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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL STUDIJŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 48
straipsnio 5 dalies nuostatomis:
1 . T v i r t i n u Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos
aprašą (pridedama).
2 . N u s t a t a u , kad iki 2018 m. vasario 15 dienos pirminis
aukštosios mokyklos vykdomos krypties studijų (pirmosios pakopos (koleginės ir
universitetinės), antrosios pakopos universitetinės, vientisosios, profesinės) (toliau –
krypties studijos) atitikties reikalavimams, nustatytiems Studijų išorinio vertinimo
ir akreditavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 14.1-14.3 papunkčiuose (toliau
– slenkstiniai reikalavimai) įvertinimas atliekamas ir akreditavimo sprendimai
priimami šia tvarka:
2.1. Iki 2018 m. vasario 15 d. atlikus aukštosios mokyklos krypties studijų
(atskirai pirmosios pakopos, antrosios pakopos (įskaitant vientisąsias), profesinių
studijų) atitikties slenkstiniams reikalavimams nustatymą, Studijų kokybės
vertinimo centras (toliau – Centras), pritarus Studijų vertinimo komisijai (toliau –
Komisija), priima vieną iš šių sprendimų dėl aukštosios mokyklos krypties studijų
atitikties slenkstiniams reikalavimams:
2.1.1. Aukštosios mokyklos krypties studijos iš esmės atitinka slenkstinius
reikalavimus, kai krypties studijos tenkina visus slenkstinius reikalavimus;
2.1.2. Universiteto studijų krypties studijos iš dalies atitinka slenkstinius
reikalavimus, kai krypties studijos tenkina du slenkstinius reikalavimus, iš kurių
vienas yra 14.1 punkto reikalavimas. Kolegijos krypties studijos iš dalies atitinka
slenkstinius reikalavimus, kai krypties studijos tenkina vieną iš 14.2-14.3
papunkčiuose nustatytų reikalavimų;
2.1.3. Aukštosios mokyklos krypties studijos neatitinka slenkstinių
reikalavimų, kai krypties studijos netenkina nė vieno slenkstinio reikalavimo arba
netenkina 14.1 ir 14.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų. Jei slenkstinių

reikalavimų konkrečioje kryptyje neatitinka nė viena aukštoji mokykla, Centras,
švietimo ir mokslo ministro sprendimu, gali laikinai su sąlyga akredituoti studijų
kryptį ir pakopą (rūšį) tos aukštosios mokyklos, kurios rodikliai pagal šio slenkstinius
reikalavimus yra geriausi. Tokiu atveju aukštoji mokykla per švietimo ir mokslo
ministro nustatytą terminą turi pateikti studijų krypties kokybės užtikrinimo per
artimiausius 2 metus planą. Laikina tokios studijų krypties akreditacija su sąlyga
įsigalioja, kai jos kokybės užtikrinimo planui pritaria švietimo ir mokslo ministras.
2.2. Centras, vadovaudamasis Komisijos siūlymais, priima vieną iš šių
sprendimų dėl aukštosios mokyklos krypties studijų laikino akreditavimo:
2.2.1. Aukštosios mokyklos krypties studijas akredituoti laikinai be sąlygų
iki švietimo ir mokslo ministro nustatyto išorinio išsamiojo studijų krypties
ekspertinio vertinimo termino, jei aukštosios mokyklos krypties studijos iš esmės
atitinka slenkstinius reikalavimus;
2.2.2. Aukštosios mokyklos krypties studijas akredituoti iki 2018 m. kovo
30 d., jei aukštosios mokyklos krypties studijos iš dalies atitinka arba neatitinka
slenkstinių reikalavimų;
2.3. Jei aukštosios mokyklos krypties studijos buvo akredituotos iki 2018
m. kovo 30 d., iki akreditavimo termino pabaigos pakartotinai išanalizuojama
aukštosios mokyklos krypties studijų atitiktis slenkstiniams reikalavimams. Jei
aukštoji mokykla priėmė sprendimą 2018 m. nebevykdyti priėmimo į krypties studijų
programas ir jas išregistruoti, duomenys apie tokias programas analizei nenaudojami.
2.4. Atlikus pakartotinį aukštosios mokyklos krypties studijų atitikties
slenkstiniams reikalavimams įvertinimą, Komisija priima vieną iš sprendimų,
nustatytų šio įsakymo 2.1.1 – 2.1.3 papunkčiuose;
2.5. Gavęs Komisijos sprendimus Centras:
2.5.1. Akredituoja laikinai be sąlygų aukštosios mokyklos krypties studijas
iki švietimo ir mokslo ministro nustatyto krypties išorinio išsamiojo studijų
krypties ekspertinio vertinimo termino (bet ne ilgiau kaip 5 studijų metams), jei
aukštosios mokyklos krypties studijos iš esmės atitinka slenkstinius reikalavimus;
2.5.2. akredituoja laikinai su sąlyga aukštosios mokyklos krypties
studijas iki švietimo ir mokslo ministro nustatyto išorinio išsamiojo studijų
krypties ekspertinio vertinimo termino (bet ne ilgiau kaip 5 studijų metams), jei
aukštosios mokyklos krypties studijos iš dalies atitinka slenkstinius reikalavimus.
Naujas studijų programas su sąlyga laikinai akredituotoje kryptyje aukštoji
mokykla gali pradėti vykdyti tik gavusi teigiamą Centro įvertinimą;
2.5.3. pratęsia aukštosios mokyklos krypties studijų akreditavimą iki
krypties studijų programas baigs visi studentai, priimti iki įsigaliojant šiam
sprendimui, jei aukštosios mokyklos krypties studijos neatitinka nustatytų
slenkstinių reikalavimų, kaip nurodyta šio įsakymo 2.1.3 papunktyje. Studentų
priėmimas į tokios krypties studijas negali būti vykdomas. Naują paraišką dėl
studijų krypties akreditavimo, vadovaujantis Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka,
aukštoji mokykla gali teikti Centrui ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo šiame
punkte nustatyto sprendimo įsigaliojimo.

