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VADOVO ALMANTO ŠERPATAUSKO ŽODIS 

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) veikia kaip akademinės informacijos centras, ENIC/NARIC tinklų 
narys, bei kaip išorinio kokybės vertinimo agentūra. Remdamiesi kompetencija ir partneryste, siekiame 
kartu su pagrindiniais socialiniais dalininkais kurti dinamišką, darnų, veiksmingą, grįstą bendromis 
vertybėmis Lietuvos ir Europos aukštąjį mokslą, kuris būtų patrauklus ir vertinamas asmenų, organizacijų 
ir visuomenės. Šios vizijos link einame vadovaudamiesi nauju SKVC 2020–2022 m. strateginiu planu. 

Kaip akademinės informacijos centras SKVC paslaugas pradėjo teikti 
per nuotolį: 2020 m. kovo 3 d. paleista naudoti informacinė sistema 
„Elektroninė pripažinimo erdvė“ ir tai buvo itin svarbu 
nenutrūkstančiam klientų aptarnavimui karantino sąlygomis, iki 
metų galo 2527 išoriniai vartotojai naudojosi sistema. Pernai 2/3 
visų Centro klientų buvo individualūs pareiškėjai, kurie siekė 
kvalifikacijų pripažinimo studijų ar darbo tikslu. SKVC taip pat daug 
dirbo su aukštosiomis mokyklomis, kurioms teikė rekomendacijas, 
taip pat konsultavo darbdavius versle bei valstybės institucijas. Iš 
viso, padėjome identifikuoti 2488 kvalifikacijų vertę, atlikome 126 
pažymių pervedimus iš užsienio švietimo sistemų į Lietuvos, siekiant 
gauti valstybės finansavimą studijoms. Suorganizavome nuotolinius 
vizitus į 9 universitetus aptarti užsienio kvalifikacijų vertinimo ir jų 
turėtojų priėmimo studijuoti. Kartu su užsienio ekspertais 5 
universitetams padėjome tobulinti pripažinimo kokybės 
užtikrinimą. Planuose – decentralizuotos pripažinimo sistemos 
tolesnė plėtra.  

Centras, kaip kokybės agentūra, 2020-aisiais pradėjo realizuoti naują kokybės užtikrinimo modelį: startavo 
8 studijų krypčių ir 5 naujo tipo instituciniai vertinimai, taip pat pradėta įgyvendinti naujovė – kasmetinė 
studijų krypčių stebėsena, atliekama bendradarbiaujant su Nacionaline švietimo agentūra. Dėl Covid-19 
sukeltos pandemijos, nuo kovo mėnesio ir naujų studijų programų, ir studijų krypčių vertinimai persikėlė į 
virtualią erdvę; siekiant visokeriopo aiškumo, tam pasitvirtinome atskirą tvarką. Ir pirmojo, ir antrojo 
karantino sąlygomis SKVC dirbo be pertrūkio, tačiau tiek darbuotojų, tiek ekspertų darbo organizavimas ir 
nuotoliniai vizitai kėlė iššūkių. Didelio populiarumo sulaukė tiek fiziniai, tiek virtualūs studijų krypčių 
savianalizių rengėjų 4 mokymai, kuriuose dalyvavo 145 dalyviai, svarbios buvo 5 tikslinės konsultacijos 
aukštosioms mokykloms prieš kitais metais vyksiančius institucinio vertinimo vizitus. Ekspertinio vertinimo 
išvados, aktualios tiek Lietuvos akademinei bendruomenei, tiek mūsų užsienio partneriams bei kvalifikacijų 
pripažintojams, pradėtos viešinti pasitelkiant bendrą europinę duomenų bazę DEQAR. Aktyviai prisidėta 
rengiant naujos rezidentūros išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, kuris patvirtintas Švietimo, 
mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu. Pagal šį aprašą, išdiskutavus su socialiniais 
partneriais, parengtos Centro metodikos rezidentūros studijų (medicinos, odontologijos ir veterinarijos 
studijų kryptyse) vertinimui. Aktyviai prisidėjome prie Egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų 
išorinio vertinimo tvarkos aprašo rengimo, jis patvirtintas Ministro pirmininko ir Švietimo, mokslo ir sporto 
ministro parašais 2020 m. vasario 12 d. Po konsultacijų su valstybės institucijomis, taip pat aukštosiomis 
mokyklomis ir studentais, lapkričio 4 d. išleistas Centro direktoriaus įsakymas dėl Aukštosios mokyklos 
egzilyje veiklos vertinimo metodikos patvirtinimo. Teikėme ekspertinę nuomonę dėl svarbių visai aukštojo 
mokslo sistemai klausimų, tokių kaip EBPO Įgūdžių strategija Lietuvai, bendrieji studijų vykdymo 
reikalavimai ir kt. 2020 m. Centras, įsitraukęs į Lietuvos vidaus reikalų ministerijos vykdytą projektą 
„Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“, 
parengė, patvirtino ir pradėjo taikyti SKVC Klientų aptarnavimo standartą.  

Čia ir dabar apie mūsų darbus galite sužinoti sekdami naujienas Facebook ir www.skvc.lt . 
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CENTRO TARYBA 

 

2020 m. Centro kolegialus valdymo organas - taryba rinkosi 7 kartus (3 kartus I ketvirtį, 1 kartą II ketvirtį ir 
3 kartus IV ketvirtį). Kaip ir visos kitos veiklos, Tarybos posėdžiai persikėlė į virtualią erdvę (nuotrauka 
apačioje). Taryba svarstė ir patvirtino svarbius Centro strateginius veiklos dokumentus – 2020-2022 m. 
Strateginį planą bei Komunikacijos strategiją, užtikrino Centro atskaitomybės įgyvendinimą, svarstydama 
patvirtindama 2019 m. veiklos ataskaitą, teikdama pasiūlymus metiniam darbo planui, stebėdama 
patvirtinto darbo plano įgyvendinimą ketvirčiais. Taip pat taryba teikė pasiūlymus ir diskutavo dėl 
akademinio pripažinimo sistemos tobulinimo, 5-ojo lygmens studijų reglamentavimo, nuotolinių studijų 
vykdymo, išorinio vertinimo procedūrų taikymo. 

 

                      

K O M A N D A 

 

2020 m. sausio 24 d. kartu su esamais ir buvusiais Centro vadovais paminėjome SKVC veiklos 25-metį.    
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2020 m. Centre  esančių pareigybių skaičius išliko pastovus, lyginant su pernai metais, buvo 28 pareigybės 
(iš jų 26 valstybės tarnautojai ir 2 pagal darbo sutartį dirbantys darbuotojai). Centro vykdomų arba 
partnerio teisėmis įgyvendinamų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų veiklas vykdė 30 
asmenų (2020 m. gruodžio 31 d. duomenys).  

