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atsakingas subjektas
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Paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis 

susijusią veiklą gauti vertinimas
pagal poreikį IVS R. Penkauskienė

Vertinimo išvados (paraiškų, gautų iki 2022-09-01; po 2022-09-02 

gautų paraiškų - pradėtas vertinimo procesas)
valstybės biudžetas

R. Penkauskienė
Atliktas Kolpingo kolegijos išorinis vertinimas, priimtas sprendimas 

dėl akreditavimo

R. Penkauskienė
Atliktas Vilniaus dailės akademijos išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

J. Revaitienė
Atliktas Tarptautinės teisės ir  verslo aukštosios mokyklos išorinis 

vertinimas, priimtas sprendimas dėl akreditavimo

R. Penkauskienė
Atliktas Panevėžio kolegijos išorinis vertinimas, priimtas sprendimas 

dėl akreditavimo

R. Penkauskienė
Atliktas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

J. Revaitienė
Atliktas Alytaus kolegijos išorinis vertinimas, priimtas sprendimas dėl 

akreditavimo

J. Revaitienė
Atliktas Vilniaus universiteto išorinis vertinimas, priimtas sprendimas 

dėl akreditavimo

J. Revaitienė
Atliktas Vilniaus Gedimino technikos universiteto išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

D. Buivydienė
Atliktas Kauno kolegijos išorinis vertinimas, priimtas sprendimas dėl 

akreditavimo

J. Revaitienė
Atliktas Šiaulių valstybinės kolegijos išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

D. Buivydienė
Atliktas Marijampolės kolegijos išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

D. Buivydienė
Atliktas Kauno technikos kolegijos išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

D. Buivydienė
Atliktas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos išorinis 

vertinimas, priimtas sprendimas dėl akreditavimo

J. Revaitienė
Pradėtas Vilniaus kolegijos išorinis vertinimas, įvykęs vizitas į 

aukštąją mokyklą

D. Buivydienė
Pradėtas VšĮ Vilniaus verslo kolegijos išorinis vertinimas, įvykęs 

vizitas į aukštąją mokyklą

J.Revaitienė
Pradėtas Klaipėdos valstybinės kolegijos kolegijos išorinis vertinimas, 

įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

K. Radzevičiūtė
Pradėtas Vilniaus dizaino kolegijos išorinis vertinimas, įvykęs vizitas 

į aukštąją mokyklą

D. Buivydienė
Pradėtas VšĮ Socialinių mokslų kolegijos išorinis vertinimas, įvykęs 

vizitas į aukštąją mokyklą

K. Radzevičiūtė
Pradėtas Šv. Ignaco Lojolos kolegijos išorinis vertinimas, įvykęs 

vizitas į aukštąją mokyklą

D. Buivydienė
Pradėtas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos išorinis vertinimas, 

įvykęs vizitas į aukštąją mokyklą

O. Šakalienė, 

G. Straukas

Atliktas aplinkos inžinerijos studijų krypties išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

G. Straukas
Atliktas aplinkotyros studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

Studijų krypčių išorinis vertinimas ir akreditavimas

I-II

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO 2022 M. DARBO PLANAS

SKVC KAIP IŠORINIO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO AGENTŪROS VEIKLOS

1. Skatinti Lietuvos 

aukštųjų mokyklų 

veiklos kokybę, jų 

kokybės kultūrą bei 

gerinti informuotumą

SVS

Aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas ir akreditavimas AMIS-3IVS

II

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

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

II-IV

Studijų kokybės vertinimo centro tarybos 2022 m. vasario  2 d. 

