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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.
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Lėšų šaltinis

DALYKINĖ VEIKLA
1. Skatinti
Lietuvos
aukštųjų
mokyklų
veiklos kokybę,
jų kokybės
kultūrą bei
gerinti
informuotumą

1.1. Ketinamų vykdyti
studijų programų
vertinimas ir
akreditavimas

1.2. Studijų krypčių
kokybės vertinimas ir
akreditavimas

2019 m. pabaigoje pateiktų ketinamų vykdyti studijų
programų įvertinimo užbaigimas ir akreditavimas

I

SVS

Sprendimas dėl 2019 m. pabaigoje pateiktų studijų
programų įvertinimo ir (ar) akreditavimo įsakymas

ES SF lėšos

2020 m. teikiamų ketinamų vykdyti studijų programų
įvertinimas ir akreditavimas

pagal poreikį

SVS

Sprendimas dėl 2020 m. pateiktų ketinamų vykdyti
studijų programų įvertinimo

ES SF lėšos

Naujų rezidentūros studijų programų vertinimas ir
akreditavimas

pagal poreikį

SVS

Konsultacijos dėl rezidentūros studijų vertinimo su
ŠMSM, SAM, aukštųjų mokyklų ir studentų atstovais.
Veiksmai pagal pasiektus susitarimus.

ES SF lėšos

I

SVS

Parengta ir paviešinta kasmetinė studijų krypčių rodiklių
stebėsenos analizė

ES SF lėšos

Burnos priežiūros studijų krypties išorinis vertinimas

II-IV

SVS, IVS

6 vertinimo išvados ir akreditavimo įsakymas

ES SF lėšos

Elektros inžinerijos studijų krypties išorinis vertinimas

II-IV

SVS

13 vertinimo išvadų ir akreditavimo įsakymas

ES SF lėšos

Istorijos studijų krypties išorinis vertinimas

II-IV

SVS

8 vertinimo išvados ir akreditavimo įsakymas

ES SF lėšos

Literatūrologijos studijų krypties išorinis vertinimas

II-IV

SVS, IVS

2 vertinimo išvados ir akreditavimo įsakymas

ES SF lėšos

Mechanikos inžinerijos studijų krypties išorinis
vertinimas

II-IV

SVS

13 vertinimo išvadų ir akreditavimo įsakymas

ES SF lėšos

Menotyros studijų krypties išorinis vertinimas

II-IV

SVS

8 vertinimo išvados ir akreditavimo įsakymas

ES SF lėšos

Regiono studijų krypties išorinis vertinimas

II-IV

SVS, IVS

3 vertinimo išvados ir akreditavimo įsakymas

ES SF lėšos

Kasmetinės studijų krypčių rodiklių stebėsenos analizės
parengimas

Nacionalinė švietimo agentūra

Transporto inžinerijos krypties išorinis vertinimas

ŠMSM, aukštosios mokyklos,
studentų ir darbdavių atstovai

II

SVS

ŠMSM, aukštosios mokyklos,
studentų ir darbdavių atstovai

Studijų vertinimo komisijos veiklos užtikrinimas

pagal poreikį

SVS

Įvykę posėdžiai ir parengti jų protokolai

Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinės komisijos
veiklos užtikrinimas

pagal poreikį

SVS

Sprendimai dėl išnagrinėtų apeliacijų

I

IVS

Aukštųjų mokyklų vertinimo metodikos parengimas
Egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų
vertinimo metodikos parengimas
Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos veiklos
užtikrinimas

Parengta aukštųjų mokyklų vertinimo metodika

IVS

pagal poreikį

IVS

Įvykę posėdžiai ir parengti jų protokolai

pagal poreikį

IVS

Vertinimo išvados (paraiškų, gautų iki 2020-09-01)

I-IV

SVS, IVS

Atliktos 4 analizės (po vieną analizę per ketvirtį)

IV

SVS, IVS

Pažangos ataskaitų teikimo monitoringas ir viešinimas

pagal poreikį

SVS, IVS

IV

SVS, IVS

I-IV

SVS

Tarptautinė konferencija aukštosioms mokykloms,
susijusi su studijų kokybės užtikrinimu

