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KAS NAUJO ĮVYKO SKVC 2016
METAIS
BENDRA APŽVALGA
Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) misija – prisidėti prie aukštojo mokslo kokybės gerinimo Lietuvoje
ir laisvo asmenų judėjimo pasaulyje. Misiją SKVC įgyvendina dvejopai: veikdama kaip išorinio kokybės
vertinimo agentūra (organizuojame studijų programų bei aukštųjų mokyklų vertinimus ir akreditavimą,
vykdome paskesnę veiklą, teikiame konsultacijas) bei kaip ENIC/NARIC centras (teikiame informaciją apie
švietimo sistemas, atliekame su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų pripažinimą bei kitas su tuo
glaudžiai susijusias veiklas).
Centras siekia būti įtakingu aukštojo mokslo kokybės idėjų kūrėju, diegėju ir skleidėju, todėl aktyviai
dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, formaliose ir neformaliose darbo grupėse (tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje), organizuoja viešus renginius ir prisideda prie kitų partnerių organizuotų renginių tiek Lietuvoje,
tiek užsienyje. Konsultuojame aukštąsias mokyklas – jų vadovybę dėl institucinio vertinimo, dėstytojus ir
administracijos atstovus savianalizių rengimo ir kitais kokybės užtikrinimo klausimais, taip pat dėl asmenų
su užsienyje įgytomis kvalifikacijomis priėmimo į studijas. Teikiame pasiūlymus dėl teisės aktų aukštojo
mokslo srityje tobulinimo. Centro atstovai dirba Europiniu ir nacionaliniu mastu suburtose įvairiose darbo
grupėse kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo klausimais, esame aktyvūs ir vertinami partneriai
tarptautiniuose projektuose.
2016 m. pradžioje pasibaigė pirmasis išorinis SKVC kaip įgaliotojo ENIC-NARIC tinklų nario Lietuvoje
veiklos vertinimas. Šis vertinimas vykdomas savanoriškai, remiantis dokumentu „SQUARE: pripažinimo
tinklų kokybės užtikrinimo sistema“ (angl. „SQUARE: System of Quality Assurance for the Recognition
Networks“). Centras parengė veiklos savianalizės suvestinę, po to SKVC vizitavo mišri Lietuvos ir užsienio
ekspertų grupė, kuri pateikė vertinimo išvadas. Išorinio veiklos vertinimo tikslas – užsienio kvalifikacijų
pripažinimą vykdančių ENIC-NARIC centrų kokybės užtikrinimo sistemos tolesnis vystymas pagal SQUARE
aprašomus 6 standartus: procedūros, kriterijai ir kokybės užtikrinimas; Į pareiškėją orientuotas
pripažinimas; Kokybė, priimtinumas ir autentiškumas; Vertinimo įrankiai ir ištekliai; Skaidrumas ir
informacijos teikimas; Tarptautinis bendradarbiavimas ir prisistatymas. SKVC veikla įvertinta labai gerai,
pateikta keletas rekomendacijų dėl tolesnio veiklos gerinimo. Šios rekomendacijos buvo aptartos su
darbuotojais, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokslo tarybos atstovais.
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Nuotraukoje – Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojai ir ENIC/NARIC veiklas vertinusi ekspertų grupė

Taip pat 2016 m SKVC atliko savo kaip išorinio kokybės užtikrinimo agentūros savianalizę ir ruošėsi
tarptautinės ekspertų grupės vizitui, kuris suplanuotas 2017 m. pradžioje. Siekdamas tiksliau įsivertinti ir
geriau projektuoti savo ateities veiklas, SKVC konsultavosi su įvairiais aukštojo mokslo kokybe
suinteresuotais socialiniais dalininkais: aukštųjų mokyklų, studentų, darbdavių atstovais.

Nuotraukose – Centro konsultacijų, atliekant savo kaip kokybės agentūros veiklos analizę, akimirkos dalyvaujant
aukštųjų mokyklų vadovais ir studentų atstovams

2016 m. aukštųjų mokyklų ir jų struktūrinių padalinių vadovams organizuota tarptautinė konferencija tema
„Tarptautiškumas ir kokybė: lyderystės svarba ieškant tinkamo balanso“. Konferencijoje pranešimus skaitė
dr. Robert Coelen iš Nyderlandų Stendeno taikomųjų mokslų universiteto (Stenden Hogeschool); dr. David
Cairns, „Academic Audit Associates“ direktorius (Jungtinė Karalystė); dr. André Hesselbäck iš Švedijos
ENIC/NARIC centro; dr. Christian Berthold, konsultantas iš CHE Consult GmbH (Vokietija). Renginyje kalbėta
apie pasaulines aukštojo mokslo plėtros tendencijas, įskaitant klastočių verslą, užsienio studentų
pritraukimo niuansus, taip pat ir tarptautiškumo veiklų kokybės užtikrinimą.

5

Patvirtinta Tarybos posėdyje, įvykusiame 2017-04-11 (protokolo Nr. TP-1 reg. Data - 2017-04-21)

Nuotraukoje – akimirka iš konferencijos „Tarptautiškumas ir kokybė: lyderystės svarba ieškant tinkamo balanso“

Darbdavių atstovams organizuotas susitikimas, siekiant aptarti svarbiausius įvairių darbdavių organizacijų
lūkesčius bei išsiaiškinti tolesnio bendradarbiavimo galimybes ir siekiant gerinti SKVC teikiamas viešąsias
paslaugas.
Centras organizavo šeštąjį jungtinį Baltijos šalių kokybės užtikrinimo agentūrų susitikimą Vilniuje, sulaukusį
rekordinio dalyvių skaičiaus. Pasak SKVC direktorės Noros Skaburskienės, šis susitikimas išskirtinis tuo, kad
pirmą kartą didesnis dėmesys buvo skiriamas profesinio mokymo kokybės užtikrinimui.

SKVC TARYBA IR VEIKLA
2016 m. šešerių metų kadenciją pradėjo eiti antroji Studijų kokybės vertinimo centro taryba, sudaryta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-5 (abėcėlės tvarka):
 Raimundas Balčiūnaitis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguotas atstovas;
 Laimutė Balodė, Lietuvos Respublikos Seimo deleguota atstovė;
 Paulius Baltokas, Lietuvos studentų sąjungos deleguotas atstovas;
 Jūras Banys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotas atstovas;
 Nadežda Filipova, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguota atstovė;
 Renaldas Jurkevičius, Lietuvos universiteto rektorių konferencijos deleguotas atstovas;
 Viktoras Senčila, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguotas atstovas;
 Roma Survilienė, Lietuvos kultūros ir meno tarybos deleguota atstovė;
 Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ deleguotas atstovas;
 Gediminas Vitkus, Lietuvos mokslo tarybos kartu su Lietuvos mokslų akademija deleguotas
atstovas;
 Albertas Žalys, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro deleguotas atstovas.
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2016 m. Taryba rinkosi į 7 posėdžius, kurių metu svarstė tiesiogiai su Studijų kokybės vertinimo centro
vykdomomis funkcijomis susijusius klausimus, taip pat ir platesnius aukštojo mokslo sisteminius klausimus.

Nuotraukose – akimirkos iš Centro Tarybos posėdžio

2016 m. I-ajį ketvirtį Taryba išsirinko pirmininką (prof. Renaldas Jurkevičius) ir pirmininko pavaduotoją (prof.
Viktor Senčila), nagrinėjo ir išsakė nuomones dėl 2016 m. darbo plano, taip pat susipažino su Centro 20142016 m. Strateginiu planu, Tarybos darbo reglamentu bei kitais veiklai svarbiais dokumentais.
II-ajį 2016 m. ketvirtį Taryba svarstė ir patvirtino Centro 2015 m. veiklos ataskaitą, aptarė 2015 m. iškeltų
Tarybos veiklos tikslų įgyvendinimą ir išsikėlė naujus tikslus 2016 m. Šio posėdžio metu Taryba susipažino su
Centro kaip Lietuvos ENIC / NARIC centro savianalizės ir išorinio vertinimo rezultatais bei svarstė Centro
kokybės užtikrinimo metodikų pataisas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Prezidentės inicijuotas pataisas
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme bei Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatų
ir gairių naująją redakciją (ESG – 2015), taip pat nagrinėjo Centro pateiktą viešinimo veiklų koncepciją.
2016 m. IV-ajį ketvirtį Taryba svarstė Centro 2017-2019 m. Strateginio plano projektą, dėl jo teikė pastabas
ir siūlymus, o juos įgyvendinus, šį planą patvirtino. Taip pat Taryba susipažino su Centro kaip kokybės
agentūros atliktos savianalizės suvestine bei į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sudarytą
konkurso komisiją Centro direktoriui išrinkti delegavo Tarybos narius bei apsvarsčiusi pritarė Centro 2017
m. darbo planui.

SKVC STRATEGIJA
Centras yra savarankiška biudžetinė organizacija, įkurta 1995 m. pradžioje, įgyvendinanti Lietuvos valstybės
mokslo ir studijų politiką savo kompetencijos ribose ir užtikrinanti Lietuvos studijų sistemos suderinamumą
su Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatomis.
Centro veiklos tikslas – skatinti Lietuvos aukštojo mokslo kokybę bei kokybės kultūrą, kurti palankias studijų
ir profesinės veiklos, laisvo asmenų judėjimo sąlygas.
Nuo pat įkūrimo pradžios Centras atlieka dvi pagrindines funkcijas – kokybės agentūros bei kvalifikacijų
pripažinimo centro. Centras:
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 Vykdo aukštųjų mokyklų ir jų studijų programų išorinį vertinimą, kurio pagrindu akredituojamos
aukštosios mokyklos ir jose vykdomos studijų programos. Vykdydamas šią veiklą, Centras tapo
patikima bei pripažinta aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra. Išoriniam vertinimui
pasitelkdamas Lietuvos ir užsienio ekspertus – akademikus, studentus bei profesinės veiklos
pasaulio atstovus – Centras prisideda prie sistemingo aukštojo mokslo kokybės gerinimo;
 Pripažįsta užsienyje įgytas vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijas bei vykdo kitas Lietuvos
ENIC/NARIC funkcijas. Tokio centro funkcijas Centras vykdo nuo 1999 metų ir yra sukaupęs didelę
šios srities patirtį, kuria dalijasi konsultuodamas ir teikdamas informaciją fiziniams ir juridiniams
asmenims apie užsienio kvalifikacijų akademinį ir profesinį pripažinimą, Lietuvos ir užsienio šalių
švietimo sistemas, dalinių studijų įskaitymą bei kitais klausimais.
Taigi, mūsų misija yra kurti palankias sąlygas aukštojo mokslo kokybės gerinimui Lietuvoje bei laisvam
asmenų judėjimui pasaulyje siekiant Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumo didinimo ir kvalifikacijų
aiškumo. Mūsų vizija: Centras – įtakingas aukštojo mokslo kokybės gerinimo ir tarptautiškumo didinimo
idėjų kūrėjas, diegėjas ir skleidėjas Lietuvoje ir Europoje.
Profesionalūs
Ir siekiantys
kokybės

Gerbiantys
ir
pasitikintys

Nepriklausomi
Ir
nešališki

Bendradarbiaujantys

Savo veikloje vadovaujamės šiomis vertybėmis
Kompetentingai ir veiksmingai vykdome funkcijas; siekdami savo veiklos kokybės, ją analizuojame, nuolat
mokomės ir dalijamės patirtimi. Esame savarankiška organizacija; veiklą vykdome skaidriai, viešai ir
objektyviai pagal iš anksto nustatytus ir skelbiamus kriterijus bei procedūras; sprendimus grindžiame faktais
ir jų vertinimu. Gerbiame valstybinę kalbą, asmenų ir institucijų pasirinkimą, įsiklausome į jų nuomonę,
siekiame padėti jiems tobulėti. Veiklą grindžiame partneryste organizacijos viduje bei su socialiniais
dalininkais Lietuvoje ir užsienyje.

KOKYBĖS IR TARPTAUTIŠKUMO IDĖJŲ GENERAVIMAS,
DIEGIMAS IR SKLAIDA PER TINKLAVEIKĄ
Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojai įtraukiami į įvairias tarpinstitucines darbo grupes ir
neformalias konsultacijas. Dalyvavimas jose svarbus įvairių suinteresuotųjų pusių interesų derinimui
aukštajame moksle, tinkamam teisiniam reglamentavimui nustatyti ir įgyvendinti, taip pat atspindi
skaidrumo, viešumo ir kolegialumo principų įgyvendinimą Lietuvos viešajame administravime.

SKVC kaip ekspertinė organizacija prisideda prie nacionalinių teisės
aktų, reglamentuojančių aukštojo mokslo studijas, kūrimo bei
tobulinimo bei aktyviai reiškiasi tarptautinėje erdvėje.

Centro atstovų įsitraukimas į europines darbo grupes ir projektus liudija jų dalykinį išmanymą ir pajėgumą
dalyvauti kuriant tarptautinei profesinei bendruomenei aktualius dalykus, jų kompetencijų pripažinimą šioje
bendruomenėje, taip pat atitinka Centro intencijas būti aktyviu tarptautinių profesinių bendrijų nariu.
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Tarptautinė veikla
Tarptautiškumas yra esminis Centro darbo bruožas, susijęs su SKVC kaip akademinės informacijos ir
pripažinimo centro bei SKVC kaip kokybės agentūros veikla. Centras yra paskirtas ENIC ir NARIC tinklų
atstovu Lietuvoje, dalyvauja šių tinklų organizuojamuose susitikimuose ir vykdomuose projektuose. Centras
taip pat yra kelių su aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo veikla susijusių organizacijų ir tinklų narys –
ENQA, INQAAHE, CEENQA, todėl pagal galimybes dalyvauja ir prisideda prie jų organizuojamų generalinių
asamblėjų, seminarų ir forumų, taip pat ir formalių projektų bei neformalių iniciatyvų.
2016 m. Centro Direktorė Nora Skaburskienė tęsė darbą CEENQA taryboje, o ENQA narių forume balandžio
mėnesį buvo išrinkta į ENQA tarybą – abi tarybos svarsto strateginius šių regioninių tinklų veiklos klausimus.
Be to, ENQA taryba sprendžia, ar kokybės agentūros išorinio vertinimo metu pademonstruota esminė
atitiktis ESG nuostatoms ir ar ekspertinio vertinimo rezultatai sudaro prielaidas agentūrai būti pilnateise
asociacijos nare.
Centro Direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė 2016 metais toliau dirbo Bolonijos proceso paskesnės
veiklos (BFUG) patariančiojoje grupėje tikslu padėti Baltarusijai vykdyti sutartus darbus integruojantis į
Europos aukštojo mokslo erdvę, kaip fiksuota Jerevano ministrų susitikime.
Kaip matyti iš bendrų Europinių tendencijų, vis didesnis dėmesys aukštajame moksle skiriamas akademinės
etikos ir sąžiningumo dalykams, todėl šiuo aspektu yra svarbus Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjos
Ievos Vaiciukevičienės įsitraukimas į Europos Tarybos sutelktą ir globojamą ETINED tinklą (angl. PanEuropean Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education) ir dalyvavimas šios Platformos
nacionalinių ekspertų plenarinėse sesijose.
Nora Skaburskienė ir Kristina Sutkutė dalyvavo tarptautiniu lygmeniu sudarytose darbo grupėse, skirtose
skatinti bendradarbiavimą tarp Europos ir Azijos šalių (angl. Asia-Europe Meeting of Ministers of Education
– ASEM) kokybės užtikrinimo srityje ir numatyti konkrečias priemones Europos ir Azijos regionų
bendradarbiavimo kvalifikacijų pripažinimo srityje deklaracijos (angl. Recognition Bridging Declaration)
įgyvendinimui.
2016 metais keturi Centro darbuotojai buvo įsitraukę į šešių ENQA darbo grupių veiklą.
 Darbą baigė grupė, nagrinėjusi išorinio kokybės vertinimo poveikį aukštųjų mokyklų veiklai. Šios
grupės veikloje dalyvavusi Nora Skaburskienė prisidėjo prie ataskaitos rengimo, kuri paskelbta
ENQA tinklapyje1. Ataskaitoje nagrinėjama, kaip kokybės agentūros galėtų matuoti kokybės
užtikrinimo daromą poveikį aukštosioms mokykloms bei kokius įrankius galėtų tam pasitelkti.
 Darbą užbaigė nuo 2013 metų veikusi grupė dėl Kokybės agentūrų personalo plėtros, kur ketverių
metų eigoje dalyvavo keletas Centro darbuotojų. 2016 metų pradžioje suorganizuotame
baigiamajame sklaidos seminare Glosteryje (Jungtinė Karalystė) Aurelija Valeikienė skaitė
pranešimą, vedė diskusiją. Pagrindinis grupės rezultatas – Kokybės užtikrinimo specialisto
kompetencijų modelis2, tai įrankis, skirtas kokybės agentūroms naujų darbuotojų atrankai, taip pat
jų mokymui ir karjeros planavimui.
 Darbą taip pat baigė grupė, nagrinėjusi išskirtinės kokybės aukštajame moksle klausimus. Grupės
darbe pastaruosius metus dalyvavusi Eimantė Bogdan parengė apžvalgą, kuri publikuota SKVC
tinklapyje3 ir specialiame SKVC aukštojo mokslo vertinimo apžvalgų rinkinyje4.

1
2
3

http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2016/05/Impact-WG-Final-Report.pdf
http://www.enqa.eu/indirme/papers-and-reports/occasional-papers/ENQA%20Competencies%20Framework.pdf

http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/I%C5%A1skirtin
%C4%97s%20kokyb%C4%97s%20atskirose%20srityse%20ap%C5%BEvalga.pdf
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 Toliau dirbo grupė dėl kokybės užtikrinimo ir kvalifikacijų pripažinimo susiejimo. Jos veikloje
dalyvavusi Aurelija Valeikienė prisidėjo prie klausimyno kokybės agentūrų atstovams rengimo.
Surinkti atsakymai bus analizuojami, pristatyti renginyje 2017 m. ir panaudojami 2016 m. gale
pradėtame vykdyti Erasmus+ programos projekte LIREQA (Akademinio pripažinimo ir kokybės
užtikrinimo susiejimas).
 Į naujai suburtos grupės „E-mokymosi kokybės užtikrinimas“ veiklą įsitraukė Nora Skaburskienė ir
Pranas Stankus.
 Nuolatinėje grupėje dėl Kokybės agentūrų vidinės kokybės tobulinimo ir ESG5 nuostatų
įgyvendinimo dirbanti Aurelija Valeikienė analizavo pirmuosius kokybės agentūrų vertinimo pagal
atnaujintas ESG rezultatus, vedė ENQA ekspertų mokymus, teikė siūlymus ENQA Tarybai vertinimo
nuoseklumui užtikrinti.
SKVC darbuotojai kaip ekspertai prisidėjo prie kitų Europos kokybės agentūrų įgyvendinamų tarptautinių
projektų veiklų Armėnijoje, taip pat konsultavo Gruzijos kokybės agentūrą šiai pertvarkant savo vykdomų
vertinimų procedūras.
Kaip ir kasmet, grupė Centro darbuotojų plėtė kompetencijas jungtiniame ENIC ir NARIC tinklų bei
atskirame metiniame NARIC atstovų susitikime, taip pat ENQA ir CEENQA narių forumuose.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Lietuvoje
Nuolatiniai darbiniai ryšiai Centrą sieja su studentus vienijančiomis organizacijomis (Lietuvos studentų
sąjunga, Vilniaus universiteto studentų atstovybe), taip pat darbdaviais ir juos vienijančiomis
organizacijomis. Kartu su Švietimo mainų paramos fondu 2016 m. kovo mėnesį rengta Bolonijos proceso
įgyvendinimui Lietuvoje skirtą konferencija. Centras taip pat bendradarbiauja su Lietuvos kokybės vadybos
ir inovacijų asociacija (LKVIA), kuri turi skyrių, vienijantį aukštųjų mokyklų kokybės vadybos specialistus.
Siekiant paskatinti išskirtinę kokybę, kartu su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga Centras 2016 m.
dalyvavo atrenkant ir apdovanojant geriausių magistro darbų ir geriausių disertacijų autorius.
Duomenis apie studijų programų akreditavimą teikiame Švietimo informacinių technologijų centrui (ITC) bei
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO), nuolat keičiamės
informacija su Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK), Lietuvos kolegijų direktorių konferencija
(LKDK) ir dalyvaujame jų posėdžiuose. MOSTA teikia Centrui duomenis apie aukštųjų mokyklų realiuosius
išteklius, Lietuvos mokslo taryba (LMT) – apie doktorantūros vietų skaičių ir mokslinės produkcijos
formaliojo vertinimo rezultatus, kas yra svarbu institucinio vertinimo procese. Organizuodamas institucinius
vertinimus Centras taip pat kreipiasi į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
tarnybą, prašydamas pateikti išvadą apie akademinės etikos užtikrinimo praktiką konkrečiose institucijose).
Iš Valstybės saugumo departamento gauname duomenis, kurie labai reikšmingi vertinant asmenis,
norinčius įsteigti naują aukštąją mokyklą ar jos filialą.
Centro atstovai dalyvavo daugelyje svarstymų Švietimo ir mokslo ministerijoje, taip pat Lietuvos
Respublikos Seime (įskaitant Švietimo tarybos ir Aukštojo mokslo tarybos posėdžius) dėl teisinio
reglamentavimo tobulinimo, atsižvelgiant į 2016 m. birželio 29 d. priimtą Mokslo ir studijų įstatymą ir su
juo susijusius teisės aktus, tvirtinamus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos –
dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms apibrėžimo, studijų klasifikacijos, vertinimo ir akreditavimo
tvarkų ir kt.

4

http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/31888%20SKV
C%20Auk%C5%A1tojo%20mokslo%20vertinimo%20ap%C5%BEvalg%C5%B3%20rinkinys%20LT.PDF
5
Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairės ir nuostatos (angl. Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area –ESG)
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2016 m. Aurelija Valeikienė toliau dirbo Centrinio profesinio komiteto sudėtyje, patvirtintoje Kvalifikacijų ir
profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus. Tai kolegiali, bendradarbiavimo pagrindu veikianti
patariamoji institucija, koordinuojanti strateginius kvalifikacijų sistemos formavimo klausimus. Daugiausiai
laiko užėmė atskirų institucijų teikiamų paraiškų vertinimas, joms siekiant įgyti teisę vertinti asmens įgytas
kompetencijas. Taip pat darbuotoja įtraukta į Švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytą komisiją teikti
išvadoms ir siūlymams dėl teisės aukštosioms mokykloms vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį
pripažinimą suteikimo, taip pat dėl komisijoje Lietuvos mokslo tarybos užsienyje įgytų mokslo (meno)
daktaro laipsnių vertinimo metodikos keitimo.
Almantas Šerpatauskas toliau dalyvavo Tarptautinių studijų komisijos posėdžiuose. Šios užduotis – teikti
siūlymus dėl Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, vykstančių studijoms, mokslinėms stažuotėms
užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijose pagal tarptautines sutartis ir susitarimus. Taip pat dirbo LR
Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytų darbo grupių siūlymams dėl studijų programų išorinio vertinimo ir
akreditavimo teisiniam reglamentavimui tobulinti, bei dėl naujos studijų klasifikacijos parengimo ir dėl
esminių aukštojo mokslo rodiklių nustatymo.
Į Nacionalinę reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybą iš Centro yra pasiūlyta Rima
Žilinskaitė, Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, o šio skyriaus vedėja Giedra Katilauskienė
yra deleguota į Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinę komisiją. Abi komisijos
sudarytos Lietuvos Respublikos Ūkio ministro.
Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Sutkutė įsijungė į Švietimo mainų paramos
fondo koordinuojamą startuojantį nacionalinės aprėpties projektą „Į studentą orientuoto mokymosi,
mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“, kuris skirtas tolesniam Bolonijos proceso įsipareigojimų
įgyvendinimui Lietuvoje.
Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Saruolienė yra Centro deleguota atstovė ir
dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinės
kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos posėdžiuose.

SKVC KOMANDA
Nepriklausoma profesionalų komanda, spinduliuojanti pagarba ir pasitikėjimu, bei į kokybę ir
bendradarbiavimą orientuotas nešališkas požiūris į procesus ir procedūras: tai SKVC vertybės, kurias įstaiga
ir jos komanda nuolatos puoselėja, kurdama palankias sąlygas aukštojo mokslo kokybės gerinimui Lietuvoje
bei laisvam asmenų judėjimui pasaulyje siekiant Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumo didinimo ir
kvalifikacijų aiškumo.
Visi Centro valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Dauguma yra įgiję
antros pakopos arba jai prilygintą kvalifikaciją, vienas valstybės tarnautojas - įgijęs mokslų daktaro laipsnį.
Kolektyvas yra gana jaunas – bendras čia dirbančių amžiaus vidurkis 2016 metais buvo 33 metai. 2016 m.
gruodžio 31 d. 86 proc. viso Centro kolektyvo sudarė moterys, 14 proc. – vyrai; du trečdalius vadovaujančių
įstaigos pareigų (direktorius, skyrių vedėjai, direktoriaus pavaduotojas) ėjo moterys, vieną trečdalį – vyrai.
2016 m. pabaigoje nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose buvo 7 darbuotojos.

Mūsų stiprybė - profesionalūs darbuotojai
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Nuotraukoje – Centro darbuotojai ant Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos laiptų

2016 m. Centre buvo 28 pareigybės (iš jų 27 valstybės tarnautojai ir 1 pagal darbo sutartį dirbantis
darbuotojas). Centro 2016 m. vykdomų Europos Sąjungos Struktūrinio fondo lėšomis finansuojamų
projektų (,,Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“ ir ,,Akademinio pripažinimo
sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)“) veiklose 2016 m. pabaigai dirbo 32 darbuotojai.
Siekiant užtikrinti optimalų skaičių personalo, kuris yra motyvuotas ir nuolatos plečia bei gilina
kompetencijas, 2016 m. daug dėmesio buvo skiriama:
 valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetencijų tobulinimui (įvyko du vidiniai - komandos
formavimo ir streso valdymo - mokymai, 12 SKVC narių savo žinias gilino išoriniuose
kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir gavo pažymėjimus);
 motyvavimo sistemos sukūrimui (paruoštas Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, motyvavimo tvarkos aprašo projektas);
 personalo atrankai (organizuota 15 atrankų/konkursų į laisvas pozicijas).

FINANSAI
Pajamos
Centro lėšų šaltiniai:
 planinės valstybės biudžeto lėšos 68 proc.;
 projektų lėšos 38 proc.

2016 metais Centro pajamų dalį sudarė 31,6 proc. iš valstybės
biudžeto ir 68,4 proc. iš projektų
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Centro pajamos 2016 metais sudarė 1729,7 tūkst. Eur. Planiniai valstybės biudžeto asignavimai, įskaitant
patikslinimus, skirti studijų ir mokslo plėtrai programai įgyvendinti, sudarė 546,6 tūkst. Eur, arba 31,6 % nuo
visų pajamų, 1183,1 tūkst. Eur gauta iš įvairių šaltinių projektinės veiklos vykdymui, arba sudarė 68,4 %
Centro pajamų.
Pajamos gautos 2016 metais, vykdant projektinę veiklą, lyginant su 2015 metų projektinei veiklai gautomis
lėšomis sumažėjo 19,6 %, arba 694,4 tūkst. Eur. Pajamų sumažėjimą 19,6 %, arba 694,4 tūkst. Eur 2016
metais nulėmė sumažėjęs Centro vykdomų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektų skaičius,
kas sąlygojo mažesnį finansavimą.
Pažymėtina, kad 2016 m. planinės valstybės biudžeto lėšų pajamos, įskaitant patikslinimą, lyginant su 2015
m. padidėjo 58,5 tūkst. Eur, arba 12,0 %, tačiau nepasiekė 2006 m. lygio (643,2 tūkst. Eur).

Išlaidos
Išlaidų pavadinimas
Nuolatinių Centro darbuotojų
darbo užmokestis
Socialinis draudimas
Transporto išlaikymas
Komandiruotės
Centro funkcionavimas
Pagrindinė veikla
Iš viso asignavimų:

Suma

%
nuo visų
išlaidų

252,0

46,1

78,0
1,9
13,1
200,7
0,9
546,6

14,3
0,3
2,4
36,7
0,2
100,0

1 pav. Centrui skiriamų valstybės biudžeto išlaidų

ES SF koordinuojami projektai
2016 m. Centras tęsė dviejų stambių projektų vykdymą, kurių finansavimui buvo skirtos Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšos pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Stebėsenos,
išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“:
 „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas“ (AMIS-3), kuriuo siekiama stiprinti
aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemą;
 „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas“ (KAPRIS-2), kurio tikslas – vystyti su aukštuoju
mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemą ir optimizuoti kvalifikacijų
vertinimo procesą.

