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STUDIJŲ KRYPTIES ARBA KRYPČIŲ GRUPĖS APRAŠO RENGIMO
REKOMENDACIJOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Studijų krypties arba krypčių grupės aprašų rengimo rekomendacijos
(toliau - Rekomendacijos) yra rekomendacinio pobūdžio ir skirtos rengiantiems
studijų krypties arba krypčių grupių aprašus (toliau - Aprašas), taip pat subjektams,
rengiantiems ir vertinantiems pirmosios ir antrosios studijų pakopų programas.
2. Rekomendacijos

apibūdina

Aprašo

sandarą,

rengimo

ir

keitimo

(tobulinimo) procedūras, už Aprašo rengimą, keitimą (tobulinimą) ir įgyvendinimą
atsakingus subjektus ir Aprašo sąsajas su kitais studijas reglamentuojančiais teisės
aktais.
3. Rengiant Rekomendacijas atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 patvirtintos Lietuvos kvalifikacijų sandaros 68 lygmenis, 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje
dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL 2008 Cl 11,
p. 1-7) nustatytus 6-8 Europos kvalifikacijų sąrangos lygmenis ir Europos aukštojo
mokslo erdvės kvalifikacijų sąrangoje pateiktas 1-3 studijų pakopas.
4. Rekomendacijose

vartojamos

sąvokos

atitinka sąvokas,

apibrėžtas

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140) ir kituose
studijas reglamentuojančiuose teisės aktuose.
II. APRAŠO REGLAMENTAVIMAS
5. Aprašas reglamentuoja pirmosios pakopos universitetines ir kolegines,
antrosios pakopos ir vientisąsias studijas nepriklausomai nuo studijų formos
(nuolatinės, ištęstinės). Aprašą taiko aukštosios mokyklos rengdamos studijų
programas, juo remiasi studijų programas vertinanti ir (arba) akredituojanti institucija.
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6. Aprašo rengimą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija (toliau - ministerija).
7. Aprašas ministerijos ar studijų krypčių studijas vykdančių aukštųjų
mokyklų iniciatyva peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per 5 metus ir, jei būtina,
atnaujinamas arba rengiamas naujas.
8. Aprašo rengėjams rekomenduojama:
8.1. apibrėžti studijų rezultatus, atitinkančius aukštojo mokslo kvalifikacijos
reikalavimus;
8.2. sukurti prielaidas studijų programų skirtingumui, įvairovei ir lankstumui;
8.3. sprendimus priimti po konsultacijų su aukštosiomis mokyklomis,
darbdaviais ir kitais socialiniais partneriais.
III. APRAŠO SANDARA
9. Aprašą sudaro šios dalys:
9.1. bendrosios nuostatos;
9.2. studijų krypties arba krypčių grupės apibūdinimas;
9.3. studijų rezultatai;
9.4. dėstymas, studijavimas ir vertinimas;
9.5. studijų programų vykdymo reikalavimai;
9.6. pasiektų studij ų rezultatų lygmenų apibūdinimas.
10. Aprašo Bendrųjų nuostatų dalyje nurodoma:
10.1.

Aprašo paskirtis ir galimos studijų rūšys, studijų pakopos;

10.2.

studijų krypties arba krypčių grupę sudarančių krypčių pavadinimas,

10.3.

kvalifikacinių laipsnių ir kvalifikacijų, suteikiamų baigus tos krypties

kodas;
arba krypčių grupę sudarančių krypčių universitetinių arba koleginių studijų
programas, bei išduodamų išsilavinimo dokumentų pavadinimai; teisės aktų nustatyti
kvalifikacijos reikalavimai, jei suteikiama kvalifikacija;
10.4.

galima studijų krypties arba krypčių grupę sudarančių krypčių studijų

programų apimtis studijų kreditais, galimos studijų formos;
10.5. priėmimo į studijų programas sąlygos - siūlytini bendrieji ir specialieji
išsilavinimo reikalavimai.
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11.

Studijų krypties arba krypčių grupės dalyje pateikiama studijų krypties

arba krypčių grupės apibūdinimai (krypčių grupės atveju nurodomos krypčių grupę
sudarančios kryptys ir jų sąryšis).
12.

Studijų rezultatų dalyje pateikiami studijų rezultatai, atskirai pirmajai ir

antrajai pakopai, vientisųjų studijų atveju - bendru sąrašu - ką baigęs studijas asmuo
žinos, kokių gebėjimų, įgūdžių ir kompetencijų turės. Rekomenduojama studijų
rezultatus grupuoti pagal Studijų pakopų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 2212 (Žin., 2011,
Nr. 143-6721), t. y.: žinios, jų supratimas ir taikymas; gebėjimai atlikti tyrimus;
specialieji gebėjimai; socialiniai gebėjimai; asmeniniai gebėjimai. Studijų kryptyse,
kurioms studijų rezultatų grupes jau yra sugrupavusios studijų krypties, krypčių
grupės specialistus vienijančios tarptautinės organizacijos, gali būti naudojamasi jų
priimtu studijų rezultatų grupavimu.
13.