IV

Direktoriaus
pavaduotoja, IVS,
SVS

Konsultaciniai renginiai su studentų atstovybėmis

I, III

SVS, IVS

Konsultaciniai renginiai su aukštųjų mokyklų kokybės
darbuotojais

I, III

IVS, SVS

Mokymų ekspertams iš Lietuvos (ketinamų vykdyti
studijų programų vertinimui) organizavimas

I-IV

SVS

Paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis
susijusią veiklą gauti vertinimas

Paskesnės veiklos ir stebėsenos užtikrinimas

Nacionalinės studentų apklausos
1.6. Mokymai,
konsultacinė veikla
išorinio kokybės
vertinimo srityje

ŠMSM, AM, studentų atstovai

LRV, URM, ŠMSM, AM, studentų Parengta egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų
atstovai
vertinimo metodika

II

Išorinio vertinimo analizės

1.5. Išorinio kokybės
vertinimo analizė

Konsultacijos dėl rezidentūros studijų vertinimo su
ŠMSM, SAM, aukštųjų mokyklų ir studentų atstovais.
Veiksmai pagal pasiektus susitarimus.
Per 2 mėnesius nuo Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos patvirtintos rezidentūros studijų vertinimo
tvarkos įsigaliojimo parengta rezidentūros studijų
vertinimo metodika

SVS

Rezidentūros studijų vertinimo metodikos parengimas

1.4. Paraiškų leidimui
vykdyti studijas ir su
jomis susijusią veiklą
gauti vertinimas

12 vertinimo išvadų ir akreditavimo įsakymas

SVS

I-IV

Pasirengimas rezidentūros studijų vertinimui

1.3. Išorinis aukštųjų
mokyklų veiklos
vertinimas

II-IV

Mokymų studentams (išorinio vertinimo grupių narių)
organizavimas
Seminarų studijų krypčių savianalizių rengėjams
organizavimas

AM ir studentų organizacijos pagal
Atliktos 2 apklausos
poreikį

AM

ES SF lėšos
ES SF lėšos

biudžeto lėšos

ES SF lėšos
biudžeto lėšos
ES SF lėšos
biudžeto lėšos
ES SF lėšos

biudžeto lėšos

biudžeto lėšos, ES SF
lėšos

biudžeto lėšos

ES SF lėšos

Suorganizuoti 1 mokymai

ES SF lėšos

Suorganizuoti 4 mokymai

ES SF lėšos

Įvykęs 1 renginys

ES SF lėšos

Studentų organizacijos pagal poreikį Įvykę 2 renginiai, po 1 per ketvirtį

biudžeto lėšos

Įvykę 2 renginiai, po 1 per ketvirtį.

biudžeto lėšos

AM

Pagal poreikį suorganizuoti mokymai

ES SF lėšos, biudžeto
lėšos

1.7. Į išskirtinės
kokybės skatinimą
nukreiptų priemonių
įgyvendinimas

2. Kurti
palankias
laisvo asmenų
2.1. Užsienio
judėjimo
kvalifikacijų vertinimas
sąlygas
ir susijusių paslaugų
teikimas

2.2. Užsienio
kvalifikacijų, susijusių
su aukštuoju mokslu,
pripažinimo procesų
vidinio ir išorinio
kokybės užtikrinimo
plėtra

2.3. Automatinio
kvalifikacijų
pripažinimo plėtra

Mokymų ekspertams iš užsienio organizavimas

I-IV

SVS

Konsultacijų aukštųjų mokyklų veiklos savianalizės
rengėjams organizavimas

I-IV

IVS

Nacionalinės studentų apklausos viešinimo renginių
organizavimas

I-II

SVS, IVS

Paraiškos Pasaulinei medikų švietimo federacijai (angl.
World Federation for Medical Education, WFME)
parengimas

I-IV

IVS

III

IVS

IV

SVS, IVS, KVS

Užsienio kvalifikacijų pripažinimo vykdymas

I-IV (pagal
poreikį)

Rekomendacijų dėl užsienio kvalifikacijų teikimas
Lietuvos aukštosioms mokykloms ir darbdaviams
Mokyklos dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių
pervedimas stojantiesiems į Lietuvos aukštųjų mokyklų
valstybės lėšomis finansuojamas pirmosios pakopos ir
vientisąsias studijas

