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Numatomas rezultatas Lėšų šaltinis

Paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis 

susijusią veiklą gauti vertinimas

pagal 

poreikį
IVS R. Penkauskienė

Vertinimo išvados (paraiškų, gautų iki 2021-09-01; 

po 2021-09-02 gautų paraiškų - pradėtas vertinimo 

procesas)

valstybės biudžetas

R. Blusevičienė
Atliktas Klaipėdos universiteto išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

R. Blusevičienė
Atliktas Utenos kolegijos išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

J. Revaitienė

Atliktas Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos 

išorinis vertinimas, priimtas sprendimas dėl 

akreditavimo

J. Revaitienė

Atliktas ISM vadybos ir ekonomikos universiteto 

išorinis vertinimas, priimtas sprendimas dėl 

akreditavimo

J. Revaitienė
Atliktas Lietuvos verslo kolegijos išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

J. Revaitienė

Pradėtas Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios 

mokyklos išorinis vertinimas, įvykęs vizitas į 

aukštąją mokyklą

J. Revaitienė
Pradėtas A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos 

išorinis vertinimas, įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

IVS

Studijų kokybės vertinimo centro tarybos 

2021 m. kovo 17 d. protokolu Nr. TP-2

Aukštųjų mokyklų 

veiklos kokybės 

užtikrinimo 

įgyvendinimas pagal 

atnaujintą išorinio 

vertinimo sistemą

IV

Aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas ir 

akreditavimas

III

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO 2021 M. DARBO PLANAS

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

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

SKVC KAIP IŠORINIO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO AGENTŪROS VEIKLOS

