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2015 m. pabaigoje įteiktų studijų programų įvertinimo 

užbaigimas ir akreditavimas
pagal poreikį SVS

A. Leskauskaitė, P. 

Stankus

sprendimas dėl įvertinimo ir (ar) 

akreditavimo įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

2016 m. teikiamų ketinamų vykdyti studijų programų 

įvertinimas ir akreditavimas 
pagal poreikį SVS

A. Leskauskaitė, P. 

Stankus

sprendimas dėl įvertinimo ir (ar) 

akreditavimo įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Teisės krypties studijų programų vertinimas I-III SVS Eimantė Bogdan
vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Vadybos, verslo ir vadybos, turizmo ir poilsio, žmonių 

išteklių vadybos krypčių studijų programų vertinimas
I-III SVS

Pranas Stankus 

Gabrielė Bajorinaitė

vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Anglų filologijos krypties studijų programų vertinimas I-III SVS Kristina Selezniova
vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Bendrosios inžinerijos krypties studijų programų 

vertinimas
I-III SVS

Natalja Bogdanova 

Renata Grinaitė

vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Informacijos sistemų, informatikos, informatikos 

inžinerijos, pedagogikos krypčių studijų programų 

vertinimas

I-III SVS
Edgaras Baumila      

Rasa Paurytė

vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Aeronautikos inžinerijos kryptuies studijų programų 

vertinimas
I-III SVS Eglė Grigonytė

vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Architektūros krypties studijų programų vertinimas I-III SVS Dovilė Stonkutė
vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

1.1. Ketinamų 

vykdyti studijų 

programų 

vertinimas ir 

akreditavimas

SUDERINTA

1.2. Vykdomų 

studijų programų 

kokybės vertinimas 

ir akreditavimas

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO 2016 M. DARBO PLANAS

Įstaigos misija: Kurti palankias sąlygas aukštojo mokslo kokybės gerinimui Lietuvoje bei laisvam asmenų judėjimui pasaulyje siekiant Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumo didinimo ir kvalifikacijų 

aiškumo.

Studijų kokybės vertinimo centro 

tarybos 2015 m. gruodžio  d. 

protokolu Nr. D2-

Pagrindinės paslaugos - užsienio kvalifikacijų pripažinimas, studijų programų vertinimas ir paskesnė veikla, aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas ir paskesnė veikla, konsultavimas.

DALYKINĖ VEIKLA

1. Skatinti 

aukštųjų 

mokyklų 

veiklos kokybę 

per išorinį 

vertinimą bei 

institucijų ir 

studijų 

programų 

akreditavimą



Biotechnologijos krypties studijų programų vertinimas I-III SVS Eglė Grigonytė
vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Leidybos krypties studijų programų vertinimas I-III SVS Eglė Grigonytė
vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Medicinos ir sveikatos krypties studijų programų 

vertinimas
I-III SVS Dovilė Stonkutė

vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Visuomenės saugumo krypties studijų programų 

vertinimas
I-III SVS Dovilė Stonkutė

vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Chemijos, molekulinės biologijos, biofizikos ir 

biochemijos, chemijos ir procesų inžinerijos krypčių 

studijų programų vertinimas

II-IV SVS Pranas Stankus
vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Biologijos, gyvybės mokslų krypčių studijų programų 

vertinimas
II-IV SVS Natalja Bogdanova

vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Finansų krypties studijų programų vertinimas II-IV SVS Kristina Selezniova
vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Gamybos inžinerijos krypties studijų programų 

vertinimas
II-IV SVS Renata Grinaitė

vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Miškininkystės krypties studijų programų vertinimas II-IV SVS Pranas Stankus
vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Politikos mokslų krypties studijų programų vertinimas II-IV SVS
Kristina Selezniova 

Dovilė Stonkutė

vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Statybos inžinerija, statybų technologijos II-IV SVS

Natalja Bogdanova 

Renata Grinaitė   

Pranas Stankus

vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Vadyba, verslas ir vadyba, turizmas ir poilsis, žmonių 

išteklių vadyba
II-IV SVS

Rasa Paurytė     

Gabrielė Bajorinaitė

vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Viešojo administravimo krypties studijų programų 

vertinimas
II-IV SVS Eimantė Bogdan

vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Teritorijų planavimo krypties studijų programų 

vertinimas
II-IV SVS Eglė Grigonytė

vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Vadybos, verslo ir vadybos, turizmo ir poilsio, žmonių 

išteklių vadybos krypčių studijų programų vertinimas
III-IV SVS Eglė Grigonytė vertinimo išvadų projektas

