
SUDERINTA PATVIRTINTA

Tikslas Uždavinys Priemonė

Įvykdymo 

terminas 

(ketv.)

Struktūrinis 

padalinys
Rezultatas Lėšų šaltinis

2017 m. pabaigoje pateiktų studijų programų įvertinimo 

užbaigimas ir akreditavimas
pagal poreikį SVS

sprendimas dėl 2017 m. pabaigoje pateiktų studijų 

programų įvertinimo ir (ar) akreditavimo įsakymas 

ES struktūrinių 

fondų lėšos

2018 m. teikiamų ketinamų vykdyti studijų programų 

įvertinimas ir akreditavimas 
pagal poreikį SVS

sprendimas dėl 2018 m. iki gruodžio mėn pateiktų 

studijų programų įvertinimo ir (ar) akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių 

fondų lėšos

Studijų krypčių atitikimo slenkstiniams rodikliams 

nustatymas
I-II SVS Sprendimas dėl pirminio studijų krypčių akreditavimo

ES SF lėšos, 

biudžeto lėšos

Rezidentūros studijų vertinimo metodikos projekto 

parengimas
I-II SVS, IVS

Parengtas Rezidentūros studijų vertinimo metodikos 

projektas

ES struktūrinių 

fondų lėšos

Rezidentūros studijų vertinimas IV SVS Atliktas rezidentūros studijų vertinimas
ES struktūrinių 

fondų lėšos

Vertinimo pagal studijų kryptis metodikos parengimas I-II SVS Parengta Vertinimo pagal studijų kryptis metodika biudžeto lėšos

Studijų vertinimo komisijos veiklos užtikrinimas pagal poreikį SVS 10 posėdžių
ES struktūrinių 

fondų lėšos

Studijų programų apeliacinės komisijos veiklos 

užtikrinimas
pagal poreikį SVS Sprendimai dėl išnagrinėtų apeliacijų biudžeto lėšos 

Aukštųjų mokyklų išorinis vertinimas II-IV IVS Atliktas aukštųjų mokyklų veiklos išorinis vertinimas ES SF lėšos

Naujos aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo metodikos 

rengimas

I-IV IVS
Parengta Aukštųjų mokyklų veiklos išorinio vertinimo 

metodika

ES SF lėšos, 

biudžeto lėšos

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos veiklos 

užtikrinimas
pagal poreikį IVS  2 posėdžiai ES SF lėšos

Paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis 

susijusią veiklą gauti vertinimo tvarkos aprašo 

parengimas

I IVS

Parengtas Paraiškos leidimui vykdyti studijas ir su 

studijomis susijusią veiklą gauti vertinimo tvarkos 

aprašas

biudžeto lėšos

Paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis 

susijusią veiklą gauti vertinimas
pagal poreikį IVS Vertinimo išvados (paraiškų, gautų iki 2018-09-01) biudžeto lėšos

Studijų kokybės vertinimo centro tarybos 2018  m. sausio 15 d. 

protokolu Nr. TP-1

1.2. Vykdomų 

studijų programų 

kokybės vertinimas 

ir akreditavimas

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO 2018 M. DARBO PLANAS

1.4. Paraiškų 

leidimui vykdyti 

studijas ir su jomis 

susijusią veiklą 

gauti vertinimas

DALYKINĖ VEIKLA

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus        

2018 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-5

1. Skatinti 

Lietuvos 

aukštųjų 

mokyklų 

veiklos 

kokybę, jų 

kokybės 

kultūrą bei 

gerinti 

informuotumą

1.3. Išorinis 

aukštųjų mokyklų 

veiklos vertinimas

Įstaigos misija: Kurti palankias sąlygas aukštojo mokslo kokybės gerinimui Lietuvoje bei laisvam asmenų judėjimui pasaulyje siekiant Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumo didinimo ir 

Pagrindinės paslaugos - užsienio kvalifikacijų vertinimas irpripažinimas, studijų programų vertinimas ir paskesnė veikla, aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas ir paskesnė veikla, konsultavimas.

1.1. Ketinamų 

vykdyti studijų 

programų 

vertinimas ir 

akreditavimas



Išorinio vertinimo analizės I-IV SVS, IVS

Studijų programų išorinio vertinimo 2011-2017 m. 

rezultatų apžvalga (I.M. Šeščilienė); Du kartus 3 

metams akredituotų programų apžvalga 

(N.Bogdanova); magistrantūros studijų programų 

vertinimo rezultatai 2011-2017 m. pagal studijų sritis ir 

AM (A.Leskauskaitė); Studijų programų ir institucinio 

vertinimo rezultatų sąsajos; Programų vertinimo 

rezultatai pagal studijų kryptis 2011-2017 m.; Krypčių 

atitikties slenkstiniams reikalavimams rezultatų analizė 

(L.Malaiškaitė, A.Digryla); Valstybinių kolegijų 

tikslinio vertinimo apžvalga.

biudžeto lėšos, ES 

SF lėšos

Paskesnės veiklos užtikrinimas I-IV SVS, IVS 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 1 apibendrinta grįžtamojo ryšio ataskaita
biudžeto lėšos

Mokymų studentams (išorinio vertinimo grupių narių) 

organizavimas 
III-IV SVS, IVS 1 mokymai

ES SF lėšos

Seminarų studijų krypčių savianalizių rengėjams 

organizavimas
II-IV SVS pagal poreikį

ES SF lėšos

Mokymų aukštųjų mokyklų vertinimo ekspertų grupėms 

organizavimas
II-IV IVS pagal poreikį

ES SF lėšos

Tarptautinė konferencija aukštosioms mokykloms 

susijusi su studijų kokybės užtikrinimu
II-IV

Direktoriaus 

pavaduotoja, SVS, 

IVS

Įvykęs renginys

ES SF lėšos

Mokymų ekspertams iš Lietuvos organizavimas II-IV SVS pagal poreikį ES SF lėšos, 

biudžeto lėšos

Seminaras už studijų kokybę atsakingiems aukštųjų 

mokyklų atstovams
II-III SVS įvykęs renginys

ES SF lėšos

I-IV KVS

100 proc. suteiktos konsultacijos akademinį 

pripažinimą vykdančioms įgaliotoms aukštosioms 

mokykloms

biudžeto lėšos

I-III KVS Suorganizuotas 1 mokymas aukštosioms mokykloms
ES SF lėšos

I-IV KVS Papildytos bendrosios rekomendacijos (ne mažiau 3) biudžeto lėšos

I-III KVS
Parengti užsienio šalių švietimo sistemų aprašai (ne 

mažiau, nei 7) ES SF lėšos

I KVS

Surinkti ir išnagrinėti įgaliotų aukštųjų mokyklų 2017 

m. priimtų akademinio pripažinimo sprendimai (100 

proc.)

biudžeto lėšos

I KVS

Parengta 1 ataskaita ŠMM dėl įgaliotų aukštųjų 

mokyklų 2017 m. priimtų akademinio pripažinimo 

sprendimų

biudžeto lėšos

II-III KVS

Įgaliotų aukštųjų mokyklų informavimas apie jų 2017 

m. priimtų akademinio pripažinimo sprendimų 

nagrinėjimo rezultatus

biudžeto lėšos

I-II KVS 1 vidinis mokymas ES SF lėšos

II-III KVS 1 studijų vizitas ES SF lėšos

1.5. Išorinio 

kokybės vertinimo 

analizė

2.1. Akademinio 

pripažinimo 

kokybės ir 

praktikos 

nuoseklumo 

užtikrinimo 

gerinimas

AM atstovų mokymas, konsultavimas, rekomendacijų 

teikimas

Aukštosioms mokykloms skirtų metodinių/informacinių 

priemonių rengimas

Aukštųjų mokyklų akademinio pripažinimo sprendimų 

peržiūra

Vertintojų kompetencijų ugdymas

1.6. Mokymai, 

konsultacinė veikla 

išorinio kokybės 

vertinimo srityje

1. Skatinti 

Lietuvos 

aukštųjų 

mokyklų 

veiklos 

kokybę, jų 

kokybės 

kultūrą bei 

gerinti 

informuotumą

2. Kurti 

palankias 

laisvo asmenų 

judėjimo 

sąlygas 



Vertinimo ir akademinio pripažinimo kokybės 

užtikrinimo gerinimas peržiūrint ir optimizuojant SKVC 

procesus

I-IV KVS

Peržiūrėti akademinio pripažinimo, rekomendacijų 

teikimo, informacinių raštų išdavimo, pažymių 

pervedimo procesai ir pritaikyti Elektroninei 

pripažinimo erdvei (EPE) ES SF lėšos

Akademinės pripažinimo paslaugos elektronizavimas I-IV KVS Sukurta EPE

ES SF lėšos

Akademinio pripažinimo kompetencijų plėtros 

organizavimas
pagal poreikį KVS

Naujų darbuotojų, dirbančių užsienio su užsienio 

kvalifikacijų pripažinimu, mokymai (ne mažiau 2)
biudžeto lėšos

Kvalifikacijų pripažinimo sistemos asmenims be 

dokumentacijos plėtra
I-IV KVS

Esant poreikiui patobulinta akademinio pripažinimo 

sistema asmenims be dokumentų
biudžeto lėšos

Tolesnis pasirengimas automatiniam pripažinimui III-IV KVS

Automatinio pripažinimo elementų akademiniame  

pripažinime taikymo galimybių numatymas (parengtas 

siūlymas)

biudžeto lėšos

Tarptautinio projekto rėmuose rengiamos 

rekomendacijos dėl neformalaus mokymosi 

įvertinimo/pripažinimo

III-IV KVS
Parengtos rekomendacijos neformalių kompetencijų 

pripažinimui Lietuvoje 
biudžeto lėšos

I-III KVS Papildytas Lietuvos švietimo sistemos aprašas KAPRIS2

III-IV KVS
Remiantis aprašu, atnaujinta informacija SKVC 

svetaineje anglų kalba apie Lietuvos švietimo sistemą
KAPRIS2

informacijos apie Lietuvos švietimo sistemą analizė I-III KVS
Pateikti siūlymai ŠMM ir KPMPC del Lietuvos 

švietimo sistemos sandaros
biudžeto lėšos

2.4.  Informavimas 

apie  šalių švietimo 

sistemas ir 

kvalifikacijų 

pripažinimą 

Komunikavimo, informacijos, rekomendacijų teikimo 

tikslinėms grupėms organizavimas
I-IV KVS

Sukurtos ne mažiau kaip 2 priemonės. Veiklų 

įgyvendinimas, remiantis komunikacijos planu (100 

proc.)

KAPRIS2, biudžeto 

lėšos

 2.5. Mokyklos 

dalykų atitikmenų 

nustatymas ir 

pažymių 

pervedimas

Stojimui į aukštąsias mokyklas reikalingų mokomųjų 

dalykų ir egzaminų atitikmenų nustatymo ir pažymių 

pervedimo organizavimas

II-III KVS

100 proc. priimti sprendimai  asmenims, turintiems 

teisę pretenduoti į valstybės lėšomis finansuojamas 

studijas ir pateikusiems visus reikalaujamus 

dokumentus 

biudžeto lėšos

Metinis NARIC tinklo narių susitikimas Belgijoje I
Direktoriaus 

pavaduotoja
Ataskaita biudžeto lėšos

Dalyvavimas ENQA darbo grupėse I -IV
Direktoriaus 

pavaduotoja 
2 vizitai į darbo grupių susitikimus biudžeto lėšos

Estijos, Latvijos ir Lietuvos ENIC/NARIC  kasmetinis 

susitikimas Estijoje
I

Direktoriaus 

pavaduotoja 
Renginys 

biudžeto lėšos, ES 

SF lėšos

Dalyvavimas ENQA organizuotuose renginiuose I-IV

Direktoriaus 

pavaduotoja, IVS, 

SVS

Renginių medžiagos pristatymas SKVC kolektyvui ES SF lėšos, 

biudžeto lėšos

ENQA narių forumas Ispanijoje II
Direktoriaus 

pavaduotoja 
Ataskaita biudžeto lėšos

CEENQA tinklo narių metinis susitikimas ir seminaras 

Albanijoje  
II

Direktoriaus 

pavaduotoja, IVS, 

SVS

Ataskaita biudžeto lėšos

Metinis ENIC/NARIC tinklų susitikimas Čekijoje  III
ENIC/NARIC 

vadovas, KVS
Ataskaita

biudžeto lėšos, ES 

SF lėšos

2.2. Akademinio 

pripažinimo 

sistemos atitikimas 

specifinių grupių 

poreikiams ir 

švietimo bei 

pripažinimo 

sistemos vystymosi 

naujovėms

2.3. Lietuvos 

kvalifikacijų 

skaidrumo 

didinimas

informacijos apie Lietuvos švietimo sistemą rinkimas, 

sisteminimas, sklaida

INSTITUCIJOS FUNKCIONAVIMAS

2.1. Akademinio 

pripažinimo 

kokybės ir 

praktikos 

nuoseklumo 

užtikrinimo 

gerinimas

3. Sudaryti 

prielaidas 

vykdyti 

pagrindinius 

du Centro 

uždavinius

3.1. Tarptautinių 

ryšių užtikrinimas 

studijų kokybės 

vertinimo, 

kvalifikacijų 

vertinimo bei 

informavimo apie 

mobilumo sąlygas 

srityse

2. Kurti 

palankias 

laisvo asmenų 

judėjimo 

sąlygas 



Latvijos, Estijos, Lietuvos metinis kokybės agentūrų 

susitikimas Latvijoje
III

Direktoriaus 

pavaduotoja, IVS, 

SVS

Ataskaita biudžeto lėšos

Metinė EAIE konferencija Šveicarijoje III
Direktoriaus 

pavaduotoja, KVS
Ataskaita ES SF lėšos

E4 kokybės forumas Austrijoje IV

Direktoriaus 

pavaduotoja, SVS, 

IVS

Ataskaita
biudžeto lėšos, ES 

SF lėšos

ENQA generalinė asamblėja Kazachstane IV
Direktoriaus 

pavaduotoja
Ataskaita

biudžeto lėšos, ES 

SF lėšos

Metinis NARIC tinklo narių susitikimas Belgijoje IV
Direktoriaus 

pavaduotoja
Ataskaita biudžeto lėšos

Tobulinti Centro veiklą pagal ENQA ir EQAR išorinių 

vertinimų rezultatus
I-IV

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja

ENQA ir EQAR rekomendacijų įgyvendinimas

biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų 

lėšos 

Tobulinti korupcijos prevencijos priemones institucijoje, 

vykdyti teisės aktų antikorupcinį vertinimą
I-IV TBRS

Atnaujinta korupcijos prevencijos dokumentacija, atlikt 

Centro teisės aktų projektų vertinimai.
biudžeto lėšos

Užtikrinti personalo dokumentų administravimą I-IV TBRS

Sudaryti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, darbo 

grafikai, parengti direktoriaus įsakymai, sutvarkyti 

įdarbinimo/atleidimo dokumentai

biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų 

lėšos 

Užtikrinti optimalų valstybės tarnautojų ir darbuotojų 

skaičių
pagal poreikį TBRS Organizuotas reikalingas atrankų ir konkursų skaičius

biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų 

lėšos 

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafiko 

sudarymas
II TBRS Sudarytas atostogų grafikas

biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų 

lėšos 

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų metinio veiklos 

vertinimas
I TBRS Įvykęs tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimas

biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų 

lėšos 

Efektyvinti personalo administravimą I-IV TBRS Personalo dokumentų elektronizavimas biudžeto lėšos

Studijų kokybės vertinimo centro tarybos posėdžių 

organizavimas
I-IV TBRS 4 posėdžiai biudžeto lėšos

Užtikrinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų 

kompetencijų tobulinimą
I-IV TBRS 3 vidiniai darbuotojų mokymai

biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų 

lėšos 

Centro dokumentų valdymo tobulinimas I-IV ketv. TBRS
100 proc. veikianti dokumentų valdymo sistema, 

patikslinta pagal 2018 m. dokumentacijos planą
biudžeto lėšos

Centro vidinės kokybės sistemos atnaujinimas ir auditai I-IV vidaus auditoriai Atnaujintas kokybės vadovas, 2 audito ataskaitos biudžeto lėšos

Dalyvavimas ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose 

dėl Centro veiklos
pagal poreikį

TBRS, KVS, SVS, 

IVS
priimti ir įgyvendinti sprendimai biudžeto lėšos 

Centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimas 

ir keitimas
pagal poreikį TBRS Pateikti teisės aktų pakeitimų siūlymai biudžeto lėšos

Centro vidaus dokumentų tobulinimas pagal poreikį TBRS Patobulinti arba pakeisti teisės aktai biudžeto lėšos

3.2.Sąlygų 

institucijos 

funkcionavimui 

užtikrinimas ir 

tobulinimas

3. Sudaryti 

prielaidas 

vykdyti 

pagrindinius 

du Centro 

uždavinius

3.1. Tarptautinių 

ryšių užtikrinimas 

studijų kokybės 

vertinimo, 

kvalifikacijų 

vertinimo bei 

informavimo apie 

mobilumo sąlygas 

srityse



Informacijos apie Centro veiklą sklaida pagal poreikį TBRS/RSV grupė Komunikacijos plano ir jo priedų įgyvendinimas
biudžeto lėšos, ES 

SF lėšos

Informacijos Centro interneto tinklapyje naujinimas I-IV TBRS/RSV grupė

Organizuoti atnaujinti informaciją Centro 

internetiniame puslapyje: 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

100 proc. organizuotas  tinklapio  administravimas 

(iškilusių problemų sprendimų valdymas, teisių 

darbuotojams priskyrimas, naujų poreikių valdymas ir 

kt.).

biudžeto lėšos 

Centro komunikacijos plano atnaujinimas II-IV TBRS Atnaujintas komunikacijos planas biudžeto lėšos 

4.1 Naujų 

pasiūlymų 

generavimas 

Naujų projektų paraiškų rengimas pagal poreikį projektų komandos 3 projekto paraiškos biudžeto lėšos 

Projekto „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos 

tobulinimas" (AMIS-3) numatytų veiklų vykdymas
I-IV projekto komanda

Rezultatai pagal projekto planą: įvertintos rezidentūros 

studijų programas, suorganizuoti 3 mokymai, 1 

tarptautinė konferencija ES SF lėšos

Projekto "Užsienio institucijose įgytų, susijusių su 

aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo 

sistemos tobulinimas (KAPRIS-2)" numatytų veiklų 

vykdymas

I-IV projekto komanda

Rezultatai pagal projekto planą: sukrta ir įdiegta 

Elektroninė pripažinimo erdvė, parengti ne mažiau, nei 

7 šalių švietimo sistemų aprašai, įvykęs 1 mokymas 

aukštosioms mokykloms, įvykęs 1 vidinis mokymas 

SKVC darbuotojams, sudalyvauta Baltijos 

ENIC/NARIC susitikime, sudalyvauta bent 1 

tarptautiniame renginyje, suorganizuotas 1 darbo 

vizitas, sudalyvauta parodoje „Studijos“, parengtas 1 

lankstinukas ir 1 plakatas. ES SF lėšos

Projekto LIREQA (anl. Linking Academic Recognition 

and Quality Assurance ) veiklų vykdymas 
I-IV projekto komanda

Projekto partnerių susitikimas. Kokybės agentūrų 

apklausa; aukštųjų mokyklų apklausa. Apklausų 

rezultatų analizė. Rekomendacijos pripažinimo 

gerinimui. Konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. 

Parengta publikacija. Suorganizuota baigiamoji 

konferencija.

NARIC projekto 

lėšos, biuždeto lėšos

Dalyvavimas EP-Nuffic koordinuojamame 

tarptautiniame projekte PARADIGMS (New Paradigms 

in Recognition ) 

I-II projekto komanda

Galutinė ataskaita dėl automatinio pripažinimo 

įgyvendinimo. Galutinė ataskaita dėl alternatyvių 

mokymosi metodų. Rekomendacijos dėl kompetencijos 

centrų modelio. Galutinis atsiskaitymas už projektą.

NARIC projekto 

lėšos, biuždeto lėšos

Dalyvavimas EP-Nuffic koordinuojamame 

tarptautiniame projekte IMPACT (Quality and Impact 

of Recognition Networks ) 

I-II projekto komanda

Kokybės užtikrinimo įrankio sklaida. Platformos 

aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojams 

pristatymas. Atnaujintas projekto tinklapis. Galutinis 

atsiskaitymas už projektą.

NARIC projekto 

lėšos, biuždeto lėšos

3.2.Sąlygų 

institucijos 

funkcionavimui 

užtikrinimas ir 

tobulinimas

3. Sudaryti 

prielaidas 

vykdyti 

pagrindinius 

du Centro 

uždavinius

4. Vykdyti 

papildomas 

veiklas 

panaudojant 

projektines 

lėšas 

4.2. Projektinių 

veiklų vykdymas

PROJEKTINĖ VEIKLA



Dalyvavimas EP-Nuffic koordinuojamame 

tarptautiniame projekte AR-Net (Automatic Recognition 

in the Networks in 2020) 

I-IV projekto komanda

Įvadinis parengiamasis tyrimas. Projekto partnerių 

susitikimas. Prototipų vystymas. Automatinio 

pripažinimo įgyvendinimo protokolas. Analitinė 

ataskaita.

NARIC projekto 

lėšos, biuždeto lėšos

Dalyvavimas EP-Nuffic koordinuojamame 

tarptautiniame projekte e-VALUATE (Evaluating e-

learning for academic recognition) 

I-IV projekto komanda

Įvadinis tyrimas. Aukštųjų mokyklų poreikio 

įvertinimas. Partnerių susitikimas. On-line mokymosi 

informacinio įrankio prototipas.

NARIC projekto 

lėšos, biuždeto lėšos

RIZIKA, KURIAI ESANT SUPLANUOTOS VEIKLOS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS VISA APIMTIMI

1) papildomai deleguotos funkcijos; 

2) teisės aktų pasikeitimai mokslo ir studijų srityje, taip pat viešajame administravime; Institucinio vertinimo skyrius

3) biudžetinio ir projektinio finansavimo galimi apribojimai; Kvalifikacijų vertinimo skyrius

4) personalo kaita Centre; Studijų vertinimo skyrius

5) užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros; Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius

6) darbuotojų nedarbingumas; 

7) tiekėjų vėlavimai dėl sutarčių vykdymo, trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas laiku ir tinkamai;

8) funkcijų perskirstymas tarp institucijų.

                         

4. Vykdyti 

papildomas 

veiklas 

panaudojant 

projektines 

lėšas 

SANTRUMPOS

Finansų skyrius

4.2. Projektinių 

veiklų vykdymas


