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Studijų programas kuria aukštųjų mokyklų darbuotojai, prieš tai įver-

tinę numatomų rengti specialistų poreikį ir jų įsidarbinimo galimybes, 

atsižvelgę į aukštosios mokyklos turimus išteklius. Bet kokiai studijų 

programai vykdyti būtina pasitelkti profesionalią dėstytojų, moksli-

ninkų bei administracijos darbuotojų komandą, turėti pakankamai 

mokymuisi skirtos literatūros, pagalvoti apie technines studentų priė-

mimo galimybes – auditorijų dydį bei skaičių, kompiuterizuotas darbo 

vietas ir kitas sėkmingam mokymuisi būtinas priemones. Studijų pro-

gramos kūrėjai turi iškelti programos tikslus, numatyti studijų rezulta-

tus bei suplanuoti studijų turinį, kuriuo bus siekiama numatytų tikslų 

ir studijų rezultatų, studijų programos įgyvendinimo eigą.  

Ar į sukurtą programą iš karto gali būti priimami studentai? 

Tam, kad į naują programą galėtų būti priimami studentai, ji turi būti 

įregistruota ir akredituota. Akreditavimas — tai vertinimas, kurio metu 

akredituojančioji institucija pripažįsta, kad įvertinta studijų programa 

atitinka teisės aktų ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Akre-

ditavimą paprastai organizuoja ir vykdo valstybės įgaliota institucija. 

Lietuvoje tokia institucija yra Studijų kokybės vertinimo centras.  

Taigi aukštoji mokykla, siekianti, kad naujai sukurta programa būtų ak-

redituota, turi pateikti Studijų kokybės vertinimo centrui prašymą, de-

talų programos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.  

Kokie yra studijų programos vertinimo kriterijai ir kokie galimi rezul-

tatai? 

Gavus naują programą gali būti atliekamas arba išsamus ekspertinis 

vertinimas, arba supaprastintas studijų programos vertinimas. 

KAIP ATSIRANDA STUDIJŲ PROGRAMA? 



Išsamus ekspertinis vertinimas atliekamas pasitel-

kiant nepriklausomus ekspertus – atitinkamos stu-

dijų krypties specialistus. Išsamus naujos studijų 

programos vertinimas atliekamas tais atvejais, kai 

programą ketina vykdyti naujai įsteigta aukštoji mo-

kykla arba aukštoji mokykla ketina pradėti vykdyti 

studijas studijų krypčių grupėje, kurioje dar neturi 

akredituotų vykdomų studijų programų (t.y. neturi 

tokių studijų vykdymo patirties) ir kitais nustatytais 

atvejais. Ekspertų užduotis – išnagrinėti pateiktą 

informaciją apie studijų programą, išsikelti proble-

minius klausimus bei parengti pirmines išvadas. Se-

kantis vertinimo etapas – ekspertų vizitas į aukštąją 

mokyklą, kur vyksta susitikimai su aukštosios mo-

kyklos administracijos darbuotojais, dėstytojais bū-

simų absolventų darbdaviais. Vizito metu ekspertai 

apžiūri programos įgyvendinimui numatomą skirti 

materialiąją bazę. Paskutinė grupės užduotis – pa-

rengti ir pateikti Centrui išvadas, pagal nustatytus 

principus įvertinti kiekvieną programos vertinimo 

sritį. 

Supaprastinto vertinimo metu nustatoma, ar 

pateikti ir tinkamai įforminti visi nurodyti dokumen-

tai, ar studijų programos apimtis kreditais atitinka 

nustatytus reikalavimus, ar programa tinkamai 

priskirta studijų sričiai, krypčiai ir šakai (jei yra), ar 

numatoma teikti kvalifikacija atitinka patvirtintą 

sąrašą. Didžioji dalis naujų studijų programų vertin-

amos supaprastinta tvarka. Jeigu vertinimo metu 

nustatoma trūkumų, sprendimo dėl programos 

akreditavimo procedūra sustabdoma iki nustatyti 

trūkumai bus ištaisyti.  

Jeigu vertinimo metu nenustatoma jokių trūkumų, 

programa akredituojama terminui, kuris apskaičiuo-

jamas prie studijų programos trukmės metais 

pridėjus vienus studijų metus nuo aukštosios 

mokyklos prašyme nurodytos pageidaujamos pro-

gramos akreditavimo termino pradžios datos. Pro-

gramos akreditavimas uždega žalią šviesą studentų 

priėmimui bei sėkmingam studijų programos 

vykdymui. 

2011 metais Studijų kokybės vertinimo centras 

pradėjo naujo tipo vertinimą – aukštųjų mokyklų 

veiklos vertinimą.  Iki tol buvo atliekamas tik 

studijų programų vertinimas.  