Dėstymo, studijavimo ir vertinimo dalyje nurodomos geros praktikos

tendencijos ir pavyzdžiai studijų rezultatų dermei su studijų procese naudotinais
studijų metodais ir studijų pasiekimų vertinimo metodais.
14. Reikalavimų studijų programų vykdymui dalyje pateikiami minimalūs
reikalavimai dėstytojų kvalifikacijai bei sudėčiai, materialinei ir metodinei studijų
bazei.
15. Absolventų pasiektų studijų rezultatų lygmenų apibūdinimo dalyje
pateikiami bendrieji reikalavimai absolventų žinioms, gebėjimams ir galimybėms
atlikti tam tikras veiklas pagal pasiektų studijų rezultatų lygmenis ir galimą
akademinę ir profesine karjerą.
16. Absolventų studijų pasiekimų lygmenys:
16.1. puikus pasiekimų

lygmuo

(reikalavimai,

parodantys, kokiomis

išskirtinėmis žiniomis ir įgūdžiais turi pasižymėti asmuo, kad būtų priskirtas prie
aukščiausios absolventų kategorijos);
16.2.

tipinis pasiekimų lygmuo (aukštesni nei slenkstiniai reikalavimai,

kuriuos turi atitikti tipinis (vidutinis) studentas, baigęs studijų programą);
16.3.

slenkstinis pasiekimų lygmuo (minimalūs reikalavimai, kuriuos būtina

tenkinti, norint gauti kvalifikacinį laipsnį ar baigtas studijas liudijantį pažymėjimą).
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IV. APRAŠO RENGIMAS IR KEITIMAS
17. Aprašo rengimą jo vertinimą prireikus ir keitimą (tobulinimą) inicijuoja
ministerija arba aukštosios mokyklos, o koordinuoja švietimo ir mokslo ministro
įsakymu patvirtinta nuolatinė Studijų krypčių aprašų rengimo valdymo grupė (toliau Valdymo grupė). Valdymo grupę sudaro švietimo ir mokslo ministro patvirtinti 7
nariai, kurių kadencijos trukmė yra 6 metai. Nepasibaigus kadencijai Valdymo grupės
narį gali atšaukti ar pakeisti jį delegavusi institucija. Valdymo grupės 2 nariai yra
aukštųjų mokyklų deleguoti atstovai, 2 nariai - darbdavių, verslo ar profesinių
asociacijų deleguoti atstovai, 1 narys - ministerijos atstovas, 1 narys - Studijų
kokybės vertinimo centro atstovas ir 1 narys - studentų atstovybių sąjungos (sąjungų)
atstovas. Valdymo grupės darbą organizuoja švietimo ir mokslo ministro iš Valdymo
grupės narių paskirtas pirmininkas.
18.

Valdymo grupės kompetenciją (funkcijas, pareigas ir teises), darbo

principus ir tvarką nustato Valdymo grupės darbo reglamentas, kurį tvirtina švietimo
ir mokslo ministras. Valdymo grupę techniškai aptarnauja ministerija.
19. Aprašui rengti arba atnaujinti švietimo ir mokslo ministras sudaro studijų
krypties arba krypčių grupės bendruomenei atstovaujančią specialistų darbo grupę
(toliau - Darbo grupė). Darbo grupę sudaro aukštųjų mokyklų, turinčių tos krypties
arba krypčių grupės, kuriai bus taikomas Aprašas, studijų programų, atstovai bei
aukštųjų

mokyklų partneriai darbdaviai. Darbo grupės

sudarymo tvarką ir

rekomendacijas dėl narių, atsižvelgusi į krypties ar krypčių grupės specifiką švietimo
ir mokslo ministrui siūlo Valdymo grupė. Valdymo grupė iš Darbo grupės narių siūlo
Darbo grupės koordinatorių. Švietimo ir mokslo ministras, tvirtindamas Darbo grupės
sudėtį jos veiklai organizuoti, gali paskirti Darbo grupės administratorių.
20.

Tuo atveju, kai Rekomendacijų 7 punkto nustatyta tvarka inicijuojama

peržiūrėti Aprašą Valdymo grupė, pasikonsultavusi su konkrečios krypties studijas
vykdančiomis aukštosiomis mokyklomis ir darbdaviais priima sprendimą dėl
būtinybės Aprašą keisti (atnaujinti) ar rengti naują Aprašą.
21.

Tuo atveju, kai konkretų Aprašą yra parengę ir juo naudojasi Europos

Sąjungoje veikiantys teminiai tinklai, Darbo grupė kaip Aprašą parengia jo adaptaciją
atitinkančią šias Rekomendacijas.
22.

Parengtas, adaptuotas arba pakeistas (atnaujintas) Aprašo projektas

pateikiamas vertinti visoms aukštosioms mokykloms, vykdančioms šios krypties
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studijų programas, darbdaviams, Aukštojo mokslo tarybai, taip pat skelbiamas viešai
vertinti, Ši procedūra trunka ne mažiau kaip 3 mėnesius. Darbo grupė, įvertinusi
gautas pastabas ir siūlymus, parengia galutinį Aprašo projektą ir teikia jį Valdymo
grupei.
23.

Valdymo grupei pritarus Aprašo projektui, Valdymo grupės pirmininkas

teikia jį tvirtinti Švietimo ir mokslo ministrui.
24.

Rekomendacijų 19 ir 20 punktai taikomi ir tais atvejais, kai reikia

parengti Aprašo pakeitimus ir (arba) papildymus. Jei Aprašo pakeitimai ir (arba)
papildymai nesudėtingi, Valdymo grupės sprendimu juos rengti gali būti pavesta
vienam arba keliems specialistams, studijų krypties studijų programas vykdančių
aukštųjų mokyklų atstovams.
25.

Studijų krypčių ar krypčių grupių, kurioms rengiamas Aprašas, sąrašas

gali būti papildomas, jeigu tokio pasiūlymo iniciatoriai, išvardyti 7 punkte, Valdymo
grupei pateikia įrodymų, tokio papildymo būtinumui.