Centras, vykdant ES SF projektinę veiklą 2016 m., išleido
Išlaidų pavadinimas

Suma

Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2),
Europos socialinis fondas
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas
(AMIS-3), Europos socialinis fondas
Iš viso išlaidų:

163693,47
870562,61
1034255,78

2 pav. Išlaidų Centre išsidėstymas pagal projektus
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Palankių laisvo asmenų
judumo sąlygų kūrimas
UŽSIENIO KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS
Kreipimųsi srautai ir apimtys
2016 metais Centre gautos 3549 paraiškos dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo. 55 proc. šių
paraiškų (1939) pateikta dėl kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą, pripažinimo. 45 proc. paraiškų
(1610) sudaro pateiktosios dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų.
Gaunamų paraiškų skaičius nuosekliai auga. 2016 m. gautų paraiškų skaičius, lyginant su 2015 metais išaugo
17 proc., su 2014 m. – 12 proc., o palyginus su 2013-2012 metais – atitinkamai net 46 ir 93 proc.

3 pav. 2012-2016 metais gautos paraiškos dėl teisę į aukštąjį mokslą teikiančių (VMK) ir aukštojo mokslo (AMK) kvalifikacijų
pripažinimo

2016 metais besikreipiančiųjų dėl užsienio kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą, asmenų srautą,
kaip ir kasmet, sąlygojo bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas terminai: daugiausia pareiškėjų
kreipėsi vasaros mėnesiais (šiuo periodu per mėnesį sulaukta 331-426 paraiškų). Spalio-gruodžio mėnesiais
paraiškų skaičiaus augimą įtakojo Bangladeše įgytų kvalifikacijų gausa. Kalbant apie visus metus, mažiausias
per mėnesį gautų paraiškų skaičius – 187, didžiausias – 426.
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4 pav. 2016 metais per mėnesį gautos paraiškos dėl teisę į aukštąjį mokslą teikiančių (VMK) ir aukštojo mokslo (AMK) kvalifikacijų
pripažinimo

Paraiškų dėl pripažinimo nagrinėjimo rezultatai
2016 metais dirbta su 3549 naujų paraiškų dėl akademinio pripažinimo, priimti 2581 sprendimai dėl
akademinio pripažinimo, 240 paraiškų nagrinėjimas buvo nutrauktas. Apie įtariamus klastojimo atvejus
buvo pranešta policijai.
Sprendimai dėl akademinio pripažinimo
Nagrinėjimas nutrauktas
asmens prašymu

2581
17

asmuo kreipėsi pakartotinai

23

įtariamas klastojimo atvejis

49

nesutampa informacija

37

kvalifikacija nėra SKVC vertinimo objektas

92

panašios kvalifikacijos Lietuvoje nėra teikiamos

22

240

5 lentelė. 2016 m. Centro priimti sprendimai nutraukti paraiškos dėl kvalifikacijos pripažinimo nagrinėjimą

Nors visiško tapatumo tarp 2016 m. gautų paraiškų ir priimtų pripažinimo sprendimų negali būti, nes dalis
pripažinimo sprendimų priimti dėl ankstesniais metais pateiktų paraiškų (asmenys nagrinėjimui trūkstamus
dokumentus gali pateikti per vienerius metus), o dalis 2016 pačioje metų pabaigoje pateiktų paraiškų
nespėtos išnagrinėti 2016 metais, priimtų pripažinimo arba nutraukimo sprendimų skaičius yra 20 proc.
mažesnis, nei gautų paraiškų. Tai reiškia, kad didelė dalis asmenų nepateikė pilnai sukomplektuotų paraiškų
arba neskuba teikti pripažinimui reikalingų dokumentų.

Sprendimai dėl akademinio pripažinimo
2016 metais priimti 2581 sprendimai dėl akademinio pripažinimo rodo šiek tiek didesnį, nei 5 procentų
augimą, lyginant su 2015 metais, bet tai yra 40 proc. daugiau, nei 2012 metais ir sudaro didžiausią skaičių
per pastaruosius 5 metus.
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6 pav. 2012-2016 metais priimtų Centro sprendimų dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo skaičius

Daugiau, nei pusė visų kvalifikacijų, dėl kurių buvo priimti pripažinimo sprendimai, sudaro kvalifikacijos
teikiančios teisę į aukštąjį mokslą – brandos atestatui prilyginta 52 procentai kvalifikacijų.
Likusi dalis yra aukštoji mokslo kvalifikacijos, kurių didesniąją dalį sudaro pirmosios pakopos kvalifikacijos
(bakalauras ir profesinis bakalauras). Antrosios pakopos kvalifikacijos sudaro apie 20 proc. visų priimamų
sprendimų. Pažymėtina, kad regione vykusių ir tebevykstančių Bolonijos procesų pasekmė yra šiais metais
stipriai sumažėjęs kvalifikacijų, prilygintų vientisosioms studijoms, skaičius (9 proc., lyginant su 22 proc.
2015 metais).

7 pav. 2016 metais visų įvertintų kvalifikacijų pasiskirstymas pagal prilyginimą Lietuvos kvalifikacijoms

Akademinio pripažinimo sprendimų tipai
Tais atvejais, kai besąlyginis pripažinimas dėl švietimo sistemų skirtumų ar kitų priežasčių nėra galimas,
svarstomas alternatyvus pripažinimo sprendimas (su papildomais reikalavimais ir (ar) ribojamai). Ir tik
išskirtiniais atvejais, kai joks kitas sprendimas nėra galimas, kvalifikaciją atsisakoma pripažinti, t.y. ji nėra
prilyginama nė vienai iš Lietuvoje teikiamų kvalifikacijų.
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Sprendimų tipai

Priimti sprendimai

Pripažinti

2077

80,5 proc.

Pripažinti su papildomais reikalavimais ir (ar) ribojant teises

468

18 proc.

Nepripažinti

36

1,5 proc.

8 lentelė. 2016 metais Centro priimtų sprendimų pasiskirstymas pagal sprendimų tipus

Didžiajai daliai kvalifikacijų (80,5 proc.) Lietuvos sistemoje buvo surastas atitikmuo ir jos buvo pripažintos.
Alternatyvūs pripažinimo sprendimai apimantys pripažinimą su papildomais reikalavimais (pvz. papildomai
baigtomis studijomis, išlaikytais egzaminais ar kitu žinių ir gebėjimų patikrinimu) ir pripažinimą suteikiant tik
tam tikras teises (pvz. studijuoti tik tam tikro tipo ar krypties programose) sudaro apie 18 proc. visų
priimamų sprendimų. Nepripažinimo sprendimai sudaro 1,5 proc. visų sprendimų.
Pažymėtina, kad ne visais atvejais ir priimti pripažinimo sprendimai atitinka asmenų lūkesčius, pvz.
kvalifikacija gali būti prilyginta profesinio bakalauro, o ne bakalauro kvalifikacijai arba magistro kvalifikacijos
iš kai kurių sistemų gali būti prilygintos bakalauro kvalifikacijoms Lietuvoje. Visais atvejais kvalifikacija
prilyginama savo kokybe, apimtimi, turiniu, paskirtimi ir pasiektais studijų rezultatais panašiausiai
kvalifikacijai Lietuvoje.
Sprendimas pripažinti kartu su papildomais reikalavimais priimamas tais atvejais, kai švietimo sistemų
skirtumai gali būti kompensuojami papildomomis studijomis ar žinių ir gebėjimų patikrinimu. Dažniausiai
minėto sprendimo priėmimą lėmė kokybės bei apimties (trukmės) esminiai skirtumai. Dažniausiai toks
sprendimas priimtas, kai:
 įgyta vidurinio ugdymo kvalifikacija, suteikta po baigtos 10-ies ar net 9-erių metų bendrojo ugdymo
programos; tokios kvalifikacijos tam tikru laikotarpiu buvo teiktos kai kuriose posovietinėse šalyse
(Kazachstane, Ukrainoje, Uzbekistane);
 asmens pasiekimai yra žemesni, nei kad reikalaujama studijoms; tokie atvejai nustatyti
individualioms vidurinio mokslo kvalifikacijoms, įgytoms Bangladeše, Egipte, JAV, Kinijoje, Kongo
Demokratinėje Respublikoje, Turkijoje;
 mokymosi rezultatai nėra aiškūs arba patikimi dėl problemų susijusių su mokymosi kokybe ar dėl
kitų aplinkybių (Afganistanas, Nigerija).
Sprendimas pripažinti ir suteikti tik tam tikras teises dažniausiai priimtas nustačius esminius skirtumus dėl
paskirties ir (ar) turinio. Šis esminiai skirtumai nustatomi tuomet, kai kvalifikacijos paskirtis kilmės šalyje yra
siauresnė, nei atitinkamos kvalifikacijos Lietuvoje, pvz., kvalifikacija teikia teisę stoti tik į atitinkamos
krypties ar atitinkamo tipo studijų programas. Įprastai šis sprendimas priimamas įgijusiems profesines
kvalifikacijas, teikiančias teisę į aukštąjį mokslą. Tokie sprendimai priimti dėl kvalifikacijų, įgytų Bangladeše,
Indijoje, Irane, Jungtinėje Karalystėje ir t.t.
Sprendimas nepripažinti kvalifikacijos lygiaverte jokiai Lietuvoje teikiamai kvalifikacijai priimamas tik
išskirtiniais atvejais. Dažniausiai pripažinimas nėra galimas dėl didelių skirtumų tarp kvalifikacijų turinio ir
paskirties tam tikro tipo kvalifikacijoms teikiamoms Bangladeše ir Indijoje. Visgi, šis sprendimas priimtas ir
nustačius esminį skirtumą dėl studijų kokybės, kai visos ar dalis studijų įgyvendintos Lietuvoje neturint
leidimo atitinkamai veiklai. 2016 metais buvo keletas atveju, kai atsisakyti pripažinti Jungtinėje Karalystėje
suteiktas aukštojo mokslo kvalifikacijas, kurios netenkina minimalių Bolonijos aukštojo mokslo erdvėje
keliamų reikalavimų.
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Kvalifikacijų, dėl kurių pripažinimo kreiptasi, kilmės regionai ir
šalys
Daugiausiai visų gautų pripažinimui kvalifikacijų įgytos Azijos regione (46 proc.) bei Europos regione (43
proc.). Trečioje ir ketvirtoje atitinkamai vietose yra Afrika (7 proc.) ir Amerika (3 proc.). Tarptautinės
kvalifikacijos, kurių didžiąją dalį sudaro jokiai šaliai nepriskiriamas Tarptautinis bakalaureatas, sudaro 1
proc. visų kvalifikacijų. Iš Australijos gautos tik trys kvalifikacijos.

9 pav.2016 metais Centre visų gautų užsienio kvalifikacijų skaičiaus pasiskirstymas pagal pasaulio regionus

Azijoje ir Afrikoje įgytos kvalifikacijos bendrai sudaro 53 proc. visų gautų kvalifikacijų. Šių šalių atveju dėl
kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą, kreiptasi keliskart daugiau nei dėl aukštojo mokslo
kvalifikacijų pripažinimo. Pvz., kreipimųsi dėl tokių kvalifikacijų iš Bangladešo ar Indijos skaičius yra 4 kartus
didesnis, nei dėl šių šalių aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo. Kitokia tendencija yra pastebima su
Europos regionu. Šiuo atveju dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo kreiptasi 2 kartus daugiau nei dėl
kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą, pripažinimo.
Kalbant apie 2016 m. gautų pripažinimui kvalifikacijų bendro skaičiaus pasiskirstymą pagal šalis, pirmą vietą
užima kvalifikacijos iš Bangladešo (20 proc.), po to rikiuojasi Indija, Baltarusija, Ukraina ir Rusija.

10 pav. 2016 m. bendro gautų kvalifikacijų skaičiaus pasiskirstymas pagal šalis, pirmasis penketukas

Kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą, didžiąją dalį sudarė Bangladeše įgytosios. Toliau rikiuojasi (28
proc.) Indija, Baltarusija, Nigerija, Ukraina.
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11 pav. 2016 metais gautų kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą (VMK), pasiskirstymas pagal šalis, pirmasis penketukas

Aukštojo mokslo kvalifikacijų atveju pirmajame penketuke pirmiausiai rikiuojasi Europos šalys (Ukraina,
Rusija, Jungtinė Karalystė, Baltarusija), penktąją vietą užima kvalifikacijos iš Bangladešo.

12 pav. 2016 metais pateiktų aukštojo mokslo kvalifikacijų (AMK) pasiskirstymas pagal šalis, pirmasis penketukas

Toliau išlieka tendencija, kad kreipiamasi dėl kvalifikacijų iš labai įvairių šalių. 2016 m. gauta kvalifikacijų iš
96 šalių. Aukštojo mokslo kvalifikacijų atveju šalių įvairovė didesnė (kitos šalys sudaro 42 proc.) nei
kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą, atveju.
2016 m. gautų kvalifikacijų skaičius iš Azijos regiono (46 proc.) pirmą kartą per 2012-2016 m. laikotarpį
pralenkė kvalifikacijų skaičių iš Europos regiono (43 proc.). Šiuos pokyčius lėmė 2016 m. ypač suaktyvėjusi
tarpininkų/agentų veikla Indijoje ir Bangladeše. 2016 metais, dėl aktyvios agentų veiklos, dešimt kartų
išaugo kvalifikacijų iš Bangladešo skaičius, ir keturis kartus išaugo kvalifikacijų skaičius iš Indijos skaičius.
Kvalifikacijos iš Bangladešo sudaro 42 proc. ir kvalifikacijos iš Indijos sudaro 34 proc., kalbant apie visą
bendrą iš Azijos regiono kvalifikacijų skaičių.
Didžiausią dalį besikreipusių dėl Europos šalyse įgyto išsilavinimo sudaro Baltarusijoje (23proc.), Ukrainoje
(21 proc.) Rusijoje (18 proc.) įgytas išsilavinimas. Jungtinėje Karalystėje įgyto išsilavinimo dalis sudaro 15
proc. visų Europos regione įgytų kvalifikacijų. Dėl išaugusio Bangladešo kvalifikacijų skaičiaus, 2016 m. iš
teisę į aukštąjį mokslą teikiančių kvalifikacijų penketuko, pirmą kartą per pastaruosius penkerius metus,
iškrito Rusija. Dėl tos pačios priežasties, aukštojo mokslo kvalifikacijų atveju, Lenkija iškrito iš pirmojo
penketuko. Sumažėjo besikreipiančių dėl Nigerijoje įgytų teisę į aukštąjį mokslą teikiančių kvalifikacijų
įvertinimo, tačiau ši šalis vis dar išlieka pirmajame penketuke. 2016 m., lyginant su 2015 m., pastebima
bendra tendencija: trečdaliu sumažėjo paraiškų, dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų, įgytų Rusijoje, Ukrainoje
ir Baltarusijoje, pripažinimo.
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13 pav. 2012-2016 metais gautų kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą (VMK), skaičius, pirmasis penketukas

14 pav. 2012-2016 metais gautų aukštojo mokslo kvalifikacijų (AMK) skaičius, pirmasis penketukas

Kvalifikacijų turėtojų pilietybė
Pagal 2016 metais Centrui pripažinti pateiktų užsienio kvalifikacijų turėtojų pilietybę, pirmąjį penketuką
sudaro Bangladešo, Lietuvos, Indijos, Baltarusijos, Ukrainos piliečiai.

15 pav. Besikreipusių dėl pripažinimo 2016 metais pilietybė, pirmasis penketukas

Iš Europos Sąjungos šalių (be Lietuvos) daugiausiai kreipėsi Latvijos ir Lenkijos piliečiai. Europos Sąjungos
šalių (be Lietuvos) piliečiai sudaro apie 2 proc. visų besikreipusių.
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Besikreipusių dėl kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą, daugiausia (29 proc.) sudarė Bangladešo
piliečiai bei Indijos, Baltarusijos, Lietuvos bei Nigerijos piliečiai. Palyginus su 2015 metais, išaugo pareiškėjų
iš ir Indijos skaičius. Tuo tarpu didžioji dalis pareiškėjų, siekusių aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo,
buvo Lietuvos piliečiai. Jie sudaro 32 proc. visų besikreipusiųjų. Į penketuką pagal pilietybę taip pat įeina
Ukrainos, Bangladešo, Baltarusijos bei Indijos piliečiai.

16 pav. Dėl teisę į aukštąjį mokslą teikiančių kvalifikacijų (VMK) pripažinimo 2016 m. besikreipusių pilietybė, pirmasis penketukas

17 pav. Dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų (AMK) pripažinimo 2016 m. besikreipusių pilietybė, pirmasis penketukas

Lietuvos piliečių įgytų kvalifikacijų kilmės šalys
Jungtinė Karalystė (JK), Rusija, Lenkija, Tarptautinis Bakalaureatas (TB) bei Jungtinės Amerikos Valstijos
(JAV) – tai pirmąjį penketuką sudarančios šalys, kuriose Lietuvos piliečiai įgijo kvalifikacijas, dėl kurių
įvertinimo ar akademinio pripažinimo kreipėsi į Centrą.

18 pav. Lietuvos piliečių įgytų ir 2016 m. pripažinimui pateiktų kvalifikacijų kilmės šalys, pirmasis penketukas

Teisę į aukštąjį mokslą teikiančių kvalifikacijų, dėl kurių pripažinimo jų turėtojai – Lietuvos piliečiai kreipėsi
2016 m., didžiąją dalį sudaro Tarptautinio bakalaureato diplomai, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Rusijoje ir
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Airijoje įgytos kvalifikacijos. Aukštojo mokslo kvalifikacijų atveju taip pat daugiausia kvalifikacijų įgyta
Europoje: Jungtinėje Karalystėje, Rusijoje, Lenkijoje, Danijoje, Baltarusijoje.

VMK
23%

26%

TB
JK
JAV
Rusija

8%

21%

Airija
Kitos šalys

11%
11%

19 pav. Lietuvos piliečių įgytų ir 2016 m. pripažinimui pateiktų teisę į aukštąjį mokslą teikiančių kvalifikacijų (VMK) kilmės šalys,
pirmasis penketukas

20 pav. Lietuvos piliečių įgytų ir 2016 m. pripažinimui pateiktų aukštojo mokslo kvalifikacijų (AMK) kilmės šalys, pirmasis penketukas

Pažymių pervedimas ir dalykų atitikmenų nustatymas
Pažymių pervedimą Centras atlieka vadovaudamasis parengta metodika, suderinta su Švietimo ir mokslo
ministerija. Pažymiai pervedami ir dalykų atitikmenys nustatomi, remiantis Centro surinktais ir
susistemintais duomenimis apie užsienio šalių pasiekimų vertinimo sistemas. Kiekvienais metais turima
informacija peržiūrima ir atnaujinama, papildoma pagal poreikį. Viešai, Centro svetainėje skelbiama
pažymių pervedimo praktika: http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/pazymiupervedimas. Esant poreikiui praktika tobulinama.
Centras pažymių pervedimą bei dalykų atitikmenų nustatymą atlieka, kai teisę į aukštąjį mokslą teikianti
užsienio kvalifikacija pripažįstama kaip lygiavertė Lietuvoje teikiamai vidurinio mokslo kvalifikacijai bei
ketinama stoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. Visais kitais atvejais
pažymių pervedimą atlieka mokykla, kurioje norima mokytis ar studijuoti. Centras konsultuoja aukštąsias
mokyklas pažymių pervedimo klausimais, kai tokie klausimai iškyla.
2016 metais Centre gauti 122 prašymai dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo. Parengta 115
pažymų. Septyni prašymai nebuvo išnagrinėti, kadangi sprendimas dėl kvalifikacijos pripažinimo dėl
atitinkamų priežasčių nebuvo priimtas (pvz., kvalifikacija nebuvo vertinimo objektas Centre arba nebuvo
pateikti kvalifikacijos pripažinimui reikalingi dokumentai bei kt.) arba kvalifikacija buvo pripažinta tik kartu
su papildomais reikalavimais.
Daugiau, nei du trečdaliai 2016 metais visų besikreipusių kvalifikacijas įgijo šiose šalyse: Lenkijoje (14%), JAV
(12%), Airijoje (12%), Jungtinėje Karalystėje (11%), Baltarusijoje (10%) ir Rusijoje (10%).
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Iš viso 2016 metais atitikmenys nustatyti ir pažymiai pervesti kvalifikacijoms, įgytoms 23 skirtingose šalyse.
Tendencijos per paskutiniuosius penkerius metus lieka panašios kaip ir ankstesniais metais: pagrindinį
besikreipiančiųjų srautą 2016 m. sudarė pareiškėjai, įgiję išsilavinimą Lenkijoje, JAV, Airijoje. Tačiau 2016
metais kreipėsi šiek tiek daugiau nei ankstesniais metais asmenų, įgijusių išsilavinimą Jungtinėje Karalystėje,
bet sumažėjo asmenų, įgijusių išsilavinimą JAV, Baltarusijoje, taip pat šiek tiek ir Lenkijoje, Airijoje, Rusijoje.
2016 m. Rusija ir Baltarusija dalinasi penktąją vietą pirmajame šalių penketuke.

21 pav. 2012-2016 m. gautos paraiškos dėl atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo, pirmasis penketukas

Aukštųjų mokyklų priimamų akademinio pripažinimo
sprendimų stebėsena
2012 metais buvo pradėtas užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos decentralizavimas.
2015 metų balandžio 24 d. pirmieji du Lietuvos universitetai – Vilniaus universitetas ir Vilniaus Gedimino
technikos universitetas, 2016 metų kovo 16 d. trečiasis Lietuvos universitetas – Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas – gavo Švietimo ir mokslo ministerijos leidimą vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su
aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas,
akademinį pripažinimą. Šios aukštosios mokyklos įgijo teisę pripažinti būsimų užsienio studentų
kvalifikacijas savo reikmėms, tai yra, jos gali spręsti dėl užsienio kvalifikacijų turėtojų kvalifikacijų lygmens
bei tinkamumo studijuoti jų vykdomose studijų programose.
Centras, išnagrinėjęs aukštųjų mokyklų priimtus akademinio pripažinimo sprendimus, kasmet iki balandžio
1 d. teikia Švietimo ir mokslo ministerijai apibendrintą informaciją. Remiantis Centro gauta informacija,
Vilniaus universitetas 2015 metais priėmė 165 akademinio pripažinimo sprendimus, Vilniaus Gedimino
technikos universitetas – 216. Išnagrinėjus priimtus sprendimus nustatyta, kad įgaliotos aukštosios
mokyklos, nors ir privalo remtis Centro rekomendacijomis, įprastai į Centrą nesikreipia. Kaip pasekmė,
pastebimos klaidos bei nesilaikymas gerosios akademinio pripažinimo praktikos bei metodikos: į studijas
priimama neturint tinkamų kvalifikacijų bei jas liudijančių dokumentų, daromos klaidos dėl akademinio
pripažinimo sprendimų, nekeliami papildomi reikalavimai ir pan.
Centras, siekdamas užtikrinti vieningą akademinio pripažinimo praktiką, metodinę pagalbą įgaliotoms
aukštosioms mokykloms užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo klausimais teikia keliais būdais:
 teikdamas išsamią informaciją apie užsienio šalių švietimo sistemas 2016 metais pradėtoje naudoti
uždaroje Centro tinklalapio erdvėje;
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 teikdamas bendrąsias rekomendacijas. Jose nurodoma, kuriai Lietuvoje teikiamai kvalifikacijai
užsienio kvalifikacija laikoma lygiaverte, remiantis kvalifikacijoms keliamais formaliais bendraisiais
reikalavimais (toliau – bendrosios rekomendacijos). Jos skelbiamos Centro internetiniame puslapyje
ir yra nuolat pildomos bei atnaujinamos. 2016 metų pabaigoje buvo skelbiamos rekomendacijos dėl
21-oje šalyje teikiamų kvalifikacijų;
 teikdamas individualias rekomendacijas. Tokios rekomendacijos teikiamos raštu, kreipimosi forma
skelbiama Centro tinklalapyje. Taip pat konsultacijos dėl pripažinimui reikalingų dokumentų
pateikimo teikiamos ir telefonu bei elektroniniu paštu;
 organizuodamas mokymus. 2016 m. kovo 31 d. organizuotas seminaras apie Kinijos švietimo
sistemą, kurį vedė ekspertė iš užsienio Marijke Blom-Westrik (Nyderlandų ENIC-NARIC centras) bei
seminaras dėl autentiškumo, kurį vedė dr. André Hesselbäck (Švedijos ENIC-NARIC centras).

Konsultavimas, įrankių pripažinimui kūrimas
Informavimas, konsultavimas
Centras, kaip Lietuvos nacionalinis akademinės informacijos centras (Lietuvos ENIC-NARIC), 2016 m. toliau
sėkmingai ir aktyviai teikė informaciją, konsultacijas ir (ar) rekomendacijas pagal paklausimus apie Lietuvoje
ir užsienyje įgytų ir (ar) teikiamų kvalifikacijų statusą ir lygmenį, Lietuvos ir užsienio šalių švietimo sistemas
ir jų ypatumus, pažymių pervedimą, kvalifikacijų vertinimą ir pripažinimą, ir pan.
Kvalifikacijų turėtojai ar norintieji jas įgyti, Lietuvos darbdaviai, aukštosios mokyklos, įvairios kitos
valstybinės institucijos (sprendžiančios įdarbinimo, mokesčių nustatymo, tinkamumo valstybės tarnybai ir
kitus pagal priskirtą kompetenciją klausimus), Lietuvoje įgytų kvalifikacijų pripažinimą atliekančios užsienio
institucijos – pagrindinės interesantų grupės, kuriems Centro teikiama informacija reikšminga priimant
sprendimus dėl studijų, darbo ar kitų tikslų. 2016 m. vien bendraisiais kontaktais (elektroniniu paštu ir
telefonu) Centre gauta 6400 paklausimų. Palyginus su 2015 metais jų gauta 30 proc. daugiau, o su 2014
metais – net 60 proc. daugiau.
Kol kas didžiąją dalį (85 proc.) minėtų paklausimų vis dar sudaro pateiktieji fizinių asmenų, likusią dalį
sudaro darbdavių ar kvalifikacijų tinkamumo profesinei veiklai klausimus sprendžiančių kitų Lietuvos
institucijų, Lietuvos aukštųjų mokyklų bei užsienio institucijų (užsienio šalių ENIC/NARIC centrų)
paklausimai.
2016 m. pagausėjo darbdavių paklausimų elektroniniu paštu dėl užsienyje bei Lietuvoje įgytų kvalifikacijų
lygmens, užsienio institucijų statuso, šalių švietimo sistemų. Be šių paklausimų, papildomai dar gauti 84
darbdavių oficialūs prašymai suteikti rekomendaciją dėl užsienio kvalifikacijų lygmens Lietuvoje.
Iš juridinių asmenų į Centrą taip pat dažnai kreipėsi Lietuvos aukštosios mokyklos. Joms buvo reikalingos
konsultacijos ar rekomendacijos dėl užsienio kvalifikacijų vertinimo, vertinimo procedūros įdiegimo
(siekiant gauti kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisę), pažymių pervedimo klausimų.
Centro teikiama informacija vis dar išlieka aktuali Lietuvos mokesčių inspekcijai ir jos skyriams, Valstybinei
ligonių kasai ir jos skyriams, Lietuvos valstybės tarnybos departamentui, savivaldybėms, kurių priimamiems
sprendimams reikalinga informacija apie Lietuvoje ir užsienyje įgytų kvalifikacijų ar baigtų dalinių studijų
statusą ir lygmenį. Nereta institucija taip pat prašydavo nuomonės klausimais, susijusiais su baigtų studijų
kryptimi ir jos nustatymu.

