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SKVC VEIKLA 2017 METAIS 

 

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) misija – prisidėti prie aukštojo mokslo kokybės gerinimo 
Lietuvoje ir laisvo asmenų judėjimo pasaulyje. Misiją SKVC įgyvendina dvejopai: veikdama kaip išorinio 
kokybės vertinimo agentūra (organizuoja studijų programų bei aukštųjų mokyklų vertinimą ir akreditavimą, 
vykdo paskesnę veiklą, teikia konsultacijas) bei kaip ENIC/NARIC centras (teikia informaciją apie švietimo 
sistemas, atlieka su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų pripažinimą bei kitas su tuo glaudžiai 
susijusias veiklas).  

Centras siekia būti įtakingu aukštojo mokslo kokybės idėjų kūrėju, diegėju ir skleidėju, todėl aktyviai 
dalyvauja tarptautinių profesinių tinklų veikloje (pirmiausiai – ENQA, CEENQA ir ENIC/NARIC), neformaliose ir 
formaliose darbo grupėse Lietuvoje (ypač – dėl numatomų reformų aukštajame moksle) ir taip pat 
tarptautinėse (pažymėtinos – skirtos Bolonijos proceso įgyvendinimui ir bendradarbiavimui tarp Europos ir 
Azijos), organizuoja viešus renginius ir prisideda prie kitų partnerių organizuotų renginių tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje. Konsultuojame aukštąsias mokyklas – jų vadovybę dėl institucinio vertinimo, dėstytojus ir 
administracijos atstovus savianalizių rengimo ir kitais kokybės užtikrinimo klausimais, taip pat dėl asmenų su 
užsienyje įgytomis kvalifikacijomis priėmimo į studijas. Teikiame pasiūlymus dėl teisės aktų aukštojo mokslo 
srityje tobulinimo. Centro atstovai dirba Europiniu ir nacionaliniu mastu kaip ekspertai kokybės užtikrinimo ir 
tarptautiškumo klausimais, esame aktyvūs ir vertinami partneriai tarptautiniuose projektuose. 

2017 metai buvo ypatingi Centrui tuo, kad po tarptautinio vertinimo, kurį koordinavo Europos aukštojo 
mokslo kokybės užtikrinimo asociacija (ENQA), SKVC veikla įvertinta kaip atitinkanti visus tokioms 
agentūroms keliamus reikalavimus, kurie įtvirtinti Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo 
gairėse ir nuostatose (ESG-2015). Aukščiausias įvertinimas taip pat sudaro prielaidą, kad SKVC ir toliau išlieka 
pilnateisiu ENQA nariu, kuriuo tapo dar 2012 metais. Taip pat 2017 m. pabaigoje ENQA teigiamo vertinimo 
pagrindu pratęsta SKVC registracija patikimų kokybės agentūrų registre EQAR. 

Išorinis vertinimas buvo atliktas SKVC parengtos savianalizės pagrindu, kurią rengiant buvo konsultuotasi su 
įvairiais aukštojo mokslo kokybe suinteresuotais socialiniais dalininkais: universitetų ir kolegijų darbuotojais, 
SKVC ekspertais iš aukštųjų mokyklų, studentais, taip pat darbo rinkos atstovais. Po išorinio vertinimo 
gautose ENQA ir EQAR išvadose minimos Centro veiklos gerinimo kryptys aptartos su Taryba ir darbuotojais, 
sudarytas veiksmų planas. 

Kitas pažymėtinas 2017 metų įvykis buvo gegužės 30-31 d. SKVC kartu su Mykolo Romerio universitetu ir 
Frontex agentūra (atsakinga už Europos Sąjungos sienų kontrolę) organizuota tarptautinė konferencija tema 
„Vieningas jungtinių studijų programų akreditavimas – nuo tikslo iki realizacijos Bolonijos Procese“ (angl. 
„Single Accreditation of Joint Programmes – Turning Bologna Guideline into Reality“). Į renginį Vilniuje 
diskusijai apie aukštąjį mokslą, jo kokybę ir kylančias problemas, kurios susijusios su skirtingų šalių jungtinių 
studijų programų akreditavimu, susirinko daugiau kaip 120 dalyvių iš skirtingų pasaulio šalių. Konferencijoje 
dalyvavo politikai, akademikai, aukštojo mokslo administratoriai, studentai, tarptautinių organizacijų atstovai 
iš Airijos, Austrijos, Belgijos, Danijos, Estijos, Ispanijos, Latvijos,  Lenkijos, Lietuvos,  Norvegijos, Portugalijos, 
Prancūzijos, Rumunijos, Suomijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos. Pranešimus iš konferencijos buvo galima 
stebėti tiesioginės transliacijos metu. Taip pat parengtas konferencijos medžiagos leidinys anglų kalba. 

Kaip kokybės agentūrai, 2017 m. Centrui buvo kaitos metai. Organizuoti paskutiniai pavienių studijų 
programų vertinimai, kadangi pagal 2016 m. priimtą naują Mokslo ir studijų įstatymą numatytas perėjimas 
prie vertinimo ir akreditavimo pagal kryptis, tam intensyviai ruoštasi. Taip pat pabaigti pakartotiniai 
aukštųjų mokyklų instituciniai vertinimai, taigi užbaigtas visas vertinimų ciklas; rengta ir nauja universitetų 
bei kolegijų vertinimo tvarka ir metodika.  

Kaip akademinės informacijos Centras, 2017 m. dirbo su išaugusiais srautais individualių pareiškėjų, kurie 
siekė kvalifikacijų pripažinimo studijų ar darbo tikslu, taip pat daugiau konsultavo aukštąsias mokyklas ir 
darbdavius. Be to, kartu su užsienio partneriais įgyvendinome eilę tarptautinių projektų.  

http://www.enqa.eu/
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Naujienos/2018/2017_ESG_2.pdf
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Naujienos/2018/2017_ESG_2.pdf
http://www.eqar.eu/
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SKVC TARYBA IR VEIKLA 

SKVC Taryba yra aukščiausias strateginio valdymo organas, padedantis aktualiai pagal akademinio ir veiklos 
pasaulio poreikius bei valstybinius prioritetus planuoti veiklą ir realizuoti atskaitomybę visuomenei. Į Centro 
tarybą įeina aukštojo mokslo socialinių dalininkų atstovai iš universitetų, kolegijų, veiklos pasaulio, studentų, 
visuomenės ir valstybės institucijų. 2017 m. veiklą tęsė antroji SKVC taryba (toliau – Taryba), jos nariais buvo 
(abėcėlės tvarka): 

 Raimundas Balčiūnaitis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguotas atstovas; 

 Laimutė Balodė, Lietuvos Respublikos Seimo deleguota atstovė; 

 Paulius Baltokas, Lietuvos studentų sąjungos deleguotas atstovas (iki 2017 m. rugpjūčio 15 d.); 

 Mažvydas Savickas, Lietuvos studentų sąjungos deleguotas atstovas (paskirtas nuo 2017 m. 
rugpjūčio 15 d.); 

 Dr Jūras Banys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotas atstovas; 

 Nadežda Filipova, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguota atstovė; 

 Dr Renaldas Jurkevičius, Lietuvos universiteto rektorių konferencijos deleguotas atstovas 
(Tarybos pirmininkas); 

 Dr Viktoras Senčila, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguotas atstovas (Tarybos 
pirmininko pavaduotojas); 

 Roma Survilienė, Lietuvos kultūros ir meno tarybos deleguota atstovė; 

 Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ deleguotas atstovas; 

 Dr Gediminas Vitkus, Lietuvos mokslo tarybos kartu su Lietuvos mokslų akademija deleguotas 
atstovas; 

 Dr Albertas Žalys, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro deleguotas atstovas. 

 

Nuotraukose – akimirkos iš Centro Tarybos posėdžių 
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2017 m. įvyko 5 Tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi SKVC (toliau – Centras) veiklos bei platesni 
aukštojo mokslo sisteminiai klausimai. 

2017 m. pirmąjį pusmetį Taryba svarstė ir tvirtino Tarybos bei Centro veiklos ataskaitas, nustatė Tarybos 
veiklos tikslus 2017 m., analizavo bei teikė pastabas dėl Centro patikslinto darbo plano 2017 m., patvirtino 
Tarybos darbo reglamento naująją redakciją, taip pat susipažino su Centro išorinio vertinimo išvadomis bei 
tarptautinių ekspertų įvardytomis rekomendacijomis. 

2017 m. antrąjį pusmetį Taryba išnagrinėjo bei patvirtino Centro skyrių nuostatus, svarstė Centro parengtą 
teisės akto pakeitimo projektą dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos pertvarkos bei 
sisteminius paraiškos dokumentų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti vertinimo 
procedūros pokyčius. 2017 m. pabaigoje Taryba pritarė Centro darbo planui 2018 m. 

SKVC KOMANDA 

Nepriklausoma nuolat besimokančių profesionalų komanda, spinduliuojanti pagarba ir pasitikėjimu, bei į 
kokybę ir bendradarbiavimą orientuotas nešališkas požiūris į procesus ir procedūras: tai SKVC vertybės, 
kurias įstaiga ir jos komanda nuolatos puoselėja, kurdama palankias sąlygas aukštojo mokslo kokybės 
gerinimui Lietuvoje bei laisvam asmenų judėjimui pasaulyje siekiant Lietuvos aukštojo mokslo 
konkurencingumo didinimo ir kvalifikacijų aiškumo. 

Visi Centro valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Dauguma yra įgiję 
antros pakopos arba jai prilygintą kvalifikaciją, vienas valstybės tarnautojas – įgijęs mokslų daktaro laipsnį.  

Kolektyvas yra gana jaunas – bendras čia dirbančių amžiaus vidurkis 2017 metais buvo 35 metai. 2017 m. 
gruodžio 31 d. 82 proc. viso Centro kolektyvo sudarė moterys, 18 proc. – vyrai; du trečdalius vadovaujančių 
įstaigos pareigų (direktorius, skyrių vedėjai, direktoriaus pavaduotojas) ėjo moterys, vieną trečdalį – vyrai. 
2017 m. pabaigoje nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose buvo 6 darbuotojos. 

 

Nuotraukoje – Centro darbuotojai ant SKVC biuro laiptų 

 

Mūsų stiprybė – nuolat besimokantys profesionalūs darbuotojai 
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2017 m. Centre buvo 28 pareigybės (iš jų 27 valstybės tarnautojai ir 1 pagal darbo sutartį dirbantis 
darbuotojas). Centro 2017 m. vykdomų Europos Sąjungos Struktūrinio fondo lėšomis finansuojamų projektų 
(,,Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“ ir ,,Akademinio pripažinimo sistemos 
stiprinimas (KAPRIS-2)“) veiklose 2017 m. pabaigai dirbo 33 darbuotojai. 

Siekiant užtikrinti optimalų personalo skaičių ir motyvaciją bei nuolatinį kompetencijų plėtimą bei gilinimą, 
2017 m. daug dėmesio buvo skiriama: 

 valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetencijų tobulinimui (įvyko trys vidiniai mokymai 

tikslinėms grupėms; 11 SKVC narių savo žinias gilino išoriniuose kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose ir gavo pažymėjimus); 

 vidinei komunikacijai (atlikta įstaigos narių apklausa apie bendrus, visų darbuotojų, 

posėdžius, atsižvelgta į apklausos rezultatus koreguojant ankstesnę minėtų posėdžių tvarką); 

 darbuotojų ir valstybės tarnautojų įtraukimui į motyvavimo priemonių kūrimą (organizuota 

idėjų generavimo sesija); 

 personalo atrankai (organizuota 14 atrankų ar konkursų į laisvas pozicijas); 

 darbo užmokesčiui (2017 m. vasario 28 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 

įsakymu Nr. V-20 patvirtintas Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas). 

Kaip jau tapo tradicija SKVC darbuotojai kiekvienais metais vykdo ir noriai įsitraukia į socialinės atsakomybės 
akcijas. Rudenį SKVC darbuotojai dovanojo kraujo bei kartu pakvietė jo padovanoti ir kitas įstaigas. Prie 
akcijos prisijungė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) bei Valstybinio studijų fondo 
darbuotojai. Taip prisidėta prie prezidentės Dalios Grybauskaitės dar vasarą paskelbto 8-ojo neatlygintinos 
kraujo donorystės turo per Lietuvą. Kvietėme pasiaukoti ir dovanoti kraujo, kadangi taip galime prisidėti prie 
sveikatos stiprinimo ar net gyvybės išgelbėjimo. 

Žiemos švenčių metu SKVC darbuotojai padovanojo Šv. Kalėdų ir Naujų metų stebuklą - dviratį Lukui iš 
Šiluvos seniūnijos. Taip buvo prisidėta prie akcijos „Išpildyk vaiko svajonę“. 

 

FINANSAI 

Pajamos 

Centro lėšų šaltiniai yra du: 

 planinės valstybės biudžeto lėšos (sudarė beveik 32 proc. gautų lėšų); 

 projektų lėšos (68 proc.). 
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Centro pajamos 2017 metais sudarė 1896,4 tūkst. Eur. Planiniai valstybės biudžeto asignavimai, įskaitant 
patikslinimus, skirti studijų ir mokslo plėtrai programai įgyvendinti, sudarė 601,5 tūkst. Eur, arba 31,7 % nuo 
visų pajamų, 1294,9 tūkst. Eur gauta iš įvairių šaltinių projektinės veiklos vykdymui, arba sudarė 68,3 % 
Centro pajamų. 

Pajamos gautos 2017 metais, vykdant projektinę veiklą, lyginant su 2016 metų projektinei veiklai gautomis 
lėšomis padidėjo 8,6 %, arba 111,8 tūkst. Eur. Pajamų padidėjimą 8,6 %, arba 111,8 tūkst. Eur 2017 metais 
nulėmė vykdomų projektų veiklų išsidėstymas laike ir atsiskaitymai su tiekėjais. 

Pažymėtina, kad 2017 m. planinės valstybės biudžeto lėšų pajamos, įskaitant patikslinimą, lyginant su 2016 
m. padidėjo 54,9 tūkst. Eur, arba 9,1 %, tačiau nepasiekė 2006 m. lygio (643,2 tūkst. Eur). 