protokolu Nr. TP-1

Aukštųjų mokyklų veiklos kokybės 

užtikrinimo įgyvendinimas per išorinio 

vertinimo sistemą

AMIS-3

IV

SUDERINTA



N. Bogdanova
Atliktas biologijos studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

G. Straukas
Atliktas ekologijos studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

D. Markevičius
Atliktas fizikos studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

E. Keturakytė
Atliktas informacijos paslaugų studijų krypties išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

E. Keturakytė
Atliktas maisto studijų studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

D. Markevičius
Atliktas medicinos technologijų studijų krypties išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

J. Čergelienė
Atliktas statybos inžinerijos studijų krypties išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

N. Bogdanova
Atliktas statistikos studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

O. Šakalienė
Atliktas vertimo studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

O. Šakalienė
Atliktas vertimo (gestų kalba) studijų krypties išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

E. Keturakytė
Atliktas bioinžinerijos studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

G. Straukas
Atliktas biotechnologijos studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

J. Čergelienė
Atliktas genetikos studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

O. Šakalienė
Atliktas miškininkystės studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

O. Šakalienė
Atliktas polimerų ir tekstilės technologijos studijų krypties išorinis 

vertinimas, priimtas sprendimas dėl akreditavimo

E. Keturakytė
Atliktas turizmo ir poilsio (I) studijų krypties išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

J. Čergelienė
Atliktas turizmo ir poilsio (II) studijų krypties išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

N. Bogdanova
Atliktas verslo (I) studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

D. Markevičius
Atliktas verslo (II) studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

G. Straukas
Atliktas verslo (III) studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

G. Straukas
Atliktas veterinarijos studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

D. Markevičius
Atliktas viešojo administravimo studijų krypties išorinis vertinimas, 

priimtas sprendimas dėl akreditavimo

O. Šakalienė
Atliktas gynybos studijų studijų krypties išorinis vertinimas, priimtas 

sprendimas dėl akreditavimo

D. Markevičius
Vykdomas aeronautikos inžinerijos studijų krypties išorinis 

vertinimas, įvykę vizitai 

D. Markevičius
Vykdomas antropologijos studijų krypties išorinis vertinimas, įvykę 

vizitai  

D. Markevičius
Vykdomas archeologijos studijų krypties išorinis vertinimas, įvykę 

vizitai

E. Keturakytė Vykdomas dizaino studijų krypties išorinis vertinimas, įvykę vizitai 

J. Čergelienė
Vykdomas filologijos (užsienio kalbos) studijų krypties išorinis 

vertinimas, įvykę vizitai 

J. Čergelienė
Vykdomas filologijos (lietuvių kalba) studijų krypties išorinis 

vertinimas, įvykę vizitai 

G. Straukas Vykdomas finansų studijų krypties išorinis vertinimas, įvykę vizitai  

O. Šakalienė Vykdomas geologijos studijų krypties išorinis vertinimas, įvykę vizitai  

J. Čergelienė
Vykdomas matavimų inžinerijos studijų krypties išorinis vertinimas, 

įvykę vizitai  

E. Keturakytė
Vykdomas medijų meno studijų krypties išorinis vertinimas, įvykę 

vizitai 

O. Šakalienė
Vykdomas medžiagų technologijų studijų krypties išorinis vertinimas, 

įvykę vizitai 

O. Šakalienė
Vykdomas mikrobiologijos studijų krypties išorinis vertinimas, įvykę 

vizitai  

D. Markevičius
Vykdomas paveldo studijų studijų krypties išorinis vertinimas, įvykę 

vizitai

N. Bogdanova
Vykdomas reabilitacijos studijų krypties išorinis vertinimas, įvykę 

vizitai 

J. Čergelienė
Vykdomas saugos inžinerijos studijų krypties išorinis vertinimas, 

įvykę vizitai 

N. Bogdanova Vykdomas medicinos studijų krypties išorinis vertinimas, įvykę vizitai

IV N. Bogdanova
Pradėtas veterinarijos rezidentūros studijų išorinis vertinimas, 

formuojama ekspertų grupė

IVS J. Revaitienė
Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos įvykę posėdžiai ir priimti 

sprendimai

N. Bogdanova Studijų vertinimo komisijos įvykę posėdžiai ir priimti sprendimai

D. Markevičius Apeliacinės komisijos įvykę posėdžiai ir priimti sprendimai

Studijų krypčių išorinis vertinimas ir akreditavimas

I-II

I-III

II-IV

 SVS

AMIS-3

1. Skatinti Lietuvos 

aukštųjų mokyklų 

veiklos kokybę, jų 

kokybės kultūrą bei 

gerinti informuotumą

SVS

SKVC priimamų sprendimų skaidrumo ir  

objektyvumo užtikrinimas
I-IV

Aukštųjų mokyklų veiklos kokybės 

užtikrinimo įgyvendinimas per išorinio 

vertinimo sistemą

AMIS-3



I-II A. Leskauskaitė
Priimti sprendimai dėl 2021 m. pateiktų 5 ketinamų vykdyti studijų 

programų įvertinimo/akreditavimo 

Pagal poreikį A. Leskauskaitė
Įvertintos iki 2022-09-01 pateiktos ketinamos vykdyti studijų 

programos

SVS A. Leskauskaitė

Studijų išorinio vertinimo bei Ketinamų vykdyti studjų programų 

vertinimo metodikų atnaujinimas dėl trumpųjų studijų, akademinio 

pripažinimo

IVS R. Penkauskienė

Aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo metodikos atnaujinimas 

atsižvelgiant į keitimus aukštųjų mokyklų vertinimo apraše, taip pat 

siekiant detalizuoti paskesnės veiklos dalį bei nustatyti atitinkamus 

terminus, bei dėl akademinio pripažinimo vertinimo.