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Informacijos sistemų, informatikos, informatikos 

inžinerijos, pedagogikos krypčių studijų programų 

vertinimas

III-IV SVS Edgaras Baumila vertinimo išvadų projektas
ES struktūrinių fondų 

lėšos

Vadybos, verslo ir vadybos, turizmo ir poilsio, žmonių 

išteklių vadybos krypčių studijų programų vertinimas
III-IV SVS Dovilė Stonkutė suformuota ekspertų grupė

ES struktūrinių fondų 

lėšos

Studijų vertinimo komisijos veiklos užtikrinimas pagal poreikį SVS E. Grigonytė
Patarimai dėl studijų programų 

įvertinimo 
biudžeto lėšos

Studijų programų apeliacinės komisijos veiklos 

užtikrinimas
pagal poreikį SVS G. Bajorinaitė Sprendimai dėl išnagrinėtų apeliacijų biudžeto lėšos 

1 aukštosios mokyklos išorinis vertinimas II IVS T. Tunaitienė
vertinimo išvados ir akreditavimo 

įsakymai ES SF lėšos

2 aukštųjų mokyklų išorinis vertinimas III-IV IVS
T. Tunaitienė, R. 

Šlaustienė
vertinimo išvados

ES SF lėšos

Naujos aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo metodikos 

rengimas

patvirtinus 

MSĮ pataisas
IVS N. Skaburskienė

Parengta nauja metodika, surengtos 

viešos konsultacijos
ES SF lėšos, biudžeto 

lėšos

1.2. Vykdomų 

studijų programų 

kokybės vertinimas 

ir akreditavimas

1.3. Išorinis 

aukštųjų mokyklų 

veiklos vertinimas

1. Skatinti 

aukštųjų 

mokyklų 

veiklos kokybę 

per išorinį 

vertinimą bei 

institucijų ir 

studijų 

programų 

akreditavimą



Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos veiklos 

užtikrinimas
pagal poreikį IVS T. Tunaitienė

Patarimai dėl aukštųjų mokyklų veiklos 

kokybės įvertinimo 
ES SF lėšos

1.4. Paraiškų 

leidimui vykdyti 

studijas ir su jomis 

susijusią veiklą 

gauti vertinimas

Paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis 

susijusią veiklą gauti vertinimas
pagal poreikį IVS N. Skaburskienė Vertinimo išvados biudžeto lėšos

Studijų programų vertinimo analizė I-IV SVS
A. Šerpatauskas, E. 

Bogdan

Paskelbti apibendrinimai Centro 

tinklalapyje
biudžeto lėšos

Aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo analizė I-IV IVS N. Skaburskienė
Paskelbti apibendrinimai Centro 

tinklalapyje
biudžeto lėšos

Paskesnės veiklos užtikrinimas I-IV SVS, IVS
E. Bogdan, N. 

Skaburskienė

1 renginys, 2 vizitai į įvertintas 

aukštąsias mokyklas 
biudžeto lėšos

Grįžtamojo ryšio apie studijų programų ir aukštųjų 

mokyklų veiklos vertinimą surinkimas iš aukštųjų 

mokyklų ir ekspertų bei apibendrinimas

I-IV SVS, IVS
E. Bogdan, R. 

Šlaustienė
Apibendrinta grįžtamojo ryšio ataskaita biudžeto lėšos

2 seminarų studijų programų savianalizių rengėjams 

organizavimas
I-IV SVS E. Bogdan seminarai 

ES SF lėšos

Mokymų 3 aukštųjų mokyklų vertinimo ekspertų 

grupėms organizavimas
I-IV IVS N. Skaburskienė mokymai

ES SF lėšos

1 įvadinio mokymo studentams organizavimas III-IV SVS, IVS D. Stonkutė mekymai
ES SF lėšos