AMIS-3

SUDERINTA

1. Skatinti 

Lietuvos 

aukštųjų 

mokyklų veiklos 

kokybę, jų 

kokybės kultūrą 

bei gerinti 

informuotumą



J. Revaitienė
Pradėtas Kolpingo kolegijos išorinis vertinimas, 

įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

R. Blusevičienė
Pradėtas Panevėžio kolegijos išorinis vertinimas, 

įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

R. Blusevičienė
Pradėtas Vilniaus dailės akademijos išorinis 

vertinimas, įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

R. Blusevičienė
Pradėtas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

išorinis vertinimas, įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

J. Revaitienė
Pradėtas Alytaus kolegijos išorinis vertinimas, įvykęs 

vizitas į aukštąją mokyklą

I SVS E. Markevičius
Priimti sprendimai dėl 2020 m. II pusmetį vertintų 

aštuonių studijų krypčių akreditavimo 
AMIS-3

O. Charževskytė
Atliktas energijos inžinerijos studijų krypties išorinis 

vertinimas, priimtas sprendimas dėl akreditavimo 

E. Keturakytė
Atliktas kino studijų krypties išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo 

E. Markevičius
Atliktas lingvistikos studijų krypties išorinis 

vertinimas, priimta sprendimas dėl akreditavimo 

O. Charževskytė
Atliktas mitybos studijų krypties išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo 

D. Suchockaitė
Atliktas muzikos studijų krypties išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

E. Keturakytė
Atliktas religijos studijų krypties išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

D. Markevičius
Atliktas rinkodaros studijų krypties išorinis 

vertinimas, priimtas sprendimas dėl akreditavimo

O. Šakalienė
Atliktas sociologijos studijų krypties išorinis 

vertinimas, priimtas sprendimas dėl akreditavimo

A. Grigaitė
Atliktas teatro studijų krypties išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

N. Bogdanova
Atliktas žurnalistikos studijų krypties išorinis 

vertinimas, priimtas sprendimas dėl akreditavimo

E. Markevičius
Vykdomas aplinkos inžinerijos studijų krypties 

išorinis vertinimas, įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

O. Charževskytė
Vykdomas aplinkotyros inžinerijos studijų krypties 

išorinis vertinimas, įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

N. Bogdanova
Vykdomas biologijos studijų krypties išorinis 

vertinimas, įvykes vizitas į aukštąją mokyklą

O. Charževskytė
Vykdomas ekologijos studijų krypties išorinis 

vertinimas, įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

D. Markevičius
Vykdomas fizikos studijų krypties išorinis 

vertinimas, įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

SVS

SVS

I-III AMIS-3

AMIS-3II-IV

IVS

Aukštųjų mokyklų 

veiklos kokybės 

užtikrinimo 

įgyvendinimas pagal 

atnaujintą išorinio 

vertinimo sistemą

IV

Aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas ir 

akreditavimas

Studijų krypčių išorinis vertinimas ir 

akreditavimas

AMIS-3

1. Skatinti 

Lietuvos 

aukštųjų 

mokyklų veiklos 

kokybę, jų 

kokybės kultūrą 

bei gerinti 

informuotumą



O. Šakalienė
Vykdomas informacijos paslaugų studijų krypties 

išorinis vertinimas, įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

E. Keturakytė
Pradėtas maisto studijų studijų krypties išorinis 

vertinimas, įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

A. Grigaitė
Vykdomas medicinos technologijų studijų krypties 

išorinis vertinimas, įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

E. Markevičius
Vykdomas statybos inžinerijos studijų krypties 

išorinis vertinimas, įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

A. Grigaitė
Vykodomas statistikos studijų krypties išorinis 

vertinimas, įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

O. Šakalienė

Vykdomas vertimo studijų krypties išorinis 

vertinimas (vertina tarptautinė ekspertų grupė), 

įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą 

O. Šakalienė

Vykdomas vertimo studijų krypties gestų kalbos 

programos išorinis vertinimas (vertina nacionalinė 

ekspertų grupė), įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą 

A. Grigaitė,

N. Bogdanova, 

E. Markevičius

Pradėtas verslo studijų krypties išorinis vertinimas, 

suformuota ekspertų grupė 

E. Keturakytė,

D. Suchocakaitė

Pradėtas turizmo ir poilsio studijų krypties išorinis 

vertinimas, suformauota ekspertų grupė 

D. Markevičius 
Pradėtas viešojo administravimo studijų krypties 

išorinis vertinimas, suformuota ekspertų grupė

O. Charževskytė
Pradėtas biotechnologijos studijų krypties išorinis 

vertinimas, suformuota ekspertų grupė

E. Ketrakytė
Pradėtas bioinžinerijos studijų krypties išorinis 

vertinimas, suformuota ekspertų grupė

O. Šakalienė

Pradėtas polimerų ir tekstilės technologijos  studijų 

krypties išorinis vertinimas, suformuota ekspertų 

grupė

O. Šakalienė
Pradėtas visuomenės saugumo studijų krypties 

išorinis vertinimas, suformuota ekspertų grupė

D. Suchockaitė
Pradėtas genetikos studijų krypties išorinis 

vertinimas, suformuota ekspertų grupė

A. Grigaitė
Pradėtas miškininkystės studijų krypties išorinis 

vertinimas, suformuota ekspertų grupė

O. Charževskytė
Pradėtas veterinarijos studijų krypties išorinis 

vertinimas, suformuota ekspertų grupė

J. Revaitienė
Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos įvykę 

posėdžiai ir priimti sprendimai

N. Bogdanova
Studijų vertinimo komisijos įvykę posėdžiai ir 

priimti sprendimai

AMIS-3

SVS

SVSIII-IV

AMIS-3

IVS, SVS

II-IV

Aukštųjų mokyklų 

veiklos kokybės 

užtikrinimo 

įgyvendinimas pagal 

atnaujintą išorinio 

vertinimo sistemą

I-IV
SKVC priimamų sprendimų skaidrumo ir  

objektyvumo užtikrinimas

Studijų krypčių išorinis vertinimas ir 

akreditavimas

1. Skatinti 

Lietuvos 

aukštųjų 

mokyklų veiklos 

kokybę, jų 

kokybės kultūrą 

bei gerinti 

informuotumą

AMIS-3



D. Markevičius
Apeliacinės komisijos įvykę posėdžiai ir priimti 

sprendimai
valstybės biudžetas

Nacionalinės studentų apklausos
pagal 

poreikį
SVS A. Grigaitė

Atliktos 2 apklausos, ruošiantis 21 krypties 

vertinimams
AMIS-3

I-II A. Leskauskaitė

Priimti sprendimai dėl 2020 m. pabaigoje pateiktų  

10 ketinamų vykdyti studijų programų 

įvertinimo/akreditavimo

A. Leskauskaitė
Įvertintos iki 2021-09-01 pateiktos ketinamos 

vykdyti studijų programos

A. Leskauskaitė
Įvertintos iki 2021-09-01 pateiktos rezidentūros 

ketinamos vykdyti studijų programos

SVS A. Leskauskaitė

Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos ir 

Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo 

metodikos atnaujinimas dėl trumpųjų studijų 

vertinimo

IVS R. Penkauskienė
Aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo metodikos 

atnaujinimas dėl paskesnės veiklos

I, III R. Penkauskienė

Suorganizuotos 6 konsultacijos aukštosioms 

mokykloms (aukštųjų mokyklų veiklos savianalizės 

rengėjams)

II, IV
J. Revaitienė, 

R. Blusevičienė

Suorganizuoti 6 mokymai aukštųjų mokyklų veiklą 

vertinantiems ekspertams iš užsienio 

I-IV A. Leskauskaitė
Suorganizuoti 4 seminarai studijų krypčių 

savianalizių rengėjams 

pagal 

poreikį

A. Leskauskaitė,

N. Bogdanova

Suorganizuoti bent vieni mokymai studijų kryptis 

vertinantiems ekspertams iš užsienio 

III A. Grigaitė
Suorganizuoti 1 mokymai studentams (išorinio 

vertinimo ekspertų grupių nariams)

pagal 

poreikį
A. Leskauskaitė

Suorganizuoti bent dveji mokymai ekspertams 

(ketinamų vykdyti studijų programų vertinimui) iš 

Lietuvos

IV
A. Valeikienė, R. 