Informacinių ir metodinių priemonių kvalifikacijų pripažinimui
rengimas
Centras, remdamasis sukaupta užsienio kvalifikacijų vertinimo praktika bei informacija apie kvalifikacijas,
rengia informacinius įrankius, palengvinančius darbą su užsienio kvalifikacijomis. 2016 metais toliau tęstas
šalių švietimo sistemų aprašų rengimas, taip pat bendrųjų rekomendacijų dėl užsienio kvalifikacijų
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vertinimo rengimas. 2016 m. parengta 10 naujų aprašų, papildomai patikslinus bei parengus naujas, iš viso
2016 m. turima parengtų bendrųjų rekomendacijų dėl kvalifikacijų vertinimo iš 21 šalies. Aprašai ir
rekomendacijos teikiamos Centro svetainėje.
Aprašai ir rekomendacijos skirti palengvinti užsienio kvalifikacijų ir dalinių studijų pripažinimą aukštosiose
mokyklose, kokybiškiau Centrui teikti konsultacijas ir rekomendacijas aukštosioms mokykloms, darbdaviams
ir kitoms institucijoms, užtikrinti nuoseklią užsienio kvalifikacijų vertinimo praktiką.

Renginiai aukštosioms mokykloms, darbdaviams
Kaip jau minėta, 2016 m. aukštosioms mokykloms, siekiant kelti jų kompetencijas kvalifikacijų pripažinimo
srityje, Centras organizavo du mokymus: Kinijos švietimo sistemos tema bei išsilavinimo dokumentų
autentiškumo tema. Mokymus vedė Centro pakviesti ekspertai iš užsienio (Marijke Blom-Westrik iš
Nyderlandų ENIC-NARIC centro bei dr. André Hesselbäck iš Švedijos ENIC-NARIC centro).
Siekiant gerinti Centro paslaugų teikimą darbdaviams, 2016 m. organizuotas susitikimas su darbdavių ir
Lietuvos darbo biržos atstovais, kad būtų geriau suvokti tų grupių poreikiai ir lūkesčiai. Susitikimo metu
pristatyta Centro veikla ir teikiamos paslaugos, kad būtų geriau suprastas Centro vaidmuo darbdaviams
priimant sprendimus, susijusius su užsienio kvalifikacijų turėtojų įdarbinimu. Susitikimo metu išryškinti
kiekvienai iš dalyvių grupių aktualūs klausimai, aptartos galimybės kaip juos spręsti ateityje.

Dalyvavimas kuriant bendrą pripažinimo erdvę Europoje
Centras – vienas iš tarptautiniu lygmeniu kuriamų pripažinimo
įrankių rengėjų
Centro kompetencijos panaudojamos ne tik savo pajėgomis kuriant pripažinimo gerinimui ir lengvinimui
skirtas informacines ir metodines priemones, tačiau ir tarptautiniu mastu rengiant panašias priemones,
stiprinančias ir vystančias bendrą pripažinimo erdvę Europoje. Centras turi didelę dalyvavimo
tarptautiniuose projektuose patirtį. Atsižvelgus į ankstesnį sėkmingą Centro įsitraukimą į pripažinimui skirtų
priemonių rengimą per tarptautinius projektus, Centras 2016 m. pakviestas dalyvauti šiuose 4 naujuose
Europos Komisijos remiamuose tarptautiniuose projektuose pagal Erasmus+ programą:
Nyderlandų ENIC-NARIC koordinuojamame projekte PARADIGMS: Naujos paradigmos pripažinime (angl.
„PARADIGMS: New Paradigms in Recognition”) projekto keliami tikslai: išsiaiškinti, kaip vykdyti automatinį
pripažinimą Europos aukštojo mokslo erdvės šalyse; siūlyti formatus, kuriais galėtų būti aprašytos ir
įvertintos individualios pareiškėjų kompetencijos (“eklektiškos programos”, MOOC kreditai, darbo patirtis ir
pan.); teikti tolesnius siūlymus dėl sistemingų ir tvarių būdų keistis žiniomis ir ekspertine patirtimi tarp
centrų ENIC ir NARIC tinkluose (“žinių branduoliai”). Į projekto konsorciumą įeina:
 pagrindinė grupė: EP-Nuffic – koordinatorius (Nyderlandų ENIC-NARIC centras), Prancūzijos ENICNARIC (CIEP), Danijos ENIC-NARIC, Centras (kaip Lietuvos ENIC-NARIC), Norvegijos ENIC-NARIC
(NOKUT) ir Portugalijos ENIC-NARIC;
 padedančiųjų grupė: Airijos ENIC-NARIC (QQI), Slovėnijos ENIC-NARIC, Belgijos (Flandrijos dalies)
ENIC-NARIC;
 Valdymo komitetas: ENIC Biuro prezidentas ir Lisabonos pripažinimo konvencijos (LPK) priežiūros
komiteto viceprezidentas.
Taip pat Nyderlandų ENIC-NARIC koordinuojamame projekte IMPACT: Pripažinimo tinklo kokybė ir
poveikis (angl. „IMPACT: Quality and Impact of the Recognition Networks”) pagrindiniai tikslai yra plėsti
pripažinimo centrų kokybės užtikrinimo ir išorinio vertinimo sistemą; Ieškoti būdų, kaip glaudinti
bendradarbiavimą tarp ENIC-NARIC tinklų ir aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojų, startuoti su
pirma versija platformos Europos aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojams; įvertinti ENIC-NARIC
tinkle poveikį pripažinimui Europos aukštojo mokslo erdvėje. Projekto komandą sudaro:
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 Pagrindinė grupė – Nyderlandų ENIC-NARIC centras (EP-Nuffic) - koordinatorius, Jungtinės
Karalystės ENIC-NARIC (Eccis Ltd.), Prancūzijos ENIC-NARIC (CIEP), Danijos ENIC-NARIC, Centras
(kaip Lietuvos ENIC-NARIC), Italijos ENIC-NARIC (CIMEA), Europos universitetų asociacija
(subkontraktas);
 Padedančioji grupė – Airijos ENIC-NARIC (QQI), Latvijos ENIC-NARIC (AIC);
 Valdymo komitetas: ENIC Biuro Prezidentas, Lisabonos pripažinimo konvencijos priežiūros komiteto
viceprezidentas, Bolonijos proceso tolesnės veiklos darbo grupės (BFUG) atstovas), Europos
akreditavimo konsorciumas (ECA), Europos universitetų asociacija ir Vokietijos aukštųjų mokyklų
rektorių konferencija (HRK).
Jungtinės Karalystės ENIC-NARIC koordinuojamame projekte RENSA: Specifinių, šalims nepriklausančių,
kvalifikacijų pripažinimas (angl. „RENSA: Recognition of Non-Country Specific Awards”) pagrindinis tikslas –
plėtoti ir dalytis gerąja patirtimi bei informacija apie tarptautines, jokiai šaliai nepriklausančias kvalifikacijas,
siekiant teisingo ir nuoseklaus tokių kvalifikacijų pripažinimo. Projekto metu bus surinkta skirtingų šalių
taikoma pripažinimo praktika bei parengtos rekomendacijos dėl jokiai šaliai nepriklausančių kvalifikacijų
pripažinimo. Projekto partneriais yra Centras (kaip Lietuvos ENIC-NARIC), MQRIC (Malta), Agencija za
znanost I visoko obrazovanje (Kroatija), QQI (Airija).
Bulgarijos ENIC-NARIC koordinuojamame projekte ISOBAQ: Informacinė sistema apie iki-bolonijines
kvalifikacijas (angl. „ISOBAQ: Information System on Prie-Bologna Academic Qualifications”) projekto
tikslas – sukurti informacinę sistemą, kurioje bus pateikta struktūruota informacija apie iki-bolonijinių
kvalifikacijų teisinį reglamentavimą jų kilmės šalyje, susietumą su Nacionaline kvalifikacijų sandara bei
atitinkamomis studijų pakopomis. Sistemoje numatoma patalpinti projekto partnerių surinktus tokias
kvalifikacijas patvirtinančių išsilavinimo dokumentų pavyzdžius. Projektu siekiama, kad surinkta informacija
palengvintų ir įgalintų teisingiau pripažinti minėtas kvalifikacijas kitose šalyse. Projekto tikslinė grupė: ENICNARIC centrai, užsienio kvalifikacijų vertintojai, kitos su užsienio kvalifikacijų pripažinimu susijusios
institucijos. Projekto partneriais yra Estijos ENIC-NARIC, Latvijos ENIC-NARIC, Centras (kaip Lietuvos ENICNARIC), Kroatijos ENIC-NARIC, Lenkijos ENIC-NARIC, Rumunijos ENIC-NARIC.
Centro paraiška vykdyti tarptautinį projektą LIREQA: Akademinio pripažinimo ir kokybės užtikrinimo
sąsajos (angl. „Linking Academic Recognition with Quality Assurance”) gavo Europos Komisijos finansinę
paramą pagal Erasmus+ programą. Projekto metu, kuris apima laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio iki 2018 m.
lapkričio plėtojama partnerystė tarp šių institucijų, užtikrins kokybišką projekto tikslo pasiekimą:





NARIC centrai: SKVC (projektą koordinuojanti institucija, LT), AIC (LV), EP-Nuffic (NL), NOKUT (NO);
Kokybės užtikrinimo agentūros: CTI (FR), ANECA (ES), AQU Catalunya (ES);
Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo tinklas (ENQA);
Patariamoji taryba: Tarpvyriausybinės Lisabonos pripažinimo konvencijos pripažinimo komiteto
(LRC) prezidentas; aukštųjų mokyklų atstovas, deleguotas Europos universitetų asociacijos (EUA);
studentų atstovas, deleguotas Europos studentų sąjungos (ESU); išorinis ekspertas – buvęs NARIC
Patariamosios tarybos narys.
Prie bendros pripažinimo sistemos vystymo Europoje, kaip regioninio bendradarbiavimo pavyzdys,
prisideda kasmetiniai Estijos, Latvijos ir Lietuvos ENIC/NARIC centrų susitikimai. 2016 metais toks – jau 13asis bendras susitikimas – organizuotas Rygoje. Susitikimuose aptariama pripažinimo praktika, dalinamasi
sukaupta informacija apie užsienio kvalifikacijas, planuojami bendri pripažinimo vystymui skirti projektai,
darbo vizitai.
Kaip viena iš tokiuose susitikimuose iškeltų projektinių idėjų prieš kelis metus tapo kvalifikacijų automatinio
pripažinimo tarp minėtų trijų Baltijos šalių įgyvendinimo idėja. Tam buvo vykdomas bendras Estijos, Latvijos
ir Lietuvos projektas AURBELL, skirtas peržiūrėti dabartinę trišalę šių šalių sutartį dėl kvalifikacijų
pripažinimo. 2016 metais Centras toliau aktyviai dalyvavo sprendžiant klausimus dėl projektuojamos naujos
Estijos, Latvijos ir Lietuvos sutarties, skirtos kvalifikacijų automatiniam pripažinimui, įgyvendinamumo.
Taip pat toliau aktyviai dalyvauta sprendžiant Lenkijos ir Lietuvos dvišalės sutarties dėl abipusio kvalifikacijų
pripažinimo atnaujinimo klausimus.
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AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VEIKLOS
KOKYBĖS SKATINIMAS
VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS 2016 M.
2016 m. Studijų kokybės vertinimo centras įvertino ir akreditavo 210 vykdomų studijų programų bei 87
ketinamas vykdyti studijų programas. Pažymėtina, kad ankstesnių metų ataskaitose buvo analizuojami visų
ataskaitiniais metai vykusių vertinimų rezultatai įskaitant ir tuos, dėl kurių galutinis sprendimas būdavo
priimtas jau kitais metai. Šioje ataskaitoje pateikiami duomenys tik tų studijų programų vertinimo rezultatų,
kurių vertinimo procedūros buvo baigtos ir sprendimai dėl akreditavimo priimti 2016 m.

22 pav. Studijų programų vertinimo ir akreditavimo 2016 m. rezultatai

Studijų programų išorinio vertinimo tikslas – nustatyti, kaip studijų programų vykdymo kokybė atitinka
teisės aktų reikalavimus, Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir aukštosios mokyklos įsipareigojimus,
sudaryti prielaidas tobulinti studijų programas, kurti studijų kokybės užtikrinimo kultūrą.
Kiekviena studijų programa yra įvertinama pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymu nustatytas 6
vertinamąsias sritis: programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas,
materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. Kiekviena vertinamoji sritis įvertinama
pagal SKVC direktorius įsakymu nustatytus kriterijus.
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23 pav Studijų programų vertinimo ir akreditavimo 2016 m. rezultatai

Studijų programos vykdymo kokybės įvertinimas apibendrinamas vertinamųjų sričių įvertinimu balais
keturių balų skalėje, kur 4 yra labai gerai, o 1 – yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti. Jei visos
studijų programos vertinamosios sritys įvertinamos 3 ir 4 balais, studijų programa akredituojama 6 metams.
Jei bent viena vertinamoji sritis įvertinama 2 balais, tokia studijų programa akredituojama 3 metams.
Studijų programos vertinamosios srities įvertinimas 1 balu reiškia, kad studijų programa nebegali būti
akredituojama.
2016 m. Studijų kokybės vertinimo centras vertino 210 vykdomų studijų programų. Didesnė dalis studijų
programų (52 proc.) buvo siūlomos akredituoti 6 metams. Šiek tiek mažiau (46 proc.) buvo įvertintos kaip
taisytinos ir pasiūlytos akredituoti 3 metams. Neakredituotinų studijų programų buvo tik keletas (2 proc.).

24 pav. 2010-2016 m. vykdomų studijų programų vertinimo rezultatai

Lyginant viso 2010-2016 m. vertinimo rezultatus su 2016 m. vertinimo rezultatais, galima pastebėti, kad jie
yra beveik identiški: per visą laikotarpį akredituota 6 metams yra 51 proc. studijų programų, 3 metams – 46
proc., o neakredituotų programų buvo 3 proc. nuo visų atliktų vertinimų. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir
2016 m. organizuojant vykdomų studijų programų vertinimą pastebėta, kad aukštosios mokyklos vis
dažniau nusprendžia nebevykdyti dalies studijų programų, į kurias stoja vis mažiau studentų. Taip pat
jaučiamas siekis parengti iš esmės naujas studijų programas, o ne atnaujinti iki šiol vykdomas programas.
Todėl būta nemažai prašymų pratęsti baigiamų vykdyti studijų programų akreditavimo terminus neatlikus
išorinio vertinimo iki jas baigs paskutiniai iki tol priimti studentai.
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25 pav. 2010-2016 m. vykdomų studijų programų vertinimo rezultatai

Lyginant studijų programų vertinimo rezultatus pagal studijų tipą pažymėtina, kad daugiausiai 6 metų
akredituojamos vientisosios ir universitetinės pirmos pakopos studijos (atitinkamai 64 ir 54 proc. visų 20102016 m. įvertintų studijų programų). Koleginių ir magistrantūros studijų programų, akredituotų 6 metams
dalis yra tokia pati – 49 proc. Deja, neakreditavimo atvejų skaičius šio tipo studijose taip pat yra didžiausias
(atitinkamai 4 ir 3 proc.) jei atmesime laipsnio neteikiančias studijas, kuriose tik 1 programa buvo
akredituota 6 metams, o kitos 7 – neakredituotos.

VERTINIMO REZULTATŲ APŽVALGA PAGAL VERTINTAS
STUDIJŲ SRITIS IR KRYPTIS
Toliau pateikiamos apžvalgos tik tų studijų krypčių programų vertinimo, kurių vertinimo procedūros buvo
baigtos per 2016 m. Neįtrauktos tų studijų krypčių programų vertinimo rezultatų apžvalgos, kurių
vertinimas vyko 2015 m. tačiau sprendimas dėl akreditavimo buvo priimtas įsibėgėjus 2016 m. Šių studijų
krypčių studijų programų vertinimo rezultatai buvo pateikti 2015 m. ataskaitoje.

Biomedicinos mokslai

26 pav. Biomedicinos mokslų srities studijų programų vertinimo rezultatai 2016 m.
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Medicinos ir sveikatos krypties studijų vertinimas
2016 metais dvi tarptautinės ekspertų grupės įvertino 6 medicinos ir sveikatos krypties studijų programas
(32 % krypties programų). Vertintos studijų programos vykdomos Lietuvos sveikatos mokslų universitete
kartu su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu (jungtinė studijų programa), Lietuvos sveikatos mokslų
universitete, Vilniaus universitete, Panevėžio kolegijoje, Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje bei Kauno kolegijoje: 3
studijų programos – pirmosios pakopos, 3 programos - antrosios pakopos. Visas studijų programas
ekspertai įvertino teigiamai. 5 studijų programas siūlyta akredituoti 6 metams, 1 studijų programą – 3
metams.
Ekspertų teigimu, studijų programų tikslai ir numatomi studijų rezultatai aprašyti gerai, yra aiškūs ir
suprantami. Teigta, kad šios studijų krypties programos yra specifinės, grįstos aiškiai apibrėžtais
reikalavimais studentams, konkurencingos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis. Vertintų
programų sandara atitinka studijų rūšį ir pakopą, dalykų turinys leidžia pasiekti numatomus studijų
rezultatus. Visų vertintų studijų programų pavadinimai, numatomi studijų rezultatai, turinys bei
kvalifikacijos dera tarpusavyje. Programos orientuotos į darbo rinkos poreikius, kaip nurodyta apklausų
rezultatuose ir įvairiuose tyrimuose. Koleginių programų atveju teigta, kad jos daugiausia orientuotos į
praktinius užsiėmimus bei profesinį išsilavinimą. Viena vertinimo grupė išskyrė pastabą, jog trūksta sąsajų
tarp numatomų studijų rezultatų ir studentų vertinimo. Kitaip tariant, ekspertai pabrėžė, kad studijų
rezultatai turi nuolat keistis atsižvelgiant į studentų vertinimo rezultatus (jei studentų vertinimas
nepakankamai geras, studijų rezultatai turi būti peržiūrėti ir patikslinti).
Visos vertintos studijų programos atitinka Lietuvos teisinį reglamentavimą bei europinius dokumentus ir
standartus. Pažymėta, kad universitetinės studijų programos orientuotos ne tik į diagnostines laboratorinės
medicinos sritis ar laboratorinį darbą sveikatos institucijose, bet ir į darbą tyrimų ir mokymų laboratorijose.
Abi ekspertų grupės išskyrė, jog studijų kokybė užtikrinama naudojant grįžtamojo ryšio mechanizmus ir
apklausas. Taip pat pabrėžta, jos aukštosios mokyklos nuolat gerina studijų kokybę įtraukdamos į studijų
programas naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus.
Programose dėstantis personalas turi 5-7 metų praktinio darbo patirtį srityje, kurioje dėsto. Išskirta, jog
maždaug pusė dėstytojų yra jaunesni nei 50 metų amžiaus, taip užtikrinamas programų tvarumas. Visgi
rekomenduojama pritraukti dar daugiau jaunų dėstytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio (neapsiribojant
Europos šalimis). Personalas atlieka mokslinius tyrimus, jų publikacijos spausdinamos nacionaliniuose bei
tarptautiniuose žurnaluose, tačiau ekspertai pabrėžė, kad šį procesą reiktų standartizuoti nurodant
konkretų skaičių publikacijų vienam dėstytojui per nurodytą laiko tarpą. Abi ekspertų grupės pažymėjo
trūkumą, kad aukštosios mokyklos nėra apibrėžusios mokslo atostogų politikos dėstytojams, kad jie galėtų
gerinti savo asmeninę ir visos institucijos mokslinių tyrimų kokybę. To priežastis išskirta, jog dėstytojai turi
labai didelį auditorinių valandų skaičių, tad jiems nelieka laiko mokslinei veiklai. Taip pat pažymėta, kad
reikia skatinti dėstytojus naudotis ERASMUS galimybėmis, nes dalyvaujančiųjų skaičius nepakankamas.
Abi grupės materialiuosius išteklius įvertino kaip pakankamus, tinkamus tiek dydžiu, tiek kokybe. Dauguma
klinikinių laboratorijų modernios ir prieinamos studentams. Išskirtos puikios kompiuterizuotos bibliotekos,
jose pateikiama medžiaga (knygos, žurnalai ir pan.) nepasenusi, yra galimybė naudotis pažangiomis
duomenų bazėmis.
Ekspertai išskyrė, kad studentų judumas nėra pakankamas, šią sritį aukštosioms mokykloms reikia toliau
tobulinti. Pagirtina studijų proceso dalis nurodyta kaip įsidarbinimas – dauguma studentų iškart randa
darbus (kai kurie jau studijų metu), kurie glaudžiai siejasi su jų veiklos sritimi. Išskirta, jog magistrantūrą
baigę studentai dirba privačiose ir viešosiose ligoninių klinikose, tyrimų institutuose, akademinėse
institucijose. Programas vertinę ekspertai pažymėjo, kad studentų tiriamoji veikla bei kūrybinis mokymas
yra tobulintinos sritys. Studentai turėtų patys spręsti įvairias problemas, jiems turėtų būti suteikiama
daugiau laisvės patiems priimti sprendimus, kad įsidarbinus būtų lengviau. Abi ekspertų grupės
rekomendavo formalizuoti bendravimą su alumnais.
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Pažymėta, kad institucijos naudoja įvairias procedūras, reikalingas užtikrinti studijų kokybei, taigi teigta, kad
programų vykdymo duomenys apie jų įgyvendinimą yra reguliariai renkami ir analizuojami. Ekspertai išsakė
pastabą, kad studentų dalyvavimas apklausose nepakankamas, nors procedūra ir formalizuota, todėl
negalima pateikti patikimos analizės apie studentų nuomonę.

Humanitariniai mokslai

27 pav. Humanitarinių mokslų srities studijų programų vertinimo rezultatai 2016 m.

Anglų filologijos ir lingvistikos krypčių studijų programų vertinimas
2016 m. dvi tarptautinės ekspertų grupės įvertino 7 anglų filologijos ir lingvistikos krypčių studijų
programas. Ekspertų grupės vertino studijų programas vykdomas Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo
universitete, Vilniaus verslo kolegijoje, Klaipėdos universitete, LCC tarptautiniame universitete, Lietuvos
edukologijos universitete (4 programos – pirmosios pakopos, 3 programos – antrosios pakopos). 7 studijų
programas ekspertai įvertino teigiamai (4 programos akredituotos 6 metams, 3 - 3 metams) ir viena studijų
programa neakredituota.
Programų tikslų ir studijų rezultatų formulavimo kokybė vertintose institucijose skiriasi. Ekspertų nuomone,
nors programų tikslai ir studijų rezultatai atitinka akademinius ir profesinius reikalavimus, ne visais atvejais
jie aiškiai ir suprantamai aprašyti. Programų tikslai ir studijų rezultatai bendrai atitinka visuomenės ir darbo
rinkos poreikius, absolventai turi gana plačias įsidarbinimo galimybes, tačiau mažas studentų skaičius kai
kuriose programose ne visur šį poreikį pagrindžia. Kelių programų atveju programų pavadinimai ir turinys
nepilnai dera su suteikiamu kvalifikaciniu laipsniu, apibrėžti studijų rezultatai per daug ambicingi.
Sandara visose studijų programose, išskyrus vieną, vertinta teigiamai, kaip atitinkanti studijų rūšį ir pakopą.
Studijų dalykai tolygiai paskirstyti, jų temos nesikartoja, nors kai kuriuos dalykus ekspertai siūlo pradėti
dėstyti anksčiau. Daugeliu atvejų programų turinys įtraukia naujausius mokslo laimėjimus, vis dėlto, kai
kuriose programose studijų turinio elementus siūloma atnaujinti įtraukiant kai kuriuos krypčiai svarbius
studijų dalykus. Tais atvejais, kai studijų programos orientuotos į vertimo gebėjimų ugdymą, siūloma į
programą įtraukti daugiau su vertimu susijusių dalykų. Taip pat, ekspertai pastebi, kad kai kuriose
vertintose programose reikėtų patobulinti dalykų aprašus, įtraukti naujesnę literatūrą.
Visų studijų programų personalas įvertintas teigiamai ir atitinka teisės aktų reikalavimus. Programų
dėstytojai turi tinkamą išsilavinimą ir patirtį, jų kvalifikacija pakankama studijų rezultatams pasiekti.
Studentai ir absolventai dėstytojus vertina kaip kvalifikuotus specialistus. Institucijos suteikia sąlygas
dėstytojų kvalifikacijos kėlimui kursuose bei projektuose. Dėstytojų mokslinių tyrimų sritys dažniausiai
susijusios su programos turiniu, tačiau tik kelių programų atveju dėstytojai aktyviai publikuoja savo
straipsnius tarptautiniuose žurnaluose. Vis dėlto, kai kurių programų dėstytojams aktyviau vykdyti tyrimus
trukdo tiek per didelis darbo krūvis, tiek institucinės paramos trūkumas. Be to, ekspertai pastebi, kad
užsienio kalbos ar kelių kalbų mokymuisi ypač svarbus dėstytojų, kuriems jų dėstoma užsienio kalba yra
gimtoji, dalyvavimas, todėl programos turėtų aktyviau kviestis dėstytojus iš užsienio.
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Studijų programų vykdymui turimus materialinius išteklius ekspertai vertino gerai ir labai gerai. Vienos
programos atveju materialieji ištekliai vertinami kaip patenkinami dėl netinkamos dėstytojų individualaus
darbo aplinkos bei nedidelio studijoms reikalingų knygų kopijų skaičiaus ir įvairovės. Kai kurių kitų programų
atveju pastebima, kad knygų skaičius bibliotekose ne visai pakankamas, tačiau visos aukštosios mokyklos
suteikia galimybes tiek studentams, tiek dėstytojams naudotis elektroniniais ištekliais, todėl bendrai
mokymo išteklių pakanka. Beveik visos programose gana plačiai naudojama virtuali nuotolinio mokymosi
sistema Moodle. Bakalauro studijų atveju, praktikų organizavimas yra tinkamas. Ekspertai pastebi, kad ne
visais atvejais programose naudojamos kalbų mokymosi programinės įrangos.
Vertinant studijų procesą ir studentų mokymosi rezultatų vertinimą, ekspertai nurodė, kad iš esmės studijų
procesas yra gerai organizuotas, studentams teikiama adekvati socialinė ir akademinė parama. Vienas iš
pozityviausių išvadose minimų aspektų – šilti studentų ir dėstytojų tarpusavio santykiai. Ekspertų nuomone,
visų studijų programų atveju priėmimo reikalavimai yra aiškiai suformuluoti, tačiau ne visais atvejais viešai
prieinami aukštųjų mokyklų tinklalapiuose. Nors studentams sudaromos galimybės vykti į tarptautinius
mainus, tačiau, ekspertų nuomone, programų tarptautiškumo aspektas dar gali būti tobulinamas
pritraukiant daugiau studentų iš užsienio ar sudarant geresnes partnerystės sutartis su angliškai
kalbančiomis šalimis. Studentų dalyvavimas tyrimuose, konferencijose aktyvesnis tarp antrosios pakopos
studentų.
Vertindami programų vadybos sritį ekspertai pastebėjo, kad programos, kurios vertinamos jau ne pirmą
kartą, po praėjusio vertinimo padarė didelę pažangą, kas iš dalies rodo jų vadybos efektyvumą. Vis dėlto, kai
kuriais atvejais bendras programų valdymo modelis tobulintas: vienais atvejais siūloma aiškiau paskirstyti
atsakomybes už sprendimus ir programos įgyvendinimo stebėseną institucijos, programos ir individo
lygmenimis, kitais atvejais siūloma studijų programos valdymo procesus supaprastinti. Kelių programų
atveju programos vadyba turėtų būti tobulinama užtikrinant sistemingą grįžtamąjį ryšį, kad programos
kokybiniai pokyčiai būtų labiau matomi programų bendruomenėms. Mažėjant studentų skaičiui, kai kurių
programų vadovybėms siūloma programas labiau reklamuoti tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis.
Be to, ekspertai pastebi, kad aukštosios mokyklos palaiko glaudžius ryšius su socialiniais partneriais, tačiau
ne visais atvejais pilnai išnaudoja visas galimybes.

