc. suteiktos rekomendacijos
besikreipiantiems (kreipimaisi iki 2017-12-01)

biudžeto lėšos

I-IV

J. Jaškūnaitė, J.
Valantinaitė

Įvykę 2 mokymai

ES SF lėšos,
biudžeto lėšos

Informacijos, susijusios su studijomis bei kvalifikacijų
pripažinimu Lietuvoje ar užsienyje, atnaujinimo bei
papildymo organizavimas

I-IV

Š. Šalkauskas

Kas pusmetį atnaujinta, papildyta informacija
SKVC svetainėje bei padalomoji medžiaga ir kt.

biudžeto lėšos

Informacijos apie Lietuvos švietimo sistemą pildymas,
atnaujinimas, naujos informacijos rinkimas ir sisteminimas

I-IV

R. Žilinskaitė

Kas pusmetį atnaujinta, papildyta informacija SKVC
ES SF lėšos
svetainėje, ENIC/NARIC tinklų svetainėje ir kt.

Studijų vizitas

I-IV

A. Rimševičė

Įvykęs 1 studijų vizitas

ES SF lėšos

informacijos rinkimas ir sisteminimas apie užsienio šalių
kvalifikacijas ir jų vertinimo praktiką

I-IV

G. Katilauskienė

10 užsienio šalių švietimo sistemų aprašai.

ES SF lėšos

Komunikavimo, informacijos, rekomendacijų teikimo
tikslinėms grupėms organizavimas

I-IV

A. Rimševvičė, Š.
Šalkauskas

Užsienio kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu,
akademinio pripažinimo organizavimas

I-IV

R. Žilinskaitė, G.
Katilauskienė

Užsienio kvalifikacijų pripažinimo sistemos plėtra
asmenims be dokumentacijos

I-IV

Įrankių, skirtų užsienio kvalifikacijų pripažinimo
perkėlimui į elektroninę erdvę, kūrimas

I-IV

Akademinio pripažinimo sistemos harmonizavimas

3. Sudaryti
prielaidas
vykdyti
pagrindinius
du Centro
uždavinius

biudžeto lėšos

Mokymų Lietuvos aukštosioms mokykloms apie užsienio
kvalifikacijų pripažinimą organizavimas

Akademinio pripažinimo kompetencijų plėtros
organizavimas

2.5. Pažymių
pervedimas

100 proc. suteiktos konsultacijos visiems
besikreipiantiems (gautų iki 2017-12-01)
Surinkta ir išnagrinėta informacija apie 2016 m.
priimtus pripažinimo sprendimus. 1 ataskaita,
pateikta Švietimo ir mokslo ministerijai .

Stojimui į aukštąsias mokyklas reikalingų mokomųjų
dalykų ir egzaminų atitikmenų nustatymo ir pažymių
pervedimo organizavimas
Aukštųjų mokyklų konsultavimodėl mokymosi dalykų
atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo
organizavimas

I, III-IV

K. Sutkutė, R.
Žilinskaitė
G. Katilauskienė, K.
Sutkutė, Š.
Šalkauskas
D. Saruolienė, Š.
Šalkauskas

I-III

G. Katilauskienė, R.
Žilinskaitė

II-III

G. Katilauskienė

I -IV

SKVC išorinio vertinimo pagrindu paraiška EQAR

III-IV

Dalyvavimas ENQA darbo grupėse

I -IV
I

biudžeto lėšos

biudžeto lėšos

Įvykę 2 vidiniai mokymai

ES SF lėšos

Pateikti bent 2 siūlymai dėl užsienio kvalifikacijų
akademinio pripažinimo efektyvinimo

biudžeto lėšos

100 proc. priimti sprendimai asmenims, turintiems
teisę pretenduoti į valstybės lėšomis finansuojamas
studijas ir pateikusiems visus reikalaujamus
100 proc. suteiktos konsultacijos besikreipiantiems
(kreipimaisi iki 2016-12-01)