Siekiant sklandžiai organizuoti institucijos darbą COVID-19 pandemijos ir Lietuvos Respublikoje paskelbto 
karantino sąlygomis, SKVC sėkmingai išplėtė dar 2019 m. patvirtintos Nuotolinio darbo SKVC tvarkos 
taikymą, efektyviai pritaikė turimus išteklius, kas leido visam kolektyvui be trikdžių dirbti nuotoliniu būdu.    

Centro darbuotojai aktyviai dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių darbo grupių 
veikloje ir taip prisideda prie šalies ir globaliu mastu svarbių klausimų 
sprendimo, taip pat yra aktyvūs ir vertinami partneriai tarptautiniuose 
projektuose.  

Visi tarptautinių tinklų – ENQA, CEENQA, ENIC/NARIC, ETINED – 
renginiai, taip pat europinis kokybės forumas EQAF 2020 m. persikėlė į 
virtualią erdvę, juose dalyvavome kur kas gausiau. 

 

 

Rūpinantis nuolatiniu darbuotojų kompetencijų plėtimu, 
2020 m. visiems Centro darbuotojams organizuoti 
nuotoliniai Kibernetinio saugumo ir Dokumentų valdymo 
sistemos „DocLogix“ Personalo modulio naudojimo 

mokymai, vyko instruktažas Viešų ir privačių interesų derinimo klausimais, vadovams organizuoti Metinio 
vertinimo pokalbio mokymai, naujiems darbuotojams vykdyti mokymai pagal sudarytą mokymų programą. 
14 darbuotojų savo žinias gilino išoriniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Vienas iš COVID-19 
pandemijos metu paskelbto karantino privalumų buvo didesnis skaičius nemokamų išorinių kvalifikacijos 
kėlimo renginių ir galimybė juose dalyvauti nuotoliniu būdu.  

Esame draugiški aplinkai: rūšiuojame popieriaus bei plastiko atliekas ir taupome kitus išteklius. Dirbdami iš 
namų, taip pat prisidėjome prie oro taršos mažinimo ir taupėme laiką, išvengdami transporto kamščių. 

Kaip ir kasmet, 2020 m. Centro darbuotojai 
aktyviai įsitraukė į socialinės atsakomybės 
akcijas. Vasaros pabaigoje tradiciškai dalyvavome 
Maltiečių paramos akcijoje „Mažoj širdelėj – 
didelės idėjos“, kurios metu surinkta naujų 
mokyklinių prekių, rūbų ir aprangos vaikams iš 
socialinės rizikos ar skurdžiai gyvenančių šeimų 
(nuotrauka apačioje), o metų pabaigoje 
darbuotojai kviesti internetu aukoti vaikams, 
senjorams arba gyvūnų globai. 

 

.   
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C E N T R O  V E I K L O S 

 
 
Studijų kokybės vertinimo centras yra viešojo administravimo institucija, įgyvendinanti Lietuvos valstybės 
mokslo ir studijų politiką savo kompetencijos ribose: 

 ilgalaikis SKVC kaip akademinės informacijos ir pripažinimo centro, ENIC/NARIC tinklų nario, 
uždavinys – kurti palankias laisvo asmenų judėjimo sąlygas,  

 kaip išorinio kokybės užtikrinimo agentūra siekiame skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų veiklos 
kokybę, jų kokybės kultūrą bei gerinti informuotumą. 

 
 

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

 

Vertiname ir pripažįstame užsienio kvalifikacijas, teikiančias teisę į aukštąjį mokslą (vidurinio mokslo) ir 
aukštojo mokslo kvalifikacijas. Tai leidžia Lietuvos ir užsienio piliečiams kaip įmanoma sklandžiau judėti 
tarp švietimo sistemų, neprarandant įgytų kvalifikacijų vertės ir siekiant tolesnių tikslų moksle ar darbe. 
Nuo 2020 m. kovo mėn. užsienio kvalifikacijų vertinimas suskaitmenintas: asmenys kreipiasi ir SKVC teikia 
paslaugas elektroniniu būdu Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje (EPE IS).  

 

2020 m. Centre buvo gauti 3682 prašymai dėl kvalifikacijų: apie 1/3 yra kreipimaisi iš institucijų (1054, iš jų 
3 darbdaviai, 29 – iš LAMABPO, asmenų stojimo tikslu), apie 2/3 sudaro fizinių asmenų prašymai (2628, iš 
jų per EPE informacinę sistemą pateikti 2420 prašymai). Palyginimui, 2019 m. gavome 2860 įvairių 
prašymų. Prašymai gauti dėl 88 skirtingų šalių ar teritorijų, neskaitant tarptautinių kvalifikacijų. 

Suteikėme 940 rekomendacijų, priėmėme 1294 pripažinimo sprendimus EPE IS ir 254 sprendimus dar prieš 
startuojant EPE kovo 3 d. Iš viso, 2020 m. Lietuvoje padarėme 2488 kvalifikacijas ,,suprantamomis", t.y. 
suteikėme vienokią ar kitokią informaciją apie jų atitikmenį, lygmenį ir teikiamas teises.  

Taip pat buvo pateikti 164 prašymai dėl pažymių pervedimų iš stojančiųjų į Lietuvos aukštųjų mokyklų 
valstybės lėšomis finansuojamas studijas, sėkmingai atlikome 126 pažymių pervedimus. Kitų prašymų 
atvejais stojantieji nepatenkino reikalavimų (pvz., nepateikė visų reikalaujamų dokumentų, neįgijo 
nustatytos kvalifikacijos ir pan.), keliamų sprendimų priėmimui. 

Kvalifikacijų, dėl kurių pripažinimo kreiptasi, rekomendacijų dėl kvalifikacijų atitikmens, kilmės regionai:  
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2020 m.; 
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 2020 metais Centras priėmė 2488 sprendimus dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo 
asmenims, taip pat ir dėl rekomendacijų akademiniam pripažinimui, kurių  suteikimo prašė 
darbdaviai ir aukštosios mokyklos. Darbdaviai ir aukštosios mokyklos, priimdami asmenį, nustato 
jo tinkamumą iškeltiems reikalavimams, Centras jiems padeda pateikdamas rekomendaciją dėl 
užsienio kvalifikacijos vertės ir lygmens. 

 2020 metais Centras suteikė 1058 rekomendacijas akademinio pripažinimo teisę turinčioms 
Lietuvos aukštosioms mokykloms dėl akademinio pripažinimo. 