2.6. Centrui atlikus pakartotinį aukštosios mokyklos krypties studijų
atitikties slenkstiniams reikalavimams, įvertinimą švietimo ir mokslo ministras
patvirtina išsamaus ekspertinio krypties studijų išorinio vertinimo planą.
2.7. Priėmimas į du kartus iš eilės trejiems metams akredituotas studijų
programas nuo 2018 m. negali būti vykdomas.
2.8. Pasibaigus Įsakymo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nustatytiems etapams,
aukštųjų mokyklų krypčių studijų, kurios atitiko slenkstinius reikalavimus,
išorinis vertinimas pradedamas nuo 2018 m. lapkričio 1 d., netaikant Aprašo 14.2
ir 14.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.
3. Pavedu:
3 . 1 . Centrui iki 2018 m. birželio 30 d. parengti ir patvirtinti išorinio
studijų krypčių ir naujų studijų programų vertinimo metodikas;
3 . 2 . Centrui iki 2018 m. vasario 10 d. parengti ir suderinus su Švietimo
ir mokslo ministerija patvirtinti Apraše nurodytų slenkstinių reikalavimų aprašus.
3 . 3 . Švietimo informacinių technologijų centrui iki 2018 m. birželio 1
d. parengti duomenų analizės ir pateikimo platformą, reikalingą krypties studijų
vertinimui
Šis įsakymas įsigalioja 2018 m. vasario 1 d.

Švietimo ir mokslo ministrė

Jurgita Petrauskienė

PATVIRTINTA
Lietuvos
Respublikos
švietimo ir mokslo ministro
2018 m
įsakymu Nr.
STUDIJŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų ir turinčių leidimą vykdyti
studijas ir su studijomis susijusią veiklą aukštųjų mokyklų, Lietuvos Respublikoje
ir užsienyje vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų išorinio vertinimo tikslus bei
atlikimo principus, akreditavimo tikslus bei jo atlikimo tvarką, taip pat užsienio
aukštųjų mokyklų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje ir turinčių leidimą
vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą (toliau – filialas), studijų išorinio
vertinimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymu bei Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir
gairėmis.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatyme nustatytas sąvokas.
4. Aprašas reglamentuoja pirmosios ir antrosios pakopos, vientisųjų bei
profesinių aukštojo mokslo studijų (išskyrus rezidentūrą) vertinimą ir
akreditavimą.
5. Aukštosios mokyklos vykdomos krypties studijų (pirmosios pakopos
(koleginės ir universitetinės), antrosios pakopos universitetinės, vientisosios,
profesinės) (toliau – krypties studijų) išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekamas
ne rečiau kaip kartą per 5 metus. Atliekant krypties studijų išorinį vertinimą ir
akreditavimą atskirai įvertinamos ir akredituojamos aukštosios mokyklos
vykdomos krypties pirmosios pakopos, antrosios pakopos (įskaitant vientisąsias),
profesinės studijos.
6. Vertinimo tikslai:
6.1. užtikrinti, kad studijos atitiktų joms keliamus reikalavimus;
6.2. sukurti prielaidas tobulinti studijas;
6.3. plėtoti studijų kokybės užtikrinimo kultūrą;
6.4. informuoti akademinę bendruomenę ir visuomenę apie studijų
kokybę.
7. Vykdomų krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas šiais etapais:

7.1. krypties studijų atitikties reikalavimams, nustatytiems šio Aprašo 14
punkte, įvertinimas;
7.2. išsamusis ekspertinis krypties studijų kokybės įvertinimas
(atliekamas tik tuo atveju, jeigu aukštosios mokyklos krypties studijos iš esmės
atitinka reikalavimus, nustatytus Aprašo 14 punkte).
8. Krypties studijų atitikties reikalavimams, nustatytiems Aprašo 14
punkte, įvertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras)
pagal Švietimo informacinių technologijų centro, Lietuvos mokslo tarybos ir kitų
institucijų teikiamus duomenis.
9. Išsamųjį ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą inicijuoja
švietimo ir mokslo ministras, nustatydamas, kurių krypčių studijos numatomos
vertinti kalendoriniais metais. Jeigu švietimo ir mokslo ministras nenustato kitaip,
vienu metu vertinamos visos vienos krypties studijos, vykdomos visose Lietuvos
aukštosiose mokyklose.
10. Aukštosios mokyklos, užsienio aukštosios mokyklos filialo krypties
studijų išsamųjį ekspertinį vertinimą atlieka Centras arba kita aukštojo mokslo
kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės
užtikrinimo agentūrų registrą (toliau – Agentūra). Filialo vykdomų studijų
vertinimą filialo kilmės šalyje nustatyta tvarka atlieka Centras arba Agentūra,
bendradarbiaudama su Centru.
11. Aukštoji mokykla, užsienio aukštosios mokyklos filialas, veikiantis
Lietuvos Respublikoje, dėl vykdomų ar ketinamų vykdyti studijų vertinimo į
Centrą kreipiasi Centro metodikoje nustatyta tvarka. Jei aukštoji mokykla siekia
išsamųjį ekspertinį krypties studijų kokybės vertinimą atlikti kitoje Agentūroje, į
Agentūrą ji kreipiasi pagal Agentūros nustatytas procedūras.
12. Centras krypties studijų vertinimą vykdo vadovaudamasis šiuo
Aprašu ir Centro patvirtintomis metodikomis. Agentūra pagal sutartį su aukštąja
mokykla atlieka vertinimą, remdamasi Agentūros nustatytomis ir viešai
paskelbtomis
vertinimo
procedūromis,
šiame
Apraše
nustatytomis
vertinamosiomis sritimis, rodikliais, įvertinimo skale ir pateikia vertinimo išvadas
aukštajai mokyklai ir Centrui. Vertinimą atliekanti Agentūra turi sudaryti sąlygas
Centrui iš anksto susipažinti su vertinimo metodika, numatomomis taikyti
procedūromis, stebėti vizitą.
13. Krypties studijų vertinimas baigiamas krypties studijų akreditavimu.
Sprendimą dėl krypties studijų akreditavimo, remdamasis vertinimo išvadomis,
priima Centras.
II SKYRIUS
KRYPTIES STUDIJŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS
ĮVERTINIMAS
14.
Atliekamas
reikalavimams:

studijų

krypčių

atitikties

nustatymas

šiems

14.1. Universitetų vykdomos mokslo (meno) veiklos lygis (studijų ir
mokslo krypčių atitikmenys nustatyti šio Aprašo 5 priede);
14.2. 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;
14.3. Aukštosios mokyklos krypties ir pakopos, profesinių studijų
programų, akredituotų 3 metams 2 kartus iš eilės, skaičius kryptyje ir pakopoje;
14.4. Universiteto dėstytojų, kurių mokslo (meno) veiklos kryptis atitinka
vertinamą studijų kryptį pagal Aprašo 5 priedą ir dirbančių visu etatu (visą darbo
laiko normą), užimamų etatų dalis, taip pat dirbančių ne visu etatu (ne visą darbo
laiko normą), bet ne mažiau kaip pusę etato (darbo laiko normos), užimamų etatų
dalis toje aukštojoje mokykloje, nuo visų aukštojoje mokykloje dirbančių dėstytojų
užimamų etatų, kurių mokslo (meno) veiklos kryptis atitinka vertinamą studijų kryptį
pagal Aprašo 5 priedą. Kolegijų dėstytojų, dėstančių studijų krypties programose, ir
dirbančių ne mažiau kaip pusę etato (darbo laiko normos), užimamų etatų dalis nuo
visų studijų krypties programose dirbančių dėstytojų užimamų etatų;
14.5. Į krypties ir pakopos studijas studijuoti priimtų studentų
žemiausias stojamasis konkursinis balas.
15. Aprašo 14 punkte nustatytų reikalavimų aprašymai ir apskaičiavimo
tvarka pateikta Aprašo 1 priede.
16. Centras išanalizuoja aukštųjų mokyklų vykdomų krypčių studijų atitiktį
Aprašo 14 punkte nurodytiems reikalavimams ir šiuos duomenis perduoda svarstyti
Studijų vertinimo komisijai (toliau – Komisija), kurios sudėtį ir nuostatus tvirtina
Centras.
17. Komisiją sudaro aukštojo mokslo socialiniai dalininkai, įskaitant
akademinės bendruomenės (dėstytojai, studentai, mokslo darbuotojai ir kt.), veiklos
pasaulio (darbdavių) atstovus.
18. Komisija nagrinėja iš Centro gautus apibendrintus duomenis, parengia
vertinimo išvadas (sprendimus) dėl aukštųjų mokyklų vykdomų krypties studijų
atitikties Aprašo 14 punkte nustatytiems reikalavimams bei svarsto išsamiojo
ekspertinio krypties studijų išorinio vertinimo išvadas.
19. Komisija dėl aukštosios mokyklos vykdomų krypties studijų atitikties
Aprašo 14 punkte nustatytiems reikalavimams gali priimti vieną iš šių sprendimų:
19.1. Aukštosios mokyklos vykdomos krypties studijos atitinka Aprašo 14
punkte nustatytus reikalavimus, kai krypties studijos tenkina bent du iš šio Aprašo 14
punkte nustatytų reikalavimų, iš kurių vienas yra 14.1 punkte nustatytas reikalavimas;
19.2. Aukštosios mokyklos vykdomos krypties studijos neatitinka
slenkstinių reikalavimų, kai krypties studijos netenkina bent dviejų iš šio Aprašo 14
punkte nustatytų reikalavimų arba kai netenkinamas 14.1 punkte nustatytas
reikalavimas.
III SKYRIUS

