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P R A T A R M Ė 

 

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC, Centras) misija 

– prisidėti prie aukštojo mokslo kokybės gerinimo 

Lietuvoje ir laisvo asmenų judėjimo pasaulyje. Misiją 

įgyvendiname dvejopai: veikdami kaip išorinio kokybės 

vertinimo agentūra (organizuojame studijų programų bei 

aukštųjų mokyklų vertinimą ir akreditavimą, vykdome 

paskesnę veiklą, teikiame konsultacijas, rengiame 

analizes) bei kaip akademinės informacijos centras, 

ENIC/NARIC narys (teikiame informaciją apie švietimo 

sistemas, atliekame su aukštuoju mokslu susijusių 

užsienio kvalifikacijų pripažinimą bei kitus su tuo 

glaudžiai susijusius darbus). 

2018 m. išrinkti nauji vadovai: strateginio valdymo 

organo – Tarybos – pirmininku tapo prof. Viktoras 

Senčila, pirmininko pavaduotoju išrinktas prof. Kęstutis 

Petrikonis. Metų eigoje pasikeitė ir Centro direktoriaus 

pareigas ėję asmenys: po 17-os darbo metų SKVC paliko Nora Skaburskienė, o į jos vietą Švietimo ir 

mokslo ministras paskyrė Almantą Šerpatauską. Iš dalies atsinaujino ir Centro patariančiųjų 

institucijų, sudarytų iš aukštojo mokslo socialinių partnerių – akademinės bendruomenės, studentų, 

veiklos pasaulio, kitų švietimo sektoriaus organizacijų – nariai: Studijų vertinimo komisijos, Studijų 

programų apeliacinės komisijos, Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos. Daugiapakopė sprendimų 

priėmimo struktūra įgalina sprendimus priimti objektyviai ir pagrįstai bei padeda įgyvendinti Centro 

atskaitomybę visuomenei.  

Centras siekia būti įtakingu aukštojo mokslo kokybės idėjų kūrėju, diegėju ir skleidėju, todėl regime 

save veikiančius tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje erdvėje. Aktyviai dalyvaujame tarptautinių 

profesinių tinklų veikloje (pirmiausiai – ENQA, CEENQA ir ENIC/NARIC), neformaliose ir formaliose 

darbo grupėse Lietuvoje bei tarptautinėse (pažymėtinos – skirtos Bolonijos proceso įgyvendinimui 

ir bendradarbiavimui tarp Europos ir Azijos), organizuojame viešus renginius ir prisidedame prie 

kitų partnerių organizuotų renginių tiek šalyje, tiek užsienyje.  

Nuolat analizuojame ir geriname savo veiklą; atlikę 51 kokybės užtikrinimo organizacijos, kurios yra 

ENQA narės, apžvalgą, džiaugiamės, kad SKVC yra tarp geriausiai įvertintų 9-ių iš 38 kokybės 

agentūrų Europoje, kurios, tarptautinių ekspertų nuomone, visiškai arba iš esmės išpildo Europos 

aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairių ir nuostatų (ESG) reikalavimus.  

Kaip akademinės informacijos centras prisidėjome prie istorinės sutarties tarp Latvijos, Estijos ir 

Lietuvos automatinio kvalifikacijų – vidurinio ir aukštojo mokslo – pripažinimo sudarymo Vilniuje 

2018 m. birželio 8 d. Seimas sutartį ratifikavo.  

2018 m. buvo aktyvūs teisėkūroje tiek kokybės užtikrinimo, tiek kvalifikacijų pripažinimo srityje, tuo 

tikslu vykdėme konsultacijas; nemažai pasikeitimų laukia ir ateinančiais metais. 

Daugiau apie Centro veiklą rasite sekančiuose ataskaitos santraukos puslapiuose bei www.skvc.lt  

http://www.skvc.lt/


K O M A N D A 

2018 m. Centre buvo 28 pareigybės (iš jų 27 valstybės tarnautojai ir 1 pagal darbo sutartį dirbantis 
darbuotojas). Centro vykdomų arba partnerio teisėmis įgyvendinamų ESF lėšomis finansuojamų 
projektų veiklose 2018 m. pabaigoje dirbo 21 darbuotojas – „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo 
sistemos stiprinimas (AMIS-3)“, „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2), 
„Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“ ir „Įvairiais būdais įgytų 
kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“. 