Penkauskienė
Suorganizuota 1 tarptautinė konferencija

II, IV
R. Blusevičienė,

D. Markevičius

Suorganizuoti 2 kokybės forumai aukštųjų mokyklų 

kokybės darbuotojams

III D. Markevičius Suorganizuotas 1 forumas studentams

III, IV  SVS, IVS
A. Leskauskaitė,

R. Penkauskienė

Parengtos ir įvairiais kanalais paviešintos ne mažiau 

kaip 2 teminės analizės
AMIS-3

IV N. Bogdanova
Paviešintos 2020 m. įvertintų  ketinamų vykdyti 

studijų programų Pažangos ataskaitos

I E. Markevičius
Parengta ir paviešinta kasmetinė studijų krypčių 

rodiklių stebėsenos analizė

SVS

AMIS-3

AMIS-3

valstybės 

biudžetas

AMIS-3
Ketinamų vykdyti studijų programų išorinis 

vertinimas

IVS, SVS

Aukštųjų mokyklų 

veiklos kokybės 

užtikrinimo 

įgyvendinimas pagal 

atnaujintą išorinio 

vertinimo sistemą

Kokybės kultūros 

kūrimas 

IVS, SVS

I-IV

pagal 

poreikį

SKVC priimamų sprendimų skaidrumo ir  

objektyvumo užtikrinimas

Vertinimo ir stebėsenos rezultatų analizė ir 

sklaida skirtingoms SKVC auditorijoms

Renginių organizavimas ir aukštųjų mokyklų 

konsultavimas

Teisės aktų atnaujinimas 
pagal 

poreikį

1. Skatinti 

Lietuvos 

aukštųjų 

mokyklų veiklos 

kokybę, jų 

kokybės kultūrą 

bei gerinti 

informuotumą

SVS



I-IV projekto komanda A. Valeikienė

Pasiūlyti rodikliai vidinėms aukštųjų mokyklų 

kokybės sistemoms, siekiant harmonizuoti aukštųjų 

mokyklų Europoje praktikas

SMART-QUAL 

lėšos, valstybės 

biudžeto lėšos

IV IVS R. Blusevičienė

Aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo išvados 

patalpintos Švietimo ir mokslo institucijų registre bei 

paviešintos Atviroje informavimo, konsultavimo ir 

orientavimo sistemoje

valstybės biuždetas

I-IV SVS, IVS A. Grigaitė
EQAR, NŠA, 

Asseco Lietuva

Užtikrintas SKVC atliktų vertinimo rezultatų 

viešinimas EQAR išvadų bazėje (DEQAR). Prisidėta 

prie registrų parengimo sąsajai su DEQAR. Įvykdyti 

kiti DEQAR CONNECT projekto įsipareigojimai 

pagal poreikį.

DEQAR 

CONNECT, 

valstybės biuždeto 

lėšos

I projekto komanda J. Kovalenko
Švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinimui 

pateikti 3 nauji studijų krypčių aprašai

II projekto komanda J. Kovalenko

Apmokyti aukštųjų mokyklų atstovai (studijų 

programų rengėjai ir vykdytojai, socialiniai 

partneriai – 100 asmenų)