 

Išlaidos 

 
Išlaidų pavadinimas 
 

Suma, tūkst. eur % nuo visų išlaidų 

Nuolatinių Centro darbuotojų darbo užmokestis 296,4 49,3 
Socialinis draudimas 91,2 15,2 
Transporto išlaikymas 3,2 0,5 
Komandiruotės 16,4 2,7 
Centro funkcionavimas 193,6 32,2 
Pagrindinė veikla 0,7 0,1 

Iš viso asignavimų: 601,5 100,0 
1 pav. Centrui skiriamų valstybės biudžeto išlaidų 

 

ES SF koordinuojami projektai 

2017 m. Centras tęsė dviejų stambių projektų vykdymą, kurių finansavimui buvo skirtos Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšos pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto 
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Stebėsenos, 
išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“: 

 „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas“ (AMIS-3), kuriuo siekiama stiprinti 
aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemą; 

 „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas“ (KAPRIS-2), kurio tikslas – vystyti su aukštuoju 
mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemą ir optimizuoti kvalifikacijų 
vertinimo procesą. 

 
Išlaidų pavadinimas, šaltinis 
 

 
Suma, eur 

Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2), Europos socialinis fondas 197 226,09  

Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3), Europos 
socialinis fondas 

976 661,70  

Iš viso išlaidų: 1 173 887,79  

2 pav. Išlaidų Centre išsidėstymas pagal ES SF koordinuojamus projektus 

2017 metais  Centro pajamų dalis iš valstybės sudarė 31,7 proc.  
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PALANKIŲ LAISVO ASMENŲ 
JUDUMO SĄLYGŲ KŪRIMAS  

 

UŽSIENIO KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS, 
REKOMENDACIJŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS   

Vertiname ir pripažįstame užsienio kvalifikacijas, teikiančias teisę į aukštąjį mokslą (vidurinio mokslo 
kvalifikacijos) ir aukštojo mokslo kvalifikacijas, išskyrus mokslo laipsnius (tai yra Lietuvos mokslo tarybos 
kompetencija). Tai leidžia Lietuvos ir užsienio piliečiams kaip įmanoma sklandžiau judėti tarp švietimo 
sistemų, neprarandant įgytų kvalifikacijų vertės ir siekiant tolesnių tikslų moksle ar darbe.  

 

Kreipimųsi srautai ir apimtys 

2017 metais Studijų kokybės vertinimo centre buvo gauti 3927 prašymai dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų 
pripažinimo, bei 491 prašymas dėl rekomendacijų suteikimo iš įvairių institucijų. Tai yra didžiausias kiekis 
prašymų gautų Centre 2011-2017 metais, todėl bendra tendencija, jog kasmet dėl pripažinimo ar 
kvalifikacijos lygmens nustatymo į Centrą kreipiasi vis daugiau asmenų, išlieka aktuali. 

 

Kvalifikacijų, dėl kurių pripažinimo kreiptasi, kilmės regionai ir šalys 

Pagal kvalifikacijos kilmės regioną, 2017 metais Centre gautų prašymų statistika pavaizduota žemiau 
esančiame paveiksliuke: 

 

3 pav. 2017 metais gauti prašymai pagal kvalifikacijos kilmės regioną 

 

Daugiausiai prašymų 2017 metais buvo gauta iš Azijos bei Europos (atskiriant ES, EEE šalis, bei šalis 
nepriklausiančias šiems dariniams). Dėl Azijoje įgytų kvalifikacijų gauti 2109 prašymai; dauguma jų buvo iš 
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Bangladešo Liaudies Respublikos (50%), Indijos Respublikos (21%), Pakistano Islamo Respublikos (4%) bei 
Azerbaidžano Respublikos (4%). Iš ES, EEE ir Šveicarijos Konfederacijos šalių grupės gauti 578 prašymai; 
daugiausiai prašymų gauta iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (36%), Latvijos 
Respublikos (13%) ir Lenkijos Respublikos (12%). Kitose Europos valstybėse buvo įgytos 1233 kvalifikacijos, 
dauguma jų įgytos Baltarusijos Respublikoje (40%), Ukrainoje (28%) bei Rusijos Federacijoje (28%). 

2011-2017 m. Centre gauta iš viso daugiau nei 20 tūkst. prašymų dėl užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo 
ar įvairių prašymų suteikti informaciją apie užsienyje įgytą išsilavinimą. Bendrosios tendencijos, jog tokios 
informacijos poreikis kasmet tik didėja atsispindi 4 pav. 

 

4 pav. Centre gautų prašymų statistika pagal regionus 2011-2017 m. 

 

Kaip matoma iš 4 pav., nors į Centrą istoriškai daugiausiai kreipdavosi asmenys įgiję išsilavinimą kitose 
Europos valstybėse ar ES, EEE šalyse ar Šveicarijoje, 2015-2017 m. keleriopai išaugo skaičiai asmenų, 
besikreipiančių į Centrą dėl Azijos žemyno valstybėse įgyto išsilavinimo pripažinimo. Tačiau, tikėtina, jog 2018 
m. šis skaičius gali išlikti nepakitęs ar net sumažėti dėl išaugusio skaičiaus aukštųjų mokyklų, įgaliotų atlikti 
akademinį pripažinimą studijų joje tikslais. 

 

Sprendimai 

2017 m. Centras priėmė 3135 sprendimus dėl kvalifikacijų pripažinimo ir rekomendacijų suteikimo 
darbdaviams ir aukštosioms mokykloms. Užsienio kvalifikacijos akademinė vertė nustatoma palyginant ją su 
panašiausia Lietuvoje teikiama kvalifikacija pagal šiuos kriterijus: lygmuo, turinys, paskirtis, apimtis (trukmė), 
mokymosi (studijų) kokybė,     mokymosi (studijų) rezultatai. 

 

Visais atvejais yra siekiama rasti užsienio kvalifikacijos atitikmenį Lietuvos švietimo sistemoje ir pripažinti 
kvalifikaciją. Tam yra sukurti ir papildomi instrumentai, pvz. pripažinimo sprendimai su papildomais 

Užsienio kvalifikacijos vertinimo tikslas – nustatyti jos akademinę vertę 
Lietuvoje, kad ji taptų suprantama aukštosioms mokykloms, 

darbdaviams ir kitoms institucijoms, o kvalifikacijos turėtojas žinotų 
savo galimybes (studijuoti, dirbti ar užsiimti kita veikla) 
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reikalavimai arba pripažinimas ribojamai ir tik kai kuriais atvejais (apie 2 proc. visų sprendimų), dažniausiai 
dėl kokybinių programos įgyvendinimo apsektų, kvalifikacijų pripažinimas būna negalimas.   

Detalią pripažinimo sprendimų ir suteiktų rekomendacijų apžvalgą galite pamatyti žemiau esančiame 
paveiksle Nr. 5: 

 

5 pav. Centre priimti sprendimai dėl kvalifikacijų pripažinimo ir rekomendacijų suteikimo 2017 m. 

 

Daugiausiai pripažinimo sprendimų priimta ir rekomendacijų suteikta dėl vidurinio išsilavinimo (53%). Dėl 
aukštojo mokslo kvalifikacijų priimti 1455 sprendimai (47%), bakalauro (25%) ir profesinio bakalauro (5%) 
kvalifikacijos sudaro beveik 2/3 visų sprendimų dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo ar 
rekomendacijų dėl jų lygmens. Kitų sprendimų grupė apima sprendimus kvalifikacijas pripažinti ar prilyginti 
laipsnio neteikiančioms studijoms, verslo administravimo (MBA) magistro ar teisės magistro (LLM) 
kvalifikacijoms ir nesudarė ženklios visų sprendimų dalies. 

 

Centras užkardo galimybes nesąžiningam elgesiui – aptikus įtariamas išsilavinimo dokumentų klastotes, apie 
jas pranešama ir turimi dokumentai perduodami policijai, pradedami ikiteisminiai tyrimai. 

PAŽYMIŲ PERVEDIMAS IR DALYKŲ ATITIKMENŲ 
NUSTATYMAS  

Įgijusiems išsilavinimą užsienyje ir norintiems pretenduoti į Lietuvos valstybės finansuojamas pirmosios 
pakopos ir vientisųjų studijų vietas, Centras atlieka mokymosi dalykų atitikmenų nustatymą ir gautų pažymių 
pervedimą. Tuo būdu padedame įveikti švietimo sistemų skirtumus ir realizuoti planus šviestis Lietuvoje. 

2017 metais Centre gauti 127 prašymai dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo. Daugiau nei du 
trečdaliai 2017 metais visų besikreipusių kvalifikacijas įgijo šiose šalyse: JAV (13 proc.), Baltarusijos 
Respublikoje (13 proc.), Jungtinėje Karalystėje (11 proc.), Lenkijos Respublikoje (9 proc.), Ukrainoje (8 proc.) 
ir Rusijos Federacijoje (8 proc.). Iš viso 2017 metais atitikmenys nustatyti ir pažymiai pervesti kvalifikacijoms, 
įgytoms 22 šalyse. Daugiausiai (69 proc.) besikreipusių 2017 metais buvo Lietuvos piliečiai, planuojantys 
studijuoti ar mokytis Lietuvoje. 

 

 

Kovojame su akademiniu nesąžiningumu, siekiant pasinaudoti 
išsilavinimo dokumentų klastotėmis 
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6 pav. 2013-2017 m. gautos paraiškos dėl dalykų atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo, pirmasis penketukas 

 

Tendencijos per paskutiniuosius penkerius metus šiek tiek keičiasi. Pagrindinį besikreipiančiųjų srautą 2017 
metais, panašiai ir ankstesniais metais, sudarė asmenys, įgiję išsilavinimą JAV, Lenkijoje, Jungtinėje 
Karalystėje, Baltarusijoje ir Rusijoje. Tačiau išaugo skaičius pareiškėjų, įgijusiųjų išsilavinimą Ukrainoje. 
Ukraina ir Rusija dalinasi penktąją vietą pirmajame šalių penketuke. 2017 metais kreipėsi šiek tiek daugiau 
nei ankstesniais metais asmenų, įgijusių išsilavinimą JAV, Baltarusijoje ir Jungtinėje Karalystėje, bet šiek tiek 
mažiau – Lenkijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje ir Airijoje (kurios 2017 metais nebėra pirmajame šalių 
penketuke). 

 

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PRIIMAMŲ AKADEMINIO 
PRIPAŽINIMO SPRENDIMŲ STEBĖSENA  

2012 m. buvo pradėtas užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos decentralizavimas. Ne vien 
Centras ir Lietuvos mokslo taryba, bet ir Švietimo ir mokslo ministerijos leidimą gavusios Lietuvos aukštosios 
mokyklos atlieka išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų švietimo programas akademinį pripažinimą, t.y. sprendžia dėl užsienio kvalifikacijų 
turėtojų kvalifikacijų lygmens bei tinkamumo studijuoti jų vykdomose studijų programose.  

2017 m. tokias teises įgijo dar keturi universitetai, tokiu būdu iki metų pabaigos decentralizuoto akademinio 
pripažinimo sistemoje dalyvavo 7 aukštosios mokyklos: Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos 
universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. 

 

 

Decentralizuotoje akademinio pripažinimo sistemoje Centras atlieka 
svarbias funkcijas – užtikrinti Lietuvoje taikomų principų atitikimą 

Lisabonos pripažinimo konvencijai ir jos lydintiesiems dokumentams, 
fiksuojantiems gerąją pripažinimo praktiką 
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2017 m. Centras analizavo įgaliotų aukštųjų mokyklų per 2016 metus priimtus akademinio pripažinimo 
sprendimus. Jų buvo priimta kiek mažiau, nei ankstesniais metais: Vilniaus universitetas priėmė 142 (2015 m. 
– 165), Vilniaus Gedimino technikos universitetas priėmė 165 (2015 m. – 216), Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas priėmė 167 akademinio pripažinimo sprendimus.  

Nagrinėjant priimtus sprendimus nustatyta, kad akademinį pripažinimą atliekančios aukštosios mokyklos, 
nors ir privalo remtis Centro rekomendacijomis, ne visais atvejais konsultuojasi su Centru. Kaip pasekmė, 
pastebimos klaidos ir nesilaikymas gerosios akademinio pripažinimo praktikos bei metodikos: į studijas 
priimama neturint tinkamų kvalifikacijų bei jas liudijančių dokumentų, daromos klaidos dėl akademinio 
pripažinimo sprendimų – pripažįstamos nepripažintų institucijų išduotos kvalifikacijos, atliekamas ne to 
lygmens, kuris reikalaujamas priėmimui į konkrečias aukštojo mokslo studijas, kvalifikacijų pripažinimas, kai 
kurie akademinio pripažinimo sprendimai priimami nepilnų ar netinkamai surinktų dokumentų pagrindu ir 
pan.  

Siekdamas aptarti priimamus akademinio pripažinimo sprendimus aukštosiose mokyklose, taip pat kylančius 
klausimus bei problemas, Centras 2016 m. pabaigoje – 2017 m. pradžioje vyko į Vilniaus universitetą, Vilniaus 
Gedimino technikos universitetą ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. Susitikimų su užsienio kvalifikacijų 
pripažinimą atliekančiais darbuotojais ir jų vadovais metu buvo aptarti kylantys klausimai, pabrėžta 
konsultavimosi su Centru būtinumas ir nauda pačioms aukštosioms mokykloms. 

Centras, išnagrinėjęs akademinio pripažinimo sprendimus, kasmet iki balandžio 1 d. teikia apibendrintą 
informaciją Švietimo ir mokslo ministerijai. 

Numatoma, kad akademinio pripažinimo sistema plėsis ir toliau, atsižvelgiant į tai, Centras konsultuoja 
aukštąsias mokyklas dėl pasiruošimo tokios atsakomybės prisiėmimui. Vieningos teisingo akademinio 
pripažinimo praktikos formavimas išlieka Centro prioritetu. 

 

 

Kartu su užsienio partneriais ENIC ir NARIC tinkluose SKVC kuria naujus 
pažangius akademinio kvalifikacijų pripažinimo įrankius 
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KONSULTAVIMAS, METODIKOS IR ĮRANKIŲ PRIPAŽINIMUI 
PLĖTRA 

 

Konsultavimas, įrankių pripažinimui kūrimas ir metodikos vystymas 
Lietuvoje 
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Kvalifikacijų pripažinimo metodikos vystymas ir informacijos sklaida 
tarptautiniu lygmeniu 

 

 



15 
 

 

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VEIKLOS 
KOKYBĖS SKATINIMAS 

 

Studijų kokybės vertinimo centras, įgyvendindamas vieną iš uždavinių – skatinti aukštųjų mokyklų veiklos 
kokybę per išorinį vertinimą bei institucijų ir studijų programų akreditavimą – vykdo ketinamų vykdyti studijų 
programų, vykdomų studijų programų ir aukštųjų mokyklų veiklos kokybės vertinimą ir akreditavimą; taip pat 
rengia ekspertų mokymus, seminarus aukštųjų mokyklų atstovams, informuoja akademinę bendruomenę ir 
visuomenę apie vertinimo rezultatus ir jų pagrindu daro analizes. Tiek institucinius, tiek studijų programų 
vertinimus daugiausia atlieka tarptautinės ekspertų grupės. Vertintojais dirba ekspertai iš akademinės 
bendruomenės, taip pat studentai ir darbdavių atstovai ar individualiai praktikuojantys profesionalai – tokiu 
būdu realizuojamas socialinių dalininkų įsitraukimas. 

VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS 2017 M. 

2017 m. Studijų kokybės vertinimo centras priėmė sprendimus dėl įvertintų 206 vykdomų studijų programų 
bei 48 ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo (į šį skaičių įeina ir ketinamos vykdyti studijų 
programos dėl kurių priimti sprendimai be išorinio vertinimo). Pažymėtina, kad šioje ataskaitoje pateikiami 
duomenys tik tų studijų programų vertinimo rezultatų, kurių vertinimo procedūros buvo baigtos ir 
sprendimai dėl akreditavimo priimti 2017 m. 

 

7 pav. Vykdomų studijų programų vertinimo ir akreditavimo rezultatai 2017 m. 

 

Studijų programų išorinio vertinimo tikslas – nustatyti, kaip studijų 
programų vykdymo kokybė atitinka teisės aktų reikalavimus, Europos 

aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir aukštosios mokyklos 
įsipareigojimus, sudaryti prielaidas tobulinti studijų programas, kurti 

studijų kokybės užtikrinimo kultūrą 

 

 

../../../../../4-SVS/1-Administravimas/1-Ataskaitos/2-2017/Ekspertų%20grupės,%20SVK,%20akreditavimas%202017.xlsx
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8 pav. Vykdomų studijų programų vertinimo ir akreditavimo rezultatai 2017 m. 
 

Kiekviena studijų programa yra įvertinama pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymu nustatytas 6 
vertinamąsias sritis: programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, 
materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. Kiekviena vertinamoji sritis įvertinama 
pagal SKVC direktoriaus įsakymu nustatytus kriterijus. Studijų programos vykdymo kokybės įvertinimas 
apibendrinamas vertinamųjų sričių įvertinimu balais keturių balų skalėje, kur 4 yra labai gerai, o 1 – yra 
esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti. Vykdomų studijų programų atveju, jei visos studijų programos 
vertinamosios sritys įvertinamos 3 ir 4 balais, studijų programa akredituojama 6 metams. Jei bent viena 
vertinamoji sritis įvertinama 2 balais, tokia studijų programa akredituojama 3 metams. Studijų programos 
vertinamosios srities įvertinimas 1 balu reiškia, kad studijų programa nebegali būti akredituojama. Ketinamų 
vykdyti studijų programų atveju, taip pat vertinamos šešios minėtos vertinamosios sritys keturių balų skalėje. 
Jeigu bent viena sritis įvertinama 1 balu (t.y., yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti), programa 
neakredituojama. Kitais atvejais programa vertinama teigiamai ir akredituojama terminui, kuris 
apskaičiuojamas prie studijų programos vykdymo laikotarpio pridėjus vienerius studijų metus.  

 

 

9 pav. 2010-2017 m. vykdomų studijų programų vertinimo rezultatai 

2010-2017 m. ir 2017 m. vertinimo rezultatai panašūs: per visą 7 m. 
laikotarpį 6 metams akredituota 52 proc. studijų programų, 3 metams – 

45 proc., neakredituota – 3 proc. nuo visų atliktų vertinimų  

 

 

../../../../../4-SVS/1-Administravimas/1-Ataskaitos/2-2017/Ekspertų%20grupės,%20SVK,%20akreditavimas%202017.xlsx
../../../../../4-SVS/1-Administravimas/1-Ataskaitos/2-2017/Ekspertų%20grupės,%20SVK,%20akreditavimas%202017.xlsx
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Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2017 m. organizuojant vykdomų studijų programų vertinimą pastebėta, 
kad aukštosios mokyklos vis dažniau nusprendžia nebevykdyti dalies studijų programų, į kurias stoja vis 
mažiau studentų. Taip pat jaučiamas siekis parengti iš esmės naujas studijų programas, o ne atnaujinti iki šiol 
vykdomas programas. Todėl buvo gauti 35 prašymai pratęsti baigiamų vykdyti studijų programų 
akreditavimo terminus neatlikus išorinio vertinimo iki jas baigs paskutiniai iki tol priimti studentai.  

 

10 pav. 2010-2017 m. vykdomų studijų programų vertinimo rezultatai 

 

Lyginant studijų programų vertinimo rezultatus pagal studijų tipą pažymėtina, kad daugiausiai 6 metams 
akredituojamos universitetinės pirmos pakopos studijos (atitinkamai 54,4 proc.). Deja, didžiausias skaičius 
neakreditavimo atvejų yra laipsnio neteikiančiose studijose (atitinkamai 58 proc.). 

2017 m. neakredituota 11 studijų programų (atitinkamai 5 proc.). 6 programos vykdomos kolegijose, 5 – 
universitetuose (iš jų 4 – antros pakopos). 5 studijų programų atveju (visos jos – universitetinės) toks 
sprendimas buvo priimtas dėl to, kad studijų programos trečią kartą buvo siūlomos akredituoti 3 metams. 
Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakyme dėl studijų programų išorinio 
vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, vykdoma studijų programa negali būti akredituojama 
3 studijų metams daugiau kaip 2 kartus iš eilės. Koleginių studijų atveju, dažniausiai neigiamai vertintos sritys 
buvo programų sandara, personalas bei vadyba. 

 

 

11 pav. 2017 m. neakredituotų studijų programų vertinimo rezultatai 
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VERTINIMO REZULTATŲ APŽVALGA PAGAL VERTINTAS 
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPES IR STUDIJŲ KRYPTIS 

Detali informacija pateikta ataskaitos priede Nr.1. 

 

VERTINIMUI PASITELKTI EKSPERTAI 

2017 m. iš viso įvertintos 161 vykdoma studijų programa 27 studijų kryptyse. Daugiausia įvertinta socialinių 
mokslų studijų srities studijų programų – 90 (14 studijų krypčių).  

 

12 pav. 2017 metais vertintų vykdomų studijų programų skaičius pagal studijų sritis 

 

  

Tarptautinių ekspertų grupių atliekamas vertinimas nulemia didesnį vertinimo objektyvumą ir skaidrumą, 
leidžia įvertinti programas tarptautiniame kontekste. Be to, Lietuva yra pernelyg maža, kad vertinant 
konkrečios krypties programas būtų galima lengvai išvengti galimo interesų konflikto vertinimui pasitelkiant 
iš lietuvių ekspertų suformuotą grupę. Organizuojant tarptautinių ekspertų grupių atliekamus vertinimus, 
kiekvieną grupę paprastai sudaro akademikai iš kelių skirtingų šalių. Kiekviena ekspertų grupė, tiek lietuvių, 
tiek tarptautinė, paprastai būna sudaryta iš akademikų (dėstytojų, mokslininkų), darbdavio ir studento. 

 

Prašymai keisti ekspertus 

Centras kiekvienu atveju informuoja aukštąją mokyklą apie ekspertų grupės sudėtį. Aukštoji mokykla turi 
galimybę argumentuotai siūlyti pakeisti numatomos ekspertų grupės narį(-ius). Centras gautas pastabas 
svarsto ir apie priimtą sprendimą informuoja aukštąją mokyklą. 2017 m. Centras gavo 9 prašymus pakeisti 
ekspertų grupės sudėtį. Vienu atveju, aukštoji mokykla abejojo visos ekspertų grupės narių kompetencijomis 
įvertinti turizmo ir poilsio krypties studijų programą. Atsižvelgdami į tai, Komisijos nariai išnagrinėjo 
kiekvieno eksperto kompetencijas ir priėjo išvados nekeisti ekspertų grupės. Dviem atvejais aukštoji mokykla 
teigė, jog konkretaus asmens dalyvavimas ekspertų grupėje sudaro sąlygas tiesioginei konkurencijai ir 
šališkam vertinimui. Komisijos nuomone, tokie teiginiai nebuvo pagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, tad 
ekspertų grupės sudėtis taip pat nebuvo pakeista. Vienu atveju aukštoji mokykla pageidavo į ekspertų grupę 
įtraukti ekspertą, kuris specializuotųsi konkrečiai vertinamos studijų programos specifikoje. Komisija sutiko 

2017 m. visos vykdomos studijų programos buvo vertintos pasitelkiant 
tarptautines ekspertų grupes  
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su aukštosios pastaba ir nusprendė apie būtinybę papildyti ekspertų grupės sudėtį. Trimis atvejais ekspertų 
grupės nariai buvo pakeisti siekiant išvengti interesų konflikto. Trimis atvejais Komisija nutarė, kad aukštosios 
mokyklos pastabos apie galimus ekspertų interesų konfliktus nėra pagrįstos ir ekspertų grupės sudėties buvo 
nuspręsta nekeisti.  

Taigi, 6 iš 9 prašymų nebuvo patenkinti pritrūkus svarių argumentų tokiems prašymams pagrįsti, tuo tarpu 3 
aukštųjų mokyklų prašymai buvo patenkinti. Taip pat verta paminėti, jog pateikti 7 prašymai pakeisti 
lietuvius ekspertus, o dviem atvejais prašyta peržiūrėti visos grupės sudėtį. 3 prašymai buvo susiję su 
ketinamų studijų programų vertinimu. 

 

Ekspertų grupių ir jų įvertintų programų skaičiai 

2017 metais išoriniam vykdomų studijų programų vertinimui atlikti buvo pasitelktos 37 tarptautinės ekspertų 
grupės. Pirmąjį 2017 m. pusmetį vykdomų studijų programų vertinimą atliko 16 ekspertų grupių, įvertinusių 
66 studijų programas, antrąjį pusmetį – 21 ekspertų grupė, įvertinusi 95 studijų programas. 

 

13 pav. Tarptautinių ir lietuvių ekspertų grupių vertintų vykdomų programų skaičius 2005-2017 metais 

 

2017 m. vertintos studijų programos vykdomos 27 aukštosiose mokyklose. Daugiausia ekspertų grupių 
lankėsi Vilniaus universitete (15 ekspertų grupių). Taip pat 9 ekspertų grupės vizitavo Vytauto Didžiojo 
universitete, 8 – Lietuvos edukologijos universitete, po 6 grupes – Kauno kolegijoje ir Klaipėdos universitete, 
po 5 grupes – Utenos kolegijoje ir Vilniaus dailės akademijoje, po 4 ekspertų grupes lankėsi Marijampolės 
kolegijoje, Šiaulių universitete ir Šiaulių valstybinėje kolegijoje. 

 

Ekspertų grupių sudėtis pagal valstybes 

Išoriniame vykdomų studijų programų vertinime dalyvavo 178 ekspertai: iš jų 66 lietuviai. Lietuvių ekspertų 
skaičius lyginant su 2016 m. sumažėjo (2016 m. ekspertų grupėse dalyvavo 93 lietuviai). Paprastai į 
tarptautines ekspertų grupes įtraukiamas vienas studentas ir vienas socialinių partnerių (darbdavių) atstovas.  

2017 metais bent po vieną studentų atstovą buvo įtraukta į visas vykdomų programų vertinimą atlikusias 
grupes. Paminėtina, kad atliekant vertinimą ekspertų grupių veikloje dalyvavo 33 studentai. Kaip ir 2016 m., 
daugiausia studentų ekspertų grupėse dalyvavo iš Kauno technologijos universiteto (8) ir Vilniaus 
universiteto (7). 

Iš viso vertinimuose dalyvavo 30 socialinių partnerių. 5 ekspertų grupėse socialinių partnerių atstovas 
nedalyvavo, nes tai kryptys, kuriose sunku apibrėžti galimą absolventų darbdavį – filosofija, dailė, semiotika 
ir klasikinė filologija. 
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Į tarptautines ekspertų grupes ekspertai atvyko iš 25 užsienio šalių. Dažniausiai 2017 m. vykdomų studijų 
programų vertinimuose dalyvavo ekspertai iš Didžiosios Britanijos (17 ekspertų). Taip pat vertinimuose 
dalyvavo 14 ekspertų iš Estijos, 12 iš Latvijos, 10 iš Vokietijos, 8 iš Airijos, 7 iš Austrijos, 6 iš Lenkijos ir t.t. Iš 
Didžiosios Britanijos atvykę ekspertai dažniausiai buvo grupių vadovais (5 ekspertai), taip pat 4 grupių 
vadovai buvo ekspertai, atvykę iš Airijos, Vokietijos bei Latvijos. 

 

14 pav. Ekspertų pasiskirstymas pagal regionus 2017 m. 

 

2017 m. vykdomų studijų programų vertinimuose dalyvavusių ekspertų iš užsienio amžiaus vidurkis buvo 
55,7 m., lietuvių ekspertų (neskaitant studentų)  – 42,8 m. 

 

 

15 pav. 2017 m. iš užsienio atvykusių ekspertų amžiaus pasiskirstymas 

Programų vertinimuose dalyvaujantys socialiniai partneriai padeda 

geriau susieti studijas su visuomenės ir ūkio poreikiais 
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KITŲ UŽSIENIO AGENTŪRŲ ATLIKTŲ VERTINIMŲ 
PAGRINDU PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL AKREDITAVIMO 

Aukštosios mokyklos gali rinktis, kad studijų programų išorinį vertinimą atliktų ir kitos aukštojo mokslo 
kokybės vertinimo agentūros, įtrauktos į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą 
(EQAR). Šia galimybe 2017 metais pasinaudojo viena aukštoji mokykla. Buvo kreiptasi į Austrijos kokybės 
vertinimo agentūrą (AQ Austria), kuri įvertino 1 vykdomą jungtinę antrosios pakopos studijų programą 
vykdomą Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Programa buvo akredituota maksimaliam terminui - 6 
metams. 

Lyginant su ankstesniais metais, 2017 m. Lietuvos aukštosios mokyklos užsienio agentūrų paslaugomis 
naudojosi mažiausiai. 

