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PATVIRTINTA 
Studijų kokybės vertinimo 
centro direktoriaus 
2011 m. sausio 3 d.  
įsakymu Nr. 1-01-2 

STUDIJŲ KOKYB ĖS VERTINIMO CENTRO 2011 m. DARBO PLANAS  
          

Tikslas Uždavinys Priemonė 

Įvyk-
dymo 
termi-
nas 
(ketv.) 

Struktūri-
nis pada-
linys 

Atsakingas (-i) 
asmuo (-enys) 

Partne-
riai Rezultatas 

Lėšų 
šaltinis Pastabos 

DALYKINĖ VEIKLA 

2011 m. įteiktų ketinamų 
vykdyti studijų programų 
atitikties nustatymas  

pagal 
poreikį 

SVS 

Visi SVS 
darbuotojai ir 
projekto veiklų 
vykdytojai 

  

Atitikties 
nustatymo išvados, 
sprendimas dėl 
programos 
akreditavimo  

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

Rezultatas - 
SKVC raštas 

1.1. Ketinamų 
vykdyti studij ų 
programų 
vertinimas ir 
akreditavimas 

2011 m. teigiamai įvertintų 
ketinamų vykdyti studijų 
akreditavimas  

pagal 
poreikį 

SVS 
R. Penkauskienė, 
A. Leskauskaitė 

  
akreditavimo 
įsakymai 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

 

Biofizikos krypties studijų 
programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

I  SVS D. Jelinskienė  
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Matematikos krypties 
studijų programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

I SVS D. Jelinskienė  
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Informatikos inžinerijos 
krypties studijų programų 
vertinimo organizavimas ir 
akreditavimas 

I SVS A. Leskauskaitė  
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Kraštotvarkos krypties 
studijų programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

II SVS 
L. Palukaitienė, 
R. Šlikaitė 

 
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

1. Skatinti 
aukštųjų 
mokyklų 
veiklos 
kokybę per 
išorinį 
vertinim ą bei 
institucij ų ir 
studijų 
programų 
akreditavimą 

1.2. Vykdomų 
studijų 
programų 
kokybės 
vertinimas ir 
akreditavimas 

Aplinkotyros krypties 
studijų programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas  

II  SVS D. Jelinskienė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 
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Farmacijos krypties studijų 
programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

II SVS L. Palukaitienė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Statybos inžinerijos krypties 
studijų programų vertinimo 
organizavimas 

II SVS D. Jelinskienė  
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

 

Dailės krypties  studijų 
programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

III SVS 
D. Buivydienė. 
J. Kriščiūnaitė 

  
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

 

Chemijos ir procesų 
inžinerijos krypties studijų 
programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

IV SVS D. Jelinskienė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

 

Visuomeninės geografijos 
krypties studijų programų 
vertinimo organizavimas ir 
akreditavimas 

IV SVS A. Leskauskaitė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Maisto technologijų 
krypties studijų programų 
vertinimo organizavimas ir 
akreditavimas 

IV SVS A. Leskauskaitė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Chemijos ir pedagogikos 
krypčių studijų programų 
vertinimo organizavimas ir 
akreditavimas 

IV SVS G. Motiekaitienė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Istorijos ir pedagogikos 
krypties studijų programų 
vertinimo organizavimas ir 
akreditavimas 

IV SVS D. Buivydienė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Psichologijos ir 
pedagogikos krypčių studijų 
programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

IV SVS G. Ruzgė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Šokio ir pedagogikos 
krypčių studijų programų 
vertinimo organizavimas ir 
akreditavimas 

IV SVS J. Kriščiūnaitė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 
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Teatro ir kino krypties 
studijų programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

IV SVS J. Kriščiūnaitė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Geologijos krypties studijų 
programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

IV SVS R. Penkauskienė  
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Statybos inžinerijos krypties 
studijų programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

IV  SVS L. Palukaitienė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Žemės ūkio mokslų krypties 
studijų programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

IV  SVS L. Palukaitienė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Gamtinės geografijos ir 
pedagogikos krypčių studijų 
programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

IV  SVS R. Penkauskienė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Veterinarinės medicinos 
krypties studijų programų 
vertinimo organizavimas ir 
akreditavimas 

IV  SVS G. Motiekaitienė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Filosofijos krypties studijų 
programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

IV  SVS G. Motiekaitienė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Pedagogikos ir 
andragogikos krypčių 
studijų programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

IV SVS R. Šlikaitė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

 