Literatūrologijos krypties studijų programos vertinimas
2016 metais tarptautinė ekspertų grupė vertino literatūrologijos krypties studijų programą Literatūrologija,
vykdomą Šiaulių universitete. Studijų ekspertai programą įvertino teigiamai ir programa akredituota 3
studijų metams.
Ekspertų teigimu, magistro studijų programos tikslai ir studijų rezultatai suformuluoti tinkamai, bet per
plačiai. Ekspertai rekomendavo programos tikslus labiau sukonkretinti. Taip pat ir programos sandaroje
rekomenduojama fokusuotis. Dėstytojų sritis įvertinta gerai, tačiau ekspertai rekomendavo plėsti dėstytojų
kvalifikacijos galimybes universitete, rekomendavo didinti tarptautinio judumo aktyvumą. Ekspertai taip pat
pastebėjo, kad programoje naudojama itin mažai nuotolinio dėstymo metodų, o tai anot jų yra itin svarbu
šioje programoje, kuomet studentai nemažai laiko praleidžia mokydamiesi savarankiškai. Ekspertų
nuomone studijų procesas galėtų būti efektyvesnis, rekomenduojama išnaudoti Šiaulių universiteto
teikiamas elektronines sistemas (Moodle ir pan.). Programos vadybos sritis įvertinta patenkinamai.
Ekspertai rekomenduoja skirti daugiau dėmesio komunikacijai ir kokybės užtikrinimo ciklui, kuriame yra ne
tik informacijos rinkimas, bet ir veiklos planų parengimas, rezultatų įvertinimas ir viešinimas.
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Fiziniai mokslai

28 pav. Fizinių mokslų srities studijų programų vertinimo rezultatai 2016 m.

Informatikos, informatikos inžinerijos krypčių studijų vertinimas
2016 m. dvi ekspertų tarptautinės grupės vertino 3 informatikos krypties programas (1 magistrantūros, 1
bakalauro ir 1 profesinio bakalauro programą) vieną magistrantūros informatikos sistemų krypties
programą, ir vieną bakalauro informatikos inžinerijos studijų programą.
Ekspertai pastebi, kad socialiniai partneriai išreiškia didelį šių programų poreikį ir yra pasirengę artimiau
bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis. Kai kurios studijų programos turi labai didelį studijų rezultatų
skaičių (42), ekspertų grupė rekomenduoja skaičių mažinti ir užtikrinti, kad visi studijų rezultatai studijų
metu būtų pasiekti. Ekspertai pastebi, kad tarptautinių tinklų (ACM; IEEE Computer Society ir AIS)
rekomendacijos šių krypčių programoms ne visada yra atspindėtos tiek programų tiksluose, tiek turinyje ir
rekomenduoja aukštosioms mokykloms atnaujinti studijų programas.
Kalbant apie programų turinį, dažnu atveju ekspertai pastebi, kad programose trūksta naujausių tendencijų
ir inovatyvių dėstymo metodų, kurie atspindėtų greitai besikeičiančią aplinką. Dažnai šiandien ir artimoje
ateityje ypač svarbioms temoms, pvz., kibernetinis saugumas, dirbtinis intelektas ir kt., nėra skiriama
pakankamai dėmesio. Ypač magistrantūros programose ekspertų grupė rekomenduoja į studijų turinį
įtraukti naujausias informatikos mokslo vystymosi tendencijas ir kelti studijų lygį, kad kvalifikacija dar labiau
priartėtų prie mokslinio laipsnio. Kalbant apie verslo informatikos programą, ekspertai pastebi, kad su
verslu susiję dalykai dažniau yra dėstomi dėstytojų, turinčių praktinę ir mokslinę patirtį informatikos
kryptyje, bet ne vadybos, verslo ar verslo informatikos srityse.
Ekspertų grupė pastebi, kad dauguma dėstytojų mokslinius laipsnius yra įgiję Lietuvos universitetuose, todėl
rekomenduoja šią patirtį praturtinti ir užsienio universitetuose įgyta patirtimi. Taip pat dėstytojai sunkiai
gauna arba neturi galimybės išvykti kūrybinių atostogų. Ekspertų grupė labiau rekomenduoja dėstytojams
publikuoti aukštesnio lygio publikacijas tarptautiniuose pripažintuose žurnaluose nei daugiau publikacijų
žemesnio lygio žurnaluose.
Analizuojant materialiųjų išteklių sritį ekspertai pastebi, kad aukštosios mokyklos gauna didžiulę paramą
bendradarbiaudamos su socialiniai partneriais, kurie priima studentus į praktikas, leidžia naudotis naujausia
technika ir gana greitai studentus įdarbina. Socialiniai partneriai taip siūlo ir projektinių veiklų studentams,
kuomet dirbama su realiomis užduotimis ir susipažįstama su darbo rinka. Kaip rekomenduotiną sritį
ekspertai išskiria mokslinių duomenų bazių prieinamumą tiek dėstytojams, tiek studentams. Kadangi prieiga
prie aukšto lygio tarptautinių mokslinių duomenų bazių reikalauja didelių finansų, ekspertų grupė
rekomenduoja aukštosioms mokykloms susivienyti ir įsigyti bendrų resursų.
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Kaip vieną didžiausių iššūkių visose programose ekspertai pastebi, kad dauguma studentų jau nuo antro
bakalauro studijų kurso dirba, magistrantai - dauguma. Programų dėstytojai, dėl didžiosios dalies dirbančių
studentų, paskaitų tvarkaraštį stengiasi priderinti prie studentų darbo grafiko ir studentai tai labai vertina.
Ekspertai taip pat rekomenduoja plėsti bendradarbiavimą su aukšto lygio užsienio universitetais, kad
studentai išvažiavę studijuoti mainų programose gautų aktualiausią informaciją bei įgūdžius. Ekspertai
pastebi ypatingai didelį (kartais apie 50 proc.) studentų nubyrėjimą pirmuosiuose kursuose. Vertintojai
pabrėžia, kad aukštosios mokyklos turėtų skirti didesnę akademinę paramą studentams ir mažintų
nubyrėjimo procentą, ypač atsižvelgdami į tai, ar naudojamos tinkamos pedagogikos priemonės
sudėtingesniems studijų dalykams dėstyti.
Vadybos srityje dauguma programų įgyvendino buvusias ekspertų grupių rekomendacijas tobulinant
programas. Ekspertų grupė pastebi, kad kai kuriose programose socialiniai partneriai yra įtraukti tik
formaliai, todėl rekomenduoja stiprinti socialinių partnerių įtraukimą į programų vykdymą ir tobulinimą.
Grįžtamojo ryšio rinkimas iš programų absolventų, socialinių partnerių ir studentų dažnu atveju turėtų būti
labiau formalizuotas. Kartais studijų dalyką įvertina tik 5 studentai, todėl programos vykdytojai negali tikėtis
patikimų rezultatų programų tobulinimui.

Socialiniai mokslai

29 pav. Socialinių mokslų srities studijų programų vertinimo rezultatai 2016 m.

Vadybos, verslo ir vadybos, turizmo ir poilsio, ir žmonių išteklių vadybos
krypčių studijų programų vertinimas
2016 m. keturios tarptautinės ekspertų grupės įvertino 21 vadybos, verslo ir vadybos, turizmo ir poilsio, ir
žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programas. Ekspertų grupės vertino studijų programas, vykdomas
Kauno technologijos universitete, Lietuvos sporto universitete, Klaipėdos universitete, Kazimiero
Simonavičiaus universitete, Mykolo Romerio universitete, Lietuvos edukologijos universitete, Alytaus,
Kauno (Tauragės skyriaus), Marijampolės kolegijose, Lietuvos verslo kolegijoje ir Kolpingo kolegijoje. (14
programų – antrosios pakopos, 10 – pirmosios pakopos). Visas studijų programas ekspertai įvertino
teigiamai: 13 iš jų akredituotos 6 metams, o 8 – 3 metams.
Ekspertų nuomone, visos vertintos studijų programos yra pagrįstos Bolonijos proceso dokumentais, aiškiai
matomas ir aukštųjų mokyklų įsipareigojimas siekti ne tik pakankamų, bet ir aukštesnių standartų.
Pavyzdžiui, stiprinamas ryšys tarp teorijos ir praktikos tam, kad absolventai būtų labiau pasirengę galimiems
iššūkiams ateities darbo rinkose. To siekiama atsirenkant dėstytojus, turinčius verslo patirties,
organizuojant verslo dirbtuves, naudojant atvejo analizės metodus, verslo simuliacijas ir t.t. Anot ekspertų,
studentų praktinio mokymo organizavimas yra tinkamas ir gerai vertinamas darbdavių, kurie aktyviai
įsitraukia į studijų programų tobulinimą, dalyvauja įvairių komitetų veikloje. Tačiau pažymima, jog vis dar
trūksta tam tikro akademinės bendruomenės ir socialinių partnerių suvokimo apie studijų rezultatų
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vaidmenį ir jų funkciją, o taip pat suvokimo apie būtinybę užtikrinti, kad vertinimo sistema yra priemonė
matuojant studijų rezultatų pasiekimą.
Ekspertai pažymėjo, kad personalo kvalifikacija geriausiai įvertintose studijų programose yra tikrai aukšta,
dėstytojai vykdo mokslinius tyrimus ir aktyviai naudoja e-mokymo metodus. Studentų ir dėstytojų skaičiaus
santykis yra labai aukštas lyginant su tarptautiniais standartais, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog
dėstytojų tarptautinis mobilumas turėtų būti labiau skatinamas. Taip pat akcentuojama, kad ne visi
dėstytojai sugeba sudominti studentus savo tema, o tuo labiau – įtraukti juos į aktyvų mokymosi procesą.
Analizuodami studijų pasiekimų vertinimą ekspertai nurodė, jog baigiamieji darbai yra vertinami gerai,
tačiau neretai trūksta baigiamųjų darbų vertinimo kriterijų. Taip pat, rekomenduotina ir toliau stiprinti
sąsajas tarp studijų rezultatų, mokymo, mokymosi veiklų, savarankiško mokymosi bei vertinimo metodų –
tai padėtų tobulinti į studentą orientuotų studijų modelį ir studijų rezultatų pasiekimą.
Studijų programų vadyba daugumoje aukštųjų mokyklų įvertinta tik kaip patenkinama ir gera. Ekspertų
nuomone, studentų nubyrėjimo lygis verslo krypties studijų programose yra gana didelis, todėl būtina imtis
konkretesnių priemonių siekiant pritraukti labiausiai motyvuotus asmenis. Tačiau ekspertai teigiamai
įvertino padidėjusį studijų programų komitetų vaidmenį užtikrinant ir išlaikant studijų programų sandaros ir
jos vystymo kokybės standartus. Vis dėlto, remiantis gerąja tarptautine praktika, rekomenduojamas
didesnis ir aktyvesnis socialinių partnerių įtraukimas į studijų programų tobulinimo procesus, pavyzdžiui,
įsteigiant verslo patariamuosius organus.
Daugumai programų ekspertai išsako pastabas ir rekomendacijas dėl tarptautiškumo didinimo poreikio
skirtingais aspektais: ribotas tarptautinis dėstytojų ir studentų mobilumas, nedidelė tarptautinė
bibliografija, temų, susijusių su tarptautine ir Europos sąjungos verslo aplinka programų sandarose
trūkumas ir nepakankami dėstytojų ir studentų anglų kalbos įgūdžiai. Šie klausimai turėtų būti įtraukti į
strateginį tarptautiškumo skatinimo planą.
Ekspertams buvo įdomu pastebėti, kad atsižvelgiant į vykstančius pokyčius verslo aplinkoje, keičiasi ir
programų orientacijos – programose apjungiamos kelios sritys, tokios kaip inovacijos, technologijos,
logistikos ir kt.

Visuomenės saugumo krypties studijų programos vertinimas
2016 metais tarptautinė ekspertų grupė įvertino 1 visuomenės saugumo krypties studijų programą
(antrosios pakopos), vykdomą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Programą ekspertai
vertino teigiamai, ją siūlyta akredituoti 3 metams.
Ekspertų teigimu, vertintos programos tikslas atitinka pagrindinius akademijos tikslus, o programos turinys
– profesinius karinės sistemos reikalavimus ir visuomenės poreikius. Studijų programa sudaryta pagal
Bolonijos proceso principus ir kitas Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas. Pažymėta, jog visų modulių
studijų rezultatai aprašomi skirtingu stiliumi - kai kurie moduliai yra apibrėžti kaip veikla vartojant tokius
veiksmažodžius, kaip „įvesti“, kituose aprašomi kaip kažkieno bendros žinios arba kaip gebėjimai kažką
atlikti, todėl sunku suprasti skirtumą tarp prie modulio tikslo nurodytų rezultatų ir lentelėje toliau esančių
studijų rezultatų.
Vertinimo grupė pastebėjo, kad elementarūs modulio vertinimo kriterijai yra tenkinami, tačiau visiškai nėra
pateikiama kiekvieno studijų rezultato vertinimo kriterijų. Dėl šios priežasties neįmanoma užtikrinti, kad
kiekvienas studijų rezultatas gali būti pasiektas, o galutinis modulio įvertinimas atrodo netikslus ir
subjektyvus. Taip pat atkreiptas dėmesys, jog programos turinys yra itin teorinis, mažai dėmesio skiriama
praktiniam darbui, susijusiam su naujų įgūdžių įgijimu. Nors modulių turinys yra pakankamas, moduliui
dėstyti reikėtų naudoti platesnį dėstymo / mokymosi metodų spektrą. Dabartinė praktika yra paskaitos,
seminarai ir diskusijos. Be to, modulyje yra nurodytos įspūdingos savarankiško darbo valandos, tačiau
savarankiško darbo turinio ar vertinimo nėra aprašyta jokiame dokumente.
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Studijų programą dėsto teisinį reglamentavimą atitinkantis personalas, dėstymo procese dalyvauja ir
užsienio dėstytojai. Vis dėlto pastebėta, kad socialiniai partneriai dėstymo procese dalyvauja labai mažai, o
alumnai nedalyvauja visiškai. Pagirtina, kad Akademija skiria dėmesį dėstytojų profesiniam tobulėjimui,
įskaitant dalyvavimą mokslinėse konferencijose. Akademinio personalo tiesiogiai su studijų programa susiję
moksliniai tyrimai ir dalyvavimas mokslinių tyrimų veikloje yra pakankamos apimties, dėstymas ir moksliniai
tyrimai yra aiškiai susieti.
Akademija turi tinkamus dėstymo materialiuosius išteklius ir biblioteką studijų programai vykdyti. Studijoms
skirtų patalpų yra tinkamas tiek dydis, tiek kokybė. Biblioteka aprūpinta ir reikalinga moksline medžiaga, ir
elektronine medžiaga, kurios studentams reguliariai reikia. Dėstymo ir mokymosi įranga yra gera studentų
rezultatams siekti ir akademiniam personalui naudoti. Yra įrodymų, kad tradiciškai naudojamasi
virtualiosiomis mokymosi aplinkomis (VMA), tačiau ekspertų grupei didelį susirūpinimą kėlė tai, jog
nepavyko įsitikinti, kad visa mokymosi medžiaga būtų pateikta internete tiek buvusioje VMA (ILIAS), tiek
dabartinėje „Moodle“ sistemoje. Akademijos biblioteka yra gerai aprūpinta, studijų medžiaga, įskaitant
vadovėlius, knygas, duomenų bazes ir periodinius leidinius, yra tinkama ir prieinama studentams tiek
elektroniniu būdu, tiek pačioje bibliotekoje.
Studentai yra motyvuoti ir patenkinti programa ir jos nauda, nes programa yra unikali, susijusi su
visuomenės ir darbo rinkos poreikiais. Priėmimo reikalavimai yra suprantami ir viešai prieinami. Priėmimo
reikalavimus galima nesunkiai rasti Priėmimo taisyklėse, kurios skelbiamos pagrindinėje svetainėje.
Studentai iš akademinio personalo gauna tinkamą akademinę ir socialinę paramą. Kol kas, be magistro
baigiamojo darbo, studentai nėra aktyviai skatinami dalyvauti papildomoje mokslinių tyrimų veikloje. Jie
taip pat nėra skatinami dalyvauti ERASMUS+ programoje ar kokioje kitoje studentų mainų programoje.
Studijų metu studentams leidžiama vykti į užsienio misijas, tačiau jie privalo grįžti egzaminų sesijai arba imti
akademines atostogas. Daugumos absolventų profesinė veikla atitinka programos vykdytojų lūkesčius. Vis
dėlto nėra aišku, ar absolventai turi kokių nors karjeros galimybių ne karinėje sistemoje.
Kalbant apie vadybą, ekspertai pastebėjo, kad aukštojoje atliekamas kompleksinis studijų programos
kokybės vertinimas remiantis studijų programų vertinimo metodika. Studentų atsiliepimai renkami po
kiekvieno kurso užpildant klausimynus, tačiau nėra aiškiai apibrėžta, ar grįžtamasis ryšys naudojamas ir kaip
jis naudojamas programai gerinti. Studijų programos kokybės užtikrinimą lemia programos partneriai, nes
jie dalyvauja rengiant, vertinant ir tobulinant programą. Atsižvelgus į socialinių dalininkų pasiūlymus,
programoje buvo padaryti pakeitimai, kurių dauguma susiję su visuomenės poreikiu užtikrinti nacionalinį
saugumą. Ekspertai pastebėjo, kad vertinimo metu nebuvo rasta įrodymų, jog akademijoje būtų taikoma
aiški ir gerai veikianti vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema - trūksta statistinių analizių, susijusių su
studijų kokybės užtikrinimo dalykais, taip pat nėra aiškiai įvardyta asmens / padalinio, atsakingo už tokių
analizių atlikimą.

Teisės krypties studijų programų vertinimas
2016 metais trys tarptautinės ekspertų grupės įvertino 13 teisės krypties studijų programų (20 % krypties
programų). Vertintos studijų programos vykdomos Vilniaus universitete, Europos humanitariniame
universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Kazimiero Simonavičiaus universitete, Mykolo Romerio
universitete, Lietuvos verslo kolegijoje ir Panevėžio kolegijoje (7 studijų programos – pirmosios pakopos, 5
programos - antrosios pakopos, 1 programa – vientisosios studijos). Visas studijų programas ekspertai
įvertino teigiamai. Trys programos buvo akredituotos trims metams, likusios – šešiems.
Visos vertintos studijų programos, ekspertų nuomone, pasižymi aiškiai suformuluotais programų tikslais ir
numatomais studijų rezultatais, tačiau pastebima tendencija tiek tikslus, tiek numatomus studijų rezultatus
formuluoti per daug ambicingai. Ekspertų nuomone, kai kuriose institucijose numatomi studijų rezultatai
labai ambicingi, platūs, sudėtingi ir sunkiai pasiekiami. Visos programos atitinka akademinius ir profesinius
reikalavimus, visuomenės ir darbo rinkos poreikius.
Daugelio vertintų studijų programų sandara ir turinys atitinka studijų rūšį ir pakopą. Beveik visų vertintų
teisės krypties studijų programų pavadinimai ir turinys yra gerai susieti su numatomais studijų rezultatais,
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kurie atitinka studentų parengimo lygį, kurio tikimasi. Tačiau ekspertai atkreipė dėmesį, jog požiūris į
programų sandarą turėtų būti labiau holistinis. Reikėtų persvarstyti dalykų priskyrimo privalomiesiems
motyvus. Kai kuriose institucijose nepakankamas dėmesys teikiamas teisinėms žinioms, programos turinyje
per daug bendrų dalykų, kurie neleidžia studentams gauti tinkamą teisinį išsilavinimą. Tai ypatingai aktualu
kolegijose.
Abi ekspertų grupės, vertinusios teisės krypties studijų programas, pripažino, jog programose dirbantys
dėstytojai yra kvalifikuoti, tikri savo srities profesionalai. Anot ekspertų, Europos Humanitarinio
universtiteto, Vytauto Didžiojo universitetuose vykdomų programų dėstytojų kvalifikacija, turint omenyje jų
akademinius ir profesinius įgūdžius, yra itin aukšta.
Iš principo numatytos patalpos studijoms bei metodiniai ištekliai yra tinkami ir daugeliu atvejų pakankami
tinkamam studijų programų vykdymui, kadangi dauguma išteklių pasiekiami ir elektroniniu būdu, tačiau
ekspertai pateikė pavyzdžių, kur nedelsiant reikalinga atnaujinti turimus išteklius, ypatingai metodinę
medžiagą. Ekspertai aukščiausiu balu įvertino Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto bei
Mykolo Romerio universiteto materialiąsias bazes. Tačiau tuo pačiu pabrėžė, kad matomas akivaizdus
skirtumas tarp kai kurių institucijų materialiosios bazės tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu aspektu.
Ekspertų teigimu, studijų procesas visose vertintose institucijose organizuojamas labai įvairiai. Vienur
studentai įtraukiami į skatinančią, ugdančią ir įtraukiančią mokymosi aplinką, kitur visgi jaučiama
nepakankama parama studentams bei ribotas socialinių dalininkų įsitraukimas į programos tobulinimo
procesus. Tarptautinis studentų mobilumas vis dar nėra pakankamas, todėl patariama skatinti studentus
aktyviau dalyvauti judumo programose.
Programų vadyba visose studijų programose vertinama gana panašiai. Kai kuriose institucijose programų
rengėjai atsižvelgė į prieš tai buvusių vertinimų rekomendacijas ir atitinkamai tobulino studijų programas.
Vis dėlto ekspertai nustatė ir nemažai silpnųjų programų administravimo pusių: atrodo, kad sprendimų
priėmimo procese yra per daug sluoksnių, pastebimas bendras nenoras ar negebėjimas atpažinti silpnąsias
puses ir įgyvendinti reformas. Nuo pat pradžių aukštosios mokyklos turėtų potencialiems studentams
aiškiau komunikuoti priėmimo reikalavimus, įvairių siūlomų teisės programų tikslus ir studijų rezultatus bei
kaip jie atsispindi skirtinguose studijų planuose. Visose programose pastebimas ženklus studentų skaičiaus
mažėjimas, didelis studentų „nubyrėjimas“, ekspertai ragina aukštąsias mokyklas apsvarstyti galimus šios
problemos sprendimo būdus. Ekspertams taip pat susidarė įspūdis, kad kai kuriose institucijose
komunikacija su įvairiais socialiniais dalininkais yra nepakankamai aiški. Socialinių partnerių įtraukimas
turėtų būti labiau sistemingas.

Leidybos krypties studijų programų vertinimas
2016 m. tarptautinė ekspertų grupė įvertino vieną pirmosios pakopos leidybos krypties programą vykdomą
Vilniaus universitete. Programa ekspertų buvo įvertinta teigiamai – visos vertinimo sritys įvertintos “gerai”,
programa akredituota 6 metams.
Ekspertų nuomone programos tikslai ir studijų rezultatai yra sistemingai plėtojami ir turi savitų bruožų,
studijų turinys – apgalvotas teorijos ir praktikos junginys, kuriame leidybos ir rinkodaros dalys tinkamai
gerai integruotos, tačiau reikėtų daugiau dėmesio skirti studijų programos Leidyba ir reklama
tarptautiškumo didinimui. Ekspertai nurodė, kad šios studijų programos pavadinimas iš dalies yra
klaidinantis, kadangi leidžia manyti, jog leidėjai naudoja leidybai nebūdingus reklamavimo būdus, ir
rekomendavo pakeisti šios studijų programos pavadinimą iš Leidyba ir reklama į Leidyba ir rinkodara arba
Leidyba ir komunikacija.
Ekspertai pastebėjo, kad siekiant užtikrinti, kad ši studijų programa būtų aktuali ateityje ją būtų tikslinga
papildyti kitais segmentais (pvz. knygų prekyba), o literatūros studijų dalykus labiau suderinti su
pagrindiniais šios programos dalykais, jei jų būtų mokoma iš leidybos perspektyvos.
Studijų programos pagrindiniai dėstytojai turi tinkamą išsilavinimą ir patirtį, jų kvalifikacija pakankama
studijų rezultatams pasiekti, mokslinių tyrimų sritys dažniausiai susijusios su programos turiniu.
37

Patvirtinta Tarybos posėdyje, įvykusiame 2017-04-11 (protokolo Nr. TP-1 reg. Data - 2017-04-21)
Universitetas suteikia sąlygas dėstytojų kvalifikacijos kėlimui kursuose bei projektuose, bet ekspertai
rekomenduoja į fakulteto organizuojamus įvairius mokymus įtraukti programoje dėstančius verslo
sektoriaus atstovus, neturinčius mokslinių laipsnių, bei siekti, kad kitų fakultetų dėstytojai, dėstantys studijų
dalykus šioje programoje, integruotų savo dalykų turinį su leidybos studijomis.
Studijų programų vykdymui turimus materialinius išteklius ir universiteto galimybes organizuoti studentų
praktinę veiklą ekspertai vertino gerai.
Vertinant studijų procesą ir studentų mokymosi rezultatų vertinimą, ekspertai nurodė, kad studijų procesas
yra gerai organizuotas, tačiau rekomendavo taikyti įvairesnius mokymo metodus.
Programos vadyba ekspertai įvertino kaip „gerą“, tačiau rekomendavo siekti privalomo studentų
dalyvavimas apklausose, nes tik tuo būdu galima gauti daugiau ir objektyvesnių atsakymų apie šią studijų
programą. Taip pat ekspertai siūlė tiksliau paskirstyti atsakomybę už programos įgyvendinimo ir kasdienio
jos vykdymo stebėseną bei aiškiau apibrėžti Studijų programos komiteto narių, ir ypač Komiteto
pirmininko, pareigas.

Šokio pedagogikos ir edukologijos studijų programų vertinimo rezultatai
2015 m. tarptautinė ekspertų grupė įvertino 2 šokio pedagogikos ir 1 šokio edukologijos programą.
Ekspertų vertintos studijų programos yra vykdomos: Vilniaus kolegijoje, Marijampolės kolegijoje, Lietuvos
edukologijos universitete. Visas studijų programas ekspertai įvertino teigiamai – 2 programos akredituotos
6 metams, viena – 3 metams.
Ekspertų nuomone, dviejų programų tikslai ir studijų rezultatai yra aiškūs ir gerai apibrėžti, jie atitinka
teikiamos kvalifikacijos tipą ir lygį, yra viešai prieinami, pagrįsti akademiniais reikalavimais, grindžiamu
mokslinėmis darbo rinkos poreikių prognozėmis. Studijų programos pavadinimas, studijų rezultatai dera
tarpusavyje. Vienos programos atveju ekspertai rekomenduoja performuluoti programos tikslus ir
rezultatus pagal Dublino aprašus. Visų programų atveju ekspertai rekomenduoja skirti daugiau dėmesio
baigiamųjų darbų kokybei, užtikrinant, kad aprašyta metodologija būtų pagrįsta teoriškai.
Sandara dvejose studijų programose vertinta gerai – atitiko teisinius reikalavimus, dalykai išdėstyti
nuosekliai, programų apimtis yra pakankama numatomiems studijų rezultatams užtikrinti, atspindinti
naujausius mokslinės srities pasiekimus. Atitinkamai laiko skiriama kontaktiniam ir savarankiškam studentų
darbui. Naudojami metodai yra tinkami ir įvairūs. Vienos programos atveju ekspertai rekomenduoja
peržiūrėti programos dalykų seką, kad studijų turinys būtų glaustesnis bei rišlesnis, pervadinti dalykus, kad
jų pavadinimai atitiktų dalykų aprašymus, turinį papildyti platesnėmis tarptautinėmis žiniomis apie šokio
studijas, įsigyti naujesnės literatūros užsienio kalbomis apie šokio pedagogiką, kad būtų galima sekti
pasaulines šokio pedagogikos naujienas.
Ekspertų nuomone, dviejų programų personalo kvalifikacija yra tinkama, dėstytojų skaičius ir kvalifikacija
leidžia užtikrinti studijų rezultatus, geras akademinės ir meninės pakraipos dėstytojų santykis. Dėstytojai yra
atsidavę, turi gerus profesinius įgūdžius, dalyvauja moksliniuose tyrimuose, tiesiogiai susijusiuose su
programų specifika. Vienos programos atveju ekspertai rekomenduoja užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp
akademinės ir meninės pakraipos dėstytojų, įdarbinti kelis jaunus dėstytojus.
Materialiuosius programų išteklius ekspertai vertino skirtingai. Dvejose programose patalpų dydis ir kokybė,
įskaitant patalpas choreografijos užsiėmimams, vertinami gerai. Materialieji ištekliai – dėstymo ir mokymosi
įranga, mokymosi ištekliai (pagalbinė metodinė medžiaga, vadovėliai, knygos, periodiniai leidiniai ir
duomenų bazės) tinkami. Ekspertai teigiamai vertina dideles pastangas papildyti bibliotekas naujausiais
mokslo ir meno leidiniais bei įsigyti mokslinės literatūros. Vienu atveju materialieji ištekliai buvo įvertinti
patenkinamai – studijų patalpų dydis ir kokybė yra pakankama, išskyrus pastatą, kuriame įrengta šokių
studija. Ekspertai rekomenduoja gerinti sąlygas minėtame pastate, darant jį patogesnį, šiltesnį, įrengiant
jame tinkamas grindis ir sukuriant daugiau erdvės. Taip pat šiai studijų programai ekspertai rekomendavo
atnaujinti literatūros šaltinius.
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Vertinant studijų procesą ir studentų mokymosi rezultatų vertinimą, ekspertai nurodė, kad iš esmės studijų
procesas yra gerai organizuotas, priėmimas į studijas aiškiai apibrėžtas, studentams teikiama adekvati
socialinė ir akademinė parama. Ekspertai skatina daugiau dėmesio skirti programų tarptautiškumui skatinti studentų judumą, ypač trumpalaikį judumą (nes studentai negali/ nenori išvykti ilgam laikui),
dalyvavimą vasaros mokyklose ar trumpalaikėse mainų programose. Vienos programos atveju ekspertai
siūlo programos vadovybei subalansuoti dėstytojų ir studentų santykį, priėmimą į studijų programą vykdant
kas dvejus metus, rasti būdų, kaip į studijų programą pritraukti daugiau studentų.
Studijų programų valdymo procesai yra išplėtoti - gerai paskirstyta atsakomybė už programos įgyvendinimo
sprendimus ir stebėseną. Reguliariai renkama ir analizuojama informacija bei duomenys apie programos
įgyvendinimą, vidinio (2 atvejais ir išorinio) programos vertinimų rezultatai yra bendrai naudojami
programų tobulinimui. Į vertinimo ir tobulinimo procesus įtraukiami socialiniai dalininkai. Aukštosios
mokyklos skatinamos skirti daugiau dėmesio studentų judumui – programų vadovybė turėtų pabrėžti
studentų judumo naudingumą, skatinti tarptautiškumą, kad būtų bendradarbiaujama su užsienio
institucijomis. Vienos programos atveju pagrindinė kliūtis tiek studentų, tiek dėstytojų judumui – anglų
kalbos žinių trūkumas, todėl ekspertai siūlo aukštajai mokyklai organizuoti dėstytojų ir studentų užsienio
kalbos mokymą.