1 įvadinių mokymų studijų programų ekspertams iš 

Lietuvos organizavimas
I-IV SVS E. Bogdan mokymai ES SF lėšos, biudžeto 

lėšos

3 konsultacijų aukštųjų mokyklų savianalizės rengėjams 

organizavimas
I-IV IVS N. Skaburskienė konsultacijos

biudžeto lėšos

Aukštųjų mokyklų konsultavimas dėl teisės atlikti 

užsienio kvalifikacijų pripažinimą įgyjimo 
pagal poreikį KVS G. Katilauskienė  Suteiktos konsultacijos biudžeto lėšos

Aukštųjų mokyklų priimamų sprendimų dėl užsienio 

kvalifikacijų akademinio pripažinimo stebėsenos 

koordinavimas

I KVS G. Katilauskienė 

Ataskaita Švietimo ir mokslo ministerijai 

dėl aukštųjų mokyklų priimamų 

sprendimų 

biudžeto lėšos

Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju 

mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės 

komisijos darbo organizavimas

pagal poreikį KVS A. Rimševičė
Išnagrinėtos apeliacijos dėl įgaliotųjų 

aukštųjų mokyklų priimtų sprendimų 
biudžeto lėšos

Informacijos, susijusios su įgaliotųjų aukštųjų mokyklų 

priimtais sprendimais dėl užsienio kvalifikacijų 

pripažinimo, gavimas ir sisteminimas

pagal poreikį KVS R. Žilinskaitė

Kaupiama informacija, susijusi su 

įgaliotųjų aukštųjų mokyklų priimtais 

sprendimais dėl užsienio kvalifikacijų 

pripažinimo

biudžeto lėšos

2. Kurti 

palankias 

laisvo asmenų 

judėjimo 

sąlygas 

organizuojant 

ir vykdant 

užsienio 

institucijose 

įgytų, su 

aukštuoju 

mokslu 

susijusių 

kvalifikacijų 

vertinimą ir 

(arba) 

pripažinimą 

Lietuvos 

Respublikoje 

ir atliekant 

kitas 

Vyriausybės 

nustatytas 

funkcijas

1.6. Konsultacinė 

veikla išorinio 

kokybės vertinimo 

srityje

1.3. Išorinis 

aukštųjų mokyklų 

veiklos vertinimas

1.5. Išorinio 

kokybės vertinimo 

analizė

2.1. Aukštųjų 

mokyklų 

pripažinimo 

kokybės 

užtikrinimas

1. Skatinti 

aukštųjų 

mokyklų 

veiklos kokybę 

per išorinį 

vertinimą bei 

institucijų ir 

studijų 

programų 

akreditavimą



Informacijos, susijusios su studijomis bei kvalifikacijų 

pripažinimu  Lietuvoje ar užsienyje, atnaujinimas bei 

papildymas

I-IV KVS K. Sutkutė
Atnaujinta, papildyta  informacija SKVC 

svetainėje bei padalomoji medžiaga ir kt.
biudžeto lėšos

Informacijos apie Lietuvos švietimo sistemą  pildymas, 

atnaujinimas, naujos informacijos rinkimas ir 

sisteminimas

I-IV KVS R. Žilinskaitė

Atnaujinta, papildyta informacija SKVC 

svetainėje, ENIC/NARIC tinklų 

svetainėje ir kt.

ES SF lėšos

Informacijos rinkimas ir sisteminimas apie užsienio šalių 

kvalifikacijas ir jų vertinimo praktiką
I-IV KVS

D. Saruolienė, K. 

Sutkutė, A. 

Rimševičienė, Š. 

Šalkauskas, G. 

Dubonikas

Parengti  10 užsienio šalių kvalifikacijų 

vertinimo vadovai ir patalpinti SKVC 

tinklalapyje

ES SF lėšos

Individualių rekomendacijų dėl užsienio kvalifikacijų 

pripažinimo teikimas aukštosioms mokykloms, 

darbdaviams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms

pagal poreikį KVS R. Žilinskaitė Suteiktos rekomendacijos biudžeto lėšos

Mokymas Lietuvos aukštosioms mokykloms apie 

užsienio kvalifikacijų pripažinimą 
I-II KVS  Š. Šalkauskas Įvykęs mokymas  ES SF lėšos

Užsienio kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, 

akademinio pripažinimo organizavimas
I-IV KVS R. Žilinskaitė

Priimti sprendimai dėl užsienio 

kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju 

mokslu, akademinio pripažinimo 

biudžeto lėšos

Užsienio kvalifikacijų pripažinimo sistemos sukūrimas 

asmenims be dokumentacijos 
I-IV KVS R. Žilinskaitė

Sukurta pripažinimo metodika ir 

informacinė medžiaga, patalpinta SKVC 

tinklalapyje

biudžeto lėšos

Įrankių, skirtų užsienio kvalifikacijų pripažinimo 

perkėlimui į elektroninę erdvę, kūrimas
I-IV KVS

G. Katilauskienė, K. 

Sutkutė, Š. 