Elektronikos ir elektros 
inžinerijos, aeronautikos 
inžinerijos krypčių studijų 
programų vertinimo 
organizavimas ir 
akreditavimas 

IV SVS R. Šlikaitė   
vertinimo išvados ir 
akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

 

 

Studijų vertinimo komisijos 
veiklos užtikrinimas 

pagal 
poreikį 

SVS G. Ruzgė   
Patarimai dėl 
studijų programų 
įvertinimo  

biudžeto 
lėšos 
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Studijų programų 
apeliacinės komisijos 
veiklos užtikrinimas 

pagal 
poreikį 

SVS D. Jelinskienė   
Sprendimai dėl 
išnagrinėtų 
apeliacijų  

biudžeto 
lėšos  

 

4 aukštųjų mokyklų išorinis 
vertinimas 

III-IV IVS 
D. Buivydienė,  
G. Ruzgė 

  
vertinimo išvados  
ir akreditavimo 
įsakymas 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

 

1.3. Išorinis 
aukštųjų 
mokyklų 
veiklos 
vertinimas 

Aukštųjų mokyklų 
vertinimo komisijos veiklos 
užtikrinimas 

pagal 
poreikį 

IVS D. Buivydienė  

Patarimai dėl 
aukštųjų mokyklų 
veiklos kokybės 
įvertinimo ir 
akreditavimo  

biudžeto 
lėšos 

  

2012 m. išorinio studijų 
programų vertinimo plano 
parengimas 

IV SVS A. Šerpatauskas   
2012 m. išorinio 
išsamiojo vertinimo 
planas  

biudžeto 
lėšos  

  

Patarimų ekspertams, 
vertinantiems paraiškas 
leidimui vykdyti studijas ar 
su studijomis susijusią 
veiklą gauti, parengimas 

IV IVS N. Skaburskienė   
Patarimai 
ekspertams 

biudžeto 
lėšos 

  

Vykdomų studijų programų 
savianalizės suvestinės 
rengimo ir vertinimo 
metodinių nurodymų 
atnaujinimas  

pagal 
poreikį 

SVS G. Motiekaitienė    
Atnaujinti 
metodiniai 
nurodymai 

biudžeto 
lėšos   

   

1.4. Teisinės 
terpės 
susijusios su 
aukštųjų 
mokyklų 
veiklos ir jų 
studijų 
programų 
vertinimu, 
gerinimas  

Ketinamų vykdyti studijų 
programų aprašo rengimo ir 
jo atitikties bendriesiems ir 
specialiesiems reikalavimams 
studijų programoms 
nustatymo metodinių 
nurodymų atnaujinimas  

pagal 
poreikį

  
 SVS  R. Penkauskienė    

Atnaujinti 
metodiniai 
nurodymai 

biudžeto 
lėšos   

 

1.5. 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 kokybės vertinimo 
apibendrinimų rengimas 

IV SVS A. Šerpatauskas  
Paskelbti 
apibendrinimai 
Centro tinklalapyje 

biudžeto 
lėšos   

  

 

1.6. Išorinio 
kokybės 
vertinimo 
apibendrinimų 

Aukštųjų mokyklų veiklos Pagal IVS N. Skaburskienė  Paskelbti biudžeto  



 5 

viešas 
skelbimas 

vertinimo apibendrinimų 
skelbimas 

poreikį apibendrinimai 
Centro tinklalapyje 

lėšos   

Savianalizės rengėjų 
mokymai 

pagal 
poreikį 

SVS, IVS 
G. Motiekaitienė, 
G. Ruzgė 

 Įvykę mokymai 
biudžeto 
lėšos 

 1.7. 
Konsultacinė 
veikla išorinio 
kokybės 
vertinimo 
srityje 

Ekspertų mokymai 
pagal 

poreikį 
IVS G. Ruzgė SVS Įvykę mokymai 

biudžeto 
lėšos 

 

Užsienyje įgytų 
kvalifikacijų, teikiančių 
teisę į aukštąjį mokslą, 
vertinimo taisyklių 
tobulinimas 

I-II KVS K. Sutkutė  
Atlikti taisyklių 
pakeitimai 

biudžeto 
lėšos 

  

Užsienyje įgytų aukštojo 
mokslo kvalifikacijų 
vertinimo taisyklių 
tobulinimas 

I-II KVS R. Žilinskaitė  
Atlikti taisyklių 
pakeitimai 

biudžeto 
lėšos 

 

