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VADOVO ŽODIS 
 Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC, Centras) misija – 
prisidėti prie aukštojo mokslo kokybės gerinimo Lietuvoje ir laisvo 
asmenų judėjimo pasaulyje. Misiją Centras įgyvendina dvejopai: 
veikdamas kaip išorinio kokybės vertinimo agentūra (organizuoja 
studijų programų bei aukštųjų mokyklų vertinimą ir akreditavimą, 
vykdo paskesnę veiklą, teikia konsultacijas, rengia analizes) bei kaip 
akademinės informacijos centras, ENIC/NARIC tinklų narys (teikia 
informaciją apie švietimo sistemas, atlieka su aukštuoju mokslu 
susijusių užsienio kvalifikacijų pripažinimą bei kitus su tuo glaudžiai 
susijusius darbus).  

 2019 m. paskirtas nuolatinis Studijų kokybės vertinimo 
centro vadovas: pagal Valstybės tarnybos bei Mokslo ir studijų 
įstatymo nuostatas organizavus konkursą, direktoriumi penkerių metų 
kadencijai paskirtas Almantas Šerpatauskas. Per metus 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, 
kurioje dalyvauja patariančiosios institucijos, įgalina sprendimus priimti objektyviai ir pagrįstai bei padeda 
įgyvendinti Centro atskaitomybę visuomenei.  

2019 m. buvo aktyvūs teisėkūroje tiek kokybės užtikrinimo, tiek kvalifikacijų pripažinimo srityje, nemažai 
pokyčių laukia ir ateinančiais metais. 

Centrui, kaip kokybės agentūrai, 2019-ieji buvo pasiruošimo naujo kokybės užtikrinimo modelio 
įgyvendinimui metai. Aktyviai prisidėta rengiant ir su socialiniais partneriais diskutuota dėl naujos studijų krypčių 
išorinio vertinimo tvarkos, kuri patvirtinta Švietimo, mokslo ir sporto ministro liepos 17 d. įsakymu ir patikslinta 
gruodžio 20 d. įsakymu. Atsižvelgiant į šį teisės aktą, parengtos, su suinteresuotomis šalimis aptartos ir SKVC 
direktoriaus gruodžio 31 d. įsakymu patvirtintos Studijų krypčių išorinio vertinimo metodika ir Ketinamų vykdyti 
studijų programų vertinimo metodika. Taip pat sudarytas ir paskelbtas studijų krypčių vertinimo planas 2020–
2025 metų periodui. Nors vykdomų studijų programų vertinimas sustojo dėl pokyčių teisėkūroje, vertinimo veiklos 
nenutrūko – toliau organizuoti ketinamų vykdyti studijų programų vertinimai. 2019 m. buvo priimti sprendimai 
dėl 48 naujų studijų programų.  

Vykdydami institucinio vertinimo funkciją, aktyviai prisidėjome prie Aukštųjų mokyklų ir užsienio 
valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių 
rengimo, kurie buvo patvirtinti Švietimo, mokslo ir sporto ministro gruodžio 19 d. įsakymu, Egzilio sąlygomis 
veikiančių aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo projekto rengimo. Metų pabaigoje pradėta rengti ir 
svarstyta Aukštųjų mokyklų institucinio vertinimo metodika. Centrui reikšmingas buvo 2019 m. pirmoje pusėje 
vykęs po pakartotino neigiamo vertinimo atsikuriančio Europos humanitarinio universiteto paraiškos dėl leidimo 
vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą vertinimas.  

 Kaip akademinės informacijos centras, SKVC 2019 m. daugiausiai dirbo su individualiais pareiškėjais, kurie 
siekė kvalifikacijų pripažinimo studijų ar darbo tikslu, taip pat daugiau konsultavo aukštąsias mokyklas ir 
darbdavius. Iš viso iš įvairių institucijų gauti 1 728 prašymai dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo bei 1 132 
prašymai dėl rekomendacijų suteikimo. Su visų 10 akademinio pripažinimo teisę turinčių universitetų vadovais ir 
specialistais aptarėme, kaip vyksta ir kaip galėtų gerėti užsienio kvalifikacijų pripažinimo ir jų turėtojų priėmimo 
studijuoti procedūros.  

 Teikėme ekspertinę nuomonę dėl tokių svarbių visai aukštojo mokslo sistemai klausimų, kaip Lietuvos 
kvalifikacijų sandaros reglamentavimas, trumpojo ciklo studijos, profesinė magistrantūra. 



4 
 

Itin svarbiu darbu laikome studijų krypčių aprašų rengimą įgyvendinant SKAR-3 projektą: 2019 m. iš 
aukštojo mokslo socialinių dalininkų sudarytos ekspertų grupės rengė 23 krypčių aprašus, apimančius 46 studijų 
kryptis. Tuo pat metu buvo peržiūrimi ir atnaujinami anksčiau parengti 36 studijų krypčių aprašai. Studijų krypties 
aprašas – kertinis dokumentas, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba tobulindamos jau 
esamas tam tikros studijų krypties programas, o ekspertai – jas vertindami. 

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), prisidedame prie regioninio bendradarbiavimo. 2019 m. SKVC 
Lietuvoje organizavo metinį Baltijos šalių kokybės agentūrų atstovų susitikimą, Centro darbuotojai vyko į studijų 
vizitus Šiaurės šalyse – į kokybės agentūras pagal Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programą, taip 
pat į ENIC/NARIC centrus. 

 Esame aktyvūs ir vertinami partneriai tarptautiniuose projektuose: kartu su kitais ENIC/NARIC centrais, 
aukštosiomis mokyklomis ir kitomis organizacijomis dirbome dviejuose partnerystės projektuose prie automatinio 
kvalifikacijų pripažinimo koncepcijos (AR-net projekte), gvildenome naujų studijų formų vertinimo peripetijas (E-
valuate projekte), Centro specialistai kaip ekspertai dalyvavo aukštojo mokslo modernizavimo projekte 
Azerbaidžane pagal „Dvynių“ programą. Užbaigėme Centro koordinuotą tarptautinį, Europos Komisijos remiamą 
LIREQA projektą: sukūrėme rekomendacijas susieti vidinį ir išorinį kokybės užtikrinimą su kvalifikacijų pripažinimu, 
siekiant teisingo studijų įskaitymo bei asmenų su užsienio kvalifikacijomis pripažinimo tolesnių studijų tikslu, 
suorganizavome didelę tarptautinę projekto baigiamąją konferenciją.  

 Atsiliepdamas į Beniliukso šalių iniciatyvą, Centras įsitraukė į diskusijas dėl Baltijos ir Beniliukso valstybių 
automatinio aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo sutarties. Pirmą tokio pobūdžio tarpregioninę 
automatinio pripažinimo sutartį siekia sudaryti dvi grupės pripažinimo srityje metodiškai lyderiaujančių valstybių, 
kurios jau turi tarpusavyje pasirašiusios automatinio pripažinimo susitarimus. 2019 m. sausio 7 d. įsigaliojo prieš 
metus Vilniuje sudaryta sutartis tarp Latvijos, Estijos ir Lietuvos dėl automatinio kvalifikacijų – vidurinio ir aukštojo 
mokslo – pripažinimo. Beniliukso valstybės automatinio aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo susitarimus yra 
pasirašiusios 2015 ir 2018 m.  

 Centras toliau rengėsi naujų, į išskirtinės kokybės skatinimą nukreiptų instrumentų diegimui Lietuvos 
aukštojo mokslo sistemoje: toliau dalyvauta rengiant tarptautiškumo kokybės kodeksą ir tarptautiškumo kokybės 
vertinimo tvarką bei pradėtas darbas siekiant, kad Centras būtų pripažintas Tarptautinės medicinos švietimo 
federacijos (WFME) ir JAV Nacionalinio užsienio medicinos švietimo ir akreditavimo komiteto (NCFMEA), kuris 
sprendžia, ar taikomi tinkami reikalavimai medicinos studijų kokybei užtikrinti.  

 Centras nuolat mokosi ir rūpinasi savo veiklos gerinimu. ENQA Tarybai pateikėme ataskaitą apie 2017 m. 
po SKVC išorinio vertinimo gautų ENQA ekspertų rekomendacijų įgyvendinimą ir gavome itin teigiamą ataskaitos 
įvertinimą. Įvykę pokyčiai ir ateičiai planuojami darbai, užsienio šalių pavyzdžiai aptarti konsultacinio ENQA 
ekspertų grupės dviejų narių vizito metu 2019 m. spalio 29 d. Centras pirmą kartą pasinaudojo šiuo nauju, 
neprivalomu, Europos kokybės agentūrų veiklos gerinimui skirtu ENQA instrumentu ir iš atvirų diskusijų bei 
patirties mainų mato didelę naudą.  

 2019 m. pasibaigė eilinis vidutinės trukmės Centro strateginio plano laikotarpis, atsižvelgiant į tai, 
parengtas naujo 2020–2022 m. strateginio plano projektas. Apžvelgiant praėjusį Centro strateginį laikotarpį 
matyti, kad tiek kaip kokybės agentūra, tiek kaip akademinės informacijos ir pripažinimo centras SKVC yra tarp 
lyderių Europoje. Iš 55 pilnateisių ENQA narių, Centras yra tarp 10-ies geriausiai pagal atitiktį Europos aukštojo 
mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairėms ir nuostatoms (ESG) įvertintų kokybės agentūrų. Kaip ENIC/NARIC 
centras, 2014–2018 m. duomenimis, pagal aktyvumą tarptautiniuose projektuose esame ketvirti tarp 34-ių centrų 
– tai įgalina SKVC būti tarp pirmaujančių kuriant ir taikant pažangius akademinio pripažinimo įrankius bei praktikas 
tiek ENIC/NARIC centrams, tiek aukštosioms mokykloms. Dalyvavome kuriant kokybės užtikrinimo mechanizmą 
ENIC/NARIC centrams ir esame tarp 12-os pirmųjų iš 54-ių akademinio pripažinimo centrų, savanoriškai 
išbandžiusių įsivertinimo metodiką, praėję tarptautinį ekspertinį vertinimą bei gavę pozityvų įvertinimą. Tai liudija 
SKVC tarptautinį pripažinimą ir rimtą įsipareigojimą siekti geriausios kokybės darbe reflektuojant savo veiklą, 
nuolat mokantis ir tobulėjant pagal rekomendacijas.   

 Centro veiklos naujienas rasite www.skvc.lt ir mūsų Facebook paskyroje. 

 

                            Almantas Šerpatauskas  

http://www.skvc.lt/
https://www.facebook.com/SKVCentras
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SKVC TARYBA 
 Studijų kokybės vertinimo centro taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausias SKVC 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.  

 2019 m. veiklą tęsė antroji SKVC taryba: 

 Dr. Viktoras Senčila, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguotas atstovas (Tarybos 
pirmininkas); 

 Dr. Kęstutis Petrikonis, Lietuvos universiteto rektorių konferencijos deleguotas atstovas (Tarybos 
pirmininko pavaduotojas); 

 Raimundas Balčiūnaitis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguotas atstovas; 

 Dr. Laimutė Balodė, Lietuvos Respublikos Seimo deleguota atstovė; 

 Dr. Jūras Banys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotas atstovas; 

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

 Eigirdas Sarkanas, Lietuvos studentų sąjungos deleguotas atstovas; 

 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. 

 

Centro Tarybos posėdis 2019 m. 



6 
 

 2019 m. įvyko 5 Studijų kokybės vertinimo centro tarybos posėdžiai. 

 I ketv. įvyko 2 Tarybos posėdžiai. Jų metu Tarybos nariai svarstė ir teikė siūlymus dėl Studijų kokybės 
vertinimo centro darbo plano 2019 m. projekto, jam pritarė. Taryba patvirtino savo veiklos 2018 m. ataskaitą 
bei išsikėlė veiklos tikslus 2019 m. Taip pat buvo diskutuojama apie kokybės standartų įdiegimą aukštojo 
mokslo išorinio kokybės užtikrinimo sistemoje, aptartos užsienio šalyse taikomos praktikos. I ketv. Tarybos 
nariai svarstė Studijų krypčių išorinio vertinimo tvarkos aprašo projektą bei studijų krypčių aprašų rengimo 
veiklas.  

 II ketv. įvyko 2 Tarybos posėdžiai. Jų metu Tarybos nariai peržiūrėjo bei patvirtino Tarybos darbo 
reglamento pakeitimus, svarstė ir patvirtino Centro 2018 m. veiklos ataskaitą. Posėdžių metu Tarybai buvo 
pristatytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos atliktų auditų ataskaitos. Centras Tarybai atsiskaitė už darbo plano įgyvendinimą.  