Institucinis vertinimas skirtas aukštosios mokyklos 

veiklos gerinimui, kokybės kultūros skatinimui. 

Aukštosios mokyklos veiklos vertinimui atlikti yra 

kviečiami ekspertai iš užsienio ir Lietuvos. Ekspertų 

grupėse dalyvauja ir studentai bei darbdaviai.  

Pirmiausiai aukštoji mokykla analizuoja savo veiklą 

AR GEROS LIETUVOS AUKS TOSIOS MOKYKLOS? 



ir parengia savianalizės suvestinę. Išanalizavę šiuos dokumentus 

ekspertai vyksta į vizitą aukštojoje mokykloje, kur susitinka su 

darbuotojais, studentais, absolventais, socialiniais partneriais, gali 

apžiūrėti materialinę bazę, susipažinti su baigiamaisiais darbais, 

kitais dokumentais.  

Po to ekspertai rengia vertinimo išvadas, kur pateikiama aukštosios 

mokyklos veiklos analizė bei rekomendacijos. 

Jeigu nenustatoma esminių trūkumų, aukštoji mokykla vertinama 

teigiamai ir akredituojama 6 metams. Praėjus šiam terminui 

institucija vertinama iš naujo. 

Jeigu nustatoma esminių trūkumų aukštosios mokyklos veikloje, 

institucija vertinama neigiamai ir akredituojama 3 metams. Tai 

reiškia, kad aukštajai mokyklai reikia atsižvelgti į ekspertų 

rekomendacijas ir tobulinti savo veiklą. Tam institucija turi 3 metus 

– praėjus šiam terminui atliekamas pakartotinis vertinimas. 

Kaip Jums tai gali būti naudinga? 

Jeigu ketinate studijuoti Lietuvoje, tačiau dvejojate, kokį 

universitetą ar kolegiją pasirinkti, palyginkite įvertintų aukštųjų 

mokyklų vertinimo rezultatus, pasidomėkite, ar jų veikla yra 

tobulinama remiantis ekspertų rekomendacijomis.  

Visų įvertintų aukštųjų mokyklų vertinimo rezultatus, išvadas, 

sprendimus bei ekspertų rekomendacijas galite rasti čia:  

http://www.skvc.lt/default/lt/rating  

PASIDOMĖ KITĖ! 

Aukštųjų mokyklų vertinimo rezultatai: 

http://www.skvc.lt/default/lt/rating 
 

Studijų programų vertinimo rezultatai: 

http://pluto.skvc.lt/StudyProgramResult

s.aspx   
 

Aukštosios mokyklos ir programos: 

www.aikos.smm.lt 
 

 

Užsienio šalių aukštųjų mokyklų sąrašus 

bei studijų programas rasite per: 

http://www.enic-naric.net/  
 

 

 

 

Įvairių šalių švietimo sistemų aprašymai: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwi
kis/eurydice/index.php?title=Home 

Naudingos nuorodos: 

 

Nėra vieno teisingo atsakymo, kuri aukštoji mokykla ir kuri studijų 

programa geriausia. Svarbu visų pirma įsivertinti savo poreikius, 

gebėjimus, tikslus bei galimybes, o tuomet atidžiai rinktis ir domė-

tis. Viena iš priemonių, galinčių padėti pasirinkti – studijų programų 

vertinimo rezultatai.  

Studijų programų vertinimą organizuoja SKVC, tam pasitelkdamas 

Lietuvos ir užsienio ekspertus. Vertinimas atliekamas ne rečiau kaip 

kartą per 6 metus. Studijų programų kokybė vertinama balais (4 

balų vertinimo sistema) pagal 6 vertinimo sritis: programos tikslus ir 

numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, personalą, ma-

KAIP PASIRINKTI AUKŠTĄJĄ? 
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terialiuosius išteklius, studijų eigą ir jos vertinimą, programos vadybą. Po vertinimo priimamas sprendimas dėl 

studijų programos akreditavimo. 

Programa akredituojama 6 metams, jei studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 18 balų ir nė vie-

na vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ ar „patenkinamai“ ir studijų programa atitinka Švietimo ir 

mokslo ministerijos patvirtintus reikalavimus studijų programoms. 

Programa akredituojama 3 metams, jei studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 12 balų ir nė vie-

na vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ ir studijų programa atitinka Švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtintus reikalavimus studijų programoms. 

Programa neakredituojama, jei studijų programos įvertinimas sudaro mažiau nei 12 balų arba bent viena verti-

nama sritis įvertinta "nepatenkinamai", arba studijų programa neatitinka Švietimo ir mokslo ministerijos pat-

virtintų reikalavimų programoms. 

