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STUDIJŲ KRYPČIŲ VERTINIMO IR LAIKINOJO AKREDITAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 
reglamentuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų (toliau – aukštosios mokyklos) studijų vertinimo ir 
laikinojo akreditavimo tvarką.  

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme 
vartojamas sąvokas. 

3. Aprašas reglamentuoja pirmosios ir antrosios pakopos, vientisųjų ir profesinių studijų 
(išskyrus rezidentūrą) vertinimą ir laikinąjį akreditavimą. 

4. Studijų krypčių vertinimą ir laikinąjį akreditavimą atlieka Studijų kokybės vertinimo 
centras (toliau – Centras). 

 

II SKYRIUS 

STUDIJŲ KRYPČIŲ LAIKINASIS AKREDITAVIMAS 

 
5 .  Pirmosios pakopos, antrosios pakopos, vientisųjų studijų ir profesinių studijų krypties 

studijos vertinamos ir akredituojamos atskirai. 
6 .  Studijų krypties studijos laikinai akredituojamos pagal šiuos rodiklius: 
6.1. universitetų vykdomos mokslo (meno) veiklos lygis (studijų ir mokslo krypčių 

atitikmenys nustatyti šio Aprašo priede). Pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir profesinių studijų 
atveju studijų kryptį atitinkančios mokslo krypties geriausių mokslo (meno) darbų ekspertinio 
vertinimo įvertis turi būti ne mažesnis nei 1,5 balo. Mokslo (meno) lygio nustatymui naudojami 
Lietuvos mokslo tarybos atlikto 2015 ir 2016 m. mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatų penkių 
geriausių mokslo krypties darbų ekspertinio vertinimo suminiai  svertiniai įverčiai. Jeigu aukštoji 
mokykla kreipiasi pakartotinai dėl laikinai akredituotos su sąlyga arba akredituotos ribojamai studijų 
krypties, tuomet mokslo (meno) lygio nustatymui naudojami Lietuvos mokslo tarybos atlikto 2017 
metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai; 

6.2. aukštosios mokyklos vykdomų studijų krypties studijų programų, išoriškai įvertintų ir 
akredituotų 6 metams, dalis nuo visų aukštosios mokyklos vykdomų studijų krypties išoriškai 
vertintų studijų programų. Studijų krypties ir pakopos  studijų atveju rodiklis tenkinamas, jei 
aukštoji mokykla toje studijų kryptyje ir pakopoje vykdo ne mažiau kaip pusę studijų programų, 
kurios buvo įvertintos ir akredituotos 6 metų laikotarpiui. Jeigu studijų kryptyje vykdoma tik viena 
išoriškai įvertinta studijų programa, tuomet rodiklis tenkinamas kai ji yra akredituota 6 metų 
laikotarpiui. Apskaičiuojant šį rodiklį neįtraukiamos studijų programos, kurios nebuvo vertintos 
kaip vykdomos, taip pat baigiamos vykdyti studijų programos, į kurias aukštoji mokykla nevykdo 



(nevykdys) studentų priėmimo ir yra apie tai informavę raštu Švietimo informacinių technologijų 
centrą ir Centrą. Apskaičiuojant rodiklį imami duomenys iš Studijų, mokymo programų ir 
kvalifikacijų registro ir Centro; 

6.3. Aukštosios mokyklos studijų krypties ir pakopos, profesinių studijų programų, 
akredituotų 3 metams 2 kartus iš eilės, skaičius studijų kryptyje ir pakopoje. Rodiklis tenkinamas, 
jeigu aukštoji mokykla tos studijų krypties ir pakopos studijose nevykdo studijų programų, kurios 
yra akredituotos 3 metams 2 kartus iš eilės. Apskaičiuojant šį rodiklį neįtraukiamos studijų 
programos, kurios yra baigiamos vykdyti ir į kurias aukštoji mokykla nevykdo (nevykdys) studentų 
priėmimo ir yra apie tai informavę raštu Švietimo informacinių technologijų centrą ir Centrą. 
Apskaičiuojant rodiklį imami duomenys iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro ir 
Centro. 

7. Centras, išnagrinėjęs kiekvienos aukštosios mokyklos vykdomos studijų krypties ir 
pakopos atitiktį šio Aprašo 6 punkte nustatytiems rodikliams, duomenis pateikia Studijų vertinimo 
komisijai (toliau – Komisija), sudarytai Centro direktoriaus įsakymu. Komisija, išnagrinėjusi šiuos 
duomenis teikia siūlymą dėl studijų krypčių ir pakopų akreditavimo kiekvienoje aukštojoje 
mokykloje.  

8. Centras, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymus, priima vieną iš šių sprendimų dėl 
aukštosios mokyklos krypties ir pakopos studijų laikinojo akreditavimo: 

8.1. laikinai akredituoti iki švietimo ir mokslo ministro nustatyto krypties studijų išorinio 
išsamiojo ekspertinio vertinimo termino, jeigu aukštosios mokyklos krypties ir pakopos studijos 
tenkina visus joms taikomus Aprašo 6 punkte nurodytus rodiklius; 

8.2. laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis iki švietimo ir mokslo ministro nustatyto 
krypties studijų išorinio išsamiojo ekspertinio vertinimo termino, jeigu studijų krypties ir pakopos 
studijos: 

8.2.1. universitete tenkina Aprašo 6.1 papunktyje nurodytą rodiklį ir vieną iš Aprašo 6.2 ar 6.3 
papunkčiuose nurodytų rodiklių; 

8.2.2. kolegijoje tenkina Aprašo 6.2 arba 6.3 papunktyje nurodytą rodiklį; 
8.3. laikinai akredituoti ribojamai, kai aukštosios mokyklos studijų krypties ir pakopos studijos: 
8.3.1. universitete netenkina Aprašo 6.1 papunktyje nurodyto rodiklio arba netenkina Aprašo 6.2 

ir 6.3 papunktyje nurodytų rodiklių; 
8.3.2. kolegijoje netenkina abiejų iš Aprašo 6.2  ir 6.3 papunkčiuose nurodytų rodiklių.  
9. Aukštosios mokyklos, kurių studijų kryptys laikinai akredituotos su papildoma sąlyga ar 

akredituotos ribojamai, gali pateikti atnaujintus duomenis dėl Aprašo 6 punkte nurodytų rodiklių, 
kuriais remiantis Centras priima naują sprendimą dėl krypties akreditavimo. 

10. Jei universitetas kurioje nors studijų kryptyje ir pakopoje vykdo tik studijų programą 
(programas), kuri (kurios) nebuvo vertinta kaip vykdoma ir akredituota, tokiu atveju kryptis ir pakopa 
gali būti akredituojama su papildomomis sąlygomis, jeigu tenkinamas Aprašo 6.1 papunktyje nurodytas 
rodiklis. 

11. Jei kolegija kurioje nors studijų kryptyje vykdo tik studijų programą (programas), kuri 
(kurios) nebuvo vertinta kaip vykdoma ir akredituota, tokiu atveju studijų kryptis gali būti 
akredituojama su papildomomis sąlygomis. 

12. Jeigu laikinai akredituota studijų kryptis: 



12.1. su papildomomis sąlygomis – aukštosios mokyklos tos studijų krypties naujas studijų 
programas gali pradėti vykdyti tik po teigiamo išorinio naujos studijų programos įvertinimo pagal 
švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą; 

12.2. ribojamai – į aukštosios mokyklos tos studijų krypties studijas studentų priėmimas 
negali būti vykdomas ir aukštoji mokykla neturi teisės teikti registruoti šioje studijų kryptyje ir 
pakopoje  naujų studijų programų. Iki šio sprendimo priimtiems studentams sudaromos sąlygos baigti 
studijas. Naują paraišką dėl studijų krypties akreditavimo vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 
tvirtinamo Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka aukštoji 
mokykla gali teikti Centrui ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo sprendimo akredituoti ribojamai 
įsigaliojimo. Vertinimas atliekamas pagal Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą 
taikant ketinamoms vykdyti studijoms keliamus reikalavimus. 

 
III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 13. Centrui atlikus laikinąjį aukštųjų mokyklų studijų krypčių studijų akreditavimą, 
švietimo ir mokslo ministras patvirtina išsamaus ekspertinio krypties studijų išorinio vertinimo 
planą. 

 
____________________ 