Pasirengimas vykdyti 
užsienio institucijose įgytų 
kvalifikacijų, teikiančių 
teisę į aukštąjį mokslą ir 
aukštojo mokslo 
kvalifikacijų akademinį 
pripažinimą 

II-IV KVS R. Žilinskaitė  

Parengtos Užsienio 
institucijose įgytų 
kvalifikacijų, 
teikiančių teisę į 
aukštąjį mokslą, 
akademinio 
pripažinimo 
taisyklės ir 
Užsienio 
institucijose įgytų 
aukštojo mokslo 
kvalifikacijų 
akademinio 
pripažinimo 
taisyklės 

biudžeto 
lėšos 

Bus atlikta, jei 
bus patvirtinti 
nauji Užsienio 
institucijose 
įgytų 
kvalifikacijų, 
susijusių su 
aukštuoju 
mokslu, 
akademinio 
pripažinimo 
nuostatai 

Užsienyje baigtų mokymosi 
dalykų atitikmenų 
nustatymo ir pažymių 
pervedimo tobulinimas 

I-II KVS K. Sutkutė  Parengtos taisyklės 
biudžeto 
lėšos 

 

2. Kurti 
palankias 
laisvo asmenų 
judėjimo 
sąlygas 
organizuojant 
ir vykdant 
užsienio 
institucijose 
įgytų, su 
aukštuoju 
mokslu 
susijusių 
kvalifikacij ų 
vertinim ą ir 
(arba) 
pripažinim ą 
Lietuvos 
Respublikoje 
ir atliekant 
kitas 
Vyriausybės 
nustatytas 
funkcijas 

2.1. Teisinės 
terpės 
susijusios su 
užsienyje įgytų 
kvalifikacij ų 
vertinimu ir 
(arba) 
pripažinimu 
gerinimas 

Teisės aktų, padėsiančių 
aukštosioms mokykloms 
vykdyti kvalifikacijų 
vertinimą ir (arba) 
pripažinimą, parengimas  

II-IV KVS R. Žilinskaitė  Parengtas Užsienio 
institucijose įgytų 
su aukštuoju 
mokslu susijusių 
kvalifikacijų 
akademinio 
pripažinimo 

biudžeto 
lėšos 

Bus atlikta, jei 
bus patvirtinti 
nauji Užsienio 
institucijose 
įgytų 
kvalifikacijų, 
susijusių su 
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apeliacinės 
komisijos nuostatų 
projektas 

aukštuoju 
mokslu, 
akademinio 
pripažinimo 
nuostatai 

II-IV KVS K. Sutkutė  

Parengtas Užsienio 
institucijose įgytų 
su aukštuoju 
mokslu susijusių 
kvalifikacijų 
vertinimo ir (arba) 
pripažinimo 
pavyzdinių 
taisyklių projektas 

biudžeto 
lėšos 

Bus atlikta, jei 
bus patvirtinti 
nauji Užsienio 
institucijose 
įgytų 
kvalifikacijų, 
susijusių su 
aukštuoju 
mokslu, 
akademinio 
pripažinimo 
nuostatai 

Informacijos apie 
kvalifikacijų vertinimą ir 
pripažinimą Lietuvoje ir 
užsienyje teikimas Centro 
svetainėje 

II-IV KVS K. Sutkutė  
Parengta 
informacija  

biudžeto 
lėšos  

 

Padalinamosios 
informacinės medžiagos 
pareiškėjams apie 
kvalifikacijų vertinimą ir 
(arba) pripažinimą SKVC 
atnaujinimas 

pagal 
poreikį 

KVS A. Burbaitė  atnaujinta medžiaga  
biudžeto 
lėšos 

 

ENIC/NARIC tinklų 
svetainėje pateiktos 
informacijos apie Lietuvos 
švietimo sistemą 
atnaujinimas 

pagal 
poreikį 

KVS K. Sutkutė  
Atnaujinta 
informacija  

biudžeto 
lėšos 

 

2.2. 
Informacijos 
teikimas 

Informacijos apie Lietuvos 
švietimo sistemą teikimas 
Centro svetainėje 

II-IV KVS A. Burbaitė  
Parengta 
informacija  

biudžeto 
lėšos 

 

2.3. 
Konsultacinė 
veikla 
kvalifikacij ų 
vertinimo ir 
(arba) 

Rekomendacijų 
aukštosioms mokykloms dėl 
užsienyje išsilavinimą 
įgijusių asmenų priėmimo į 
studijas teikimas Centro 
svetainėje 