I, III R. Penkauskienė

Suorganizuotos konsultacijos 2022 metų II pusmetį ir 2023 metų I 

pusmetį numatytoms vertinti aukštosioms mokykloms (aukštųjų 

mokyklų veiklos savianalizės rengėjams)

II, IV R. Penkauskienė
Suorganizuoti mokymai aukštųjų mokyklų veiklą 2022 metais 

vertinantiems ekspertams iš užsienio 

I-IV A. Leskauskaitė, Suorganizuoti 4 seminarai studijų krypčių savianalizių rengėjams 

I-IV
A. Leskauskaitė,

N. Bogdanova

Suorganizuoti 2 mokymai studijų kryptis vertinantiems ekspertams iš 

užsienio 

III
R. Penkauskienė 

A.Leskauskaitė

Suorganizuoti 1 mokymai studentams (išorinio vertinimo ekspertų 

grupių nariams)

pagal poreikį A. Leskauskaitė
Suorganizuoti 1 mokymai ekspertams (ketinamų vykdyti studijų 

programų vertinimui) iš Lietuvos

IV
A. Valeikienė,

R. Penkauskienė
Suorganizuota 1 tarptautinė konferencija

I-IV
R. Penkauskienė 

A.Leskauskaitė

Suorganizuotas 1 forumas su darbdavius vienijančiomis 

organizacijomis siekiant aptarti darbdavių veiksmingo įsitraukimo į 

vidinį ir išorinį kokybės vertinimą galimybes, geresnį darbdavių 

nuomonės apie aukštojo mokslo kokybę surinkimą ir panaudojimą 

išoriniame aukštojo mokslo kokybės vertinime

I-IV J. Revaitienė
Suorganizuoti 1 kokybės forumą aukštųjų mokyklų kokybės 

darbuotojams

III D. Markevičius Suorganizuotas 1 forumas studentams

I-IV IVS, SVS
A. Leskauskaitė,

R. Penkauskienė

Parengta ir įvairiais kanalais paviešinta ne mažiau kaip 1 teminė 

analizė.  Studijų ir aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo rezultatai 

apibendrinti ir pateikti viešinimui SKVC tinklapyje, FB.

AMIS-3

I-IV IVS
R. Penkauskienė, 

K. Radzevičiūtė
NŠA

Aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo išvados patalpintos Švietimo ir 

mokslo institucijų registre. Inicijuotas jų viešinimas Atviroje 

informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje.

I-III SVS, IVS
A. Leskauskaitė, R. 

Penkauskienė
NŠA, ŠMSM

Vieningos vidiniam ir išoriniam vertinimui (studijų 

krypčių/instituciniam) svarbių duomenų, kaupiamų valstybiniuose 

registruose, platformos sukūrimas. 

II SVS J. Čergelienė
Studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizė ir pateikimas ŠMSM, 

paskelbimas SKVC tinklapyje.

I-IV SVS A. Leskauskaitė
Studijų krypčių vertinimo išvados patalpintos Studijų, mokymo 

programų ir kvalifikacijų registre, viešai prienamos SKVC tinklapyje. 

Užbaigtas studijų krypčių aprašų 

sistemos sukūrimas, nustatyti 

reikalavimai programų pagal kryptis 

rengimui ir vertinimui, užtikrinant 

būtiną studijų kokybę

Parengtų ir atnaujintų studijų krypčių aprašų derinimas 

ir parengimas tvirtinimui
I-II projekto komanda R. Penkauskienė ŠMSM Su ŠMSM suderinti ir ŠMSM patvirtinti studijų krypčių aprašai SKAR-3

Išskirtinės kokybės skatinimas

Pasirengta vertinimui ir pademonstruotas Lietuvos 

medicinos studijų krypties kokybės užtikrinimo 

atitikimas tarptautiniams kokybės reikalavimams

IV IVS, SVS
R. Penkauskienė, 

A. Leskauskaitė
VU, LSMU

Pateikta paraiška Lietuvos pripažinimui Pasaulinės medikų švietimo 

federacijos (WFME) standartams, įvykęs WFME sudarytos ekspertų 

grupės vizitas į SKVC.

valstybės biudžetas

Užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo 

vykdymas

nuolat pagal 

poreikį
KVS G. Katilauskienė

Atlikta pagal poreikį nuosekliai taikant  Lisabonos pripažinimo 

konvencijos įgyvendinimo gerąją praktiką  
valstybės biudžetas

Rekomendacijų dėl užsienio kvalifikacijų teikimas 

Lietuvos aukštosioms mokykloms ir darbdaviams

nuolat pagal 

poreikį
KVS R. Žilinskaitė

Atlikta pagal poreikį nuosekliai taikant  Lisabonos pripažinimo 

konvencijos įgyvendinimo gerąją praktiką  
valstybės biudžetas

Mokyklos dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių 

pervedimas pretenduojantiems į valstybės 

finansuojamas Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmos 

pakopos ir vientisųjų studijų programų vietas

II-III  KVS K. Sutkutė
Atlikta pagal poreikį nuosekliai taikant Lisabonos pripažinimo 

konvencijos įgyvendinimo gerąją praktiką  
valstybės biudžetas

Užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo 

procesų įgaliotose aukštosiose mokyklose peržiūra ir 

tobulinimas

I-II KAPRIS2 projekto komanda K. Sutkutė

Apklaustos 4 įgaliotos aukštosios mokyklos apie vykdomus 

akadmeinio pripažinimo procesus. Peržiūrėti pokyčiai akademinio 

pripažinimo procesuose po 2020 m. atliktos avaianalizės 5 aukštosiose 

mokyklose

KAPRIS2

Pagalba įdiegiant užsienio kvalifikacijų pripažinimo 

procesus neįgaliotose  aukštosiose mokyklose 
IV KAPRIS2 projekto komanda K. Sutkutė

Pasirengta akademiniam pripažinimui 10 neįgaliotose aukštosiose 

mokyklose
KAPRIS2

Pripažinimo monitoringo peržiūra A. Valeikienė, KVS A. Valeikienė
Atnaujinta akademinio pripažinimo tvarka, kuri bus taikoma nuo 2023 

m.  