INSTITUCIJOS FUNKCIONAVIMAS
N. Skaburskienė, A.
SKVC
Valeikienė
Direktorius,
A.Valeikienė
direktoriaus
pavaduotoja
Direktoriaus
N. Skaburskienė, A.
pavaduotoja
Valeikienė
Direktoriaus
pavaduotoja

biudžeto lėšos

Įvykęs 1 viešųjų pirkimų konkursas ir vykdomi EPE
ES SF lėšos
(Elektroninė pripažinimo erdvė) kūrimo darbai

pagal poreikį K. Sutkutė

SKVC išorinis vertinimas

Estijos, Latvijos ir Lietuvos ENIC/NARIC kasmetinis
susitikimas Lietuvoje

Sukurtos ne mažiau kaip 2 priemonės. Veiklų
įgyvendinimas remiantis komunikacijos planu (100
proc.)
100 proc. priimti sprendimai prašymams, gautiems
iki 2016-11.30, kai pateikti visi reikalaujami
dokumentai. Parengtas akademinio pripažinimo
proceso optimizavimo planas. Parengti siūlymai
metodikos tobulinimui.
100 proc. pritaikyta sistema asmenims be
dokumentacijos

A. Valeikienė

Ekspertų vizitas, vertinimo išvados

biudžeto lėšos
biudžeto lėšos

biudžeto lėšos

Paraiška EQAR
2 vizitai į darbo grupių susitikimus

biudžeto lėšos

Renginys

biudžeto lėšos, ES
SF lėšos

pagrindinius
du Centro
uždavinius

vertinimo,
kvalifikacijų
vertinimo bei
informavimo apie
mobilumo sąlygas
srityse

I-IV

Direktoriaus
pavaduotoja, IVS,
SVS

A. Valeikienė

Renginių medžiagos pristatymas SKVC kolektyvui

ES SF lėšos,
biudžeto lėšos

ENQA narių forumas

II

Direktoriaus
pavaduotoja

A. Valeikienė

Ataskaita

biudžeto lėšos

CEENQA tinklo narių metinis susitikimas ir seminaras

II

Direktoriaus
pavaduotoja, IVS,
SVS

A. Valeikienė

Ataskaita

biudžeto lėšos

Metinis ENIC/NARIC tinklų susitikimas

III

ENIC/NARIC
vadovas, KVS

A. Valeikienė

Ataskaita

biudžeto lėšos, ES
SF lėšos

Latvijos, Estijos, Lietuvos metinis kokybės agentūrų
susitikimas

III

Direktoriaus
pavaduotoja, IVS,
SVS

A. Valeikienė

Ataskaita

biudžeto lėšos

Metinė EAIE konferencija

III

Direktoriaus
pavaduotoja, KVS

A. Valeikienė

Ataskaita

Dalyvavimas ENQA organizuotuose renginiuose

3.2.Sąlygų
institucijos
funkcionavimui
užtikrinimas ir
tobulinimas

ES SF lėšos

Direktoriaus
pavaduotoja, SVS, A. Valeikienė
IVS
Direktoriaus
A. Valeikienė
pavaduotoja

Ataskaita

biudžeto lėšos, ES
SF lėšos

Ataskaita

biudžeto lėšos, ES
SF lėšos

A. Valeikienė

Ataskaita

biudžeto lėšos

TBRS

E. Kozlovska / I.
Žilinskaitė

Sudaryti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, darbo
grafikai, parengti direktoriaus įsakymai, sutvarkyti
įdarbinimo/atleidimo dokumentai

I-IV

TBRS

E. Kozlovska / I.
Žilinskaitė

Organizuotas reikalingas atrankų ir konkursų
skaičius

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafiko
sudarymas

II

TBRS

E. Kozlovska / I.
Žilinskaitė

Sudarytas atostogų grafikas

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų metinio veiklos
vertinimo organizavimas

I

TBRS

E. Kozlovska / I.
Žilinskaitė

Organizuotas veiklos vertinimas

biudžeto ir ES
struktūrinių fondų
lėšos
biudžeto ir ES
struktūrinių fondų
lėšos
biudžeto ir ES
struktūrinių fondų
lėšos
biudžeto ir ES
struktūrinių fondų
lėšos

IV

TBRS

E. Kozlovska / I.
Žilinskaitė

Naujų darbuotojų ir valstybės tarnautojų adaptacijos
biudžeto lėšos
tvarkos projektas

Studijų kokybės vertinimo centro tarybos posėdžių
organizavimas

I-IV

TBRS

I. Vaiciukevičienė

4 posėdžiai

biudžeto lėšos

Užtikrinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetencijų
tobulinimą

I-IV

TBRS

E. Kozlovska / I.
Žilinskaitė

I ketv. surinktas įstaigos darbuotrojų mokymų
poreikis; I-IV ketv. organizuoti vidiniai visų
darbuotojų mokymai, vidiniai vadovų mokymai ir
išoriniai darbuotojų mokymai pagal poreikį.

biudžeto ir ES
struktūrinių fondų
lėšos

I-IV ketv.

