
 

Studijų kokybės vertinimo centro tarybos veiklos 2019 m. ataskaita 

Studijų kokybės vertinimo centro kolegialus valdymo organas – Taryba 2019 m. posėdžiavo 

5 kartus (2 kartus I ketvirtį, 2 kartus II ketvirtį ir 1 kartą III ketvirtį bei šia apimtimi įgyvendino 

2019 m. veiklos tikslus: 

Kokybės principų formulavimo aukštojo mokslo 

išorinio kokybės užtikrinimo sistemoje 

svarstymas (I ketv.); 

 

Atlikta. Tarybos nariai diskutavo apie kokybės 

standartų įdiegimą aukštojo mokslo išorinio 

kokybės užtikrinimo sistemoje, aptarė užsienio 

šalyse taikomas praktikas. 

Metinio Studijų kokybės vertinimo centro darbo 

plano svarstymas (I ketv.); 

 

Atlikta. Tarybos nariai svarstė pateiktą Studijų 

kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) 

2019 m. darbo plano projektą, teikė siūlymus, po 

svarstymo plano projektui pritarė. 

Strateginio valdymo užtikrinimas: reguliari 

darbo plano įgyvendinimo stebėsena (kiekvieną 

ketvirtį) (II-IV ketv.); 

 

Atlikta. Tarybos nariai 2 posėdžiuose analizavo 

SKVC 2019 m. darbo plano įgyvendinimą. 

Kvalifikacijų sandaros pokyčių svarstymas (II 

ketv.); 

 

Atidėta. Klausimo svarstymą nuspręsta perkelti į 

2020 m. 

Studijų kokybės vertinimo centro veiklos 2018 

m. ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas (II ketv.); 

 

Atlikta. Taryba svarstė ir patvirtino SKVC 

veiklos 2018 m. ataskaitą. 

Tarybos darbo reglamento atnaujinimas (I-II 

ketv.); 

 

Atlikta. Taryba svarstė ir atnaujino Tarybos 

darbo reglamentą. 

Užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo 

taisyklių svarstymas (III ketv.); 

 

Atidėta. Klausimo svarstymą nuspręsta perkelti į 

2020 m. 

Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos 

svarstymas (II-IV ketv.); 

Atlikta. Taryba svarstė Studijų krypčių išorinio 

vertinimo metodikos projektą, teikė siūlymus. 

 

Institucinio vertinimo metodikos svarstymas (II-

IV ketv.);  

 

Atidėta. Atsižvelgiant į tai, kad Aukštųjų 

mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų 

filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos 

aprašas, vertinamosios sritys ir rodikliai 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu buvo patvirtintas 2019 m. 

gruodžio 19 d., klausimo svarstymas perkeltas į 



2020 m. 

SKVC 2020 - 2022 strateginio plano projekto 

svarstymas ir tvirtinimas (IV ketv.); 

 

Atidėta. Klausimo svarstymą nuspręsta perkelti į 

2020 m. 

5-ojo lygmens kvalifikacijų įgyvendinimo 

principų aptarimas (II-IV ketv.); 

 

Atidėta. Klausimo svarstymą dėl užsitęsusio 

svarstymo kitose institucijose nuspręsta perkelti 

į 2020 m. 

Studijų kokybės vertinimo centro darbo plano 

2020 m. projekto svarstymas ir pasiūlymų 

teikimas (IV ketv.). 

Atidėta. Klausimo svarstymas perkeltas į 2020 

m. 

 