 2020 Centras suteikė 33 rekomendacijas darbdaviams dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų. 

 

Priimamų akademinio pripažinimo 
sprendimų ir tiekiamų rekomendacijų 
skaičius, prieš ketverius metus 
pradėjęs mažėti, 2020 m. išaugo ir 
viršijo ankstesniais metais buvusį 
didžiausią skaičių. 
 
 

 

 2020 metais Centre gauti 164 prašymai dėl mokyklos dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių 
pervedimo, sprendimų parengta daugiau, nei praėjusiais metais. Paslauga teikiama užsienio 
kvalifikacijų turėtojams, stojantiems į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas pirmosios 
pakopos ar vientisųjų studijų programas.  

 Iš viso 2020 m. atitikmenys nustatyti ir pažymiai pervesti kvalifikacijoms, įgytoms 27 šalyse.  

 

 

Dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas 

Akademinis užsienio kvalifikacijų pripažinimas 
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2015 m.; 
119

2016 m.; 
122

2017 m.; 
127

2018 m.; 
97

2019 m.; 
146

2020 m.; 
164

Jungtinė 
Karalystė 

17%

Lenkija 
13%

JAV 11%

Norvegija 
8%

Rusijos 
Federacij

a 8%

Airija 7%

Kitos 21 
šalys 36%

 

Daugiau nei pusė visų dėl mokyklos dalykų atitikmenų 
nustatymo ir pažymių pervedimo besikreipusių asmenų, 
kurie stojo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios 
pakopos ar vientisąsias valstybės lėšomis finansuojamas 
studijas, savo kvalifikacijas įgijo 6 Europos šalyse: 
Jungtinėje Karalystėje (17 proc.), Lenkijoje (13 proc.), 
JAV (11 proc.), Norvegijoje (8 proc.), Rusijos 
Federacijoje (8 proc.),  Airijoje  (7 proc.). 

 

 

 

Priimamų mokyklos dalykų atitik-
menų nustatymo ir pažymių 
pervedimo sprendimų  skaičius 
2020 m. išaugo ir viršijo ankstesniais 
metais buvusį didžiausią priimtų 
sprendimų skaičių. 

 
Akademinio pripažinimo Lietuvos universitetuose stebėsena 

Vadovaudamiesi SKVC metodinėmis rekomendacijomis, akademinio pripažinimo sprendimus į studijas 
pretenduojantiems asmenims su užsienio kvalifikacijomis priiminėjo 10 universitetų. Į akademinio 
pripažinimo sistemą, gavęs ŠMSM leidimą, 2020 m. įsijungė Kazimiero Simonavičiaus universitetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Jau penkti metai Centras nagrinėja įgaliotų aukštųjų mokyklų kalendoriniais metais priimtus akademinio 
pripažinimo sprendimus. Tai atlikti įpareigoja Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta tvarka, pagal 
kurią, siekiant vieningo Lisabonos pripažinimo konvencijos ir lydinčiųjų dokumentų nuostatų laikymosi, 
SKVC stebi ir analizuoja pripažinimo vykdymą aukštosiose mokyklos; teikia atitinkamas individualias 
analizes ir siūlymus praktikos gerinimui pačioms aukštosioms mokykloms. SKVC taip pat daro ir perduoda 
analizę Ministerijai už visą iš dalies decentralizuotą akademinio pripažinimo sistemą. 2020 m. Centras 
išnagrinėjo 2112 tokių sprendimų, kuriuos 2019 m. priėmė 9 įgaliotos aukštosios mokyklos dėl užsienio 
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2015 m.; 
381 2016 m.; 

474

2017 m.; 
1376

2018 m.; 
1861

2019 m.; 
2112

kvalifikacijų, įgytų 107 skirtingose šalyse. Tai – 22 proc. daugiau nei ankstesniais metais (2017 m. 
auštosios mokyklos priėmė 1376 sprendimus, 2018 m. – 1861) (žr. diagramą). 
 

 
 
Centro nagrinėjamų ankstesniais kalendoriniais 
metais aukštųjų mokyklų priimtų akademinio 
pripažinimo sprendimų skaičius kasmet auga, 
2020 m. jis buvo didžiausias, lyginant su anks-
tesniais metais.  
 
 
Didžiąja dalimi universitetuose yra priimami tinkami akademinio pripažinimo sprendimai, tačiau yra atvejų, 
kai sprendimai priimami netinkamai. Jei 2018 m. netinkamai buvo priimta 19% sprendimų (347 iš 1861), tai 
2019 m. tokių sprendimų skaičius sumažėjo ir sudarė 9% (193 iš 2112). 
 
Akademinio pripažinimo vykdy-
mo aptarimas vyko su visais aka-
deminį pripažinimą vykdančiais 
universitetais. Nuotraukoje 
dešinėje – su Vilniaus 
universiteto atstovais 2020 m. 
gegužės 21 d., dalyvaujant 
padalinių vadovams ir tiesiogiai 
su užsieniečių priėmimu 
dirbantiems specialistams. 
 

  
 
Nuotraukoje kairėje – akademinio pripažinimo 
vykdymo aptarimas su Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto tarptautinių reikalų 
padalinio vadovais ir specialistais 2020 m. 
birželio 25 d. 
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Konsultavimas ir akademinio pripažinimo vystymas Lietuvoje 

 

Nuotraukoje kairėje – akademinio 
pripažinimo procesų tobulinimo aptarimas 
su Kauno technologijos universiteto 
Tarptautinių studijų skyriaus vadovais ir 
specialistais, dalyvaujant užsienio 
ekspertams ir SKVC 2020 m. lapkričio 26 d. 

• 2020 m. atsakyta į ~4000 užklausų, gautų bendraisiais kontaktais elektroniniu paštu bei 
telefonu, dėl užsienyje bei Lietuvoje įgytų kvalifikacijų lygmens, institucijų statuso, šalių 
švietimo sistemų, kvalifikacijų pripažinimo ir pan.

• Tarp šių  buvo ~150 užklausų iš Lietuvos kariuomenės komplektavimo tarnybos padalinių 
bei 37 užklausos iš Valstybinės ligonių kasos bei jos padalinių, prašant nustatyti  mokymosi 
ar studijų užsienyje statusą (formalus  ar neformalus) bei lygmenį, nuo kurio priklauso 
tolesni šių institucijų sprendimai asmenims.  

Užklausos

• Pripažinimo teisę turinčioms aukštosioms mokykloms skirtos bendrosios rekomendacijos 
dėl užsienio kvalifikacijų praplėstos iki 41 šalies. Pagal šias rekomendacijas aukštosios 
mokyklos priima akademinio pripažinimo sprendimus ketinantiems studijuoti asmenims.

• Bendrosios rekomendacijos atnaujintos dėl Indijos, Ganos, Nigerijos kvalifikacijų ir 
papildytos dar keliomis kvalifikacijomis.

• Parengta individualių rekomendacijų, prašytų Lietuvos aukštųjų mokyklų, dėl 1058 
užsienio kvalifikacijų vertės ir lygmens. Remiantis tokiomis rekomendacijomis, aukštosios 
mokyklos priima akademinio pripažinimo sprendimus.

Rekomendacijos

• Teiktos konsultacijos 9 aukštosioms mokykloms (tiek iš universitetų, tiek iš kolegijų 
sektoriaus) kaip rengti paraiškas užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisei gauti. 
Organizuoti ir keli nuotoliniai susitikimai parengtų paraiškų projektų aptarimui.

Konsultacijos

• Organizuoti nuotoliniai 9 susitikimai su užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisę 
turinčiomis aukštosiomis mokyklomis jų akademinio pripažinimo praktikos 2020 m. 
rezultatų bei jos tobulinimo kryptims aptarti.

• Parengta ataskaita Ministerijai apie akademinio  pripažinimo praktikos aukštosiose 
mokyklose rezultatus; klausimas taip pat svarstytas su Aukštojo mokslo taryba.

• Su 5-iais universitetais ištestuota akademinio pripažinimo procesų peržiūra, kurią atliko 
užsienio ir Lietuvos ekspertai. Procesų peržiūros metu aukštosios mokyklos rengė 
savianalizes, apimančias kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio mokymosi pripažinimo 
procesus ir jų organizavimą, dalyvavo vizituose su ekspertais, gavo rekomendacijas dėl 
procesų tobulinimo ir parengė procesų gerinimo veiklos planus.

Stebėsena
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Informacijos sklaida ir akademinio pripažinimo metodikos vystymas tarptautiniu lygmeniu 

 
2020 m. tarptautinių dalykinių tinklų – ENIC ir NARIC – susitikimai vyko per nuotolį. Juose SKVC atstovai 
skaitė pranešimus ir moderavo diskusijas aktualiomis ir naujomis temomis – dėl automatinio pripažinimo ir 
mikrokredencialų. SKVC atstovė pakviesta ir į išskirtinį mikrokredencialų temos pristatymą EK komisarei.  
 
Centro darbas užsienio kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo srityje prisideda prie Lietuvos tarptautinių 
įsipareigojimų įgyvendinimo: Lisabonos pripažinimo konvencijos ir jos lydinčiųjų dokumentų bei Europos 
Sąjungos Tarybos 2018 m. lapkričio 26 d. rekomendacijos dėl aukštojo mokslo, vidurinio ugdymo ir 
mokymo kvalifikacijų bei mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų automatinio tarpusavio pripažinimo 
skatinimo. SKVC vykdo Lietuvos Respublikos pavedimą būti ENIC ir NARIC tinklų nariu, eiti akademinės 
informacijos centro funkcijas. SKVC darbo rezultatus atspindi tai, kad, vadovaujantis Bolonijos Proceso šalių 
susitarimų įdiegimo pažangą fiksuojančia ataskaita, tarptautiniu mastu Lietuva yra vertinama kaip šalis, 
visiškai įgyvendinanti Lisabonos pripažinimo konvencijos nuostatas ir kaip šalis, kuriai trūksta tik keleto 
žingsnių, kad būtų įgyvendinamas automatinis Europoje įgyjamų kvalifikacijų akademinis pripažinimas. 
Pastarajam tikslui pasiekti dar reikalinga teisės aktų kaita ir tolesnis EPE informacinės sistemos pritaikymas. 

• Siekdamas užtikrinti sklandų Lietuvoje suteiktų kvalifikacijų pripažinimą užsienyje, 
Centras parengė 16  informacinių raštų, skirtų užsienio institucijoms, apie Lietuvoje įgytas 
kvalifikacijas.

• SKVC interneto svetainėje atnaujino informaciją apie Lietuvos švietimo sistemą ir jai 
priklausančias kvalifikacijas bei jų teikėjus.

Informacijos sklaida

• Siekiant toliau vystyti  automatinį pripažinimą, dalyvauta rengiant priemones 
automatinio pripažinimo diegimui nacionaliniu ir instituciniu lygmeniu (EK finansuojamas 
I-AR projektas, kuriame SKVC dalyvauja kaip partneris).

• Centro atstovai dalyvavo 3 susitikimuose dėl tolesnio Beniliukso ir Baltijos šalių sutarties 
derinimo, taip pat tarėsi dėl sutarties sudarymo su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Automatinis pripažinimas

• Siekiant toliau vystyti pripažinimo praktikas, dalyvauta rengiant nacionalinę pripažinimo 
institucinės ir teisinės sąrangos analizę (EK finansuotas I-COMPLY projektas, kuriame 
SKVC dalyvavo kaip partneris).

LPK atitinkančios pripažinimo praktikos 

• Siekiant toliau vystyti netradicinio mokymosi pripažinimą, dalyvauta rengiant tolesnes 
priemones dėl MOOCs kursų pripažinimo (EK finansuojamas  STACQ  projektas, kuriame 
SKVC dalyvauja kaip partneris).

Netradicinio mokymosi pripažinimas
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Priimti sprendimai dėl  
32 ketinamų  vykdyti studijų programų įvertinimo, 

3 įsakymai dėl studijų programų akreditavimo, 8 
įsakymai dėl krypties studijų akreditavimo  

 

Pradėta 13 išorinio vertinimo procesų:  

8 studijų krypčių ir 5 aukštųjų mokyklų veiklos 

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

Iš visų kokybės užtikrinimo veiklų, 2020 m. intensyviausiai vyko naujų studijų programų vertinimas ir 
aukštųjų mokyklų atstovų mokymai. Aukštųjų mokyklų išorinio veiklos vertinimo procesai tik prasidėjo, 
organizuotos pirmosios 5 nuotolinės Centro konsultacijos savianalizių rengėjams, o ekspertų grupių vizitai 
suplanuoti 2021 m. pavasarį.  

Prasidėjus pandemijai ir paskelbus karantiną 
Lietuvoje, 2020 metų balandžio mėnesį, SKVC 
reaguodamas į pasikeitusią situaciją, atliko aukštųjų 
mokyklų apklausą. Apklausa buvo siekiama sužinoti, 
kaip Lietuvos aukštosioms mokykloms pavyko 

perkelti veiklą į virtualią erdvę, kokius sprendimus reikėjo priimti, kokių papildomų veiklų imtis, kaip vyko 
visas procesas, su kokiais iššūkiais susidurta ir kaip sekėsi su jais susitvarkyti. Domėtasi ir apie teigiamus 
nuotolinių studijų aspektus bei galimybes ateičiai. Iš 35 Lietuvos aukštųjų mokyklų apklausoje dalyvavo 23 
(10 universitetų ir 13 kolegijų).  Taip pat buvo organizuoti du Kokybės forumai aukštųjų mokyklų 
atstovams, atsakingiems už studijų kokybę, kurių metu buvo tęsiama itin aktuali diskusija apie aukštųjų 
mokyklų iššūkius vykdant nuotolines studijas bei 
pristatytas aukštosioms svarbus klausimas – 
studijų vertinimas nuotoliniu būdu. Atliepdamas 
aukštųjų mokyklų lūkesčius metų pabaigoje šia 
tema Centras suorganizavo tarptautinę 
konferenciją „Kokybiškų nuotolinių studijų 
įgyvendinimas“.  

 

2020 m. ketinamų vykdyti studijų programų sprendimai 

 

2020 m. SKVC priėmė 32 sprendimus dėl 
ketinamų vykdyti studijų programų, iš jų: 

 15 sprendimų įvertinti teigiamai 
ketinamą vykdyti studijų programą,  

 9 sprendimus įvertinti neigiamai,  
 1 sprendimas akredituoti ketinamą 

vykdyti studijų programą, 
 2 sprendimai neakredituoti; 
 4 sprendimai pritarti studijų programos 

vykdymui kitos savivaldybės teritorijoje 
esančiame padalinyje; 

 1 sprendimas nepritarti studijų 
programos vykdymui kitos savivaldybės 
teritorijoje esančiame padalinyje. 
 

Iš priimtų 32 sprendimų – 3 sprendimai dėl 
studijų programų akreditavimo/neakreditavimo  
priimti dėl 2019 m. pabaigoje gautų ketinamų 
vykdyti studijų programų. 

2020 m. buvo priimtas vienas Centro direktoriaus įsakymas dėl ketinamos vykdyti studijų programos, kuri 
buvo vertinama pagal ankstesnę vertinimo tvarką, akreditavimo, 2 įsakymai dėl vykdomų studijų 
programų, kurios buvo vertinamos pagal ankstesnę vertinimo tvarką, akreditavimo ir 8 įsakymai dėl 

Vertinti 
teigiamai  

15

Vertinti 
neigiamai; 9

Akredituoti; 
1

Neakredituo
ti; 2

Pritarti 
programos 

vykdymui; 4

Nepritarti 
programos 

vykdymui; 1
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krypties studijų akreditavimo, kai su ketinama vykdyti studijų programa padedamos naujos krypties 
studijos aukštojoje mokykloje, arba su ketinama vykdyti studijų programa padedamos naujos krypties (ir 
pakopos) studijos aukštojoje mokykloje ir iki išorinio krypties studijų vertinimo likę mažiau kaip 3 metai. 
 

Lyginant per pastaruosius 3 metus 
teigiamai ir neigiamai įvertintų 
ketinamų vykdyti studijų programų dalį, 
matyti, kad daugiausiai teigiamai 
įvertintų ketinamų vykdyti studijų 
programų buvo 2018 m. (41 iš 48, t. y., 
85 proc.), daugiausiai neigiamai 
įvertintų – 2020 m. (12 iš 32, t.y., 38 
proc.). 
 

Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimui 2020 m. SKVC pasitelkė 25 ekspertų grupes, į kurių sudėtį 
įėjo 48 akademikai, 25 studentai ir 11 darbo rinkos atstovų. Tokiu būdu buvo įgyvendintas socialinės 
partnerystės aukštajame moksle principas, kai kokybę vertina ne vien kolegos akademikai, bet ir 
išsilavinimo siekiantys bei išsilavinimą įgijusius įdarbinantieji, ir tai atitinka gerąją europinę praktiką. 
 

2020 m. aukštosios mokyklos SKVC pateikė 
39 ketinamas vykdyti studijų programas iš jų: 

 15 programų įvertintos teigiamai,  
 9 programos įvertintos neigiamai,  
 4 programas leista vykdyti kitos 

savivaldybės teritorijoje esančiame 
padalinyje; 

 1 programos neleista vykdyti kitos 
savivaldybės teritorijoje esančiame 
padalinyje, 

  10 programų vertinimo procesai 
nepasibaigę. 
 

Per paskutinius 3 metus pateiktų vertinti 
ketinamų vykdyti studijų programų skaičius 
varijuoja: 2018 m. pateiktos 57 ketinamos 
vykdyti studijų programos, 2019 m. – 29, 2020 
m. – 39.  

Universitetai 2020 m. dvigubai aktyviau nei 
kolegijos kūrė ir teikė vertinimui naujas 
programas. Iš pateiktų 39 ketinamų vykdyti 
studijų programų:   

 universitetinės pirmosios pakopos 
studijų programos – 17 (44 proc.);  

 universitetinės antrosios pakopos 
studijų programos – 9 (23 proc.),  

 koleginės pirmosios pakopos studijų 
programos – 13 (33 proc.). 

 

 

2020 m. aukštųjų mokyklų SKVC vertinti  
    pateiktos ketinamos vykdyti studijų programos 

 

2020 m. aukštųjų mokyklų SKVC vertinti  
    pateiktos ketinamos vykdyti studijų programos pagal rūšį 

ir pakopą 
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vykdyti; 1
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33%
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Pradėta kasmetinė studijų krypčių 

stebėsena 

2020 m. ketinamas vykdyti studijų programas Centrui vertinti pateikė 15 aukštųjų mokyklų: 9 universitetai 
ir 6 kolegijos. Iš universitetų daugiausiai ketinamų vykdyti studijų programų pateikė Kauno technologijos 
universitetas – 7, Vytauto Didžiojo universitetas – 6, Vilniaus universitetas – 4. Iš kolegijų daugiausiai 
ketinamų vykdyti studijų programų pateikė Socialinių mokslų kolegija – 5, Utenos kolegija – 4.  
 
2020 m. SKVC vertinti ir akredituoti buvo pateiktos 25 krypčių ketinamos vykdyti studijų programos. 
Daugiausiai pateikta pedagogikos krypties ketinamų vykdyti studijų programų – 7, medicinos technologijų  
ir vadybos krypčių  – po 3.   
 
Atsižvelgiant į pasikeitusį išorinio vertinimo modelį, pagal kurį atsisakyta pavienių vykdomų studijų 
programų vertinimo ir pereita prie visos krypties vertinimo, 2020 m. II pusmetį pradėtas pirmųjų 8-ių 
studijų krypčių – burnos priežiūros, elektros inžinerijos, istorijos, literatūrologijos, mechanikos inžinerijos, 
menotyros, regiono studijų ir transporto inžinerijos – išorinis vertinimas. Vizitai į aukštąsias mokyklas vyko 
nuotoliniu būdu. Sprendimai dėl šių krypčių studijų akreditavimo bus priimti 2021 m. pavasarį.  
 
2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui 
patvirtinus Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą (Aprašas), Centras buvo įpareigotas 
kiekvienų metų pirmąjį ketvirtį atlikti kasmetinės krypčių studijų stebėsenos rodiklių analizę pagal septynis 
Apraše nustatytus rodiklius. Nustačius žymų bent trijų studijų krypties stebėsenos rodiklių aukštojoje 
mokykloje pokytį (30 proc. ar didesnį) per paskutinius 
3 metus, Centras gali teikti siūlymą Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijai dėl tos aukštosios mokyklos 
neeilinio išorinio ekspertinio studijų krypties 
vertinimo inicijavimo.  
 
2020 m. I ketvirtį Centras atliko bandomąją kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizę.  
Analizės duomenys parodė, jog žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus nustatytas 17 
aukštųjų mokyklų (iš jų 8 universitetuose ir 9 kolegijose) 26 studijų kryptyse. Lyginant duomenis pagal 
studijų pakopą ir aukštąją mokyklą matyti, jog pirmojoje studijų pakopoje žymus bent trijų rodiklių pokytis 
per pastaruosius 3 metus fiksuotas 21 kartą, antrojoje pakopoje – 12 kartų. Pažymėtina, kad 4 
universitetuose ir vienoje kolegijoje buvo atvejų, kai daugiau negu dvejose studijų kryptyse (3-4 studijų 
kryptys) nustatytas žymus bent trijų rodiklių pokytis. Kitais atvejais, nustatytos 1-2 studijų kryptys 
aukštojoje mokykloje, kuriose užfiksuotas žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus (tiek 
universitetuose, tiek ir kolegijose). 
  
Kadangi 2020 m. atlikta kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizė buvo bandomoji, neeilinis 
išorinis ekspertinis krypties ir pakopos studijų vertinimas, remiantis stebėsenos rodiklių duomenimis, 
nebuvo inicijuotas nei vienu atveju.  
 
Siekiant išbaigti naujo išorinio vertinimo modelio reglamentavimą, 2020 m. tebevyko aktyvi teisėkūra. 
Rengiant Rezidentūros vertinimo ir akreditavimo bei Aukštųjų mokyklų egzilyje išorinio vertinimo ir 
akreditavimo tvarkos aprašus, metodikas ir kitus išoriniam vertinimui reikalingus dokumentus, Centras 
aktyviai dalyvavo teikdamas savo siūlymus ir pastabas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kitoms 
valstybės institucijoms, organizavo susitikimus su aukštųjų mokyklų, studentų ir darbdavių atstovais, 
siekdamas išsiaiškinti visų išoriniu vertinimu suinteresuotų pusių lūkesčius bei juos suderinti.  
 
Diskusijų kultūros dvasioje, Centro atstovai ne kartą pasisakė ir aukštųjų mokyklų asocijuotų struktūrų – 
Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos – renginiuose. 
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2020 m. įvyko 10 Studijų vertinimo 
komisijos (SVK) posėdžių. SVK svarstė 
27 ketinamų vykdyti studijų programų 
vertinimo ir 7 vykdomų studijų pro-
gramų vertinimo išvadas. Iš visų svars-
tytų 34  vertinimo išvadų SVK neprita-
rė 4 išvadoms (t. y. 12 proc.), jos buvo 
grąžintos ekspertams tikslinti.  

2020 m. iš dalies atnaujinta komisijos 
sudėtis, taip užtikrinant narių rotaciją 
ir skirtingų institucijų bei įvairių studi-
jų krypčių atstovavimą. 

 
2020 m. gautos 3 apeliacijos, 
įvyko 2 Studijų kokybės verti-
nimo centro apeliacinės komi-
sijos (SPAK) posėdžiai. 2 atve-
jais buvo priimtas sprendimas 
netenkinti apeliacijos, vienu 
atveju – tenkinti apeliaciją iš 
dalies įpareigojant Centrą 
organizuoti naują programos 
išorinį vertinimą.  

2020 m. iš dalies atnaujinta 
SPAK sudėtis.  

 
2020 m. įvyko 2 Aukštųjų 
mokyklų vertinimo komisijos 
(AMVK) posėdžiai. Jų metu 
svarstytas Aukštųjų mokyklų 
egzilyje vertinimo ir akreditavi-
mo tvarkos aprašo projektas, 
pateiktos pastabos.  

2020 m. du kartus patikslinti 
AMVK nuostatai. Taip pat iš 
dalies atnaujinta AMVK sudėtis, 
taip užtikrinant narių rotaciją ir 
įvairių aukštojo mokslo sociali-
nių dalininkų įtraukimą. 

 

 

 2020 m. parengti iš visų projekte numatytų 22 studijų krypčių aprašų projektai, taip pat 37 
atnaujinamų studijų krypčių aprašų projektai. Visi studijų krypčių aprašų projektai paviešinti arba 
aptarti viešų pristatymų metu, 46 studijų krypčių aprašų projektai (19 naujų aprašų ir 27 
atnaujinami) pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, 11 aprašų (2 nauji aprašai, 9 
atnaujinami) iki metų galo patvirtinti Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais.  

 

 2020 m. suteiktos 5 konsultacijos dėl naujų aukštųjų mokyklų steigimo interesantams iš užsienio ir 
Lietuvos dėl leidimų vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos.  

 Taip pat Centras gavo 9 užklausas dėl išorinio studijų programų vertinimo užsienyje ir 1 užklausą 
dėl išorinio aukštosios mokyklos vertinimo užsienyje organizavimo.  

 
 

 Kaip ir kasmet, aktyviai dalyvavome parodoje „Studijos“, kuri vyko 2020 02 06-07 d. LITEXPO. 
 2020-02-14 d. Centras organizavo renginį su studentų atstovais: „Pusryčiai su studentais“, kurio 

metu pristatyta Nacionalinės studentų apklausos mobilioji aplikacija (NSA), kalbėta apie studentų 
indėlį išorinio vertinimo metu bei konsultuotasi dėl aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo tvarkos, 
spalio 15 d. vyko mokymai studentams (išorinio vertinimo grupių nariams).  

 2020 m. Centras organizavo 2 kokybės forumus aukštųjų mokyklų atstovams, atsakingiems už 
studijų kokybę: birželio 19 d. – „Aukštųjų mokyklų iššūkiai vykdant nuotolines studijas“, lapkričio 6 
d. – „Studijų vertinimas nuotoliniu būdu“. 

 2020 m. Centras organizavo 2 mokymus ketinamų vykdyti studijų programų ekspertams, 
kuriuose dalyvavo 40 ekspertų.   

 2020-12-04 d. SKVC organizavo kasmetinį Baltijos šalių akademinės informacijos centrų, 

Patariančiosios institucijos 

Konsultacijos  

Renginiai  

Studijų krypčių aprašų rengimas   
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vykdančių ENIC/NARIC tinklų nario funkcijas, atstovų susitikimą virtualioje erdvėje. 
 2020-12-15 d. Centras organizavo tarptautinę konferenciją „Kokybiškų nuotolinių studijų 

įgyvendinimas“ 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). Renginys vyko Zoom videokonferencijų 
platformoje ir transliuotas per Centro paskyrą socialiniame tinkle Facebook. Dalyvavo pranešėjai iš 
4 šalių, diskutantų ir klausytojų skaičius siekė 150. 

 
 

 SKVC užsakymu, bendradarbiaujant su Lietuvos studentų sąjunga (LSS), sukurta mobilioji 
programėlė „Nacionalinė studentų apklausa“ (NSA), pasitelkta pradėtuose vykdyti 8 studijų 
krypčių išoriniuose vertinimuose. Tai – papildomas įrankis vertinant studijų kokybę Lietuvoje, 
kurio tikslas – tiesiogiai surinkti studentų nuomonę studijų krypties programų kokybės klausimais. 
Kol kas programėle naudojamasi dar neaktyviai, tačiau studentų balsas yra girdimas ir, tikimės, 
skambės vis garsiau, su laiku daugėjant šios programėlės vartotojų. 

 
 

 2020 m. balandžio 22–30 dienomis SKVC įvykdė aukštųjų mokyklų apklausą apie studijų ir su 
studijomis susijusių veiklų organizavimą karantino metu nuotoliniu būdu. Apklausos 
apibendrinimas paviešintas Centro puslapyje. 

 2020 m. Centras atliko analizę Paskesnė veikla po studijų programų vertinimo. 2016-2019 m. 
gautų pažangos ataskaitų apžvalga. Analizė paviešinta Centro puslapyje.  

 
 

 2020 m. įvertintos 2 Augustino Vološino universiteto (Ukraina) psichologijos studijų krypties 
studijų programos. Vertinimas atliktas pagal SKVC metodiką, kuri atitinka ESG reikalavimus. 

 2020 m. pradėtas 3  Augustino Vološino universiteto (Ukraina)  finansų ir teisės studijų krypčių 
studijų programų išorinis vertinimas.   

Nuotolinis darbas paskatino ENQA ir CEENQA narius performatuoti savo renginius: keletą įprastinių metinių 
susitikimų skaidyti trumpesnėmis dalimis, rinktis netgi dažniau nei įprastai ir aptarti daugiau įvairių temų, 
įskaitant ir darbą karantino sąlygomis. Taip pat nenutrūko ir Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas, 
diskusijos persikėlė į videokonferencijų programų aplinkas. Centro atstovai aktyviai dalyvavo visuose juose. 

Centro darbas išorinio kokybės užtikrinimo srityje prisideda prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų 
įgyvendinimo: Bolonijos reformų procese dalyvaujančios šalys sutarė dirbti pagal Europos aukštojo mokslo 
erdvės kokybės užtikrinimo gaires ir nuostatas (ESG), vadovavimasis jomis yra privalomas ir pagal Lietuvos 
Respublikos Mokslo ir studijų įstatymą. SKVC kaip kokybės agentūros darbo rezultatus atspindi tai, kad, 
remiantis Bolonijos Proceso šalių susitarimų įdiegimo pažangą fiksuojančia ataskaita, tarptautiniu mastu 
Lietuva vertinama kaip šalis, kurios išorinio kokybės užtikrinimo sistema yra brandi, visiškai įgyvendinanti 
ESG nuostatas, studentai įtraukti į išorinio vertinimo procesus. Centras yra pripažintas patikimai veikiančia 
kokybės vertinimo agentūra, pilnateise ENQA nare ir registruota EQAR. Ateityje reikalinga užtikrinti tokį 
patį aukštą išorinio kokybės užtikrinimo veiklų tarptautiškumą. Iššūkių kelia išorinio vertinimo procesų 
finansavimas iš esmės vien Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir biudžetinio finansavimo kokybės 
užtikrinimo veikloms trūkumas. 

Nacionalinė studentų apklausa  

Apklausos ir apžvalgos  

Studijų kokybės vertinimas užsienyje   
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D A L Y V A V I M A S  D A R B O  G R U P Ė S E 

Mūsų kompetencija vertinama – kaip ir kasmet, 2020 m. SKVC specialistai buvo įsitraukę į įvairias išorines 
darbo grupes ir komisijas:  

• Europos universitetų tinklų iniciatyvų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę; 
• Tarptautinių studijų komisiją;  
• Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinę komisiją;  
• Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo komisiją;  
• Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo 

komisiją; 
• Aukštųjų mokyklų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo gairių rengimo darbo grupę;  
• Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupę; 
• Tarpinstitucinę darbo grupę dėl Tarptautinio bakalaureato diplomo ir Tarptautinio Kembridžo 

programų baigiamųjų ir brandos egzaminų įvertinimų atitikmenų nustatymo. 

Centro specialistai taip pat dalyvavo tarptautinėse darbo grupėse: Bolonijos proceso įgyvendinimo 
teminėse grupėse dėl pripažinimo ir kokybės užtikrinimo, taip pat dvejuose ekspertų grupės dėl 
mikrokredencialų pogrupiuose, Azijos ir Europos atstovų (ASEM) tarptautinėje darbo grupėje dėl kreditų ir 
studijų rezultatų. 

 

C E N T R O  P R O J E K T A I 

2020 m. Centras tęsė 3 stambių projektų koordinavimą, kurių finansavimui buvo skirtos ESF lėšos: 

• „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas“ 
(AMIS-3), kuriuo siekiama stiprinti aukštųjų mokyklų išorinio 
vertinimo sistemą (įgyvendinamas be partnerių); 

• „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 partnerėmis aukštosiomis mokyklomis);  

• „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). 

 
Kaip partneris Centras dalyvavo projekte „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir 
pripažinimo sistemos tobulinimas“, kurį įgyvendina Kvalifikacijų ir profesinio mokymo metodikos ir plėtros 
centro kartu su 18-a kitų partnerių. Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir 
kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą. 
 