 III ketv. įvyko 1 Tarybos posėdis. Jo metu Tarybos nariai delegavo atstovus į Centro direktoriaus 
rinkimo komisiją. Šio posėdžio metu Tarybos svarstė Studijų krypčių vertinimo metodikos projektą, aptarė 
Centro darbo plano įgyvendinimą.  

 
Centro Tarybos posėdžiai 2019 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 darbuotojas – įgijęs mokslų daktaro laipsnį.  
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 Kolektyvas yra gana jaunas – bendras čia dirbančių amžiaus vidurkis 2019 m. buvo 41 metai. 2019 m. 
gruodžio 31 d. 83 proc. viso Centro kolektyvo sudarė moterys, 17 proc. – vyrai; 83 proc. vadovaujančių 
įstaigos pareigų (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, skyrių vedėjai) ėjo moterys, 17 proc. – vyrai. 2019 m. 
pabaigoje nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose buvo 1 darbuotoja. 

 

Centro darbuotojai „MO“ muziejuje  

 2019 m. Centre buvo 28 pareigybės (iš jų 26 valstybės tarnautojai ir 2 pagal darbo sutartį dirbantys 

darbuotojai). Centro 2019 m. vykdomų arba partnerio teisėmis įgyvendinamų Europos Sąjungos (ES) 

Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų („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“) veiklose 2019 m. pabaigoje dirbo 20 darbuotojų. Bendras darbuotojų ir valstybės 

tarnautojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d. buvo 37.   

 Daugiau nei pusė kolektyvo narių SKVC dirba 5 ir daugiau metų. 2019 m. buvo švenčiami trijų 

valstybės tarnautojų darbo metų Centre sukakties jubiliejai (du dešimties ir vienas penkiolikos).  

 

 Siekiant užtikrinti optimalų personalo skaičių, nuolatinį darbuotojų ir valstybės tarnautojų 

kompetencijų plėtimą bei gilinimą ir optimalų balansą tarp kolektyvo narių darbo ir asmeninio gyvenimo, 

2019 m. daug dėmesio buvo skiriama: 

 Valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetencijų tobulinimui: įvyko septyni vidiniai mokymai ir septyni 

SKVC nariai savo žinias gilino išoriniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir gavo pažymėjimus. 

 Personalo atrankai: organizuotos 27 atrankos ir konkursai į laisvas pozicijas. Prie kolektyvo prisijungė 13 

naujų narių. Darbo santykius su Centru nutraukė 15 asmenų. 

 Darbo organizavimui: parengta ir patvirtinta Nuotolinio darbo SKVC tvarka, suteikianti Centro 

darbuotojams ir valstybės tarnautojams galimybę dalį užduočių atlikti nuotoliniu būdu. 

 

Mūsų stiprybė – lojalūs, nuolat besimokantys ir profesionalūs darbuotojai 
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SKVC nariai kiekvienais metais vykdo ir noriai 

įsitraukia į socialinės atsakomybės akcijas. Vasarą 

kolektyvas dalyvavo Maltiečių paramos akcijoje „Mažoj 

širdelėj – didelės idėjos“, kurios metu buvo surinkta 284 

vnt. naujų mokyklinių prekių ir 9 vnt. vaikiškų drabužėlių 

bei batų porų vaikams iš socialinės rizikos ar skurdžiai 

gyvenančių šeimų. 

Žiemos švenčių metu prisidėjome prie Kalėdinės 

gerumo akcijos „Auksinės Širdies Kalėdos 2019“. Už SKVC 

darbuotojų paaukotas lėšas buvo nupirktos šventinės 

dovanos tėvų globos netekusiems vaikams.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. dalyvavome Nacionalinio diktanto rašyme, Seimo protmūšių turnyruose „Nustebink 
Stulginskį“. 

Taip pat aplankėme „Mo“ muziejų, geologinėje ekskursijoje palei Nerį sužinojome, ką ir kaip užrašo 
ledynai, tamsiu paros metu vaikščiodami po mistines Vilniaus vietas ieškojome vaiduoklių (ekskursija 
„Vilniaus vaiduokliai ir miestelėnai“).  

Švente pasitikome vasarą, o gruodį dalinomės šventiniu džiaugsmu Kalėdiniame renginyje ir, kaip jau 
tapo tradicija, kartu puošėme Kalėdų eglutę. 

Tausojame aplinką. Taupome išteklius, rūšiuojame popieriaus bei plastiko atliekas. 2019 m. vyko 
parengiamieji dalies personalo administravimo ir kvalifikacijų vertinimo dokumentų perkėlimo į elektroninę 
erdvę darbai, kas leis atsisakyti spausdinimo ir taupyti popierių.   

Puoselėdami tradicijas, socialinę atsakomybę ir ekologinį mąstymą, 
stipriname kolektyvo narių bendradarbiavimą 
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FINANSAI 
 Centro lėšų šaltiniai yra du: 

 planinės valstybės biudžeto lėšos (53,7 proc.); 

 projektų lėšos (46,3 proc.). 

 

 

 Centro pajamos 2019 m. sudarė 1 057,9 tūkst. Eur. Planiniai valstybės biudžeto asignavimai, įskaitant 

patikslinimus, skirti studijų ir mokslo plėtros programai įgyvendinti, sudarė 568,3 tūkst. Eur, arba 53,7 proc. 

visų pajamų, 489,6 tūkst. Eur gauta iš įvairių šaltinių projektinei veiklai vykdyti, tai sudarė 46,3 proc. Centro 

pajamų. 

 Pajamos, gautos 2019 m. vykdant projektinę veiklą, lyginant su 2018 m. projektinei veiklai gautomis 

lėšomis, padidėjo 11,8 proc., arba 57,8 tūkst. Eur. Tokį pajamų padidėjimą 2019 m. nulėmė įsibėgėjęs kartu 

su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru vykdomas projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų 

ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“, finansuojamas iš ES struktūrinių fondų. 

 Pažymėtina, kad 2019 m. planinės valstybės biudžeto lėšų pajamos, įskaitant patikslinimą, lyginant su 

2018 m., sumažėjo 7,2 tūkst. Eur, arba 1,3 proc., ir ženkliai atsilieka nuo 2006 m. lygio (643,2 tūkst. Eur). 

Išlaidų pavadinimas 
Suma,  

tūkst. Eur 
Visų išlaidų dalis,  

proc. 

Nuolatinių Centro darbuotojų darbo užmokestis 458,9 80,8 

Socialinis draudimas 11,0 1,9 

Transporto išlaikymas 1,5 0,3 

Komandiruotės 12,5 2,2 

Centro funkcionavimas 83,7 14,7 

Pagrindinė veikla 0,7 0,1 

Iš viso asignavimų: 568,3 100,0 

Centrui skiriamos valstybės biudžeto lėšos 

 

EUROPOS SOCIALINIO FONDO FINANSUOJAMI PROJEKTAI  

 2019 m. Centras tęsė projektų vykdymą, kurių finansavimui buvo skirtos Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos 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 (įgyvendinamas be partnerių); 

2019 metais Centro pajamų dalis iš valstybės biudžeto sudarė 53,7 proc.  

 

 

 



10 
 

• „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas“ (KAPRIS-2), kurio tikslas – vystyti su aukštuoju 

mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemą ir optimizuoti kvalifikacijų 

vertinimo procesą (įgyvendinamas su partneriais); 

• „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ (SKAR-3), kuriuo siekiama parengti ir atnaujinti 

studijas reglamentuojančius dokumentus bei didinti aukštųjų mokyklų specialistų kompetencijas 

studijų programų rengimo srityje (įgyvendinamas be partnerių); 

• Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas 

(KPMPC), kurio tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų 

vertinimo ir pripažinimo sistemą (įgyvendinamas su partneriais). 

 

Išlaidų pavadinimas, šaltinis Suma, eur 

Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2), Europos socialinis fondas 295 889,03 

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

fondas 
226 603,51 

Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3), Europos socialinis 

fondas 
115 445,77 

Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos 

tobulinimas (KPMPC), Europos socialinis fondas 
59 179,40 

Iš viso išlaidų: 697 117,71 

 

IŠLAIDOS   
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TEISĖKŪRA 
 

 2019 m. dalyvauta pasitarimuose, diskusijose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (toliau – 

ŠMSM) bei organizuoti vidiniai Centro posėdžiai dėl išorinio vertinimo tvarkų (studijų krypčių, aukštųjų 

mokyklų veiklos, aukštųjų mokyklų egzilyje ir kt.). Centras aktyviai prisidėjo prie naujų Studijų krypčių 

vertinimo ir akreditavimo bei Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio 

vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašų rengimo: teikė siūlymus ŠMSM, dirbo prie rodiklių nustatymo, 

dalyvavo susitikimuose su Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK), Lietuvos kolegijų direktorių 

konferencijos (LKDK) bei aukštųjų mokyklų studentų atstovais.  

 Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas, vertinamosios sritys ir rodikliai buvo 

patvirtinti švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835. Vykdant švietimo, 

mokslo ir sporto ministro įsakymą, buvo parengtos ir Centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 

V-149 patvirtintos Studijų krypčių išorinio vertinimo ir Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo 

metodikos bei Studijų krypčių išorinio vertinimo planas.  

 Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo 

tvarkos aprašas, vertinamosios sritys ir rodikliai buvo patvirtinti švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. 

gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1529. Šis teisės aktas įsigaliojo 2020 m. kovo 1 d. Apraše Studijų kokybės 

vertinimo centrui pavesta iki 2020 m. kovo 1 d. parengti, suderinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir 

patvirtinti Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodiką.  

 2019 m. peržiūrėtas ir atnaujintas Ekspertų atrankos aprašas, parengtas Ekspertų darbo organizavimo 

tvarkos aprašas. Šie teisės aktai patvirtinti SKVC direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149.   

 Taip pat dalyvauta rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 

įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą bei ŠMSM rengiamą Egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų 

išorinio vertinimo tvarkos aprašo projektą; projektai aptarti posėdžiuose su Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerijos , ŠMSM atstovais. Teisės aktai 2019 m. pabaigoje buvo derinami, o 

patvirtinti 2020 m. pradžioje. 

 2019 m. atnaujinti Centro patariančiųjų institucijų nuostatai: SKVC direktoriaus 2019 m. spalio 10 d. 

įsakymu Nr. V-104 ir patvirtinti Studijų vertinimo komisijos nuostatai, 2019 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-105 

– Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinės komisijos nuostatai, 2020 m. sausio 8 d. Centro direktoriaus 

įsakymu Nr. V-2 patvirtinti Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos nuostatai. 

 

 

DALYVAVIMAS DARBO GRUPĖSE  
 

 2019 m. SKVC specialistai buvo įtraukti į šias darbo grupes:  

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytą Aukštųjų mokyklų pedagoginių 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo gairių rengimo darbo grupę, kuri turėjo parengti Aukštųjų 

mokyklų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo gaires;  



12 
 

 Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytą Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinės 

kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisiją; 

 Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinėje komisiją, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro įsakymu, kuri nagrinėjo asmenų skundus dėl reglamentuojamų profesinių 

kvalifikacijų pripažinimo Lietuvoje; 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytą darbo grupę dėl gydytojų 

rezidentų pakopinių (etapinių) kompetencijų aprašo, kurios pasiektas rezultatas – sveikatos 

apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtintas sudarytas pakopinių kompetencijų sąrašas ir nustatyta 

jų pripažinimo tvarka bei atitinkamo pažymėjimo išdavimas;  

 Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytą Tarptautinių studijų komisiją, kuri sprendė dėl valstybės 

paramos skyrimo Lietuvos ir užsienio šalių piliečių pilnų ir dalinių studijų finansavimo Lietuvos ir 

užsienio mokslo ir studijų institucijose, lituanistinių studijų organizavimo ir kt.;  

 Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupę, koordinuojančią bei prižiūrinčią švietimo ir 

mokslo stebėsenos vykdymą ir organizavimą tarp skirtingų institucijų, teikiančią išvadas ir siūlymus 

švietimo, mokslo ir sporto ministrui dėl didelės apimties ir brangių duomenų rinkimo ir tyrimų 

vykdymo, nagrinėjančią kitus su švietimo ir mokslo stebėsena susijusius klausimus; 

 Tarpinstitucinę darbo grupę, sudarytą ŠMSM įsakymu, siekiant iki 2019 m. gruodžio 31 d. parengti ir 

pateikti švietimo, mokslo ir sporto ministrui siūlymus dėl Tarptautinio bakalaureato diplomo ir 

Tarptautinio Kembridžo programų baigiamųjų ir brandos egzaminų įvertinimų atitikmenų 

nustatymo.  

Toliau dalyvauta neformalioje tarpinstitucinėje darbo grupėje dėl tarptautinių studentų pritraukimo 

ir aukštojo mokslo studijų kokybės Lietuvos aukštosiose mokyklose problematikos. Pagal parengtą 

Tarptautiškumo kokybės kodeksą 2020 m. planuojama pilotuoti naujo tipo vertinimą, siekiant suteikti 

kokybės žymą toms aukštosioms mokykloms, kurios atitinka kokybės standartus ir sąlygas.  