Technologijos mokslai

30 pav. Technologijos mokslų srities studijų programų vertinimo 2016 m. rezultatai

Aeronautikos inžinerijos krypties studijų programų vertinimas
2016 m. tarptautinė ekspertų grupė įvertino 2 vientisųjų studijų aeronautikos inžinerijos krypties
programas vykdomas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Abi programas ekspertai įvertino teigiamai
– jos akredituotos 3 metams.
Programų tikslų ir studijų rezultatų formulavimo kokybė programose skiriasi. Ekspertų nuomone, Skrydžių
valdymo programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai yra sistemingai plėtojami ir turi savitų bruožų, tuo
tarpu Orlaivių pilotavimo programoje jie tenkina tik minimalius reikalavimus ir juos reikia tobulinti. Studijų
programos yra unikalios ir svarbios šaliai, absolventai turi labai geras galimybes įsidarbinti, tačiau
pažymima, jog tobulintos studijų programų dalys, susijusios su mokslinių tyrimų veikla.
Studijų programų sandara ir personalas įvertinti patenkinamai, nes, ekspertų nuomone, studentams
nedėstomi kai kurie svarbūs oro transporto pramonei studijų dalykai (pvz. taikomosios matematikos ir
matematinio programavimo), dėstytojų įsitraukimas į mokslo tiriamąją veiklą ir tarptautinį judumą yra
riboti.
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Studijų programų vykdymui turimus materialinius išteklius ekspertai vertino labai gerai, įvardindami
studentų mokomąsias bazes kaip išskirtinės kokybės ir galinčias būti pavyzdžiais panašioms studijų
programoms.
Vertinant studijų procesą ir studentų mokymosi rezultatų vertinimą, ekspertai nurodė, kad studijų procesas
yra gerai organizuotas, studentams teikiama adekvati socialinė ir akademinė parama. Studentams
sudaromos galimybės vykti į tarptautinius mainus, tačiau, ekspertų nuomone, programų tarptautiškumo
aspektas dar gali būti tobulinamas.
Vertindami programų vadybos sritį ekspertai pastebėjo, kad nors abi programos po praėjusio vertinimo
padarė pažangą, vis dėlto, bendras programų valdymo modelis dar tobulintas - ne visos praėjusio vertinimo
rekomendacijos buvo įgyvendintos; programos vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmas labiau
orientuotas į profesinę, o ne į akademinę studentų veiklą; pateiktos vertinimui programų savianalizės
stokoja aiškumo ir tikslumo (ypatingai personalo apibūdinimo skyriuose ir savianalizės prieduose). Tačiau
ekspertai teigiamai įvertino glaudžius santykius su socialiniais partneriais.

Bendrosios inžinerijos krypties studijų programų vertinimas
2016 m. keturios tarptautinės ekspertų grupės įvertino 17 bendrosios inžinerijos krypties studijų programų.
Vertintos studijų programos vykdomos Vilniaus Gedimino technikos universitete, Klaipėdos universitete,
Kauno technologijos universitete, Panevėžio kolegijoje, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje,
Aleksandro Stulginskio universitete, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, Vilniaus technologijų ir dizaino
kolegijoje. 11 programų – pirmosios pakopos, 6 programos – antrosios pakopos. Visas studijų programas
ekspertai įvertino teigiamai, iš jų 9 programos akredituotos 6 metams ir 8 – 3 metams.
Ekspertų nuomone, visų studijų programų tikslai ir numatomi rezultatai aprašyti tinkamai ir suprantamai,
dera su atitinkamu kvalifikacinės sandaros lygu bei logiškai susieti su dėstomais dalykais. Aiškiai matomas
aukštųjų mokyklų siekis atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Tačiau ekspertai įžvelgė keletą
silpnybių. Ne visos studijų programos atitinka studijų krypčiai (ir šakai) keliamus reikalavimus (kai kurie iš šių
reikalavimų susiję su 2015 m. patvirtinu Bendrosios inžinerijos studijų krypties aprašu, parengtu parengtą
pagal EUR-ACE gairėse nustatytus inžinerinių studijų programų akreditavimo standartus), o jų pavadinimas
ir turinys nepilnai dera su suteikiamu kvalifikaciniu laipsniu. Kai kurių studijų programų išvadose ekspertai
pastebi, kad studijų programų tikslus būtina atnaujinti orientuojantis į paskutines krypties naujoves ir
mokslinius pasiekimus. Taip pat pastebėta, kad nors šios krypties programos atitinka rinkos poreikius, bet
pasižymi savita specifika ir siauresniu profesiniu profiliu, dėl ko programų absolventai gali patirti sunkumų
ieškant darbo.
Sandara visose studijų programose vertinta teigiamai, kaip atitinkanti studijų rūšį ir pakopą, nors ne visų
studijų programų turinys leidžia pilnai pasiekti numatomus rezultatus. Ekspertai rekomenduoja
subalansuoti studijų turinį, orientuojant jį į paskutinius mokslinius atradimus, į sandarą įtraukiant
modernius studijų dalykus, kai kurių programų atveju – daugiau dėmesio skirti praktikai. Viena ekspertų
grupė pastebėjo, kad kai kurių studijų programų turinyje trūksta teisinio šios profesinės srities reguliavimo
dalykų. Kelių kitų programų atveju ekspertai pastebėjo, kad ne visos programose esančios specializacijos
studentams patrauklios, todėl jie rekomendavo arba imtis veiksmų, kad visos specializacijos studentams
būtų vienodai patrauklios, arba aptarti kai kurių panaikinimą.
Visų studijų programų personalas įvertintas teigiamai. Ekspertai pabrėžė, kad dėstytojai turi labai aukštą
kvalifikaciją ir atitinka visus jiems keliamus formaliuosius reikalavimus. Dėstytojų amžiaus vidurkis ir kaita
yra adekvataus lygmens ir užtikrina tinkamą studijų programų rezultatų siekimą. Kolegijose dėstantis
personalas turi praktinio darbo patirties atitinkamoje profesinėje srityje. Kaip tobulintinas sritis ekspertai
nurodė anglų kalbos mokėjimo tobulinimą ir intensyvesnį dalyvavimą tarptautinių mainų programose.
Atskirai buvo pastebėta, kad dėstytojai, ypač kolegijų, turėtų aktyviau dalyvauti moksliniuose tyrimuose,
kurių tematika tiesiogiai susijusi su studijų programų tikslais bei publikuoti savo straipsnius gerai žinomuose
tarptautiniuose moksliniuose žurnaluose. Iš dalies ši problema susijusi su tuo, kad kai kuriose institucijose
dėstytojų akademinis krūvis labai didelis, todėl nedaug laiko lieka moksliniams tyrimams.
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Studijų programų vykdymui turimus materialinius išteklius ekspertai vertino gerai ir labai gerai. Aukštosios
mokyklos turi, su nedidelėmis išimtimis, labai gerai išvystytą infrastruktūrą, tenkinančią visus studijų
programų poreikius. Kai kuriose institucijose prie materialiosios bazės tobulinimo stipriai prisideda patys
darbdaviai. Daugelis institucijų naudoja virtualią nuotolinio mokymosi sistemą Moodle. Toms aukštosioms
mokyklos, kurių materialieji ištekliai buvo įvertinti žemesniu balu, ekspertai rekomendavo atnaujinti
laboratorinę įranga ir įsigyti daugiau šiuolaikiškos mokslinės literatūros anglų kalba. Bendra visoms
aukštosioms programoms išsakyta rekomendacija daugiau liečia laboratorinės įrangos priežiūros ir saugaus
eksploatavimo niuansus.
Vertinant studijų procesą ir studentų mokymosi rezultatų vertinimą, ekspertai nurodė, kad iš esmės studijų
procesas yra gerai organizuotas, priėmimas studijas yra aiškiai apibrėžtas, studentams teikiama adekvati
socialinė ir akademinė parama. Kaip ypač teigiamą dalyką ekspertai vertino studentų ir dėstytojų tarpusavio
santykius. Kaip tobulintiną sritį ekspertai išskyrė studentų pasiekimų vertinimo sistemą. Teigta, kad
vertinimo sistema nėra arba tik iš dalies susijusi su studijų programų tikslais ir numatomais rezultatais, todėl
ji turi būti iš esmės patobulinta, aiškiai nurodant vertinimo balų reikšmę numatomų rezultatų kontekste.
Vertinimo išvadose taip pat atkreipiamas dėmesys į baigiamųjų darbų, ypač universitetuose, lygį. Ekspertai
pažymi, kad baigiamieji darbai turi būti ambicingesni, labiau orientuoti į mokslinius tyrimus, juose daugiau
dėmesio turi būti skiriama gautų rezultatų aptarimui ir interpretacijai. Ekspertai taip pat pastebėjo, kad
baigiamuosiuose darbuose santraukos anglų kalba per trumpos, nenurodyti temų pavadinimai anglų kalba.
Taip pat buvo išsakyta bendra pastaba, kad studentų tarptautinis judumas nėra pakankamas, ypač
studijuojančių antroje pakopoje.
Studijų programų valdymo procesai yra iš esmės neblogai išplėtoti, funkcijos ir atsakomybės už programų
valdymą yra aiškiai pasiskirstytos. Duomenys apie studijų programų vykdymą renkami nuolatos; studentai ir
darbdaviai dalyvauja apklausose. Kita vertus, aukštosios mokyklos turėtų siekti didesnės atskaitomybės už
studijų programų vystymą, suteikiant grįžtamąjį ryšį studentams ir socialiniams partneriams. Be to, kai
kuriose aukštosiose mokyklose programų vadyba yra stipriai formalizuota, nes programų nuosavybės teisės
priklauso studijų programų komitetui, atsakingam už visas tame fakultete vykdomas studijų programas.
Ekspertų nuomone, tokia atsakomybės ir nuosavybės forma neleidžia efektyviai valdyti programas, nes
daugelis valdymo funkcijų pasidaro pernelyg komplikuotos, todėl studijų komitetas turėtų valdyti tik vieną
studijų programą, kas leistų geriausiu būdu užtikrinti programų poreikių suvokimo ir pokyčių įgyvendinimo
operatyvumo ir lankstumo. Kelių studijų programų atveju ekspertai pastebėjo, kad absolventai ir kiti
socialiniai partneriai į studijų programos tobulinimą yra įtraukiami neformaliai, todėl siūlė procesą labiau
formalizuoti, pavyzdžiui, pateikiant jiems klausimynus, kviečiant juos į apvalaus stalo diskusijas ir kt. Be to,
kai kurioms studijų programoms siūloma daugiau dėmesio skirti ir programų viešinimui, kadangi studentų
skaičius kasmet mažėja.

Biotechnologijos krypties studijų programų vertinimas
2016 m. tarptautinė ekspertų grupė įvertino 4 biotechnologijos krypties studijų programas (po 2 pirmosios
ir antrosios pakopos studijų programas), kurios vykdomos Aleksandro Stulginskio universitete, Kauno
technologijos universitete ir Vytauto Didžiojo universitete. Visas studijų programas ekspertai įvertino
teigiamai (1 programa akredituota 6 metams, 3 - 3 metams).
Programų tikslų ir studijų rezultatų formulavimo kokybė, studijų programų sandara įvertintos skirtingai –
patenkinamai įvertintose dviejose programose, ekspertų nuomone, trūksta kai kurių svarbių studijų dalykų,
nepakankamai pateikti gyvosios gamtos mokslai, neproporcingas savarankiško ir auditorinio darbo (ypač
laboratorinių darbų) santykis. Ekspertai pastebi, kad reikėtų išplėsti numatomus studijų rezultatus ir įtraukti
naujus studijų dalykus, taip užtikrinant studijų programų pavadinimų ir turinio dermę.
Visų studijų programų personalas įvertintas gerai. Programų dėstytojai turi tinkamą išsilavinimą ir patirtį, jų
kvalifikacija pakankama studijų rezultatams pasiekti. Studentai ir absolventai dėstytojus vertina kaip
kvalifikuotus specialistus, atsidavusius savo profesijai. Dėstytojų mokslinių tyrimų sritys dažniausiai
susijusios su programos turiniu, tačiau ekspertai pastebi, kad aktyviau vykdyti tyrimus trukdo tiek per
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didelis darbo krūvis, tiek nepakankamas užsienio kalbos lygis. Ekspertai siūlo aktyviau kviestis dėstytojus iš
užsienio.
Studijų programų vykdymui turimus materialinius išteklius ekspertai vertino gerai, tačiau rekomendavo
visiems universitetams plėsti laboratorijų erdves, kad laboratorinius darbus studentai galėtų atlikti
mažesnėmis grupėmis.
Vertinant studijų procesą ir studentų mokymosi rezultatų vertinimą, ekspertai nurodė, kad trijose iš keturių
vertintų programų studijų procesas yra gerai organizuotas, studentams teikiama adekvati socialinė ir
akademinė parama. Visų studijų programų atveju priėmimo reikalavimai yra aiškiai suformuluoti,
studentams sudaromos galimybės vykti į tarptautinius mainus, tačiau, ekspertų nuomone, programų
tarptautiškumo aspektas dar gali būti tobulinamas. Ekspertų nuomone studijų programoje, kurioje studijų
vykdymas buvo įvertintas patenkinamai, studentai nepasiekia numatytų studijų rezultatų ir baigiamųjų
darbų temos turi būti tikslinamos.
Vertindami programų vadybos sritį ekspertai pastebėjo, kad visose programose studijų komitetai turėtų
užtikrinti sistemingą grįžtamąjį ryšį, tobulinant socialinių partnerių ir studentų apklausas. Programų vadybos
sritis trijose iš keturių programų įvertinta gerai ir sistemingai plėtojama. Vienoje studijų programoje, kurioje
vadybos sritis buvo įvertinta kaip tenkinanti tik minimalius reikalavimus, ekspertai pastebėjo, kad būtina
palengvinti studentų bendravimą su studijų komitetu ir tobulinti vidinius kokybės mechanizmus, nes
dabartinė kokybės užtikrinimo sistema neužfiksavo trūkumų programos vykdytojams siekiant numatytų
studijų rezultatų.

Medžiagų technologijų krypties studijų programų vertinimas
2016 m. tarptautinė ekspertų grupė įvertino 5 medžiagų technologijos krypties studijų programas (2
programos – pirmosios pakopos, 3 programos – antrosios pakopos), vykdomos Kauno technologijos
universitete, Vilniaus universitete ir Kauno kolegijoje. Visas programas ekspertai įvertino teigiamai (4
programos akredituotos 6 studijų metams, 1 programa – 3 metams).
Vertintų studijų programų tikslai atspindi darbo rinkos poreikį ir suformuluoti remiantis taip pat ir
tarptautine praktika, tačiau ekspertai rekomenduoja atlikti detalesnius rinkos poreikių tyrimus. Ekspertai
rekomenduoja persvarstyti suteikiamą kvalifikacijos laipsnį programose, tiek universitetų, tiek kolegijos
programos, kad jis tiksliau atspindėtų programos turinį. Kadangi medžiagų technologijų sritis vystosi
sparčiai, programų tikslus ir turinį reiktų nuolat atnaujinti ir studentams pristatyti naujausius pasiekimus
srityje.
Analizuodami programų turinį, ekspertai rekomenduoja peržiūrėti individualaus studentų darbo
organizavimą, kadangi kai kuriose programose jis sudaro daugiau nei 70 procentų studijų laiko. Reiktų rasti
mechanizmus, kad būtų tinkamai įvertintas individualus studentų darbas. Ekspertai taip pat rekomenduoja
stiprinti technologijų sritį, studijų dalykus labiau sieti su technologijomis.
Programų personalas buvo įvertinas gerai bei puikiai. Ekspertai teigia, jog programų dėstytojai yra
kvalifikuoti: universitetų dėstytojai atlieka išskirtinai aukštos kokybės tyrimus bei publikuoja savo darbus
tarptautiniuose pripažintuose žurnaluose, tuo tarpu kolegijos dėstytojai turi tinkamą praktinę patirtį
studijoms vykdyti. Kaip tobulintiną sritį ekspertai išskiria didelį dėstytojų darbo krūvį ir retas galimybes
turėti kūrybines atostogas. Didesnis dėstytojų mobilumas taip pat būtų siektinas.
Visos 5 studijų programos turi puikiai išvystytus materialiuosius išteklius. Didelės investicijos į aparatinę ir
programinę įrangą, ekspertų nuomone, prisideda prie puikiai organizuojamo mokymo proceso.
Universitetams priklausančios laboratorijos naudoja naujausius įrenginius ir puikiai panaudoja socialinių
partnerių siūlomus išteklius studijų procesui vykdyti. Dvi programos taip pat buvo puikiai įvertintos už
ypatingai išvystytą virtualiąją mokymosi aplinką, tuo tarpu likusioms programoms ekspertai rekomenduoja
šią sritį tobulinti. Studentai turi prieigą prie puikių mokslinių elektroninių duomenų bazių.
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Studijų procesą visose programose ekspertai vertina gerai. Studentai gauna tinkamą socialinę ir akademinę
paramą, priimtų studentų skaičius po truputį auga, bet programos vykdytojams rekomenduojama ir toliau
dirbti studentų pritraukimo į studijų programas srityje. Universiteto studentai iškirtinai dalyvauja
mokslinėje veikloje, kartu su dėstytojais publikuoja darbus aukšto lygio tarptautiniuose žurnaluose.
Kolegijos studentai vertinami dėl praktinių įgūdžių ir tarpdisciplininių (dizaino ir medžiagų technologijų)
įgūdžių. Vertinimo sistema aiški ir skaidri, tačiau pastebima tendencija baigiamuosius darbus vertinti tik
aukščiausiais balais, ekspertai siūlo pasitelkti didesnę vertinimų įvairovę.
Vertinant programų vadybą ekspertai kaip teigiamą bruožą vertina socialinių bei industrinių partnerių
įtraukimą į studijų procesą: jie aktyviai dalyvauja tobulinant programas, siūlydami studentams praktikos
vietas ir galimybę kartu atlikti tyrimus, naudotis naujausiomis technologijomis.

Meno studijos

31 pav. Menų srities studijų programų vertinimo 2016 m. rezultatai

Architektūros krypties studijų programų vertinimas
2016 metais tarptautinė ekspertų grupė įvertino 6 architektūros krypties studijų programas (46 % krypties
programų). Vertintos studijų programos vykdomos Vilniaus dailės akademijoje, Vilniaus dailės akademijos
filialuose Kaune ir Klaipėdoje bei Klaipėdos universitete (3 studijų programos – pirmosios pakopos ir 3
programos - antrosios pakopos). Visas studijų programas ekspertai įvertino teigiamai. Dvi programos buvo
akredituotos trims metams, trys – šešiems, viena programa buvo neakredituota kadangi vertinta trims
metams trečią kartą iš eilės.
Vertintų programų tikslai ir studijų rezultatai atitinka studijų tipą ir pakopas bei siūlomas kvalifikacijas.
Programos turi aiškius tikslus ir studijų rezultatus ir skirtos ugdyti profesionalius architektus, gebančius
dirbti tiek vietos, tiek tarptautinėse kūrybinėse industrijose. Programų tikslai ir numatomi studijų rezultatai
tenkina reikalavimus. Jie grindžiami akademiniais ir (arba) profesiniais reikalavimais, visuomenės poreikiais
ir darbo rinkos poreikiais. Bendra pastaba programoms vykdomoms filialuose buvo ta, jog programų tikslai
ir studijų rezultatai turi būti oficialiai įforminti ir identiški visuose fakultetuose ir nuosekliai atitikti bet kurią
architektūros studijų programą, kuriai suteiktas toks pat registravimo kodas. Ekspertai pastebi, jog gerai
argumentuota vykdomų programų svarba. Programų poreikis gerai išaiškintas, jį pabrėžė ir visi dalyviai per
susitikimus.
Visų programų turinys sudarytas tokia seka, kuri atitinka tam tikros pakopos architektūros studijų programų
studijų turinį. Bakalauro laipsnio programos pradedamos nuo pagrindų, paskui pereinama prie aukštesnio
lygmens problemų sprendimo apimant tiek kontekstinius, tiek techninius gebėjimus. Magistro laipsnio
studijų programų vaidmuo taip pat aiškiai išskirtas. Ekspertų grupė pabrėžė, kad visuose fakultetuose
vykdomų programų, kurioms suteiktas vienodas registravimo kodas, sandara turėtų būti vienodos
struktūros. Kaip jau minėta, programų sandara atitinka teisinį reglamentavimą ir kitas atitinkamų pakopų
programas, t. y. studentai pradeda nuo architektūros pagrindų, metams bėgant pereinama prie didesnių ir
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sudėtingesnių projektų nuolat tobulinant studentų gebėjimus spręsti projektavimo uždavinius. Dalykų ir
(arba) modulių turinys atitinka studijų tipą ir pakopas, dera tiek horizontaliu, tiek vertikaliu lygmenimis ir
yra susietas su kitais dalykų moduliais ar dalykų grupėmis. Dalykai vienas kitą papildo. Ekspertai siūlo kai
kurių programų sandarą tobulinti suteikiant joms daugiau įvairovės. Jie siūlo įtraukti papildomus modulius
arba nuolat atnaujinti esamus apie naujas technologijas, pateikimo įgūdžius, projektų vadybą ir verslumą.
Daugumoje studijų programose reikia vystyti ir didinti jų tarptautiškumą. Tai turėtų būti daroma instituciniu
lygmeniu, jei programų vykdytojai nenori atsilikti nuo tarptautinių tendencijų ir išlikti konkurencingi tiek
šalyje, tiek užsienyje. Ekspertams susidarė įspūdis, kad pagrindinė programų silpnybė yra aktyvumas
tarptautinio judumo programose ir neakademinio profesinio bendradarbiavimo lygmuo. Ekspertų grupė
skatina už studijų programas atsakingus asmenis kviesti savo studentus aktyviau dalyvauti tarptautinių
mainų programose. Norint pasiekti numatyto studijų programų tarptautiškumo, reikėtų taip pat gerinti ir
dėstytojų dalyvavimą tarptautinėse konferencijose ir kontaktus su užsienio kolegijomis ar universitetais.
Reikia tęsti ir vykdomą akademinio personalo anglų kalbos gebėjimų tobulinimo veiklą.
Ekspertų grupė pastebėjo, kad akademinis personalas labai profesionalus. Ekspertai pastebi, jog šiose
programose dirba dėstytojai labai atsidavę ir pasiaukoję dėstymui ir mokymuisi. Jie programas praturtina
sukaupta šiuolaikine gerąja praktika. Siekiant neatsilikti nuo moderniųjų technologijų ir šiuolaikinių
tendencijų, visas programas reikėtų ir toliau nuolat turtinti kviečiantis kūrybiškus praktikus, kurie dirba
šiuolaikinio dizaino srityje vietos ir tarptautiniu lygmenimis. Vilniaus dailės akademijai siūloma intensyvinti
judumą ir komunikaciją su akademijos fakultetais Vilniuje ir Klaipėdoje, tokiu būdu skatinant geresnį dialogą
tarp visų filialų. Dėl negausaus studentų skaičiaus vertintose programose personalo ir studentų santykiai yra
geresni ir efektyvesni. Santykiai tarp personalo ir studentų ekspertų labai giriami. Anot ekspertų, dabartiniai
programų studentai labai entuziastingi, energingi ir itin motyvuoti.
Per paskutinius 3 metus patalpos ir pagrindiniai materialieji ištekliai visose programose pagerėjo. Studijoms
skirti materialieji ir mokymosi ištekliai iš esmės yra tinkami savo dydžiu ir kokybe. Materialieji ištekliai,
įranga ir auditorijos atnaujinami, padaryti pakeitimai, tačiau, atsižvelgiant į techninę pažangą, ekspertai
pabrėžia būtiną tokios veiklos tęstinumą. Nuolatiniai pagerinimai ir patobulinimai visuomet turi būti
institucijų darbotvarkėje siekiant neatsilikti nuo naujų technologijų ir pramonės pažangos naujovių. Vilniaus
dailės akademijos pagrindinės patalpos, materialieji ištekliai skirti architektūros programai buvo išskirti kaip
ypatingai geri ir pavyzdiniai. Patalpos ir materialieji ištekliai apskritai, įskaitant studijas, laboratorijas,
dirbtuves ir biblioteką, buvo įvardinti kaip labai aukštos kokybės.
Daugumoje programų studijų eigos organizavimas užtikrina tinkamą programų vykdymą ir studijų rezultatų
pasiekimą. Aukštosios mokyklos užtikrina tinkamą akademinę ir socialinę paramą. Studentų pasiekimų
vertinimo sistema yra aiški, tenkina reikalavimus ir skelbiama viešai visose programose. Daugumos
absolventų profesinė veikla atitinka programų vykdytojų lūkesčius.
Atsakomybė už sprendimų priėmimą ir programų vykdymo stebėseną aiškiai paskirstyta. Ekspertai pastebi,
jog programose vidaus kokybės užtikrinimo priemonės gerai struktūrizuotos. Vis dėlto būtina šalinti
trūkumus, susijusius su formalizuotu studentų atstovų įtraukimu į aukštųjų mokyklų sprendimus priimančių
organų veiklą. Vilniaus dailės akademijos programas vykdo entuziastingi profesionalai, kuriuos remia tiek
aukštoji mokykla ir studentai, tiek socialiniai ir profesiniai partneriai. Šią veiklą būtina tęsti ir formalizuoti
įtraukiant visus narius. Nors administracija ir programų vadyba pasižymi gera struktūra, tačiau vizito į kai
kurias aukštąsias mokyklas metu ji pasirodė kai kuriose vietose nepakankamai subalansuota.
Apskritai, ekspertai pastebi, jog visos programos po trejų vykdymo metų pasiekė didelio potencialo tašką ir
visi programomis suinteresuotieji asmenys turėtų pasvarstyti, kaip pasinaudoti visomis galimybėmis ir dar
labiau pagerinti esamas programas.