Šalkauskas

Pradėta kurti EPE (Elektroninė 

pripažinimo erdvė)
ES SF lėšos

Stojimui į aukštąsias mokyklas reikalingų mokomųjų 

dalykų ir egzaminų atitikmenų nustatymas ir pažymių 

pervedimas

II-III KVS G. Katilauskienė  

Priimti sprendimai dėl mokyklos dalykų 

atitikmenų nustatymo ir pažymių 

pervedimo

biudžeto lėšos

Aukštųjų mokyklų konsultavimas dėl mokymosi dalykų 

atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo
pagal poreikį KVS K. Sutkutė Suteiktos konsultacijos biudžeto lėšos

Pasirengimas SKVC išoriniam vertinimui I -IV SKVC
N. Skaburskienė, A. 

Valeikienė
Savianalizės suvestinės projektas biudžeto lėšos

Dalyvavimas ENQA darbo grupėse I -IV

Direktoriaus 

pavaduotoja, 

IVS, SVS

N. Skaburskienė, A. 

Valeikienė, E. 

Bogdan

IVS, SVS Ataskaita biudžeto lėšos

Estijos, Latvijos ir Lietuvos ENIC/NARIC  kasmetinis 

susitikimas 
I

ENIC/NARIC 

vadovas, 

KVS

A. Valeikienė KVS Ataskaita biudžeto lėšos

Dalyvavimas ENQA organizuotuose renginiuose I-IV

Direktoriaus 

pavaduotoja, 

IVS, SVS

A. Valeikienė ES SF lėšos, biudžeto 

lėšos

Metinis Baltijos šalių ENIC/NARIC susitikimas  I

ENIC/NARIC 

vadovas, 

KVS

A. Valeikienė Ataskaita biudžeto lėšos

3.1. Tarptautinių 

ryšių užtikrinimas 

studijų kokybės 

vertinimo, 

kvalifikacijų 

vertinimo bei 

informavimo apie 

mobilumo sąlygas 

srityse

3. Sudaryti 

prielaidas 

vykdyti 

pagrindinius 

du Centro 

uždavinius

2.4. Užsienio 

kvalifikacijų 

akademinis 

pripažinimas

2. Kurti 

palankias 

laisvo asmenų 

judėjimo 

sąlygas 

organizuojant 

ir vykdant 

užsienio 

institucijose 

įgytų, su 

aukštuoju 

mokslu 

susijusių 

kvalifikacijų 

vertinimą ir 

(arba) 

pripažinimą 

Lietuvos 

Respublikoje 

ir atliekant 

kitas 

Vyriausybės 

nustatytas 

funkcijas

2.3. Metodinė 

pagalba 

institucijoms

2.5. Pažymių 

pervedimas

INSTITUCIJOS FUNKCIONAVIMAS

2.2.  Informavimas 

apie užsienio šalių 

ir Lietuvos švietimo 

sistemas, 

kvalifikacijų 

vertinimą ir 

pripažinimą 



ENQA narių forumas II IVS, SVS A. Valeikienė IVS, SVS Ataskaita biudžeto lėšos

CEENQA tinklo narių metinis susitikimas ir seminaras  II

Direktoriaus 

pavaduotoja, 

IVS, SVS

A. Valeikienė IVS, SVS Ataskaita biudžeto lėšos

Metinis ENIC/NARIC tinklų susitikimas  III

ENIC/NARIC 

vadovas, 

KVS

A. Valeikienė KVS Ataskaita biudžeto lėšos

Latvijos, Estijos, Lietuvos metinis kokybės agentūrų 

susitikimas Lietuvoje
III

Direktoriaus 

pavaduotoja, 

IVS, SVS

A. Valeikienė IVS, SVS Suorganizuotas renginys biudžeto lėšos

Metinė EAIE konferencija III

Direktoriaus 

pavaduotoja, 

KVS

A. Valeikienė KVS Ataskaita

ES SF lėšos

E4 kokybės forumas IV

Direktoriaus 

pavaduotoja, 

SVS, IVS

A. Valeikienė IVS, SVS Ataskaita
biudžeto lėšos, ES SF 

lėšos

ENQA generalinė asamblėja IV
Direktoriaus 

pavaduotoja
A. Valeikienė IVS, SVS Dalyvavimas renginyje biudžeto lėšos

Metinis NARIC tinklo narių susitikimas IV

ENIC/NARIC 

vadovas, 

KVS

A. Valeikienė KVS Ataskaita biudžeto lėšos

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, atrankos 

sistemos sukūrimas 
I-IV TBRS

Vyr. specialistas, 

atsakingas už 

personalą

Sukurta aiškiai apibrėžta naujų 

darbuotojų atrankos sistema
biudžeto lėšos

Studijų kokybės vertinimo centro tarybos posėdžių 

organizavimas
I-IV TBRS I. Vaiciukevičienė Įvykęs posėdis biudžeto lėšos

Darbuotojų kompetencijų tobulinimas I-IV TBRS

Vyr. specialistas, 

atsakingas už 

personalą

Baigti kursai

biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų 

lėšos 

Centro dokumentų valdymo tobulinimas I-IV ketv. TBRS
TBRS Vedėja ir 

Vyr. specialistai

Perėjimas prie naujos dokumentų 

valdymo sistemos
biudžeto lėšos

Centro vidinės kokybės sistemos auditai III-IV
vidaus 

auditoriai
N. Skaburskienė audito ataskaitos biudžeto lėšos

Naujos Centro finansų valdymo apskaitos informacinės 

sistemos diegimas (FVAIS)
I-IV FS

T.Vainoras, 

N.Gokus

Centro finansų valdymas,darbo 

užmokesčio skaičiavimas,buhalterinė 

apskaita

biudžeto lėšos

Centro patalpų A. Goštauto g. 12, I aukšte remontas I-IV TBRS V. Tamošiūnas
Centro darbuotojų perkėlimas į naujas 

patalpas I aukšte

biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų 

lėšos 

3.1. Tarptautinių 

ryšių užtikrinimas 

studijų kokybės 

vertinimo, 

kvalifikacijų 

vertinimo bei 

informavimo apie 

mobilumo sąlygas 

srityse

3. Sudaryti 

prielaidas 

vykdyti 

pagrindinius 

du Centro 

uždavinius

3.2.Sąlygų 

institucijos 

funkcionavimui 

užtikrinimas ir 

tobulinimas



Centro IT infrastruktūros diegimas I TBRS V. Tamošiūnas Įsigytos IT technikos įdiegimas
ES struktūrinių fondų 

lėšos 

Dalyvavimas ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose dėl 

Centro veiklos
pagal poreikį TBRS I. Vaiciukevičienė KVS, SVS, IVS

Dalyvavimas ikiteisminių ginčų 

nagrinėjimo ir teismo posėdžiuose
biudžeto lėšos 

Centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimas 

ir keitimas
pagal poreikį TBRS I. Vaiciukevičienė FS, KVS, SVS, IVS Patobulinti arba pakeisti teisės aktai biudžeto lėšos

Centro vidaus dokumentų tobulinimas pagal poreikį TBRS I. Vaiciukevičienė Patobulinti arba pakeisti teisės aktai biudžeto lėšos

Informacijos apie Centro veiklą sklaida I-IV TBRS B.Vaitkutė

Parengti 4 naujienlaiškiai aukštosioms 

mokykloms, 4 pranešimai spaudai, 2 

specializuoti naujienlaiškiai, 

dalyvavimas studijų parodoje

biudžeto lėšos 

Vidinio tinklo (intraneto) pildymas I-IV TBRS B.Vaitkutė

Po patobulinto vidinio tinklo struktūros 

užpildyti ir pagal poreikį atnaujintį 

informaciją (naujienos ir kt.)

biudžeto lėšos 

Informacijos interneto tinklapyje naujinimas I-IV TBRS B.Vaitkutė
dns, KVS, SVS, 

IVS, TBRS, FS
Atnaujintas Centro internetinis puslapis biudžeto lėšos 

Naujų projektų paraiškų 2014-2020 periodui rengimas I-IV
projektų 

komandos
N. Skaburskienė SVS, IVS Projektų paraiškos biudžeto lėšos 

Projekto „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos 

tobulinimas" (AMIS-3) numatytų veiklų vykdymas
I-IV

projekto 

komanda
A. Šerpatauskas Rezultatai pagal projekto planą.