II-IV KVS K. Sutkutė  
Parengtos 
rekomendacijos  

biudžeto 
lėšos 
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Rekomendacijų apie 
užsienyje gautų pažymių 
pervedimą teikimas Centro 
svetainėje 

II-III KVS K. Sutkutė  
Parengtos 
rekomendacijos  

biudžeto 
lėšos 

 

Leidinys aukštosioms 
mokykloms  

III-IV KVS R. Silevičiūtė  

Parengtas ir 
išleistas 2007 m. 
pradėtos leisti 
kvalifikacijų 
pripažinimui skirtų 
tarptautinių teisės 
aktų serijos antrasis 
leidinys. 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

Bus vykdoma, 
jei projektas 
„Užsienio 
institucijose 
įgytų 
kvalifikacijų 
vertinimo ir 
akademinio 
pripažinimo 
sistemos 
tobulinimas“ 
bus pradėtas 
numatytu laiku 

Mokymai ir (ar) 
konsultacijos aukštosioms 
mokykloms apie 
kvalifikacijų vertinimą  

III-IV KVS K. Sutkutė  
Organizuoti 
mokymai ir (ar) 
konsultacijos 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

Bus vykdoma 
tuo atveju, jei 
projektas 
„Užsienio 
institucijose 
įgytų 
kvalifikacijų 
vertinimo ir 
akademinio 
pripažinimo 
sistemos 
tobulinimas“ 
bus pradėtas 
numatytu laiku 

pripažinimo 
srityje 

Informacinis seminaras 
aukštosioms mokykloms 
apie kvalifikacijų vertinimą 

IV KVS K. Sutkutė  Organizuotas 
seminaras 

biudžeto 
lėšos 

Bus vykdoma 
tuo atveju, jei 
projektas 
„Užsienio 
institucijose 
įgytų 
kvalifikacijų 
vertinimo ir 
akademinio 
pripažinimo 
sistemos 
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numatytu laiku 

Ekspertinio užsienyje baigtų 
mokymosi (studijų) 
programų vertinimo 
organizavimas 

pagal 
poreikį 

KVS 

Už konkrečios 
kvalifikacijos 
įvertinimą 
atsakingas 
kvalifikacijų 
vertintojas  

 
Įvertintos užsienyje 
įgytos 
kvalifikacijos 

biudžeto 
lėšos 

I ketv. 
organizuotas 
dviejų studijų 
programų, 
baigtų Rusijos 
aukštosiose 
karin ėse 
mokyklose, 
ekspertinis 
vertinimas 

Šalių ir aukštųjų mokyklų 
sąrašo dėl užsienyje įgytų 
kvalifikacijų nevertinimo 
skubos tvarka atnaujinimas 

I KVS D. Saruolienė  

Atnaujintas šalių ir 
aukštųjų mokyklų 
sąrašas, 2011 m. 
gruodžio mėn. 
paskelbtas Centro 
internetiniame 
puslapyje 

biudžeto 
lėšos Atlikta 

Teisės akto, skirto Lietuvoje 
nebeteikiamų, su aukštuoju 
mokslu susijusių, 
kvalifikacijų atitikmenų 
nustatymui, inicijavimas 

II-III KVS R. Žilinskaitė  
Parengti siūlymai 
dėl naujo teisės 
akto  

biudžeto 
lėšos 

 

2.4. Kita veikla 

Pareiškėjų apklausos apie 
prašymų nagrinėjimo 
kokybę organizavimas  

IV KVS D. Stražnickienė  
Parengta apklausos 
analizė 

biudžeto 
lėšos 

  

Informacijos apie Lietuvos 
mokslininkų mobilumo 
centro veiklą teikimas 
Europos Komisijai 

pagal 
poreikį  

LMC A.Kaveckas  Ataskaitos 
Biudžeto 
lėšos 

  

2.5. 
Mokslinink ų 
mobilumo 
centro veikla  

Informacijos nacionalinio 
Euraxess Lietuva tinklo 
nariams teikimas 

I-IV LMC A.Kaveckas  
Konsultacijos raštu 
ir žodžiu 

Biudžeto 
lėšos 

Informacija 
apie Europos 
Komisijos 
organizuojamus 
mokymus, 
informacijos, 
gautos BHO 
darbo grupių 
susitikimuose, 
sklaida 
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Nacionalinio EURAXESS 
Lietuva tinklo narių 
susitikimų organizavimas 

Pagal 
poreikį 

LMC A.Kaveckas  2 susitikimai 
Biudžeto 
lėšos 

 

