
Studijų pasirinkimas  

Lietuvoje ir užsienyje: ką svarbu žinoti 



Studijos – kaip prekė: kad gerai pasirinktumėte, 
turite būti išmanūs vartotojai. Tik apgalvotas 

studijų pasirinkimas užtikrins siekiamą rezultatą.  

 

Pranešimo tikslai: 

 - atskleisti aukštojo mokslo įvairovę 

   - supažindinti su aukštojo mokslo kokybe 

 - aptarti galimas problemas, papildyti sau ir 
kitiems užduodamų klausimų skaičių  

 
Atsakymus reikės surasti patiems! 



Kodėl reikia atsakingai rinktis studijas? 

• Švietimo sistemų skirtumai 

• Diplomų malūnai arba neegzistuojančios 

aukštosios mokyklos 

• Nelegaliai veikiančios aukštosios mokyklos 

• Kvalifikacijų įvairovė 

 



Šaltinis: www.aikos.smm.lt/                                                                           Šaltinis: www.nuffic.nl/ 

 

Švietimo sistemų skirtumai 

http://www.aikos.smm.lt/


Skirtingos švietimo sistemos tradicijos daro įtaką studijų 
turiniui, stiliui ir kt. 

 

Pasidomėk, nes studijų patirtis gali būti ne tai, ko tikiesi! 
 

Palyginkime: 

• JAV bakalauro programose vidutiniškai pusę dalykų 
sudaro ne studijų krypties dalykai 

• JK, Nyderlanduose - beveik visi dalykai studijų 
krypties 

• Lietuvoje - bendri dalykai apie 7 proc. 

 

Ką tai reiškia?  
 

 

Švietimo sistemų skirtumai 
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Mokyklos, 
apsimetančios 
pripažintomis 

„Esame akredituoti 
Pasaulinės 

akreditavimo 
organizacijos“ 

Rochville 
University 

Pripažintos 
mokyklos, 
siūlančios 

programas už 
formalios 

sistemos ribų 
 

Universidad 
Europea de Madrid 

Nepripažintos 
mokyklos, kurios 

to neslepia 

„Nesame 
akredituoti ir be to  
esame geriausi“ 

University of the 
Nations 

„Diplomų 
malūnai“ 

„Įsigyk diplomą 
ypatingomis 
sąlygomis už 

ypatingą kainą“ 

Shepperton 
University 

Nelegaliai veikiančios institucijos 

http://www.rochvilleuniversity.org/Rochville/abtRoch.htm
http://www.rochvilleuniversity.org/Rochville/abtRoch.htm
http://www.rochvilleuniversity.org/Rochville/abtRoch.htm
http://www.uem.es/es/oferta-academica/postgrado/masteres-y-cursos
http://www.uem.es/es/oferta-academica/postgrado/masteres-y-cursos
http://www.uem.es/es/oferta-academica/postgrado/masteres-y-cursos
http://www.uem.es/es/oferta-academica/postgrado/masteres-y-cursos
http://www.uem.es/es/oferta-academica/postgrado/masteres-y-cursos
http://www.uem.es/es/oferta-academica/postgrado/masteres-y-cursos
http://www.uem.es/es/oferta-academica/postgrado/masteres-y-cursos
http://www.uofnkona.edu/
http://www.uofnkona.edu/
http://www.uofnkona.edu/
http://www.uofnkona.edu/
http://www.uofnkona.edu/
http://www.uofnkona.edu/
http://www.uofnkona.edu/
http://www.hep.uiuc.edu/home/g-gollin/oregon_north_dakota/shepperton/about_us.htm
http://www.hep.uiuc.edu/home/g-gollin/oregon_north_dakota/shepperton/about_us.htm
http://www.hep.uiuc.edu/home/g-gollin/oregon_north_dakota/shepperton/about_us.htm


 Ką siūlo  

nelegaliai veikiančios institucijos?  

- Ypač lankstų mokymosi grafiką 

-Trumpesnę, nei įprasta, studijų trukmę 

- Žemus stojimo reikalavimus 

- Diplomą galima gauti greitai ir lengvai 

- Kalbama apie tarptautinį pripažinimą 
- Svetainės adresas baigiasi “.com” ar “.org” 
- Svetainėje pateikiami diplomų pavyzdžiai 

- Trūksta detalesnės akademinės 
informacijos 

... 

http://www.michigan.gov/documents/Non-accreditedSchools_78090_7.pdf
http://www.michigan.gov/documents/Non-accreditedSchools_78090_7.pdf
http://www.michigan.gov/documents/Non-accreditedSchools_78090_7.pdf


6/25/2015 



Aukštojo mokslo kokybė 

Aukštąjį mokslą prižiūri valstybė:  

 - licencijos, 

 - kokybės užtikrinimo agentūros ir pan. 

