
 

Studijų kokybės vertinimo centro tarybos  

2021 m. veiklos ataskaita  

Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras, SKVC) kolegialus valdymo 

organas – Taryba 2021 m. posėdžiavo 5 kartus (2 kartus I ketvirtį, 1 kartą II ketvirtį ir 2 kartus IV 

ketvirtį) bei šia apimtimi įgyvendino 2021 m. veiklos tikslus: 

Veiklos tikslas Įgyvendinimo apimtis 

SKVC 2021 m. darbo plano svarstymas (I 

ketv.) 

Atlikta. Tarybos nariai svarstė SKVC 2021 m. 

darbo plano projektą, teikė siūlymus, po svarstymo 

plano projektui pritarė. 

SKVC veiklos sričių ir finansavimo 

perspektyvų svarstymas (I ketv.) 

Atlikta. Tarybos nariai SKVC veiklos ir 

finansavimo perspektyvas svarstė dviejuose 

posėdžiuose: 2021 m. kovo 17 d. ir 2021 m. 

balandžio 8 d. Nagrinėdama šį klausimą, Taryba 

susitiko su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto viceministru G. Jakštu. Tarybos nariai 

SKVC pateikė pasiūlymus dėl veiklų ir 

finansavimo perspektyvų plano tobulinimo, 

atstovavo Centrui šį planą pristatant Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrei. 

Studijų kokybės vertinimo centro veiklos 

2020 m. ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas 

(II ketv.);  

Atlikta. Taryba svarstė ir patvirtino SKVC pateiktą 

2020 m. ataskaitą. 

Reguliari darbo plano įgyvendinimo 

stebėsena (II-IV ketv.) 

Atlikta. Taryba užtikrino SKVC atskaitomybės 

įgyvendinimą, stebėdama institucijos 2021 m. 

darbo plano įgyvendinimo progresą. 

Kvalifikacijų akademinio pripažinimo 

teisinio reglamentavimo tobulinimas (II 

ketv.) 

Atlikta. Tarybos nariai, vertindami SKVC veiklos 

ir finansavimo perspektyvas, kompleksiškai 

nagrinėjo ir Centro siūlomus akademinio 

pripažinimo teisinio reglamentavimo pokyčius. 

Inovacijos akademiniame pripažinime, 

aukštojo mokslo kokybės užtikrinime ir 

tarptautiškume (III ketv.) 

Atlikta. Tarybos nariai, vertindami SKVC veiklos 

ir finansavimo perspektyvas, kompleksiškai 

nagrinėjo ir inovacijų akademiniame pripažinime, 

aukštojo mokslo kokybės užtikrinime ir 

tarptautiškume klausimus. 

Studijų krypčių aprašų aukštajame moksle 

parengimas ir taikymas (III ketv.) 

Atlikta. Tarybos nariai, vertindami SKVC veiklos 

ir finansavimo perspektyvas, kompleksiškai 

susipažino su studijų krypčių aprašų rengimo ir 



taikymo klausimais. 

SKVC narystės EQAR ir studijų kokybės 

vertinimo užsienyje aptarimas. 

Atlikta. Tarybos nariai, vertindami SKVC veiklos 

ir finansavimo perspektyvas, kompleksiškai 

nagrinėjo ir studijų kokybės vertinimo užsienyje 

galimybes. 

SKVC veiklos savianalizės rezultatų 

aptarimas (IV ketv.) 

Atlikta. Taryba susipažino su SKVC veiklos 

savianalizės suvestine, teikė siūlymus dėl šio 

dokumento tobulinimo. 

Centro darbo plano 2022 m. projekto 

svarstymas (IV ketv.) 

Atidėta. SKVC darbo plano 2022 m. svarstymas 

perkeltas į 2022 m. 

Akademinio pripažinimo ir kokybės 

užtikrinimo susiejimas (IV ketv.) 

Atlikta. Tarybos nariai, vertindami SKVC veiklos 

ir finansavimo perspektyvas, kompleksiškai 

nagrinėjo ir akademinio pripažinimo bei kokybės 

užtikrinimo procesų susiejimą. 
 

Taryba 2021 m. taip pat svarstė SKVC bendradarbiavimo su WFME (World 

Federation for Medical Education) galimybes ir finansavimą. 

Tarybos veiklos ataskaita patvirtinta Tarybos posėdyje, įvykusiame 2022 m. kovo 

30 d. (protokolu Nr. TP-2). 

 

Tarybos pirmininkas              prof. Kęstutis Petrikonis 

 

 