KAPRIS2, biudžeto 

lėšos

valstybės biudžetas, 

AMIS-3

AMIS-3Ketinamų vykdyti studijų programų išorinis vertinimas

Teisės aktų atnaujinimas 

AMIS-3

Renginių organizavimas ir aukštųjų mokyklų 

konsultavimas

Užsienio kvalifikacijų, susijusių su 

aukštuoju mokslu, pripažinimo 

procesų vidinio ir išorinio kokybės 

užtikrinimo plėtra

pagal poreikį

Vertinimo ir stebėsenos rezultatų analizė ir sklaida 

skirtingoms SKVC auditorijoms

SKVC KAIP AKADEMINĖS INFORMACIJOS IR PRIPAŽINIMO CENTRO VEIKLOS

1. Skatinti Lietuvos 

aukštųjų mokyklų 

veiklos kokybę, jų 

kokybės kultūrą bei 

gerinti informuotumą

SVS

Kokybės kultūros kūrimas 

2. Kurti palankias 

laisvo asmenų 

judėjimo sąlygas 

Užsienio kvalifikacijų vertinimas ir 

susijusių paslaugų teikimas 

AMIS-3

Aukštųjų mokyklų veiklos kokybės 

užtikrinimo įgyvendinimas per išorinio 

vertinimo sistemą

IVS, SVS



Gerosios praktikos sklaida Lietuvos aukštosiose 

mokyklose
II-IV KAPRIS2 projekto komanda K. Sutkutė

Bent kartą per metus suorganizuoti mokymai ar seminarai Lietuvos 

aukštosioms mokykloms
KAPRIS2

Supaprastinto pripažinimo proceso diegimas 

atitinkamoms Europos aukštojo mokslo erdvėje 

teikiamoms kvalifikacijoms

IV KAPRIS2 projekto komanda Š. Šalkauskas

Kai bus pakeistas Respublikos Vyriausybės 2012-02-29 nutarimą Nr. 

212, patikslinta SKVC vertinimo metodika, patvirtinta Centro 

direktoriaus 2012-05-28 įsakymu Nr. V-48, bus atnaujintas bei 

dvigubai pagreitintas pripažinimo procesas. Tam tikslui pritaikyta 

informacinė sistema Elektroninė pripažinimo erdvė (EPE IS).

KAPRIS2

Automatinio pripažinimo įdiegimas III-IV KVS R. Žilinskaitė

SKVC priėmus diegėjo vykdomą valstybinės informacinės sistemos 

EPE IS  atnaujinimą, pasirengta ir pradėtas taikyti automatinis 

pripažinimas Beniliukso šalims

valstybės biudžetas

Siūlymai teisinės bazės, apimančios visų lygmenų 

formalių kvalifikacijų, pripažinimą, parengimui
II A. Valeikienė, KVS A. Valeikienė

Su ŠMSM baigtas derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-02-

29 nutarimo Nr. 212, pakeitimo projektas, patikslinta SKVC 

direktoriaus 2012-05-28 įsakymu Nr. V-48 patvirtinta Išsilavinimo ir 

kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo 

metodika. 

valstybės biudžetas

Suorganizuoti renginiai užsienio profesinio mokymo 

kvalifikacijų vertinimo temomis.
I-II KPMPC projekto komanda R. Stasiulienė

Parengtas profesinių kvalifikacijų pripažinimo metodikos projektas. 

Suorganizuoti du užsienio lektorių seminarai projekto tikslinės grupės 

atstovams. 

KPMPC projekto lėšos 

I-II KPMPC projekto komanda R. Stasiulienė

Parengta ir ištestuota užsienio profesinio mokymo kvalifikacijų 

akademinio pripažinimo metodika, tam pritaikyta Elektroninė 

pripažinimo erdvė. 

KPMPC projekto lėšos, 

valstybės biudžetas

IV A. Valeikienė, KVS A. Valeikienė

Kai bus pakeistas Respublikos Vyriausybės 2012-02-29 nutarimą Nr. 

212, pavedantis SKVC vykdyti profeisnių kvalifikacijų akademinį 

pripažinimą, atliktas pasirengimas naujai funkcijai.

valstybės biudžetas

I-IV administracija, IVS, SVS, KVS, TBRS A. Šerpatauskas 

Dalyvauta Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos 

kolegijų direktorių konferencijos, Lietuvos studentų sąjungos ir kitų 

studentų atstovybių, pavienių aukštųjų mokyklų renginiuose, svarstant 

pagrindinius su Centro uždaviniais susijusius klausimus.

valstybės biudžetas

I-IV administracija, KVS, TBRS A. Šerpatauskas 

ŠMPF, Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija, 

ŠMSM

Dalyvavimas tarpinstitucinėse darbo grupėse, komisijose ir pan. 