IŠSAMUSIS EKSPERTINIS STUDIJŲ KRYPČIŲ IŠORINIS
VERTINIMAS
20. Prašymo atlikti išsamųjį ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą
(toliau – išsamusis vertinimas), savianalizės atlikimo ir jos suvestinės pateikimo,
išsamiojo vertinimo atlikimo terminus reglamentuoja Centro išorinio studijų
krypčių vertinimo metodika.
21. Išsamusis ekspertinis studijų krypties išorinis vertinimas atliekamas
šiais etapais:
21.1. krypties studijų savianalizė, atliekama tos krypties studijas
vykdančios aukštosios mokyklos, ir savianalizės suvestinės parengimas pagal
Centro (Agentūros) metodikoje nustatytus reikalavimus;
21.2. krypties studijų savianalizės suvestinės nagrinėjimas, kurį atlieka
Centro arba Agentūros nustatyta tvarka pasitelkta ekspertų grupė;
21.3. ekspertų grupės vizitas į krypties studijas vykdančią (-as) aukštąją
(-ąsias) mokyklą (-as);
21.4. vertinimo išvadų parengimas, svarstymas ir viešas paskelbimas;
21.5. paskesnė veikla, kuria siekiama tobulinti krypties studijas,
atsižvelgiant į vertinimo išvadas.
22. Aukštoji mokykla sudaro sąlygas vertinimui:
22.1. Centrui ar Agentūrai teikia nustatytus reikalavimus atitinkančią
krypties studijų savianalizės suvestinę;
22.2. organizuoja Centro ar Agentūros paskirtų ekspertų susitikimus su
tikslinėmis grupėmis, studijoms naudojamos materialiosios bazės apžiūrą;
22.3. Centro ar Agentūros prašymu pateikia papildomą informaciją ir
dokumentus.
23. Krypties studijų išsamusis vertinimas atliekamas pagal šio Aprašo 2
priede nustatytas vertinamąsias sritis, vertinimo rodiklius ir Centro ar Agentūros
nustatytus bei viešai paskelbtus vertinimo kriterijus.
24. Vertinimo išvadose pateikiama bendra krypties studijų analizė ir
įvertinimas pagal šio Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis bei pagal
Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę.
25. Agentūros atlikto vertinimo išvadose privalo būti Aprašo 2 priede
nurodytų ar jas atitinkančių vertinamųjų sričių įvertinimas pagal Aprašo 3 priede
nustatytą vertinimo skalę.
26. Centras, vadovaudamasis ekspertų parengtomis vertinimo
išvadomis, priima vieną iš sprendimų:
26.1. krypties studijas įvertinti teigiamai, jeigu nei viena vertinamoji
sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ – 1 balu;
26.2. krypties studijas įvertinti neigiamai, jeigu bent viena vertinamoji
sritis yra įvertinta „nepatenkinamai“ – 1 balu.
27. Jeigu užsienio aukštosios mokyklos filialo, veikiančio Lietuvos
Respublikoje studijų vertinimą atliko Agentūra, gavęs vertinimo išvadas, teisės

aktų nustatyta tvarka patvirtintą vertinimo išvadų kopiją su oficialiu vertimu į
valstybinę kalbą, filialas pateikia Centrui ir Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau
– Ministerija). Jeigu filialo studijų vertinimą atliko Centras, jis vertinimo išvadas
pateikia filialo steigėjui, o vertinimo išvadų kopiją – Ministerijai.
28. Aukštoji mokykla, užsienio aukštosios mokyklos filialas, veikiantis
Lietuvos Respublikoje, bei vertinimą atlikęs Centras arba Agentūra ne vėliau kaip
per mėnesį nuo sprendimo dėl studijų programos įvertinimo įsigaliojimo privalo
savo interneto tinklalapyje skelbti visas atlikto vertinimo išvadas ir sprendimą dėl
krypties studijų akreditavimo.
IV SKYRIUS
STUDIJŲ KRYPČIŲ AKREDITAVIMAS
29. Aukštoji mokykla Centrui turi pateikti prašymą akredituoti
konkrečios krypties studijas. Prašymas akredituoti gali būti pateiktas kartu su
prašymu atlikti konkrečios krypties studijų vertinimą.
30. Kai išsamųjį ekspertinį vertinimą atliko Agentūra, aukštoji
mokykla, likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki krypties studijų akreditavimo
termino pabaigos, Centrui pateikia:
30.1. prašymą akredituoti krypties studijas;
30.2. ne senesnę kaip 1 metų krypties studijų vertinimo išvadą.
31. Centras, gavęs Aprašo 29 ar 30 punktuose nurodytus dokumentus,
ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų (tuo atveju, kai vertinimą atlieka
Centras, terminas skaičiuojamas nuo sprendimo dėl įvertinimo išsiuntimo
aukštajai mokyklai) priima vieną iš šių sprendimų dėl vykdomos krypties studijų
akreditavimo:
31.1. akredituoti ne ilgesniam nei 7 metų terminui įvertintos krypties
studijas, jei krypties studijos aukštojoje mokykloje yra įvertintos teigiamai ir nei
viena vertinamoji sritis nėra įvertinta „patenkinamai“ – 2 balai pagal šio Aprašo 2
priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę;
31.2. akredituoti 2 metų terminui įvertintos krypties studijas, jei krypties
studijų bent viena vertinamoji sritis yra įvertinta „patenkinamai“ – 2 balai pagal šio
Aprašo 2 priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo
skalę. Toks sprendimas akredituoti negali būti priimamas du kartus iš eilės;
31.3. akredituoti 1 metų terminui, jei krypties studijų įvertinimas bent
vienoje vertinamojoje srityje buvo „nepatenkinamai“ – 1 balas pagal šio Aprašo 2
priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę;
31.4. neakredituoti kai krypties studijos neatitiko reikalavimų, nustatytų šio
Aprašo 14 punkte arba kai studijų krypties studijų įvertinimas bent dviejose
vertinamosiose srityse buvo „nepatenkinamai“ – 1 balas pagal šio Aprašo 2 priede
numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę.

