
PATVIRTINTA

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 

m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-14

Tikslas Uždavinys Priemonė

Įvykdymo 

terminas 

(ketv.)

Struktūrinis 

padalinys Išoriniai partneriai Numatomas rezultatas Lėšų šaltinis

2018 m. pabaigoje pateiktų studijų programų įvertinimo 

užbaigimas ir akreditavimas
II SVS

Sprendimas dėl 2018 m. pabaigoje pateiktų studijų 

programų įvertinimo ir (ar) akreditavimo įsakymas 

ES struktūrinių fondų 

lėšos

2019 m. teikiamų ketinamų vykdyti studijų programų 

įvertinimas ir akreditavimas 
pagal poreikį SVS

Sprendimas dėl 2019 m. iki spalio 1 d. pateiktų studijų 

programų įvertinimo ir (ar) akreditavimo įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos 

parengimas
II SVS

Socialiniai dalininkai - ŠMSM, 

aukštosios mokyklos, studentų 

ir darbdavių atstovai

Per 1 mėnesį nuo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

patvirtintos studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo 

tvarkos įsigaliojimo pakeista ketinamų vykdyti studijų 

programų vertinimo metodika

biudžeto lėšos

Vertinimo pagal studijų kryptis metodikos parengimas II SVS
Socialiniai dalininkai - ŠMSM, 

aukštosios mokyklos, studentų 

ir darbdavių atstovai

Per 1 mėnesį nuo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

patvirtintos studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo 

tvarkos įsigaliojimo pakeista studijų krypčių vertinimo 

metodika

biudžeto lėšos

Studijų vertinimo komisijos veiklos užtikrinimas pagal poreikį SVS Įvykę posėdžiai ir parengti jų protokolai
ES struktūrinių fondų 

lėšos

Studijų programų apeliacinės komisijos veiklos 

užtikrinimas
pagal poreikį SVS Sprendimai dėl išnagrinėtų apeliacijų biudžeto lėšos 

Naujos aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo metodikos 

rengimas

II IVS
Socialiniai dalininkai - ŠMSM, 

aukštosios mokyklos, studentų 

ir darbdavių atstovai

Per 1 mėnesį nuo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

patvirtintos institucinio vertinimo tvarkos patvirtinimo 

parengta aukštųjų mokyklų veiklos išorinio vertinimo 

metodika

ES SF lėšos, 

biudžeto lėšos

Tiksliniai vertinimai pagal poreikį IVS
MOSTA, LMT, Akademinės 

etikos kontrolieriaus tarnyba

Pagal ŠMM inicijavimą, atliktas tikslinis aukštųjų 

mokyklų vertinimas, pateiktos išvados ir rekomendacijos

ES SF lėšos, 

biudžeto lėšos

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos veiklos 

užtikrinimas
pagal poreikį IVS Įvykę posėdžiai ir parengti jų protokolai ES SF lėšos

1.3. Išorinis aukštųjų 

mokyklų veiklos vertinimas

SUDERINTA

1.2. Vykdomų studijų 

programų kokybės 

vertinimas ir akreditavimas

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO 2019 M. DARBO PLANAS

1. Skatinti 

Lietuvos 

aukštųjų 

mokyklų 

veiklos kokybę, 

jų kokybės 

kultūrą bei 

gerinti 

informuotumą

1.1. Ketinamų vykdyti 

studijų programų 

vertinimas ir akreditavimas

Studijų kokybės vertinimo centro tarybos 

2019  m. vasario 5 d. protokolu Nr. TP-1

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.