TBRS

I. Vaiciukevičienė

100 proc. veikianti dokumentų valdymo sistema,
patikslinta pagal 2017 m. dokumentacijos planą

biudžeto lėšos

Centro vidinės kokybės sistemos atnaujinimas ir auditai

I-IV

vidaus auditoriai

N. Skaburskienė

Atnaujintas kokybės vadovas, 2 audito ataskaitos

biudžeto lėšos

Naujos Centro finansų valdymo apskaitos informacinės
sistemos diegimas (FVAIS)

I-IV

FS

T.Vainoras, N.Gokus

Metinių finansinių ataskaitų pateikimas naudojant
naująją sistemą

biudžeto lėšos

Centro patalpų A. Goštauto g. 12, I aukšte remontas

I-III

TBRS

V. Tamošiūnas

Baigti remonto darbai

biudžeto ir ES
struktūrinių fondų
lėšos

pagal poreikį

TBRS

I. Vaiciukevičienė

priimti teismo sprendimai

biudžeto lėšos

Centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimas ir
pagal poreikį
keitimas

TBRS

I. Vaiciukevičienė

Pateikti bent 2 teisės aktų pakeitimų siūlymai

biudžeto lėšos

E4 kokybės forumas

IV

ENQA generalinė asamblėja

IV

Metinis NARIC tinklo narių susitikimas

IV

Direktoriaus
pavaduotoja

Užtikrinti personalo dokumentų administravimą

I-IV

Užtikrinti optimalų valstybės tarnautojų ir darbutojų
skaičių

Tobulinti personalo valdymą

Centro dokumentų valdymo tobulinimas

Dalyvavimas ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose dėl
Centro veiklos

Centro vidaus dokumentų tobulinimas

pagal poreikį

TBRS

I. Vaiciukevičienė

Patobulinti arba pakeisti teisės aktai

biudžeto lėšos

Informacijos apie Centro veiklą sklaida

I-IV

TBRS/RSV grupė

B.Vaitkutė

Komunikacijos plano ir jo priedų įgyvendinimas

biudžeto lėšos, ES
SF lėšos

Informacijos Centro interneto tinklapyje naujinimo
valdymas

I-IV

TBRS/RSV grupė

B.Vaitkutė

Atnaujinti Centro internetinį puslapį: naujienos,
informacija apie Centro viešuosius pirkimus, teisės
aktus, veiklą, struktūrą, akredituotas programas,
vizitus, karjeros galimybes ir kt.

biudžeto lėšos

Centro interneto tinklapio administravimas

pagal poreikį

TBRS

B.Vaitkutė

100 proc. organizuotas tinklapio administravimas
(iškilusių problemų sprendimų valdymas, teisių
biudžeto lėšos
darbuotojams priskyrimas, naujų poreikių valdymas
ir kt.).

Centro komunikacijos plano atnaujinimas

pagal poreikį

TBRS

B.Vaitkutė

Atnaujintas komunikacijos planas

biudžeto lėšos

1 projekto paraiška

biudžeto lėšos

PROJEKTINĖ VEIKLA
4. Vykdyti
papildomas
veiklas
panaudojant
projektines
lėšas

4.1. Projektinių
veiklų vykdymas

Naujų projektų paraiškų 2014-2020 periodui rengimas

I-IV

projektų komandos N. Skaburskienė

Projekto „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos
tobulinimas" (AMIS-3) numatytų veiklų vykdymas

I-IV

projekto komanda

Projekto "Užsienio institucijose įgytų, susijusių su
aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo
sistemos tobulinimas (KAPRIS-2)" numatytų veiklų
vykdymas

I-IV

projekto komanda

A. Šerpatauskas

Rezultatai pagal projekto planą: įvertinta ne mažiau
150 studijų programų, 2 aukštųjų mokyklų veikla,
parengtos 3 analizės, suorganizuoti 3 renginiai

K. Sutkutė

Rezultatai pagal projekto planą: pradėta rengti EPE
sistema, įvykęs 1 mokymas aukštosioms
mokykloms, įvykę 2 vidiniai mokymai SKVC
darbuotojams, suorganizuotas Baltijos
ENIC/NARIC susitikimas, sudalyvauta 2
tarptautiniuose renginiuose, suorganizuotas 1 darbo
vizitas, sudalyvauta parodoje „Studijos“, parengti 3
lankstinukai ir 1 plakatas, parengti 10 šalių švietimo
sistemų aprašai.
ES SF lėšos