 

16 pav. 2010-2017 m. kitų užsienio agentūrų vertintų studijų programų skaičius (vienetais) 

 

KETINAMŲ VYKDYTI (NAUJŲ) STUDIJŲ PROGRAMŲ 
VERTINIMAS 
Ketinamos vykdyti studijų programos vertinamos ir akredituojamos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro patvirtintą tvarką1 . Sprendimai dėl ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo 
priimami:  

 atlikus supaprastintą programos vertinimą (iki 2017 liepos 28 d.)  
arba  

 atlikus išsamų ekspertinį programos vertinimą.  

Atliekant supaprastintą ketinamos vykdyti studijų programos vertinimą, SKVC nustato, ar pateikti visi 
dokumentai yra tinkamai įforminti; ar programos apimtis atitinka teisės aktais nustatytus reikalavimus, ar 
numatoma suteikti kvalifikacija atitinka Kvalifikacinių laipsnių sąrangą, ar studijų krypčių grupė, kryptis 
atitinka Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą, ar 
programai nereikalingas išsamus ekspertinis vertinimas. 

Jeigu vertinimo metu nenustatoma jokių trūkumų, programa akredituojama terminui, kuris apskaičiuojamas 
prie studijų programos trukmės metais pridėjus vienus studijų metus nuo aukštosios mokyklos prašyme 
nurodytos pageidaujamos programos akreditavimo termino pradžios datos.  

                                                           
1
 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-1487 patvirtintas Studijų 

programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas (Žin., 2011, Nr. 100-4702).   
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Jeigu vertinimo metu SKVC nustato trūkumų, sprendimo dėl programos akreditavimo procedūra sustabdoma 
iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti. 

Išsamus ekspertinis ketinamos vykdyti studijų programos vertinimas atliekamas šiais atvejais: 

 jei programą teikia naujai įsteigta aukštoji mokykla, kuri nėra akredituota remiantis atlikto išorinio 
jos veiklos vertinimo išvadomis; 

 jei programą teikia aukštoji mokykla, kurios veikla paskutinio išorinio vertinimo metu buvo įvertinta 
neigiamai; 

 jei per paskutinius 3 metus buvo neigiamai įvertinta ir neakredituota arba vertinimui nepateikta 
vykdoma studijų programa, kuri yra tos pačios krypties ir pakopos, kaip ir tos aukštosios mokyklos 
teikiama ketinama vykdyti studijų programa, išskyrus atvejus kai vertinimui nebuvo pateikta studijų 
programa, kuri yra atnaujinta pagal projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšomis; 

 jei aukštoji mokykla nevykdo tokios krypčių grupės studijų, kaip teikiama ketinama vykdyti studijų 
programa; 

 jei Lietuvos Respublikoje įsteigta aukštoji mokykla ketina vykdyti studijų programą užsienio 
valstybėje įsteigtame padalinyje. 

Išsamų ekspertinį programos vertinimą atlieka ne mažiau kaip trys ekspertai – dažniausiai du akademikai, 
turintys atitinkamą kompetenciją ketinamos vykdyti studijų programos kryptyje, ir studentų atstovas. 
Ekspertinis programos vertinimas susideda iš programos aprašo analizės, ekspertų vizito į aukštąją mokyklą 
bei programos vertinimo išvadų parengimo bei jų svarstymo Studijų vertinimo komisijoje. Sprendimas dėl 
programos akreditavimo priimamas atsižvelgiant į ekspertų vertinimo išvadas bei Studijų vertinimo komisijos 
siūlymą. 

Nuo 2017 m. liepos 28 d.2, visos ketinamos vykdyti studijų programos vertinamos atliekant išsamų ekspertinį 
programos vertinimą. 

2017 m. Studijų kokybės vertinimo centras priėmė 54 sprendimus dėl ketinamų vykdyti studijų programų (8 
sprendimai buvo priimti dėl 2016 m. pabaigoje gautų programų), iš jų 47 sprendimai akredituoti ketinamą 
vykdyti studijų programą, 5 sprendimai neakredituoti ketinamos vykdyti studijų programos, 2 sprendimai 
nutraukti programos vertinimo procedūrą. 

 

17 pav. 2017 metais priimti sprendimai dėl ketinamų vykdyti studijų programų (procentais) 

 

                                                           
2
 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. V-615 ,,Dėl Švietimo ir mokslo 

ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 ,,Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo‘ pakeitimo“ 2 punktas 
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2017 m. aukštosios mokyklos SKVC pateikė 55 ketinamas vykdyti studijų programas, (2016 m. – 97, 2015 m. – 
65), iš jų 41 programa buvo akredituota, 4 – neakredituotos, 2 – akreditavimo procedūra buvo nutraukta, 8 – 
vertinimo procesas dar nepasibaigęs. 

 

18 pav. 2017 metais pateiktų ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo rezultatai (procentais) 

 

31 atveju (56 proc.) nuo visų pateiktų programų buvo atliktas supaprastintas programos vertinimas (2016 m. 
– 68, 2015 m. – 38 atvejais), po kurio 29 ketinamos vykdyti studijų programos buvo akredituotos (iš jų 10 
akredituotos iš antro karto, 1 iš trečio karto), 2 studijų programų akreditavimo procedūra buvo nutraukta. 

Akredituota; 29; 
94%

Akreditavimo 
procedūra nutraukta; 2; 

6%

 

19 pav. 2017 metais pateiktos ketinamos vykdyti studijų programos vertintos supaprastinta tvarka (procentais) 

 

24 atvejais (44 proc.) nuo visų pateiktų programų (2016 m. – 28, 2015 m. – 27 atvejais) buvo atliekamas 
išsamus ekspertinis programos vertinimas, iš jų 12 (2016 m. – 18, 2015 m. – 16) ketinamų vykdyti studijų 
programų buvo įvertintos teigiamai ir akredituotos, 4 – įvertintos neigiamai (2016 m. – 5, 2015 m. – 6), 8 
ketinamų vykdyti studijų programų vertinimas procesas dar nepasibaigęs. 

 

 

2017 m. aukštosios mokyklos parengė ir pateikė vertinimui mažiau naujų 

studijų programų 
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Teigiamai 
50%

Neigiamai 
17%

Procesas 
nepasibaigęs

33%

 

20 pav. 2017 metais pateiktos ketinamoms vykdyti studijų programoms, kurioms atliktas išorinis vertinimas (procentais) 

 

Lyginant pastarųjų trijų metų (2015-2017) duomenis SKVC pateiktų ketinamų vykdyti studijų programų 
skaičius svyruoja (2015 m. – 65, 2016 m. – 97, 2016 m. - 55), tačiau 2017 m. pastebima naujų programų 
mažėjimo tendencija. Studijų programų, kurioms reikalingas išorinis vertinimas, skaičius sumažėjo nežymiai 
(2015 m. – 27, 2016 m. – 28, 2017 m. 24). 

2017 m. daugiausiai buvo pateikta verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės programų – 13 (24 
proc.). Sveikatos mokslų grupės ketinamų vykdyti studijų programų buvo pateikta 8 (15 proc.), socialinių 
mokslų – 7 (13 proc.), informatikos – 6 (11 proc.). 

 

21 pav. 2017 metais pateiktos ketinamos vykdyti studijų programos pagal studijų krypčių grupes  (vienetais) 

 

Iš 2017 m. pateiktų 55 ketinamų vykdyti studijų programų didesnę dalį sudarė koleginės pirmosios pakopos 
studijų programos – 21 (38 proc.). Antrosios pakopos studijų programų buvo pateikta 16 (įskaitant 2 MBA 
programas) (29 proc.), universitetinių pirmosios pakopos – 13 (24 proc.), rezidentūros  – 5 (9 proc.). 

 

 

 

 

2017 m. universitetai pateikė daugiau naujų studijų programų negu 

kolegijos 
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22 pav. 2017 metais pateiktos ketinamos vykdyti studijų programos pagal studijų rūšį (procentais) 

 

Analizuojant per pastaruosius trejus metus (2015-2017) vertintų ketinamų vykdyti studijų programų 
pasiskirstymą pagal studijų rūšis, 2017 m. pastebimas praktiškai visų rūšių studijų programų skaičius 
mažėjimas, išskyrus rezidentūros studijų programas. 

 

Studijų rūšis 2015 m.  2016 m.  2017 m.  

Koleginės 24 25 21 

Universitetinės pirmos pakopos  17 38 13 

Antros pakopos  23 29 16 

Vientisosios   1 4 - 

Laipsnio nesuteikiančios - 1 - 

Rezidentūros - - 5 

 

2017 m. Lietuvos aukštosios mokyklos pateikė 5 jungtines studijų programas (2015 m. – 7, 2016 m. – 3): ISM 
Ekonomikos ir vadybos universitetas ir Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sporto universiteto ir 
Splito universitetas (Kroatija), Europos humanitarinis universitetais ir Vytauto Didžiojo universitetas, 
Klaipėdos universitetas ir Tartu sveikatos priežiūros kolegija (Estija), Aleksandro Stulginskio universitetas, 
Latvijos žemės ūkio universitetas ir Estijos gyvybės mokslų universitetas. Pirmosios dvi buvo akredituotos, 
trečioji – neakredituota, likusių dviejų vertinimo procesas dar nepasibaigęs. 

2016 m. SKVC ketinamas vykdyti studijų programas vertinimui pateikė 23 aukštosios mokyklos (2015 m. – 29, 
2016 m. – 28): 9 kolegijų ir 14 universitetų. Šiemet iš universitetų daugiausiai ketinamų vykdyti studijų 
programų pateikė Vilniaus universitetas – 8, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 6, Klaipėdos 
universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas  – po 4. Iš kolegijų daugiausiai ketinamų vykdyti studijų 
programų pateikė Lietuvos verslo kolegija ir Panevėžio kolegija – po 5, Šiaulių valstybinė kolegija ir Vilniaus 
kolegija – po 3. 
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23 pav. 2017 metais universitetų teiktos ketinamos vykdyti studijų programos (vienetais) 

 

 

24 pav. 2017  metais kolegijų teiktos ketinamos vykdyti studijų programos (vienetais) 

 

2017 m. vertinti ir akredituoti daugiausiai pateikta verslo ir veterinarijos krypčių ketinamų vykdyti studijų 
programų – po 5, vadybos – 4, reabilitacijos – 3., visų kitų krypčių po 1-2 studijų programas. 

2017 m. 17 (56 proc.) pateiktų ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo procedūra buvo sustabdyta 
dėl tam tikrų formalių trūkumų. Dažniausiai pasitaikantis trūkumas – nepakankamai pagrįstas studijų 
programos poreikis (8 atvejai.). Kitos akreditavimo procedūros sustabdymo priežastys – aukštoji mokykla 
nevykdo tos krypties studijų – 3 atvejai, programos sandara neatitinka teisės aktų reikalavimų – 3 atvejai, 
programos aprašas neatitinka nustatytu reikalavimų (pvz. netinkamai pateiktos studijų rezultatų ir dalykų 
sąsajos, trūksta informacijos) – 1 atvejų, neakredituota vykdoma tos pačios krypties ir pakopos programa – 1 
atvejai, numatoma suteikti kvalifikacija neatitinka teisės aktų reikalavimų 1 atvejis ( proc.) 

2 atvejais programų akreditavimo procedūra buvo nutraukta, nes programos neatitiko teisės aktų 
reikalavimų.  

Iš 2017 m. pateiktų 16 ketinamų vykdyti studijų programų, kurioms buvo reikalingas išorinis ekspertinis 
vertinimas, ir kurių vertinimo procesas jau pasibaigęs, 12 studijų programų ekspertų buvo teigiamai 
įvertintos ir akredituotos. Ekspertų teigiamai įvertintų ketinamų vykdyti studijų programų balų vidurkis – 18. 
Septynių studijų programų atveju bent viena sritis ekspertų buvo įvertinta tik patenkinamai (tenkina 
minimalius reikalavimus, reikia tobulinti), dažniausiai programos tikslai ir studijų rezultatai (6 atvejais) bei 
programos sandara (4 atvejais). Keturios ketinamos vykdyti studijų programos ekspertų buvo įvertintos 
neigiamai (t.y. bent viena programos vertinamoji sritis buvo įvertinta 1 balu) ir neakredituotos. Neigiamai 
įvertintų ketinamų vykdyti studijų programų balų vidurkis – 13 balų. Silpniausios neigiamai įvertintų studijų 
programų sritys – studijų programos tikslai ir studijų rezultatai bei programos sandara (3 programų atveju,  
proc.), personalas (2 programų atveju, proc.).  
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Išorinis ekspertinis vertinimas ketinamoms vykdyti studijų programoms buvo atliekamas dėl šių priežasčių: 
aukštoji mokykla nevykdo tokios krypties studijų kaip ir teikiama nauja studijų programa (8 atvejai), prieš du 
mėnesius iki studijų programos akreditavimo termino pabaigos vykdoma tos pačios krypties ir pakopos 
programa kaip ir teikiama nauja studijų nebuvo pateikta vertinimui arba programos akreditavimo terminas 
buvo pratęstas (3 atvejai), aukštoji mokykla, teikianti naują studijų programą buvo, įvertinta neigiamai (1 
atvejis), per pastaruosius 3 metus buvo neigiamai įvertinta ir neakredituota tos pačios krypties ir pakopos 
vykdoma studijų programa kaip ir teikiama nauja studijų programa (1 atvejis).  

5 (iš 16) ketinamų vykdyti studijų programų, kurioms buvo taikoma išorinio ekspertinio vertinimo procedūra, 
vertinimo proceso eigoje ekspertai rekomendavo pataisyti per 10 d. nuo programos vertinimo išvadų 
projekto gavimo dienos. Programos rengėjams pataisus studijų programas ir pateikus tai pagrindžiančius 
dokumentus, buvo priimtas sprendimas programas vertinti teigiamai ir akredituoti.  

 

STUDIJŲ VERTINIMO KOMISIJOS VEIKLOS REZULTATAI  

Studijų vertinimo komisija (toliau vadinama – SVK, Komisija), sudaryta iš aukštojo mokslo socialinių 
dalininkų atstovų, pataria Studijų kokybės vertinimo centrui studijų programų vertinimo klausimais. 
Komisija, susipažinusi su kiekvienos programos vertinimo išvadomis ir kita su vertinimu susijusia medžiaga, 
svarsto, ar ekspertų pateiktos išvados yra išsamios, pagrįstos ir objektyvios.  

 

Išanalizavusi pateiktą medžiagą, SVK pateikia vieną iš siūlymų – pritarti arba nepritarti ekspertų parengtoms 
vertinimo išvadoms. Komisijai nepritarus vertinimo išvadoms, SKVC imasi priemonių išvadų kokybei gerinti. 
Išvados gali būti grąžinamos ekspertams patikslinti, taip pat gali būti organizuojamas papildomas programos 
vertinimas. 