Paraiškos JAV nacionaliniam komitetui, kuris rūpinasi
užsienio medicinos mokyklų studijų ir akreditavimo
agentūrų veiklos kokybe (angl. National Committee on
Foreign Medical Education and Accreditation,
NCFMEA) parengimas
Aukštųjų mokyklų atitikties Kokybės gairėms dėl
užsienio studentų pritraukimo ir studijų tarptautiškumo
vertinimo metodika

Užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo procesų
įgaliotose aukštosiose mokyklose peržiūra ir tobulinimas

Supaprastinto pripažinimo proceso diegimas
atitinkamoms Europos aukštojo mokslo erdvėje
teikiamoms kvalifikacijoms
Dalyvavimas rengiant automatinio pripažinimo sutartį
tarp Baltijos ir Beniliukso šalių
Siūlymai teisinės bazės, apimančios visų lygmenų
formalių kvalifikacijų, pripažinimą, parengimui

2.4. Akademinio
kvalifikacijų
pripažinimo sistemos
harmonizavimas

AM

Pagal poreikį suorganizuoti mokymai

ES SF lėšos

Pagal poreikį suorganizuotos konsultacijos

ES SF lėšos

Įvykę 9 renginiai

ES SF lėšos

Konsultacijos su ŠMSM, Vilniaus universiteto, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ir studentų atstovais.
Veiksmai pagal pasiektus susitarimus.
Vilniaus universitetas, Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas

biudžeto lėšos

Pateikta paraiška

biudžeto lėšos

Parengta metodika aukštųjų mokyklų vertinimams pagal
atitiktį Kokybės gairėms dėl užsienio studentų
pritraukimo ir studijų tarptautiškumo

biudžeto lėšos

KVS

Atlikta pagal poreikį

biudžeto lėšos

I-IV (pagal
poreikį)

KVS

Atlikta pagal poreikį

biudžeto lėšos

I-III (pagal
poreikį)

KVS

Atlikta pagal poreikį

biudžeto lėšos

I

KVS

Parengtas klausimynas

ES SF lėšos

I-II

KVS

Pasitelkti ekspertai dėl peržiūrėjimo ir pripažinimo
procesų tobulinimo įgaliotose aukštosiose mokyklose

ES SF lėšos

II-III

KVS

Įvykę vizitai 5 įgaliotose aukštosiose mokyklose

ES SF lėšos

I

KVS

Įgaliotų aukštųjų mokyklų 2019 m. priimtų akademinio
pripažinimo sprendimų analizė ir ataskaita ŠMSM

biudžeto lėšos

I-III

KVS

Sukurtas modelis supaprastintam pripažinimo procesui

ES SF lėšos

III-IV

KVS

Parengta užduotis Elektroninės pripažinimo erdvės
informacinės sistemos plėtrai

ES SF lėšos

I-IV

KVS, TBRS

Pasirengta automatiniam Baltijos-Beniliukso šalių
kvalifikacijų pripažinimui

biudžeto lėšos

I-IV (pagal
poreikį)

KVS

Organizuotas siūlymų pateikimas ŠMSM dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012-02-29 nutarimo Nr. 212
projekto keitimo

biudžeto lėšos

2.4. Akademinio
kvalifikacijų
pripažinimo sistemos
harmonizavimas

Pasirengimas užsienio profesinio mokymo kvalifikacijų
akademiniam pripažinimui SKVC

Pasirengimas užsienio mokslo ir meno daktaro laipsnių
akademiniam pripažinimui SKVC

3. Sudaryti
prielaidas
vykdyti
pagrindinius
du Centro
uždavinius

3.1. Tarptautinių ryšių
užtikrinimas studijų
kokybės vertinimo,
kvalifikacijų vertinimo
ir informavimo apie
mobilumo sąlygas bei
tarptautiškumo srityse

I-III

KVS

Parengtas užsienio profesinio mokymo kvalifikacijų
pripažinimo metodikos projektas

ES SF lėšos

II-III

KVS

Pateikti siūlymai metodikos pritaikymui Elektroninėje
pripažinimo erdvėje rengiantis EPE diegėjo pirkimui

ES SF lėšos

KVS

Įsigaliojus MSĮ ir LRV nutarimo Nr. 212 pakeitimams,
ES SF lėšos, biudžeto
parengta ir ištestuota užsienio mokslo ir meno daktaro
lėšos
laipsnių pripažinimo metodika, tam pritaikyta Elektroninė
pripažinimo erdvė