DALYKINĖ VEIKLA



1.4. Paraiškų leidimui 

vykdyti studijas ir su jomis 

susijusią veiklą gauti 

vertinimas

Paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis 

susijusią veiklą gauti vertinimas
pagal poreikį IVS Vertinimo išvados (paraiškų, gautų iki 2019-09-01) biudžeto lėšos

Išorinio vertinimo analizės IV SVS, IVS Atliktos 4 analizės (po vieną analizę per ketvirtį)
biudžeto lėšos, ES 

SF lėšos

Paskesnės veiklos užtikrinimas IV SVS, IVS Pažangos ataskaitų teikimo monitoringas ir viešinimas biudžeto lėšos

Grįžtamojo ryšio apie studijų programų vertinimą 

surinkimas iš aukštųjų mokyklų ir ekspertų bei 

apibendrinimas

IV SVS, IVS 2 apibendrintos grįžtamojo ryšio ataskaitos

biudžeto lėšos

Mokymų studentams (išorinio vertinimo grupių narių) 

organizavimas 
IV SVS, IVS Pagal poreikį suorganizuoti mokymai

ES SF lėšos

Seminarų studijų krypčių savianalizių rengėjams 

organizavimas
IV SVS Pagal poreikį suorganizuoti mokymai

ES SF lėšos

Tarptautinė konferencija aukštosioms mokykloms, 

susijusi su studijų kokybės užtikrinimu
IV

Direktoriaus 

pavaduotoja, SVS, 

IVS

Įvykęs 1 renginys

ES SF lėšos

Konsultaciniai seminarai su studentų atstovybėmis III, IV SVS, IVS Įvykę 2 renginiai, po 1 per ketvirtį.

biudžeto lėšos

Mokymų ekspertams iš Lietuvos organizavimas IV SVS Pagal poreikį suorganizuoti mokymai ES SF lėšos, 

biudžeto lėšos

Konsultacijų aukštųjų mokyklų savianalizės rengėjams 

organizavimas
III, IV IVS Pagal poreikį suorganizuoti mokymai

biudžeto lėšos

Paskesnės veiklos seminaras IV SVS Įvykęs 1 renginys
ES SF lėšos

pagal poreikį KVS
100 proc. suteiktos konsultacijos akademinį pripažinimą 

vykdančioms įgaliotoms aukštosioms mokykloms

biudžeto lėšos, ES 

SF lėšos

III KVS Suorganizuoti 1 mokymai aukštosioms mokykloms
ES SF lėšos

Aukštosioms mokykloms skirtų metodinių / informacinių 

priemonių rengimas
IV KVS Papildytos bendrosios rekomendacijos (ne mažiau 5) biudžeto lėšos

Surinkti ir išnagrinėti įgaliotų aukštųjų mokyklų 2018 m. 

priimtų akademinio pripažinimo sprendimai 

Parengta 1 ataskaita ŠMM dėl įgaliotų aukštųjų mokyklų 

2018 m. priimtų akademinio pripažinimo sprendimų

III KVS

Įgaliotų aukštųjų mokyklų informavimas apie jų 2018 m. 

priimtų akademinio pripažinimo sprendimų nagrinėjimo 

rezultatus, vizitai į aukštąsias mokyklas

biudžeto lėšos

AM atstovų mokymas, konsultavimas, rekomendacijų 

teikimas

1.5. Išorinio kokybės 

vertinimo analizė

1.6. Mokymai, konsultacinė 

veikla išorinio kokybės 

vertinimo srityje

2.1. Akademinio 

pripažinimo kokybės ir 

praktikos nuoseklumo 

užtikrinimo gerinimas

1. Skatinti 

Lietuvos 

aukštųjų 

mokyklų 

veiklos kokybę, 

jų kokybės 

kultūrą bei 

gerinti 

informuotumą

biudžeto lėšos

Aukštųjų mokyklų akademinio pripažinimo sprendimų 

peržiūra

KVSI

2. Kurti 

palankias 

laisvo asmenų 

judėjimo 

sąlygas 



Užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo procesų 

įgaliotose AM (projekto partnerėse) peržiūra ir 

tobulinimas

IV KVS

Kauno technologijos 

universitetas, Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas, 

Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas, Vilniaus 

universitetas, Vytauto 

Didžiojo universitetas.