Dirbome nacionalinėse darbo grupėse dėl tarptautinių studentų aukštojo mokslo studijų kokybės 
reikalavimų Lietuvos aukštosiose mokyklose, aukštųjų mokyklų pedagoginių darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo gairių rengimo, kolegijų vertinimo. Atstovavome Lietuvą diskusijose dėl 
UNESCO globalios konvencijos sudarymo ir Europos-Azijos bendradarbiavimo. Esame aktyvūs ir 
vertinami partneriai tarptautiniuose projektuose: kartu su kitais ENIC/NARIC centrais, aukštosiomis 
mokyklomis ir kitomis organizacijomis dirbome ties novatoriška automatinio kvalifikacijų 
pripažinimo koncepcija („Automatinis pripažinimas tinkluose iki 2020“ (AR-net) projekte), 
gvildenome naujų studijų formų vertinimo peripetijas „E. mokymosi vertinimas siekiant akademinio 
pripažinimo“ (E-valuate) projekte. Koordinavome tarptautinį konsorciumą „Akademinio 
kvalifikacijų pripažinimo ir kokybės užtikrinimo sistemų sujungimas“ (LIREQA) projekte, kuriuo 
susiejamas kvalifikacijų pripažinimas ir vidinis bei išorinis kokybės užtikrinimas.  

Centro atstovai pripažinti Europiniu mastu kaip ekspertai kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo 
klausimais: padėjome sustiprėti Latvijos kokybės agentūrai AIKA ir pasiekti svarbiausių rezultatų – 
teigiamo išorinio vertinimo pagrindu tapti ENQA nariais ir būti užregistruotais EQAR; taip pat 
talkinome Azerbaidžane modernizuojant aukštąjį mokslą pagal Dvynių programos projektą. 

 

Tęsiame socialinių akcijų iniciatyvas: vasarą dalyvavome Maltiečių paramos akcijoje „Mažoj 
širdelėj – didelės idėjos“, kurios metu buvo surinkta 314 vienetų mokyklinių prekių ir 14 vienetų 
drabužėlių vaikams iš socialinės rizikos ar skurdžiai gyvenančių šeimų. Žiemos švenčių metu 
prisidėjome prie akcijos „Išpildyk vaiko svajonę“.  

Puoselėjame ekologinį mąstymą: taupome išteklius ir rūšiuojame popieriaus bei plastiko atliekas.  



A K A D E M I N I S  P R I PA Ž I N I M A S    
 

Vertiname ir pripažįstame užsienio kvalifikacijas, teikiančias teisę į aukštąjį mokslą (vidurinio 
mokslo) ir aukštojo mokslo kvalifikacijas. Tai leidžia Lietuvos ir užsienio piliečiams kaip įmanoma 
sklandžiau judėti tarp švietimo sistemų, neprarandant įgytų kvalifikacijų vertės ir siekiant tolesnių 
tikslų moksle ar darbe. 2018 metais priimti 2288 sprendimai dėl kvalifikacijų akademinio 
pripažinimo, taip pat buvo išnagrinėti 862 prašymai dėl rekomendacijų ir 97 prašymai dėl pažymių 
pervedimo bei dalykų atitikmenų nustatymo. 

Kvalifikacijų, dėl kurių pripažinimo kreiptasi, kilmės regionai:

 

Toliau didėjo akademinio pripažinimo sistemos decentralizacija: vadovaudamiesi SKVC 
metodinėmis rekomendacijomis, savarankiškai studentus iš užsienio priiminėjo 10 universitetų.  

 



 

• 2018 m. atsakyta į beveik 3700 užklausų, gautų vien bendraisiais kontaktais
elektroniniu paštu bei telefonu, dėl užsienyje bei Lietuvoje įgytų kvalifikacijų
lygmens, institucijų statuso, šalių švietimo sistemų, kvalifikacijų pripažinimo ir pan.

Užklausos

• Parengti 8 užsienio šalių švietimo sistemų aprašai skirti aukštosioms mokykloms,
kuriuose teikiama informacija apie užsienio šalių kvalifikacijas, dokumentų
pavyzdžiai ir siūlomas vertinimas. Prienami uždaroje SKVC svetainės erdvėje.

Aprašai

• Bendrosios rekomendacijos dėl vertinimo, remiantis kuriomis pripažinimą
atliekančios aukštosios mokyklos gali priimti sprendimus be SKVC individualių
rekomendacijų, praplėstos iki 27 šalių.

Rekomendacijos

• 2018 m. rugsėjo mėn. Centras organizavo ir vedė mokymus aukštosioms
mokykloms „Užsienio kvalifikacijų vertinimo dirbtuvės“.

Mokymai

• Siekiant toliau vystyti automatinį pripažinimą, partnerystės pagrindais dalyvauta 
rengiant Europines gaires dėl de facto automatinio pripažinimo įgyvendinimo (EK 
remiamas AR-Net projektas).

Automatinis pripažinimas

• Siekiant toliau plėtoti netradicinio mokymosi pripažinimą, partnerystės pagrindais 
dalyvauta rengiant Europines rekomendacijas dėl MOOCs ir SPOC pripažinimo (EK 
remiamas E-VALUATE  projektas). 

Netradicinis mokymasis 

• Koordinuotas tarptautinis EK remiamas projektas LIREQA, kuriuo siekiama sukurti 
sąsajas tarp kvalifikacijų pripažinimo ir kokybės užtikrinimo.

Kokybės užtikrinimas

• Siekiant užtikrinti sklandų Lietuvoje suteiktų kvalifikacijų pripažinimą užsienyje:

• Parengėme Lietuvos švietimo sistemos aprašą, padėsiantį Centrui greičiau 
suteikti prašomą informaciją apie Lietuvoje įgytas  kvalifikacijas;

• Parengėme 30 informacinių raštų apie Lietuvoje įgytas kvalifikacijas, skirtų 
užsienio institucijoms.

Informacijos sisteminimas ir sklaida



K O K Y B Ė S  U Ž T I K R I N I M A S    

 

 

 

 

2018 m. priimti sprendimai dėl 2017 m. pradėtų vertinti 89 vykdomų studijų programų.  

 
 

2018 m. vykdomų studijų programų sprendimai 

 
2018 m. ketinamų vykdyti studijų programų 

sprendimai 

2018 m. Studijų kokybės vertinimo centras priėmė 
41 sprendimą dėl ketinamų vykdyti studijų 
programų, iš jų 22 sprendimai akredituoti 
ketinamą vykdyti studijų programą, 9 sprendimai 
neakredituoti ketinamos vykdyti studijų 
programos ir 10 sprendimų nutraukti programos 
vertinimo procedūrą.  
 
Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimui 
2018 m. SKVC pasitelkė 27 ekspertų grupes, kurias 
sudarė 49 akademikai, 27 studentai ir 16 veiklos 
pasaulio atstovų. 

 

 
2018 metais įvyko 10 reguliarių Studijų 
vertinimo komisijos (SVK) posėdžių bei 7 
nuotoliniai, kurių metu sprendimai buvo 
priimami balsuojant elektroniniu paštu. Iš 
viso svarstytos 158 vykdomų bei ketinamų 
vykdyti studijų programų vertinimo išvados 
(įskaitant svarstomas antrą kartą).  2018 
metais SVK taip pat svarstė 62 studijų veiklos 
gerinimo planus.  

  
2018 metais  Studijų programų apeliacinė 
komisija (SPAK) iš viso rinkosi 4 kartus 
nagrinėti aukštųjų mokyklų pateiktų 
apeliacijų (iš viso nagrinėtos 8 apeliacijos) 
dėl studijų programų vertinimo rezultatų. 
2018 metais pateiktų apeliacijų skaičius 
sudarė apie 6 % visų įvertintų studijų 
programų. 

 

57%
36%

7%

6 metams akredituota

3 metams akredituota

Neakredituota

7

21 22

1

6

11
14

11 2 3

Profesinio
bakalauro

studijų programų

Bakalauro
studijų programų

Magistrantūros
studijų programų

Vientisųjų
studijų programų

6 metams akredituota 3 metams akredituota Neakredituota

52%

18%

30%

Akredituota

Neakreiduota

Vertinimo procedūra nutraukta

Patariančiosios institucijos 

89 įvertintos 

vykdomos studijų 

programos 

41 įvertinta 

ketinama vykdyti 

studijų programa 

12 parengtų 

valstybinių kolegijų 

profilių 

1 pradėta vertinti 

paraiška leidimui 

studijoms vykdyti 



 

S   

• 2018 metais vykdytos konsultacijos dėl naujų aukštųjų mokyklų steigimo ir naujų
studijų programų rengimo.