Tinklalapio 
www.euraxess.lt  turinio 
atnaujinimas  

I-IV LMC A.Kaveckas  

Atnaujinta 
informacija apie 
teikiamą paramą, 
stažuotes, 
stipendijas, 
Europos Sąjungos 
vykdomas 
iniciatyvas ir 
organizuojamus 
renginius 

Biudžeto 
lėšos, ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

 

EURAXESS tinklo veiklos 
viešinimas 

I-IV LMC A.Kaveckas  

Europos Komisijos 
parengtos 
medžiagos sklaida 
mokslo ir studijų 
institucijoms 

EK lėšos  

INSTITUCIJOS FUNKCIONAVIMAS  

ENQA narių forumas, Haga 
(Nyderlandai) 

I dns A. Valeikienė  
Dalykinės 
informacijos 
sklaida 

Biudžeto 
lėšos 

 

Metinė EURAXESS tinklo 
narių konferencija, Larnaka 
(Kipras) 

I dns A. Valeikienė  
Dalykinės 
informacijos 
sklaida 

EK lėšos  

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
ENIC/NARIC centrų 8-asis 
metinis susitikimas 

I KVS R. Žilinskaitė  
Susitikimo 
organizavimas 
Vilniuje 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 
arba 
biudžeto 
lėšos 

 

Europos Komisijos 
organizuojami darbo grupių 
susitikimai 

I-IV LMC A. Kaveckas  
Dalykinės 
informacijos 
sklaida 

EK lėšos  

INQAAHE kas du metus 
vykstanti konferencija, 
Madridas (Ispanija) 

II  dns A. Valeikienė   
Dalykinės 
informacijos 
sklaida 

biudžeto 
lėšos 

 

CEEN tinklo narių metinis 
susitikimas, Splitas 
(Kroatija) 

II dns A. Valeikienė  
Dalykinės 
informacijos 
sklaida  

biudžeto 
lėšos 

 

3. Sudaryti 
prielaidas 
vykdyti 
pagrindinius 
du Centro 
uždavinius 

3.1. 
Tarptautini ų 
ryšių 
užtikrinimas 
studijų 
kokybės 
vertinimo, 
kvalifikacij ų 
vertinimo bei 
informavimo 
apie mobilumo 
sąlygas srityse 

Metinis ENIC ir NARIC 
tinklų narių susitikimas, 

II dns A. Valeikienė  Dalykinės 
informacijos 

EK lėšos, 
biudžeto 
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Varšuva (Lenkija) sklaida lėšos 

Metinė EAIE (Europos 
asociacija tarptautiniam 
švietimui) konferencija, 
Kopenhaga (Danija) 

III  KVS R. Žilinskaitė  
Dalykinės 
informacijos 
sklaida 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos  

 

ENQA generalinė 
asamblėja, Bukareštas 
(Rumunija) 

IV dns A. Valeikienė  
Dalykinės 
informacijos 
sklaida 

biudžeto 
lėšos 

 

Metinis NARIC tinklo narių 
susitikimas, Briuselis 
(Belgija)  

IV dns A. Valeikienė  
Dalykinės 
informacijos 
sklaida 

EK lėšos, 
biudžeto 
lėšos 

 

Centro Tarybos posėdžių 
organizavimas 

pagal 
poreikį 

TS I. Kairiūkštytė  Posėdžių protokolai 
biudžeto 
lėšos   

Apskaitos teisės aktų 
tobulinimas 

Pagal 
poreikį 

FS T. Vainoras  
Pakeisti apskaitos 
teisės aktai 

biudžeto 
lėšos  

  

Dalyvavimas 
ikiteisminiuose ir 
teisminiuose ginčuose dėl 
Centro veiklos 

pagal 
poreikį 

TS  I. Kairiūkštytė 
KVS, 
SVS, 
IVS 

Dalyvavimas 
ikiteisminių ginčų 
nagrinėjimo ir 
teismo posėdžiuose 

biudžeto 
lėšos  

 

Centro viešųjų pirkimų 
vykdymas Centrinės viešųjų 
pirkimų informacinės 
sistemos priemonėmis  

nuolat TS J. Karavdina  

Įvykdyti viešieji 
pirkimai 
panaudojant 
Centrinės viešųjų 
pirkimų 
informacinės 
sistemos priemones 

biudžeto 
lėšos  

  