32. Sprendimas dėl krypties studijų akreditavimo remiantis kitos Agentūros
vertinimo išvadomis priimamas išnagrinėjus vertinimo išvadas Centro patariančiojoje
Studijų vertinimo komisijoje ir nustačius, kad:
32.1. krypties studijų įvertinimas apima visas vykdomas krypties studijas
aukštojoje mokykloje;
32.2. įvertinimas atliktas pagal šio Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias
sritis ar jų atitikmenį;
32.3. vertinimo išvados yra ne senesnės kaip 1 metų;
32.4. vertinimą atliko Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo
agentūrų registre įregistruota Agentūra;
32.5. vertinimo išvados yra pagrįstos, išsamios ir objektyvios.
33. Centras visus savo sprendimus dėl krypties studijų įvertinimo ir
akreditavimo skelbia viešai.
34. Jeigu priimtas sprendimas krypties studijas akredituoti 1 metų
terminui, studentų priėmimas į tokias krypties studijas negali būti vykdomas, o
studijas baigus paskutiniams studentams, šios krypties studijos išregistruojamos.
35. Jeigu pagal akredituotos 1 metų terminui ar neakredituotos krypties
studijas yra studijuojančių studentų, aukštoji mokykla per du mėnesius nuo
sprendimo dėl krypties studijų akreditavimo 1 metų terminui arba neigiamo
įvertinimo įsigaliojimo dienos privalo:
35.1. atlikti galimybių analizę studentams baigti studijas
(atsižvelgdama į studentų pageidavimus, esamas finansines galimybes
kompensuoti studijuojančiųjų patirtus nuostolius, ir kitas aukštosios mokyklos
galimybes);
35.2. informuoti Ministeriją apie šioje kryptyje studijuojančių studentų
skaičių;
35.3. Ministerijai pateikti aukštosios mokyklos senato (akademinės
tarybos) ar atitinkamo nevalstybinės aukštosios mokyklos valdymo organo
patvirtintus siūlymus dėl šių studentų tolesnių studijų galimybių.
36. Aukštosios mokyklos siūlymus svarsto švietimo ir mokslo ministro
sudaryta komisija, kuri priima sprendimą dėl tolesnių studijų galimybių. Apie
priimtą komisijos sprendimą Ministerija informuoja Centrą. Atsižvelgdamas į
komisijos sprendimą, Centras priima sprendimą dėl krypties studijų akreditavimo
termino pratęsimo ir akreditavimo termino trukmės arba neakreditavimo.
37. Krypties studijų akreditavimo terminas gali būti pratęstas be
vertinimo procedūros, kai:
37.1. visos konkrečios krypties studijos yra baigiamos vykdyti, t.y.
nepriimama arba nebeketinama priimti naujų studentų, o krypties studijų
akreditavimo terminas baigiasi anksčiau negu konkrečios krypties studijų
programas baigs paskutinė priimtų studentų laida, bet ne ilgiau kaip 4 studijų
metams;
37.2. atlikus vertinimą priimamas sprendimas krypties studijas įvertinti
neigiamai, tačiau švietimo ir mokslo ministro sudaryta komisija teikia Centrui

siūlymus pratęsti krypties studijų akreditavimo terminą iki krypties studijas baigs
visi studentai, priimti iki įsigaliojus sprendimui dėl neigiamo krypties studijų
įvertinimo, bet ne ilgiau kaip 4 studijų metams;
37.3. tai būtina siekiant užbaigti teisės aktais nustatytas vertinimo bei
galimas vertinimo rezultatų apskundimo procedūras, bet ne ilgiau kaip 6
mėnesiams;
37.4. tos krypties studijos buvo pradėtos vykdyti iki krypties studijų
vertinimo likus ne daugiau kaip vieneriems studijų metams;
38. Centras, priėmęs sprendimą akredituoti arba neakredituoti krypties
studijų, per 3 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo pateikia akreditavimo
duomenis Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrui Studijų, mokymo
programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo nustatyta
tvarka.
V SKYRIUS
PASKESNĖ VEIKLA
39. Įsigaliojus Centro sprendimui dėl krypties studijų akreditavimo 7
arba 2 studijų metams pradedama vykdyti paskesnė veikla.
40. Paskesnės veiklos etapai:
40.1. tobulinimo priemonių numatymas – aukštoji mokykla, gavusi Centro
sprendimą, pagal vertinimo išvadose pateiktus siūlymus, numato priemones krypties
studijoms tobulinti;
40.2. numatytų priemonių įgyvendinimas – aukštoji mokykla įgyvendina
numatytas priemones krypties studijoms tobulinti;
40.3. priemonių įgyvendinimo rezultatų stebėsena – Centras (jei krypties
studijų vertinimą toje aukštojoje mokykloje organizavo Centras) arba Agentūra (jei
krypties studijų vertinimą toje aukštojoje mokykloje organizavo Agentūra) atlieka
krypties studijų tobulinimo rezultatų stebėseną;
40.4. Šio Aprašo 4 priede nustatytų studijų krypties kokybės rodiklių
kasmetinė stebėsena, kurią atlieka Centras.
41. Jeigu aukštosios mokyklos krypties studijos buvo akredituotos 2 metų
terminui, praėjus 9 mėnesiams po akreditavimo sprendimo priėmimo aukštoji
mokykla pateikia Centrui krypties studijų tobulinimo pagal ekspertų rekomendacijas
ataskaitą.
42. Centras pateiktą krypties studijų tobulinimo pagal ekspertų
rekomendacijas ataskaitą išnagrinėja ir pateikia savo nuomonę dėl tolimesnio
rekomendacijų įgyvendinimo.
43. Taip pat Centras kiekvienų metų sausio mėnesį atlieka visų studijų
krypčių programų stebėsenos rodiklių, nurodytų šio Aprašo 4 priede, patikrą.
Išnagrinėjus duomenis ir nustačius žymų bent dviejų studijų programos
stebėsenos rodiklių aukštojoje mokykloje pokytį (30 proc. ar didesnį) Centras gali
priimti spendimą dėl tos aukštosios mokyklos neeilinio išsamiojo ekspertinio

