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KUO GALIME BŪTI 

NAUDINGI? 

Kaip atsiranda studijų programa? 
 

Studijų programas įprastai kuria aukštųjų mokyklų 
darbuotojai, prieš tai įver�nę numatomų reng� 
specialistų poreikį ir jų įsidarbinimo galimybes, 
atsižvelgę į aukštosios mokyklos turimus išteklius. 
Bet kokiai studijų programai vykdy� bū�na pasi-
telk� profesionalią dėstytojų, mokslininkų bei 
administracijos darbuotojų komandą, turė� pa-
kankamai mokymuisi skirtos literatūros, pagalvo� 
apie technines studentų priėmimo galimybes – 
auditorijų dydį bei skaičių, kompiuterizuotas dar-
bo vietas ir kitas sėkmingam mokymuisi bū�nas 
priemones. Studijų programos kūrėjai turi iškel� 
programos �kslus, numaty� studijų rezultatus bei 
suplanuo� studijų turinį, kuriuo bus siekiama nu-
matytų �kslų ir studijų rezultatų, studijų progra-
mos įgyvendinimo eigą.  
 

Ar į sukurtą programą iš karto gali bū�  

priimami studentai? 
 

Tam, kad į naują programą galėtų bū� priimami 
studentai, ji turi bū� įregistruota ir akredituota. 
Akreditavimas— tai ver�nimas, kurio metu akredi-
tuojančioji ins�tucija pripažįsta, kad įver�nta stu-
dijų programa a��nka teisės aktų ir kitų normaty-
vinių dokumentų reikalavimus. Akreditavimą pa-
prastai organizuoja ir vykdo valstybės įgaliota ins-
�tucija. Lietuvoje tokia ins�tucija yra Studijų koky-
bės ver�nimo centras.  
 

Taigi aukštoji mokykla, siekian�, kad naujai sukur-
ta programa būtų akredituota, turi pateik� Studijų 
kokybės ver�nimo centrui prašymą, detalų pro-
gramos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.  
 

Kokie yra studijų programos ver�nimo krite-

rijai ir kokie galimi rezultatai? 
 

Gavus naują programą gali bū� atliekamas arba 
išsamus eksper�nis ver�nimas, arba supapras�n-
tas studijų programos ver�nimas. 
 

Išsamus eksper�nis ver�nimas atliekamas pasitel-

kiant nepriklausomus ekspertus – a��nkamos 
studijų kryp�es specialistus. Išsamus naujos studi-
jų programos ver�nimas atliekamas tais atvejais, 
kai programą ke�na vykdy� naujai įsteigta aukšto-
ji mokykla arba aukštoji mokykla ke�na pradė� 
vykdy� studijas studijų krypčių grupėje, kurioje 
dar neturi akredituotų vykdomų studijų programų 
(t.y. neturi tokių studijų vykdymo pa�r�es) ir kitais 
nustatytais atvejais. Ekspertų užduo�s – išnagrinė-
� pateiktą informaciją apie studijų programą, išsi-
kel� probleminius klausimus bei pareng� pirmines 
išvadas. Sekan�s ver�nimo etapas – ekspertų vizi-
tas į aukštąją mokyklą, kur vyksta susi�kimai su 
aukštosios mokyklos administracijos darbuotojais, 
dėstytojais būsimų absolventų darbdaviais. Vizito 
metu ekspertai apžiūri programos įgyvendinimui 
numatomą skir� materialiąją bazę. Pasku�nė gru-
pės užduo�s – pareng� ir pateik� Centrui išvadas, 
pagal nustatytus principus įver�n� kiekvieną pro-
gramos ver�nimo sri5. 
 

Supapras�nto ver�nimo metu nustatoma, ar 
pateik� ir �nkamai įformin� visi nurody� doku-
mentai, ar studijų programos apim�s kreditais 
a��nka nustatytus reikalavimus, ar programa 
�nkamai priskirta studijų sričiai, krypčiai ir šakai 
(jei yra), ar numatoma teik� kvalifikacija a��nka 
patvir�ntą sąrašą. Didžioji dalis naujų studijų pro-
gramų ver�namos supapras�nta tvarka. 
 

Jeigu ver�nimo metu nustatoma trūkumų, spren-
dimo dėl programos akreditavimo procedūra su-
stabdoma iki nustaty� trūkumai bus ištaisy�.  
 