Anksčiau patvirtintų studijų krypčių aprašų 

atnaujinimas
I projekto komanda J. Kovalenko

Švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinimui 

pateikti 10 atnaujintų studijų krypčių aprašų
SKAR-3

Paruoštas tarptautiškumo kokybės vertinimo 

instrumentas
IV

SVS, IVS, KVS, 

TBRS

N. Bogdanova, 

R. Žilinskaitė, J. 

Revaitienė

Parengta metodika aukštųjų mokyklų vertinimams 

pagal atitiktį Kokybės gairėms dėl užsienio studentų 

pritraukimo ir studijų tarptautiškumo

valstybės biudžetas

IV IVS
A. Valeikienė, 

R. Penkauskienė
VU, LSMU Parengta paraiška Lietuvos pripažinimui NCFMEA

IV IVS

A. Valeikienė, 

R. Penkauskienė, 

R. Blusevičienė

VU, LSMU
Pateikta paraiška Lietuvos pripažinimui Pasaulinės 

medikų švietimo federacijos (WFME) standartams

Užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo 

vykdymas
I-IV KVS G. Katilauskienė

Atlikta pagal poreikį nuosekliai taikant  Lisabonos 

pripažinimo konvencijos įgyvendinimo gerąją 

praktiką  

valstybės biudžetas

Rekomendacijų dėl užsienio kvalifikacijų 

teikimas Lietuvos aukštosioms mokykloms ir 

darbdaviams

I-IV KVS R. Žilinskaitė

Atlikta pagal poreikį nuosekliai taikant  Lisabonos 

pripažinimo konvencijos įgyvendinimo gerąją 

praktiką  

valstybės biudžetas

Mokyklos dalykų atitikmenų nustatymas ir 

pažymių pervedimas pretenduojantiems į 

valstybės finansuojamas Lietuvos aukštųjų 

mokyklų pirmos pakopos ir vientisųjų studijų 

programų vietas

III-IV KVS K. Sutkutė

Atlikta pagal poreikį nuosekliai taikant Lisabonos 

pripažinimo konvencijos įgyvendinimo gerąją 

praktiką  

valstybės biudžetas

valstybės biudžetas

SKAR-3

Pasirengta vertinimui ir pademonstruotas 

Lietuvos medicinos studijų krypties kokybės 

užtikrinimo atitikimas tarptautiniams kokybės 

reikalavimams

Išskirtinės kokybės 

skatinimas

Kokybės kultūros 

kūrimas 

Naujų studijų krypčių aprašų rengimas

Vertinimo ir stebėsenos rezultatų analizė ir 

sklaida skirtingoms SKVC auditorijoms

SKVC KAIP AKADEMINĖS INFORMACIJOS IR PRIPAŽINIMO CENTRO VEIKLOS

Užbaigtas studijų 

krypčių aprašų 

sistemos sukūrimas, 

nustatyti 

reikalavimai 

programų pagal 

kryptis rengimui ir 

vertinimui, 

užtikrinant būtiną 

studijų kokybę

1. Skatinti 

Lietuvos 

aukštųjų 

mokyklų veiklos 

kokybę, jų 

kokybės kultūrą 

bei gerinti 

informuotumą

2. Kurti 

palankias laisvo 

asmenų judėjimo 

sąlygas 

Užsienio kvalifikacijų 

vertinimas ir 

susijusių paslaugų 

teikimas 



Užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo 

procesų įgaliotose aukštosiose mokyklose 

peržiūra ir tobulinimas

IV projekto komanda K. Sutkutė

projekto partnerės 

KTU, LSMU,   

VDU, VGTU, VU

Tobulinimo proceso poveikio vertinimas  5 

įgaliotose aukštosiose mokyklose
KAPRIS2

III projekto komanda G. Katilauskienė
AK, KK, LMTA, 

VDA, VK 

Pasirengta akademiniam pripažinimui 4 neįgaliotose 

aukštosiose mokyklose
KAPRIS2

I projekto komanda R. Žilinskaitė
Konsultacinis reginys, skirtas pripažinimo procesų 

aukštosiose mokyklose įdiegimui ir tobulinimui 
KAPRIS2

Pripažinimo monitoringo peržiūra ir įtraukimas į 

išorinio kokybės užtikrinimo procedūras
I-IV projekto komanda

R. Žilinskaitė, 

A. Valeikienė
NŠA

Suorganizuoti vidiniai mokymai; papildyta SVS ir 

IVS ekspertų mokymų medžiaga dėl akademinio 

pripažinimo vykdymo; peržiūrėtas ir pakoreguotas 

SKVC teisės aktas dėl aukštųjų mokyklų akademinio 

pripažinimo priežiūros pasitelkiant Studentų registro 

duomenis; pateikti siūlymai ŠMSM įsakymui keisti.    

KAPRIS2, 

biudžeto lėšos

Gerosios praktikos sklaida Lietuvos aukštosiose 

mokyklose
I-IV projekto komanda K. Sutkutė Bent 2 renginiai  Lietuvos aukštosioms mokykloms KAPRIS2

Supaprastinto pripažinimo proceso diegimas 

atitinkamoms Europos aukštojo mokslo erdvėje 

teikiamoms kvalifikacijoms

I-IV projekto komanda Š. Šalkauskas EPE IS pritaikyta automatinio pripažinimo procesui KAPRIS2

I KVS A. Valeikienė ŠMSM

Prisidėta prie galutinio susitarimo tarp Baltijos ir 

Beniliukso šalių projekto parengimo; pasirašius 

sutartį - pradėtas taikyti automatinis pripažinimas 

Beniliukso šalims

valstybės biudžetas

I-IV KVS, TBRS A. Valeikienė ŠMSM

Parengti siūlymai MSĮ, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012-02-29 nutarimo Nr. 212 projekto 

pakeitimui

valstybės biudžetas

III KVS, TBRS A. Valeikienė ŠMSM, AM

Parengti ir ŠMSM pateikti siūlymai dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012-02-29 nutarimo Nr. 

212 projekto pakeitimo 

valstybės biudžetas

IV KVS 
G. Katilauskienė, 

R. Žiliskaitė
ŠMSM, AM

Pakeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-02-

29 nutarimą Nr. 212, patikslinta SKVC vertinimo 

metodika, patvirtinta Centro direktoriaus 2012-05-28 

įsakymu Nr. V-48 patvirtinta Išsilavinimo ir 

kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų 

pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 

švietimo programas, vertinimo metodika

valstybės biudžetas

Pasirengimas užsienio profesinio mokymo 

kvalifikacijų akademiniam pripažinimui SKVC
IV KVS R. Stasiulienė

Parengta ir ištestuota užsienio profesinio mokymo 

kvalifikacijų pripažinimo metodika, tam pritaikyta 

Elektroninė pripažinimo erdvė

KPMPC projekto 

lėšos, valstybės 

biudžetas

Siūlymai teisinės bazės, apimančios visų lygmenų 

formalių kvalifikacijų, pripažinimą, parengimui

Pagalba įdiegiant užsienio kvalifikacijų 

pripažinimo procesus neįgaliotose  aukštosiose 

mokyklose 

Užsienio 

kvalifikacijų, 

susijusių su 

aukštuoju mokslu, 

pripažinimo procesų 

vidinio ir išorinio 

kokybės užtikrinimo 

plėtra

Akademinio 

kvalifikacijų 

pripažinimo sistemos 

harmonizavimas

Automatinio 

kvalifikacijų 

pripažinimo plėtra
Automatinio pripažinimo įdiegimas

PARTNERYSČIŲ PUOSELĖJIMAS IR VEIKLOS GERINIMAS

2. Kurti 

palankias laisvo 

asmenų judėjimo 

sąlygas 



I-IV

administracija, 

IVS, SVS, KVS, 

TBRS

A. Šerpatauskas 

Dalyvauta Lietuvos universitetų rektorių 

konferencijos, Lietuvos kolegijų direktorių 

konferencijos, Lietuvos studentų sąjungos ir kitų 

studentų atstovybių renginiuose, svarstant 

pagrindinius su Centro uždaviniais susijusius 

klausimus

valstybės biudžetas

I-IV

administracija, 

IVS, SVS, KVS, 

TBRS

A. Valeikienė

Inicijuotos tikslinės konsultacijos su aukštosiomis 

mokyklomis, studentų atstovais ir kitomis 

institucijomis (susitikimai, fokus grupės) pagal 

poreikį

valstybės biudžetas

I-IV
administracija, 

KVS, TBRS
A. Šerpatauskas 

ŠMPF, 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerija, ŠMSM

Dalyvavimas tarpinstitucinėse darbo grupėse, 

komisijose ir pan. (Tarptautinių studijų komisija, 

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų 

pripažinimo apeliacinė komisija, Nacionalinė 

reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų 

pripažinimo taryba, Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir 

pripažinimo komisija).

valstybės biudžetas

I-IV
administracija, 

IVS, SVS, TBRS
A. Šerpatauskas ŠMSM, KU 

Dalyvavimas tarpinstitucinėse darbo grupėse, 

komisijose ir pan. (Europos universitetų tinklų 

iniciatyvų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė, 

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos 

priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo 

komisiją, KU projekto „Klaipėdos universitete 

vykdomų studijų kokybės gerinimas ir universiteto 

valdymo tobulinimas atliepiant miesto ir regiono 

poreikius“ priežiūros komitetas)

valstybės biudžetas

Dalyvavimas teisės aktų projektų rengime ir 

ekspertinės nuomonės teikimas
I-IV

administracija, 

IVS, SVS, KVS, 

TBRS

A. Šerpatauskas 

Pagal poreikį prisidėta politiką formuojančioms ir 

įgyvendinančioms institucijoms rengiant teisės aktų 

projektus ir pateikta dalykinė ekspertinė nuomonė

valstybės biudžetas

I-IV KVS A. Valeikienė

Aktyviai dalyvauta (pasisakant, moderuojant sesijas) 

visuose ENIC/NARIC tinklų jungtiniuose 

susitikimuose ir kitų tarptautinių organizacijų 

renginiuose

IV KVS G. Katilauskienė
Dalyvauta visuose NARIC tinklo metiniuose 

susitikimuose

Plėtojamas Baltijos šalių bendradarbiavimas II-III KVS A. Valeikienė
Suorganizuotas Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

ENIC/NARIC centrų susitikimas Lietuvoje
valstybės biudžetas

I-IV K. Sutkutė Rezultatai pagal projekto planą
ONREC, valstybės 

biudžetas

Kuriamos inovacijos pripažinime

Socialinės partnerystės 

Lietuvos aukštajame 

moksle plėtra

Kvalifikacijų akademinio pripažinimo tinkluose 

atstovauta Lietuva

Tarptautinio 

bendradarbiavimo 

akademinio 

pripažinimo srityje 

užtikrinimas ir plėtra

3. Partnerysčių 

puoselėjimas ir 

veiklos gerinimas

Bendradarbiavimas su aukštųjų mokyklų, 

studentų, darbdavių organizacijomis



I-IV projekto komanda K. Sutkutė Rezultatai pagal projekto planą

I-AR projekto 

lėšos, valstybės 

biudžetas  

I-IV projekto komanda K. Sutkutė Rezultatai pagal projekto planą
STACQ, valstybės 

biudžetas  

I-IV
administracija, 

IVS, SVS
A. Valeikienė

Dalyvauta visuose ENQA narių forumuose ir 

generalinėse asamblėjose (2 renginiai per metus)

I-IV
administracija, 

IVS, SVS
A. Valeikienė

Dalyvauta CEENQA generalinėje asamblėjoje ir 

susitikimuose kas 2 mėn.

II
administracija, 

IVS, SVS
A. Valeikienė

Pagal finansines galimybes dalyvauta INQAAHE 

konferencijoje

III
administracija, 

IVS, SVS
A. Valeikienė

Aktyviai dalyvauta metiniame Estijos, Latvijos ir 

Lietuvos kokybės agentūrų susitikime

III-IV
administracija, 

IVS, SVS
A. Valeikienė

Aktyviai dalyvauta bendrame Šiaurės ir Baltijos šalių 

kokybės agentūrų susitikime

I-IV
administracija, 

IVS, SVS
A. Valeikienė

Bent vienas SKVC darbuotojas kaip ekspertas 

įtrauktas į ENQA ekspertų sąrašą; kvietimas 

vertinimams ir (ar) konsultacijoms

I-IV
administracija, 

IVS, SVS
A. Valeikienė Prisidėta prie ENQA renginio organizavimo

I-IV
administracija, 

IVS, SVS
A. Valeikienė

Pasidalinta SKVC ir Lietuvos patirtimi tikslinių 

vizitų ir kitų priemonių pagalba (pagal poreikį)