Kuo vykdomų studijų programų vertinimas naudingas Jums? 

Jeigu jau apsisprendėte dėl studijų programos, kurią pasirinksite, tačiau nežinote, kurioje aukštojoje mokykloje 

panaši studijų programa vykdoma kokybiškiau, galite pasitikslinti iki kada programa akredituota ir pasidomėti 

vertinimo išvadomis. Šią informaciją rasite čia: http://pluto.skvc.lt/StudyProgramResults.aspx   

Tikimės, tai padės Jums apsispręsti! 

Renkantis studijas užsienyje labai svarbu susirinkti informaciją apie aukštojo mokslo kokybę, teikiamus diplo-

mus, studijų organizavimo proceso ypatumus. Taip pat labai svarbu žinoti, kad patikimiausi informacijos šalti-

niai - oficialūs ir nepriklausomi, dar geriau, jei jie yra keli (Švietimo ir mokslo ministerija, kokybės užtikrinimo 

agentūra, nacionalinis informacijos centras...) 

 

NUSPRENDĖTE RINKTIS STUDIJAS UŽSIENYJE?  

Patariame, į ką atkreipti dėmesį. 

http://pluto.skvc.lt/StudyProgramResults.aspx


Aukštojo mokslo kokybė  

Įprastai aukštojo mokslo kokybę prižiūri valstybė. Tuo 

tikslu veikia kokybės užtikrinimo agentūros, išduodami 

leidimai, licencijos veiklai ar pan. Jei aukštoji mokykla 

neturi leidimo vykdyti studijas, ji laikoma nepripažinta ar 

neakredituota. Todėl labai svarbu išsiaiškinti: 

- ar aukštoji mokykla yra pripažinta savo šalyje; 

- jei aukštoji mokykla siūlo studijas kitoje šalyje, ar ji turi 

leidimą tokiai veiklai; 

- kokio lygmens studijas turi teisę siūlyti; 

- ar vykdoma studijų programa yra akredituota. 

Į daugelį klausimų gali atsakyti šalies, kurioje yra pasi-

rinkta aukštoji mokykla, nacionalinis informacijos centras 

(ENIC/NARIC) .http://www.enic-naric.net/   . 

Teikiamas diplomas (kvalifikacija) 

Pripažintos aukštosios mokyklos ir akredituotos studijų 

programos pasirinkimas yra tik dalis reikalingos informa-

cijos. Kitas žingsnis – informacijos apie teikiamas kvalifi-

kacijas susirinkimas. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje 

įgytas Higher National Diploma ar Foundation Degree 

nebūtų lygiavertis Lietuvoje teikiamam profesiniam ba-

kalauro ar bakalauro kvalifikaciniam laipsniui. O Škotijoje 

įgijus Master of Arts kvalifikaciją reiktų žinoti, kad ji galė-

tų atitikti Lietuvoje teikiamą bakalauro kvalifikacinį laips-

nį. 

Studijų proceso organizavimas 

Skirtingos švietimo sistemos turi savas studijų organiza-

vimo tradicijas, kurios įtakoja studijų turinį, todėl studijų 

patirtis gali būti ne tokia, kokios tikitės. Pavyzdžiui, Lietu-

voje bendrieji studijų dalykai sudaro apie 7 proc., JAV 

bakalauro programose tokių dalykų yra vidutiniškai pusė, 

o Nyderlanduose beveik visi dalykai yra tik studijų kryp-

ties. 

Studijoms pateikiami dokumentai 

Bendraujant tiesiogiai su pasirinkta aukštąja mokykla, 

reiktų išsiaiškinti reikalavimus priėmimui bei 

pateikiamiems išsilavinimo dokumentams. Dažniausiai 

tokią informaciją teikia aukštųjų mokyklų Tarptautinių 

ryšių skyriai. Kai kuriose šalyse yra prašoma išsilavinimo 

dokumentų (atestato, diplomo), išvežamų iš Lietuvos, 

legalizavimo ar patvirtinimo ,,Apostille". Tokios infor-

macijos galima teirautis Užsienio reikalų ministerijos 

Konsuliniame departamente tel. (8-5) 23 62 613 

Renkantis studijas dažnai kyla klausimas, ar baigus 

studijų programą įgytas išsilavinimas bus pripažįsta-

mas siekiant tęsti studijas ir dirbti. Aukštųjų mokyklų 

dažnai skelbiamas teiginys, kad jų išduoti diplomai yra 

pripažįstami Lietuvoje bei tarptautiniu mastu, neatsa-

ko į klausimą, kokiems gi diplomams jie pripažįstami 

lygiaverčiais ir kada – kai norima dirbti, ar kai norima 

tęsti studijas, ar abiem atvejais? 