VERTINIMUI PASITELKIAMI EKSPERTAI
2016 m. iš viso įvertinta 218 vykdomų studijų programų 30 studijų krypčių. Daugiausia įvertinta socialinių
mokslų studijų srities studijų programų – 92 (11 studijų krypčių). Taip pat 2016 m. ekspertų grupės įvertino
44

Patvirtinta Tarybos posėdyje, įvykusiame 2017-04-11 (protokolo Nr. TP-1 reg. Data - 2017-04-21)
83 technologijos mokslų (9 studijų kryptys), 16 biomedicinos mokslų (4 studijų kryptys), 13 fizinių mokslų (2
studijų kryptys), 8 humanitarinių mokslų (3 studijų kryptys) studijų sričių vykdomas studijų programas.
Mažiausia vykdomų studijų programų 2016 metais vertinta menų studijų srities – 7 (1 studijų kryptis).

32 pav. 2016 metais vertintų vykdomų studijų programų skaičius pagal studijų sritis

Visos studijų programos buvo vertintos pasitelkiant tarptautines ekspertų grupes. Tarptautinių ekspertų
grupių atliekamas vertinimas nulemia didesnį vertinimo objektyvumą ir skaidrumą, leidžia įvertinti
programas tarptautiniame kontekste. Be to, Lietuva yra pernelyg maža, kad vertinant konkrečios krypties
programas būtų galima lengvai išvengti galimo interesų konflikto, vertinimui pasitelkiant iš lietuvių ekspertų
suformuotą grupę. Organizuojant tarptautinių ekspertų grupių atliekamus vertinimus, kiekvieną grupę
paprastai sudaro akademikai iš kelių skirtingų šalių. Kiekviena ekspertų grupė, tiek lietuvių, tiek tarptautinė,
paprastai būna sudaryta iš akademikų (dėstytojų, mokslininkų), darbdavio ir studento.
Centras kiekvienu atveju informuoja aukštąją mokyklą apie ekspertų grupės sudėtį. Aukštoji mokykla turi
galimybę argumentuotai siūlyti pakeisti numatomos ekspertų grupės narį(-ius). Centras gautas pastabas
svarsto ir apie priimtą sprendimą informuoja aukštąją mokyklą. 2016 m. Centras gavo 3 prašymus pakeisti
ekspertų grupės sudėtį. Dviem atvejais toks prašymas suformuluotas dėl priežasties, jog ekspertai jau
vertinę tos pačios krypties studijų programas aukštosiose mokyklose anksčiau (vienu atveju vertinimas buvo
neigiamas) ir gali būti šališki vertinimo procese. Vienu atveju aukštoji mokykla abejojo ekspertų
kompetencija vertinamoje studijų kryptyje, bet buvo pabrėžta, jog toje pačioje vertinimo grupėje
vertinamos skirtingos, nors ir tos pačios krypties studijų programos, tad siekta atspindėti kiekvienos iš jų
specifiką. Visi trys pateikti prašymai nebuvo patenkinti pritrūkus svarių argumentų tokiems prašymams
pagrįsti.
2016 metais išoriniam vykdomų studijų programų vertinimui atlikti buvo pasitelktos 53 tarptautinės
ekspertų grupės. Pirmąjį 2016 m. pusmetį vykdomų studijų programų vertinimą atliko 26 ekspertų grupės,
įvertinusios 102 studijų programas, antrąjį pusmetį – 27 ekspertų grupės, įvertinusios 116 studijų
programų.
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33 pav. Tarptautinių ir lietuvių ekspertų grupių vertintų vykdomų programų skaičius 2005-2016 metais

2016 m. vertintos studijų programos vykdomos 34 aukštosiose mokyklose (be filialų). Daugiausia ekspertų
grupių lankėsi Klaipėdos universitete (13 ekspertų grupių). Taip pat 12 ekspertų grupių vizitavo Vilniaus
universitete, 10 – Vilniaus Gedimino technikos universitete, po 9 grupes – Kauno technologijos universitete
ir Vytauto Didžiojo universitete, 7 grupės – Aleksandro Stulginskio universitete, po 6 ekspertų grupes
lankėsi Šiaulių universitete ir Mykolo Romerio universitetuose.
Išoriniame vykdomų studijų programų vertinime dalyvavo 241 ekspertas: iš jų 93 lietuviai. Lietuvių ekspertų
skaičius lyginant su 2015 m. 1 ekspertu padidėjo (2015 m. vertinimo grupėse dalyvavo 92 lietuviai).
Paprastai į tarptautines ekspertų grupes įtraukiamas vienas studentas ir vienas socialinių partnerių
(darbdavių) atstovas.
2016 metais bent po vieną studentų atstovą buvo įtraukta į visas vykdomų programų vertinimą atlikusias
grupes. Paminėtina, kad atliekant vertinimą ekspertų grupių veikloje dalyvavo 46 studentai. 7 studentai
skirtingose ekspertų grupėse dalyvavo po 2 kartus. Kaip ir 2015 m., daugiausia studentų ekspertų grupėse
dalyvavo iš Kauno technologijos universiteto (10) ir Vilniaus universiteto (7). Vertinimuose dalyvavo 12
studentų, rekomenduotų Lietuvos studentų sąjungos, 4 studentai, rekomenduoti Vilniaus universiteto
studentų atstovybės, 2 studentai, rekomenduoti Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos, ir 1 studentė,
rekomenduota Europos studentų sąjungos.
Iš viso vertinimuose dalyvavo 43 socialiniai partneriai. Keturi socialiniai partneriai skirtingose ekspertų
grupėse dalyvavo po 2 kartus.
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34 pav. Ekspertų pasiskirstymas pagal regionus 2016 m.

Į tarptautines ekspertų grupes ekspertai atvyko iš 32 užsienio šalių. Dažniausiai 2016 m. vykdomų studijų
programų vertinimuose dalyvavo ekspertai iš Estijos (20 ekspertų). Taip pat vertinimuose dalyvavo 18
ekspertų iš Didžiosios Britanijos, 11 iš Nyderlandų, 10 iš Vokietijos ir Lenkijos, 9 iš Švedijos, 8 iš Vengrijos,
Latvijos, Ispanijos ir t.t. Iš Didžiosios Britanijos atvykę ekspertai dažniausiai buvo grupių vadovais (8
ekspertai), taip pat 5 grupių vadovai buvo ekspertai, atvykę iš Estijos bei Vokietijos, 4 grupių vadovai –
atvykę iš Vengrijos, 3 grupių vadovai – atvykę iš Airijos, Ispanijos, Nyderlandų bei Norvegijos.
2016 m. vykdomų studijų programų vertinimuose dalyvavusių ekspertų iš užsienio amžiaus vidurkis buvo
54,7 m., lietuvių ekspertų (neskaitant studentų) – 42,9 m.

35 pav. 2016 m. iš užsienio atvykusių ekspertų amžiaus pasiskirstymas

36 pav. 2016 m. lietuvių ekspertų amžiaus pasiskirstymas

KITŲ UŽSIENIO AGENTŪRŲ ATLIKTŲ VERTINIMŲ
PAGRINDU PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL AKREDITAVIMO
Aukštosios mokyklos gali rinktis, kad studijų programų išorinį vertinimą atliktų ir kitos aukštojo mokslo
kokybės vertinimo agentūros, įtrauktos į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą.
Šia galimybe per 2016 metus pasinaudojo viena aukštoji mokykla. Buvo kreiptasi į ACQUIN agentūrą, kuri
įvertino 11 vykdomų Mykolo Romerio universiteto studijų programų.
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37 pav. Kitų kokybės vertinimo agentūrų įvertintų programų skaičius

2016 m. pirmą kartą buvo priimtas sprendimas akredituoti 3 metams studijų programas, kurias įvertino
užsienio kokybės vertinimo agentūra. Ankstesniais metais visos užsienio agentūrų įvertintos studijų
programos buvo akredituojamos 6 metams, o 2016 m. 2 studijų programos negavo maksimalaus įvertinimo.
Iš 11 užsienio agentūros įvertintų studijų programų 2 buvo akredituotos 3 metams, o 9 studijų programos –
6 metams. Abi 3 metams akredituotos studijų programos yra antrosios pakopos.

KETINAMŲ VYKDYTI (NAUJŲ) STUDIJŲ PROGRAMŲ
VERTINIMAS
Ketinamos vykdyti studijų programos vertinamos ir akredituojamos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro patvirtintą tvarką. Sprendimai dėl ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo
priimami:
 atlikus supaprastintą programos vertinimą
arba
 atlikus išsamų ekspertinį programos vertinimą.
Atliekant supaprastintą ketinamos vykdyti studijų programos vertinimą, SKVC nustato, ar pateikti visi
dokumentai yra tinkamai įforminti; ar programos apimtis atitinka teisės aktais nustatytus reikalavimus, ar
numatoma suteikti kvalifikacija atitinka Kvalifikacinių laipsnių sąrašą, ar studijų sritis, kryptis ir šaka (jeigu
yra) atitinka Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą, ar
programai nereikalingas išsamus ekspertinis vertinimas.
Jeigu vertinimo metu nenustatoma jokių trūkumų, programa akredituojama terminui, kuris apskaičiuojamas
prie studijų programos trukmės metais pridėjus vienus studijų metus nuo aukštosios mokyklos prašyme
nurodytos pageidaujamos programos akreditavimo termino pradžios datos.
Jeigu vertinimo metu SKVC nustato trūkumų, sprendimo dėl programos akreditavimo procedūra
sustabdoma iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti.
Išsamus ekspertinis ketinamos vykdyti studijų programos vertinimas atliekamas šiais atvejais:
 jei programą teikia naujai įsteigta aukštoji mokykla, kuri nėra akredituota remiantis atlikto išorinio
jos veiklos vertinimo išvadomis;
 jei programą teikia aukštoji mokykla, kurios veikla paskutinio išorinio vertinimo metu buvo įvertinta
neigiamai;
 jei per paskutinius 3 metus buvo neigiamai įvertinta ir neakredituota arba vertinimui nepateikta
vykdoma studijų programa, kuri yra tos pačios krypties ir pakopos, kaip ir tos aukštosios mokyklos
teikiama ketinama vykdyti studijų programa, išskyrus atvejus kai vertinimui nebuvo pateikta studijų
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programa, kuri yra atnaujinta pagal projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis;
 jei aukštoji mokykla nevykdo tokios krypčių grupės studijų, kaip teikiama ketinama vykdyti studijų
programa;
 jei Lietuvos Respublikoje įsteigta aukštoji mokykla ketina vykdyti studijų programą užsienio
valstybėje įsteigtame padalinyje.
Išsamų ekspertinį programos vertinimą atlieka ne mažiau kaip du ekspertai, turintys atitinkamą
kompetenciją ketinamos vykdyti studijų programos kryptyje. Ekspertinis programos vertinimas susideda iš
programos aprašo analizės, ekspertų vizito į aukštąją mokyklą bei programos vertinimo išvadų parengimo
bei jų svarstymo Studijų vertinimo komisijoje. Sprendimas dėl programos akreditavimo priimamas
atsižvelgiant į ekspertų vertinimo išvadas bei Studijų vertinimo komisijos siūlymą.
2016 m. aukštosios mokyklos SKVC pateikė 97 ketinamas vykdyti studijų programas, t.y. trečdaliu daugiau
negu 2015 m. (65). Imant tik 2016 m. priimtus sprendimus, iš viso 2016 m. buvo išnagrinėtos 87 naujos
studijų programos. Absoliuti dauguma jų buvo akredituos (80 studijų programų), tačiau dalis – 5 studijų
programos – buvo neakredituos, o dar dviejų studijų programų akreditavimo procedūra buvo nutraukta.
68 atvejais arba 70 proc. nuo visų pateiktų programų buvo atliktas supaprastintas programos vertinimas
(2015 m. – 38 atvejais), po kurio 63 ketinamos vykdyti studijų programos buvo akredituotos (iš jų 42
akredituotos iš antro karto), 3 studijų programų akreditavimo procedūra sustabdyta, 2 studijų programų
akreditavimo procedūra nutraukta.

38 pav. 2016 metais pateiktos ketinamos vykdyti studijų programos vertintos supaprastinta tvarka

2016 m. daugiau negu tris kartus išaugo ketinamų vykdyti studijų programų, kurios buvo akredituotos tik iš
antro karto, skaičius (2016 m. – 42, 2015 m. –12). Daugumoje atvejų (36) tai buvo susiję su nuo 2016
vasario 1 d. įsigaliojusio Mokslo ir studijų įstatymo pataisomis, kurios įpareigojo SKVC vertinant ir
akredituojant studijų programas didesnį dėmesį skirti programos poreikio (valstybės ūkinei, socialinei,
kultūrinei plėtrai ir ateities raidai) identifikavimui ir pagrindimui.
28 atvejais arba 29 proc. nuo visų pateiktų programų (2015 m. – 27 atvejais) buvo atliekamas išsamus
ekspertinis programos vertinimas, iš jų 18 (2015 m. – 16) ketinamų vykdyti studijų programų buvo įvertintos
teigiamai ir akredituotos, 5 – įvertintos neigiamai (2015 m. – 6), 5 ketinamų vykdyti studijų programų
vertinimas procesas dar nepasibaigęs.
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39 pav. 2016 metais pateiktos ketinamoms vykdyti studijų programos, kurioms atliktas išorinis vertinimas.

2016 m. buvo pateikta vertinti 1 gretutinės krypties studijų programa. Atlikus ekspertinį vertinimą, priimtas
sprendimas aukštajai mokyklai leisti vykdyti gretutinės krypties studijas.
Lyginant pastarųjų trijų metų (2014-2016) duomenis SKVC pateiktų ketinamų vykdyti studijų programų
skaičius svyruoja (2014 m. – 93, 2015 m. – 65, 2016 m. - 97), tačiau 2016 m. ketinamų vykdyti studijų
programų pateikta daugiau negu per pastaruosius dvejus metus. Studijų programų, kurioms reikalingas
išorinis vertinimas, skaičius lyginant su bendru per metus pateiktų ketinamų vykdyti studijų programų
skaičiumi sumažėjo (2014 m. – 39, 2015 m. – 27, 2016 m. – 28).
Didžiąją dalį 2016 m. pateiktų ketinamų vykdyti studijų programų sudarė socialinių mokslų srities
programos – 36 (37 proc.). Technologijos mokslų srities ketinamų vykdyti studijų programų buvo pateikta
17 (18 proc.), humanitarinių ir biomedicinos mokslų sričių – po 14 (14 proc.), fizinių mokslų srities – 9 (9
proc.), menų – 7 (7 proc.).

40 pav. 2016 metais pateiktos ketinamos vykdyti studijų programos pagal studijų sritis

Analizuojant per pastaruosius 3 metus vertinti pateiktų ketinamų vykdyti studijų programų pasiskirstymą
pagal studijų sritis pastebima, kad 2016 m. išaugo humanitarinių, fizinių, technologijų sričių studijų
programų skaičius. Nors daugiausiai vertinti vis dar teikiama socialinių mokslų srities ketinamų vykdyti
studijų programų, pastebima šios srities studijų programų skaičiaus (2014 m. – 41, 2015 m. – 35, 2016 m. –
36) mažėjimo tendencija.
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41 pav. 2014-2016 metais pateiktos ketinamos vykdyti studijų programos pagal studijų sritis

Iš 2016 m. pateiktų 97 ketinamų vykdyti studijų programų didesnę dalį sudarė universitetinės pirmosios
pakopos studijų programos – 38 (39 proc.). Antrosios pakopos studijų programų buvo pateikta 29 (30
proc.), koleginių – 25 (28 proc.), vientisųjų – 4 (4 proc.), laipsnio nesuteikiančių – 1 (1 proc.).

42 pav. 2016 metais pateiktos ketinamos vykdyti studijų programos pagal studijų rūšį

Analizuojant per pastaruosius 3 metus vertintų ketinamų vykdyti studijų programų pasiskirstymą pagal
studijų rūšis, pastebimas praktiškai visų rūšių studijų programų skaičius nuoseklus didėjimas, išskyrus
universitetinių pirmosios pakopos studijų programų, kurių skaičius lyginant su 2015 m. padidėjo daugiau
negu du kartus.
2016 m. aukštosios mokyklos pateikė gerokai mažiau jungtinių studijų programų negu 2015 m.(7). Šiais
metais buvo pateiktos 3 jungtinės magistrantūros studijų programos: Mykolo Romerio universiteto ir Pietų
Korėjos Dongseo universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
bei Lietuvos sporto universiteto ir Jungtinės Karalystės Vusterio universiteto. Pirmosios dvi buvo
akredituotos, trečiosios akreditavimo procedūra nutraukta.
Iš 2016 m. pateiktų 92 ketinamų vykdyti studijų programų (neskaitant 5 studijų programų, kurių vertinimo
procesas dar nepasibaigęs) 81 (88 proc.) atvejais sprendimas akredituoti studijų programą buvo priimtas po
programos supaprastinto arba išorinio vertinimo. Trijų (3 proc.) studijų programų akreditavimo procedūra
buvo sustabdyta, dviejų (2 proc.) akreditavimo procedūra buvo nutraukta (vienu atveju aukštajai mokyklai
per nustatytą laikotarpį nepateikus pataisytos studijų programos, kitu atveju – dėl nepagrįsto studijų
programos poreikio). Penkios (5 proc.) studijų programos ekspertų buvo įvertintos neigiamai ir
neakredituotos. Vienu atveju (1 proc.) buvo priimtas sprendimas studijas leisti vykdyti (gretutinės krypties
studijos).
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43 pav. 2016 metais pateiktų ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo rezultatai

2016 m. SKVC ketinamas vykdyti studijų programas vertinimui pateikė 28 aukštosios mokyklos (2014 m. –
27, 2015 m. – 29): 13 kolegijų ir 15 universitetų. Šiemet iš universitetų daugiausiai ketinamų vykdyti studijų
programų pateikė Vytauto Didžiojo universitetas – 14, Vilniaus universitetas – 12, Klaipėdos universitetas –
9. Iš kolegijų daugiausiai ketinamų vykdyti studijų programų pateikė Kauno kolegija – 5, Klaipėdos
valstybinė kolegija – 4, Vilniaus kolegija – 4.

44 pav. 2016 metais universitetų teiktos ketinamos vykdyti studijų programos

45 pav. 2016 metais kolegijų teiktos ketinamos vykdyti studijų programos

2016 m. vertinti ir akredituoti buvo pateiktos 54 (2015 m. – 37) studijų krypčių ketinamos vykdyti studijų
programos. Daugiausiai pateikta lingvistikos ir verslo studijų krypčių programų – po 7, informatikos – 5,
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architektūros – 4, aeronautikos inžinerijos, pedagogikos, psichologijos, teisės – po 3, visų kitų krypčių po 12 studijų programas.
2016 m. 54 (56 proc.) pateiktų ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo procedūra buvo sustabdyta
dėl tam tikrų formalių trūkumų (2016 m. akreditavimo procedūra buvo sustabdyta tik 12 atvejų).
Dažniausiai pasitaikantis trūkumas – nepakankamai pagrįstas studijų programos poreikis (36 atvejai, 67
proc.). Kitos akreditavimo procedūros sustabdymo priežastys – programos aprašas neatitinka nustatytu
reikalavimų (pvz. sena AIKOS lentelės forma, netinkamai pateiktos studijų rezultatų ir dalykų sąsajos,
neaiškus studijų planas, trūksta informacijos) – 16 atvejų (30 proc.), nepateikta vertinimui arba
neakredituota vykdoma tos pačios krypties ir pakopos programa – 4 atvejai (7 proc.), programos sandaros
neatitikimas teisės aktų reikalavimams – 4 atvejai (7 proc.), nepateiktas institucijos, įgaliojusios teikti
kvalifikaciją, pritarimas – 4 atvejai (7 proc.), Numatoma suteikti kvalifikacija neatitinka teisės aktų
reikalavimų 1 atvejis (2 proc.).
2016 m. pateiktos 28 ketinamos vykdyti studijų programos, kurioms buvo reikalingas išorinis ekspertinis
vertinimas. Iš jų 18 studijų programų ekspertų buvo teigiamai įvertintos ir akredituotos. Ekspertų teigiamai
įvertintų ketinamų vykdyti studijų programų balų vidurkis – 17. Dešimties studijų programų atveju dvi ir
daugiau sritys ekspertų buvo įvertintos tik patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti).
Penkios ketinamos vykdyti studijų programos ekspertų buvo įvertintos neigiamai (t.y. bent viena programos
vertinamoji sritis buvo įvertinta 1 balu) ir neakredituotos. Silpniausia neigiamai įvertintų studijų programų
sritis – studijų programos tikslai ir studijų rezultatai bei programos sandara (3 programų atveju, proc.),
personalas (2 programų atveju, proc.).
Išorinis ekspertinis vertinimas ketinamoms vykdyti studijų programoms buvo atliekamas dėl šių priežasčių:
 aukštoji mokykla, teikianti naują studijų programą buvo įvertinta neigiamai (7 atvejai),
 per pastaruosius 3 metus buvo neigiamai įvertinta ir neakredituota tos pačios krypties ir pakopos
vykdoma studijų programa kaip ir teikiama nauja studijų programa (4 atvejai),
 per pastaruosius 3 metus (nuo 2016 m. gegužės 25 d. – prieš du mėnesiu iki studijų programos
akreditavimo termino pabaigos arba programos akreditavimo terminas buvo pratęstas) buvo
nepateikta vertinimui tos pačios krypties ir pakopos vykdoma studijų programa kaip ir teikiama
nauja studijų (2 atvejai),
 aukštoji mokykla nevykdo studijų krypčių grupės (nuo 2016 m. gegužės 25 d. – tokios krypties)
studijų kaip ir teikiama nauja studijų programa (15 atvejų).
11 (iš 28) ketinamų vykdyti studijų programų, kurioms buvo taikoma išorinio ekspertinio vertinimo
procedūra, vertinimo proceso eigoje ekspertai rekomendavo pataisyti per 10 d. nuo programos vertinimo
išvadų projekto gavimo dienos. Programos rengėjams pataisus studijų programas ir pateikus tai
pagrindžiančius dokumentus, buvo priimtas sprendimas programas vertinti teigiamai ir akredituoti.
2016 m. vertinti pateiktas ketinamas vykdyti studijų programas, kurioms buvo reikalingas išorinis
vertinimas, pasitelkti 65 ekspertai (38 moterys ir 27 vyrai). Iš jų 53 akademikai, 8 socialiniai partneriai ir 4
studentai (studentų atstovai į ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą įtraukiami nuo 2016 m.
lapkričio mėn.). Į ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą buvo įtraukti akademikai iš 20 Lietuvos
aukštųjų mokyklų (38 ekspertai, dirbantys universitetuose, 15 - kolegijose). Daugiausiai ekspertų buvo
pasitelkta iš Vilniaus universiteto (8), Vytauto Didžiojo universiteto (7), Kauno technologijos universiteto,
Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (po 4). Koleginį sektorių
dažniausiai atstovavo ekspertai iš Vilniaus kolegijos (4), Socialinių mokslų kolegijos ir Alytaus kolegijos (po
3). Didžiausią dalį (52 proc.) sudarė ekspertai, kurių amžius nuo 45-erių iki 59-erių metų.
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STUDIJŲ VERTINIMO KOMISIJOS VEIKLOS REZULTATAI
Studijų vertinimo komisija (toliau vadinama – Komisija), sudaryta iš aukštųjų mokyklų darbuotojų, studentų
ir darbdavių atstovų, pataria Studijų kokybės vertinimo centrui studijų programų vertinimo klausimais.
Komisija, susipažinusi su kiekvienos programos vertinimo išvadomis ir kita su vertinimu susijusia medžiaga,
svarsto, ar ekspertų pateiktos išvados yra išsamios, pagrįstos ir objektyvios. Išanalizavusi pateiktą medžiagą,
Komisija pateikia vieną iš siūlymų – pritarti arba nepritarti ekspertų parengtoms vertinimo išvadoms.
Komisijai nepritarus vertinimo išvadoms, SKVC imasi priemonių išvadų kokybei gerinti. Išvados gali būti
grąžinamos ekspertams patikslinti, taip pat gali būti organizuojamas papildomas programos vertinimas.
2016 metais įvyko 10 reguliarių Komisijos posėdžių bei 4 nuotoliniai Komisijos posėdžiai, kurių metu
sprendimai buvo priimami balsuojant elektroniniu paštu. 2016 metais iš viso svarstytos 249 vykdomų bei
ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo išvados (įskaitant svarstomas antrą ar trečią kartą).
Vidutiniškai svarstytos 24 vertinimo išvados viename reguliariame posėdyje ir 1-2 vertinimo išvados
nuotoliniame posėdyje. Iš visų 2016 m. svarstytų vertinimo išvadų, Komisija nepritarė 35 (14 proc.).
Praėjusiais metais nepritartų išvadų skaičius siekė 5,4 proc. Dviejų programų išvadų svarstymas buvo
atidėtas. Pirmu atveju Komisija prašė aukštosios mokyklos patikslinti studijų programos pavadinimą,
siekiant neklaidinti studentų. Kitu atveju, buvo prašyta pateikti programos aprašą Sveikatos apsaugos
ministerijai programos patikrinimui, nes nebuvo iki galo aišku, ką dirbs parengti specialistai.
Nepritardama studijų programų vertinimo išvadoms, Komisija tokį savo siūlymą visuomet pagrindžia
argumentais. 2016 m. dažniausiai išvadoms buvo nepritarta nurodant tai, kad tekste pateikti argumentai ir
programų įvertinimas balais nedera tarpusavyje (21 atvejis). Dažniausiai tai tokie atvejai, kai tekste minimi
trūkumai, ypač tikslų ir studijų rezultatų, programos sandaros bei vadybos srityse, tačiau, nepaisant jų,
sritys įvertinamos gerai ar net labai gerai. Pasitaikė keli atvejai, kuomet Komisija nepritarė vertinimo
išvadoms dėl to, kad išvadose minimos kritinės ir esminės pastabos, dėl kurių programa negali būti leista
vykdyti, kyla neaiškumų dėl personalo kvalifikacijos, programos poreikio pagrįstumo, programos atitikimo
antrajai studijų pakopai (6 atvejai). 3 atvejais vertinimo išvados buvo atmestos dėl neatitikimo minimalių
teisės aktų.
Daugeliui vertinimo išvadų, dėl kurių Komisija 2016 m. priėmė neigiamą sprendimą (siūlyti nepritarti) buvo
pritarta iš antro karto, po to, kai išvados buvo grąžintos ekspertų grupei patikslinti ar pagrįsti. 6 programų
vertinimo išvados buvo grąžintos ekspertų grupei tikslinti du kartus iš eilės, joms nebuvo pritarta net iš
trečio karto, tuomet sprendimą priėmė Studijų kokybės vertinimo centras. Dviejų studijų programų atveju,
Studijų vertinimo komisijai nepritarus išvadoms du kartus, sprendimą dėl jų akreditavimo taip pat priėmė
Centras.

46 pav. 2010-2016 m. Studijų vertinimo komisijos priimti sprendimai ir svarstytų išvadų skaičius

54

Patvirtinta Tarybos posėdyje, įvykusiame 2017-04-11 (protokolo Nr. TP-1 reg. Data - 2017-04-21)

STUDIJŲ PROGRAMŲ APELIACINĖS KOMISIJOS VEIKLA
Aukštosios mokyklos, nesutikdamos su Studijų kokybės vertinimo centro priimtu sprendimu dėl vertinimo,
turi galimybę pateikti argumentuotą apeliaciją. Apeliacijas svarsto Studijų programų apeliacinė komisija
(toliau – Apeliacinė komisija), kurią sudaro aukštųjų mokyklų darbuotojų, studentų, darbdavių, kitų
institucijų atstovai.
Apeliacijos dėl institucinio aukštųjų mokyklų vertinimo teikiamos Švietimo ir mokslo ministerijai, kuri sudaro
atskiras komisijas tokioms apeliacijoms nagrinėti.
Apeliacinę komisiją sudaro 7 nariai: po vieną Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos kolegijų direktorių
konferencijos, Lietuvos nevalstybinių mokslo ir studijų įstaigų asociacijos, Lietuvos studentų sąjungos ir
aukštųjų mokyklų socialinius partnerius vienijančių organizacijų pasiūlytą asmenį, du Lietuvos universitetų
rektorių konferencijos pasiūlyti asmenys.
2016 metais Apeliacinė komisija rinkosi iš viso 2 kartus. Buvo pateiktos 2 universitetų ir 1 kolegijos
apeliacijos. Iš viso 2 apeliacijos buvo dėl Studijų kokybės vertinimo centro priimto sprendimo vykdomas
studijų programas neakredituoti. Lyginant 2016 metus su prieš tai buvusias metais, apeliacijų pateikta
beveik 2 kartus mažiau, ta pati tendencija išlieka ir lyginant 2015 ir 2014 metus (sumažėjo 47 %), tad nuo
2014 metų apeliacijų skaičius nuosekliai mažėjo.
Statistiškai daugiausia apeliuojama buvo dėl studijų eigos ir jos vertinamo vertinamosios srities įvertinimo
(3 programose toje pačioje aukštojoje mokykloje ir 1 programa kitoje aukštojoje mokykloje), likusių 2
programų apeliacijų atvejai visiškai skirtingi: vienoje apeliuojama dėl personalo, materialiųjų išteklių ir
programos vadybos, kitoje - dėl programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų, programos sandaros bei
programos vadybos. 2016 metais pateiktų apeliacijų skaičius sudarė šiek tiek daugiau nei 2 % nuo visų
įvertintų studijų programų ir tai yra 2 kartus mažiau nei 2015 metais (sudarė nepilnai 4 %).