I-IV (pagal
poreikį)

Estijos, Latvijos ir Lietuvos ENIC/NARIC centrų
kasmetinis susitikimas

INSTITUCIJOS FUNKCIONAVIMAS
Direktoriaus
II
pavaduotoja

INQAAHE forumas Maskvoje (Rusijoje)

IV
III-IV

ENQA narių forumas Stambule (Turkijoje)
CEENQA tinklo narių metinis susitikimas ir seminaras
Prahoje (Čekijos Respublikoje)
Kasmetinis ENIC/NARIC tinklų susitikimas Lisabonoje
(Portugalijoje)

III
III

biudžeto lėšos

Direktorius

Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita

biudžeto lėšos

Direktorius

Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita

biudžeto lėšos

Direktorius

Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita

biudžeto lėšos

Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita

EK, biudžeto ir ES
SF lėšos

Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita

ES SF lėšos, biudžeto
lėšos

ENIC/NARIC
vadovas, KVS
Direktoriaus
pavaduotoja, IVS,
SVS

Latvijos, Estijos, Lietuvos metinis kokybės agentūrų
susitikimas Estijoje

III

Metinė EAIE konferencija Barselonoje (Ispanijoje)

III

KVS

Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita

ES SF lėšos

E4 kokybės forumas Espoo (Suomijoje)

IV

Direktoriaus
pavaduotoja, SVS,
IVS

Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita

ES SF lėšos, biudžeto
lėšos

ENQA generalinė asamblėja Briuselyje (Belgijoje)

IV

Direktorius

Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita

biudžeto lėšos

KVS

Dalyvavimas renginyje, pateikta ataskaita

EK ir biudžeto lėšos

Metinis NARIC tinklo narių susitikimas Briuselyje
IV
(Belgijoje)
Dalyvavimas Bolonijos proceso paskesnės veiklos darbo
pagal poreikį
grupėje dėl kvalifikacijų pripažinimo gerinimo
Dalyvavimas Bolonijos proceso paskesnės veiklos darbo
pagal poreikį
grupėje dėl kokybės užtikrinimo
3.2.Sąlygų institucijos
funkcionavimui
užtikrinimas ir
tobulinimas

Suorganizuotas susitikimas Lietuvoje

Direktoriaus
pavaduotoja

Dalyvavimas renginiuose, pateikta ataskaita

biudžeto lėšos, EK
projekto lėšos

Direktorius

Dalyvavimas renginiuose, pateikta ataskaita

biudžetos lėšos

Parengti ir (arba) peržiūrėti ir atnaujinti vidaus teisės
aktai: Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis motyvavimo tvarkos aprašas,
Komandiruočių organizavimo tvarka, Asmens duomenų
tvarkymo taisyklės, Informacinių ir komunikacinių
technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir
kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas, Informacinės
saugos politika.

biudžeto lėšos

I-IV (pagal
poreikį)

TBRS

Centro informacinės saugos priemonių identifikavimas ir
įdiegimas

I-IV

TBRS

Centro aprūpinimas ištekliais per viešųjų pirkimų
procedūras

I-IV

TBRS, projektų
vadovai

Vidaus teisės aktų tobulinimas

Informacinės saugos auditas, tobulintinų sričių
infrastruktūros priežiūrą vykdantis
identifikavimas ir Informacinės saugos politikos
subjektas
parengimas.
Atliktos pirkimo procedūros, sudarytos sutartys

biudžeto ir ES
struktūrinių fondų
lėšos
biudžeto ir ES
struktūrinių fondų
lėšos

Registracijos EQAR tęstinumas

Informacijos apie Centro veiklą sklaida
Dalyvauti Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros
planavimo parodoje „Studijos 2020“
Centro vidinės kokybės sistemos atnaujinimas ir auditai
Teikiamų paslaugų kokybę ir (ar) įstaigos veiklą
vertinančių rodiklių analizė ir pritaikymas institucijos
poreikiams

Didinti darbuotojų įsitraukimą per teigiamos darbo
aplinkos kūrimą

Užtikrinti personalo dokumentų administravimą

Užtikrinti optimalų valstybės tarnautojų ir darbuotojų
skaičių
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų metinio veiklos
vertinimo organizavimas
Užtikrinti darbuotojų ir valstybės tarnautojų
komandiruočių viešinimą