Jeigu ver�nimo metu nenustatoma jokių trūkumų, 
programa akredituojama terminui, kuris apskai-
čiuojamas prie studijų programos trukmės metais 
pridėjus vienus studijų metus nuo aukštosios mo-
kyklos prašyme nurodytos pageidaujamos progra-
mos akreditavimo termino pradžios datos. Progra-
mos akreditavimas uždega žalią šviesą studentų 
priėmimui bei sėkmingam studijų programos vyk-
dymui. 
 

Studijų programos kelias Lietuvoje:   
nuo sukūrimo iki studentų priėmimo 

stojantiesiems į aukštąsias mokyklas 

 



Nukelta	į	3	psl.	

2011 metais Studijų kokybės ver�nimo centras 
pradėjo naujo �po ver�nimų ciklą – aukštųjų 
mokyklų veiklos ver�nimą.  Iki tol buvo atliekamas 
�k studijų programų ver�nimas ir akreditavimas. 
Ins�tucinis ver�nimas skirtas aukštosios mokyklos 
veiklos gerinimui, kokybės kultūros ska�nimui. 
 

Aukštosios mokyklos veiklos ver�nimui atlik� yra 
kviečiami ekspertai iš užsienio ir Lietuvos. Ek-
spertų grupėse dalyvauja ir studentai bei dar-
bdaviai.  
 

Pirmiausiai aukštoji mokykla analizuoja savo veiklą 
ir parengia savianalizės suves�nę.  
 

Išanalizavę gautus dokumentus ekspertai vyksta į 
vizitą aukštojoje mokykloje, kur susi�nka su dar-
buotojais, studentais, absolventais, socialiniais 
partneriais, gali apžiūrė� materialinę bazę, 
susipažin� su baigiamaisiais darbais, kitais doku-
mentais. Po to ekspertai rengia ver�nimo išvadas, 
kur pateikiama aukštosios mokyklos veiklos ana-
lizė bei rekomendacijos. 
 

Jeigu nenustatoma esminių trūkumų, aukštoji 
mokykla ver�nama teigiamai ir akredituojama 6 
metams. Praėjus šiam terminui ins�tucija ver�na-
ma iš naujo. 
 

Jeigu nustatoma esminių trūkumų aukštosios 
mokyklos veikloje, ins�tucija ver�nama neigiamai 
ir akredituojama 3 metams. Toks ver�nimo re-
zultatas nereiškia, kad į mokymo įstaigą nebegali 
bū� priimami studentai, tačiau tai signalas, kad 
aukštajai mokyklai reikia atsižvelg� į ekspertų rek-
omendacijas ir skubiai tobulin� savo veiklą. Tam 
ins�tucija turi 3 metus – praėjus šiam terminui 
atliekamas pakarto�nis ver�nimas. 

 

Kuo Jums tai gali bū� naudinga? 
 

Jeigu ke�nate studijuo� Lietuvoje, tačiau 
dvejojate, kokį universitetą ar kolegiją pasirink�, 
palyginkite įver�ntų aukštųjų mokyklų ver�nimo 
rezultatus, pasidomėkite, ką siūlė ekspertai ir kaip 
konkrečiai aukštųjų mokyklų veikla yra tobulinama 
remian�s ekspertų rekomendacijomis.  
 

Visų įver�ntų aukštųjų mokyklų ver�nimo rezulta-
tus: išvadas, sprendimus bei ekspertų rek-
omendacijas galite ras� čia:  
h?p://www.skvc.lt/content.asp?id=619  

Kaip Lietuvos aukštąsias mokyklas vertina užsienio ekspertai? 

 
Lietuvos aukštųjų 
mokyklų ver�nimo 
rezultatai: 
h?p://www.skvc.lt/
content.asp?id=619  
 
Lietuvos aukštosiose 
mokyklose vykdomų  
studijų programų 
ver�nimo rezultatai: 
h?p://pluto.skvc.lt/
StudyProgramResults.as
px   
 
Lietuvos aukštosios 
mokyklos ir studijų 
programos: 
h?p://
www.aikos.smm.lt/
aikos/index.htm   
 
Užsienio šalių aukštųjų 
mokyklų sąrašus bei 
studijų programas 
rasite per: 
h?p://www.enic-
naric.net/  
 
Įvairių šalių švie�mo 
sistemų aprašymai: 
h?ps://
webgate.ec.europa.eu/
fpfis/mwikis/eurydice/
index.php?�tle=Home  
 
 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIAI: 

 

Kurios studijų programos kokybiškesnės? 

SKVC taip pat organizuoja jau vykdomų studijų programų aukštosiose mokyklose ver�nimą. Tai padeda 
už�krin� kokybės kontrolę bei tobulin� studijas, o rezultatas leidžia informuo� visuomenę apie studijų 
kokybę. Be to, aukštosios mokyklos gali vykdy� �k akredituotas studijų programas.  
 

Studijų programų ver�nimui pasitelkiami �ek Lietuvos, �ek užsienio ekspertai. Ver�nimas atliekamas 
ne rečiau kaip kartą per 6 metus. Studijų programų kokybė ver�nama balais (4 balų ver�nimo sistema) 
pagal 6 ver�nimo sri�s: programos �kslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, perso-
nalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir jos ver�nimą, programos vadybą. Po ver�nimo priimamas 
sprendimas dėl studijų programos akreditavimo. 
 

Programa akredituojama 6 metams, jei studijų programos įver�nimas sudaro ne mažiau kaip 18 balų ir 
nė viena ver�nama sri�s nėra įver�nta „nepatenkinamai“ ar „patenkinamai“ ir studijų programa a��n-
ka Švie�mo ir mokslo ministerijos patvir�ntus reikalavimus studijų programoms. 
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Programa akredituojama 3 metams, jei studijų programos įver�nimas sudaro ne mažiau kaip 12 balų ir nė viena ver�nama sri-
�s nėra įver�nta „nepatenkinamai“ ir studijų programa a��nka Švie�mo ir mokslo ministerijos patvir�ntus reikalavimus studijų 
programoms. 
 

Programa neakredituojama, jei studijų programos įver�nimas sudaro mažiau nei 12 balų arba bent viena ver�nama sri�s įver-
�nta "nepatenkinamai", arba studijų programa nea��nka Švie�mo ir mokslo ministerijos patvir�ntų reikalavimų programoms. 
 

Kuo vykdomų studijų programų ver�nimas naudingas Jums? 
 

Jeigu jau apsisprendėte dėl studijų programos, kurią pasirinksite, tačiau nežinote kurioje aukštojoje mokykloje analogiška stu-
dijų programa vykdoma kokybiškiau, galite pasi�kslin�, iki kada programa akredituota ir pasidomė� ver�nimo išvadomis. Šią 
informaciją rasite čia: h?p://pluto.skvc.lt/StudyProgramResults.aspx   
Tikimės, tai padės Jums apsispręs�! 

Renkan�s studijas labai svarbu pasidomė� apie pasirinktą 
aukštąją mokyklą, studijų programą bei studijų kokybę, studijų 
programos paskir5 ir turinį, baigus programą teikiamą laipsnį 
(ar kitą kvalifikaciją), tolesnes studijų ir darbo galimybes, iš-
duodamus išsilavinimo dokumentus, studijų organizavimo 
proceso ypatumus. Renkan�s studijas nesiremki vien �k aukš-
tosios mokyklos teikiama informacija. Pasidomėki kokią infor-
maciją apie jas teikia šalies švie�mo ministerija, kokybės ver�-
nimo agentūra, nacionalinis informacijos centras ir kitos neša-
lišką informaciją apie studijas teikiančios ins�tucijos.. 
  

Studijų kokybė  

Įprastai studijų kokybę prižiūri valstybė, tuo �kslu veikia koky-
bės už�krinimo agentūros, yra nustatytos kokybės už�krinimo 
procedūros. Renkan�s aukštąją mokyklą ir jos siūlomą studijų 
programą, įsi�kinki: 
 ar aukštoji mokykla yra pripažinta savo šalyje, –  ar turi teisę 
siūly� tam �kro lygmens (bakalauro, magistro...) studijas; 
jei aukštoji mokykla siūlo studijas kitoje šalyje, ar ji turi leidimą 
tokiai veiklai?; ar studijos per tarpininkus ar mokyklos filiale 
vykdomos teisėtai? 
ar studijų programą ver�no išorinė kokybės už�krinimo agen-
tūra?; kokie ver�nimo rezultatai?; 
jei studijos vykdomos nuotoliniu būdu: kaip už�krinama tokių 
studijų kokybė?; 
ką sužinosi, suprasi ir gebėsi dary� baigus studijas?; kokios bus 
tolesnės galimybės studijuo� ir dirb� be papildomų reikalavi-
mų įvykdymo? 
kur galėsi tęs� studijas, baigus pasirinktą studijų programą?; 
ar įgytas diplomas (bakalauro, magistro ar kitoks) teiks �esio-
ginę teisę sto� į aukštesnės pakopos studijas (magistrantūros, 
doktorantūros)?; 
ar nustatyto šalyje pavyzdžio diplomas (jei nustatyta) bus iš-
duotas baigus studijas? 
  

Į daugelį klausimų gali atsaky� šalies, kurioje yra pasirinkta 
aukštoji mokykla, nacionalinis informacijos centras (ENIC/
NARIC) .h?p://www.enic-naric.net/   . 
  

Teikiamas laipsnis ar kita kvalifikacija 

Pripažintos aukštosios mokyklos ir kokybiškos studijų progra-
mos pasirinkimas yra �k dalis reikalingos informacijos. Kitas 

žingsnis – informacijos apie teikiamas kvalifikacijas surinkimas. 
Studijų programos gali bū� skirtos pareng� tolesnėms studi-
joms (pavyzdžiui sto� į magistro studijas) ir profesinei veiklai, 
ar �k profesinei veiklai. Pavyzdžiui, skir�ngose šalyse teikiami 
bakalauro laipsniai gali skir�s �kslais, turiniu, teikiamomis 
kompetencijomis bei tolesnėmis teisėmis dirb� ar studijuo�. 
Jei siūloma įgy� kvalifikacijas negirdėtais laipsnių pavadini-
mais, pavyzdžiui, AP ar Associate laipsnis, Higher Educa�on 

Diploma, Laurea, Licencjat  –  sužinok, kas po jais slepiasi.  
  

Studijų turinio skirtumai 

Skir�ngos švie�mo sistemos turi savas tradicijas, kurios daro 
įtaką studijų turiniui, todėl studijų pa�r�s gali bū� kitokia, nei 
�kiesi. Pavyzdžiui, skir�ngai nei Lietuvoje, kitų šalių bakalauro 
studijų programose gali iš viso nebū� bendrųjų studijų dalykų, 
o vyrau� �k specialybės dalykai. JAV, atvirkščiai, bakalauro 
studijose dažnai vyrauja bendrieji studijų dalykai, o konkrečiai 
specializacijai skiriama mažiau laiko. 

  

Studijoms pateikiami dokumentai 

Bendraujant �esiogiai su pasirinkta aukštąja mokykla reiktų 
išsiaiškin� reikalavimus priėmimui bei pateikiamiems išsilavi-
nimo dokumentams. Dažniausiai tokią informaciją teikia aukš-
tųjų mokyklų Tarptau�nių ryšių skyriai. Kai kuriose šalyse yra 
prašoma išsilavinimo dokumentų (atestato, diplomo), išveža-
mų iš Lietuvos, legalizavimo ar patvir�nimo ,,Apos�lle". Tokios 
informacijos galima teirau�s Užsienio reikalų ministerijos 
Konsuliniame departamente tel. (8~5) 23 62 613. 

Nusprendėte rinktis studijas užsienyje? Patariame, į ką atkreipti dėmesį. 
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Renkan�s studijas dažnai kyla klausimas, ar baigus studijų pro-
gramą įgyta kvalifikacija bus pripažįstama siekiant tęs� studi-
jas ir dirb�? Aukštųjų mokyklų dažnai skelbiamas teiginys, kad 
jų išduo� diplomai yra pripažįstami Lietuvoje bei tarptau�niu 
mastu, neatsako į klausimą, kokioms gi kvalifikacijoms jie pri-
pažįstami lygiaverčiais ir kada – kai norima dirb� ar kai norima 
tęs� studijas, ar abiem atvejais? 
  

Nėra „tarptau�nio” išsilavinimo pripažinimo 

Kvalifikacijos pripažinimas reiškia jos projektavimą į tos šalies, 
kurioje norima studijuo� ar dirb�, švie�mo sistemoje teikia-
mas kvalifikacijas, t. y. lygiaver�škumo tam �krai priimančio-
sios šalies kvalifikacijai nustatymą. Užsienio kvalifikacijos 
įprastai ver�namos ir pripažįstamos individualiai, pagal prii-
mančiojoje šalyje nustatytą pripažinimo tvarką.  
  
 

Kuo skiriasi akademinis ir profesinis išsilavinimo pripažini-

mas? 

Akademinis pripažinimas reiškia, kad yra nustatyta užsienio 
kvalifikacijos akademinė vertė priimančiosios šalies švie�mo 
sistemoje, pvz., pripažįstama, kad užsienio kvalifikacija yra 
lygiavertė bakalauro kvalifikacijai. Kvalifikacijos akademinės 
vertės nustatymas dažniausiai reikalingas priim� sprendimą 
dėl kvalifikacijos �nkamumo konkrečioms studijoms ir (ar) 
darbui. 
  

Profesinis pripažinimas reiškia, kad kvalifikacija pripažįstama 
�nkama profesinei veiklai. Sprendimas dėl kvalifikacijos pripa-
žinimo darbo �kslu gali nesutap� su sprendimu dėl pripažini-
mo studijų �kslu. Tokį sprendimų nesutapimą lemia, atsižvel-
gus į studijų ar darbo poreikius, suformuluo� skir�ngi reikala-
vimai siekiamoms studijoms ir darbui.  
  

Profesinį ir akademinį pripažinimą dažniausiai atlieka skir�n-
gos ins�tucijos. Profesinį pripažinimą vykdo darbdaviai arba 
įgaliotos įstaigos (kai siekiama reglamentuojamos profesinės 
veiklos; tokia gali bū� mokytojo, gydytojo, vais�ninko profesi-
ja). 
Akademinį pripažinimą vykdo arba švie�mo įstaigos (pvz., 
aukštosios mokyklos), arba kitos valstybės įgaliotos ins�tuci-
jos. Informaciją apie kvalifikacijų pripažinimą užsienio šalyse 

teikia tų šalių ENIC-NARIC (Europos nacionalinių informacijos 
centrų �nklas ir Nacionalinių akademinio pripažinimo informa-
cijos centrų �nklas) centrai. Jų kontaktus rasite čia:  
h?p://www.enic-naric.net  . Jei tokio centro šalis neturi, gali-
ma kreip�s į kitą tos šalies kompeten�ngą ins�tuciją, pvz. švie-
�mo ministeriją ar pan. 
  
 

Kas Lietuvoje pripažįsta užsienio kvalifikacijas? 

Vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijų akademinį pripažini-
mą vykdo Studijų kokybės ver�nimo centras. Ateityje numato-
ma, kad sprendimą dėl tokių kvalifikacijų pripažinimo savo 
reikmėms galės priim� ir kai kurios aukštosios mokyklos. 
Daugiau informacijos apie užsienio vidurinio ir aukštojo moks-
lo kvalifikacijų pripažinimą rasite: h?p://www.skvc.lt/
content.asp?id=4 . 
Povidurinio, bet ne aukštojo mokslo užsienio kvalifikacijų pri-
pažinimą atlieka Švie�mo ir mokslo ministerija (www.smm.lt ) 
Dalinių (nebaigtų) studijų pripažinimą atlieka aukštoji mokyk-
la, kurioje ke�nama tęs� studijas.  
Užsienio daktaro laipsnių pripažinimą atlieka Lietuvos mokslo 
taryba (http://www.lmt.lt) 
  

Informaciją apie užsienio kvalifikacijų profesinį pripažinimą ir jį 
atliekančias ins�tucijas rasite čia: 
h?p://www.profesijos.lt/index.php?681495729    . 

Ar užsienyje įgytas išsilavinimas bus pripažįstamas visame pasaulyje? 

Jeigu turite klausimų, mes pasiruošę į 

juos atsaky�! 
 

Studijų kokybės ver�nimo centras 

A.Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius, Lietuva 
faksas (8~5) 213 25 53,  
tel. nr. (8~5) 210 47 78  

el. paštas: skvc@skvc.lt  
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