 

 2019 m. SKVC atstovas stebėtojo teisėmis įtrauktas į LAMA BPO Valdybą. 

 Ministerijos pavedimu Centras atstovavo Lietuvą UNESCO kuruojamos Globalios aukštojo mokslo 

konvencijos dėl užsienio kvalifikacijų pripažinimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose 2018 m., o 2019 m. 

darbas pratęstas ir baigtas: po svarstymų, lapkričio mėnesį konvencija priimta.   

 Po Europos aukštojo mokslo erdvės šalių ministrų susitikimo Paryžiuje 2018 m. gegužės 14–15 d., 

ŠMSM su aukštojo mokslo socialiniais dalininkais svarstant tolesnio darbo pagal ministrų komunikate 

įvardintas temas prioritetus, buvo nuspręsta deleguoti SKVC dalyvauti su akademinio pripažinimo tobulinimu 

susijusiose veiklose. 2019 m. įvyko vienas Bolonijos proceso įgyvendinimo teminės grupės dėl pripažinimo 

susitikimas, kuriame dalyvavo SKVC atstovas. 

 Platesnių diskusijų su suinteresuotomis šalimis – valdžios institucijomis, aukštosiomis mokyklomis, 

studentų atstovais – kontekste, teikėme ekspertinę nuomonę dėl tokių svarbių visai aukštojo mokslo 

sistemai klausimų kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros reglamentavimas, trumpojo ciklo studijos, odontologų 

rengimas, profesinė magistrantūra, dalinių studijų aukštosiose mokyklose rezultatų įskaitymo tvarka. 

Aktyvus dalyvavimas darbo grupėse rodo SKVC darbuotojų kompetencijos 
lygį ir pajėgumą prisidėti prie šalies ir globaliu mastu svarbių klausimų 

sprendimo.  
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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.  

 2019 m. nebuvo kritinių politinių, teisinių ar ekonominių veiksnių, kurie turėtų esminės įtakos 

strateginių tikslų įgyvendinimui. Vertinant ir pripažįstant užsienio kvalifikacijas, vykdytos trys pagrindinės 

veiklų grupės.  

 Pirmoji veiklų grupė apima kryptingas ir integruotas veiklas skatinant akademinio pripažinimo 

kokybės ir praktikos nuoseklumą aukštosiose mokyklose bei Centre, ugdant vertintojų kompetencijas. Buvo 

nagrinėjami aukštųjų mokyklų priimti akademinio pripažinimo sprendimai, remiantis Centro sukaupta 

praktika, teiktos tikslinės konsultacijos, vizituotos akademinio pripažinimo teisę turinčios aukštosios 

mokyklos, rengti metodiniai įrankiai pripažinimui. Taip pat buvo kuriama valstybinė informacinė sistema – 

Elektroninė pripažinimo erdvė (EPE IS), įgalinsianti dalytis Centro sukaupta akademinio pripažinimo praktika 

bei dėl akademinio pripažinimo kreiptis ir sprendimus gauti elektroniniu būdu. Pritaikant EPE pokyčiams 

asmens duomenų apsaugos srityje, EPE kūrimas užtruko iki 2019 metų pabaigos. 

 Antroji veiklų grupė buvo skirta informacijos apie Lietuvos švietimo sistemą rinkimui, sisteminimui ir 

analizei, kuri įgyvendinta papildžius Lietuvos švietimo sistemos aprašą ir remiantis juo atnaujinus viešai 

skelbiamą informaciją apie Lietuvos švietimo sistemą. 

 Trečioji veiklų grupė buvo skirta akademinio pripažinimo sistemos vystymui. Siekiant toliau vystyti 

pripažinimo praktikas, pagal Europos Komisijos Erasmus+ programą remiamuose tarptautiniuose projektuose 

dalyvauta rengiant nacionalinių pripažinimo infrastruktūrų analizę (I-COMPLY projektas) bei Europines gaires 

dėl automatinio pripažinimo įgyvendinimo (AR-NET projektas). Siekiant toliau vystyti netradicinio mokymosi 

pripažinimą, dalyvauta rengiant įrankį aukštosioms mokykloms dėl MOOCs ir SPOC kursų pripažinimo 

(tarptautinis Europos Komisijos Erasmus+ programos E-VALUATE projektas). Detalesnė informacija teikiama 

žemiau esančiame skyriuje.  

KREIPIMŲSI SRAUTAI IR APIMTYS 

 2019 m. Centre buvo gauti 1 728 prašymai dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinio pripažinimo 

bei 1 132 įvairių institucijų (1092 – iš aukštųjų mokyklų ir 40  iš darbdavių) prašymai dėl rekomendacijų 

suteikimo. Bendras prašymų skaičius yra sumažėjęs lyginant su 2017 ar 2018 metais dėl išaugusio 

pripažinimą atliekančių aukštųjų mokyklų skaičiaus. Nors fizinių asmenų prašymai vis dar sudaro didžiąją dalį 

visų Centre gautų prašymų, kasmet auga paslaugų aukštosioms mokykloms poreikis. Paslaugų darbdaviams 

paklausa 2019 m. sumažėjo. 
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KVALIFIKACIJŲ, DĖL KURIŲ PRIPAŽINIMO KREIPTASI, KILMĖS REGIONAI IR 

ŠALYS 

 Pagal kvalifikacijos kilmės regioną, 2019 metais Centre gautų prašymų statistika pavaizduota žemiau 
esančiame paveiksliuke. 

 

 2019 m. prašymų pasiskirstymas pagal regionus iš esmės panašus ir nebeliko tokio aiškaus disbalanso 

kaip ankstesniais metais. Daugiausia kreiptasi dėl Azijoje bei Europoje (atskiriant ES, EEE bei šalis, 

nepriklausiančias šiems dariniams) įgyto išsilavinimo, tačiau taip pat pastebimas išaugęs poreikis dėl Afrikoje 

įgyto išsilavinimo akademinio pripažinimo. Iš Azijos regiono (viso gauti 747 prašymai) daugiausia kreiptasi dėl 

Indijoje (18 proc.), Kazachstane (proc.) ir Irane (7 proc.) įgyto išsilavinimo. Iš Europos šalių, nepriklausančių 

ES ir EEE, gauta 700 prašymų, daugiausiai iš Baltarusijos Respublikos (44 proc.), Rusijos Federacija (29 proc.) 

bei Ukrainos (23 proc.). Iš ES, EEE šalių ir Šveicarijos (viso 615) daugiausiai kreiptasi dėl Jungtinėje Didžiosios 

Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje (35 proc.), Lenkijos Respublikoje (10 proc.) bei Švedijos Karalystėje (51 

proc.) įgyto išsilavinimo.  

 2011–2019 metais Centre gauta beveik 24 tūkst. prašymų dėl užsienyje įgyto išsilavinimo akademinio 

pripažinimo ar įvairių prašymų suteikti informaciją apie užsienyje įgytą išsilavinimą. Tokios informacijos 

poreikis kasmet tik didėja. Detalesnė informacija pateikta žemiau esančiame grafike. 

 

Centre gautų prašymų statistika pagal regionus 2011–2019 m. 
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 Išaugęs akademinio pripažinimo teisę turinčių aukštųjų mokyklų skaičius įtakojo Centro gaunamų 

prašymų mažėjimą ypač dėl tų šalių kvalifikacijų, kurioms Centras yra parengęs bendrąsias rekomendacijas ir 

aukštosios mokyklos vertina jose įgytas kvalifikacijas savarankiškai, tarp jų ir Azijos regionui, iš kurio anksčiau 

kreipdavosi daugiausia pareiškėjų. Pažymėtina, kad prašymų dėl Afrikos regione įgytų kvalifikacijų skaičius 

2019 m. ir toliau augo. 

SPRENDIMAI 

 2019 m. Centras priėmė 2 206 sprendimus dėl kvalifikacijų akademinio pripažinimo ir rekomendacijų 

suteikimo darbdaviams ir aukštosioms mokykloms. Detalią akademinio pripažinimo sprendimų ir suteiktų 

rekomendacijų apžvalgą galite pamatyti žemiau esančiame grafike:  

 
Centre priimti sprendimai dėl kvalifikacijų akademinio pripažinimo ir rekomendacijų suteikimo 2019 m. 

 Daugiausiai akademinio pripažinimo sprendimų priimta ir rekomendacijų suteikta dėl vidurinio 

išsilavinimo kvalifikacijų – 48 proc., ir ši dalis kasmet išlieka panaši. Dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų priimti 

1 028 sprendimai. 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 (iki 1 proc.).   

 

PAŽYMIŲ PERVEDIMAS IR DALYKŲ ATITIKMENŲ NUSTATYMAS 

 Asmenims, 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 – tokiu būdu padeda įveikti švietimo sistemų skirtumus ir realizuoti 

abiturientų planus studijuoti Lietuvoje. 

2019 m. Centre gauti 146 prašymai dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo, parengti 124 
sprendimai. 22 prašymai nebuvo išnagrinėti dėl įvairių priežasčių: 

 neįgyta teisė pretenduoti į studijas Lietuvoje, kadangi nebuvo priimtas sprendimas dėl kvalifikacijos 

akademinio pripažinimo (pavyzdžiui, nebuvo pateikti visi kvalifikacijos pripažinimui reikalingi 

dokumentai);  

 kvalifikacija buvo pripažinta tik kartu su papildomais reikalavimais;  

 kreiptasi ne pagal Centro kompetenciją (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu įgijusiems tarptautinio bakalaureato kvalifikacijas yra reglamentuotas pažymių 

pervedimas, o Centras šiuo atveju nėra įgaliotas tą atlikti); 

 kreiptasi jau pasibaigus bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas laikotarpiui.   
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          Daugiau nei pusė visų 2019 m. 

besikreipusių asmenų kvalifikacijas įgijo 

šiose šalyse: Rusijoje (11 proc.), Lenkijoje (10 

proc.), Baltarusijoje (9 proc.), Jungtinėje 

Karalystėje (9 proc.), Latvijoje (8 proc.) ir 

Norvegijoje (8 proc.). Iš viso 2019 m. 

atitikmenys nustatyti ir pažymiai pervesti 

kvalifikacijoms, įgytoms 31 skirtingoje šalyje.  

            Daugiausiai (66 proc.) 2019 m. 

kreipėsi Lietuvos piliečių, planuojančių 

studijuoti ar mokytis Lietuvoje. 

 

Rusija
11%

Lenkija
10%
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2014–2019 m. gautos paraiškos dėl atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo, pirmasis šalių penketukas 

 Tendencijos per paskutiniuosius penkerius metus šiek tiek keičiasi (žr. aukščiau pateiktą grafiką). 

Pagrindinį pareiškėjų srautą 2019 m., panašiai kaip ir ankstesniais metais, sudarė asmenys, įgiję išsilavinimą 

Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje, Baltarusijoje ir Rusijoje. 2019 m. kreipėsi šiek tiek daugiau nei ankstesniais 

metais asmenų, įgijusių išsilavinimą Lenkijoje, Baltarusijoje ir Rusijoje. Pareiškėjų, įgijusiųjų išsilavinimą 

Jungtinėje Karalystėje, skaičius liko toks pat kaip ir 2018 m. Sumažėjo skaičius pareiškėjų, įgijusiųjų 

išsilavinimą JAV, kurių 2019 m. nebėra pirmajame šalių penketuke. Tačiau išaugo skaičius pareiškėjų, 

įgijusiųjų išsilavinimą Norvegijoje ir Latvijoje, kurios dalinasi penkta vieta pirmajame šalių penketuke. 

 

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PRIIMAMŲ AKADEMINIO PRIPAŽINIMO SPRENDIMŲ 

STEBĖSENA 

 2012 m. buvo pradėtas užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos decentralizavimas. Ne 

vien Centras, bet ir ŠMSM 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. Lig šiol akademinio pripažinimo teisę turėjo įgiję 10 

universitetų, tačiau dėl ASU reorganizavimo prijungimo prie VDU būdu, 2019 m. liko 9 įgaliotosios aukštosios 

mokyklos. 
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 Jau ketvirti metai Centras nagrinėja įgaliotų aukštųjų mokyklų kalendoriniais metais priimtus 

akademinio pripažinimo sprendimus. 2019 m. Centras išnagrinėjo 10 įgaliotų aukštųjų mokyklų per 2018 

metus priimtą 1861 akademinio pripažinimo sprendimą. Sprendimų buvo priimta 26 proc. daugiau nei 

ankstesniais metais (1376):  
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 Nagrinėjant priimtus sprendimus nustatyta, kad nors Centras kasmet plečia bendrųjų rekomendacijų 

skaičių, nors įgaliotos aukštosios mokyklos daugiau nei ankstesniais metais kreipėsi dėl individualių 

rekomendacijų, tačiau ne visais atvejais buvo priimti teisingi sprendimai, o kartais nesivadovauta Centro 

teikiamomis bendrosiomis bei individualiomis rekomendacijomis. Tokiais atvejais įgaliotos aukštosios 

mokyklos besąlygiškai pripažino tokias kvalifikacijas, kurios neteikia teisės studijuoti atitinkamo lygmens arba 

krypties, į kurią priimama, studijose, arba teikia tokią teisę tik po to, kai bus įgyvendinti papildomi 

reikalavimai (papildomos studijos, žinių ir gebėjimų patikrinimas ar pan.). 