Užtikrinti Centro veiklos uždaviniams įgyvendinti būtinų
darbuotojų žinių ir gebėjimų vystymą

Atostogų ir komandiruočių procesų perkėlimas į
elektroninę erdvę
Korupcijos prevencijos vykdymas

Direktoriaus
pavaduotoja, SVS,
IVS

Pateikta pokyčių kokybės užtikrinimo sistemoje ataskaita

biudžeto ir ES
struktūrinių fondų
lėšos

nuolat

TBRS, RSV grupė

Parašyta ir išplatinta informacija Centro interneto
svetainėje, socialiniuose tinkluose, žiniasklaidai
informacinių pranešimų (iš viso 50), reguliariai
leidžiamas naujienlaiškis

biudžeto ir ES
struktūrinių fondų
lėšos

I

TBRS, RSV grupė

Dalyvavimas parodoje

biudžeto lėšos

2 procesų audito ataskaitos (II ketv.), atnaujintas kokybės
vadovas (IV ketv.).

biudžeto lėšos

Identifikuotų rodiklių įtraukimas į metinį veiklos planą

biudžeto lėšos

Organizuoti 3 renginiai darbuotojams.

biudžeto lėšos

I

II-IV

vidaus auditoriai

IV

Direktoriaus
pavaduotoja, skyriai

I-IV

TBRS, SVS, IVS,
KVS, direktoriaus
pavaduotojas

nuolat

TBRS

Sudaryti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, darbo grafikai,
parengti direktoriaus įsakymai, sutvarkyti įdarbinimo ir
atleidimo dokumentai, atostogų grafikai ir kt.

pagal poreikį

TBRS

Organizuotas arba koordinuotas reikalingas atrankų ir
konkursų skaičius

biudžeto lėšos

I

TBRS, SVS, IVS,
KVS, direktoriaus
pavaduotojas

Įvykęs tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimas

biudžeto lėšos

I-IV

TBRS

Kas ketvirtį paviešintos komandiruočių išlaidos ir pasiekti
rezultatai

biudžeto lėšos

I-IV

TBRS, SVS, IVS,
KVS

II

TBRS

II-IV

TBRS, KVS, IVS,
SVS

biudžeto ir ES SF
lėšos

Įvykę bent 2 bendrųjų kompetencijų tobulinimo mokymai
tikslinėms darbuotojų grupėms. Bent 3 darbuotojai,
tobulinę kompetencijas išoriniuose mokymuose. Įvykę
bent 2 dalykinių kompetencijų tikslinėms darbuotojų
grupėms (pagal dvi Centro funkcijas) kėlimo renginiai, iš biudžeto lėšos, ES SF
viso 4 renginiai. Bent 9 darbuotojai baigė pusę anglų
lėšos
kalbos mokymų kurso. Darbuotojai apmokyti dirbti su
Elektroninės pripažinimo erdvės informacine sistema
pagal poreikį. Įvertintos mentorystės programos naujiems
darbuotojams plėtros galimybės.
Atostogų ir komandiruočių procesai sklandžiai
administruojami elektroninėmis priemonėmis

biudžeto lėšos

Atliktas vienos srities antikorupconis vertinimas. Parengta
dovanų SKVC politika.

biudžeto lėšos

Finansų ir biudžeto apskaitos vykdymas ir finansinių bei
biudžeto įvykdymo ataskaitų rengimas

I-IV

vyresn. patarėjas

Kas ketvirtį parengti ir pateikti ŠMSM finansinių ir
biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkiniai

biudžeto lėšos, ES SF
lėšos

Ataskaitų Valstybinei socialinio draudimo valdybai,
Statistiko departamentui, Seimo Audito komitetui,
Švietimo, mokslo ir sporto miniterijai rengimas ir
teikimas

I-IV

TBRS, SVS, IVS,
KVS, vyresn.
patarėjas

Pagal nustatytus terminus pateiktos nustatytos formos
biudžeto lėšos, ES SF
ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, Seimo audito
lėšos
komitetui, ŠMSM vidaus audito skyriui

Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
Duomenų apsaugos
pagal poreikį
tobulinimas
pareigūnas

atlikta analizė, pagal poreikį parengti vidaus teisės aktai

biudžeto lėšos

Darbuotojų švietimas asmens duomenų saugos
klausimais

I-IV

Duomenų apsaugos
pareigūnas

1 vidiniai darbuotojų mokymai

biudžeto lėšos

Centro tinklalapio perkėlimo į portalą "Mano
Vyriausybė" organizavimas

I-IV

TBRS

Tinkamas pasirengimas Centro tinklalapio perkėlimui į
portalą "Mano Vyriausybė"

biudžeto lėšos

Centro komunikacijos strategijos parengimas

III

TBRS/RSV grupė

Parengtas ir patvirtintas Centro komunikacijos planas

biudžeto lėšos

nuolat

TBRS

Informacijos apie Centro veiklą sklaida

ŠMSM

Parašyta ir išplatinta informacija Centro interneto
svetainėje, socialiniuose tinkluose, žiniasklaidai
informacinių pranešimų (iš viso 50)

biudžeto lėšos, ES SF
lėšos

Centro interneto svetainės administravimas, informacijos
joje naujinimas

nuolat

TBRS/RSV grupė

Interneto svetainės atitiktis nustatytiems reikalavimams
(100 proc.)
Pagal poreikį atnaujinta informacija Centro
internetiniame puslapyje: informacija apie viešuosius
pirkimus, teisės aktus, veiklą, struktūrą, darbuotojų
kontaktus, akredituotas programas, vizitus, karjeros
galimybes ir kt. (100 proc.)

Centro vidinės komunikacijos organizavimas

nuolat

TBRS/RSV grupė

Organizuota ne mažiau 3 renginių

biudžeto lėšos

pateiktos paraiškos pagal finansuotojų nustatytas sąlygas

biudžeto lėšos

biudžeto lėšos

PROJEKTINĖ VEIKLA
4. Vykdyti
papildomas
veiklas
panaudojant
projektines
lėšas

4.1. Naujų projektų
inicijavimas

Naujų projektų paraiškų rengimas

4.2 Nacionalinių
Projekto „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos
projektų įgyvendinimas
tobulinimas" (AMIS-3) numatytų veiklų vykdymas
Projekto „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos
plėtra" (SKAR-3) numatytų veiklų vykdymas

pagal poreikį projektų komandos

I-IV

projekto komanda

I-IV

projekto komanda

pagal poreikį

AM, darbdavių atstovai ir kitais
socialiniai dalininkai

Rezultatai pagal projekto planą

ES SF lėšos

Rezultatai pagal projekto planą

ES SF lėšos

panaudojant
projektines
lėšas

4.2 Nacionalinių
projektų įgyvendinimas

4.3 Dalyvavimas
tarptautiniuose
projektuose

Projekto "Užsienio institucijose įgytų, susijusių su
aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo
sistemos tobulinimas (KAPRIS-2)" numatytų veiklų
vykdymas

I-IV

projekto komanda

Kauno technologijos universitetas,
Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, Vilniaus Gedimino
technikos universitetas, Vilniaus
universitetas, Vytauto Didžiojo
universitetas, Lietuvos muzikos ir
Rezultatai pagal projekto planą
teatro akademija, Vilniaus dailės
akademija, Klaipėdos valstybinė
kolegija, Kauno kolegija, Vilniaus
kolegija, Alytaus kolegija, Utenos
kolegija, Nacionalinė švietimo
agentūra

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro
projekto ,,Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir
kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos
tobulinimas" partnerio dalies veiklų vykdymas

I-IV

projekto komanda

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
Rezultatai pagal projekto planą
plėtros centras

Dalyvavimas Nuffic koordinuojamame tarptautiniame
projekte e-VALUATE (Evaluating e-learning for
academic recognition)

I

projekto komanda

Dalyvavimas Nuffic koordinuojamame tarptautiniame
projekte AR-Net (Automatic Recognition in the
Networks in 2020)

I

projekto komanda

Dalyvavimas Nuffic koordinuojamame tarptautiniame
projekte KA3 projekte I-Compy (nacionalinės ir
institucinės infrastruktūros stiprinimas pripažinimo pagal
LPK gerinimui)