(Tarptautinių studijų komisija, Reglamentuojamų profesinių 

kvalifikacijų pripažinimo apeliacinė komisija, Nacionalinė 

reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo taryba, 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinės kvalifikacijos 

vertinimo ir pripažinimo komisija).

valstybės biudžetas

I-IV SVS, KVS

A. Valeikienė, 

K.Sutkutė, A. 

Leskauskaitė

Parengti siūlymai dėl mikrokvalifikacijų įteisinimo valstybės biudžetas

II-IV administracija, SVS, IVS
A. Leskauskaitė, R. 

Penkauskienė

Parengti siūlymai dėl išorinio kokybės vertinimo modelio pasibaigus 

šiuo metu vykdomam studijų krypčių ir  institucinio vertinimo ciklui
valstybės biudžetas

I-IV administracija A. Šerpatauskas 

Pagal poreikį teikti siūlymai dėl teisės aktų, patenkančių į SKVC 

veiklos sritį projektų, inicijuoti susijusių teisės aktų paketimai, taip pat 

ekspertinės nuomonės teikimas dėl derinimui pateiktų teisės aktų 

projektų pagal poreikį (siūlymai dėl studijų pakopų (studijų programų) 

vykdymo reikalavimų bei kvalifikacinių laipsnių sąrangos (II ketv.); 

siūlymai dėl studijų veiklos pasiekimų vertinimo ir vertinimo kriterijų 

svorio koeficientų (III ketv.); siūlymai dėl studijų krypčių 

klasifikavimo tobulinimo (IV ketv.)).

valstybės biudžetas

I-IV IVS, SVS, KVS A. Valeikienė
Aktyviai dalyvauta tarptautinių organizacijų renginiuose, 

ENIC/NARIC tinklų jungtiniuose susitikimuose.
valstybės biudžetas

IV KVS G.Katilauskienė Dalyvauta visuose NARIC tinklo metiniuose susitikimuose.

Plėtojamas Baltijos šalių bendradarbiavimas II KVS A. Valeikienė Dalyvauta Baltijos šalių ENIC/NARIC susitikime valstybės biudžetas

I-IV administracija, KVS K.Sutkutė Įvykdytos projekto veiklos pagal planą
ONREC, valstybės 

biudžetas

I-IV administracija, KVS K.Sutkutė Įvykdytos projekto veiklos pagal planą
I-AR projekto lėšos, 

valstybės biudžetas  

I-IV administracija, KVS K.Sutkutė Įvykdytos projekto veiklos pagal planą
STACQ, valstybės 

biudžetas  

I-IV administracija, IVS, SVS A. Valeikienė
Dalyvauta visuose ENQA narių forumuose ir generalinėse 

asamblėjose (2 renginiai per metus)

I-IV administracija, IVS, SVS A. Valeikienė
Dalyvauta CEENQA generalinėje asamblėjoje ir susitikimuose kas 2 

mėn.

II administracija, IVS, SVS A. Valeikienė Dalyvauta INQAAHE konferencijoje valstybės biudžetas

III administracija, IVS, SVS A. Valeikienė
Dalyvauta metiniame Estijos, Latvijos ir Lietuvos kokybės agentūrų 

susitikime

III-IV administracija, IVS, SVS A. Valeikienė
Dalyvauta bendrame Šiaurės ir Baltijos šalių kokybės agentūrų 

susitikime

3. Partnerysčių 

puoselėjimas ir 

veiklos gerinimas

Lietuvos atstovavimas kokybės užtikrinimo 

profesiniuose tinkluose

Pasirengimas užsienio profesinio mokymo 

kvalifikacijų akademiniam pripažinimui SKVC

Tarptautinio bendradarbiavimo 

akademinio pripažinimo srityje 

užtikrinimas ir plėtra

Akademinio kvalifikacijų pripažinimo 

sistemos harmonizavimas

AMIS-3, valstybės 

biudžetas

Tarptautinio bendradarbiavimo kokybės 

užtikrinimo srityje įgyvendinimas ir 

plėtra

Kuriamos inovacijos pripažinime

Plėtojamas Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas

Užsienio kvalifikacijų, susijusių su 

aukštuoju mokslu, pripažinimo 

procesų vidinio ir išorinio kokybės 

užtikrinimo plėtra

Socialinės partnerystės Lietuvos 

aukštajame moksle plėtra

Automatinio kvalifikacijų pripažinimo 

plėtra

PARTNERYSČIŲ PUOSELĖJIMAS IR VEIKLOS GERINIMAS

Bendradarbiavimas su aukštųjų mokyklų, studentų, 

darbdavių organizacijomis

2. Kurti palankias 

laisvo asmenų 

judėjimo sąlygas 

Dalyvavimas teisės aktų projektų rengime ir 

ekspertinės nuomonės teikimas

AMIS-3, valstybės 

biudžetas

Kvalifikacijų akademinio pripažinimo tinkluose 

atstovauta Lietuva



I-IV projekto komanda A.Valeikienė
Dalyvauta projekto misijose pagal planą, prisidėta organizuojant 