Kai aukštoji mokykla ar jos programa atitinka priežiūros 
reikalavimus, ji laikoma pripažinta ar akredituota 

 

Pasidomėk: 

• Ar užsienio aukštoji mokykla pripažinta savo šalyje? 

• Kokio lygmens studijas turi teisę siūlyti? 

• Ar studijų programa yra akredituota? 
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Kokybės užtikrinimo sistemų įvairovė 

KAS ATLIEKA? 

– kokybės užtikrinimo agentūros 

(privačios/valstybinės, 

nacionalinės/regioninės, profesinės) 

– aukštųjų mokyklų asociacijos (pvz., 

Japonija) 

TIPAI: 

– institucinis (nacionalinis, 

regioninis, specializuotas)  

– studijų/mokymo programų 

(dar vadinamas profesiniu) 

 

Kokia išorinė kokybės užtikrinimo sistemos terminija vartojama? 

    akreditavimas, pripažinimas, validavimas, registravimas, patvirtinimas,..  
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Kokybės užtikrinimo terminija 

Pripažinimas: 

Įprastai tai teisės 

vykdyti mokymo 

(studijų) veiklą 

suteikimas  

 

Akreditavimas: 

atitikimo šalyje 

keliamiems 

minimaliems 

kokybės 

reikalavimams 

patvirtinimas 

 

Oficialus teisinis statusas/ priklausomumas 
formaliai švietimo sistemai:  

leidimas (licencija), įgaliojimas, 

įregistravimas (ar kt.) vykdyti mokymo 

(studijų) veiklą pagal tam tikras programas. 

 

 

Institucijos/programos kokybės bei 

studentų parengimo kokybės patvirtinimas, 

teisė išduoti pripažįstamas kvalifikacijas bei 

valstybinio pavyzdžio (jei tokie nustatyti) 

diplomus.  
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Visos studijų programos Lietuvoje: 

www.aikos.smm.lt/ 

2015-06-17 



Visos studijų programos Lietuvoje: 

www.aikos.smm.lt/ 
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Kiekviena programa turi savo kodą 

Programa priskiriama sričiai ir 

krypčiai 

Baigus programą, suteikiamas 

kvalifikacinis laipsnis. Gali būti 

suteikiama ir kvalifikacija. 

Programa turi nustatytą apimtį – tam 

tikrą numatytą trukmę, kiek 

studentas turės dirbti, kad pasiektų 

studijų rezultatus. Apimtis 

matuojama kreditais. 

Programos akreditavimo terminas 

nurodo, iki kada aukštajai mokyklai 

suteikta teisė ją vykdyti 



Aukštųjų mokyklų ir studijų programų 

akreditavimas Lietuvoje 

• Akredituojama: 

– Aukštųjų mokyklų veikla – po išorinio vertinimo 

– Vykdomos studijų programos – po išorinio vertinimo 

– Naujos studijų programos – po supaprastinto arba 

išorinio vertinimo 

 

Visus aukštųjų mokyklų ir daugumą studijų programų 

išorinių vertinimų atlieka SKVC 
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Kur rasti informacijos apie studijų programų kokybę? 

• Jei programa nevertinta (ypač jei ji nauja!), 

išnagrinėkite kuo daugiau įvairios 

informacijos: 
– Studentų atsiliepimai: panašių programų studentai, studentų 

atstovybė; 

– Aukštosios mokyklos patirtis vykdant panašias studijų 

programas; 

– Visa informacija, kurią galite rasti aukštosios mokyklos 

tinklalapyje, sužinoti per atvirų durų dienas. 

• Jei programa vertinta: www.skvc.lt 
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http://www.skvc.lt/


Ką studentai 
žinos ir 

gebės, baigę 
studijas 

Kokie dalykai 
studijuojami, 

kaip jie 
paskirstyti 

Koks dalykų 
turinys, kokie 

metodai 
taikomi 

Kokia 
dėstytojų 

kvalifikacija, 
mokslo 

pasiekimai 

Kaip 
teikiama 
pagalba 

studentams 

Ar studentai 
dalyvauja 

mokslinėje, 
meninėje 
veikloje 
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Ar pakanka 
patalpų, 
įrangos, 
knygų, 

elektroninių 
išteklių... 