2017 metais įvyko 10 reguliarių Komisijos posėdžių bei 5 nuotoliniai Komisijos posėdžiai, kurių metu 
sprendimai buvo priimami balsuojant elektroniniu paštu. 2017 metais iš viso svarstytos 267 vykdomų bei 
ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo išvados (įskaitant svarstomas antrą ar trečią kartą). Vidutiniškai 
svarstytos 26 vertinimo išvados viename reguliariame posėdyje ir 2 vertinimo išvados nuotoliniame 
posėdyje. Iš visų 2017 m. svarstytų vertinimo išvadų, SVK nepritarė 26 (9,7 proc.). Praėjusiais metais 
nepritartų išvadų skaičius siekė 14 proc.  

Nepritardama studijų programų vertinimo išvadoms, Komisija tokį savo siūlymą visuomet pagrindžia 
argumentais. 2017 m. dažniausiai išvadoms buvo nepritarta nurodant tai, kad tekste pateikti argumentai ir 
programų įvertinimas balais nedera tarpusavyje (20 atvejų). Dažniausiai tai tokie atvejai, kai tekste minimi 
trūkumai, ypač tikslų ir studijų rezultatų, programos sandaros, studijų proceso bei vadybos srityse, tačiau, 
nepaisant jų, sritys įvertinamos gerai ar net labai gerai. Pasitaikė keli atvejai, kuomet SVK nepritarė vertinimo 
išvadoms dėl to, kad išvadose minimos kritinės ir esminės pastabos, dėl kurių programa negali būti leista 
vykdyti, kyla neaiškumų dėl personalo kvalifikacijos, programos poreikio pagrįstumo. 2 atvejais vertinimo 
išvados buvo atmestos dėl neatitikimo minimalių teisės aktų. 3 atvejais išvados buvo atmestos, nes buvo 
ekspertų parengtos nekokybiškai ir jas reikėjo praplėsti bei pataisyti. 

Daugeliui vertinimo išvadų, dėl kurių Komisija 2017 m. priėmė neigiamą sprendimą (siūlyti nepritarti) buvo 
pritarta iš antro karto, po to, kai išvados buvo grąžintos ekspertų grupei patikslinti ar pagrįsti. 1 programos 
vertinimo išvados buvo grąžintos ekspertų grupei tikslinti du kartus iš eilės. 

 

 

 

Studijų vertinimo komisija ir Studijų programų apeliacinė komisija, 
sudarytos iš socialinių dalininkų, užtikrina Centro priimamų sprendimų 

kokybę  
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25 pav. 2010-2017 m. Studijų vertinimo komisijos priimti sprendimai ir svarstytų išvadų skaičius 

 

STUDIJŲ PROGRAMŲ APELIACINĖS KOMISIJOS VEIKLOS 
REZULTATAI 

Aukštosios mokyklos, nesutikdamos su Studijų kokybės vertinimo centro priimtu sprendimu dėl vertinimo, 
turi galimybę pateikti argumentus ir būti išgirstos. Apeliacijas svarsto Studijų programų apeliacinė komisija 
(toliau – Apeliacinė komisija). Apeliacijos dėl institucinio aukštųjų mokyklų vertinimo teikiamos Švietimo ir 
mokslo ministerijai, kuri sudaro atskiras komisijas tokioms apeliacijoms nagrinėti. 

Apeliacinę komisiją sudaro 7 nariai, aukštojo mokslo socialinių dalininkų atstovai: po vieną Lietuvos mokslo 
tarybos, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos, Lietuvos nevalstybinių mokslo ir studijų įstaigų 
asociacijos, Lietuvos studentų sąjungos ir aukštųjų mokyklų socialinius partnerius vienijančių organizacijų 
pasiūlytą asmenį, du Lietuvos universitetų rektorių konferencijos pasiūlyti asmenys. 

2017 metais Apeliacinė komisija rinkosi iš viso 4 kartus. Buvo pateiktos 4 universitetų ir 1 kolegijos 
apeliacijos. Tik 1 apeliacija buvo dėl Studijų kokybės vertinimo centro priimto sprendimo ketinamą vykdyti 
studijų programą neakredituoti. Lyginant su 2016 metais, apeliacijų pateikta tiek pat. 

Daugiausia apeliacijų buvo teikiama dėl Programos sandara ir Programos vadybos  sričių neigiamo arba žemo 
įvertinimo. Pastaraisiais metais buvo teikiamos apeliacijos ir dėl vertinimo proceso organizavimo bei 
įgyvendinimo.  

2017 metais pateiktų apeliacijų skaičius sudarė beveik 2 % visų įvertintų studijų programų. 

26 lentelė  Studijų programų apeliacinės komisijos sprendimai pagal Apeliacijų pateikimo metus 2012-2017 m. 

 

Apeliacinės komisijos sprendimai 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Patenkinti apeliaciją (visa apimtimi 
ar iš dalies)  ir įpareigoti Centrą 

priimti naują sprendimą/įpareigoti 
Centrą atlikti Apeliacinės komisijos 

nurodytus veiksmus 

0 2 5 3 0 2 

Nepatenkinti apeliacijos ir palikti 
galioti Centro sprendimą 

3 9 12 6 5 3 

Svarstyta apeliacijų iš viso: 3 11 17 9 5 5 
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KONSULTAVIMAS, SEMINARAI, MOKYMAI 

2017 m. birželio 13 d. Centras organizavo seminarą tema „Studijų programų tobulinimas studentų teikiamo 
grįžtamojo ryšio pagrindu“. Seminaras buvo skirtas aukštųjų mokyklų darbuotojams, atsakingiems už studijų 
kokybę – studijų programų tobulinimą renkant ir analizuojant studentų teikiamą grįžtamąjį ryšį ir ekspertų 
pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Renginys truko 8 val., iš viso jame dalyvavo 42 atstovai iš įvairių 
aukštųjų mokyklų. 

Seminare studijų kokybės specialistai iš Liublianos universiteto (Slovėnija) ir Vienos Ekonomikos ir verslo 
universiteto (Austrija) pristatė dalyviams studentų įsitraukimo į kokybės gerinimą atvejo tyrimo analizę ir 
supažindino dalyvius su tyrimo, atlikto vertinant studentų grįžtamojo ryšio rinkimą ir naudojimą tobulinant 
studijų kokybę, rezultatais. Šis seminaras buvo išskirtinio interaktyvaus formato. Jo metu dalyviai daug ir 
aktyviai diskutavo apie studentų ir kitų socialinių dalininkų įtraukimą į studijų programų tobulinimą 
panaudojant aktyvaus dalyvavimo metodus (angl. participatory methods) bei mokėsi praktiškai pritaikyti 
šiuos metodus kasdieniame darbe.  

2017 m. pirmą  pusmetį Centras organizavo dvejus mokymus studijų programų savianalizės suvestinės 
rengėjams. Vieni mokymai organizuoti Šiauliuose, kiti Vilniuje. Seminaras buvo skirtas aukštųjų mokyklų 
darbuotojams, atsakingiems už savianalizės suvestinės rengimą ateinantiems studijų programų vertinimams. 
Abeji mokymai truko po 8 val., iš viso juose dalyvavo 65 atstovai iš įvairių aukštųjų mokyklų. 

 

ANALIZĖS, TYRIMAI, APŽVALGOS  

2017 metais Centras parengė 2013-2017 m. neigiamai vertintų studijų programų analizę. Analizės tikslas – 
išskirti dažniausiai pasitaikančias problemas, kurios lemia neigiamą studijų programų vertinimą. Analizėje 
aptariamos 33 neigiamai įvertintos studijų programos. Analizė apibendrina dažniausiai ekspertų išreikštas 
pastabas, kurios lemia neigiamą programos vertinimą. 

Taip pat buvo parengta Studijų krypčių apžvalgų 2010-2016 m. analizė. Krypčių apžvalgos — tai laisva forma 
ekspertų rengiami apibendrinimai įvertinus studijų programas, priklausančias tai pačiai studijų krypčiai. 
Apžvalgose ekspertai pateikia bendrus pastebėjimus, kurie aktualūs visai vertintai krypčiai, taip pat turi 
galimybę pateikti rekomendacijas Lietuvos švietimo sistemai. Analize buvo siekiama nustatyti pagrindines 
studijų sričių stiprybes ir silpnybes. Analizės pagrindas – 90 krypčių vertinimo apžvalgų, kurios remiasi 530 
įvertintų studijų programų rezultatais. 

2017 m. buvo baigta rengti vykdomų studijų programų paskesnės veiklos įgyvendinimo aukštosiose 
mokyklose analizė. Joje analizuojama kaip aukštosios mokyklos tobulina vykdomas studijų programas pagal 
išorinio vertinimo metu pateiktas ekspertų rekomendacijas.   

2017 metais baigta 2010-2016 metais atliktų vykdomų studijų programų vertinimų rezultatų apžvalga 
Lietuvos aukštosiose mokyklose. Šioje apžvalgoje įvairiais aspektais (universitetai, kolegijos,  valstybines, 
nevalstybines aukštosios mokyklos ir kt.) nagrinėti studijų programų vertinimų duomenys. 2010-2016 metų 
studijų programų vertinimai taip pat apžvelgti pagal kiekvieną aukštąją mokyklą, pateikta vertinimų statistika 
pagal: studijų sritis, studijų kryptis, studijų  pakopas. Iš 2010-2016 metų laikotarpiu SKVC atliktų vykdomų 
studijų vertinimų daugiau nei 90 proc. buvo atlikta valstybinėse aukštosiose mokyklose (iš jų 78 proc. – 
universitetuose ir 22 proc. – kolegijose).  

2017 m. išleistas analitinių apžvalgų leidinys, kuriame sudėtos per paskutinius keletą metų atliktos studijų 
programų ir aukštųjų mokyklų vertinimo rezultatų apžvalgos. Leidinyje galima rasti 7 apžvalgas, pateikiančias 
informaciją apie naujų studijų programų, jungtinių studijų programų vertinimo rezultatus, aukščiausius 
įvertinimus gavusias studijų programas, kolegijų vertinimo 2004-2009 ir 2011-2015 m. rezultatų palyginimą.  

2017 m. buvo rengiama aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo išvadų viešinimo apžvalga. Duomenys apie 
išorinius studijų programų vertinimo rezultatus buvo renkami iš aukštųjų mokyklų internetinių puslapių ir jų 
dėka atlikta statistinė analizė. Apžvalgoje ne tik aptariama 2017 m. vertinimo išvadų viešinimo situacija, bet 
kartu ir pateikiami duomenys apie atliktas apžvalgas 2011 m., 2013 m. bei 2015 m. 

http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/2013-2017-m-neigiamai-vertint%C5%B3-studiju-programu-analize.pdf
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/Studiju%20krypciu%20apzvalgu%202010-2016%20m%20analize.pdf
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/Paskesne-veikla-po0studiju-programu-vertinimo.pdf
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/Paskesne-veikla-po0studiju-programu-vertinimo.pdf
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/Ekspertu_apzvalgu_analize_2010-2017_koreguota_suformatuota.pdf
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/31888%20SKVC%20Auk%C5%A1tojo%20mokslo%20vertinimo%20ap%C5%BEvalg%C5%B3%20rinkinys%20LT.PDF
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/Isvadu_viesinimo_apzvalga%202017_formatuota.pdf
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Institucinis aukštųjų mokyklų 
veiklos vertinimas 

 

 

Institucinio aukštųjų mokyklų vertinimo tikslas – sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, 
skatinti jos kokybės kultūrą, atsižvelgiant į veiklos efektyvumą įvertinti bazinio finansavimo poreikius, 
informuoti steigėjus (juridinio asmens dalyvius), akademinę bendruomenę ir visuomenę apie institucijos 
veiklos kokybę, vertinimo rezultatų pagrindu teikti rekomendacijas dėl veiklos plėtros. 

2015 m. buvo pradėtas antrasis vertinimo ciklas, kurio metu buvo vertinamos aukštosios mokyklos per 
pirmąjį vertinimą gavusios neigiamą įvertinimą ir 3 m. akreditaciją. Visi šio ciklo vertinimai buvo baigti iki 
2017 m. pabaigos.  

 

Šio ciklo metu buvo įvertinta 10 aukštųjų mokyklų, 7 aukštosios mokyklos (Lietuvos sporto universitetas, 
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Kazimiero Simonavičiaus universitetas, LCC, Šiaulių 
universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Šv. Ignaco Lojolos kolegija) gavo teigiamą įvertinimą ir buvo 
akredituotos 6 metams, 3 aukštosios mokyklos (Žemaitijos kolegija, Lietuvos edukologijos universitetas, 
Europos humanitarinis universitetas) buvo įvertintos neigiamai ir neakredituotos. 

INSTITUCINIS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VEIKLOS VERTINIMAS 

2016 m. buvo pradėti Klaipėdos valstybinės kolegijos ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos vertinimai, šių aukštųjų 
mokyklų vertinimo procesai buvo užbaigti 2017 m. Kolegijų veikla įvertinta teigiamai.  

Taip pat 2017 m. buvo pradėti Lietuvos edukologijos ir Europos humanitarinio universitetų pakartotiniai 
vertinimai. Lietuvos edukologijos universiteto ir Europos humanitarinio universiteto veikla įvertinta 
neigiamai. Abiem atvejais neigiamai įvertintos dvi sritys: strateginis valdymas ir mokslo (meno) veikla. 

2017 m. savo veiklą nutraukti nusprendė VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, tačiau galutinai leidimo vykdyti 
studijas aukštoji mokykla neteks 2020 m. liepos 1 d. Numatoma, kad iki šio termino dabartiniai kolegijos 
studentai bus pabaigę studijas. Švietimo ir mokslo ministerija įpareigojo aukštąją mokyklą kasmet teikti 
ataskaitą SKVC apie veiklos efektyvumą. 

2017 m. rudenį įvyko pirmasis VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegijos ir SKVC atstovų susitikimas, kuriame buvo 
aptarta kolegijos veikla ir numatomos priemonės vykdyti studijas iki leidimo panaikinimo. 

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VERTINIMO KOMISIJA  

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija (AMVK) pataria Centrui aukštųjų mokyklų paraiškų leidimui vykdyti 
studijas ir su studijomis susijusiai veiklai gauti bei aukštųjų mokyklų išorinio veiklos vertinimo klausimais. 
AMVK sudaro aukštojo mokslo socialiniai dalininkai – aukštųjų mokyklų, veiklos pasaulio ir studentų 
atstovai, o taip pat valstybės institucijų atstovas (ŠMM). AMVK nagrinėja ekspertų parengtas išvadas 
siekdama užtikrinti, kad jos būtų objektyvios, išsamios ir pagrįstos, teikia siūlymus Centrui dėl aukštosios 
mokyklos paraiškos bei veiklos įvertinimo. 

2017 m. baigtas antrasis institucinio vertinimo ciklas  
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2017 metais įvyko 3 AMVK posėdžiai. Jų metu buvo pritarta Lietuvoje veiklą vykdančių dviejų universitetinių 
ir vienos koleginės aukštosios mokyklos veiklos vertinimų išvadoms ir ekspertų siūlymams dėl aukštųjų 
mokyklų vertinimų. 

 

PASKESNĖ VEIKLA PO VERTINIMO 

Pasibaigus išoriniam vertinimui aukštoji mokykla, atsižvelgdama į vertinimo išvadose pastebėtus trūkumus, 
numato priemones savo veiklai gerinti. 

Centras inicijuoja susitikimus su aukštosios mokyklos atstovais ir vizito metu aptaria, kokį poveikį padarė 
išorinis vertinimas, kokias rekomendacijas pateikė ekspertų grupė, ir kokie numatomi pakeitimai aukštosios 
mokyklos veikloje ateityje. 2017 m. Studijų kokybės vertinimo centras organizavo 2 susitikimus su 
įvertintomis aukštosioms mokyklomis – Klaipėdos valstybine kolegija ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos atstovais. 
Aukštųjų mokyklų veiklos tobulinimo planai viešinami universitetų ir kolegijų internetinėse svetainėse bei 
SKVC internetinėje svetainėje (http://www.skvc.lt/content.asp?id=619). 

 

TEISĖKŪRA 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1d. nutarimą dėl leidimo vykdyti studijas ir su 
studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo, buvo pakoreguotas ir Studijų 
kokybės vertinimo centro direktoriaus patvirtintas paraiškos dokumentų leidimo vykdyti studijas ir su 
studijomis susijusią veiklą išdavimui vertinimo tvarkos aprašas. 

 

 

 

© SKVC, 2017 

                                                                 ___________________________ 

Centro veikla ir jos rezultatai detaliai viešinami tinklapyje  

lietuvių ir anglų kalbomis www.skvc.lt 

 

 

http://www.skvc.lt/content.asp?id=619
http://www.skvc.lt/
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PRIEDAS NR.1 

VERTINIMO REZULTATŲ APŽVALGA PAGAL VERTINTAS 
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPES IR STUDIJŲ KRYPTIS 

 

MATEMATIKOS MOKSLAI 

Matematikos, Taikomosios matematikos studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos pavadinimas 
Studijų pa-
kopa (rūšis) 

Aukštoji  
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų 
suma 

612G10001 Matematika ir jos taikymas BA VU Akredituoti 6 metams 19 

612G17001 Finansų ir draudimo matematika BA VU Akredituoti 6 metams 20 

621G17001 Finansų ir draudimo matematika MA VU Akredituoti 6 metams 21 

621G10001 Matematika MA VU Akredituoti 6 metams 20 

612G17002 Finansų matematika BA ŠU Akredituoti 3 metams 17 

621G10006 Matematika MA ŠU Akredituoti 6 metams 18 

621G16001 Technomatematika MA VGTU Akredituoti 3 metams 16 

612G10004 Matematika ir jos taikymas BA VDU Akredituoti 6 metams 18 

621G12001 Taikomoji matematika MA VDU Akredituoti 6 metams 19 

612G10002 Taikomoji matematika BA KTU Akredituoti 6 metams 19 

621G10003 Taikomoji matematika MA KTU Akredituoti 6 metams 20 

621G12002 Didžiųjų verslo duomenų analitika MA KTU Akredituoti 3 metams 19 

PBA – profesinio bakalauro studijos; BA – bakalauro studijos; MA – magistrantūros studijos. 

Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdoma 15 matematikos krypties ir taikomosios matematikos 
krypties studijų programų. Visos jos yra universitetuose: 8 – bakalauro, 7 magistro pakopoje. 

Iš visų matematikos ir taikomosios matematikos kryptyse registruotų studijų programų SKVC įvertino ir 
akreditavo 10 programų 6 metams ir 5 studijų programas 3 metams. 

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ  

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos 
pavadinimas 

Studijų kryptis 
Studijų 
pakopa 
(rūšis) 

Aukštoji  
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų 
suma 

6211IX002 Gyvulininkystės technologija Gyvulininkystė MA LSMU Akredituoti 6 metams 19 

6121IX001 Gyvulininkystės technologija Gyvulininkystė BA LSMU Akredituoti 6 metams 19 

6211IX003 Gyvūninių išteklių valdymas Gyvulininkystė MA LSMU Akredituoti 3 metams 15 

6121IX002 Gyvūnų mokslas Gyvulininkystė BA LSMU Akredituoti 3 metams 15 

6121IX010 Sumanioji gyvulininkystė Gyvulininkystė BA ASU Akredituoti 6 metams 18 

6121IX011 
Žuvininkystės ir akvakultūros 
technologijos 

Žuvininkystė BA ASU 
Akredituoti 3 metams 

15 

6121IX004 Agronomija Agronomija BA ASU Akredituoti 3 metams 17 

6211IX004 Agronomija Agronomija MA ASU Akredituoti 3 metams 17 

6211IX006 Sodininkystė ir daržininkystė Agronomija MA ASU Akredituoti 3 metams 15 

6121IX007 Želdininkystė Žemės ūkis BA ASU Akredituoti 3 metams 13 

6531IX006 Žemės ūkio technologija Žemės ūkis PBA MK Akredituoti 3 metams 13 

6531IX008 Agroverslų technologijos Žemės ūkis PBA KK Akredituoti 6 metams 21 

6531IX007 Žemės ūkio technologija Žemės ūkis PBA UK Akredituoti 3 metams 15 

6531IX004 Agroverslo technologijos Žemės ūkis PBA VK Akredituoti 3 metams 14 

PBA – profesinio bakalauro studijos; BA – bakalauro studijos; MA – magistrantūros studijos. 
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2017 m. buvo įvertintos 14 žemės ūkio mokslų krypčių grupės studijų programų, iš kurių 5 gyvulininkystės 
krypties studijų programos, 1 žuvininkystės krypties, 3 agronomijos krypties ir 5 žemės ūkio krypties studijų 
programos. 10 programų – pirmos pakopos ir 4 programos – antros pakopos; 10 programų vykdoma Lietuvos 
sveikatos mokslų ir Aleksandro Stulginskio universitetuose ir 4 programos vykdomos Marijampolės, Kauno, 
Utenos ir Vilniaus kolegijose.  

Visos 2017 m. vertintos programos ekspertų įvertintos teigiamai; didžioji programų dalis akredituotos 3 metų 
laikotarpiui – 10 studijų programų, ir 4 programos – 6 metų laikotarpiui.  

Iš viso, žemės ūkio mokslų krypčių grupėje įregistruota 31 studijų programa. Iš jų SKVC įvertino ir akreditavo 
22 studijų programas: 10 studijų programų 6 metų laikotarpiui; 11 studijų programų 3 metų laikotarpiui (iš jų 
1 studijų programa buvo Centro neakredituota, nes 3 kartą iš eilės buvo įvertinta 3 metų akreditacijai); 1 
studijų programa buvo vertinta neigiamai ir neakredituota. 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ 

Filosofijos studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos 
pavadinimas 

Studijų pako-
pa (rūšis) 

Aukštoji 
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų suma 

621V53001 Praktinė filosofija MA VDU Akredituoti 6 metams 18 

612V50001 Filosofija BA VU Akredituoti 6 metams 22 

621V50001 Filosofija MA VU Akredituoti 6 metams 20 

612V50005 Filosofija ir etika BA LEU Akredituoti 6 metams 19 

621V50003 
Šiuolaikinė filosofinė 
antropologija 

MA LEU Akredituoti 6 metams 19 

621V50005 Profesinė etika ir etikos auditas MA KU Akredituoti 3 metams 14 

612V56002 
Medijų filosofija ir kultūrinės 
industrijos 

BA KU Akredituoti 3 metams 15 

621V50002 Skaitmeninė kultūra MA KTU Akredituoti 3 metams 14 

612V56001 Medijų filosofija BA KTU Akredituoti 6 metams 19 

PBA – profesinio bakalauro studijos; BA – bakalauro studijos; MA – magistrantūros studijos. 

Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdoma 11 filosofijos krypties studijų programų. Visos jos 
vykdomos universitetuose: 6 – pirmos pakopos, 5 – magistrantūros. Iš visų filosofijos krypties programų tik 
dvi programos nebuvo įvertintos 2017 metais. Filosofijos kryptyje 6 metams akredituota 8 programos, 3 
metams – 3 studijų programos. 

Filologijos studijų kryptis  

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos pavadinimas 
Studijų pa-
kopa (rūšis) 

Aukštoji  
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų suma 

621T92001  Semiotika MA VU Akredituoti 6 metams 18 

612Q80001 
Klasikinė (lotynų ir senovės 
graikų) filologija 

BA VU Akredituoti 6 metams 22 

621Q80001 Klasikinė filologija MA VU Akredituoti 6 metams 19 

2017 metais tarptautinė ekspertų grupė įvertino 1 filologijos krypties antros pakopos (šaka – semiotika) 
studijų programą, vykdomą Vilniaus universitete. Programą ekspertai vertino teigiamai (18 balų), ji 
akredituota 6 metams. 

Filologijos krypties šaka semiotika yra unikali, Vilniaus universitete vykdoma vienintelė tokia studijų 
programa Lietuvoje. Visos 6 studijų programos sritys buvo įvertintos kaip geros, plėtojamos sistemiškai. 
Ekspertų grupė neišskyrė programoje išskirtinai gerų sričių. Verta paminėti, kad tai buvo pirmasis šios studijų 
programos vertinimas, nors ji registruota 2005 m. 

Taip pat 2017 metais tarptautinė ekspertų grupė įvertino 2 klasikinės filologijos krypties studijų programas 
(pirmos ir antros pakopos), vykdomas Vilniaus universitete. Programas ekspertai vertino teigiamai, abi jos 
akredituotos 6 metams. 
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Šios dvi studijų programos yra vienintelės klasikinės filologijos krypties studijų programos Lietuvoje, tad 
galima daryti išvadą, jog ši studijų kryptis metai iš metų yra vykdoma aukščiausiu lygmeniu (praėjusio 
vertinimo metu abi programos taip pat buvo akredituotos 6 metų periodui). Bakalauro programa įvertinta 22 
balais, magistro – 19 balų. 

Verta paminėti, kad aukščiausiai balais (4) vertinti abiejų studijų programų tikslai ir numatomi studijų 
rezultatai. Bakalauro programoje 4 balais taip pat vertintas personalas, infrastruktūra bei studijų procesas ir 
studentų vertinimas. Likusios sritys vertintos kaip geros, plėtojamos sistemiškai. 

Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose registruotos 33 filologijos pagal kalbą (diplome nurodant 
konkrečią kalbą) studijų krypties studijų programos: 1 jų kolegijose, 32 – universitetuose (6 iš jų – antros 
pakopos). 

FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ 

Gamtinės geografijos studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos 
pavadinimas 

Studijų pako-
pa (rūšis) 

Aukštoji  
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų suma 

6121CX009 Geografija BA VU Akredituoti 6 metams 18 

6211CX012 Hidrometeorologija MA VU Akredituoti 6 metams 18 

6121CX010 Meteorologija ir hidrologija BA VU Akredituoti 6 metams 19 

6211CX013 Kartografija MA VU Akredituoti 3 metams 16 

6121CX014 Hidrologija ir okeanografija BA KU Akredituoti 3 metams 16 

6211CX019 Jūrų hidrologija MA KU Akredituoti 6 metams 19 

PBA – profesinio bakalauro studijos; BA – bakalauro studijos; MA – magistrantūros studijos. 

2017 metais tarptautinė ekspertų grupė įvertino 6 Gamtinės geografijos krypties ir 1 Edukologijos krypties 
(Geografijos edukologija) studijų programas. 3 programos - pirmos pakopos, 4 programos – antros pakopos, 
jos yra vykdomos Klaipėdos, Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetuose. Klaipėdos universitete 
vykdomos studijų programos buvo įvertintos teigiamai, bakalauro studijų programa surinko 16 balų, 
magistro – 19. Vilniaus universitete buvo vertinamos 4 studijų programos, visas jas ekspertai įvertino 
teigiamai, bakalauro programos surinko 18, 19, o magistro – 18 ir 16 balų. Lietuvos edukologijos universiteto 
magistro studijų programa buvo įvertinta teigiamai, surinko 15 balų. Iš vertintų 7 studijų programų 4 
programos buvo akredituotos 6 metams, 3 programos – 3 metams. 

Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdoma 7 gamtinės geografijos krypties studijų programos, taip 
pat 1 geografijos studijų programa priskiriama edukologijos krypčiai (LEU Geografijos edukologija (MA)). 
Visos jos vykdomos universitetuose: 4 – pirmos pakopos, 4 –magistrantūros. Iš visos gamtinės geografijos 
krypties programų 2017 m. buvo nevertinta tik 1 programa – Kartografija ir geografinės informacijos 
sistemos, kuri yra naujai vykdoma nuo 2017 m. Iš visų kryptyje esančių 7 gamtinės geografijos studijų 
programų  4 – akredituotos 6 m. laikotarpiui, 2 – 3 m. laikotarpiui, 1 (aukščiau paminėta) programa – 
nevertinta išoriniame vertinime, kadangi yra nauja programa. 

MENŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ 

Meno objektų restauravimo studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos 
pavadinimas 

Studijų pako-
pa (rūšis) 

Aukštoji  
mokykla 

Sprendimas Balų suma 

6121PX012 
Dailės ir interjero 

restauravimas 
BA VDA 

Akredituoti 6 
metams 

19 

6211PX006 
Dailės ir interjero 

restauravimas 
MA VDA 

Akredituoti 6 
metams 

19 

6531PX024 
Dailės kūrinių konservavimas 

ir restauravimas 
PBA KK 

Akredituoti 6 
metams 

20 

PBA – profesinio bakalauro studijos; BA – bakalauro studijos; MA – magistrantūros studijos. 
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Šiuo metu Lietuvoje yra 3 meno objektų restauravimo krypties studijų programos. Dvi iš jų priklauso pirmajai 
pakopai, viena – antrajai. Jas vykdo dvi aukštosios mokyklos – Vilniaus dailės akademija ir Kauno kolegija. 
2017 m. vyko visų šių trijų studijų programų išorinis ekspertinis vertinimas. Visų meno objektų restauravimo 
krypties programų įvertinimas buvo teigiamas, o akreditacija suteikta maksimaliam 6 metų akreditacijos 
laikotarpiui. 