Projekto LIREQA (anl. Linking Academic Recognition
and Quality Assurance ) veiklų vykdymas

I-IV

projekto komanda

A. Valeikienė

Dalyvavimas EP-Nuffic koordinuojamame tarptautiniame
projekte PARADIGMS (New Paradigms in Recognition )

I-IV

SKVC

A. Valeikienė

Dalyvavimas EP-Nuffic koordinuojamame tarptautiniame
projekte IMPACT (Quality and Impact of Recognition
Networks )

I-IV

SKVC

A. Valeikienė

Dalyvavimas ECCTIS koordinuojamame tarptautiniame
projekte RENSA (Recognition of Non-Country Specific
Awards )

I-IV

SKVC

G. Katilauskienė

NARIC centrai iš
Nyderlandų, Norvegijos,
Latvijos, Lietuvos; kokybės
agentūros CTI, ANECA,
AQU Catalunya; ENQA,
EUA, ESU; LPK komiteto
prezidentas.
NARIC tinklo nariai iš
Nyderlandų, Lietuvos,
Prancūzijos, Danijos,
Norvegijos, Portugalijos,
Airijos, Slovakijos,
Valdymo grupė iš ENIC
Biuro prezidento, LPK
komiteteo viceprezidento.
NARIC centrai iš
Nyderlandų, JK,
Prancūzijos, Lietuvos,
Italijos, Danijos, Airijos,
Italijos, Latvijos. Kiti: EUA,
HRK, ECA, ENIC Biuro
prezidentas, LPK komiteteo
viceprezidentas, BFUG
atstovas.

NARIC tinklo nariai iš
Jungtinės Karalystės,
Airijos, Kroatijos,
Lietuvos, Maltos

Projekto partnerių susitikiams; pasirengimas ir
kokybės agentūrų apklausa; pasirengimas ir
ENIC/NARIC centrų apklausa; pasirengimas ir
aukštųjų mokyklų apklausa. Apklausų rezultatų
analizė.

ES SF lėšos

NARIC projekto
lėšos, biuždeto lėšos

Automatinio pripažinimo modelių testavimas ir
tolesnis vystymas; alternatyvių mokymosi formų
NARIC projekto
pripažinimo modelio testavimas ir tolesnis vystymas,
lėšos, biuždeto lėšos
projekto partnerių susitikimas, konsultacijos su
ENIC/NARIC tinklų nariais.

ENIC/NARIC centrų naujas vertinimo raundas,
projekto partnerių susitikimas, aukštųjų mokyklų
NARIC projekto
priėmimo skyrių darbuotojų apklausa, NARIC tinklo lėšos, biuždeto lėšos
poveikio vertinimas.

Rezultatai pagal projekto planą: vykdytos apklausos
rezultatų analizė, parengtos praktinės
NARIC projekto
rekomendacijos su pavyzdžiais, rekomendacijų
lėšos, biuždeto lėšos
sklaida ENIC/NARIC tinklų nariams.

Rezultatai pagal projekto planą: surinkta

Dalyvavimas NCID koordinuojamame tarptautiniame
projekte ISOBAQ (Information System on prie-Bologna
Qualificaitons )

I-IV

SKVC

R. Žilinskaitė

NARIC tinklo nariai iš
informacija apie Lietuvoje teiktas „IkiBulgarijos, Estijos,
bolonijines” kvalifikacijas bei jas liudijantys
Latvijos,Lenkijos, Lietuvos,
išsilavinimo dokumentai. Surinkta informacija
Rumunijos, Vengrijos.

patalpinta numatytoje sukurti informacinėje
sistemoje.

RIZIKA, KURIAI ESANT SUPLANUOTOS VEIKLOS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS VISA APIMTIMI
a) teisės aktų pasikeitimai mokslo ir studijų srityje, taip pat viešajame administravime;
b) personalo kaita Centre;
c) darbuotojų nedarbingumas;
d) papildomai deleguotos funkcijos;
e) biudžetinio ir projektinio finansavimo galimi apribojimai;
f) užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros;
g) tiekėjų vėlavimai dėl sutarčių vykdymo, trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas laiku ir tinkamai.

FS
IVS
KVS

SANTRUMPOS
Finansų skyrius
Institucinio vertinimo skyrius
Kvalifikacijų vertinimo skyrius

SVS
TBRS

Studijų vertinimo skyrius
Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius

NARIC projekto
lėšos, biuždeto lėšos