Kokios 
praktikos, 

mainų 
galimybės 

Kaip 
vertinami 
studentų 

pasiekimai 

Ką veikia 
absolventai 

Kaip 
renkamas ir 
naudojamas 
grįžtamasis 

ryšys 

... 

Kaip vertinamos studijų programos 
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2015-06-17 

SKVC įvertintų programų vertinimo išvados: 

www.skvc.lt 
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SKVC įvertintų programų vertinimo išvados: 

www.skvc.lt 



Vertinimo išvadose: 

• Išsami programos 

analizė pagal sritis 

• Rekomendacijos 

programai tobulinti 

• Įvertinimas balais 
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SKVC įvertintų programų vertinimo išvados: 

www.skvc.lt 



• 4 balai – labai gerai 

• 3 balai – gerai 

• 2 balai – patenkinamai 

• 1 balas – nepatenkinamai 

 
Programai gali būti suteikta 

akreditacija 6 arba 3 metams 

 

Programa taip pat gali būti 

neakredituota 
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2015-06-17 

SKVC įvertintų programų vertinimo išvados: 

www.skvc.lt 



Kvalifikacijų įvairovė 

•LIETUVOJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•Profesinis bakalauras 
•Bakalauras 

•JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE 

 

•Certificate of Higher Education Higher 
National Certificate 

•Higher National Diploma 

•Diploma of Higher Education 
Foundation Degree 

•Graduate Certificate  

•Graduate Diploma 

•Professional Graduate Certificate in 
Education  

•Bachelors Degree 

•Bachelors Degree with Honours 



 

 

Bakalauras, 

magistras, 

specialistas... 

 

Diplomas, 

pažymėjimas, 

sertifikatas... 

 

Koledžas, universitetas, 

mokykla... 

Kvalifikacijų įvairovė 



Svarbu rinktis ne tik pagal studijų programos pavadinimą, 
bet ir pagal seikiamą kvalifikaciją (laipsnį ir pan.). 

 

Kvalifikacija rodo: 

 - studijų paskirtį ir profilį 

 - programos struktūrą 

 - tolesnes jūsų galimybes 

 

AP, Laurea, Maîtrise– kas tai? 
 

Nepasikliaukite tik pavadinimais: 

 - Master of Arts Škotijoje yra bakalauras 

 - Juris Doctor nėra mokslo daktaro laipsnis  

 

Kvalifikacijų įvairovė 



Į ką atkreipti dėmesį? 

?  Ar aukštoji mokykla pripažinta savo šalyje? 

?  Kokio lygmens studijas turi teisę siūlyti?  

?  Ar turi teisę siūlyti studijas šalyje, kurioje veikia? 

?  Ar studijų programa akredituota? 

?  Ar siūloma programa tikrai aukštojo mokslo? 

?  Kokia yra kvalifikacijos vieta šalies švietimo sistemoje?  

?  Kokie priėmimo reikalavimai?  

?  Kokios tolesnės akademinės teisės? 

? ... 

 

Taip pat Lietuvoje: jei studijų programa buvo vertinta, 
pasidomėkite jos vertinimo išvadomis. 

 



Kur ieškoti informacijos? 

www.skvc.lt/  Lietuvos aukštųjų mokyklų ir studijų programų kokybė 

 Lietuvos studijų programų išorinio vertinimo išvados 

 Užsienio kvalifikacijų pripažinimas Lietuvoje 

www.aikos.smm.lt/  Lietuvoje pripažintos aukštosios mokyklos 

 Lietuvoje registruotos studijų programos 

www.enic-naric.net/  Užsienio šalių švietimo sistemos 

 Pripažintos užsienio aukštosios mokyklos 

 Užsienio aukštojo mokslo kokybės užtikrinimas 

 Lietuvoje įgyto išsilavinimo pripažinimas užsienyje 

Nepasikliauk vien aukštosios mokyklos ar jos tarpininkų informacija 
 

Patikimiausi šaltiniai – nesuinteresuotos institucijos  
 

Rink informaciją iš bent kelių skirtingų  šaltinių: aukštosios mokyklos, 
nacionalinio informacijos centro, šalies švietimo ministerijos ar 
kokybės užtikrinimo agentūros ir kt. 

 



Sėkmės  

renkantis aukštojo mokslo studijas! 

Iškilus klausimams, kreipkis  į: 
  - SKVC (enicnaric@skvc.lt) 

  - užsienio šalies informacijos centrą 
(www.enic-naric.net/) 

 

mailto:enicnaric@skvc.lt
http://www.enic-naric.net/
http://www.enic-naric.net/
http://www.enic-naric.net/