I-IV

projekto komanda

Projekto "Aprėpties ir tinklaveikos Europos aukštojo
mokslo erdvės kokybės užtirkinime plėtra pasinaudojant
EQAR duomenų baze" ("DEQAR CONNECT:
Enhancing the Coverage and Connectivity of QA in the
EHEA through DEQAR) numatytų veiklų vykdymas

I-IV

SVS, IVS

II-IV

projekto komanda

II-IV

projekto komanda

Projekto "Kreditų kaupimas ir kvalifikacijos ateitis"
(STACQ - Stacking credits & the future of the
qualification) numatytų veiklų vykdymas
Projekto "Automatinio pirpažinimo įgyvendinimas" (IAR: Implementation of Automatic Recognition")
numatytų veiklų vykdymas
Projekto "Internetinės pripažinimo paslaugos ir
automatinio pripažinimo įgyvendinamas" ("RecOnline:
Online Recognition Services and the Implementation of
Automatic Recognition") numatytų veiklų vykdymas

II-IV

projekto komanda

NARIC centrai iš Nyderlandų,
Norvegijos, Danijos, JK, Lietuvos,
Airijos. Kiti: LPK komiteteo
viceprezidentas, KIRON, ECA
konsorciumas.
NARIC centrai iš Nyderlandų,
Danijos, Lietuvos, Portugalijos,
Italijos, Norvegijos, JK, Airijos,
Čekijos. Kiti: LPK komiteteo
viceprezidentas, EUA, ECA
konsorciumas.

ES SF lėšos

ES SF lėšos

Rezultatai pagal projekto planą, galutinis atsiskaitymas už
projektą

EK lėšos, biudžeto
lėšos

Rezultatai pagal projekto planą, galutinis atsiskaitymas už
projektą

EK ir valstybės
biudžeto lėšos

NARIC centrai iš Nyderlandų,
Italijos, Lenkijos, Lietuvos,
Ukrainos Kiti: Švietimo ministerija Rezultatai pagal projekto planą, galutinis atsiskaitymas už
Ukrainoje. Valdymo komiteto nariai projektą
iš Danijos, Estijos, Norvegijos,
Prancūzijos.

EK ir valstybės
biudžeto lėšos

16 EQAR registruotų kokybės
Jei projektas bus atrinktas, rezultatai bus pasiekti pagal
agentūrų ir 4 ENIC/NARIC tinklų
projekto planą
centrai
kaip suplanuota projekto
koordinatoriaus Nyderlandų
ENIC/NARIC centro (NUFFIC)
kaip suplanuota projekto
koordinatoriaus Nyderlandų
ENIC/NARIC centro (NUFFIC)
kaip suplanuota projekto
koordinatoriaus Švedijos NARIC
(Swedish Council for Higher
Education)

EK ir valstybės
biudžeto lėšos

Jei projektas bus atrinktas, rezultatai bus pasiekti pagal
projekto planą

EK ir valstybės
biudžeto lėšos

Jei projektas bus atrinktas, rezultatai bus pasiekti pagal
projekto planą

EK ir valstybės
biudžeto lėšos

Jei projektas bus atrinktas, rezultatai bus pasiekti pagal
projekto planą

EK ir valstybės
biudžeto lėšos

RIZIKA, KURIAI ESANT SUPLANUOTOS VEIKLOS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS ARBA ĮVYKDYTOS IŠ DALIES
a) teisės aktų pasikeitimai mokslo ir studijų srityje, taip pat viešajame administravime;
b) personalo kaita Centre;
c) force majeure aplinkybės, įskaitant paskelbtas emidemijas ar pandemijas
d) darbuotojų nedarbingumas;
e) papildomai deleguotos funkcijos;
f) biudžetinio ir projektinio finansavimo galimi apribojimai;
g) užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros;
h) tiekėjų vėlavimai dėl sutarčių vykdymo, trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas laiku ir tinkamai.
i) veiklai organizuoti būtini nepriimti aukštesnės galios teisės aktai
j) teismų sprendimai

EKES SFAMIVSKVSLRVRSV grupėSAMSVSŠMSMTBRSURM-

SANTRUMPOS
Europos Komisija
Europs Sąjungos Struktūriniai fondai
Aukštosios mokyklos
Institucinio vertinimo skyrius
Kvalifikacijų vertinimo skyrius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Ryšių su visuomene grupė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Studijų vertinimo skyrius
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto
Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija

