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I. PROGRAMOS POREIKIS
II. PROGRAMOS TIKSLAI IR NUMATOMI STUDIJŲ REZULTATAI
2.1. Studijų programos tikslo (-ų), studijų pakopos studijų rezultatų, numatomų programos studijų
rezultatų ir studijų dalykų (modulių) sąsajos
Programos tikslas

Studijų pakopos studijų
rezultatų aprašymas*

Numatomi programos studijų
rezultatai

Studijų dalykai (moduliai)

Žinios ir jų taikymas

Gebėjimai vykdyti tyrimus

Specialieji gebėjimai

Socialiniai gebėjimai

Asmeniniai gebėjimai

2.2. Teisės aktų, nustatančių reikalavimus įgyjamai (profesinei) kvalifikacijai (jei teikiama), sąrašas

III. PROGRAMOS SANDARA
3.1. Nuolatinių studijų planas
3.2. Ištęstinių studijų planas

IV. PROGRAMOS PERSONALAS
Teikiant jungtinę studijų programą, aprašomas ir aukštosios mokyklos partnerės personalas.
4.1. Numatomų dėstytojų sąrašas
Kvalifikacinis
ar mokslo
Numatomas
Vardas, pavardė
laipsnis,
dėstyti
užimamos ar
dalykas (modulis)*
numatomos
užimti pareigos
1

2

Mokslinės
(meninės)
veiklos
kryptis

Profesinės veiklos
(praktinio darbo)
patirtis metais**

4

5

3

Studijų krypties dalykų dėstytojai

Bendrųjų universitetinių (koleginių) studijų dalykų dėstytojai

Taikomieji dalykai magistrantūros studijų programos atveju pažymimi raide „T“.
Per pastaruosius septynerius metus įgyta dėstytojo praktinio darbo (pavyzdžiui, gamybos, prekybos, paslaugų teikimo,
viešojo administravimo ir kt.) patirtis, susijusi su dėstomu studijų dalyku (dalykais). Profesinės veiklos patirtis būtina nurodyti
tik tų magistrantūros studijų programos dėstytojų, kurie dėstys taikomuosius dalykus. Koleginių studijų programos atveju
būtina nurodyti visų dėstytojų praktinio darbo dėstomo dalyko srityje patirtį.
*

**

4.2. Personalo kompetencijos pagrindimas

V. PROGRAMOS MATERIALIEJI IŠTEKLIAI
Teikiant jungtinę studijų programą, aprašomi ir aukštosios mokyklos partnerės materialieji
ištekliai.
VI. NUMATOMA STUDIJŲ EIGA

VII. PROGRAMOS VADYBA

PRIEDAI
P1. Studijų dalykų (modulių) aprašai (įskaitant praktikas ir baigiamąjį darbą).
P2. Dėstytojų gyvenimo aprašymai.
P3. Perspektyvinis materialiosios bazės gerinimo planas.
P4. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V1335, nurodyti duomenys, kurių reikia programai įregistruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų
registre.
P5. Jungtinės programos vykdymo sutarties kopija, jei teikiama jungtinė studijų programa.
P4. Studijų programos duomenų pateikimo formos
STUDIJŲ PROGRAMOS DUOMENYS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Parametrai
Studijų programos pavadinimas
Studijų programos pavadinimas anglų
kalba
Studijų programos valstybinis kodas
Studijų programos kodas pagal
Tarptautinę standartizuotą švietimo
klasifikaciją (ISCED)
Studijų krypties, krypčių grupės arba
studijų srities aprašų pavadinimai ir kodai
(jeigu yra), studijų krypčių reglamentai
(jeigu yra)
Švietimo sritis

Duomenys

7.

Švietimo posritis

8.

Programos lygmuo

9.

Studijų tipas

10. Studijų pakopa
11. Studijų programos vykdymo kalba (-os)
12. Suteikiama kvalifikacija (pavadinimas,
kodas)
13. Kvalifikacijos laipsnio požymis
14. Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo
blanko pavadinimas ir kodas
Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti
15.
studijuoti pagal programą, pavadinimas,
valstybinis kodas (jeigu nustatyta)
16. Minimalus išsilavinimas
17. Kiti duomenys

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

Programos apimtis
(kreditais)
1.

Studijų forma

Institucijos, pateikusios registruoti
programą, juridinio asmens kodas,
pavadinimas
Institucijų, su kuriomis suderinta
programa, juridinio asmens kodai,
pavadinimai ir suderinimo datos
Institucijų, patvirtinusių programą,
juridinio asmens kodai, pavadinimai ir
patvirtinimo datos
Institucijų, atlikusių programos ekspertinį
vertinimą, juridinio asmens kodai,
pavadinimai ir vertinimo datos
Institucijos, akreditavusios programą,
juridinio asmens kodas, pavadinimas
Programos pateikimo savianalizei data

Sprendimo dėl programos akreditavimo
data ir numeris, akreditavimo tipas,
akreditavimo terminas (jeigu nustatytas)
Programą vykdančios aukštosios
26.
mokyklos juridinio asmens kodas,
pavadinimas
25.

Studijų trukmė
(metais)

Priėmimo į
programą metai

27.
28.
29.
30.

1.
Kitoje teritorijoje esančio (-ių) aukštosios
mokyklos padalinio (-ių) kodas (-ai),
pavadinimas (-ai) (jei padalinys (-iai)
yra)
Programos specializacijų pavadinimai
lietuvių ir anglų kalbomis (jeigu yra)
Programos specializacijos aprašas (jeigu
yra)
Galimybė rinktis gretutinės krypties
studijas (taip / ne)
Programos finansinės grupės kodas

31. Studijų sistemos sandara
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų rezultatai:
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
32.

Programos aprašymo santrauka lietuvių
kalba

Specializacijos:
Studento pasirinkimai:
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Tolesnių studijų galimybės:
Programos aprašymo santraukos
parengimo ir atnaujinimo datos:
General Description:
Objective(s) of a study programme:

33.

Programos aprašymo santrauka anglų
kalba (Summary of the Profile of a Study
Programme)

Learning outcomes:
Activities of teaching and learning:

Methods of assessment of learning
achievements:
Framework:
Study subjects (modules), practical
training:
Specialisations:
Optional courses:
Distinctive features of a study
programme:
Access to professional activity or
further study:
Access to professional activity:
Access to further study:
34. Priėmimo studijuoti į atitinkamą programą Kiekvienais metais planuojamų priimti
metai:
studijuoti asmenų skaičius aukštojoje
mokykloje, aukštosios mokyklos
pavadinimas, juridinio asmens kodas:

35. Jungtinės studijų programos papildomi duomenys:

35.1

35.2

35.3

35.4

Programos požymis
Programą vykdančių užsienio institucijų
pavadinimai, kodai (jeigu kodai yra)
Šalies, kurioje veikia programą vykdanti
institucija, pavadinimas
Užsienio programą vykdančių institucijų
interneto svetainių adresai
Koordinuojančios institucijos
pavadinimas, kodas (jeigu kodas yra)
Interneto svetainių adresai (jeigu
koordinuojanti institucija veikia užsienio
šalyje)
Programos įteisinimo data kiekvienoje
jungtinę studijų programą vykdančios
aukštosios mokyklos šalyje
Dokumento, kuriuo programa buvo
įteisinta, numeris
Programą įteisinusios institucijos
pavadinimas
Studijų sistemos sandara

35.5

Studijų tipas

Institucijos pavadinimas _________________________________________________________
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė ________________________________
Duomenų parengimo ar atnaujinimo data ___________________________________________