 Siekdamas aptarti priimamus akademinio pripažinimo sprendimus universitetuose, taip pat kylančius 

klausimus bei problemas, Centras 2019 m. vyko į kiekvieną akademinio pripažinimo teisę turinčią aukštąją 

mokyklą. Susitikimų su užsienio kvalifikacijų pripažinimą atliekančiais darbuotojais ir jų vadovais metu buvo 

aptarti kylantys klausimai, visi nustatyti probleminiai akademinio pripažinimo atvejai, pabrėžta 

konsultavimosi su Centru būtinumas ir nauda pačioms aukštosioms mokykloms.  

 Centras, išnagrinėjęs akademinio pripažinimo sprendimus, kasmet iki balandžio 1 d. ŠMSM teikia 

apibendrintą informaciją, taip pat teikiama informacija kiekvienai įgaliotai aukštajai mokyklai atskirai.   
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KONSULTAVIMAS, METODIKOS IR ĮRANKIŲ AKADEMINIAM PRIPAŽINIMUI 

PLĖTRA 

Konsultavimas, įrankių pripažinimui kūrimas ir metodikos vystymas Lietuvoje 

 

  

Centro organizuoti mokymai aukštosioms mokykloms 2019 m. spalį (kairėje) ir gruodį (dešinėje).
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Kvalifikacijų pripažinimo metodikos vystymas ir informacijos sklaida tarptautiniu lygmeniu 

 

 

  

Centro darbuotojos jungtiniame ENIC/NARIC tinklų susitikime 2019 m. birželį (kairėje) ir Europos kokybės forume lapkritį 

daryto LIREQA rekomendacijų pristatymo medžiaga (dešinėje). 
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AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VEIKLOS 

KOKYBĖS SKATINIMAS 

 

 

Skatinant Lietuvos aukštųjų mokyklų veiklos kokybę, jų kokybės kultūrą bei gerinant informuotumą 

strateginiame SKVC veiklos plane 2017–2019 m. numatyta užbaigti pirmojo ciklo pakartotinius aukštųjų 

mokyklų veiklos vertinimus, pradėti vykdyti antrąjį aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo ciklą, pereiti prie 

studijų krypčių vertinimo, plėsti analitinę veiklą apie studijų kokybės vertinimo rezultatus, plėtoti studijų 

aprašų sistemą bei vykdyti mokymus, konsultacinę veiklą aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo klausimais. 

2019 m. buvo numatyta įvertinti tam tikrą aukštųjų mokyklų skaičių, parengti 4 išorinio vertinimo rezultatų 

analizes, parengti atitinkamą naujų bei atnaujinti anksčiau parengtų studijų krypčių aprašų skaičių bei vykdyti 

kitas, aukščiau įvardintas veiklas.  

 Dėl besikeičiančios teisinės aplinkos 2019 m. ir nesant patvirtintų aukštesnių teisės aktų, nebuvo 

įgyvendinta dalis Centro strateginiame ir metiniame plane numatytų veiklų (aukštųjų mokyklų ir studijų 

krypčių vertinimai), tačiau aktyviai dirbta rengiant teisės aktų projektus ir atliekant analizes, teikiant 

konsultacijas bei organizuojant mokymus. Žemiau pateikiamas išsamus atliktų veiklų aprašymas.  

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VEIKLOS IR STUDIJŲ VERTINIMAS  
 2019 m. aukštosios mokyklos ir jų vykdomos studijos nebuvo vertintos, kadangi buvo rengiamos 

naujos vertinimo ir akreditavimo tvarkos, ruošiamasi pereiti prie naujo išorinio vertinimo modelio. Perėjimas 

prie naujos tvarkos reiškia, kad bus vertinamos ne atskiros aukštųjų mokyklų vykdomos studijų programos, 

kaip buvo iki šiol, o studijų kryptys, taip siekiant pamatyti sistemišką krypties vaizdą, identifikuoti stipriąsias ir 

tobulintinas sritis studijų kryptyje visose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Pradėjus taikyti naują studijų 

krypčių vertinimo modelį didesnis dėmesys bus skiriamas mokslo vertinimui, paskesnė veikla tampa 

privalomu išorinio vertinimo elementu, kasmet atliekama kasmetinių rodiklių stebėsena, nuo 2025 m. prieš 

atliekant išorinį krypties studijų vertinimą įvertinama, ar krypties studijos atitinka nustatytą slenkstinį rodiklį. 

Aukštųjų mokyklų veiklos vertinime keičiasi vertinamosios sritys, sustiprinama paskesnė aukštųjų mokyklų 

veikla.   

 Rengiant Studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo bei Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių 

aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašus, metodikas ir kitus išoriniam 

vertinimui reikalingus dokumentus, Centras aktyviai dalyvavo teikdamas savo siūlymus ir pastabas, 

organizavo susitikimus su aukštųjų mokyklų, studentų ir darbdavių atstovais siekiant išsiaiškinti visų išoriniu 

vertinimu suinteresuotų pusių lūkesčius. 

PARAIŠKŲ LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS IR SU STUDIJOMIS 

SUSIJUSIĄ VEIKLĄ IŠDAVIMUI VERTINIMAS 
 2018 m. spalį pradėtas Europos humanitarinio universiteto (EHU) paraiškos dokumentų leidimo 

vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimui vertinimas. Atlikta pirmoji vertinimo dalis: 7 

ekspertų grupės įvertino 12 ketinamų vykdyti studijų programų, priskiriamų 8 studijų kryptims. Teigiamai 

įvertintos ketinamos vykdyti studijų programos trijose studijų kryptyse.  
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2019 m. EHU paraiškos vertinimo procesas buvo baigtas. Įvertintos teisės aktuose nustatytos 

vertinimo sritys: materialiųjų išteklių studijų ir mokslo (meno) veiklai vykdyti tinkamumas ir plėtros 

perspektyvos; veiklos finansinio plano pagrįstumas ir racionalumas; studijų ir mokslo (meno) veiklos 

strategijų pagrįstumas ir racionalumas; personalo tinkamumas studijų ir mokslo (meno) veiklai vykdyti. 

Įvertinę EHU paraiškos leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą dokumentuose pateiktą, vizito 

į universitetą metu ir po vizito surinktą informaciją, atsižvelgę į EHU atliktus paraiškos dokumentų taisymus, 

ekspertai pateikė siūlymą paraišką vertinti teigiamai. Kartu su išvadomis aukštajai mokyklai buvo pateiktos 

ekspertų rekomendacijos tiek dėl paraiškos dokumentų sutvarkymo, tiek dėl EHU planuojamų vykdyti ar 

vykdomų veiklų gerinimo.  

VERTINIMUI PASITELKTI EKSPERTAI 
 Kaip minėta, 2019 m. aukštųjų mokyklų ir vykdomų studijų programų išoriniai vertinimai nevyko dėl 

besikeičiančio vertinimo modelio ir teisės aktų kaitos – vyko perėjimas nuo studijų programų išorinio 

vertinimo prie studijų krypčių vertinimo, buvo rengiamas ir derinamas naujas aukštųjų mokyklų veiklos 

vertinimo modelis, todėl nebuvo poreikio kviesti ekspertų. Ekspertai buvo kviesti tik organizuojant ketinamų 

vykdyti studijų programų išorinius vertinimus bei SKVC tarptautinius renginius.  

 Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimui 2019 m. SKVC pasitelkė 28 ekspertų grupes, kurias 

sudarė 52 akademikai, 28 studentai ir 9 darbo rinkos atstovai. Daugiausia vertinimų atliko trijų asmenų 

ekspertų grupės – 24 iš 28, keturiose ekspertų grupėse vertinimą atliko keturi ekspertai. 2019 m. Centras, 

vykdydamas teismo sprendimą, atliko pakartotinį Marijampolės kolegijos teisės krypties vykdomos studijų 

programos išorinį vertinimą. Šiam vertinimui buvo pasitelkta mišri ekspertų grupė iš keturių asmenų, iš kurių 

du – iš užsienio atvykę ekspertai (grupės vadovas ir studentų atstovas).   

 Paminėtina, kad 2019 m. buvo atliktas Alytaus kolegijos vykdomos studijų programos Bendrosios 

praktikos slauga dalinis vertinimas po gauto Alytaus kolegijos studentų anoniminio skundo, kurio pagrindu 

ŠMSM inicijavo vertinimą. Dalinį vertinimą organizavo Centras, o atliko 3 ekspertai iš Lietuvos (2 akademikai 

ir studentas).  

 2020 m. numatomas pradėti studijų krypčių vertinimas, kurio metu bus pasitelkiami ekspertai iš 

užsienio ir Lietuvos, į ekspertų grupes taip pat įtraukiant studentų ir darbdavių atstovus. Pradėti ekspertų 

sąvado atnaujinimo darbai pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taisykles.  

KETINAMŲ VYKDYTI (NAUJŲ) STUDIJŲ PROGRAMŲ 

VERTINIMAS 

2019 m. ketinamos vykdyti studijų programos buvo vertinamos ir akredituojamos pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą tvarką1. Sprendimai dėl ketinamų vykdyti studijų 

programų akreditavimo buvo priimami atlikus išsamų ekspertinį programos vertinimą.  

Išsamų ekspertinį ketinamos vykdyti studijų programos vertinimą atliko ne mažiau kaip trys ekspertai – 

dažniausiai du akademikai, turintys atitinkamą kompetenciją ketinamos vykdyti studijų programos kryptyje, 

ir studentų atstovas. Ekspertinis programos vertinimas susidėjo iš programos aprašo analizės, ekspertų vizito 

į aukštąją mokyklą, programos vertinimo išvadų parengimo bei jų svarstymo Studijų vertinimo komisijoje. 

Sprendimas dėl programos akreditavimo priimtas atsižvelgiant į ekspertų vertinimo išvadas bei Studijų 

vertinimo komisijos siūlymą. 

 

                                                            
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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2019 m. Studijų kokybės vertinimo centras priėmė 48 sprendimus dėl ketinamų vykdyti studijų 

programų, iš kurių 21 sprendimas buvo priimtas dėl 2018 m. pabaigoje gautų ketinamų vykdyti studijų 

programų, iš jų 41 sprendimą akredituoti ketinamą vykdyti studijų programą, 5 sprendimus neakredituoti 

ketinamos vykdyti studijų programos, 2 sprendimus nutraukti programos vertinimo procedūrą.  

 

 

2019 metais priimti sprendimai dėl ketinamų vykdyti studijų programų (procentais). 

 

2019 m. aukštosios mokyklos SKVC pateikė 29 ketinamas vykdyti studijų programas (2018 m. – 57, 

2017 m. – 55, 2016 m. – 97), iš jų 22 programos buvo akredituotos, 3 – neakredituotos, 2 – vertinimo 

procedūra buvo nutraukta, 2 – vertinimo procesas dar nepasibaigęs. 
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2019 m. pateiktų ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo rezultatai (procentais). 

2019 m. daugiausiai buvo pateikta inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės programų – 6 (21 proc.). 

Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės – 4 (14 proc.), informatikos mokslų, sveikatos mokslų ir 

teisės studijų krypčių grupių – po 3 (10 proc.). 
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2019 m. pateiktos ketinamos vykdyti studijų programos pagal studijų krypčių grupes (vienetais). 

 

2019 m. SKVC vertinti ir akredituoti buvo pateiktos 20 krypčių ketinamos vykdyti studijų programos. 

Daugiausiai pateikta elektronikos inžinerijos ir teisės krypčių ketinamų vykdyti studijų programų – po 3, kitų 

krypčių studijų programų buvo pateikta po 1–2.  

Iš 2019 m. pateiktų 29 ketinamų vykdyti studijų programų didesnę dalį sudarė universitetinės 

pirmosios pakopos studijų programos – 13 (44 proc.). Universitetinių antrosios pakopos studijų programų 

buvo pateikta 9 (31 proc.), koleginių pirmosios pakopos studijų programų – 7 (24 proc.).  

 
2019 m. pateiktos ketinamos vykdyti studijų programos pagal studijų rūšį (procentais). 