I SVS, IVS, TBRS

A. Leskauskaitė, 

R. Penkauskienė, 

I.Vaiciukevičienė

Atnaujintos Užsienio aukšųjų mokyklų veiklos ir 

Užsienio aukštųjjų mokyklų studijų programų 

vertinimo metodikos

valstybės biudžetas

pagal 

poreikį
SVS, IVS

A. Leskauskaitė, 

R. Penkauskienė

Atlikti užsienio aukštųjų mokyklų ir (ar) jų vykdomų 

studijų programų vertinimai 
užsakovų lėšos

I-IV
savianalizės 

rengimo grupė
A. Valeikienė Sudaryta grupė ir atlikta savianalizė

I-III
savianalizės 

rengimo grupė
A. Valeikienė

Surinktas ir išanalizuotas grįžtamasis ryšys iš 

aukštųjų mokyklų, ekspertų, studentų

I TBRS I. Vaiciukevičienė Atliktas viešasis pirkimas

valstybės biudžetas

Gerosios praktikos kūrimas ir sklaida valstybės biudžetas

AMIS-3, valstybės 

biudžetas

AMIS-3, valstybės 

biudžetas

Centro veiklos 

tobulinimas 

savianalizės, išorinio 

vertinimo ir 

grįžtamojo ryšio 

pagrindu

Plėtojamas Baltijos ir Šiaurės šalių 

bendradarbiavimas

Tarptautinio 

bendradarbiavimo 

kokybės užtikrinimo 

srityje įgyvendinimas 

ir plėtra

Kuriamos inovacijos pripažinime

Lietuvos atstovavimas kokybės užtikrinimo 

profesiniuose tinkluose

Išorinių kokybės vertinimų užsienyje vykdymas

Tarptautinio 

bendradarbiavimo 

akademinio 

pripažinimo srityje 

užtikrinimas ir plėtra

Pasirengta SKVC kaip

kokybės agentūros išoriniam

ENQA koordinuojamam

vertinimui

3. Partnerysčių 

puoselėjimas ir 

veiklos gerinimas

ORGANIZACIJOS STIPRINIMAS



I-IV
Administracija, 

TBRS

E. Kozlovska, 

I. Žilinskaitė

Įvykę bent 2 bendrųjų kompetencijų tobulinimo 

mokymai tikslinėms darbuotojų grupėms
valstybės biudžetas

I-IV TBRS
J. Kovalenko, 

Saugos įgaliotinis

Įvykę bent 1 visų darbuotojų mokymai asmens 

duomenų saugos ir kibernetinio saugumo  

klausimais. Apmokomi visi nauji darbuotojai.

valstybės biudžetas

I-IV
Administracija, 

TBRS

E. Kozlovska, 

I. Žilinskaitė

Bent 4 darbuotojai, tobulinę kompetencijas 

išoriniuose mokymuose, iš viso 4 mokymai

valstybės 

biudžetas, projektų 

lėšos

I-IV
Administracija, 

IVS, KVS, SVS
A. Šerpatauskas 

Įvykę bent 2 dalykinių kompetencijų tikslinėms 

darbuotojų grupėms (pagal dvi Centro funkcijas) 

kėlimo renginiai, iš viso 2 renginių

valstybės 

biudžetas, projektų 

lėšos

I-IV Administracija E. Kozlovska

Įstaigos vadovas ir įstaigos vadovo  pavaduotojas bei 

vidurinės grandies vadovai sudalyvavę bent 

vienuose vadovams skirtuose mokymuose

valstybės biudžetas

I-IV projekto komanda A. Leskauskaitė Bent 9 darbuotojai baigė anglų kalbos mokymus projekto lėšos

pagal 

poreikį
KVS Š. Šalkauskas

100 proc. naujų darbuotojų apmokyti dirbti su 

Elektroninės pripažinimo erdvės informacine 

sistema; pavaduojančių darbuotojų mokymas pagal 

poreikį  

valstybės biudžetas

pagal 

poreikį

TBRS, IVS, SVS, 

KVS
E. Kozlovska

Mentorystės programos naujiems darbuotojams 

plėtra
valstybės biudžetas

pagal 

poreikį
IVS, SVS, KVS

R. Penkauskienė, 

A. Leskauskaitė, 

G. Katilauskienė

Specifinių dalykinių kompetencijų modelių (ENQA 

kompetencijų modelis kokybės užtikrinimo 

profesionalumui matuoti ir ENIC/NARIC tinklų 

kvalifikacijų vertintojo profilis) išbandymas

valstybės biudžetas

Darbuotojų bendradarbiavimo skatinimas I-IV
Administracija, 

TBRS

E.Kozlovska, 

I. Žilinskaitė
Organizuoti bent 2 renginiai darbuotojams valstybės biudžetas

Sudarytos galimybės įsitraukti į bendras Centro 

veiklas ir skatinamas glaudesnis 

bendradarbiavimas, stiprinant žinias ir įgūdžius

I-IV

Administracija, 

SVS, IVS, KVS, 

TBRS

A. Valeikienė, 

I. Vaiciukevičienė, 

R. Penkauskienė, 

G. Katilauskienė, 

A. Leskauskaitė

Sudarytos bent 2 naujos ir veiklą tęsia 3 darbo 

grupės, įtraukiant įvairių skyrių ir administracijos 

darbuotojus

valstybės biudžetas

4. Organizacijos 

stiprinimas

Didinti darbuotojų 

įsitraukimą per 

teigiamos darbo 

aplinkos kūrimą

Užtikrinti Centro 

veiklos uždaviniams 

įgyvendinti būtinų 

darbuotojų žinių ir 

gebėjimų vystymą

Kvalifikacijos kėlimo poreikių identifikavimas, 

prioritetinių sričių nustatymas ir mokymų 

organizavimas; grįžtamojo ryšio po mokymų 

rinkimas

Naujų darbuotojų atranka, darbuotojų integracija



Vidinės komunikacijos stiprinimas, užtikrinant 

efektyvų patikimos  informacijos pateikimą 
IV Administracija

Ryšių su 

visuomene 

specialistas, RSV, 

E. Kozlovska, 

I.Žilinskaitė 

Parengta ir įgyvendinama vidinės komunikacijos 

strategija
valstybės biudžetas

Tęsti Centro teikiamų paslaugų perkėlimą į 

elektroninę erdvę
I

Administracija, 

SVS, IVS, KVS, 

TBRS

E. Kozlovska
Centro priimti sprendimai, siunčiami raštai yra 

elektroniniai.
valstybės biudžetas

III-IV

Administracija, 

SVS, IVS, KVS, 

TBRS

Saugos įgaliotinis, 

J. Kovalenko

Dalyvauta Kibernetinio saugumo pratybose, 

patikrintas Informacijos saugumo politikos ir 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

veiksmingumas

valstybės biudžetas

I-IV

Administracija, 

SVS, IVS, KVS, 

TBRS

Saugos įgaliotinis, 

KSVG

Parengtas ir pagal finansines galimybes įgyvendintas 

Informacinių išteklių atnaujinimo planas

valstybės 

biudžetas, projektų 

lėšos

I-IV TBRS
E.Kozlovska, 

I. Žilinskaitė

Į elektroninę erdvę perkelti darbuotojų ir valstybės 

tarnautojų prašymai, prašymų derinimo procesas
valstybės biudžetas

I-IV TBRS
E. Kozlovska, 

I. Žilinskaitė

Į elektroninę erdvę perkelti direktoriaus įsakymai 

komandiruočių ir atostogų klausimais, įsakymų 

derinimo procesas

valstybės biudžetas

Centro finansinių 

išteklių užtikrinimas

Sudarytas ir su steigėju aptartas finansinių 

išteklių Centro veiklai užtikrinimo planas 
I-IV Administracija

N. Gokus, 

A. Šerpatauskas

Įgyvendinta ENQA ekspertų 2017 m. vertinimo 

rekomendacija

Identifikuotos tobulintinos veiklos sritys ir 

įgyvendintos korekcinės priemonės
I

Administracija, 

SVS, IVS, KVS, 

TBRS

R. Penkauskienė 
Atlikti 2 vidaus auditai; Parengta kasmetinė  Klientų 

aptarnavimo standarto įgyvendinimo ataskaita
valstybės biudžetas

Atnaujintas efektyvus vidaus kontrolės 

mechanizmas
III 

Administracija, 

TBRS, vyresnysis 

patarėjas, IVS, 

KVS ir SVS

A. Šerptauskas, 

R.Penkauskienė, 

A.Valeikienė, 

I. Vaiciukevičienė, 

N. Gokus

Parengtos vidaus kontrolės taisyklės; Atnaujintas 

kokybės vadovas
valstybės biudžetas

III-IV

Administracija, 

TBRS, vyresnysis 

patarėjas

G. Katilauskienė, 

I. Vaiciukevičienė

Parengtas SKVC korupcijos prevencijos planas bei 

jo įgyvendinimo priemonės

IV

Administracija, 

TBRS, vyresnysis 

patarėjas, IVS, 

KVS ir SVS

E. Kozlovska, 

I. Vaiciukevičienė, 

G. Katilauskienė

Vykdomas nuolatinis SKVC darbuotojų viešųjų ir 

privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių 

interesų konfliktų valdymo švietimas.

Užtikrinti Centro valdomos ir tvarkomos 

informacijos (ypatingą dėmesį skiriant Centro 

valdomiems asmens duomenims ir konfidencialiai 

informacijai) bei infrastruktūros  saugą

Optimizuoti vidinius administravimo procesus ir 

dokumentus, dalį jų valdant Dokumentų valdymo 

sistemoje

4. Organizacijos 

stiprinimas

Centro teikiamų 

paslaugų ir vidaus 

administravimo 

elektronizavimas 

Centro vidaus 

kontrolės sistemos  

stiprinimas

Didinti darbuotojų 

įsitraukimą per 

teigiamos darbo 

aplinkos kūrimą

Korupcijos prevencijos sistemos tobulinimas

valstybės biudžetas



I-IV

Administracija, 

TBRS, vyresnysis 

patarėjas, IVS, 

KVS ir SVS

E. Kozlovska, 

I. Vaiciukevičienė, 

G. Katilauskienė

Praplėstas Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo 

bei viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo 

antikorupcinės analizės ir vertinimo darbo grupės, 

sudarytos Studijų kokybės vertinimo centro 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-75 

mandatas; darbo grupė nuolat veikia, padeda atlikti 

interesų konfliktų prevenciją ir švietimą.

III

Administracija, 

TBRS, vyresnysis 

patarėjas, IVS, 

KVS ir SVS

G. Katilauskienė, 

I. Vaiciukevičienė

Detalizuota SKVC dovanų politika, aiškiai 

identifikuojant subjektus, elgesio modelį gaunant 

dovaną, dovanų įvertinimo, registravimo ir 

apskaitymo principus.

II 

Administracija, 

TBRS, vyresnysis 

patarėjas, IVS, 

KVS ir SVS

G. Katilauskienė, 

I. Vaiciukevičienė

Numatytos prevencijos priemonės galimam 

nepotizmui valdyti, peržiūrėjus  pavaldumo 

santykius, įvertinus sprendimų priėmimo „matricas“, 

užtikrinus konfidencialios informacijos apsaugą ir 

pan.

nuolat

Administracija, 

IVS, SVS, KVS, 

TBRS

Ryšių su 

visuomene 

specialistas

Reguliari, savalaikė informacijos sklaida 

socialiniuose tinkluose

nuolat

Administracija, 

IVS, SVS, KVS, 

TBRS

Ryšių su 

visuomene 

specialistas

Kartą per ketvirtį leidžiamas SKVC naujienlaiškis

pagal 

poreikį

Administracija, 

IVS, SVS, KVS, 

TBRS

Ryšių su 

visuomene 

specialistas

Operatyvus atsakymų į visuomenės, žiniasklaidos, 

aukštųjų mokyklų, darbdavių atstovų paklausimus 

teikimas bei konsultavimas

I-IV

Administracija, 

IVS, SVS, KVS, 

TBRS

Ryšių su 

visuomene 

specialistas

Paskelbtos SKVC atliktos analizės, apžvalgos, 

renginių santraukos  

Perkelti Centro tinklapį į portalą „Mano 

Vyriausybė“ (pagal bendrą planą)

pagal 

poreikį

Administracija, 

IVS, SVS, KVS, 

TBRS

Ryšių su 

visuomene 

specialistas

Centro tinklapis, sklandžiai veikiantis bendroje 

viešojo sektoriaus organizacijų platformoje 
valstybės biudžetas

SANTRUMPOS

a) teisės aktų pasikeitimai mokslo ir studijų srityje, taip pat viešajame administravime; AM Aukštosios mokyklos

b) personalo kaita Centre; IVS Institucinio vertinimo skyrius

c) darbuotojų nedarbingumas; KVS Kvalifikacijų vertinimo skyrius

4. Organizacijos 

stiprinimas

Skleisti objektyvią, 

aktualią, aiškią 

informaciją 

Centro vidaus 

kontrolės sistemos  

stiprinimas

SKVC VAIDMENS STIPRINIMAS

Sklandžiai veikianti šiuolaikiška SKVC interneto 

svetainė, kurioje skelbiama ir nuolat atnaujinama 

aktuali, aiški ir išsami informacija

Korupcijos prevencijos sistemos tobulinimas

valstybės biudžetas

valstybės biudžetas

nuolat

Patikimos, aktualios ir išsamios informacijos apie 

aukštojo mokslo kokybę, kvalifikacijų 

pripažinimą, tarptautiškumą taip pat SKVC 

misiją, tikslus, uždavinius, veiklą, renginius, 

susitikimus, vykdomus projektus ir kt. teikimas 

visuomenei ir suinteresuotoms šalims įvairiomis 

komunikacijos priemonėmis ir kanalais (SKVC 

interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, el. 

paštu, renginiuose)

Administracija, 

IVS, SVS, KVS, 

TBRS

Ryšių su 

visuomene 

specialistas

5. Stiprinti 

SKVC vaidmenį 

aukštojo mokslo 

kokybės 

puoselėjimo, 

kvalifikacijų 

pripažinimo ir 

aiškumo bei 

tarptautiškumo 

didinimo srityse, 

gerinant išorinę 

SKVC 

komunikaciją



d) papildomai deleguotos funkcijos; LRV Lietuvos Respublikos Vyriausybė

e) biudžetinio ir projektinio finansavimo galimi apribojimai; RSV grupė Ryšių su visuomene grupė

f) užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros; SVS Studijų vertinimo skyrius

g) tiekėjų vėlavimai dėl sutarčių vykdymo, trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas laiku ir tinkamai. ŠMSM Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

h) veiklai organizuoti būtini nepriimti aukštesnės galios teisės aktai TBRS Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius

i) teismų 

sprendimai

URM Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija

j) pandemija KSVG Kibernetinio saugumo valdymo grupė