Nėra „tarptautinio” išsilavinimo dokumentų              

pripažinimo 

Kvalifikacijos pripažinimas reiškia įgyto išsilavinimo 

projektavimą į tos šalies, kurioje norima studijuoti ar 

dirbti, sistemą, t. y. lygiavertiškumo tam tikrai prii-

mančiosios šalies kvalifikacijai nustatymą. Užsienio ar 

tarptautinių institucijų išduoti išsilavinimo dokumentai 

įprastai vertinami ir pripažįstami individualiai pagal 

AR UŽSIENYJE ĮGYTAS IŠSILAVINIMAS BUS PRIPAŽĮSTAMAS  

VISAME PASAULYJE? 

http://www.enic-naric.net/


 

Studijų kokybė s vėrtinimo cėntras 
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priimančiosios šalies ir tarptautinių teisės aktų nuostatas. Dėl šalių švietimo sistemų skirtumų, teikiamų kvalifi-

kacijų įvairovės, pripažinimo sprendimai dėl tos pačios kvalifikacijos gali skirtis.  

Kuo skiriasi akademinis ir profesinis išsilavinimo pripažinimas? 

Akademinis pripažinimas reiškia, kad yra nustatyta kvalifikacijų vertė akademine prasme (pvz., pripažįstama, 

kad asmens kvalifikacija yra lygiavertė Lietuvoje teikiamai kvalifikacijai baigus bakalauro lygio studijas, kas reiš-

kia, kad asmuo gali pretenduoti į magistro studijas).  

Profesinis pripažinimas reiškia, kad kvalifikacija pripažįstama kaip atitinkanti reikalavimus, nustatytus tam tik-

rai profesinei veiklai (pvz., norint dirbti vadybininku gali būti reikalaujama turėti vadybos bakalauro laipsnį ar 

jam lygiavertį išsilavinimą). Sprendimas dėl kvalifikacijos pripažinimo darbo tikslu gali nesutapti su sprendimu 

dėl pripažinimo studijų tikslu. Tokį sprendimų nesutapimą lemia, atsižvelgus į studijų ar darbo poreikius, sufor-

muluoti skirtingi reikalavimai išsilavinimui.  

Profesinį ir akademinį pripažinimą dažniausiai atlieka skirtingos institucijos. Profesinį pripažinimą vykdo arba 

darbdaviai (kai siekiama nereglamentuojamos profesinės veiklos) arba įgaliotos įstaigos (kai siekiama regla-

mentuojamos profesinės veiklos; tokia gali būti mokytojo, gydytojo, vaistininko veikla). Akademinį pripažinimą 

vykdo arba švietimo įstaigos (pvz., aukštosios mokyklos), arba valstybės įgaliotos institucijos.  

Informaciją apie kvalifikacijų pripažinimą užsienyje, suteiks ENIC-NARIC (Europos nacionalinių informacijos 

centrų tinklas ir Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų tinklas)  centrai. Jų kontaktus rasite 

čia:  http://www.enic-naric.net   

Kas Lietuvoje pripažįsta užsienyje įgytą išsilavinimą? 

Šiuo metu Lietuvoje užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras. Pla-

nuojama, kad netrukus pripažinimą studijų tikslais galės atlikti kai kurios įgaliotos aukštosios mokyklos, pačios 

nuspręsdamos, ar ankstesnio užsienyje įgyto išsilavinimo pagrindu asmuo gali tęsti studijas Lietuvoje.  

Daugiau informacijos apie tai, kaip yra vertinamos užsienio kvalifikacijos, rasite čia:  

http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje 

Profesinį užsienio įgytų kvalifikacijų pripažinimą atlieka darbdaviai (jeigu profesija, pagal kurią norima dirbti 

nėra valstybės reguliuojama), tiesiog priimdami į darbą užsienyje įgyto išsilavinimo pagrindu. 

Reglamentuojamų profesijų pripažinimą atlieka įgaliotos institucijos, jų sąrašą rasite čia: http://profesijos.lt/   

Daugiau informacijos Studijų kokybės vertinimo centro tinklalapyje: www.skvc.lt  

Taip pat individualios konsultacijos teikiamos el. paštu skvc@skvc.lt arba telefonu (8 5) 210 77 82 . 

Jeigu informacija Jums aktuali ir norėtumėte sužinoti daugiau, kviečiame atvykti individualiai ar drauge su visais 

klasės draugais bei mokytojais! Dėl grupių konsultacijų prašome susitarti iš anksto  

el. paštu skvc@skvc.lt arba telefonu: (8 5) 210 77 82   

mailto:skvc@skvc.lt
http://www.enic-naric.net/
http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje
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