beneficiaro atstovų vizitą Lietuvoje

Dvynių projektas 

Š.Makedonijoje, 

valstybės biudžetas

I-III IVS R.Penkauskienė
Įvykdyti mokymai Alžyro aukštųjų mokyklų atstovams, atliktas 

pilotinis Alžyro aukštosios mokyklos veiklos vertinimas
QUALS

I A.Valeikienė, savianalizės grupė A.Valeikienė Su ENQA ekspertais suderinta vizito dienotvarkė, įvykęs vizitas valstybės biudžetas

II A. Valeikienė, I.Vaiciukevičienė A.Valeikienė Pateikta paraiška pratęsti SKVC narystę EQAR valstybės biudžetas

III  A. Valeikienė, savianalizės grupė A.Valeikienė
ENQA ekspertų parengta ataskaita pristatyta darbuotojams, Tarybai,  

steigėjui, parengtas veiklos gerinimo planas
valstybės biudžetas

II A.Valeikienė, KVS A.Valeikienė Pasirengta ir įvykęs ENIC/NARIC ekspertų vizitas valstybės biudžetas

III A.Valeikienė, KVS A.Valeikienė
Pripažinimo srities ekspertų parengta ataskaita pristatyta 

darbuotojams, Tarybai, steigėjui, parengtas veiklos gerinimo planas
valstybės biudžetas

Asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybės stebėsena IV Administracija, IVS J. Revaitienė
Metinis asmenų pasitenkinimo Centro teikiamos paslaugomis 

įsivertinimas pagal nustatytus pasitenkinimo matavimo rodiklius
valstybės biudžetas

SKVC strategijos rengimas IV administracija A. Šerpatauskas
Parengtas SKVC strategijos projektas artimiausiam periodui (nuo 

2023 m.). 
valstybės biudžetas

I-IV TBRS, administracija
I. Žilinskaitė, E. 

Kozlovska

Įvykę bent 2 bendrųjų kompetencijų tobulinimo mokymai tikslinėms 

darbuotojų grupėms
valstybės biudžetas

pagal poreikį 

priėmus naujus 

darbuotojus

administracija

I. Žilinskaitė, E. 

Kozlovska, I. 

Vaiciukevičienė, 

G. Čeponis

Įvadinių mokymų naujiems darbuotojams organizavimas valstybės biudžetas

I-IV administracija, TBRS
E. Kozlovska, I. 

Žilinskaitė

Bent 4 darbuotojai, tobulinę kompetencijas išoriniuose mokymuose, iš 

viso 4 mokymai
valstybės biudžetas

pagal poreikį 

priėmus naujus 

darbuotojus

KVS Š. Šalkauskas

100 proc. naujų darbuotojų apmokyti dirbti su Elektroninės 

pripažinimo erdvės informacine sistema; pavaduojančių darbuotojų 

mokymas pagal poreikį  

valstybės biudžetas

I KVS, IVS, SVS administracija

Specifinių dalykinių kompetencijų modelių (ENQA kompetencijų 

modelis kokybės užtikrinimo profesionalumui matuoti ir 

ENIC/NARIC tinklų kvalifikacijų vertintojo profilis) išbandymas

valstybės biudžetas

I-IV Administracija, IVS, KVS, SVS A. Šerpatauskas
Įvykę bent 1 dalykinių kompetencijų tikslinėms darbuotojų grupėms 

(pagal dvi Centro funkcijas) kėlimo renginiai, iš viso 2 renginiai

valstybės biudžetas, 

projektų lėšos

Naujų darbuotojų atranka, darbuotojų integracija I-IV TBRS E. Kozlovska Sudaryta mentorystės programa naujiems darbuotojams valstybės biudžetas

Darbuotojų bendradarbiavimo skatinimas I-IV administracija

E. Kozlovska, A. 

Patackaitė, I. 

Vaiciukevičienė

Organizuoti bent 3 vidiniai renginiai darbuotojams valstybės biudžetas

Sudarytos galimybės įsitraukti į bendras Centro 

veiklas ir skatinamas glaudesnis bendradarbiavimas, 

stiprinant žinias ir įgūdžius

I-IV Administracija A. Valeikienė
Užtikrintas įvairių skyrių ir administracijos darbuotojų įtraukimas į 

formalias ir neformalias darbo grupes. 
valstybės biudžetas

Vidinės komunikacijos stiprinimas, užtikrinant 

efektyvų patikimos informacijos sklaida ir vidinės 

organizacijos kultūros puoselėjimas

I-IV Administracija, RSV A. Patackaitė
Parengta vidinės komunikacijos strategija, pristatyta darbuotojams ir 

yra taikoma.
valstybės biudžetas

III Administracija I. Vaiciukevičienė

Atlikti Europoje naudojamų el. parašo įrankių analizę ir pasiekti 

suderinamumą su SKVC naudojama programine įranga, užtikrinant 

užsienio ekspertų el. parašų atitiktį SKVC dokumentacijos planui.