Apeliacinės komisijos sprendimai

2012
m.

2013
m.

2014
m.

2015
m.

2016
m.

Patenkinti apeliaciją (visa apimtimi ar iš
dalies) ir įpareigoti Centrą priimti naują
sprendimą/įpareigoti Centrą atlikti
Apeliacinės komisijos nurodytus
veiksmus

0

2

5

3

0

Nepatenkinti apeliacijos ir palikti galioti
Centro sprendimą

3

9

12

6

5

Svarstyta apeliacijų iš viso:

3

11

17

9

5

47 pav. Studijų programų apeliacinės komisijos sprendimai pagal Apeliacijų pateikimo metus 2012-2016 m.

Kadangi vertinimo išvadose nurodyti argumentai derėjo su vertinimo balais, visais atvejais Apeliacinė
komisija apeliacijų netenkino ir paliko galioti Centro priimtus sprendimus.
Visos apeliacijos pateiktos dėl vykdomų studijų programų.
Apeliacijų dėl ketinamų vykdyti studijų programų 2016 metais nebuvo.
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MOKYMAI, SEMINARAI, KITI RENGINIAI 2016 m.
Renginio tipas

Renginių skaičius

Dalyvių skaičius

1.

Seminaras aukštųjų mokyklų 1
kokybės skyrių darbuotojams

48

2.

Mokymai ekspertams
socialiniams partneriams

– 1

18

3.

Mokymai
savianalizės 2
suvestinių rengėjams

56

4.

Mokymai
ekspertams

~200

5.

Mokymai studentams

tarptautiniams 30

1

22

48 pav.2016 metais SKVC organizuotų renginių statistika

Paskesnė veikla po studijų programų vertinimo
Paskesnė veikla po studijų programų vertinimo
Centras yra parengęs paskesnės veiklos metodines rekomendacijas aukštosioms mokykloms, kuriose
aprašytas išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaitų rengimas
vykdomoms ir ketinamoms vykdyti studijų programoms. Rekomenduojama pažangos ataskaitas
vykdomoms programoms parengti per 1,5 metų nuo studijų programos išorinio vertinimo pabaigos,
ketinamoms vykdyti studijų programoms – per 6 mėn. nuo programos įgyvendinimo pradžios. Parengtose
pažangos ataskaitose aukštoji mokykla apžvelgia išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų įgyvendinimo
procesą, t.y., kokių veiksmų buvo imtasi siekiant tobulinti studijų programas pagal ekspertų
rekomendacijas, kokie pokyčiai pasiekti ir su kokiomis problemomis buvo susidurta tobulinant studijų
programas.
Pirmosios pažangos ataskaitos buvo pradėtos teikti Centrui nuo 2016 m. vasaros, po to, kai 2016 m.
gegužės mėn. parengtame rašte Centras paragino aukštąsias mokyklas, kurių vykdomos studijų programos
buvo įvertintos 2014 m. ir ketinamos vykdyti studijų programos buvo pradėtos įgyvendinti nuo 2015-2016
mokslo metų pradžios, inicijuoti pažangos ataskaitų rengimą ir teikimą Centrui. 2016 m. pabaigoje buvo
atlikta gautų pažangos ataskaitų analizė. Nuo rašto išsiuntimo dienos iki 2016 m. pabaigos Centrui iš viso
buvo atsiųstos 146 pažangos ataskaitos – tiek vykdomų, tiek ketinamų vykdyti studijų programų – iš 14
aukštųjų mokyklų – 7 universitetų ir 7 kolegijų. Iš universitetų atsiųstos pažangos ataskaitų yra 107, iš
kolegijų buvo atsiųstos 39 pažangos ataskaitos. Didesnę dalį atsiųstų pažangos ataskaitų sudarė pirmos
pakopos universitetinių studijų programų pažangos ataskaitos – 60 ataskaitų (41 %). Antros pakopos studijų
programų – 46 ataskaitos (31 %), koleginių – 38 ataskaitos (26 %), laipsnio nesuteikiančių ir vientisųjų
studijų programų – po 1 pažangos ataskaitą (po 1 %). Daugiausia pažangos ataskaitų atsiuntė Šiaulių
universitetas – 46 (31.5 % nuo visų atsiųstų pažangos ataskaitų), su didesniu atotrūkiu nuo jo – Vytauto
Didžiojo universitetas, atsiuntęs 22 (15.1 %) pažangos ataskaitas ir Lietuvos edukologijos universitetas,
atsiuntęs 17 (11.46 %) pažangos ataskaitų bei Šiaulių valstybinė kolegija – 11 (7.5%) pažangos ataskaitų.
Kitos aukštosios mokyklos atsiuntė mažiau nei po 10 ataskaitų (49 pav.).
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49 pav. Pateiktų pažangos ataskaitų skaičius pagal aukštąsias mokyklas

Vykdomų studijų programų pažangos ataskaitų buvo pateikta 134, tai sudaro didžiausią dalį (91,8 %) visų
pateiktų 146 pažangos ataskaitų. Ketinamų vykdyti studijų programų pažangos ataskaitų yra 12 (8.2 %),
kurias pateikė Šiaulių universitetas (6), Lietuvos edukologijos universitetas (3), Vytauto Didžiojo
universitetas (1), Klaipėdos valstybinė kolegija (1) ir Alytaus kolegija (1).
Kreipdamasis raštu į aukštąsias mokyklas, Centras prašė parengti ir atsiųsti pažangos ataskaitas praėjus 1,5
metų nuo vykdomų studijų programų išorinio vertinimo išvadų įsigaliojimo ir per 6 mėn. nuo ketinamų
vykdyti studijų programų įgyvendinimo pradžios. Taigi, vykdomų studijų programų atvejų išorinis vertinimas
turėjo vykti 2014 metais ir ketinamų vykdyti studijų programų – 2015 m. ir 2016 m. pradžioje.
Gavus studijų programų pažangos ataskaitas, paaiškėjo, kad tik dalis jų yra 2014 m. vertintų vykdomų
studijų programų ir 2015-2016 m. vertintų ir akredituotų ketinamų vykdyti studijų programų. 2014 m.
Centras organizavo 285 vykdomų studijų programų vertinimus, iš kurių 274 buvo akredituotos. Centrui
pateiktos 78 pažangos ataskaitos sudaro tik 28,5 % nuo visų 2014 m. vertintų vykdomų studijų programų.
Kita dalis vykdomų studijų programų pažangos ataskaitų yra už ankstesnius metus – 2010-2013 m. ir už
2015 m.: 2010 ir 2011 m. vertintų vykdomų studijų programų buvo pateikta po 4 pažangos ataskaitas, 2012
m. vertintų – 3 pažangos ataskaitos, 2013 m. vertintų – 33 pažangos ataskaitos, 2015 m. vertintų – 12
pažangos ataskaitų.
Atitinkamai, 2015 m. Centras atliko 27 ketinamų vykdyti studijų programų išorinius ekspertinius vertinimus,
po kurių buvo akredituota 16 ketinamų vykdyti studijų programų, tačiau pažangos ataskaitų buvo pateikta
tik 5 arba 31,3 % nuo visų 2015 m. vertintų ketinamų vykdyti studijų programų. Kitos ketinamų vykdyti
studijų programų pažangos ataskaitos buvo už 2014 ir 2013 m. vertintas ketinamas vykdyti programas – po
2 pažangos ataskaitas ir už 2012 m. – 3 pažangos ataskaitos. 50 pav. parodoma, kokiais metais buvo
vertintos studijų programos, kurių pažangos ataskaitas atsiuntė aukštosios mokyklos:

50 pav. Pateiktų pažangos ataskaitų skaičius pagal programų (VSP ir KVSP) vertinimo metus ir aukštąsias mokyklas
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Daugiausia 2010-2013 m. laikotarpiu vertintų vykdomų studijų programų pažangos ataskaitų pateikė Šiaulių
universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija, o ketinamų vykdyti studijų
programų pažangos ataskaitų – tik Šiaulių universitetas. Centro rašte apibrėžtu vykdomų studijų programų
išorinio vertinimo laikotarpiu daugiausia pažangos ataskaitų pateikė taip pat Šiaulių universitetas – 17, kiek
mažiau – Lietuvos edukologijos universitetas – 14, ir Vytauto Didžiojo universitetas – 13. Ketinamų vykdyti
studijų programų pažangos ataskaitoms apibrėžtu laikotarpiu (praėjus 6 mėn. nuo išorinio vertinimo, t.y.
programoms, vertintoms 2015 m. ir 2016 m. pradžioje) daugiausia ketinamų vykdyti studijų programų
pažangos ataskaitų pateikė Lietuvos edukologijos universitetas – 3 pažangos ataskaitas, ir Vytauto Didžiojo
universitetas bei Šiaulių universitetai, atsiuntę po 1 pažangos ataskaitą nurodytu laikotarpiu vertintų
ketinamų vykdyti studijų programų. Visos šios ketinamos vykdyti studijų programos buvo vertintos 2015 m.
Alytaus kolegija ir Klaipėdos valstybinė kolegija atsiuntė po vieną 2014 m. vertintų ketinamų vykdyti studijų
programų pažangos ataskaitą. Šiaulių universitetas atsiuntė 2013 ir 2012 m. vertintų ketinamų vykdyti
studijų programų pažangos ataskaitas.
Išnagrinėjus aukštųjų mokyklų pateiktas pažangos ataskaitas, galima pateikti bendras preliminarias
pastabas:
 Pateikusios pažangos ataskaitas aukštosios mokyklos, kurių studijų programų vertinimų išvadose
nacionaliniai ir užsienio ekspertai studijų programų rengėjams siūlė koreguoti programų tikslų ir
numatomų studijų rezultatų formuluotes, tobulinti studijų programų sandarą ir studijų
dalykų/modulių turinį, įsipareigojo tai atlikti po konsultacijų su socialiniais partneriais arba po
diskusijų programų komitetuose ir posėdžių atitinkamose katedrose, tačiau dažniausiai nenurodo
konkrečių žingsnių, kuriuos atliks/atliko. Pažangos ataskaitose glaustai pateikiama, kad buvo
koreguota studijų programų sandara, įtraukiant į ją daugiau aktualių studijų dalykų, pakeistas
studijų dalykų turinys, peržiūrėti ir pakoreguoti numatomi studijų rezultatai. Kai kuriose pažangos
ataskaitose nurodyta, kad prieš imantis rekomendacijų įgyvendinimo, aukštosios mokyklos atliko
tyrimus: studentų nuomonių, darbdavių poreikio, pan. Įgyvendinant pokyčius susijusius su kokybės
užtikrinimo sistemos pertvarka/tobulinimu, kai kurios aukštosios mokyklos sukuria šią sritį
reglamentuojančius dokumentus: aprašus, nuostatas, taisykles.
 Pažymėtina, kad labai dažnai ekspertų vertinimo išvadose pateiktų rekomendacijų – skatinti
dėstytojų/studentų tarptautinį judumą, tobulinti užsienio kalbos įgūdžius ir didinti tarptautinių
mokslinių publikacijų skaičių, įgyvendinimui aukštosios mokyklos numato įvairias veiklas, tačiau jų
nedetalizuoja. Kaip įrodymą, kad į ekspertų rekomendacijas buvo atsižvelgta, pažangos ataskaitose
pateikiamas per paskutinį semestrą išvykusių/atvykusių studentų/dėstytojų skaičius, dėstytojų
publikacijų anglų kalba/užsienio leidiniuose skaičių.
 Visose pažangos ataskaitose, kurias pateikė aukštosios mokyklos, yra apibūdinami rekomendacijų
įgyvendinimo terminai. Dažniausiai pasitaikantis ateities terminas, kuriuo nusakomas įgyvendinimo
laikotarpis – iki 2018 metų, kitas vienas neretai pasitaikantis rekomendacijų įgyvendinimo terminas
– iki sekančio išorinio tarptautinio vertinimo. Nemaža dalis rekomendacijų jau yra įgyvendinta, ką
aukštosios mokyklos ir pažymi. Kai kurių rekomendacijų pobūdis reikalauja nuolatinio dėmesio ir
įgyvendinimo, pavyzdžiui, skatinti studentų dalyvavimą studijų programos kokybės tobulinimo
procese, skatinti dėstytojų ir studentų mobilumą, pan. – tokiais atvejais pažangos ataskaitose
pažymima, kad veikla bus tęsiama ir toliau, nenurodant jokio baigtinio termino ar planuojamų
pasiekti rodiklių parodysiančių tobulėjimą nurodytoje srityje.
 Kai kuriose pažangos ataskaitose apibūdinta tik dalies vertinimo išvadose pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimui numatoma veikla. Aukštosios mokyklos nenurodo motyvų, kodėl į pažangos
ataskaitas neįtraukė rekomendacijos ar jos dalies. Kai kurios aukštosios mokyklos įvardina tam
tikras kliūtis (pvz. dėstytojų darbas nepagrindinėse pareigose; rekomendacijų neatitikimas
nacionalinių teisės aktų nuostatoms), trukdančias rekomendacijos įgyvendinimo sėkmei, arba
apibūdina priežastį, kodėl nesutinka su ekspertų pateikta rekomendacija (pvz. nesutinka, kad reikia
didinti personalo skaičių, kadangi mano puikiai susitvarkantys su esamu personalu; netikslinga
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įsteigti ekspertų rekomenduotą vykdymo komitetą, kuris konsultuotų studijų turinio klausimais ir
rengtų SSGG analizę, kadangi šias funkcijas atlieka Studijų programos komitetas).

KONSULTAVIMAS, SEMINARAI, MOKYMAI
Seminaras aukštųjų mokyklų kokybės skyrių darbuotojams
2016 m. birželio 9 d. Studijų kokybės vertinimo centras organizavo seminarą skirtą aukštųjų mokyklų
kokybės skyrių darbuotojams. Renginio metu aptartas Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo
nuostatų ir gairių (ESG-2015) atnaujinimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su kokybės agentūromis.
Seminare pranešimus skaitė tiek užsienio, tiek Lietuvos pranešėjai: Maria Kelo, Europos aukštojo mokslo
kokybės užtikrinimo tinklo (ENQA) sekretoriato direktorė, kalbėjo apie ESG atnaujinimo poreikį ir jų
peržiūros procesą, bei ką naujovės reiškia aukštosioms mokykloms. Norvegijos aukštojo mokslo kokybės
užtikrinimo agentūros (NOKUT) vyriausioji patarėja dr. Tove Blytt Holmen supažindino su aktualiausiais ESG
pakeitimais, skirtais užtikrinti geresnius komunikacijos ir informacijos valdymo procesus aukštojoje
mokykloje. Kauno technologijos universiteto doktorantas Benas Gabrielius Urbonavičius dalinosi įžvalgomis
apie į studentus orientuotų studijų koncepcijos įgyvendinimą. Studijų kokybės vertinimo centro Kvalifikacijų
vertinimo skyriaus specialistė Kristina Sutkutė aptarė kvalifikacijų pripažinimo ir išorinio kokybės vertinimo
sąsajas.
Antra seminaro dalis buvo skirta konsultacijai – pokalbiui su SKVC atstovais dėl Centro veiklos krypčių ir
rezultatų, ruošiantis 2017 vykstančiam SKVC kaip kokybės agentūros veiklos vertinimui. Vėliau vyko darbas
grupėse, kuriose dalyviai diskutavo pirmoje renginio dalyje aptartomis temomis, dalinosi savo institucijų
patirtimi.
Seminare dalyvavo 48 aukštųjų mokyklų kokybės skyrių arba studijų padalinių, atsakingų už kokybės
reikalus, darbuotojai. Renginį dalyviai įvertino gerai, ypatingai gerai buvo įvertinti užsienio lektorių
pranešimai. Siekiant patobulinti ateities renginius, buvo pasiūlyta daugiau dėmesio skirti praktinėms
užduotims bei išsakyta nemažai pageidaujamų temų ateičiai.

Mokymai socialiniams partneriams
2016 metais buvo suorganizuoti 1 dienos mokymai, skirti darbdaviams, ketinantiems dalyvauti aukštųjų
mokyklų ir studijų programų vertinimuose. Mokymų metu būsimiems ekspertams buvo pristatyta Lietuvos
aukštojo mokslo sistema, SKVC veikla, studijų programų ir aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarka,
pateikti praktiniai patarimai, susiję su vertinimais bei akcentuota darbdavių įsitraukimo į aukštojo mokslo
procesus svarba. Pranešėjas iš užsienio dr. Volker Gehmlich skaitė pranešimą tema: „Ar yra ryšys tarp darbo
rinkos ir kokybės užtikrinimo aukštajame moksle?“. Kauno technologijos universiteto atstovė dr. Jurgita
Vizgirdaitė pasidalino universiteto patirtimi įtraukiant socialinius partnerius į studijų programų kūrimą,
įgyvendinimą ir tobulinimą.
Antroji mokymų dalis buvo praktinė – jos metu būsimi ekspertai-darbdaviai analizavo pateiktą savianalizės
suvestinę, imitavo vizitą bei dalinosi pastebėjimais po vizito. Mokymuose dalyvavo 18 asmenų. Mokymų
dalyviai įvertino mokymus labai gerai: buvo įdomu, informacija buvo pateikta suprantamai, mokymai atitiko
daugumos lūkesčius. Siūlydami, kaip mokymai galėtų būti patobulinti, dalyviai nurodė, jog mokymai galėtų
būti interaktyvesni bei prašė skirti daugiau laiko pranešėjams ar pateikti daugiau konkrečių atvejų analizių.

Mokymai savianalizės suvestinių rengėjams
2016 m. organizuoti 2 mokymai savianalizės suvestinių rengėjams. Pirmieji vyko Kaune (vasario 18 d.),
antrieji – Klaipėdoje (spalio 14 d.). Seminarus vedė Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojai bei lektorė
– doc. dr. Berita Simonaitienė iš Kauno technologijos universiteto.
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Kiekvienų mokymų metu dalyvavo iki 30 atstovų iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, kurie atsakingi už studijų
programų savianalizės suvestinių rengimą. Didelė dalis dalyvių į tokio pobūdžio mokymus atvyko pirmą
kartą. Kaune vykusiuose mokymuose daugiau buvo dalyvių iš universitetų sektoriaus, Klaipėdoje - iš kolegijų
sektoriaus.
Mokymų metu buvo pristatoma vertinimo eiga, aptartos vertinimo sritys ir kriterijai, buvo konsultuojama,
kaip geriau parengti studijų programos savianalizės suvestinę, pasirengti ekspertų vizitui bei atsakyta į
dalyviams iškilusius klausimus. Taip pat, aukštųjų mokyklų atstovai dalyvavo praktinėse grupinėse
užduotyse, kurios vėliau buvo aptariamos, vyko diskusijos. Po seminaro, mokymuose pateikta medžiaga
buvo išsiųsta elektroniniu paštu visiems dalyviams.
Dalyviai atsiliepimuose apie mokymus pažymėjo, kad renginyje gauta informacija buvo naudinga ir vertinga.

Mokymai tarptautiniams ekspertams
Kaip ir kiekvienais ankstesniais metais, taip ir 2016 m. SKVC organizuoja mokymus tarptautinėms ekspertų
grupėms, kurios atvyksta vertinti studijų programų Lietuvos aukštosiose mokyklose. 2016 metais
suorganizuota 30 mokymų tarptautinėms ekspertų grupėms, kuriuose dalyvavo 34 ekspertų grupės.
Paprastai mokymai organizuojami kiekvienai ekspertai grupei. Išimtys taikomos tik tiems atvejams, kai
vertinti studijų programas atvyksta patyrusi ekspertų grupė, kurios nariai studijų programas vertino
Lietuvos aukštosiose mokyklose neseniai. Visais kitais atvejais, net kai dalis ekspertų turi vertinimo
Lietuvoje patirties, organizuojami mokymai.
Paprastai vienų mokymų metu buvo mokomos 1 – 2 skirtingų krypčių ekspertų grupės. Retesniais atvejais
mokymai organizuojami ir trims ekspertų grupėms.
Visi mokymuose dalyvavę ekspertai buvo supažindinami su Lietuvos aukštojo mokslo sistema, studijų
programų vertinimo ir akreditavimo procesais, ekspertams taip pat pristatyti svarbiausi teisės aktai,
reglamentuojantys studijų programų sandarą, vertinimą ir akreditavimą bei duota naudingų patarimų vizitui
ir išvadų rengimui. Mokymus tarptautiniams ekspertams vedė Centro darbuotojai.

Mokymai studentams
Per 2016 metus buvo suorganizuoti ir įvykdyti 1 dviejų dienų mokymai, skirti studentams, ketinantiems
dalyvauti aukštųjų mokyklų ir studijų programų vertinimuose. Mokymų metu buvo pristatyta informacija
apie aukštąsias mokyklas, studijų programas, diskutuota apie išorinį studijų programų bei institucinį
vertinimą, pateikti praktiniai patarimai, susiję su vertinimais. Taip pat studentas iš Kauno technologijos
universiteto pasidalino savo patirtimi, papasakodamas būsimiesiems vertintojams apie studijų programų
vertinimą iš studento perspektyvos. Antroji mokymų dalis buvo praktinė – jos metu studentai analizavo
pateiktą savianalizės suvestinę, imitavo vizitą bei formulavo vertinimo išvadas. Mokymuose dalyvavo 22
studentai.

ANALIZĖS, TYRIMAI, APŽVALGOS 2016
Aukščiausią įvertinimą gavusių studijų programų analizė
2016 metais Centras atliko 2010-2015 metais aukščiausią įvertinimą gavusių vykdomų studijų programų
analizę. Šioje analizėje nagrinėjamos studijų programos, kurių bendras įvertinamasis balas sudarė ne
mažiau 22 balų ir kurių nei viena vertinamoji sritis nebuvo įvertinta 1-2 balais. Iš viso 2010-2015 m.
laikotarpiu buvo įvertintos 69 studijų programos, kurių bendras vertinamasis balas yra 22 ir daugiau, kas
sudaro 6% nuo visų 2010-2015 m. laikotarpyje įvertintų studijų programų. Daugiausia aukščiausią
įvertinimą gavusių studijų programų yra biomedicinos mokslų srityje – 8,59 % nuo visų biomedicinos mokslų
srities įvertintų studijų programų, kiek mažiau yra menų srityje – 7,8 %, socialinių mokslų – 6,25 %, fizinių
mokslų – 5,38 %, technologijų mokslų – 3,17 % ir mažiausiai humanitarinių mokslų srityje – 2,75 % nuo visų
humanitarinių mokslų srities studijų programų (51 pav.):
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51 pav. Aukščiausią įvertinimą 2010-2015 m. laikotarpiu gavusių studijų programų palyginimas su žemesnius balus (nuo 21 balo ir
mažiau) gavusių studijų programomis, proc.

Analizė parodė, kad iš visų 69 aukščiausią įvertinimą gavusių studijų programų didžioji dauguma programų –
net 54 (78,3 % visų aukščiausią įvertinimą gavusių studijų programų) – gavo 22 balų bendrą suminį
vertinimą. Kitų 10 (14,5 %) programų bendras įvertinimas siekia 23 balus sumoje. Aukščiausią įmanomą
įvertinimą – 24 balus – yra gavę penkios studijų programos, sudarydamos 7.2 % visų 2010-2015 m.
laikotarpiu aukščiausią vertinimą gavusių studijų programų.
Analizėje pateikiama statistinių duomenų analizė pagal aukštąsias mokyklas ir atskiras mokslų sritis,
lyginant jas tarpusavyje, aptariamas duomenų pasiskirstymas pagal vertinamąsias sritis. Siekiant nustatyti
būdingiausius aukščiausią įvertinimą gavusių studijų programų bruožus, buvo atlikta studijų programų
ekspertinio vertinimo išvadų kokybinė turinio analizė, analizuojant tik 4 balais įvertintas vertinamąsias sritis.
Su pilnu atliktos analizės tekstu galite susipažinti Centro tinklapyje: http://www.skvc.lt/default/lt/kokybesuztikrinimas/gallery ir http://www.skvc.lt/default/en/quality-assurance/analysis .

Išskirtinės kokybės aukštajame moksle analizė
Nors kokybės užtikrinimas aukštajame moksle visada buvo vienas iš SKVC prioritetų nuo pat Centro įkūrimo
pradžios, tačiau apie išskirtinę kokybę Lietuvoje pradėta diskutuoti dar ne taip seniai. Šiuo metu esame
bandymų etape ir ieškome išskirtinės kokybės apraiškų Lietuvos aukštajame moksle. Siekiant identifikuoti
išskirtinės kokybės sampratą Lietuvos kontekste, SKVC pradėjo rinkti ir analizuoti išskirtinės kokybės
pavyzdžius aukštajame moksle.
Atlikus aukštųjų mokyklų ir studijų programų vertinimus pastebėta, jog institucinio vertinimo gerosios
praktikos pavyzdžiai daugeliu atvejų sutampa su studijų programų lygmeniu identifikuotais išsikirtinės
kokybės pavyzdžiais, kas leidžia daryti išvadą, jog nors ir atliekami atskiri aukštųjų mokyklų ir studijų
programų vertinimai, tačiau vertinimo metu pastebimos panašios tendencijos.
Dauguma išskirtinės kokybės pavyzdžių buvo identifikuoti valstybinių Lietuvos aukštųjų mokyklų vykdomose
studijų programose – 71 proc. (22 aukštosios mokyklos, 85 studijų programos) ir likusi dalis – 29 proc. (9
aukštosios mokyklos, 11 studijų programų) nevalstybinėse aukštosiose mokyklose. Pagal tipą ir pakopą,
daugiausia išskirtinės kokybės pavyzdžių ekspertai nurodė profesinio bakalauro studijų programose – 43
proc., šiek tiek mažiau pavyzdžių bakalauro studijų programose – 33 proc., o likusi dalis išskirtinės kokybės
pavyzdžių rasti magistrantūros studijų programose – 24 proc. programų.
Išanalizavus išskirtinės kokybės pavyzdžius studijų programose bei peržiūrėjus aukščiausią įvertinimą (ne
mažiau 22 balus) gavusias studijų programas (6 proc. nuo visų per paskutinius 6 metus įvertintų studijų
programų) pastebėta, jog didžioji dalis tokių pavyzdžių rasti socialinių mokslų srities programose. Šis
pasiskirstymas siejasi su bendru šiose srityse įregistruotų programų skaičiumi Lietuvoje: socialinių mokslų
srityje yra vykdoma daugiausia studijų programų, dėl ko šios srities studijų programų kiekis gali būti
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didesnis, lyginant su kitų mokslo sričių programomis. Technologijos mokslų (25 proc.) ir menų (20 proc.)
srityse išskirtas panašus šių pavyzdžių skaičius. Likusi dalis programų, turinčių išskirtinės kokybės pavyzdžių,
vykdomos humanitarinių (5 proc.), fizinių (5 proc.) ir biomedicinos mokslų (3 proc.) srityse.
Pagal vertinamąją sritį ekspertų nurodyti išskirtinės kokybės pavyzdžiai pasiskirstė taip: 27 proc. šių
pavyzdžių išskirti studijų eigos ir jos vertinimo dalyje, 23 proc. – materialiosios bazės dalyje, 20 proc. –
programos vadyboje, 16 proc. – vertinant dėstytojus, 8 proc. atvejų išskirti programos sandaroje ir likę 6
proc. – programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų dalyje.
Apibendrinus atlikto tyrimo rezultatus, darytina išvada, kad išskirtinės kokybės suvokimui įtakos turi ne tik
ekspertų turima vertinimo patirtis, bet tai taip pat priklauso ir nuo asmeninės subjektyvios ekspertų
patirties. Kita vertus, visgi galima rasti išskirtinės kokybės pavyzdžių, kuriose aukštas studijų programų
įvertinimas pagrindžiamas analitiškai ir sistemingai, pateikiant detalų programų kokybės rodiklių aprašymą
ir analizę. Kol kas dar yra sudėtinga tiksliai išskirti išskirtinės kokybės pavyzdžius, nes pati išskirtinės kokybės
sąvoka nėra iškristalizuota ir tiksliai apibrėžta, todėl ekspertai dažniausiai remiasi savo asmenine patirtimi ir
bendru sutarimu nurodydami, kas, jų nuomone, yra išskirtinio programose. Surinkus daugiau pavyzdžių,
įgijus didesnę patirtį bus galima konkrečiau apibrėžti, kas yra išskirtinė kokybė bei atrinkti išskirtinės
kokybės pavyzdžius.