2019 m. Centrui ketinamas vykdyti studijų programas vertinimui pateikė 12 aukštųjų mokyklų (2016 

m. – 28, 2017 m. – 23, 2018 m. – 21): 7 universitetai ir 5 kolegijos. Šiemet iš universitetų daugiausiai 

ketinamų vykdyti studijų programų pateikė Vilniaus universitetas – 9, Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas, Mykolo Romerio universitetas ir Kauno technologijos universitetas – po 3. Iš kolegijų 

daugiausiai ketinamų vykdyti studijų programų pateikė Kauno kolegija ir Panevėžio kolegija – po 2.  
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2019 m. universitetų teiktos ketinamos vykdyti studijų programos (vienetais). 

 
 

 
2019 m. kolegijų teiktos ketinamos vykdyti studijų programos (vienetais). 

 
2019 m. ekspertų teigiamai įvertintų ketinamų vykdyti studijų programų balų vidurkis – 18. 13 studijų 

programų atveju bent viena sritis ekspertų buvo įvertinta tik patenkinamai, t. y. 2 balais (tenkina minimalius 

reikalavimus, reikia tobulinti), dažniausiai tai buvo programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai (9 

atvejais), personalas (6 atvejais), programos sandara ir studijų eiga bei jos vertinimas (po 5 atvejus). 3 

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 – 12 balų. Silpniausios neigiamai įvertintų studijų programų sritys – programos 

sandara (2 programų atveju), personalas (2 programų atveju) bei studijų programos tikslai ir studijų 

rezultatai (1 programos atveju). 
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PATARIANČIOSIOS INSTITUCIJOS 

 

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.  

2019 m. buvo atnaujinti AMVK nuostatai. Apibrėžti AMVK, kaip ekspertinės institucijos, darbo principai 

– objektyvumo, nešališkumo, pagarbos ir konfidencialumo – kaip jie taikomi ir kitoms SKVC ekspertinėms 

institucijoms. Aiškiau įvardytos komisijos narių atsakomybių ir teisių ribos komisijai pateikiant nuomonę 

ekspertų grupių vertinimo objektų, vertinimo išvadų ir kitais klausimais. Komisija be aukštųjų mokyklų 

atstovų turės teisę prašyti ir vertinimo koordinatoriaus, Centro darbuotojų ar kitų suinteresuotų asmenų 

suteikti išsamesnę informaciją svarstomais klausimais. Komisijos svarstomų klausimų sąrašas papildytas 

egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų vertinimo išvadų svarstymu. 

2019 m. įvyko 2 AMVK posėdžiai. Jų metu buvo pritarta Europos humanitarinio universiteto paraiškos 

leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą vertinimo išvadoms. Taip pat pritarta atnaujintiems 

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos nuostatams. Komisija supažindinta su Aukštųjų mokyklų ir užsienio 

valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo projektu, pateikė savo 

pastabas, į kurias atsižvelgta tvirtinant šį aprašą.   

 

STUDIJŲ VERTINIMO KOMISIJA  

 Studijų vertinimo komisija (SVK), sudaryta iš aukštojo mokslo socialinių dalininkų (universitetų, 

kolegijų, Lietuvos studentų sąjungos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir kitų institucijų) atstovų, 

pataria Centrui studijų kokybės užtikrinimo klausimais, padeda užtikrinti Centro priimamų sprendimų 

pagrįstumą. SVK nagrinėja ekspertų parengtas išorinio vertinimo išvadas ir kitą su vertinimu susijusią 

medžiagą, svarsto, ar ekspertų pateiktos išvados yra išsamios, pagrįstos ir objektyvios. Išanalizavusi pateiktą 

medžiagą, SVK teikia vieną iš siūlymų – pritarti arba nepritarti ekspertų parengtoms vertinimo išvadoms. SVK 

nepritarus vertinimo išvadoms, išvados grąžinamos ekspertams tikslinti. 

 SVK sudaro 15 narių: 13 akademikų, dėstančių Lietuvos aukštosiose mokyklose (trys iš jų dirba ir 

administracinį darbą savo aukštosiose mokyklose), 1 darbdavių atstovas, nominuotas į SVK Lietuvos 

pramoninkų konfederacijos, ir 1 studentų atstovas, nominuotas Lietuvos studentų sąjungos. 

 2019 m. įvyko 6 SVK posėdžiai (organizuoti Centro patalpose) bei 6 nuotoliniai, kurių metu 

sprendimai buvo priimami balsuojant elektroniniu būdu.  

 2019 m., Centrui neatliekant vykdomų studijų programų išorinio vertinimo dėl besikeičiančių 

vertinimą reguliuojančių teisės aktų, SVK iš viso svarstė 47 ketinamų vykdyti bei 12 vykdomos studijų 

programos vertinimo išvadas (iš viso – 48), įskaitant svarstomas antrą kartą. Iš visų 2019 m. svarstytų 

vertinimo išvadų SVK nepritarė 7 išvadoms (14,6 proc.). Tai mažiau nei 2018 metais, kai buvo nepritarta 19 

proc. visų svarstytų išvadų, tačiau daugiau nei 2017 m. (kai buvo nepritarta 9,7 proc. svarstytų išvadų ) ir 

nežymiai daugiau nei 2016 m. (nepritarta 14 proc. svarstytų išvadų). SVK priimtų sprendimų ir svarstytų 

išvadų skaičiaus dinamika nuo 2010 metų pavaizduota žemiau pateiktame grafike : 

                                                            
2 Centras atliko išorinį vykdomos studijų programos vertinimą vykdydamas 2019 m. vasario 7 d. Vilniaus apygardos 

administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I-466-789/2019.  
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2010–2019 m. Studijų vertinimo komisijos priimti sprendimai ir svarstytų išvadų skaičius 

 

 Nepritardama studijų programų vertinimo išvadoms, SVK tokį savo siūlymą turi pagrįsti argumentais, 

kurie teikiami ekspertams. Dažniausiai išvadoms nepritariama dėl išvadų analizės dalyje pateiktų argumentų 

ir įvertinimo balais tarpusavio neatitikimo. 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. 2019 m. pasitaikė atvejų, kuomet SVK nepritarė vertinimo išvadoms dėl to, kad 

išvadose minimos kritinės ir esminės pastabos, dėl kurių ketinamos vykdyti programos negali būti pradėtos 

vykdyti, pavyzdžiui, kilus neaiškumų dėl programų koncepcijos ir poreikio pagrįstumo, personalo 

kvalifikacijos. Tokioms išvadoms nepritarus, jos gražinamos ekspertų grupei persvarstyti argumentus, 

papildyti, patikslinti. 2019 m. visoms pirmą kartą SVK posėdyje atmestoms ir ekspertams grąžintoms 

išvadoms buvo pritarta svarstant jas antrą kartą, po ekspertų atliktų pataisymų, išskyrus vieną atvejį, kai SVK 

du kartus iš eilės nepritarė programos išvadoms. Centras, išnagrinėjęs SVK išvadų atmetimo priežastis bei 

išorinio vertinimo išvadas, priėmė galutinį sprendimą dėl šios programos vertinimo be SVK pritarimo. 

 2019 m. SVK taip pat svarstė ir teikė Centrui nuomonę dėl studijų vertinimą reglamentuojančių teisės 

aktų: Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių projekto, Išorinio 

studijų krypčių vertinimo metodikos projekto ir Ketinamų vykdyti studijų programų metodikos projekto bei 

naujų SVK veiklą reglamentuojančių nuostatų projekto.  

2019 m. spalio 10 d. Centro direktoriaus įsakymu buvo patvirtinti nauji SVK nuostatai3. Svarbiausi 

pakeitimai naujuose nuostatuose: vadovaujantis nauju Studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarkos 

aprašu, pakeistas punktas apie studijų programų išvadų svarstymą į studijų išvadų svarstymą; nebeliko SVK 

teikiamo sprendimo nepritarti ekspertų parengtoms vertinimo išvadoms ir siūlyti Centrui atlikti vertinimą iš 

naujo; keitėsi SVK sudarančių aukštųjų mokyklų atstovų struktūra, įtraukiant į SVK sudėtį vienu kolegijų 

sektoriaus atstovu daugiau nei prieš tai; SVK narių kadencijos laikotarpis sutrumpėjo nuo 4 iki 3 metų; įrašyti 

SVK veiklą grindžiantys objektyvumo, nešališkumo, pagarbos ir konfidencialumo principai.  

2019 m. SVK sudėtis keitėsi, nes baigėsi trijų narių kadencijos. Į jų vietas paskirti nauji nariai.   

 

                                                            
3 Studijų kokybės vertinimo centro Studijų vertinimo komisijos nuostatai, patvirtinti Studijų kokybės vertinimo centro 

direktoriaus 2019 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-104 
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STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO APELIACINĖ KOMISIJA  

Aukštosios mokyklos, nesutikdamos su SKVC priimtu sprendimu dėl studijų programų, studijų 

krypčių, paraiškos dokumentų leidimui vykdyti studijas ar su studijomis susijusią veiklą, Lietuvos aukštųjų 

mokyklų, užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje veiklos išorinio įvertinimo, turi galimybę 

pateikti savo argumentus ir būti išgirstos. Apeliacijas svarsto Centro apeliacinė komisija (toliau – Apeliacinė 

komisija).  

2019 m. spalio mėnesį Centro direktoriaus įsakymu buvo patvirtinti nauji Apeliacinės komisijos 

nuostatai4. Apeliacinę komisiją sudaro 9 nariai, aukštojo mokslo socialinių dalininkų atstovai: po vieną 

Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos nevalstybinių mokslo ir studijų įstaigų asociacijos, Lietuvos studentų 

atstovybių ar jų sąjungos pasiūlytą asmenį, po du Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos 

kolegijų direktorių konferencijos ir aukštųjų mokyklų socialinius partnerius vienijančių organizacijų pasiūlyti 

asmenys. 

2019 m. Centras negavo nei vienos apeliacijos, todėl Apeliacinės komisijos posėdžiai nevyko.  

 

STUDIJŲ KRYPČIŲ APRAŠŲ RENGIMAS 
2019 m. tęstas 2018 m. rugsėjo 4 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Studijas reglamentuojančių aprašų 

sistemos plėtra (SKAR-3)“, vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-

732 įgyvendinimo priemonę „Studijų sistemos tobulinimas“.  

SKAR-3 projekto tikslas – prisidėti prie Lietuvos kvalifikacijų sandaros išbaigtumo, reglamentuojant 

studijų rezultatus ir diegiant į studentą orientuotų studijų paradigmą. Projekto įgyvendinimo metu sukūrus 

trūkstamus aprašus ir pagal poreikį peržiūrėjus jau esamus aprašus bus užbaigtas teisinis reglamentavimas, 

nusakantis studijų rezultatus pagal hierarchiją.  

2019 m. surinktos religijos, teologijos, verslo, ekologijos, medicinos technologijų, vadybos, 

aplinkotyros, komunikacijos, filologijos, informatikos, antropologijos, sporto, klasikinių studijų ir 

archeologijos, miškininkystės, gyvulininkystės, medijų meno, teatro ir kino, žemės ūkio, maisto studijų, 

kosmetologijos studijų krypčių, krypčių grupių aprašų rengėjų grupės, organizuoti aprašų rengėjų mokymai. 

Surinktos aprašų rengėjų grupės pradėjo rengti studijų krypčių aprašus. Taip pat organizuoti 38 studijų 

krypčių aprašų atnaujinimo grupių susitikimai.  

  

Studijų krypčių aprašų rengėjų mokymai pagal SKAR-3 projektą.

                                                            
4 Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinės komisijos nuostatai, patvirtinti Studijų kokybės vertinimo centro 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 10 d.  įsakymu Nr. V-105.  
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RENGINIAI IR KONSULTAVIMAS 

STUDENTŲ FORUMAI IR DARBO GRUPĖ 

2019 m. Centras suorganizavo du renginius su studentų atstovais, skirtus aptarti įvairias aktualijas. 

Gegužės 9 d. studentų atstovybių vadovams organizuoto pirmojo renginio „Studentų pusryčiai“ metu buvo 

aptarta Studijų krypčių vertinimo tvarka, sulaukta studentų pasiūlymų ir pastabų. Taip pat susitikimo su 

studentais metu pristatyta Nacionalinė studentų apklausos mobilioji programėlė, jos koncepcija, nauda, 

sklaida bei techniniai įgyvendinimo klausimai. Paskutinėje renginio dalyje su studentų atstovais aptarti 

Centro gauti studentų skundai dėl studijų kokybės ir galimybės juos spręsti ateityje bei neakredituotų studijų 

programų kokybės užtikrinimas. Studentai išsakė pageidavimą, kad norėtų tokio tipo renginiuose dalyvauti ir 

ateityje, organizuojant daugiau nei po du renginius per metus.  

Spalio 25 d. įvyko antrasis renginys, skirtas studentų atstovybių vadovams, pavadintas „Studentų 

forumu“. Jo metu studentų atstovas pristatė Lietuvos studentų sąjungos 2019 m. birželio–liepos mėn. atliktą 

tyrimą „Baigiančiųjų studentų pasitenkinimas studijomis“. Susirinkusiems studentų atstovybių vadovams 

buvo pristatytas SKVC vykdomas tyrimas apie tai, kokius absolventų gebėjimus identifikuoja darbdaviai. 

Pristatyta pilotinio tyrimo koncepcija ir pirmieji rezultatai. Tyrimo įžvalgas ketinama pateikti ekspertams kaip 

papildomą informacijos šaltinį studijų krypčių vertinimuose.  

Renginio metu studentams taip pat buvo pristatyti pagrindiniai aukštosios mokyklos veiklos vertinimo 

principai (naujoji tvarka). Diskusijų metu studentai išreiškė norą detaliau aptarti rengiamą Institucinio 

vertinimo tvarkos projektą ir pateikti dėl jo savo siūlymus, todėl buvo sutarta susitikti papildomai darbinei 

sesijai institucinio vertinimo tema.  

Darbinė sesija dėl institucinio vertinimo tvarkos aptarimo įvyko Centre 2019 lapkričio 29 d. Į studentų 

siūlymus buvo atsižvelgta teikiant rekomendacijas ŠMSM rengiant galutinę Aukštųjų mokyklų ir užsienio 

valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo versiją.  

  

2019 m. Centro organizuoti renginiai studentų atstovams. 

EKSPERTŲ MOKYMAI 

2019 m. Centras organizavo trejus mokymus ketinamų vykdyti studijų programų ekspertams. 

Mokymuose dalyvavo 20 ekspertų. Centras į mokymus kviečia tiek naujus ekspertus, tiek tuos ekspertus, 

kurie jau turi vertinimo patirties, tačiau nori atnaujinti savo žinias. Mokymų metu ekspertams buvo 

pristatytas ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo procesas, aktualūs teisės aktai, kuriais reikėtų 

vadovautis vertinant ketinamas vykdyti studijų programas, aptarti svarbūs ekspertų grupės vizito į aukštąją 

mokyklą ir programos vertinimo išvadų rengimo aspektai.  
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TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „AKADEMINIO KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO IR KOKYBĖS 
UŽTIKRINIMO SISTEMŲ SUJUNGIMAS (LIREQA) “ 

 2019 m. gegužės 22 d. Studijų kokybės vertinimo centras pagal LIREQA projektą kaip baigiamąjį jo 

renginį suorganizavo tarptautinę konferenciją akademinio pripažinimo ir kokybės užtikrinimo tema. Vilniuje, 

Lietuvos mokslų akademijos salėje, susirinko daugiau kaip 120 dalyvių – aukštųjų mokyklų administracijos, 

dėstytojų ir studentų, taip pat kokybės vertinimo agentūrų, ENIC/NARIC centrų, valdžios institucijų atstovų – 

iš Baltarusijos, Belgijos, Estijos, Ispanijos, Japonijos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, 

Lietuvos, Maltos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Rumunijos ir Vokietijos.   

2015 m. Europos aukštojo mokslo erdvės švietimo ministrai patvirtino atnaujintą ESG (Europos 

aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairių ir nuostatų) tekstą, kuriame ESG 1.4 dalyje išsakytas 

lūkestis, kad aukštųjų mokyklų vidinis kokybės užtikrinimas apims kvalifikacijų pripažinimą ir kreditų 

įskaitymą, o per išorinio vertinimo veiklas bus įsitikinta, kad akademinis pripažinimas vyksta teisingai, 

aukštosios mokyklos bendradarbiauja su ENIC/NARIC centrais ir kitomis organizacijomis. 

Pripažinimo veiklų susiejimas su kokybės užtikrinimu vis dar tebėra didelis iššūkis Bolonijos procese. 

Per projektą sukurtos LIREQA rekomendacijos aukštosioms mokykloms, kokybės vertinimo agentūroms ir 

akademinės informacijos ir pripažinimo centrams, taip pat europiniams tinklams ir valdžios institucijoms5, 

ką kiekvienas iš jų turėtų nuveikti ir kaip gerinti bendradarbiavimą studentų labui. Projektą vykdė ir 

rekomendacijas rengė platus tarptautinis konsorciumas – 8 narių iš 6 šalių, taip pat dalyvavo 4 tarptautinių 

organizacijų atstovai ir 1 nepriklausomas ekspertas. 

Konferencijoje kalbėjo pagrindinių Europos aukštojo mokslo erdvės konsultacinių partnerių atstovai: 

Europos studentų sąjungos prezidentas Adam Gajek, Europos universitetų asociacijos institucinio vystymo 

padalinio direktorė Tia Loukkola, ENQA tarybos viceprezidentė Caty Duykaerts, Lisabonos konvencijos 

priežiūros komiteto prezidentas Gunnar Vaht, Nyderlandų ENIC/NARIC (Nuffic) centro Politikos ir 

konsultacijų padalinio vadovas Bas Wegewijs. Diskusijų grupes moderavo Kroatijos Mokslo ir studijų 

agentūros (ASHE) direktoriaus pavaduotoja Emita Blagdan, Estijos kokybės agentūros EKKA Vertinimo 

skyriaus direktorė Liia Lauri, Europos programų vadovė Katherine Latta iš Jungtinės Karalystės NARIC centro 

ir Marije van de Langkruis iš Breda taikomųjų mokslų universiteto. Renginį vedė ir pranešimą jame skaitė 

SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė. Konferencijos metu aptarti jau turimi europiniai įrankiai ir 

projekto metu sukurtas inovatyvus produktas – LIREQA rekomendacijos pripažinimui gerinti.  

  

LIREQA baigiamoji konferencija Vilniuje 2019 m. gegužės 22 d. 

                                                            
5 Paskelbtos čia: 

https://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kita_infromacija/Leidiniai/LIREQA_recommendations_final_version_web.pdf  

https://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kita_infromacija/Leidiniai/LIREQA_recommendations_final_version_web.pdf
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BALTIJOS ŠALIŲ KOKYBĖS AGENTŪRŲ ATSTOVŲ SUSITIKIMAS 

 Rugsėjo 4–5 d. Lietuvoje vyko kasmetinis Baltijos šalių aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės 

agentūrų atstovų susitikimas, kurį organizavo SKVC kartu su Nacionaline švietimo agentūra. Susitikime 

dalyvavo Estijos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės agentūros (EKKA), Latvijos aukštojo mokslo 

kokybės agentūros (AIKA) bei Latvijos valstybinės švietimo kokybės tarnybos (IKVD) atstovai.  

  

Renginio akimirkos 

 Susitikimo metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai aptarė naujausias aukštojo mokslo, profesinio 

mokymo ir bendrąsias švietimo tendencijas Baltijos šalyse. Taip pat interaktyvių sesijų metu diskutuota apie 

kokybės agentūrų naudojamas elektronines sistemas bei įrankius, tarptautiškumą aukštajame moksle, 

ekspertų mokymus, atitikties įvertinimą, agentūrų vidinės kokybės užtikrinimą bei kitus šių dienų iššūkius, su 

kuriais susiduria kokybės agentūros.  

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „AUKŠTOJO MOKSLO KOKYBĖ, ATSKAITOMYBĖ IR SKAIDRUMAS“ 

2019 m. gruodžio 11 d. Centras organizavo tarptautinę konferenciją „Aukštojo mokslo kokybė, 

atskaitomybė ir skaidrumas“ (angl. Higher Education Quality, Accountability and Transparency) pagal Centro 

įgyvendinamą 2014–2020 m. programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto 

lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“. 

Konferencijoje buvo siekiama apžvelgti sąryšių tarp kokybės, atskaitomybės ir reitingų kompleksiškumą, 

kokybės užtikrinimą ir studentų studijų rezultatų siekimą, kokybės kultūrą kaip atsakomybės ir reputacijos 

varomąją jėgą, pažvelgti į kokybę studentų akimis bei išgirsti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos (EBPO) valstybių narių patirtį planuojant ir įgyvendinat aukštojo mokslo kokybės užtikrinimą. 

Renginyje dalyvavo 92 atstovai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų bei kitų švietimo srities organizacijų.   

  

Renginio akimirkos 
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Tarptautinėje konferencijoje pranešimus skaitė ir savo įžvalgomis dalinosi šie užsienio ir Lietuvos 

lektoriai: tarptautinėje erdvėje plačiai žinoma aukštojo mokslo tyrėja iš Airijos dr. Ellen Hazelkorn (Dublino 

technologijos universitetas), Dr. Thomas Weko, EBPO aukštojo mokslo politikos analitikas, Aukštojo mokslo 

kokybės Europoje tyrinėtoja iš Portugalijos dr. Maria Manatos (Aveiro universitetas), ISM Tarptautinio 

vadybos ir ekonomikos universiteto prof. dr. Modestas Gelbūda ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentas 

Eigirdas Sarkanas.   

Paskutinė konferencijos dalis buvo skirta interaktyviai Lietuvos aukštojo mokslo sistemos dalyvių 

diskusijai apie studijų kokybę ir jos ateitį. Joje dalyvavo Centro direktorius Almantas Šerpatauskas, Vytauto 

Didžiojo universiteto studijų prorektorė, LURK Studijų komiteto pirmininkė dr. Laima Taparauskienė, Šiaulių 

valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, LKDK Akademinės veiklos komiteto 

pirmininkė Danutė Valentienė, Aukštojo mokslo tarybos pirmininkas dr. Saulius Vengris, ŠMSM Studijų, 

mokslo ir technologijų departamento direktorius dr. Albertas Žalys ir ISM vadybos ir ekonomikos universiteto 

prof. dr. Modestas Gelbūda. Diskusiją moderavo Centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė. Nors 

diskusijoje buvo paliesta daug probleminių klausimų, jos dalyviai vieningai išreiškė rūpestį ir norą, kad 

Lietuvos aukštojo mokslo kokybės formavimo politikoje būtų pasiektas pasitikėjimu grįstas susitarimas tarp 

visų sistemos dalyvių.  

KONSULTAVIMAS 

2019 m. įvykdytos 5 konsultacijos dėl naujų aukštųjų mokyklų steigimo. Interesantai iš užsienio bei 

Lietuvos konsultuoti leidimų vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos klausimais. Taip 

pat Centras gavo keturias užklausas dėl išorinio vertinimo užsienyje organizavimo ir teikė savo siūlymus.   

UŽSIENIO ŠALIŲ AUKŠTOJO MOKSLO ATSTOVŲ VIZITAI 

 2019 m. Centre lankėsi įvairios užsienio šalių delegacijos, kurioms buvo pristatytos kokybės agentūros 
vykdomos veiklos bei aukštųjų mokyklų, studijų vertinimo procesai. Svečiai taip pat domėjosi Lietuvos 
aukštojo mokslo studijų kokybės užtikrinimo sistema.  

 Sausio mėnesį Centre lankėsi Kambodžos aukštojo mokslo institucijų delegacija: šešių universitetų 
vadovai, už studijų kokybę atsakingi specialistai bei studijų kokybės agentūros – Kambodžos akreditavimo 
komiteto atstovai. Vasario ir gegužės mėn. sutiktos Azerbaidžano švietimo ministerijos ir aukštųjų mokyklų 
atstovų delegacijos. Birželį buvo priimti trijų Alžyro aukštųjų mokyklų ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės 
ūkio akademijos atstovai. 

  

Azerbaidžano (kairėje) ir Alžyro (dešinėje) aukštojo mokslo atstovų vizitas Centre 2019 m. 
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VIZITAI Į UŽSIENIO KOKYBĖS AGENTŪRAS 

SKVC ir ŠMSM atstovai 2019 m. rugsėjo–

spalio mėn. dalyvavo projekte „Išorinio kokybės 

užtikrinimo modeliavimas besikeičiančiame 

kontekste (MODEQA)“ pagal Šiaurės Ministrų 

Tarybos programą „Šiaurės-Baltijos šalių mobilumo 

ir tinklaveikos programa viešajam administravimui“. 

Projekto metu SKVC ir ŠMSM atstovai lankėsi 

Švedijos kokybės užtikrinimo agentūroje (UKÄ), 

Suomijos kokybės užtikrinimo agentūroje (FINEEC), 

Suomijos švietimo ir kultūros ministerijoje bei 

keliose aukštosiose mokyklose (Stokholmo 

universitete, Helsinkio universitete).  

 Pagrindinės vizituose aptartos temos buvo 

aukštųjų mokyklų ir krypčių vertinimo sąsajos bei 

modeliai, teminės analizės, vertinimo kriterijai, 

ekspertų atrankos principai ir kriterijai, ekspertų mokymų organizavimas ir kiti su aukštojo mokslo kokybės 

užtikrinimu susiję klausimai. Taip pat domėtasi aukštųjų mokyklų finansavimo modeliais Švedijoje bei 

Suomijoje, sutarčių tarp ministerijos ir aukštųjų mokyklų rengimo principais.  