2020 m. Centras kaip partneris toliau prisidėjo prie Europos Komisijos pagal Erasmus+ remiamų projektų: 

• „AR-net: Automatinis pripažinimas tinkluose iki 2020“, juo siekiama prisidėti prie de facto 
automatinio kvalifikacijų pripažinimo plėtros; 

• „E-VALUATE: E. mokymosi vertinimas siekiant akademinio pripažinimo“, per projektą kuriant 
produktus, kurie bus naudojami atliekant MOOC ir SPOC kursų akademinį pripažinimą, taip pat 
specialus dėmesys kreipiamas į aukštojo mokslo prieinamumo pabėgėliams gerinimą; 
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• „I-Comply: Lisabonos pripažinimo konvenciją atitinkančių pripažinimo praktikų įgyvendinimas 
Europos aukštojo mokslo erdvėje“.  

Kaip kokybės vertinimo agentūra, Centras įsitraukė į du naujus EK finansuojamus projektus:  

• „DEQAR CONNECT: Kokybės užtikrinimo Europos aukštojo mokslo erdvėje gerinimas“, kurio 
tikslas – padidinti EAME esančių šalių prisijungimą prie DEQAR duomenų bazės pasinaudojant 
esama sinergija ir tyrinėjant naujas DEQAR esančių duomenų panaudojimo galimybes kvalifikacijų 
pripažinimo bei kituose procesuose. Per projekto laikotarpį, kuris truks 24 mėnesius, 
dalyvaujančios kokybės agentūros įsipareigoja DEQAR duomenų bazėje pateikti išorinių kokybės 
vertinimų (institucinio, studijų programų, studijų krypčių) vertinimo išvadas. 

• „SMART-QUAL:  Struktūriniai rodikliai aukštosios mokyklos vidaus kokybės sistemos valdyme“, 
kurio tikslas yra remti aukštąsias mokyklas įgyvendinant veiksmingą vidinę kokybės vadybos 
sistemą. 

 
Kaip akademinės informacijos cen-
tras, esame partneriai keturiuose 
naujuose EK remiamuose projek-
tuose:  

• „I-AR: Automatiško 
pripažinimo įgyvendinimas tinkluose“, kurio tikslas yra įgyvendinti sąžiningą automatinį 
pripažinimą, siūlant politikos kūrimo gaires Europos ir nacionaliniu lygmenimis, taip pat stiprinti 
aukštųjų mokyklų gebėjimus automatiškai pripažinti kvalifikacijas, kurių suteikimas buvo paremtas 
Bolonijos proceso instrumentais. 

• „STACQ: Kreditų rinkiniai ir kvalifikacijos ateitis“, kurio rezultatai padės institucijoms vertinti 
masinius atvirus internetinius kursus (MOOC). Taip pat projekte bus atnaujinama kvalifikacijos 
samprata. 

• „ONREQ: Nuotolinis NARIC mokymo kursas 2020-22“ yra skirtas ENIC-NARIC centrų darbuotojų – 
kvalifikacijų vertintojų – mokymams ir profesionalumui ugdyti. 

• „QUATREC-2: Kvalifikacijų palyginimas tinkamam pripažinimui“ tikslas – palengvinti efektyvų 
studijų rezultatų naudojimą aukštosioms mokykloms ir darbdaviams vertinant kvalifikacijas, 
siekiant paremti sąžiningą pripažinimą. 

 
Kaip individualūs ekspertai 4 Centro specialistai atstovauja Lietuvą MICROBOL 
projekte dėl mikrokredencialų kokybės užtikrinimo ir pripažinimo. Projekto 
konsorciumo dėmesys pirmiausiai sutelktas į aukštųjų mokyklų arba kartu su 
aukštosiomis mokyklomis teikiamus mikrokredencialus, bet palies ir tuos, kuriuos 
teikia vien įmonės ar ne pelno organizacijos – „atvirų ženklelių“ ir kitų tipų „mikro 
mokymąsi“. 
 
Taip pat 2 SKVC darbuotojai prisidėjo prie aukštojo mokslo modernizavimo projekto Azerbaidžane pagal 
„Dvynių“ programą, 2020 m. vyko nuotoliniai vizitai. 

 
  

C E N T R O  F I N A N S A I 
 

Centro finansiniai šaltiniai yra du: 

 planinės valstybės biudžeto lėšos (46,90 proc.); 
 projektų lėšos (53,10 proc.). 



18 
 
2020 m. biudžeto sąmata buvo 588,4 tūkst. Eur. Papildomai per 2020 m. Centras prašė Švietimo, mokslo ir 
sporto ministeriją skirti 26,2 tūkst. Eur. biudžetinių lėšų Centro funkcijoms atlikti. 

 Biudžetinių išlaidų grupės pavadinimas Suma, tūkst. Eur Visų išlaidų dalis, proc. 

Nuolatinių Centro darbuotojų darbo užmokestis 526,9 85,73 

Socialinis draudimas 12,2 1,98 

Transporto išlaikymas 0,2 0,03 

Komandiruotės 1,7 0,28 

Centro funkcionavimas 43,3 7,05 

Pagrindinė veikla 30,3 4,93 

Iš viso asignavimų: 614,6 100,00 

Centrui skiriamos valstybės biudžeto lėšos 

2020 m. Centras tęsė projektų vykdymą, kurių finansavimui buvo skirtos Europos socialinio fondo 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“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biudžetas
47%

8%
KAPRIS 2

AMIS 3 
15%

SKAR 3
24%

KPMPC
6%

IŠLAIDOS pagal visus lėšų šaltinius

Išlaidos pagal vykdomus projektus, šaltinis Suma, Eur 

KAPRIS-2, Europos socialinis fondas 97 159,03 

AMIS-3, Europos socialinis fondas 201 686,58 

SKAR-3, Europos socialinis fondas 315 558,67 

KPMPC, Europos socialinis fondas 81 383,68 

Iš viso išlaidų: 695 787,96 
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S A N T R U M P O S   

 

Santrumpa Reikšmė 

CEENQA Centro ir Rytų Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų tinklas  

EEE Europos ekonominė erdvė  

EK  Europos Komisija  

ENIC Europos nacionalinių informacijos centrų tinklas, apima Europos Tarybos šalis nares 

ENQA Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų asociacija  

EQAR Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų registras  

ES  Europos Sąjunga  

ESF Europos socialinis fondas  

ESG  Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairės ir nuostatos  

LAMABPO Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti 

Ministerija Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

MOOC masiniais atviri kursai internete 

NARIC Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų tinkas, apima ES šalis nares 

SKVC, Centras  Studijų kokybės vertinimo centras  

SPOC Nedidelės apimties privatūs atviri internetiniai kursai (SPOC) 
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