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ADMINISTRACIN ĖS PASLAUGOS „VYKDOM Ų STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS 

2011-12-08 Nr. 1-05-173 

Vilnius 

 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. Administracinės paslaugos kodas   

2. Administracinės paslaugos versija 1 versija, 2011 

3. Administracinės paslaugos pavadinimas  Vykdomų studijų programų akreditavimas 

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas  Vykdomų studijų programų akreditavimas – tai vertinimas, ar studijų 
programa atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Jis vykdomas formalizuojant 
išorinio vertinimo išvadas. 

Akreditavimo tikslas – nustatyti, ar studijų programa atitinka teisės aktų 
reikalavimus ir taip suteikti teisę vykdyti studijų programą iki tam tikro nustatyto 
laiko. 

Studijų programos turi būti akredituojamos ne rečiau kaip kartą per 6 metus.  
Aukštoji mokykla pateikia prašymą akredituoti programą, nurodydama 

pageidaujamą akreditavimo pradžią bei pateikia ne senesnę kaip dviejų metų 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

programos vertinimo išvadą. Tuo atveju, jei išorinį vertinimą atlieka Centras, 
vertinimo išvadų pateikti nereikia.  

Studijų programos akreditavimo terminas gali būti pratęsiamas neatlikus 
išorinio vertinimo iki studijų programą baigs paskutinė studentų laida, jei 
neketinama priimti naujų studentų ir programą ketinama baigti vykdyti.  

Sprendimą dėl studijų programos akreditavimo Centras išvadų pagrindu 
priima per 45 d. Studijų programa gali būti: 

1. akredituojama 6 metams; 
2. akredituojama 3 metams; 
3. neakredituojama.  
Centras per 3 darbo dienas perduoda duomenis apie priimtą sprendimą 

Studijų ir mokymo programų registrui, kur nurodomas programos akreditavimo 
terminas, arba programa išregistruojama.  

Neakreditavus studijų programą, tolimesnes studentų studijų galimybes 
nustato švietimo ir mokslo ministras.  

Centras sprendimą skelbia viešai, taip pat raštu informuoja aukštąją 
mokyklą. 

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės 
paslaugos teikimą  

1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140);  
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 500 
„Dėl laipsnio nesuteikiančių studijų programų vykdymo aukštosiose mokyklose“ 
(Žin., 2010, Nr. 53-2602);  
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. grodžio 23 d. nutarimas Nr. 
1749 „Dėl Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose 
mokyklose, sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 
158-7135); 
4. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 31 d. 
įsakymas Nr. ISAK-2833 „Dėl Jungtinių studijų programų bendrųjų reikalavimų 
patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-191); 
5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. 
įsakymas Nr. V-501 „Dėl Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų 
studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 43-
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Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

2139; 2010, Nr. 88-4676); 
6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. 
įsakymas Nr. V-826 „Dėl Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų 
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 67-3375); 
7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. 
įsakymas Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir 
akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 96-4083); 
8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 29 d. 
įsakymas Nr. V-528  “Dėl Gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo 
kvalifikacinio laipsnio teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos 
akredituotos studijų programos, tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 42-
2016);  
9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 31 d. 
įsakymas Nr. ISAK-2833 „Dėl Jungtinių studijų programų bendrųjų reikalavimų 
patvirtinimo” (2009, Nr. ISAK-2833); 
10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 15 d. 
įsakymas Nr. ISAK-1026 „Dėl Nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašo 
patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 59-2325); 
11. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. 
įsakymas Nr. V-223 „Dėl Studijų ir mokymo programų kodavimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., Nr. 2010, Nr. 25-1184); 
12. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. 
įsakymas Nr. V-222 „Dėl Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo“ 
(Žin., 2010, Nr. 22-1054); 
13. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. 
įsakymas Nr. ISAK-1551 „Dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms“ (Žin., 
2005, Nr. 93-3461); 
14. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas 
studijų krypties (krypčių grupės) aprašas (reglamentas) (taikomas tuo atveju, jei 
pirmos pakopos programa yra priskirta studijų krypčiai, kuriai yra galiojantis 
studijų krypties (krypčių grupės) aprašas ar reglamentas): 
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14.1. Teisės studijų krypties aprašas (Žin., 2010, Nr. 102-5306); 
14.2. Pedagogų rengimo reglamentas (Žin., 2010, Nr. 9-425); 
14.3. Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties reglamentas (Žin., 2008, 
Nr. 92-3665); 
14.4. Biologijos studijų krypties reglamentas (Žin., 2008, Nr. 92-3664); 
14.5. Visuomenės saugumo studijų krypties reglamentas (Žin., 2008, Nr. 87-
3510); 
14.6. Farmacijos studijų krypties reglamentas (Žin., 2008, Nr. 64-2432); 
14.7. Socialinio darbo studijų krypties reglamentas (Žin., 2008, Nr. 45-1706); 
14.8. Informatikos studijų krypties reglamentas (Žin., 2008, Nr. 2-74); 
14.9. Fizikos, viešojo administravimo, visuomenės sveikatos studijų krypčių 
reglamentai (Žin., 2007, Nr. 28-1044); 
14.10. Veterinarinės medicinos studijų krypties reglamentas (Žin., 2006, Nr. 12-
443); 
14.11. Biochemijos studijų krypties reglamentas (Žin., 2005, Nr. 127-4579); 
14.12. Bendrasis technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamentas 
(Žin., 2005, Nr. 59-2079); 
14.13. Geografijos ir geologijos studijų krypčių reglamentai (Žin., 2004, Nr. 113-
4243); 
14.14. Chemijos, filosofijos, matematikos, psichologijos studijų krypčių 
reglamentai (Žin., 2004, Nr. 18-558); 
15. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. 
įsakymas Nr. 1-01-162 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos 
patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 156-7954); 
16. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. liepos 31 d. 
įsakymas Nr.1-165  „Dėl Ekspertų atrankos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 
97-4111); 
17. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2008 m. gruodžio 4 d. 
įsakymas Nr. 1-158 „Dėl Studijų programų apeliacinės komisijos nuostatų 
patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 6-209). 
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Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 
pateikti asmuo 

Institucija pateikia: 

1. Prašymą akredituoti studijų programą; 

2. ne senesnę nei 2 metų programos vertinimo išvadą, atliktą Europos akreditavimo 
agentūrų registre įregistruotos agentūros.  

Jei naujų studentų neketinama priimti ir programą ketinama baigti vykdyti, aukštoji 
mokykla gali pateikti tik prašymą pratęsti studijų programos akreditavimą iki ją 
baigs paskutinė studentų laida. Prašyme turi būti nurodyta kokiu pagrindu prašoma 
pratęsti studijų programos akreditavimą.  

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti 
institucija (prašymą nagrinėjantis 
tarnautojas) 

---------- 

8. Administracinės paslaugos teikėjas Studijų kokybės vertinimo centro 

Studijų vertinimo skyrius 

A. Goštauto g. 12, 
LT-01108 Vilnius 
(8 5) 211 36 90, (8 5) 210 63 02, (8 5) 210 63 04 
El. p. kokybe@skvc.lt 
www.skvc.lt 

9. Administracinės paslaugos vadovas Studijų vertinimo skyriaus vedėjas Almantas Šerpatauskas, (8 5) 210 47 76, el. p. 
almantas.serpatauskas@skvc.lt 

10. Administracinės paslaugos suteikimo 
trukmė 

 45 dienos 

11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina 
(jei paslauga teikiama atlygintinai) 

Paslauga yra nemokama 
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Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 
prašymo turinys 

Prašymo forma nenustatyta. Prašyme akredituoti studijų programą galima nurodyti 
pageidaujamą akreditavimo pradžią. Pavyzdys pateikiamas 
http://www.skvc.lt/content.asp?id=22  

13. Informacinės ir ryšių technologijos, 
naudojamos teikiant administracinę 
paslaugą 

Pirmas brandos lygis.  

Centras skelbia informaciją apie numatomas vertinti taip pat įvertintas programas ir 
sprendimus interneto svetainėje. 

 

Studijų vertinimo skyriaus vedėjas                                                                             Almantas Šerpatauskas 
                                                                                                       (Parašas) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