Šokio studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos 
pavadinimas 

Studijų pakopa 
(rūšis) 

Aukštoji  
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų suma 

6121PX009 Šokis BA LMTA akredituoti 6 metams* 19 

6211PX031 Choreografija MA KU akredituoti 3 metams* 16 

6121PX045 Sportiniai šokiai BA KU Neakredituoti* 10 

6121PX040 Šokio menas BA KU akredituoti 6 metams* 18 
* Vertinimo procesai dar nėra baigti, todėl čia pateikiamas tik preliminarus įvertinimas.    

PBA – profesinio bakalauro studijos; BA – bakalauro studijos; MA – magistrantūros studijos. 

Lietuvoje yra vykdomos 4 šokio krypties studijų programos. Trys iš jų priklauso pirmajai pakopai, viena – 
antrajai. Šios krypties studijų programas Lietuvoje vykdo dvi aukštosios mokyklos – Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija ir Klaipėdos universitetas. 2017 m. Vyko visų keturių studijų programų išorinis ekspertinis 
vertinimas. Dvi iš keturių studijų programas siūloma akredituoti 6 metams, vieną – 3 metams, dar vieną – 
neakredituoti. Studijų vertinimo komisijos posėdyje pritarus išvadoms, Klaipėdos universiteto studijų 
programa Choreografija būtų akredituotą 3 metams 3 kartą iš eilės. 

Dailės studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos pavadinimas 
Studijų pa-

kopa 
(rūšis) 

Aukštoji  
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų 
suma 

6121PX023 Skulptūra (Telšių fakultetas) BA VDA Akredituoti 6 metams 19 

6121PX023 Skulptūra  BA VDA Akredituoti 6 metams 22 

6121PX023 Skulptūra (Kauno fakultetas) BA VDA Akredituoti 3 metams 13 

6211PX015 Skulptūra  MA VDA Akredituoti 6 metams 22 

6121PX015 Grafika  BA VDA Akredituoti 6 metams 20 

6121PX025 Taikomoji grafika (Kauno fakultetas) BA VDA Akredituoti 6 metams 19 

6211PX017 Taikomoji grafika (Kauno fakultetas) MA VDA Akredituoti 6 metams 19 

6121PX022 Scenografija  BA VDA Akredituoti 6 metams 20 

6211PX014 Scenografija  MA VDA Akredituoti 6 metams 20 

6121PX026 
Taikomoji keramika (Kauno 

fakultetas) 
BA VDA Akredituoti 6 metams 21 

6211PX018 
Taikomoji keramika (Kauno 

fakultetas) 
MA VDA Akredituoti 6 metams 21 

6121PX027 Taikomoji tekstilė BA VDA Akredituoti 6 metams 21 

6211PX019 Taikomoji tekstilė MA VDA Akredituoti 6 metams 21 

6121PX029 Tekstilės menas ir dizainas BA VDA Akredituoti 6 metams 21 

6211PX021 Tekstilės menas ir dizainas MA VDA Akredituoti 6 metams 21 

6121PX028 Tapyba BA VDA Akredituoti 6 metams 19 

6211PX020 Tapyba MA VDA Akredituoti 6 metams 19 

6121PX021 Monumentalioji dailė BA VDA Akredituoti 6 metams 21 

6211PX024 Vizualieji menai MA LEU Akredituoti 6 metams 19 

6121PX036 Dailė BA ŠU Akredituoti 6 metams 18 

6211PX029 Dailė MA ŠU Akredituoti 6 metams 18 

 
6531PX018 

 

Stiklo, keramikos, odos, tekstilės 

menas 
PBA KK Akredituoti 6 metams 19 

* Vertinimo procesai dar nėra baigti, todėl čia pateikiamas tik preliminarus įvertinimas.    
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PBA – profesinio bakalauro studijos; BA – bakalauro studijos; MA – magistrantūros studijos. 

Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomos 27 dailės krypties studijų programos (1 iš jų kolegijoje, 
26 programos – universitetuose (14 iš jų – pirmos pakopos bei 12 iš jų – antros pakopos).  

2017 metais 5 tarptautinės ekspertų grupės įvertino 22 dailės krypties  studijų programas (12 programų - 
pirmos pakopos, 9 programos – antros pakopos), vykdomas Vilniaus dailės akademijoje ( taip pat Kauno ir 
Telšių fakultetuose), Šiaulių universitete bei  1 programa, kuri yra vykdoma Kauno kolegijoje. 

Neakredituotų programų nebuvo, tik viena programa buvo akredituota 3 metams, visos likusios  buvo 
akredituotos maksimaliam laikotarpiui – 6 metams. 

 SOCIALINIAI MOKSLAI 

Sporto studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos pavadinimas 
Studijų 

pakopa (rūšis) 
Aukštoji  
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų 
suma 

6121RX001 Treniravimo sistemos BA LSU Akredituoti 6 metams* 19 

6211RX001 Treniravimo sistemos MA LSU Akredituoti 6 metams* 24 

6121RX002 
Fizinis aktyvumas ir sveika 
gyvensena 

BA LSU Akredituoti 3 metams* 18 

* Vertinimo procesai dar nėra baigti, todėl čia pateikiamas tik preliminarus įvertinimas.   
 

PBA – profesinio bakalauro studijos; BA – bakalauro studijos; MA – magistrantūros studijos. 

Sporto kryptį Lietuvoje sudaro 5 programos: 2 pirmosios pakopos ir 3 antrosios pakopos studijų programos. 
Visos jos vykdomos Lietuvos sporto universitete. 60% procentų programų yra akredituotos 3 metams, 
likusios – 6 metams. Neakredituotų programų šioje kryptyje nėra. 

Pedagogikos studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos pavadinimas 
Studijų pa-
kopa (rūšis) 

Aukštoji  
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų 
suma 

6211MX010 Kūno kultūra ir sportas MA LEU Akredituoti 6 metams* 19 

6121MX039 Kūno kultūra ir sporto pedagogika BA ŠU Akredituoti 6 metams* 20 

6121MX001 Kūno kultūra ir sportas BA LSU Akredituoti 6 metams* 20 

6211MX002 Kūno kultūra MA LSU Akredituoti 6 metams* 23 

612X13047 
Matematikos ir informatikos 
mokymas 

BA LEU Neakredituoti 14 

6211MX007 Geografijos edukologija MA LEU Akredituoti 3 metams* 15 
* Vertinimo procesai dar nėra baigti, todėl čia pateikiamas tik preliminarus įvertinimas.   

 

PBA – profesinio bakalauro studijos; BA – bakalauro studijos; MA – magistrantūros studijos. 

Pedagogikos krypties studijų programos, kaip jau yra nusistovėję per eilę matų, paprastai yra vertinamos ne 
kaip atskiros krypties studijų programos, o kartu su tam tikros krypties, susijusios su atitinkamo dalyko 
mokytojų rengimu, programomis. Šiuo atveju matematikos mokytojų rengimo programa buvo vertinta kartu 
su matematikos krypties studijų programomis, geografijos pedagogikos – su gamtinės geografijos krypties 
programomis, kūno kultūros pedagogikos – su sporto krypties programomis. Iš viso įvertintos 6 studijų 
programos iš kurių 4 siūlomos akredituoti 6 metams, po vieną akredituoti 3 metams ir neakredituoti. 

Psichologijos studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos 
pavadinimas 

Studijų pa-
kopa (rūšis) 

Aukštoji 
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų 
suma 

6121JX065 Psichologija BA KU Akredituoti 3 metams* 18 

6211JX088 Pedagoginė psichologija MA KU Akredituoti 6 metams 18 

6211JX085 Konsultavimo psichologija MA KU Akredituoti 6 metams 18 

612S10005 Psichologija BA VDU Akredituoti 6 metams* 21 

6211JX061 Sveikatos psichologija MA VDU Akredituoti 6 metams 24 

6211JX053 Organizacinė psichologija MA VDU Akredituoti 6 metams 22 
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6211JX052 Mokyklinė psichologija MA VDU Akredituoti 6 metams 23 

6121JX027 Psichologija BA VU Akredituoti 6 metams* 19 

6211JX039 Klinikinė psichologija MA VU Akredituoti 3 metams 17 

6211JX038 Organizacinė psichologija MA VU Akredituoti 6 metams 20 

6121JX003 Sveikatos psichologija BA LSMU Akredituoti 3 metams* 18 

6211JX003 Sveikatos psichologija MA LSMU Akredituoti 6 metams* 21 

6211JX076 Teisės psichologija MA MRU Akredituoti 3 metams 18 

6211JX078 Verslo psichologija MA MRU Akredituoti 6 metams 19 
* Vertinimo procesai dar nėra baigti, todėl čia pateikiamas tik preliminarus įvertinimas.    

PBA – profesinio bakalauro studijos; BA – bakalauro studijos; MA – magistrantūros studijos. 

Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomos 23 psichologijos krypties studijų programos (6 iš jų – 
pirmos pakopos bei 16 iš jų – antros pakopos, 1 jungtinė magistrantūros programa).  

2017 metais 4 tarptautinės ekspertų grupės įvertino 14 psichologijos krypties studijų programų (4 programos 
- pirmos pakopos, 10 programų – antros pakopos), vykdomas Klaipėdos universitete, Vytauto Didžiojo 
universitete, Vilniaus universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete bei Mykolo Romerio universitete. 

Neakredituotų programų nebuvo, 4 programos siūlomos akredituoti 3 metams, visos likusios  buvo 
akredituotos maksimaliam laikotarpiui – 6 metams. 

Iš kitų (2017 m. nevertintų) vykdomų psichologijos studijų programų 4 yra akredituotos 6 m. laikotarpiui, 3 – 
3 metams, 1 studijų programa yra pradėta naujai vykdyti, todėl išorinis ekspertinis vertinimas jai dar nebuvo 
vykdytas. 

Socialinio darbo studijų kryptis  

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos 
pavadinimas 

Studijų pakopa 
(rūšis) 

Aukštoji 
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų suma 

6531JX003 Socialinis darbas PBA ILK Akredituoti 6 metams* 18 

6531JX002 Sielovadinė rūpyba PBA ILK Akredituoti 3 metams* 17 

653L50009 Socialinis darbas PBA UK Akredituoti 6 metams* 19 

6531JX014 Socialinis darbas PBA MK Akredituoti 6 metams* 18 

653L50004 Socialinis darbas PBA ŠVK Akredituoti 6 metams* 18 

6531JX013 Socialinis darbas PBA PK Akredituoti 3 metams* 17 

6531JX010 Vaiko gerovė ir socialinė 
apsauga 

PBA KOK Akredituoti 6 metams* 18 

6121JX041 Socialinis darbas BA VDU Akredituoti 6 metams* 23 

6211JX060 Socialinis darbas MA VDU Akredituoti 6 metams* 23 

6281JX003 Socialinis darbas su 
vaikais ir jaunimu 

MA MRU Akredituoti 6 metams* 20 

6281JX006 Socialinis darbas MA ŠU Akredituoti 6 metams* 21 

6181JX002 Socialinis darbas ir 
socialinė reabilitacija 

BA ŠU Akredituoti 6 metams* 21 

6121JX067 Socialinis darbas BA KU Akredituoti 6 metams* 22 

6211JX089 Socialinis darbas MA KU Akredituoti 6 metams* 22 

6121JX013 Socialinis darbas BA LEU Akredituoti 6 metams* 21 

6211JX011 Socialinis darbas MA LEU Akredituoti 6 metams* 19 
* Vertinimo procesai dar nėra baigti, todėl čia pateikiamas tik preliminarus įvertinimas.    

PBA – profesinio bakalauro studijos; BA – bakalauro studijos; MA – magistrantūros studijos. 

Šiuo metu Lietuvoje yra vykdomos 26 socialinio darbo krypties studijų programos. 15 studijų programų yra 
vykdomos universitetuose (7 pirmosios pakopos, 8 antrosios pakopos), 11 – kolegijose. 

2017 m. dvi tarptautinės ekspertų grupės vertino 16 studijų programų 5 universitetuose ir 6 kolegijose. 14 
vertintų  studijų programų gavo maksimalų akreditavimo sprendimą – 6 metams. 2 studijų programos buvo 
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siūloma akredituoti 3 metams. Tarp šiais metais vertintų socialinio darbo krypties studijų programų nebuvo 
nei vienos studijų programos, kuri gautų neigiamą vertinimą.  

Aukščiausią balų sumą gavo Vytauto Didžiojo universiteto socialinio darbo bakalauro ir magistro studijų 
programos – 23 balai. Tarp kolegijų aukščiausią įvertinimą gavo Utenos kolegijos socialinio darbo studijų 
programa, surinkusi 19 balų.  

Sociologijos studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos 
pavadinimas 

Studijų pakopa 
(rūšis) 

Aukštoji 
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų suma 

6211JX045 Socialinė politika MA KTU Akredituoti 6 metams 18 balų 

6211JX026 Socialinė politika MA VU Akredituoti 3 metams 17 balų 

6121JX019 Socialinė politika BA VU Akredituoti 3 metams 17 balų 

Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomos 20 sociologijos krypties studijų programos, visos jos 
vykdomos universitetuose (10 pirmos pakopos programų ir 10 antrosios pakopos programų).   

2017 metais viena tarptautinė ekspertų grupė įvertino 3 sociologijos krypties studijų programas,  vykdomas 2 
universitetuose. Visos 3 programos ekspertų įvertintos teigiamai, 1 iš jų akredituota 6 metams, 2 – 3 
metams. 

Ekonomikos studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos 
pavadinimas 

Studijų pakopa 
(rūšis) 

Aukštoji 
mokykla  

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų suma 

6211JX070 Finansų rinkos  MA MRU Akredituoti 3 metams* 15 

6121JX051 Ekonomikos inžinerija BA VGTU Akredituoti 3 metams 17 

6211JX068 Ekonomikos inžinerija MA VGTU Akredituoti 3 metams 16 

6121JX034 Ekonomika BA VDU Akredituoti 6 metams 19 

6121JX035 
Europos ekonomika ir 
finansai 

BA VDU Akredituoti 3 metams 15 

6211JX063 Tarptautinė ekonomika MA VDU Akredituoti 6 metams 19 

6121JX030 Ekonomika BA KTU Akredituoti 6 metams 20 

6211JX040 Ekonomika MA KTU Akredituoti 6 metams 20 

6211JX067 Žemės ūkio ekonomika MA ASU Akredituoti 6 metams 21 

6121JX016 Ekonomika ir vadyba BA VU KF Akredituoti 3 metams 14 

6121JX015 Ekonomika BA VU Akredituoti 6 metams 20 

6211JX012 Bankininkystė MA VU Akredituoti 3 metams 17 

6211JX013 
Ekonominė analizė ir 
planavimas 

MA VU Akredituoti 6 metams 20 

6211JX014 Finansai MA VU Akredituoti 3 metams* 17 

6211JX015 Ekonominė politika MA VU Akredituoti 3 metams* 19 

6211JX016 
Europos ekonominės 
studijos 

MA VU Akredituoti 3 metams* 17 

6211JX017 Verslo ekonomika MA VU Neakredituoti* 17 

6121JX062 Ekonomika BA ŠU Akredituoti 3 metams* 14 

6211JX082 Ekonomika MA ŠU Akredituoti 3 metams* 13 

6181JX001 
Ekonomika ir darnus 
verslas 

BA ŠU Neakredituoti* 6 

6211JX083 
Finansų ir investicijų 
ekonomika 

MA ŠU Neakredituoti* 11 

6121JX063 Ekonomika BA KU Akredituoti 3 metams* 15 

6211JX090 Verslo ekonomika MA KU Akredituoti 3 metams* 15 

6531JX008 Verslo ekonomika PBA VK Akredituoti 3 metams* 13 
* Vertinimo procesai dar nėra baigti, todėl čia pateikiamas tik preliminarus įvertinimas.    

PBA – profesinio bakalauro studijos; BA – bakalauro studijos; MA – magistrantūros studijos. 

Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomos 34 ekonomikos krypties studijų programos (2 jų 
kolegijose, 32 – universitetuose (18 iš jų – antros pakopos).  
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2017 metais 4 tarptautinės ekspertų grupės įvertino 24 ekonomikos krypties  studijų programas (10 
programų - pirmos pakopos, 14 programų – antros pakopos), vykdomas  Vilniaus universitete, Kauno 
technologijos universitete, Mykolo Riomerio universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, 
Aleksandro Stulginskio universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Šiaulių universitete, Klaipėdos 
universitete, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete ir Vilniaus kolegijoje. 

21 programą ekspertai vertino teigiamai, 7 iš jų akredituotos 6 metams, 14 – 3 metams. 3 programos buvo 
siūloma akredituoti neigiamai. 

TEISĖS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ 

Teisės studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos pavadinimas 
Studijų pako-

pa (rūšis) 
Aukštoji 
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų 
suma 

6011KX004 Teisė  MA KSU Akredituoti 3 metams* 17 

6121KX001 Teisė ir finansai BA VDU Akredituoti 6 metams* 19 

6211KX019 Tarptautinė ir Europos sąjungos teisė MA VU Akredituoti 6 metams* 20 

6531KX008 Teisė PBA KK Akredituoti 3 metams* 14 

6531KX007 Teisė PBA UK Akredituoti 3 metams* 13 

6531KX006 Teisė PBA MK Neakredituoti* 10 
* Vertinimo procesai dar nėra baigti, todėl čia pateikiamas tik preliminarus įvertinimas.    

PBA – profesinio bakalauro studijos; BA – bakalauro studijos; MA – magistrantūros studijos. 

Iš viso teisės kryptyje įregistruotos 57 studijų programos.  Centras įvertino ir akreditavo 31 studijų programą, 
iš kurių: 17 studijų programų 6 metų laikotarpiui; 14 studijų programų 3 metų laikotarpiui (iš šio skaičiaus 1 
studijų programa buvo Centro neakredituota, nes trečią kartą iš eilės buvo įvertinta 3 metų akreditacijai). 
Įsigaliojus sprendimams dėl 2017 m. rudenį vertintų teisės krypties programų, būtų įvertinta šioje kryptyje 32 
studijų programos, iš kurių: 18 studijų programų 6 metų laikotarpiui; 13 studijų programų 3 metų 
laikotarpiui; 1 studijų programa – neakredituota. 

2017 m. ekspertai įvertino 6 teisės krypties programas: 3 universitetines (1 ištęstinę programą vykdomą 
Kazimiero Simonavičiaus universitete, 1 magistrantūros studijų programą Vilniaus universitete ir 1 bakalauro 
studijų programą Vytauto Didžiojo universitete) ir 3 kolegines studijų programas vykdomas Kauno, Utenos ir 
Marijampolės kolegijose. Iš visų 2017 m. vertintų programų ekspertai įvertino teigiamai 5 programas – 2 
programas 6 metų akreditacija ir 2 – 3 metų akreditacija. Neigiamai buvo įvertinta 1 studijų programa. 

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ  

Apskaitos studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos pavadinimas 
Studijų pako-

pa (rūšis) 
Aukštoji 
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų 
suma 

6531LX030 Buhalterinė apskaita PBA LVK Akredituoti 6 metams 18 

6531LX079 Buhalterinė apskaita PBA ŠVK Akredituoti 6 metams 18 

6531LX064 Buhalterinė apskaita PBA PK Akredituoti 6 metams 18 

6531LX092 Buhalterinė apskaita PBA KK Akredituoti 6 metams 19 

6531LX073 Buhalterinė apskaita PBA UK Akredituoti 6 metams 18 

6531LX067 Buhalterinė apskaita PBA MK Akredituoti 3 metams 16 

6211LX022 Apskaita ir auditas MA VU Neakredituoti 12 

Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose registruota 18 apskaitos krypties studijų programų: 13 jų 
kolegijose, 5 – universitetuose (2 iš jų – antros pakopos). Iš jų Centras įvertino ir akreditavo 7 studijų 
programas: 5 studijų programas 6 metų laikotarpiui; 1 studijų programą 3 metų laikotarpiui; 1 studijų 
programa buvo vertinta neigiamai ir neakredituota. 

Visos abiejų grupių vertintos koleginės studijų programos, išskyrus vieną, buvo įvertintos labai gerai, 
dažniausiai visoms vertinimo sritims skiriant po 3 balus, kas reiškia, jog sritis plėtojama sistemiškai. Tik vienos 
kolegijos atveju materialiosios bazės sričiai buvo skirti 4 balai (išskirtinė kokybė). Abi ekspertų grupės 
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pažymėjo, kad apskaitos krypties koleginės studijų programos yra saugios, reikalingos ir paklausios darbo 
rinkoje. 

Viena studijų programa buvo akredituota 3 metams. Pagrindiniai trūkumai buvo tikslų ir numatomų studijų 
rezultatų bei infrastruktūros srityse. Studijų rezultatus rekomenduota patikslinti ir sukonkretinti, pritaikant 
konkrečiai studijų programai, o materialioji bazė nurodyta kaip nešiuolaikiška ir nemotyvuojanti. 

Vienintelė vertinta antros pakopos apskaitos krypties studijų programa buvo neakredituota, pabrėžiant, jog 
joje trūksta moksliškumo, akademiškumo Ji buvo sulyginta su prieš tai vertintomis koleginėmis programomis, 
kurios ekspertams pasirodė netgi ir stipresnės bei labiau orientuotos į tikslą. Šiuo atveju studijų turinys bei 
programos vadyba buvo įvertinti neigiamai. Ekspertų grupė pabrėžė, kad apskaitos studijų programos turėtų 
būti dėstomos tik koleginiu lygmeniu. 

Verslo ir vadybos, turizmo ir poilsio, žmonių išteklių vadybos studijų kryptys  

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos pavadinimas 
Studijų pako-

pa (rūšis) 
Aukštoji 
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų 
suma 

6531LX015 Svetingumo vadyba PBA ILK Akredituoti 3 metams 13 

6531LX076 Verslo vadyba PBA UK Akredituoti 3 metams 15 

6581LX005 Svetingumo vadyba PBA UK Akredituoti 6 metams  18 

6211LX028 Tarptautinė projektų vadyba MA VU Akredituoti 6 metams  19 

6531LX020 Automobilių verslo vadyba PBA TTVAM Neakredituoti 10 

6531LX081 Įmonių ir įstaigų administravimas PBA ŠVK Akredituoti 6 metams 20 

6531LX083 Turizmas ir viešbučiai PBA ŠVK Akredituoti 6 metams  19 

6121LX033 Aviacijos vadyba BA KSU Akredituoti 3 metams 14 

6531LX047 Viešbučių ir restoranų verslas PBA VK Akredituoti 6 metams  19 

6531LX044 Tarptautinė prekyba PBA VK Akredituoti 3 metams 16 

6531LX014 Transporto verslo vadyba PBA VVK Akredituoti 6 metams  18 

6531LX003 Transporto ir logistikos verslas PBA AK Akredituoti 6 metams  19 

6211LX004 Tarptautinė vadyba MA LCC Akredituoti 3 metams 18 

6531LX089 Verslo vadyba PBA KK Akredituoti 3 metams 15 

6531LX093 Turizmo ir viešbučių vadyba PBA KK Akredituoti 3 metams 16 

612N20010 
Moderniųjų gynybos technologijų 
vadyba 

BA GJŽLKA Akredituoti 6 metams 19 

6211LX002 Žmonių išteklių vadyba MA GJŽLKA Akredituoti 6 metams  19 

6211LX030 Įmonių valdymas MA KTU Akredituoti 6 metams  19 

2017 metais penkios tarptautinės ekspertų grupės įvertino 7 vadybos, 4 verslo, 4 verslo ir vadybos, 2 turizmo 
ir poilsio bei 1 žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programas (14 programų – pirmos pakopos, 4 
programos – antros pakopos), vykdomas Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje, Utenos kolegijoje, Tarptautinėje teisės 
ir verslo aukštoje mokykloje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Vilniaus kolegijoje, Vilniaus verslo kolegijoje, 
Alytaus kolegijoje, Kauno kolegijoje, LCC Tarptautiniame universitete, Kazimiero Simonavičiaus universitete,  
Vilniaus universitete, Kauno technologijos universitete ir Generolo Jono Žemaičio karo akademijoje. 

17 programų ekspertai vertino teigiamai, 10 iš jų akredituotos 6 metams, septynios – 3 metams. Tuo tarpu 
viena vertinta pirmos pakopos koleginė programa buvo įvertinta neigiamai. 

Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose registruotos: 82 vadybos krypties studijų programos - 29 jų 
vykdomos kolegijose, 53 – universitetuose (37 iš jų – antros pakopos); 69 verslo krypties studijų programos - 
33 jų vykdomos kolegijose, 36 – universitetuose (18 iš jų – antros pakopos); 25 turizmo ir poilsio krypties 
studijų programos - 19 jų vykdomos kolegijose, 6 – universitetuose (6 iš jų – antros pakopos); 5 žmonių 
išteklių vadybos krypties studijų programos – visos vykdomos universitetuose (4 iš jų – antros pakopos). 

Vienintelė vertinta pirmos pakopos koleginė verslo krypties studijų programa buvo neakredituota, neigiamai 
įvertinus programos sandarą, materialiuosius išteklius bei vadybą. Ekspertų teigimu, nors programa suteikia 
socialinių mokslų bakalauro laipsnį, joje turėtų būti daugiau tiksliųjų dalykų, tai visų pirma aukštoji 
matematika (kurios programoje nėra) ir informacinės technologijos. Ekspertų grupės nuomone, techninių 
žinių gilinimas neišmanant pagrindinių dalykų ir didžiulis praktinių mokymų programoje trūkumas neleidžia 
paruošti gerai apmokytų, lengvai įsidarbinančių specialistų. Taip pat paminėta, jog trūksta įrangos, 
mokomosios medžiagos, duomenų bazių ir automobilių verslui būtinos literatūros. Ypač krinta į akis tai, kad 
nėra specialiai praktiniams užsiėmimams skirtų patalpų, o programos vadovybė nesiėmė jokių pastebimų 
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pastangų, kad būtų užtikrintas nuolatinis programos tobulinimas, pritaikant ją prie besikeičiančių darbo 
rinkos poreikių. 

SVEIKATOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ 

Farmacijos studijų kryptis 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programos pavadinimas 
Studijų pako-

pa (rūšis) 
Aukštoji 
mokykla 

Sprendimas dėl 
akreditavimo 

Balų 
suma 

6011GX003 Farmacija  VNT LSMU Akredituoti 6 metams 19 

6531GX036 Farmakotechnika PBA KK Akredituoti 6 metams 20 

PBA – profesinio bakalauro studijos; VNT – vientisosios studijos. 

Farmacijos studijų kryptyje Lietuvoje iš viso yra vykdomos 3 studijų programos: 2 vientisųjų studijų 
programos vykdomos VU ir LSMU bei viena koleginių studijų programa vykdoma Kauno kolegijoje.  

2017 m. vertintos programos akredituotos 6 metų laikotarpiui, o likusi viena programa, vykdoma VU, yra 
nauja studijų programa, kuri dar nebuvo vertinta kaip vykdoma. 

 

______________________ 
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Aukštųjų mokyklų pavadinimų santrumpos 
 

Universitetai Kolegijos 

ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas AK – Alytaus kolegija 

EHU – Europos humanitarinis universitetas ILK – Šv. Ignaco Lojolos kolegija 

KSU – Kazimiero Simonavičiaus universitetas KK – Kauno kolegija 

KTU – Kauno technologijos universitetas KOK –Kolpingo kolegija 

KTK – Kauno technikos kolegija KU – Klaipėdos universitetas 

KVK – Klaipėdos verslo kolegija LCC – LCC tarptautinis universitetas 

LEU – Lietuvos edukologijos universitetas LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas MK – Marijampolės kolegija 

MRU – Mykolo Romerio universitetas PK – Panevėžio kolegija 

SMK – Socialinių mokslų kolegija ŠU – Šiaulių universitetas 

ŠVK – Šiaulių valstybinė kolegija UK – Utenos kolegija 

VDA – Vilniaus dailės akademija VDK – Vilniaus dizaino kolegija 

VKK – Vilniaus kooperacijos kolegija VK – Vilniaus kolegija 

VDU – Vytauto Didžiojo universitetas VTDK – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas VVK – Vilniaus verslo kolegija 

VU – Vilniaus universitetas ŽK – Žemaitijos kolegija 

VU TVM – Vilniaus universiteto tarptautinio verslo 

mokykla 
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