valstybės biudžetas

I-IV Administracija E. Kozlovska
Peržiūrėti ir, esant poreikiui, optimizuoti elektroninių dokumentų 

rengimo ir derinimo procesai.
valstybės biudžetas

Identifikuotos tobulintinos veiklos sritys ir 

įgyvendintos korekcinės priemonės
I-IV IVS, SVS, KVS A. Valeikienė

Pagal ENQA vertinimo rezultatus, sudarytas ir pradėtas įgyvendinti 

veiklos gerinimo planas. Pagal ENIC/NARIC centro veiklų išorinio 

vertinimo rezultatus sudarytas ir pradėtas įgyvendinti veiklos gerinimo 

planas. 

valstybės biudžetas

Atnaujintas efektyvus vidaus kontrolės mechanizmas I-IV Administracija, TBRS A. Šerpatauskas
Darbuotojams pristatyta ir taikoma Vidaus kontrolės politika, atliktas 

rizikos vertinimas, parengtos išvados. 
valstybės biudžetas

Virtualių serverių operacinės sistemos atnaujinimas, siekiant naudoti 

palaikomas programinės įrangos versijas, serverių atminties plėtra, 

prieigų prie vidinio tinklo peržiūra ir papildomų apsaugos priemonių 

pasitelkimas.

valstybės biudžetas

Optimizuoti vidinius administravimo procesus ir 

dokumentus, dalį jų valdant Dokumentų valdymo 

sistemoje

Užtikrinti Centro valdomos ir tvarkomos informacijos 

(ypatingą dėmesį skiriant Centro valdomiems asmens 

duomenims ir konfidencialiai informacijai) bei 

infrastruktūros  saugą

IV Administracija G. Čeponis

pasirengta SKVC kaip ENIC/NARIC centro išoriniam 

vertinimui

ORGANIZACIJOS STIPRINIMAS

3. Partnerysčių 

puoselėjimas ir 

veiklos gerinimas

Centro veiklos tobulinimas 

savianalizės, išorinio vertinimo ir 

grįžtamojo ryšio pagrindu

Tarptautinio bendradarbiavimo kokybės 

užtikrinimo srityje įgyvendinimas ir 

plėtra

Centro teikiamų paslaugų ir vidaus 

administravimo elektronizavimas 

4. Organizacijos 

stiprinimas

Centro vidaus kontrolės sistemos  

stiprinimas

Didinti darbuotojų įsitraukimą per 

teigiamos darbo aplinkos kūrimą

Užtikrinti Centro veiklos uždaviniams 

įgyvendinti būtinų darbuotojų žinių ir 

gebėjimų vystymą

Įvykęs SKVC kaip

kokybės agentūros išorinis

vertinimas

Kvalifikacijos kėlimo poreikių identifikavimas, 

prioritetinių sričių nustatymas ir mokymų 

organizavimas; grįžtamojo ryšio po mokymų rinkimas

Gerosios praktikos kūrimas ir sklaida



I ketv.

Antikorupcinės aplinkos kūrimo darbo 

grupė, sudaryta Studijų kokybės 

vertinimo centro direktoriaus 2021 m. 

kovo 22 d.  įsakymu Nr. V-20 (toliau - 

Antikorupcinės aplinkos kūrimo darbo 

grupė)

G. Katilauskienė

Centro interneto svetainės skiltis „Korupcijos prevencija“ atnaujinta 

remiantis 2022 m. naujai įsigaliojančiais Korupcijos prevencijos 

įstatymo reikalavimais

valstybės biudžetas

I-II ketv.
Antikorupcinės aplinkos kūrimo darbo 

grupė
I. Vaiciukevičienė

Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti vidaus dokumentai, 

reglamentuojantys korupcijos prevenciją.  Sudarytas pareigybių, į 

kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, 

sąrašas. 

valstybės biudžetas

II ketv.
Antikorupcinės aplinkos kūrimo darbo 

grupė

G. Katilauskienė, I. 

Vaiciukevičienė

Atliktas Centro korupcijos rizikos valdymo vertinimas ir, esant 

poreikiui, papildomai numatomos korupcijos prevencijos priemonės
valstybės biudžetas

I ketv.
Antikorupcinės aplinkos kūrimo darbo 

grupė

I. Vaiciukevičienė 

E. Lenkaitienė

Įvertinti pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 

(toliau – KPĮ) 6 straipsnyje nustatytus kriterijus, kurios kiekvieno 

Centro skyriaus veiklos sritys ar funkcijos atitinka požymius, 

būdingus veiklos sritims, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė ir parengti tokių sričių sąrašą.

valstybės biudžetas

iki rugsėjo 30 d.
Antikorupcinės aplinkos kūrimo darbo 

grupė

I. Vaiciukevičienė, 

J.Čergelienė

Atlikta kasmetinė pasirinktos srities korupcijos rizikos analizė bei 

numatytas priemonių planas
valstybės biudžetas

I ketv. TBRS I. Vaiciukevičienė

Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, patvirtintas 

Centro direktoriaus 2019 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-70, papildytos 

nuostatomis dėl etiško elgesio kodekso, taip pat punktu, apibrėžiančiu 

kokios pagrindinės sutarčių nuostatos turėtų būti įtrauktos į sutarčių 

projektus.  Taisyklėse detalizuoti atvejai, kada už pirkimų prevencinę 

kontrolę atsakingas asmuo turi būti informuojamas apie rizikos 

veiksnius ir poreikį atlikti prevencinę kontrolę.  