Studijų programų vertinimo rezultatų apžvalga pagal kiekvieną
aukštąją mokyklą
2016 metais Centras atliko 2010-2016 metais atliktų vykdomų studijų programų vertinimų rezultatų
apžvalgą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Šioje apžvalgoje nagrinėti vertinimų duomenys pagal aukštosios
mokyklos tipą (universitetai/kolegijos), valstybines/nevalstybines aukštąsias mokyklas, pagal studijų sritis,
studijų kryptis ar krypčių grupes, metus ir kitais pjūviais.
Iš 2010-2016 metų laikotarpiu SKVC atliktų vertinimų daugiau nei 90 proc. buvo atlikta valstybinėse
aukštosiose mokyklose (iš jų 78 proc. – universitetuose ir 22 proc. – kolegijose). Privačiuose universitetuose
atlikta 31 proc. studijų programų vertinimų, o privačiose kolegijose – 69 proc.
2010-2016 metų vertinimai taip pat apžvelgti pagal kiekvieną aukštąją mokyklą, pateikta vertinimų
statistika pagal studijų sritis, studijų kryptis, studijų programų pakopas.
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52 pav. Valstybinių aukštųjų mokyklų vykdomų studijų programų vertinimų rezultatai nuo 2010 metų

53 pav. Valstybinių universitetų vykdomų studijų programų vertinimų rezultatai 2010-2016 metais
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54 pav. Valstybinių kolegijų vykdomų studijų programų vertinimų rezultatai 2010-2016 metais

55 pav. Privačių aukštųjų mokyklų vykdomų studijų programų vertinimų rezultatai nuo 2010 metų

56 pav. Privačių universitetų vykdomų studijų programų vertinimų rezultatai nuo 2010 metų
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57 pav. Privačių kolegijų vykdomų studijų programų vertinimų rezultatai nuo 2010 metų

METODIKOS
Atsižvelgdamas į Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimą, kuris nurodo, jog ,,Valstybinių aukštųjų mokyklų
studijų programos turi būti vertinamos ir akredituojamos atsižvelgiant į valstybės ūkinės, socialinės,
kultūrinės plėtros poreikius ir ateities raidos poreikį“ bei siekdamas ketinamų vykdyti, vykdomų studijų
programų bei aukštųjų mokyklų veiklos vertinimą reglamentuojančiuose dokumentuose išsamiau atspindėti
atnaujintas Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gaires ir nuostatas (ESG), Studijų kokybės
vertinimo centras 2016 metais parengė trijų Metodikų (Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos,
patvirtintos 2010 gruodžio 20 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. 1-01-162, Ketinamos vykdyti studijų
programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos, patvirtintos 2011 lapkričio 28
d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. 1-01-157, ir Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos,
patvirtintos 2010 spalio 25 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. 1-01-135) pakeitimus.
Pavyzdžiui, siekiant įgyvendinti ESG nuostatas, kuriose kalbama apie akademinį sąžiningumą, galimybę
kovoti prieš akademinį sukčiavimą ar apsaugoti nuo bet kokio pobūdžio studentų ar personalo
netolerancijos ir diskriminavimo Metodikose atsirado papildomi kriterijai, kuriais vertinama užtikrinama
sąžiningo studijavimo aplinka, sąlygos teikti skundus, apeliacijas, numatytos nesąžiningo studijavimo,
diskriminavimo prevencijos, apeliavimo priemonės.
Siekiant įgyvendinti pataisas Mokslo ir studijų įstatyme, atkreiptas dėmesys į programų vertinimą
atsižvelgiant į valstybės ūkinės, socialinės, kultūrinės plėtros poreikius ir ateities raidos poreikį.
Suformuluoti kriterijai, kuriais vertinama, ar programų poreikis/tikslai/numatomi studijų rezultatai aiškiai
pagrįsti aukštosios mokyklos, regioniniu, nacionaliniu, tarptautiniu lygmenimis, visuomenės ir darbo rinkos
poreikiais, vertinamas absolventų įsidarbinimas ir pan.
Metodikose buvo sustiprintas akcentas ir į studijų planavimo, organizavimo, priežiūros ir tobulinimo
procesus, bet į tai, kaip į šiuos procesus buvo ir bus įtraukti socialiniai dalininkai (darbdaviai, studentai,
absolventai), kokios procedūros buvo taikomos rengiant ir tvirtinant teikiamas studijų programas,
nurodomos vidinio studijų kokybės užtikrinimo priemonės ir pan.
Abejuose keistuose dokumentuose sustiprintas akcentas į programų dermę su aukštosios mokyklos
strategija.
Metodikų pakeitimai buvo derinami su akademine bendruomene, socialiniais partneriais, studentais ir SKVC
patariančiosiomis institucijomis bei kitomis suinteresuotomis šalimis. Derinimo metu buvo gauta ir daugiau
pasiūlymų dėl dokumentų tobulinimo, į kuriuos buvo stengiamasi kiek įmanoma labiau atsižvelgti.
65

Patvirtinta Tarybos posėdyje, įvykusiame 2017-04-11 (protokolo Nr. TP-1 reg. Data - 2017-04-21)
Iš Metodikų išbrauktas punktas, kuriame buvo nustatyta, jog savianalizės teikėjai dokumentus (savianalizės
suvestines) turi pristatyti ir spausdinta versija. Šiuo metu vertinimui užtenka pateikti tik elektronines
dokumentų versijas.
Naujos Metodikų redakcijos įsigaliojo nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Studijų programų rengėjai ir vykdytojai
teikdami vykdomas studijų programas vertinimui ar rengdami naujas studijų programas, jau turi vadovautis
patvirtintais dokumentais. Aukštųjų mokyklų prašymai dėl vykdomų studijų programų išorinio vertinimo ir
(ar) akreditavimo, teikiami ketinamų vykdyti studijų programų aprašai gauti iki Metodikų pakeitimų
patvirtinimo įsakymo įsigaliojimo dienos nagrinėjami vadovaujantis šių prašymu metu galiojusiomis
Metodikų redakcijomis. Aukštosios mokyklos, rengdamos savianalizės suvestines išoriniam veiklos
vertinimui, turėtų atsižvelgti į Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos pakeitimus.

INSTITUCINIS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VEIKLOS VERTINIMAS
2016 m. vyko 6 aukštųjų mokyklų (AM) pakartotiniai vertinimai. Pakartotinio veiklos vertinimo tikslas –
įvertinti, kokių veiksmų buvo imtasi po pirmojo AM veiklos vertinimo, siekiant įgyvendinti ekspertų grupės
pateiktas vertinimo rekomendacijas.
Ekspertų grupės lankėsi šiose aukštosiose mokyklose (AM):
Žemaitijos kolegijoje (veikla įvertinta neigiamai, aukštoji mokykla neakredituota);
LCC Tarptautinis universitete (veikla įvertinta teigiamai, aukštoji mokykla akredituota 6 metams);
Kazimiero Simonavičiaus universitete (veikla įvertinta teigiamai, aukštoji mokykla akredituota 6 metams).
Šiaulių universitete (veikla įvertinta teigiamai, aukštoji mokykla akredituota 6 metams);
Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje (procesas nėra užbaigtas, siūloma veiklą vertinti teigiamai);
Klaipėdos valstybinėje kolegijoje (procesas nėra užbaigtas, siūloma veiklą vertinti teigiamai).
58 pav. 2016 metais ekspertų grupių vizitai AM

1 AM
neakredituota

3 AM
akredituotos 6 m.

(po pakartotinio vertinimo)

(po pakartotinio vertinimo)

2016 metais buvo akredituotos 4 aukštosios mokyklos
(3 AM vertinimo procesai buvo pradėti 2015 m.)
59 pav. 2016 metais akredituotų AM skaičius

Kolegijų atliktų 2004-2009 ir 2011-2015 m. vertinimų
palyginimas
Lietuvoje koleginių aukštųjų mokyklų vertinimas vyko du kartus. Pirmasis etapas vyko 2004-2009 m.,
kuomet po 2000 m. reformos aukštesniosios mokyklos buvo pertvarkytos į kolegijas, antrasis etapas – 20112015 m., kai vyko pirmasis Lietuvoje visų aukštųjų mokyklų išorinis veiklos vertinimas.
Buvo atlikta analizė, kurios tikslas išnagrinėjus abiejų vertinimo etapų metu gautas ekspertų išvadas ir
rekomendacijas išanalizuoti kaip keitėsi kolegijų išorinių veiklos vertinimų rezultatai.
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Abiejų vertinimų metu vertintos visos tuo laikotarpiu veikusios kolegijos, tai reiškia, kad tam tikrais atvejais
antrojo vertinimo metu veiklos nebevykdė tos kolegijos, kurios buvo vertinamos pirmojo ciklo metu, arba
buvo vertinamos naujai įsteigtos kolegijos. Todėl atlikta analizė pateikia apibendrintus visų kolegijų
vertinimo rezultatus.
Palyginus dviejų etapų vertinimų išvadas matyti, kad dalis silpnybių, pastebėtų vertinant kolegijas 20042009 m., nustatytos ir jas vertinant 2011-2015 m., nors taip pat galima išskirti veiklos sritis, kuriose
matomas reikšmingas pagerėjimas.
Apibendrinus strateginio valdymo sritį galima teigti, kad pirmojo vertinimo metu vyravo tendencija dėl
trūkstamos kokybės užtikrinimo politikos, nepakankamos materialinių išteklių bazės ir neužtikrinto
bendradarbiavimo su socialiniais partneriais. Antrojo vertinimo metu buvo pastebėta, kad į minėtas
rekomendacijas stipriai atsižvelgta ir skatinama toliau plėtoti veiklos gerinimą. Taip pat antrojo vertinimo
metu buvo atkreiptas dėmesys kolegijų tarybų darbo efektyvumo nagrinėjimui. Vis dėl to, abiejų vertinimų
metu kolegijos sulaukė pastabų dėl organizacinės struktūros optimizavimo, prastai parengtų strateginių
planų, taip pat buvo pabrėžiama personalo tobulinimo politikos svarba ir aukštosios mokyklos giriamos už
pastangas tobulinti personalo kompetencijas.
Išnagrinėjus studijų ir mokymosi visą gyvenimą vertinimo sritį paaiškėjo, kad pirmojo vertinimo metu
pastebėti trūkumai dėl studijų vykdymo neakivaizdine forma ir organizavimo nuotoliniu būdu, baigiamųjų
darbų rengimo ir vertinimo procesų nebuvimo, dėl neaktyvaus bendradarbiavimo su darbdaviais iki antrojo
vertinimo etapo kolegijose buvo išspręsti ir vėliau dažnai minimi kaip gerosios praktikos pavyzdžiai. Tačiau
kritika dėl studijų programų kūrimo ir įgyvendinimo procesų, problemų dėl tarptautiškumo, didelio
studentų nubyrėjimo, poreikio bendrauti su absolventais vyrauja abiejų vertinimų metu. Išskirtinis dėmesys
antrojo vertinimo metu skirtas į studentą orientuotų studijų įgyvendinimui ir kitiems Europos aukštojo
mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatose ir gairėse (ESG) ir Nacionalinėje kvalifikacijų sąrangoje
nurodytiems aspektams.
Įvertinus mokslo ir (arba) meno veiklos sritį pirmojo vertinimo metu atkreiptas dėmesys į būtinybę atlikti
konsultacinės veiklos ir regionui reikšmingų mokslo taikomųjų tyrimų plėtros galimybių studijas ir mokslo ir
(arba) meno veiklą orientuoti į regiono poreikius, antrojo vertinimo metu kolegijos buvo giriamos dėl
progreso šiuo klausimu. Vis dėl to, abiejų vertinimų metu pastebėta, kad mokslo ir (arba) meno veikla nėra
planuojama, taip pat buvo raginama didinti publikacijų kiekį tarptautiniuose leidiniuose ir stengtis pritraukti
daugiau dėstytojų, turinčių daktaro ar aukštesnį laipsnį, o tai leistų užtikrinti mokslinės veiklos kiekį ir
kokybę.
Palyginus ir išanalizavus poveikio regionų ir visos šalies raidai vertinimo sritį, galima teigti, kad abiejų
vertinimų metu kolegijoms rekomenduojama kurti glaudesnius ryšius su socialiniais partneriais. O antrojo
vertinimo metu išryškėjo tendencija, kad kolegijos tam neskiria pakankamai dėmesio ir ši veikla nėra
planuojama sistemingai.

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija
Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija (AMVK), kurią sudaro asmenys iš aukštųjų mokyklų, studentų ir darbo
rinkos atstovai pataria Centrui aukštųjų mokyklų paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusiai
veiklai gauti bei aukštųjų mokyklų išorinio veiklos vertinimo klausimais. AMVK nagrinėja ekspertų parengtas
išvadas siekdama užtikrinti, kad jos būtų objektyvios, išsamios ir pagrįstos, teikia siūlymus Centrui dėl
aukštosios mokyklos paraiškos bei veiklos įvertinimo.
2016 metais įvyko 4 AMVK posėdžiai. Jų metu buvo priimti sprendimai dėl Lietuvoje veiklą vykdančių dviejų
universitetinių ir trijų koleginių aukštųjų mokyklų veiklos vertinimų. Pritarta visoms ekspertų parengtoms
išvadoms ir jų siūlymams dėl aukštųjų mokyklų vertinimų.
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Paskesnė veikla po vertinimo
Pasibaigus išoriniam vertinimui aukštoji mokykla, atsižvelgdama į vertinimo išvadose pastebėtus trūkumus,
numato priemones savo veiklai gerinti.
Centras inicijuoja susitikimus su aukštosios mokyklos atstovais ir vizito metu aptaria, kokį poveikį padarė
išorinis vertinimas, kokias rekomendacijas pateikė ekspertų grupė, ir kokie numatomi pakeitimai aukštosios
mokyklos veikloje ateityje. Planai bus svarbus informacijos šaltinis atliekant pakartotinius išorinius aukštųjų
mokyklų vertinimus. Per 2016 m. Studijų kokybės vertinimo centras organizavo 4 susitikimus su įvertintomis
aukštosioms mokyklomis. Aukštųjų mokyklų veiklos tobulinimo planai viešinami jų internetinėse svetainėse
bei SKVC internetinėje svetainėje (http://www.skvc.lt/content.asp?id=619).

Centro veikla ir jos rezultatai detaliai viešinami tinklapyje lietuvių ir
anglų kalbomis www.skvc.lt
© SKVC, 2017
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Studijų kokybės vertinimo centro
2016 m. Veiklos ataskaitos
priedas

2016 M. VERTINTŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS
Biomedicinos mokslai
Valstybinis
kodas

Studijų
programos
pavadinimas

Studijų
kryptis

Studijų
rūšis

Aukštoji
mokykla

Sprendimas dėl
akreditavimo
6
metai

653B95007

Grožio terapija

Medicina ir
sveikata

K

ILK

653B95003

Kosmetologija

Medicina ir
sveikata

K

KK

●

653B95006

Grožio terapija

Medicina ir
sveikata

K

PK

●

621B91001

Medicinos
biologija

Medicina ir
sveikata

M

VU

●

628B90001

Dailės terapija

Medicina ir
sveikata

M

LSMU,
VDA

●

621B91002

Laboratorinės
medicinos
biologija

Medicina ir
sveikata

M

LSMU

●

3
metai

Neakredit
uoti

●

Humanitariniai mokslai
Valstybinis
kodas

Studijų programos
pavadinimas

Studijų
kryptis

Studijų
rūšis

Sprendimas dėl
akreditavimo

Aukštoji
mokykla

6 metai

621Q20007

Literatūrologija

Literatūrol
ogija

M

ŠU

621Q30002

Taikomoji anglų
kalbotyra

Anglų
filologija

M

VDU

●

612Q10004

Anglų ir kita užsienio
kalba

Lingvistika

B

VU

●

653Q31003

Taikomoji anglų
kalba

Anglų
filologija

PB

VVK

612Q10003

Anglų ir vokiečių /
prancūzų kalbos

Lingvistika

B

KU

3 metai

Neakred
ituoti

●

●

●
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621Q10010

621Q31001

Anglų ir kita užsienio
(vokiečių k./prancūzų
k.) kalba ir verslo
komunikacija
Užsienio kalbos
mokymas: anglų
kalba

●

Lingvistika

M

KU

Anglų
filologija

M

LCC

●

Anglų
filologija

B

LEU

●

(TESOL)

612Q30007

Anglų filologija ir
kita užsienio
(prancūzų,
rusų arba vokiečių)
kalba

Fiziniai mokslai
Valstybinis
kodas

Studijų programos
pavadinimas

Studijų
kryptis

Studijų
rūšis

Sprendimas dėl
akreditavimo

Aukštoji
mokykla

6 metai

3 metai

Neakred
ituoti

●

612I10005

Informatika

Informatika

B

KU

612I10008

Informatika

Informatika

B

ŠU

●

621I10007

Informatika

Informatika

M

ŠU

●

612I10006

Verslo informatika

Informatika

B

MRU

●

653I13004

Medijos ir
kompiuteriniai
žaidimai

Informatika

PB

VVK

●

621I13003

Taikomoji
informatika

Informatika

M

VDU

●

612I13003

Informatika

Informatika

B

VDU

●

621I20001

Verslo informatika

Informacijos
sistemos

M

VU
(Kaunas)

●

Meno studijos
Valstybinis
kodas

Studijų
programos
pavadinimas

612K13003

Kraštovaizdžio
architektūra

Sprendimas dėl akreditavimo
Studijų kryptis

Architektūra

Studijų
rūšis

Aukštoji
mokykla

B

KU

6 metai

3 metai

Neakredit
uoti

●
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621K13001

Kraštovaizdžio
architektūra

Architektūra

M

KU

612K10002

Architektūra

Architektūra

B

VDA
(Kaunas)

●

621K10003

Architektūra

Architektūra

M

VDA
(Kaunas)

●

621K10002

Pastatų
architektūra

Architektūra

M

VDA

●

612K10002

Architektūra

Architektūra

B

VDA
(Klaipėda)

●

●

Socialiniai mokslai
Valstybinis
kodas

Studijų
programos
pavadinimas

Sprendimas dėl akreditavimo
Studijų kryptis

Studijų
rūšis

Aukštoji
mokykla

621S20001

Visuomenės
saugumas ir
gynyba

Visuomenės
saugumas

M

GJŽLKA

621L22009

Viešosios
politikos analizė

Politikos
mokslai

M

VU

621L20013

Rytų Europos ir
Rusijos studijos

Politikos
mokslai

M

VU

621L20014

Tarptautiniai
santykiai ir
diplomatija

Politikos
mokslai

621L23003

Europos
studijos: idėjos,
institucijos ir
ekonomika

Politikos
mokslai

M

VU

621N20010

Vadyba

Vadyba

M

KTU

Vadyba

PB

LVK

653N20014

Pardavimų
logistikos
vadyba

653N20026

Verslo vadyba

Vadyba

PB

AK

Vadyba

PB

AK

653N23010

Įstaigų ir
įmonių
administravimas

653N20021

Kultūros ir
sporto vadyba

Vadyba

PB

MK

621N20015

Verslo vadyba

Vadyba

M

KU

6 metai

3 metai

Neakredit
uoti

●

●
●

●
M

VU

●

●
●

●
●

●

●
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Vadyba

M

KU

621N20031

Inovacijų
vadyba ir
technologijos

621N24002

Projektų vadyba

Vadyba

M

KTU

621N20034

Strateginė
lyderystė

Vadyba

M

KTU

612N90005

Antreprenerystė
ir vadyba

Verslas ir
vadyba

B

KSU

621N22003

Organizacinės
inovacijos ir
vadyba

Vadyba

M

KSU

621N20023

Nepaprastųjų
situacijų
valdymas

Vadyba

M

MRU

621N20025

Logistikos
vadyba

Vadyba

M

MRU

621N20026

Viešųjų ryšių
vadyba

Vadyba

M

MRU

621N61001

Lyderystė ir
pokyčių vadyba

Žmonių išteklių
vadyba

M

MRU

621N80001

Rekreacijos ir
turizmo vadyba

Turizmas ir
poilsis

M

KU

628N80002

Tarptautinių
turizmo renginių
vadyba

Turizmas ir
poilsis

M

KU

Ekoturizmas

Turizmas ir
poilsis

PB

KOK

612N90002

Sporto
industrijos

Verslas ir
vadyba

B

LSU

621N90001

Turizmo ir
sporto vadyba

Verslas ir
vadyba

M

LSU

Verslas ir
vadyba

M

LEU

621N90002

Švietimo įstaigų
vadyba ir
administravimas

612M90003

Teisė

Teisė

B

MRU

●

621M90011

Teisė

Teisė

M

MRU

●

612M90004

Teisė ir
penitencinė
veikla

Teisė

B

MRU

653N80006

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
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612M90006

Teisė ir
valdymas

Teisė

B

MRU

●

612M90005

Teisė ir
policijos veikla

Teisė

B

MRU

621M90013

Teisė ir
policijos veikla

Teisė

M

MRU

●

601M90005

Tarptautinė
teisė ir Europos
Sąjungos teisė

Teisė

VNT

EHU

●

653M90009

Teisė

Teisė

PB

LVK

●

653M90014

Teisė

Teisė

PB

PK

●

612M90009

Tarptautinė
verslo teisė

Teisė

B

KSU

621M90030

Tarptautinė
verslo teisė

Teisė

M

VDU

621M90028

Baudžiamoji
justicija

Teisė

M

VU

621M90029

Viešoji teisė

Teisė

M

VU

612P40001

Leidyba ir
reklama

Leidyba

B

VU

621N70009

Regionų
valdysena

Viešasis
administravimas

M

KU

628N70001

Regionų plėtra
ir valdymas

Viešasis
administravimas

M

ŠU

621N70006

Viešasis
valdymas

Viešasis
administravimas

M

ŠU

621X20016

Šokio
edukologija

Edukologija

M

LEU

653X14006

Šokio
pedagogika

Pedagogika

PB

VK

653X14008

Šokio
pedagogika

Pedagogika

PB

MK

Studijų
rūšis

Aukštoji
mokykla

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

Technologijos mokslai
Valstybinis
kodas

Studijų
programos
pavadinimas

Sprendimas dėl akreditavimo
Studijų kryptis

6 metai

3 metai

Neakreditu
oti
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612H15002

Biomechanika

Bendroji
inžinerija

B

VGTU

●

621H15001

Biomechanika

Bendroji
inžinerija

M

VGTU

●

612H16002

Biomedicinos
inžinerija

Bendroji
inžinerija

B

KU

●

653H17004

Hidrotechninė
statyba

Bendroji
inžinerija

PB

KMAIK

●

621H17001

Aplinkosaugos
inžinerija

Bendroji
inžinerija

M

KTU

●

612H17001

Aplinkosaugos
inžinerija

Bendroji
inžinerija

B

KTU

●

621H17005

Jūros aplinkos
inžinerija

Bendroji
inžinerija

M

KU

●

653H17001

Aplinkos
apsauga

Bendroji
inžinerija

PB

PK

●

612H17006

Aplinkos
apsaugos
inžinerija

Bendroji
inžinerija

B

VGTU

●

621H10001

Žemės
inžinerija
vadyba

Bendroji
inžinerija

M

ASU

●

612H12001

Gaisrinė sauga

Bendroji
inžinerija

B

VGTU

●

621H12001

Saugos
inžinerija

Bendroji
inžinerija

M

VGTU

●

653H14006

Geodezija

Bendroji
inžinerija

PB

KVK

●

653H14007

Geodezija
kadastras

Bendroji
inžinerija

PB

VTDK

●

612H14001

Geodezija

Bendroji
inžinerija

B

VGTU

●

621H14003

Geodezija
kartografija

Bendroji
inžinerija

M

VGTU

●

653H14005

Kadastriniai
matavimai ir
nekilnojamojo
turto vertinimas

Bendroji
inžinerija

PB

KMAIK

●

601H41001

Orlaivių
pilotavimas

Aeronautikos
inžinerija

VNT

VGTU

●

ūkio
ir

ir

ir
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601H41002

Skrydžių
valdymas

Aeronautikos
inžinerija

612J70002

Biotechnologija

612J70001

VNT

VGTU

●

Biotechnologija

B

VDU

●

Pramoninė
biotechnologija

Biotechnologija

B

KTU

●

621J70004

Pramoninė
biotechnologija

Biotechnologija

M

KTU

621J70002

Agrobiotechnol
ogija

Biotechnologija

M

ASU

●

653J53002

Interjero ir
baldų
projektavimas

Medžiagų
technologijos

PB

KK

●

612J50002

Medžiagos ir
nanotechnologij
os

Medžiagų
technologijos

B

KTU

●

621J50005

Medžiagų
mokslas

Medžiagų
technologijos

M

KTU

●

621J50002

Optoelektroniko
s medžiagos ir
technologijos

Medžiagų
technologijos

M

VU

●

621J50003

Lazerinė
technologija

Medžiagų
technologijos

M

VU

●

653E15009

Informacinių
sistemų
technologijos

Informatikos
inžinerija

PB

AK

●

653E14002

Multimedija,
dizainas ir
leidybos
technologijos

Informatikos
inžinerija

PB

AK

●

653E14003

Kompiuterinių
tinklų
administravimas

Informatikos
inžinerija

PB

AK

●

653E15008

Marijampolės
kolegijoje –
Informacinių
sistemų
technologijos

Informatikos
inžinerija

PB

MK

●

612E14002

Multimedijos
technologijos

Informatikos
inžinerija

B

KTU

●

●
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Aukštųjų mokyklų pavadinimų santrumpos
Universitetai

Kolegijos

ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas

AK – Alytaus kolegija

EHU – Europos humanitarinis universitetas

ILK – Šv. Ignaco Lojolos kolegija

KSU – Kazimiero Simonavičiaus universitetas

KK – Kauno kolegija

KTU –Kauno technologijos universitetas

KOK –Kolpingo kolegija

KTU (PTVF) – Kauno technologijos universitetas
(Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas)

KTK – Kauno technikos kolegija

KU – Klaipėdos universitetas

KVK – Klaipėdos verslo kolegija

LCC – LCC tarptautinis universitetas

MK – Marijampolės kolegija

LEU – Lietuvos edukologijos universitetas

PK – Panevėžio kolegija

LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija

PK (RS) – Panevėžio kolegija (Rokiškio skyrius)

LSMU-Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

SMK – Socialinių mokslų kolegija

MRU – Mykolo Romerio universitetas

SMK (VS) – Socialinių mokslų kolegija (Vilniaus
skyrius)

ŠU – Šiaulių universitetas

ŠVK – Šiaulių valstybinė kolegija

VDA – Vilniaus dailės akademija

UK – Utenos kolegija

VDA (KF) – Vilniaus dailės akademija (Kauno fakultetas)

VDK – Vilniaus dizaino kolegija

VDA (TF) – Vilniaus dailės akademija (Telšių fakultetas)

VKK – Vilniaus kooperacijos kolegija

VDA (KlpF) – Vilniaus dailės akademija (Klaipėdos
fakultetas)

VK – Vilniaus kolegija

VDU – Vytauto Didžiojo universitetas

VTDK –Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas

VVK – Vilniaus verslo kolegija

VU – Vilniaus universitetas

ŽK – Žemaitijos kolegija

VU (KHF) – Vilniaus universitetas (Kauno humanitarinis
fakultetas)
VU TVM – Vilniaus universiteto tarptautinio verslo
mokykla
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