Parengtas klausimynas pripažinimo procesų aukštosiose 

mokyklose peržiūrai vykdyti  (įsivertinimo ir poveikio), 

surinkta medžiaga ir pradėta analizė

ES SF lėšos

IV KVS 1 įgaliotų aukštųjų mokyklų mokymai
ES SF lėšos

II KVS 1 vidiniai mokymai biudžeto lėšos

Akademinio pripažinimo kompetencijų plėtros 

organizavimas
pagal poreikį KVS

Naujų darbuotojų, dirbančių užsienio su užsienio 

kvalifikacijų pripažinimu, mokymai (ne mažiau 2)
biudžeto lėšos

Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju 

mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos 

atnaujinimas

IV KVS

Per 1 mėnesį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2012-02-29 nutarimo Nr. 212 pakeitimo įsigaliojimo 

patvirtintas Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su 

aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo 

metodikos pakeitimas

biudžeto lėšos

Užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir akademinio 

pripažinimo Studijų kokybės vertinimo centre tvarkos 

apibrėžimas

I KVS

Patvirtintos Užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir 

akademinio pripažinimo Studijų kokybės vertinimo centre 

taisyklės

biudžeto lėšos

Kvalifikacijų pripažinimo sistemos asmenims su 

nepatikrinamais dokumentais, be dokumentacijos, iš 

nepatikimų švietimo sistemų plėtra

IV KVS
Patvirtintos kvalifikacijų turėtojų žinių ir gebėjimų 

patikrinimo taisyklės
biudžeto lėšos

Tolesnis pasirengimas automatiniam pripažinimui IV KVS

Automatinio pripažinimo elementų akademiniame  

pripažinime taikymo galimybių numatymas (parengtas 

siūlymas)

biudžeto lėšos

Tarptautinio projekto rėmuose rengiamos 

rekomendacijos dėl neformalaus mokymosi 

įvertinimo/pripažinimo

IV KVS
Parengtos rekomendacijos neformalių kompetencijų 

pripažinimui Lietuvoje 
biudžeto lėšos

Akademinio pripažinimo, rekomendacijų akademiniam 

pripažinimui, atitikmenų nustatymo ir pažymių 

pervedimo paslaugų perkėlimas į elektroninės 

pripažinimo erdvės informacinę sistemą (EPE)

III KVS Parengta eksploatacijai ir pradėta eksploatuoti EPE biudžeto lėšos

EPE plėtros planavimas II, IV KVS

Parengta dokumentacija EPE plėtrai: organizuotas EPE 

techninės priežiūros pirkimas (II ketv.), parengta 

dokumentacija diegimo pirkimui (IV ketv.). ES SF lėšos

2.4. Lietuvos kvalifikacijų 

suprantamumo didinimas

Informacijos apie Lietuvos švietimo sistemą rinkimas, 

sisteminimas, sklaida
III KVS

Papildytas Lietuvos švietimo sistemos aprašas, atnaujinta 

informacija ENIC/NARIC tinklalapyje, informacija 

pateikta partneriams užsienyje

biudžeto lėšos

Pasirengimas informavimui ir kvalifikacijų vertinimui 

naujai tikslinei grupei su profesinio mokymo 

kvalifikacijomis 

IV KVS
Surinkta ir susisteminta informacija metodikos rengimui, 

įvykęs studijų vizitas
ES SF lėšos

Pasirengimas informavimui ir kvalifikacijų vertinimui 

naujai tikslinei grupei su  aukštojo mokslo trečios 

pakopos kvalifikacijomis

IV KVS
Peržiūrėtas ir pritaikytas akademinio pripažinimo 

procesas, pateiktos rekomendacijos teisės aktų keitimui 
biudžeto lėšos    

2.5.  Akademinio 

pripažinimo sistemos 

harmonizavimo didinimas 

Lietuvoje

2.2. Akademinio 

pripažinimo sistemos 

atitikimas specifinių grupių 

poreikiams ir švietimo bei 

pripažinimo sistemos 

vystymosi naujovėms

2.1. Akademinio 

pripažinimo kokybės ir 

praktikos nuoseklumo 

užtikrinimo gerinimas

Vertintojų kompetencijų ugdymas

2.3. Paslaugų, susijusių su 

užsienio kvalifikacijų 

akademinių pripažinimu, 

perkėlimas į elektroninę 

erdvę

2. Kurti 

palankias 

laisvo asmenų 

judėjimo 

sąlygas 



 2.6. 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

Estijos, Latvijos ir Lietuvos ENIC/NARIC  kasmetinis 

susitikimas Latvijoje
I

Direktoriaus 

pavaduotoja 
Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita 

biudžeto lėšos, ES 

SF lėšos

ENQA narių forumas Taline (Estijoje) II Direktorius Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita biudžeto lėšos

CEENQA tinklo narių metinis susitikimas ir seminaras 

Kyrenijoje (Šiaurės Kipre)   
II Direktorius Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita biudžeto lėšos

Kasmetinis  ENIC/NARIC tinklų susitikimas Kiolne 

(Vokietijoje)  
III

ENIC/NARIC 

vadovas, KVS
Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita 

biudžeto lėšos, ES 

SF lėšos

Latvijos, Estijos, Lietuvos metinis kokybės agentūrų 

susitikimas Lietuvoje
III

Direktoriaus 

pavaduotoja, IVS, 

SVS

Suorganizuotas renginys biudžeto lėšos

Metinė EAIE konferencija Helsinkyje (Suomijoje) III  KVS Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita ES SF lėšos

E4 kokybės forumas Berlyne (Vokietijoje) IV

Direktoriaus 

pavaduotoja, SVS, 

IVS

Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita 
biudžeto lėšos, ES 

SF lėšos

ENQA generalinė asamblėja Jerevane (Armėnijoje) IV Direktorius Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita 
biudžeto lėšos, ES 

SF lėšos

Metinis NARIC tinklo narių susitikimas Briuselyje 

(Belgijoje)
IV KVS Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita biudžeto lėšos

Dalyvavimas Bolonijos proceso paskesnės veiklos darbo 

grupėje dėl kvalifikacijų pripažinimo gerinimo
pagal poreikį

Direktoriaus 

pavaduotoja
Dalyvavimas renginiuose, pateikta ataskaita biudžeto lėšos

Dalyvavimas renginiuose dėl UNESCO globalios 

konvencijos sudarymo
I, IV 

Direktoriaus 

pavaduotoja
Dalyvavimas 2 renginiuose, pateiktos ataskaitos biudžeto lėšos

Užtikrinti personalo dokumentų administravimą nuolat TBRS

Sudaryti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, darbo grafikai, 

parengti direktoriaus įsakymai, sutvarkyti įdarbinimo ir 

atleidimo dokumentai, atostogų grafikai ir kt.

biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų 

lėšos 

Užtikrinti optimalų valstybės tarnautojų ir darbuotojų 

skaičių
pagal poreikį TBRS

Organizuotas/koordinuotas reikalingas atrankų ir 

konkursų skaičius

biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų 

lėšos 

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų metinio veiklos 

vertinimo organizavimas
I

TBRS, Direktoriaus 

pavaduotoja, skyrių 

vedėjai

Įvykęs tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimas

biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų 

lėšos 

Užtikrinti darbuotojų ir valstybės tarnautojų 

komandiruočių viešinimą
I, II, III, IV TBRS

Kas ketvirtį paviešintos komandiruočių išlaidos ir pasiekti 

rezultatai

biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų 

lėšos 

Užtikrinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų 

kompetencijų tobulinimą
I TBRS Įvykę bent 2 vidiniai darbuotojų mokymai

biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų 

lėšos 

Elektroninės pripažinimo erdvės (EPE) informacinės 

sistemos įteisinimo organizavimas
II TBRS Įteisinta ir paleista eksploatuoti EPE biudžeto lėšos 

3.1. Tarptautinių ryšių 

užtikrinimas studijų 

kokybės vertinimo, 

kvalifikacijų vertinimo bei 

informavimo apie 

mobilumo sąlygas srityse

INSTITUCIJOS FUNKCIONAVIMAS

3. Sudaryti 

prielaidas 

vykdyti 

pagrindinius 

du Centro 

uždavinius

3.2.Sąlygų institucijos 

funkcionavimui 

užtikrinimas ir tobulinimas

2. Kurti 

palankias 

laisvo asmenų 

judėjimo 

sąlygas 



Paraiškos NCFMEA (JAV) parengimas II IVS LSMU, VU parengta paraiška biudžeto lėšos

ENQA paskesnės veiklos vizitas II
Direktoriaus 

pavaduotoja
Įvykęs ENQA vizitas, gautos išvados biudžeto lėšos

Centro vidinės kokybės sistemos atnaujinimas ir auditai II, IV vidaus auditoriai
2 procesų audito ataskaitos (II ketv.), atnaujintas kokybės 

vadovas )IV ketv.).
biudžeto lėšos

Vidaus teisės aktų tobulinimas (dėl nuotolinio darbo 

organizavimo, skyrių nuostatų peržiūra)
I TBRS parengti vidaus teisės aktai biudžeto lėšos

Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų 

tobulinimas
pagal poreikį

Duomenų apsaugos 

pareigūnas
parengti vidaus teisės aktai biudžeto lėšos

Darbuotojų švietimas asmens duomenų saugos 

klausimais
III

Duomenų apsaugos 

pareigūnas
1 vidiniai darbuotojų mokymai biudžeto lėšos

Informacijos apie Centro veiklą sklaida nuolat TBRS

Parašyta ir išplatinta informacija Centro interneto 

svetainėje, socialiniuose tinkluose, žiniasklaidai 

informacinių pranešimų (iš viso 50) 

biudžeto lėšos, ES 

SF lėšos

Interneto svetainės atitiktis nustatytiems reikalavimams 

(100 proc.) 

Pagal poreikį atnaujinta informacija Centro internetiniame 

puslapyje: informacija apie  viešuosius pirkimus, teisės 

aktus, veiklą, struktūrą, darbuotojų kontaktus, 

akredituotas programas, vizitus, karjeros galimybes ir kt. 

(100 proc.)

Dalyvauti  Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros 

planavimo parodoje „Studijos 2019“
I TBRS/RSV grupė Dalyvavimas parodoje biudžeto lėšos 

Centro vidinės komunikacijos organizavimas nuolat TBRS/RSV grupė Organizuota ne mažiau 3 renginių biudžeto lėšos 

Naujų projektų paraiškų rengimas pagal poreikį projektų komandos pagal poreikį pateiktos paraiškos pagal finansuotųjų nustatytas sąlygas biudžeto lėšos 

Projekto „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos 

tobulinimas" (AMIS-3) numatytų veiklų vykdymas
I-IV projekto komanda Rezultatai pagal projekto planą ES SF lėšos

4. Vykdyti 

papildomas 

veiklas 

panaudojant 

projektines 

lėšas 

biudžeto lėšos
Centro interneto svetainės administravimas, informacijos 

jame naujinimas 

PROJEKTINĖ VEIKLA

nuolat TBRS 

4.1. Projektinių veiklų 

vykdymas

3. Sudaryti 

prielaidas 

vykdyti 

pagrindinius 

du Centro 

uždavinius

3.2.Sąlygų institucijos 

funkcionavimui 

užtikrinimas ir tobulinimas



Projekto "Užsienio institucijose įgytų, susijusių su 

aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo 

sistemos tobulinimas (KAPRIS-2)" numatytų veiklų 

vykdymas

I-IV projekto komanda

Kauno technologiojos 

universitetas, Lietuvso 

sveiaktos mokslų universitetas, 

Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas, Vilniaus 

universitetas, Vytauto 

Didžiojo universitetas, 

Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija, Vilniaus dailės 

akademija, Klaipėdos 

valstybinė kolegija, Kauno 

kolegija, Vilniaus kolegija, 

Alytaus kolegija, Utenos 

kolegija, Švietimo 

informacinių technologijų 

centras

Rezultatai pagal projekto planą ES SF lėšos

Projekto „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos 

plėtra" (SKAR-3) numatytų veiklų vykdymas
I-IV projekto komanda Rezultatai pagal projekto planą ES SF lėšos

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 

projekto ,,Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir 

kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos 

tobulinimas" partnerio dalies veiklų vykdymas 

I-IV projekto komanda
Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centras
Rezultatai pagal projekto planą ES SF lėšos

Projekto LIREQA (anl. Linking Academic Recognition 

and Quality Assurance) veiklų vykdymas 
I-II projekto komanda

NARIC centrai iš Nyderlandų, 

Norvegijos, Latvijos, Lietuvos; 

kokybės agentūros CTI, 

ANECA, AQU Catalunya; 

ENQA, EUA, ESU; LPK 

komiteto prezidentas.

Rekomendacijos pripažinimo gerinimui. Konsultacijos su 

suinteresuotomis šalimis. Parengta publikacija. 

Suorganizuota baigiamoji konferencija.

NARIC projekto 

lėšos, biuždeto lėšos

Dalyvavimas Nuffic koordinuojamame tarptautiniame 

projekte AR-Net (Automatic Recognition in the 

Networks in 2020) 

I-IV projekto komanda

NARIC centrai iš Nyderlandų, 

Danijos,  Lietuvos, 

Portugalijos, Italijos, 

Norvegijos, JK, Airijos, 

Čekijos. Kiti: LPK komiteteo 

viceprezidentas, EUA, ECA 

konsorciumas.

Pozicija dėl akademinio pripažinimo sprendimų 

perkėlimo. EAR ir EAR-HEI vadovų turinio bei 

STREAM  platformos funkcionalumo peržiūra. SQUARE 

reikalavimų ir protokolo peržiūra po kolegų vertinimo. 

Automatinio pripažinimo protokolo testavimas. Projekto 

partnerių susitikimas. ENIC/NARIC centrų išorinis 

vertinimas.

NARIC projekto 

lėšos, biuždeto lėšos

Dalyvavimas Nuffic koordinuojamame tarptautiniame 

projekte e-VALUATE (Evaluating e-learning for 

academic recognition) 

I-IV projekto komanda

NARIC centrai iš Nyderlandų, 

Norvegijos, Danijos, JK, 

Lietuvos, Airijos. Kiti: LPK 

komiteteo viceprezidentas, 

KIRON, ECA konsorciumas.

Rezultatai pagal projekto planą: sukurtas ir paruoštas 

naudoti informacinis įrankis MOOCs ir SPOCs  

pripažinimui.

NARIC projekto 

lėšos, biuždeto lėšos

Dalyvavimas Nuffic koordinuojamame tarptautiniame 

projekte KA3 projekte I-Compy (nacionalinės ir 

institucinės infrastruktūros stiprinimas pripažinimo pagal 

LPK gerinimui)

I-IV projekto komanda

NARIC centrai iš Nyderlandų, 

Italijos, Lenkijos, Lietuvos, 

Ukrainos Kiti: Švietimo 

ministerija Ukrainoje. 

Valdymo komiteto nariai iš 

Danijos, Estijos, Norvegijos, 

Prancūzijos.

Jei projektas bus atrinktas, veiklos pagal planą nuo kovo 

mėn. 

EK lėšos, biudžeto 

lėšos

4. Vykdyti 

papildomas 

veiklas 

panaudojant 

projektines 

lėšas 

4.1. Projektinių veiklų 

vykdymas



Dalyvavimas Erasmus+ KA3 nacionaliniame projekte 

Bolonijos reformoms įgyvendinti stiprinant akademinės 

paramos sistemą ("The power of academic support 

system: integrated digital and classroom learning in HEI / 

PASS") I-IV projekto komanda 

ŠMPF, Vokietijos rektorių 

konferencija

Jei projektas bus atrinktas, rezultatai bus pasiekti pagal 

projekto planą
EK lėšos

RIZIKA, KURIAI ESANT SUPLANUOTOS VEIKLOS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS ARBA ĮVYKDYTOS IŠ DALIES

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.

h) veiklai organizuoti būtini nepriimti aukštesnės galios teisės aktai

i) teismų sprendimai

IVS Institucinio vertinimo skyrius

KVS Kvalifikacijų vertinimo skyrius

SVS Studijų vertinimo skyrius

TBRS Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius

AM Aukštosios mokyklos

                         

SANTRUMPOS