Konsultacijos

• Organizuota konferencija „20 metų po Sorbonos deklaracijos: Bolonijos procesas
Lietuvoje ir kitose Europos šalyse“. Renginys buvo skirtas aptarti bendras
Europines aukštojo mokslo reformas, bendrą Bolonijos proceso pažangą ir
įvertinti jo įgyvendinimo Lietuvoje situaciją.

• Suorganizuoti du renginiai skirti studentams: pirmojo renginio studentų
atstovybių vadovams metu buvo pristatytos Lietuvos aukštojo mokslo aktualijos,
aptarta studentų atstovybių svarba studijų kokybės užtikrinimo bei vertinimo
procesuose; antrojo renginio metu buvo pristatyti pokyčiai, vyksiantys pereinant
prie studijų krypčių vertinimo, galimi studentų nuomonės rinkimo būdai:
studentų apklausos programėlė bei studentų pateikties metodas.

• Organizuotas seminaras su užsienio lektoriais tema „Kokybės užtikrinimas
pokyčių metu“. Seminaras buvo skirtas aukštųjų mokyklų darbuotojams,
atsakingiems už studijų kokybę.

• Organizuotas paskesnės veiklos, vykdomos po išorinio studijų kokybės vertinimo,
seminaras studijų programų tobulinimo tematika „Pedagogikos studijų programų
tobulinimas įtraukties metodų pagrindu“.

Renginiai

• 2018 metais pradėtas įgyvendinti mobiliosios aplikacijos, skirtos rinkti ir analizuoti
studentų nuomonę apie studijų įgyvendinimą ir kokybę, kūrimas. Apklausų
rezultatai bus susisteminti ir naudojami išorinių vertinimų metu: tiek vertinant
studijų kryptis, tiek aukštąsias mokyklas.

Mobilioji aplikacija

• Kokybės standartų užsienio šalyse ir gerosios praktikos perėmimo Lietuvoje
analizė

• ENQA narių veiklos sričių apžvalga

• Išorinio vertinimo aukštajame moksle ypatumai Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje

• 12-os valstybinių kolegijų apžvalga

• Du kartus iš eilės 3 studijų metams akredituotų studijų programų apžvalga

• Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo išvadų viešinimo apžvalga: studijų programų
išorinio vertinimo išvadų viešinimas Lietuvoje

• Paskesnė veikla po studijų programų vertinimo. Pažangos ataskaitų apžvalga.

Analizės



S A N T R U M P O S   

 

Santrumpa Reikšmė 

AMIS-3  
Projektas „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos 

stiprinimas (AMIS-3)“  

AR-net  Projektas „Automatinis pripažinimas tinkluose iki 2020 (AR-net)“  

CEENQA 
Centro ir Rytų Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo 

agentūrų tinklas  

EEE Europos ekonominė erdvė  

EK  Europos Komisija  

ENIC/NARIC 
Europos nacionalinių informacijos centrų tinklas ir Nacionalinių 

akademinio pripažinimo informacijos centrų tinkas  

ENQA Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų tinklas  

EQAR Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų registras  

ES  Europos Sąjunga  

ESF Europos socialinis fondas  

ESG nuostatai 
Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairės ir 

nuostatai  

E-valuate  
Projektas „E. mokymosi vertinimas siekiant akademinio 

pripažinimo (E-valuate)“  

KAPRIS-2 
Projektas „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-

2)“  

LIREQA 
Projektas „Akademinio kvalifikacijų pripažinimo ir kokybės 

užtikrinimo sistemų sujungimas (LIREQA)“  

MOOCs Masiniai atviri internetiniai kursai (MOOCs)  

SKAR-3 
Projektas „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra 

(SKAR-3)“  

SKVC, Centras  Studijų kokybės vertinimo centras  

SPOC Nedidelės apimties privatūs atviri internetiniai kursai (SPOC) 

 