ES SF lėšos
Projekto "Užsienio institucijose įgytų, susijusių su 

aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo 

sistemos tobulinimas (KAPRIS-2)" numatytų veiklų 

vykdymas

I-IV
projekto 

komanda
K. Sutkutė Rezultatai pagal projekto planą.

ES SF lėšos

Dalyvavimas Nyderlandų NARIC koordinuojamame 

projekte STREAM (Streamlining Institutional 

recognition: a Training platform for admissions 

officers )

I KVS K. Sutkutė

ENIC NARIC 

centrai ir kt. 

organizacijos 

Rezultatai pagal projekto planą. Projekto lėšos

Dalyvavimas Nyderlandų NARIC koordinuojamame 

projekte SQUARE (System of Quality Assurance for the 

Recognition Networks ) 

I

ENIC/NARIC 

vadovas, 

KVS

A. Valeikienė

ENIC NARIC 

centrai ir kt. 

organizacijos 

Rezultatai pagal projekto planą. Projekto lėšos

Dalyvavimas Italijos NARIC koodirnuojamame projekte 

SCAN-D (Samples & Copies of Academic National 

Diplomas )  

I KVS

G. Katlilauskienė, A. 

Rimševičė, Š. 

Šalkauskas

ENIC NARIC 

centrai ir kt. 

organizacijos 

Rezultatai pagal projekto planą. Projekto lėšos

Projekto lėšos

Projekto lėšos

3. Sudaryti 

prielaidas 

vykdyti 

pagrindinius 

du Centro 

uždavinius

4.1. Projektinių 

veiklų vykdymas

4. Vykdyti 

papildomas 

veiklas 

panaudojant 

projektines 

lėšas 

3.2.Sąlygų 

institucijos 

funkcionavimui 

užtikrinimas ir 

tobulinimas

PROJEKTINĖ VEIKLA

Dalyvavimas Prancūzijos NARIC koordinuojamame 

projekte EU-MTR (Enhancing the use of mobility tools 

for recognition )

I K. Sutkutė

ENIC NARIC 

centrai ir kt. 

organizacijos 

Rezultatai pagal projekto planą.KVS



Dalyvavimas Latvijos NARIC koodirnuojamame projekte 

AURBELL (Automatic recognition between Estonia, 

Latvia and Lithuania )  

I

ENIC/NARIC 

vadovas, 

KVS

A. Valeikienė

NARIC tinklo nariai 

iš Estijos, Latvijos, 

Lietuvos

Rezultatai pagal projekto planą. Projekto lėšos

Akademinių programų ir kvalifikacijų sąrangų 

suderinamumo užtikrinimas (Achieving and checking the 

alignment between academic programmes and 

qualification frameworks ALIGN

I-III SVS A. Šerpatauskas Rezultatai pagal projekto planą. Projekto lėšos

Dalyvavimas CEENQA projekte Bosnijoje ir 

Hercogovinoje (BIHTEK)
I-II IVS N. Skaburskienė

Bosnijos ir 

Hercogovinos 

universitetai, 

Liuveno 

universitetas

Rezultatai pagal projekto planą. Projekto lėšos

Dalyvavimas naujuose tarptautiniuose projektuose I-IV SKVC A. Valeikienė

priklausomai nuo 

atrinktų laimėjusių 

paraiškų

Rezultatai pagal projektų planus. Projekto lėšos

FS

IVS

KVS

SVS

TBRS

4.1. Projektinių 

veiklų vykdymas

4. Vykdyti 

papildomas 

veiklas 

panaudojant 

projektines 

lėšas 

                         

Institucinio vertinimo skyrius

Kvalifikacijų vertinimo skyrius

Studijų vertinimo skyrius

Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius

SANTRUMPOS

Finansų skyrius