III-IV ketv.
Antikorupcinės aplinkos kūrimo darbo 

grupė

E. Kozlovska, E. 

Lenkaitienė

Identifikuota būtinybė rengti Centro darbuotojų mokymo korupcijos 

prevencijos klausimais programą iki 2023 m. Pagal poreikį vykdomi 

Centro darbuotojų mokymai. 

valstybės biudžetas

IV ketv.
Antikorupcinės aplinkos kūrimo darbo 

grupė

G. Katilauskienė, I. 

Vaiciukevičienė, 

J.Čergelienė

Atliktas darbuotojų tolerancijos korupcijai lygio vertinimas Centre. valstybės biudžetas

IV ketv. 
Antikorupcinės aplinkos kūrimo darbo 

grupė

I. Vaiciukevičienė, 

G. Katilauskienė

Atliktas atsparumo korupcijai lygio vertinimas SKVC per ketvirtį po 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsparumo korupcijai lygio 

nustatymo metodikos patvirtinimo.

valstybės biudžetas

nuolat Administracija, IVS, SVS, KVS, TBRS A. Patackaitė Reguliari, savalaikė informacijos sklaida socialiniuose tinkluose valstybės biudžetas

nuolat Administracija, IVS, SVS, KVS, TBRS A. Patackaitė Kartą per ketvirtį leidžiamas SKVC naujienlaiškis valstybės biudžetas

pagal poreikį Administracija, IVS, SVS, KVS, TBRS A. Patackaitė
Operatyvus atsakymų žiniasklaidos paklausimus teikimas bei 

konsultavimas
valstybės biudžetas

I-IV Administracija, IVS, SVS, KVS, TBRS A. Patackaitė Paskelbtos SKVC atliktos analizės, apžvalgos, renginių santraukos  valstybės biudžetas

Perkelti Centro tinklapį į portalą „Mano Vyriausybė“ 

(pagal bendrą planą)
I-IV Administracija, IVS, SVS, KVS, TBRS A. Patackaitė Esant atsakingų institucijų pritarimui, perkeltas SKVC tinkalapis valstybės biudžetas

SANTRUMPOS

a) teisės aktų pasikeitimai mokslo ir studijų srityje, taip pat viešajame administravime; AM Aukštosios mokyklos

b) personalo kaita Centre; IVS Institucinio vertinimo skyrius

c) darbuotojų nedarbingumas; KVS Kvalifikacijų vertinimo skyrius

d) papildomai deleguotos funkcijos; LRV Lietuvos Respublikos Vyriausybė

e) biudžetinio ir projektinio finansavimo galimi apribojimai; RSV grupė Ryšių su visuomene grupė

f) užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros; SVS Studijų vertinimo skyrius

g) tiekėjų vėlavimai dėl sutarčių vykdymo, trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas laiku ir tinkamai. ŠMSM

h) veiklai organizuoti būtini nepriimti aukštesnės galios teisės aktai TBRS Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius

i) teismų sprendimai KSVG Kibernetinio saugumo valdymo grupė

j) pandemija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

valstybės biudžetas
Sklandžiai veikianti šiuolaikiška SKVC interneto svetainė, kurioje 

skelbiama ir nuolat atnaujinama aktuali, aiški ir išsami informacija

5. Stiprinti SKVC 

vaidmenį aukštojo 

mokslo kokybės 

puoselėjimo, 

kvalifikacijų 

pripažinimo ir 

aiškumo bei 

tarptautiškumo 

didinimo srityse, 

gerinant išorinę 

SKVC komunikaciją

4. Organizacijos 

stiprinimas

Korupcijos prevencijos sistemos tobulinimas

Patikimos, aktualios ir išsamios informacijos apie 

aukštojo mokslo kokybę, kvalifikacijų pripažinimą, 

tarptautiškumą taip pat SKVC misiją, tikslus, 

uždavinius, veiklą, renginius, susitikimus, vykdomus 

projektus ir kt. teikimas visuomenei ir suinteresuotoms 

šalims įvairiomis komunikacijos priemonėmis ir 

kanalais (SKVC interneto svetainėje, socialiniuose 

tinkluose, el. paštu, renginiuose)

nuolat Administracija, IVS, SVS, KVS, TBRS A. Patackaitė

Skleisti objektyvią, aktualią, aiškią 

informaciją 

Centro vidaus kontrolės sistemos  

stiprinimas

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS


