
 

Studijų kokybės vertinimo centro tarybos  

2020 m. veiklos ataskaita  

Studijų kokybės vertinimo centro kolegialus valdymo organas – Taryba 2020 m. 

posėdžiavo 7 kartus (3 kartus I ketvirtį, 1 kartą II ketvirtį ir 3 kartus IV ketvirtį) bei šia apimtimi 

įgyvendino 2020 m. veiklos tikslus: 

Veiklos tikslas Įgyvendinimo apimtis 

Metinio Studijų kokybės vertinimo centro darbo 

plano svarstymas (I ketv.) 

Atlikta. Tarybos nariai svarstė pateiktą Studijų 

kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) 

2020 m. darbo plano projektą, teikė siūlymus, po 

svarstymo plano projektui pritarė. 

SKVC 2020 - 2022 m. strateginio plano projekto 

svarstymas ir tvirtinimas (I-II ketv.) 

Atlikta. Tarybos nariai svarstė SKVC 2020-

2022 m. strateginio plano projektą, teikė 

siūlymus dėl jo tobulinimo, po svarstymo 

projektui pritarė. 

Kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisinio 

reglamentavimo tobulinimas (II ketv.) 

Atlikta. Tarybos nariai aptarė Lietuvos 

Respublikos aukštųjų mokyklų, įgijusių 

akademinio pripažinimo teisę, priimtų 

sprendimų monitoringo rezultatus, taip pat 

diskutavo, išsakė nuomones dėl siūlomos 

akademinio pripažinimo sistemos pertvarkos 

projekto. 

Studijų kokybės vertinimo centro veiklos 2019 

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

Atlikta. Taryba svarstė ir patvirtino SKVC 

pateiktą 2019 m. ataskaitą. 

Reguliari darbo plano įgyvendinimo stebėsena 

(kiekvieną ketvirtį) (II-IV ketv.) 

Atlikta. Taryba užtikrino SKVC atskaitomybės 

įgyvendinimą, stebėdama institucijos 2020 m. 

darbo plano įgyvendinimo progresą. 

SKVC Komunikacijos strategijos svarstymas 

(II-III ketv.); 

Atlikta. Taryba, susipažinusi su SKVC 

Komunikacijos strategijos projektu, teikė 

siūlymus dėl šio dokumento tobulinimo, po 

svarstymo Komunikacijos strategijai pritarė. 

Lietuvos kvalifikacijų sandaros pokyčių 

svarstymas (III ketv.) 

Atlikta. Tarybos nariai ir SKVC atstovai aptarė 

Lietuvos kvalifikacijų sandarą, diskutavo dėl 5-

ojo lygmens kvalifikacijų vietos ir vaidmens 

Lietuvos kvalifikacijų sandaroje, dėstė pozicijas 

bei teikė siūlymus dėl šios srities 

reglamentavimo. 

Į išskirtinę kokybę orientuotų priemonių Atlikta. SKVC Tarybos nariai diskutavo apie 



išoriniame vertinime vystymas (III-IV ketv.). galimybes įsitraukti į medicinos krypties studijų 

kokybę skatinančių tarptautinių tinklų – WFME 

(World Federation for Medical Education) ir 

NCFME (National Committee on Foreign 

Medical Education and Accreditation) veiklą. 

Taip pat parengtą Tarptautiškumo kodekso 

projektą bei jo įgyvendinimo galimybes.  

Studijų kokybės vertinimo centro darbo plano 

2021 m. projekto svarstymas ir pasiūlymų 

teikimas (IV ketv.). 

Atidėtas. SKVC darbo plano 2021 m. 

svarstymas perkeltas į 2021 m.  

 

Taryba taip pat išsikėlė papildomų veiklos tikslų, kurie taip pat buvo įgyvendinti: 

Taryba kartu su Nacionalinės švietimo agentūros atstovais svarstė galimybes išorinio vertinimo 

procedūrose plačiau naudoti ŠVIS (Švietimo valdymo informacinės sistemos) duomenis, taip pat 

diskutavo dėl išorinio vertinimo metodikų pakeitimus, susijusius su valstybinės kalbos vartojimo 

užtikrinimu įgyvendinant išorinio vertinimo procesus. 

Tarybos veiklos ataskaita patvirtinta Tarybos posėdyje, įvykusiame 2021 m. vasario 

17 d. (protokolu Nr. TP-2). 

 

Tarybos pirmininkas              prof. Kęstutis Petrikonis 