 Nemažai dėmesio įvairiuose susitikimuose skirta socialinių partnerių įtraukimo į išorinio vertinimo 

procesus, grįžtamojo ryšio rinkimo bei paskesnės veiklos temoms. Vizitų metu SKVC ir ŠMSM atstovai taip 

pat pristatė Lietuvos aukštojo mokslo sistemą, kokybės užtikrinimo modelį Lietuvoje, pagrindines SKVC 

funkcijas, tarptautinį bendradarbiavimą ir projektines veiklas.  

RENGINIAI ABITURIENTAMS  

 2019 m. vasario 7–9 d., kaip ir kasmet, Centro specialistai dalyvavo Tarptautinėje mokymosi, žinių ir 

karjeros planavimo parodoje „Studijos 2019“ LITEXPO parodų rūmuose, kurios metu konsultavo parodos 

lankytojus dėl studijų pasirinkimui reikalingos informacijos bei dalyvavo ŠMSM organizuotoje diskusijoje 

abiturientams „Studijos Lietuvoje: visos galimybės rinktis“.  

 Centro stende parodos lankytojai galėjo pasikonsultuoti, kaip neapsirikti renkantis aukštąją mokyklą 

bei studijų programą Lietuvoje ir užsienyje, kur surasti dominančios Lietuvos aukštosios mokyklos įvertinimą 

ir pasirinktos studijų programos vertinimo rezultatus, taip pat apie užsienyje gautų diplomų pripažinimą 

Lietuvoje. 

  

SKVC stendas Parodoje  SKVC atstovė spaudos konferencijoje  
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Geriausiai įvertintos studijų programos
(22-24 balai) (ne mažiau kaip keturios iš
šešių vertinimo sritys gavo 4 balus (labai
gerai), kaip išskirtinės sritys)

Gerai įvertintos studijų programos (18-
21 balai)

15-17 balų įvertintos studijų programos

12-14 balų įvertintos studijų programos
(beveik visos vertinimo sritys gavo 2
balus (patenkinamai), kaip sritys, kurios
tenkina minimalius reikalavimus ir kuria
sreikia tobulinti)

ANALIZĖS, TYRIMAI, APŽVALGOS 

LAMA BPO BENDROJO PRIĖMIMO Į STUDIJŲ PROGRAMAS DUOMENŲ ANALIZĖ 

2019 m. Centras išanalizavo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti 

(toliau – LAMA BPO) bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijų programas duomenis, 

siekdamas įvertinti, ar kokybiškos studijos yra populiarios tarp stojančiųjų, ar būsimi studentai dažnai rinkosi 

ekspertų žemiausiais balais įvertintas studijų programas ir ar juos sudomino aukštųjų mokyklų pasiūlytos 

naujos studijų programos. 

LAMA BPO duomenimis, 2019 m. bendrajame priėmime dalyvavo ir bent vieną pageidavimą teikė 

28 524 asmenys. Jie rinkosi iš aukštųjų mokyklų siūlytų 614 pirmosios pakopos studijų programų. 

Analizuojant duomenis žiūrėta, kokią dalį visų 2019 m. bendrajame priėmime dalyvavusių studijų programų, 

kurias pirmuoju prioritetu rinkosi stojantieji, sudarė geriausiai ir prasčiausiai Centro įvertintos studijų 

programos, bei kiek stojančiųjų pirmuoju prioritetu rinkosi 2018–2019 m. akredituotas naujas studijų 

programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų stojantiesiems pasiūlytos studijų programos 

 

Apibendrinus LAMA BPO duomenis išsiaiškinta, kad geriausiai Centro įvertintos studijų programos 

sudaro tik 5 proc. tarp 614 studijų programų, kurias šiemet siūlė aukštosios mokyklos, ir tik dešimtadalis (9,7 

proc.) stojančiųjų, pateikusių savo bendrojo priėmimo prašymo pageidavimus į pirmosios pakopos ir 

vientisąsias studijų programas universitetuose ir kolegijose, pirmuoju prioritetu rinkosi geriausiai įvertintas 

studijų programas ir galbūt atsižvelgė ne tik į studijų programų ir aukštųjų mokyklų populiarumą, bet ir į 

studijų programų kokybę. 

Taip pat paaiškėjo, kad į populiariausių studijų programų dešimtukus pagal stojančiųjų, pateikusių 

prašymus pagal pirmąjį prioritetą universitetuose ir kolegijose, skaičių pateko daugiau nei pusė studijų 

programų, kurios Centro įvertintos gerai (18–21 balais). 

Be to, pastebėta, kad pagal 2019 m. stojimo rezultatus žemiausiais balais įvertintos studijų programos 

nebuvo populiarios tarp stojančiųjų, nes nei viena žemiausiais balais įvertinta studijų programa nepateko į 

studijų programų dešimtukus pagal stojančiųjų, pateikusių prašymus pagal pirmąjį prioritetą universitetuose 

ir kolegijose, skaičių ir į studijų programų dešimtukus pagal didžiausią visų finansavimo formų studentų 

skaičių surinkusias studijų programas universitetuose ir kolegijose. 
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Taip pat išsiaiškinta, kad 2019 m. naujos studijų programos universitetuose ir kolegijose nebuvo 

populiarios tarp stojančiųjų. Jas pirmuoju prioritetu rinkosi tik 2,5 proc. stojančiųjų, pateikusių savo bendrojo 

priėmimo etapo prašymo pageidavimus. Labiausiai studentus 2019 m. sudomino laisvalaikio sporto ir 

turizmo ir poilsio studijų krypčių programos, kurios Centro įvertintos gerai (19 ir 20 balų). 

Visą SKVC 2019 m. bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijų programas apžvalgą 

galima rasti SKVC interneto puslapyje.  

STUDIJŲ KRYPČIŲ APŽVALGOS 

Ruošdamasis išoriniam studijų krypčių vertinimui, SKVC 2019 m. pradėjo rengti Lietuvos aukštųjų 

mokyklų vykdomų studijų krypčių analizes – studijų krypčių apžvalgas. Studijų krypties apžvalga siekiama 

ištirti ir vizualiai atspindėti bendrą kiekvienos Lietuvoje vykdomos studijų krypties situaciją, atkreipiant 

dėmesį tiek į bendro pobūdžio informaciją (kokios aukštosios mokyklos vykdo studijas atitinkamoje studijų 

kryptyje, kiek ir kokių studijų programų ją sudaro), tiek į specifines atskiros studijų krypties charakteristikas 

(studijų programų atitinkamoje studijų kryptyje paskutinio išorinio vertinimo ir akreditavimo rezultatai, 

stojančiųjų ir priimtųjų skaičius per paskutinius trejus metus ir pan.). Analizuojant kiekvieną studijų kryptį, 

remiamasi Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro, SKVC 2010–2018 m. vykdytų studijų programų 

išorinių vertinimų rezultatų suvestinės bei LAMA BPO duomenimis. 

Parengtas studijų krypčių apžvalgas ketinama naudoti kaip papildomą informacijos šaltinį studijų 

kryptis vertinančioms ekspertų grupėms. Kol kas yra parengtos 2020 m. ketinamų vertinti studijų krypčių 

(Burnos priežiūra, Elektros inžinerija, Istorija, Literatūrologija, Mechanikos inžinerija, Menotyra, Regiono 

studijos, Transporto inžinerija) apžvalgos. Su jomis bus galima susipažinti Studijų kokybės vertinimo centro 

puslapyje.  

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATŲ VIEŠINIMO APŽVALGA 

2019 m. pradžioje Centras atliko analizę, kaip aukštosios mokyklos viešina savo veiklos ir studijų 

programų išorinio kokybės vertinimo ir akreditavimo rezultatus (panašaus pobūdžio apžvalgos buvo rengtos 

2011, 2013, 2015 ir 2017 metais). 41 aukštąją mokyklą (19 universitetų ir 22 kolegijas) apimančioje 

apžvalgoje išnagrinėta, kaip nuo 2011 m. pakito aukštųjų mokyklų studijų programų išorinio vertinimo išvadų 

viešinimo kokybė.  

Lyginant 2019 m. duomenis su ankstesniais, pastebėta, kad vis daugiau aukštųjų mokyklų viešina visą 

išorinio vertinimo išvadų tekstą, o didžioji dauguma vertinimo rezultatų yra lengvai prieinami (žr. žemiau 

pateiktą grafiką). 

 

Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinio vertinimo išvadų viešinimas 2011–2019 m. 

https://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/Duomenu_analize_LAMABPO_2019.pdf
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Apžvelgus visų aukštųjų mokyklų tinklapius nustatyta, kad 26 aukštosios mokyklos viešina visą studijų 

programų išorinio vertinimo išvadų tekstą (2011 m. tokių buvo tik 5). Iš dalies – pateikdamos studijų 

vertinimo pažymą arba įsakymo dėl studijų programų akreditavimo numerį – išvadas viešina 8 aukštosios 

mokyklos. Nors tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai dokumentai įpareigoja aukštąsias mokyklas viešinti 

išorinio vertinimo rezultatus, jų laikosi dar ne visos aukštosios mokyklos: išorinio vertinimo rezultatų vis dar 

neviešina 7 aukštosios mokyklos. 

 Apžvalgoje taip pat analizuota, kaip aukštosios mokyklos viešina institucinio vertinimo rezultatus. 

Dažniausiai viešinamos visos išvados (19 aukštųjų mokyklų), akreditavimo sprendimas (16 aukštųjų mokyklų) 

arba pateikiamos nuorodos į SKVC tinklapį (13 aukštųjų mokyklų). Tiesa, kai kurios aukštosios mokyklos (5 

privačios ir 2 valstybinės) iki šiol neviešino institucinio vertinimo rezultatų. 

 Apžvalgoje pateikiamos ir rekomendacijos aukštosioms mokykloms, kaip išorinio vertinimo rezultatus 

padaryti lengviau prieinamus. Su visu apžvalgos tekstu galima susipažinti SKVC interneto puslapyje. 

PASKESNĖS VEIKLOS PO STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMO APŽVALGA 

Atlikus išorinį studijų programų vertinimą, Centras rekomenduoja aukštosioms mokykloms rengti 

vertintų studijų programų pažangos ataskaitas ir teikti jas Centrui. Gavęs pažangos ataskaitas, Centras jas 

viešina savo interneto puslapyje šalia vertinimo išvadų. 

2019 m. parengta vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų paskesnės veiklos įgyvendinimo 

aukštosiose mokyklose ataskaita už 2018 metus. Ataskaitoje apžvelgiamos Centre gautos pažangos 

ataskaitos: 2018 m. atsiųstos 38 pažangos ataskaitos iš 9 aukštųjų mokyklų – 2 universitetų (55,26 proc. visų 

2018 m. gautų ataskaitų) ir 7 kolegijų (44,74 proc.). Taip pat ataskaitoje analizuojama, kaip aukštosios 

mokyklos tobulina vykdomas studijų programas pagal išorinio vertinimo metu pateiktas ekspertų 

rekomendacijas. Su visu ataskaitos tekstu galima susipažinti Centro interneto puslapyje. 

2019 m. taip pat parengta vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų paskesnės veiklos 

įgyvendinimo aukštosiose mokyklose konsoliduota 2016–2018 metų apžvalga. Konsoliduotoje apžvalgoje 

aptariami Centro gautų pažangos ataskaitų skaičiai 2016–2018 m., lyginamas pažangos ataskaitų skaičiaus 

pasiskirstymas pagal aukštąsias mokyklas ir studijų programų išorinio vertinimo metus. Apžvalgoje nustatyta, 

kad 2016 m., kai Centras pirmą kartą paragino aukštąsias mokyklas rengti ir siųsti pažangos ataskaitas, 

Centras gavo daugiausia pažangos ataskaitų – 146; 2017 m. – 47 pažangos ataskaitas. 2018 m. Centras gavo 

mažiausiai pažangos ataskaitų iš aukštųjų mokyklų, lyginant su 2016 ir 2017 metais, – 38 pažangos ataskaitas, 

kas sudaro 16,5 proc. visų 2016–2018 m. Centrui atsiųstų pažangos ataskaitų. Su visu apžvalgos tekstu galima 

susipažinti Centro interneto puslapyje. 

SOCIALINIŲ PARNERIŲ NUOMONĖS APIE ABSOLVENTUS TYRIMAS  

2019 m. buvo organizuotas ir įvykdytas tyrimas apie darbdavių nuomonę dėl jų įdarbintų absolventų 

ar į praktiką priimtų studentų gebėjimų, pasirengimo darbui, turimų žinių ir įgūdžių. Tyrimo tikslas – 

išsiaiškinti, kokius gebėjimus, darbdavių požiūriu, yra ir turi būti įgiję tam tikrų studijų krypčių absolventai 

integruodamiesi į darbo rinką ir kaip tai atliepia darbdavių poreikius. Tyrimui buvo pasirinktos dviejų 

skirtingų studijų krypčių – komunikacijos ir viešojo maitinimo – darbdavių grupės. Metodas, kuris buvo 

taikomas tyrimo tikslui pasiekti – focus grupė. Organizuojant pokalbius focus grupėse, buvo išsiųsti 

pakvietimai įvairioms įmonėms ir įstaigoms, kurių veikla apima visą Lietuvą, siekiant pritraukti kuo platesnį 

darbdavių spektrą, atstovaujančių tiek stambų, tiek vidutinį ar smulkų verslą, taip pat valstybines įstaigas. 

Prieš vykdant focus grupes su atrinktomis darbdavių grupėmis, buvo organizuota pilotinė focus grupė. Joje 

dalyvavo 4 komunikacijos krypties darbdaviai. Išanalizavus pilotinės focus grupės pokalbio eigą ir atsakymus, 

tyrimo vykdytojai koregavo tyrimo klausimus.  

Tyrimo dalyviams buvo užduoti klausimai apie absolventų pasirengimą darbo rinkai, jų aukštojoje 

mokykloje įgytas kompetencijas ir žinių pakankamumą, buvo bandoma išsiaiškinti tobulintinus studentų 

https://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/Isvadu_viesinimo_apzvalga_2019.pdf
https://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Pa%C5%BEangos%20ataskait%C5%B3%20ap%C5%BEvalga_2018.pdf
https://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/Pazangos_ataskaitu_apzvalga_2016-2018.pdf
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parengimo aspektus. Taip pat buvo domėtasi apie darbdavių įsitraukimą į aukštosios mokyklos veiklą 

(darbdavių bendradarbiavimą kuriant, vykdant ar tobulinant studijų programas) bei jų nuomonę apie 

komunikacijos ir viešojo maitinimo studijų krypčių studentus-praktikantus ir jų pasirengimą ne tik tapti 

įmonių ir įstaigų darbuotojais, bet ir atlikti praktiką. Atlikus analizę pagrindinės tyrimo įžvalgos apibendrintos 

ir bus pristatomos ekspertams vertinant šias kryptis. 

MOBILIOJI APLIKACIJA „NACIONALINĖ STUDENTŲ APKLAUSA“ 

Studijų kokybės vertinimo centro užsakymu, bendradarbiaujant su Lietuvos studentų sąjunga (LSS), 

2019 m. sukurta mobilioji programėlė „Nacionalinė studentų apklausa“ (NSA). Tikimasi, kad ji taps naudingu 

papildomu įrankiu vertinant studijų kokybę Lietuvoje: padės efektyviau išgirsti studentų nuomonę studijų 

kokybės klausimais, geriau suprasti jų mokymosi poreikius ir dar labiau įtraukti studentus į aukštojo mokslo 

kokybės užtikrinimo procesus. 

NSA programėle galės naudotis visi Lietuvos aukštojo mokslo sistemos dalyviai. Kiekviena aukštoji 

mokykla galės kurti savo apklausas ir naudoti jas kaip vidinį studijų kokybės užtikrinimo įrankį, taip pat galės 

naudoti ją siekdama supažindinti studentų bendruomenę su studijoms aktualiais klausimais (dėl studijų 

proceso, judumo galimybių, tarptautiškumo ir pan.). Rengti apklausas naudojantis NSA programėle bus 

kviečiamos ir studentų atstovybės. SKVC apklausose surinktus duomenis taip pat naudos ekspertinio 

vertinimo metu kaip papildomą šaltinį, iš studentų perspektyvos atskleidžiantį svarbius vertinamos studijų 

krypties aspektus. 

NSA programėlėje bus naudojami ir įvairūs apklausų „sužaidybinimo“ elementai, skirti didinti 

naudojimosi ja aktyvumą – aukštosios mokyklos turės galimybę steigti ir skirti prizus NSA programėlės 

naudotojams, surinkusiems daugiausiai taškų už aktyvų dalyvavimą apklausose ir įdomiausius, daugiausiai 

palaikymo sulaukusius studijų kokybės gerinimo pasiūlymus. 

NSA programėlė jau buvo pristatyta LURK, LKDK, LSS ir kituose SKVC organizuotuose renginiuose. 

Planuojami mobiliosios programėlės pristatymai aukštųjų mokyklų atstovams bei susitikimai su būsimais 

apklausų dalyviais – studentais.   

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI 
 2019 m. Centras tęsė trijų stambių projektų koordinavimą, kurių finansavimui buvo skirtos ES 

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 (projektas vykdomas 2015 m. spalio 20 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 

d.); 

 „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas“ (KAPRIS-2), kurio tikslas – vystyti su aukštuoju mokslu 

susijusių užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemą ir optimizuoti kvalifikacijų vertinimo 

procesą (projektas vykdomas 2015 m. spalio 20 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.); 

 „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ (SKAR-3), kuriuo siekiama parengti ir atnaujinti 

studijas reglamentuojančius dokumentus bei didinti aukštųjų mokyklų specialistų kompetencijas 

studijų programų rengimo srityje (projektas vykdomas 2018 m. rugsėjo 4 d. – 2021 m. sausio 4 d.). 

 2019 m. Centras baigė koordinuoti kartu su užsienio partneriais vykdytą Europos Komisijos Erasmus+ 

programos pagal NARIC priemonę remiamą projektą „LIREQA: Akademinio kvalifikacijų pripažinimo ir 

kokybės užtikrinimo sistemų sujungimas“ (angl. LIREQA: Linking Academic Recognition and Quality 

Assurance). Projektas buvo įgyvendinamas nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. gegužės 30 d. 

https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/vykdomi-projektai#Amis_3
https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/vykdomi-projektai#kapris_2
https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/vykdomi-projektai#SKAR-3
https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/vykdomi-projektai#LIREQA
https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/vykdomi-projektai#LIREQA
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 2019 m.  Centras kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais taip pat dalyvavo projekte 

„Išorinio kokybės užtikrinimo modeliavimas besikeičiančiame kontekste (MODEQA)“ pagal Šiaurės Ministrų 

Tarybos programą „Šiaurės-Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programa viešajam administravimui“. 

Projektas įgyvendintas 2019 m. balandžio – lapkričio mėn. 

Projekto pavadinimas, šaltinis 
Bendras biudžetas, įskaitant 
SKVC ir partnerių dalį, eur 

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

1 366 679,05  

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

5 398 879,69 

Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3), Europos 
socialinis fondas 

603 495,04 

Akademinio kvalifikacijų pripažinimo ir kokybės užtikrinimo sistemų 
sujungimas (LIREQA), Europos Komisija Erasmus+ 

112 750,83 

Išorinio kokybės užtikrinimo modeliavimas besikeičiančiame kontekste 
(MODEQA), Šiaurės Ministrų Tarybos programa  

5 016,00 

Centro išlaidos pagal koordinuojamus projektus už visą projektų įgyvendinimo laikotarpį 

 Kaip partneris Centras toliau dalyvavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo metodikos ir plėtros centro 

kartu su 18-a kitų partnerių įgyvendinamame ESF lėšomis vykdomame projekte „Įvairiais būdais įgytų 

kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (įgyvendinamas nuo 2018 m. 

gegužės 31 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.). 

 Centras prisidėjo prie kitų užsienio organizacijų koordinuotų EK lėšomis remiamų tarptautinių 
projektų pagal Erasmus+ programos KA3 (parama politikos reformoms) priemonę: 

 „AR-net: Automatinis pripažinimas tinkluose iki 2020“, kuriuo siekiama įgyvendinti de facto 

automatinį pripažinimą per praktines rekomendacijas, sprendimų perkeliamumą, automatinio 

pripažinimo vadovo (EAR) atnaujinimą ir ENIC/NARIC centrų kokybės užtikrinimo stiprinimą 

(įgyvendinamas 2018 m. kovo 1 d. – 2020 m. vasario 29 d.); 

 „E-VALUATE: E. mokymosi vertinimas siekiant akademinio pripažinimo“, kuriuo siekiama sukurti 

rekomendacijas dėl MOOCs ir SPOC kursų pripažinimo ir skatinti pabėgėlių mokymosi mobilumą bei 

socialinę įtrauktį (įgyvendinamas 2018 m. kovo 1 d. – 2020 m. vasario 29 d.); 

 „I-Comply: Lisabonos pripažinimo konvenciją atitinkančių pripažinimo praktikų įgyvendinimas 

Europos aukštojo mokslo erdvėje“, kuriuo siekiama tobulinti teisinę bazę ir praktinį pripažinimo 

procedūrų įgyvendinimą (įgyvendinamas 2019 m. kovo 1 d. – 2021 m. vasario 28 d.). 

Projekto pavadinimas, finansavimo šaltinis 
Bendras 

biudžetas, eur 
Centro dalis bendrame 

biudžete, eur, proc. 
Automatinis pripažinimas tinkluose iki 2020 (AR-net), 
Europos Komisija Erasmus+ 

80 000,00 1 662,79 (2 proc.) 

E. mokymosi vertinimas siekiant akademinio pripažinimo (E-
VALUATE), Europos Komisija Erasmus+ 

80 000,00 9 548,15 (12 proc.) 

Lisabonos pripažinimo konvenciją atitinkančių pripažinimo 
praktikų įgyvendinimas Europos aukštojo mokslo erdvėje (I-
Comply), Europos Komisija Erasmus+ 

194 847,00 9 332,12 (5 Proc.) 

Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo 
ir pripažinimo sistemos tobulinimas (KPMPC), Europos 
socialinis fondas 

4 511 695,12 560 664,77 (12,43 proc.) 

Centro išlaidos pagal partnerystės projektus už visą projektų įgyvendinimo laikotarpį. 

 Plačiau apie projektų veiklas ir rezultatus kviečiame skaityti Centro interneto puslapiuose bei šios 
ataskaitos skyriuose prie dalykinių veiklų aprašymo. 

https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/vykdomi-projektai#Kompetencijos
https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/vykdomi-projektai#Kompetencijos
https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/vykdomi-projektai#AR-net
https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/vykdomi-projektai#E-Valuate
https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/vykdomi-projektai#Comply
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SANTRUMPOS 
Santrumpa Reikšmė 

AK Alytaus kolegija  

AMIS-3  Projektas „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“  

AMVK Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija 

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

ASU Aleksandro Stulginskio universitetas 

CEENQA Centro ir Rytų Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų tinklas  

EEE Europos ekonominė erdvė  

EHU Europos humanitarinis universitetas 

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  

EPE  Elektroninės pripažinimo erdvės informacinė sistema  

EQAR Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų registras  

ES  Europos Sąjunga  

ESF Europos socialinis fondas  

ESG  Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairės ir nuostatai  

E-valuate  Projektas „E. mokymosi vertinimas siekiant akademinio pripažinimo (E-valuate)“  

I-Comply  
Projektas „I-Comply: Lisabonos pripažinimo konvenciją atitinkančių pripažinimo praktikų 
įgyvendinimas Europos aukštojo mokslo erdvėje“ 

ISM  ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 

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

KK Kauno kolegija 

KOK Kolpingo kolegija 

KPMPC  
Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo 
sistemos tobulinimas‘, kurį su partneriais vykdo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo 
metodikos ir plėtros centras  

KTU Kauno technologijos universitetas 

KU Klaipėdos universitetas 

LAJM Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 

LAMA BPO  Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti  

LKDK Lietuvos kolegijų direktorių konferencija 

LURK Lietuvos universitetų rektorių konferencija  

LCC LCC tarptautinis universitetas  

LIREQA 
Projektas „Akademinio kvalifikacijų pripažinimo ir kokybės užtikrinimo sistemų 
sujungimas (LIREQA)“  

LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

LSS Lietuvos studentų sąjunga 

LPK Lisabonos pripažinimo konvencija 

MOOCs Masiniai atviri internetiniai kursai  

MRU Mykolo Romerio universitetas  

NCFMEA  
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinis užsienio medicinos švietimo ir akreditavimo 
komitetas 

PK Panevėžio kolegija 

SKAR-3 Projektas „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“  
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SKVC, Centras  Studijų kokybės vertinimo centras  

SPOC Nedidelės apimties privatūs atviri internetiniai kursai  

SVK Studijų vertinimo komisija  

ŠMSM, Ministerija Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

VDA Vilniaus dailės akademija  

VDU Vytauto Didžiojo universitetas 

VDU ŽŪA Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija 

VGTU Vilniaus Gedimino technikos universitetas  

VK Vilniaus kolegija 

VU Vilniaus universitetas 

WFME  Tarptautinė medicinos švietimo federacija 
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