Teisės aktų, susijusių su 
darbo sauga, tobulinimas 

pagal 
poreikį 

TS 
I. Kairiūkštytė, 
V. Mieželienė 

 
Patobulinti teisės 
aktai, susiję su 
darbo sauga 

biudžeto 
lėšos   

Internetinio puslapio 
tobulinimas   

pagal 
poreikį 

KVS A. Burbaitė  
Atnaujintas Centro 
internetinis puslapis 

biudžeto 
lėšos  

  

Informacijos apie Centro 
veiklą sklaida 

I-IV LMC A. Kaveckas  
Parengti 
naujienlaiškiai 

biudžeto 
lėšos  

  

3.2.Sąlygų 
institucijos 
funkcionavimui 
tobulinimas 

Vidinio tinklo struktūros 
tobulinimas 

II dns V.Mieželienė    
Patobulinta vidinio 
tinklo struktūra 

biudžeto 
lėšos    
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Darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimas  

pagal 
poreikį 

dns V.Mieželienė   Baigti kursai 
biudžeto 
lėšos    

Vidaus teisės aktų 
tobulinimas 

pagal 
poreikį 

dns V. Mieželienė    
Parengti vidaus 
teisės aktai  

biudžeto 
lėšos    

PROJEKTINĖ VEIKLA  

Teikti paraišką projektui 
„Užsienio institucijose įgytų 
kvalifikacijų vertinimo ir 
akademinio pripažinimo 
sistemos tobulinimas“ 
finansavimui iš ES 
stuktūrinių fondų gauti 

I-II dns K. Černaitė  
Parengta ir ESFA 
vertinimui pateikta 
paraiška 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

 
Projekto „Lietuvos 
mokslininkų mobilumo 
centro veiklos plėtra" 
numatytų veiklų vykdymas 

I-II LMC L. Urbonienė   
Rezultatai pagal 
projekto planą. 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  
Projekto „Studijų pakopų 
aprašų ir studijų krypčių 
aprašų sandaros sukūrimas " 
numatytų veiklų vykdymas 

I-IV 
projekto 
komanda 

A.Šerpatauskas    
Rezultatai pagal 
projekto planą. 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  

Projekto „Aukštųjų 
mokyklų išorinio vertinimo 
sistemos tobulinimas" 
numatytų veiklų vykdymas 

I-IV 
projekto 
komanda 

N. Skaburskienė     
Rezultatai pagal 
projekto planą. 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  
Projekto „Kokybės 
užtikrinimo sistemos 
diegimas" numatytų veiklų 
vykdymas  

I-IV 
projekto 
komanda 

J. Karavdina    
Rezultatai pagal 
projekto planą. 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

  
Dalyvavimas projekte 
„Kvalifikacij ų formavimas 
ir modulinio mokymo 
sistemos kūrimas“ 

pagal 
poreikį  

dns A. Valeikienė KPMPC 
Rezultatai pagal 
projekto planą. 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

Projektą 
įgyvendina 
KPMPC 

4. Vykdyti 
papildomas 
veiklas 
panaudojant 
projektines 
lėšas  

4.1. Projektinių 
veiklų 
vykdymas 

Dalyvavimas projekte 
„Kvalifikacij ų vertinimo 
sąrangos nacionalinis 
koordinavimas, 
atsižvelgiant į KVS 
nacionaliniame lygmenyje“ 
(angl. „Activities of EQF 
National Coordination 
Points with a view to 

I-IV dns A. Valeikienė KPMPC Rezultatai pagal 
projekto planą. 

Europos 
komisijos 
lėšos 

Projektą 
įgyvendina 
KPMPC 
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implement the EQF at 
NATIONAL level“) 

Projekto „EURAXESS 
tinklo narių veiklos 
efektyvumo stiprinimas“ 
numatytų veiklų vykdymas 

I-II LMC A. Kaveckas  
Rezultatai pagal 
projekto planą. 

EK 
projekto 
lėšos 

 

Projekto, susijusio su 
studijų kokybės vertinimo 
modernizavimu, planavimas 
ir rengimas 

III-IV dns K. Černaitė  
Parengta 
preliminari projekto 
paraiška 

  

 
 
 
 

SANTRUMPOS 

 

  FS Finansų skyrius    

  IVS Institucinio vertinimo skyrius    

  KVS Kvalifikacijų vertinimo skyrius    

  LMC Lietuvos mokslininkų mobilumo centras    

  SVS Studijų vertinimo skyrius    

  TS Teisės skyrius    

  dns darbuotojai, nepriklausantys skyriams     

  KPMPC Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras    
 

_________________ 