studijų krypties išorinio vertinimo inicijavimo. Nustatęs žymius stebėsenos
rodiklių pokyčius Centras gali prašyti aukštosios mokyklos paaiškinti susidariusią
situaciją. Studijų krypčių programų stebėsenos rodiklių duomenys taip pat
pateikiami Ministerijai.

VI SKYRIUS
KETINAMŲ VYKDYTI STUDIJŲ VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS
44. Ketinamos vykdyti studijų programos prieš pradedant jas vykdyti
turi būti įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.
45. Ketinamos vykdyti studijų programos gali būti registruojamos
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įvertinus ją aukštosios
mokyklos nustatyta tvarka tais atvejais, kai aukštosios mokyklos ketinama
vykdyti studijų programa yra tos pačios krypties ir pakopos, kuri yra akredituota
vadovaujantis Aprašo 31.1 punktu. Profesinių studijų atveju nauja studijų
programa gali būti įregistruojama Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų
registre analogiška tvarka.
46. Kai aukštoji mokykla ketina vykdyti krypties ir pakopos, profesines
studijas tos krypties ir pakopos, kuri nėra akredituota pagal šio Aprašo 31.1
papunkčio nuostatą arba nevykdo tos krypties ir pakopos (rūšies) studijų,
ketinama vykdyti studijų programa gali būti įregistruota Studijų, mokymo
programų ir kvalifikacijų registre tik atlikus jos išorinį išsamų vertinimą ir Centrui
priėmus sprendimą tokią programą įvertinti teigiamai.
47. Kai ketinama vykdyti programa gali būti įregistruota vadovaujantis
Aprašo 46 punktu, visų pirma atliekamas vertinimas, ar tenkinami šio Aprašo 14
punkte nustatyti reikalavimai.
48. Ketinamos vykdyti studijų programos išorinis ekspertinis
vertinimas atliekamas pagal šio Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis ir
rodiklius.
49. Ketinamą vykdyti studijų programą galima pradėti vykdyti tik
gavus teigiamą studijų programos įvertinimą ir įregistravus studijų programą
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre bei akreditavus krypties
studijas aukštojoje mokykloje (jei tai pirma šios krypties studijų programa
aukštojoje mokykloje).
50. Aukštoji mokykla, ketinanti vykdyti naują studijų programą Aprašo
46 punkte nustatytu atveju, Centrui pateikia:
50.1. prašymą vertinti studijų programą (jeigu aukštoji mokykla
nevykdo akredituotos tos krypties ir pakopos studijų kartu pateikiamas ir
prašymas akredituoti tos krypties ir pakopos studijas);
50.2. ketinamos vykdyti studijų programos aprašą, parengtą pagal
Centro patvirtintoje metodikoje nustatytą tvarką.

51. Ketinamos vykdyti studijų programos išsamaus išorinio vertinimo
procedūra atliekama tokiais etapais:
51.1. ketinamos vykdyti studijų programos aprašo pateikimas Centrui ir
jo atitikties Centro metodikos nuostatoms vertinimas;
51.2. atitikties Aprašo 14.1 ir 14.4 papunkčiuose nustatytiems
reikalavimams nustatymas;
51.3. ekspertų grupės sudarymas ir programos aprašo nagrinėjimas;
51.4. ekspertų grupės vizitas į studijų programą ketinančią vykdyti
aukštąją mokyklą;
51.5. ketinamos vykdyti studijų programos vertinimo išvadų
parengimas, svarstymas ir viešas skelbimas.
52. Į Agentūrą dėl ketinamos vykdyti studijų programos išsamiojo
ekspertinio vertinimo atlikimo aukštosios mokyklos kreipiasi Agentūros nustatyta
tvarka.
53. Aukštoji mokykla sudaro sąlygas ketinamos vykdyti studijų
programos vertinimui:
53.1. parengia ir Centrui ar Agentūrai pateikia nustatytus reikalavimus
atitinkantį ketinamos vykdyti studijų programos aprašą;
53.2. priima Centro ar Agentūros paskirtus ekspertus, organizuoja jų
susitikimus su tikslinėmis grupėmis;
53.3. Centro ar Agentūros prašymu, pateikia papildomą informaciją ir
dokumentus.
54. Centras, išnagrinėjęs aukštosios mokyklos pastabas dėl ketinamos
vykdyti studijų programos vertinimo išvadų bei remdamasis ekspertų parengtomis
vertinimo išvadomis, priima vieną iš šių sprendimų:
54.1. studijų programą vertinti teigiamai, jeigu tenkinami Aprašo 14.1
ir 14.4 punktuose nustatyti reikalavimai bei visos ketinamos vykdyti studijų
programos vertinamosios sritys, numatytos Aprašo 2 priede, yra įvertintos ne
prasčiau kaip „gerai“ – 3 balais pagal šio Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo
skalę;
54.2. studijų programą vertinti neigiamai – jeigu netenkinami Aprašo
14.1 ir 14.4 punktuose nustatyti slenkstiniai reikalavimai arba bent viena iš studijų
programos vertinamųjų sričių, numatytų Aprašo 2 priede, buvo įvertinta
„nepatenkinamai“ – 1 balu – arba „patenkinamai“ – 2 balais pagal šio Aprašo 3
priede nustatytą įvertinimo skalę.
55. Tuo atveju, jeigu aukštoji mokykla vykdo akredituotos krypties
studijas, nauja studijų programa vertinama teigiamai laikotarpiui iki artimiausio
tos krypties studijų išorinio vertinimo toje aukštojoje mokykloje. Tuo atveju,
jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotos tos krypties studijų, studijų
programa vertinama teigiamai, o krypties studijos laikomos akredituotomis
laikotarpiui iki numatomo artimiausio tos krypties studijų vertinimo kitose
aukštosiose mokyklose.

56. Centras, priėmęs Aprašo 54.1 punkte nurodytą sprendimą, per 3
darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia ketinamos vykdyti studijų
programos duomenis Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro
tvarkytojui.
57. Užsienio aukštųjų mokyklų filialų, veikiančių Lietuvos
Respublikoje, ketinamos vykdyti studijų programos vertinamos pagal šiame
Apraše nustatytą tvarką. Filiale ketinama vykdyti studijų programa taip pat turi
būti įvertinta ir (ar) akredituota pagal filialą įsteigusios institucijos kilmės šalyje
nustatytą tvarką.
58. Jeigu ketinamos vykdyti studijų programos vertinimą atliko
Agentūra, aukštoji mokykla Centrui pateikia:
58.1. prašymą dėl studijų programos įregistravimo, jeigu aukštoji
mokykla vykdo tos krypties studijas, arba prašymą dėl studijų programos
įregistravimo bei krypties studijų akreditavimo, jeigu aukštoji mokykla nevykdo
tos krypties studijų;
58.2. ketinamos vykdyti studijų programos vertinimo išvadas su
įvertinimu balais pagal šio Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis ir
Aprašo 3 priede numatytą įvertinimo skalę. Jei ketinamos vykdyti studijų
programos vertinimo išvados yra parengtos ne valstybine kalba, taip pat Centrui
pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas vertinimo išvadų vertimas į
valstybinę kalbą. Užsienio aukštosios mokyklos filialas taip pat pateikia vertinimo
išvadas arba kitus įrodymus, kad ketinama vykdyti studijų programa yra teigiamai
įvertinta filialą įsteigusios institucijos kilmės šalyje nustatyta tvarka;
58.3. teisės aktuose nustatytus duomenis, būtinus ketinamos vykdyti
studijų programos įregistravimui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų
registre.
59. Priėmus Aprašo 54.2 papunktyje numatytą sprendimą, kitą
ketinamą vykdyti tos pačios krypties ir pakopos studijų programą aukštoji
mokykla gali teikti vertinimui ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo Aprašo 54.2
papunktyje numatyto sprendimo ketinamą vykdyti studijų programą įvertinti
neigiamai įsigaliojimo.
60. Priėmus Aprašo 54.1 papunktyje nurodytą sprendimą dėl ketinamos
vykdyti studijų programos, kuri yra vienintelė aukštosios mokyklos vykdoma
studijų programa toje studijų kryptyje, aukštoji mokykla galiojančiu tos krypties
akreditavimo laikotarpiu negali teikti naujų tos pačios krypties ir pakopos ketinamų
vykdyti studijų programų. Centras tokiu atveju priima sprendimą dėl naujai
pradėtos krypties ir pakopos studijų akreditavimo šio Aprašo nustatyta tvarka.
61. Kai, vadovaujantis Aprašo II skyriaus nuostatomis, vykdomos
krypties studijos įvertinamos neigiamai ir priimamas Aprašo 31.3 ar 31.4
papunkčiuose numatytas sprendimas, ketinamos vykdyti tos krypties ir pakopos
studijų programos gali būti teikiamos vertinimui, ne anksčiau kaip po vienerių metų
nuo Aprašo 31.3 ar 31.4 papunkčiuose numatyto sprendimo įsigaliojimo.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
62. Ministerija gali inicijuoti neeilinį akredituotos krypties studijų
vertinimą, nepasibaigus šios krypties studijų akreditavimo terminui, tuo atveju,
kai esama informacijos apie vykdomų studijų neatitiktį teisės aktų reikalavimams.
63. Apeliacijos dėl vertinimo nagrinėjamos Centro ar Agentūros
nustatyta tvarka.
_________________

Studijų krypties išorinio vertinimo ir akreditavimo
tvarkos aprašo
1 priedas
STUDIJŲ KRYPČIŲ VYKDYMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS
(Aprašo 14.1 p.) Universitetų vykdomos mokslo (meno) veiklos lygis (taikoma 2018 m. sausio – kovo mėn.)
Reikalavimo
pavadinimas
Aprėptis

Mokslo (meno) veiklos penkių geriausių krypties darbų ekspertinio vertinimo suminis svertinis įvertis mokslo (meno) kryptyje
(kryptyse, jei vieną studijų kryptį atitinka kelios mokslo (meno) kryptys) atitinkančioje vertinamą studijų kryptį. Netaikoma
vertinant kolegines studijas.

Skaičiavimo
metodas

Geriausių krypties darbų ekspertinio vertinimo suminis svertinis įvertis apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 patvirtinta Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno)
darbų vertinimo metodika (2015-02-05 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-79 redakcija).
Tuo atveju, kai studijų kryptis siejama su daugiau nei viena mokslo (meno) kryptimi (pagal šio Aprašo 5 priede pateiktus mokslo
ir studijų krypčių atitikmenis), bent vienos mokslo (meno) krypties geriausių krypties darbų ekspertinio vertinimo suminis
svertinis įvertis privalo tenkinti rodiklio apatinę ribą.
Atitiktis konstatuojama, jei universiteto vykdomos mokslo (meno) veiklos ekspertinio vertinimo už 2015, 2016 ar 2017 m.
geriausių krypties darbų ekspertinio vertinimo suminis svertinis įvertis buvo ne mažesnis už šioje lentelėje nurodytą šio rodiklio
apatinę ribą.
Dalyko mokytojų rengimo pedagogikos kryptyje atveju mokslo (meno) veiklos reikalavimas taikomas tiek edukologijos, tiek ir su
dalyku, kurio mokytojas yra rengiamas, siejamoje mokslo kryptyje (pvz. rengiant matematikos dalyko mokytoją taikomas Aprašo

14.1 punkte nustatytas mokslo veiklos reikalavimas edukologijos ir matematikos mokslo kryptyse).
Reikšmė
Duomenų
šaltinis

Lietuvos mokslo tarybos atlikto vertinimo rezultatai

Ataskaitinis
laikotarpis

2015-2016 m.
Atliekant pakartotinį pirminį aukštosios mokyklos studijų krypties ir pakopos (rūšies) studijų atitikties slenkstiniams
reikalavimams įvertinimą, 2018 m. naudojami ir 2017 m. mokslo (meno) veiklos ekspertinio vertinimo duomenys.

Reikalavimo
pavadinimas

(Aprašo 14.1 p.) Universitetų vykdomos mokslo (meno) veiklos lygis (taikoma nuo 2018 m. lapkričio 1 d.)

Aprėptis

Lietuvos universitetų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros palyginamojo ekspertinio vertinimo rezultatai

Skaičiavimo
metodas

Rodiklis apskaičiuojamas vadovaujantis Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo
reglamentu patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-706.
Tuo atveju, kai studijų kryptis siejama su daugiau nei viena mokslo (meno) kryptimi (pagal šio Aprašo 5 priede pateiktus mokslo
ir studijų krypčių atitikmenis), bent vienos mokslo (meno) krypties įvertis privalo tenkinti rodiklio apatinę ribą.
Dalyko mokytojų rengimo pedagogikos kryptyje atveju mokslo (meno) veiklos reikalavimas taikomas tiek edukologijos, tiek ir su
dalyku, kurio mokytojas yra rengiamas, siejamoje mokslo kryptyje (pvz. rengiant matematikos dalyko mokytoją taikomas Aprašo
14.1 punkte nustatytas mokslo veiklos reikalavimas edukologijos ir matematikos mokslo kryptyse).

Reikšmė
Duomenų
šaltinis

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atlikto vertinimo rezultatai

Ataskaitinis
laikotarpis
Reikalavimo
pavadinimas

Aprėptis

Paskutinio atlikto Lietuvos universitetų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros palyginamojo ekspertinio vertinimo
rezultatai.
(Aprašo 14.2 p.) Aukštosios mokyklos vykdomų studijų krypties studijų programų, išoriškai įvertintų ir akredituotų 6
metams, dalis nuo visų aukštosios mokyklos studijų krypties vykdomų studijų krypties išoriškai vertintų studijų
programų.
Rodiklis taikomas tik atliekant pirminį aukštosios mokyklos studijų krypties ir pakopos (rūšies) studijų atitikties slenkstiniams
reikalavimams nustatymą.
Visos pirmosios, antrosios pakopos (įskaitant vientisąsias studijas), profesinių studijų krypties vykdomos studijų programos
išoriškai vertintos ir akredituotos 6 metams, 3 metams bei įvertintos neigiamai (neakredituotinos).
Priskiriama: Vykdomos studijų programos, 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų
registre, išoriškai vertintos teigiamai ir akredituotos 6 metams. Vykdomos studijų programos, 2017 m. gruodžio 31 d.
įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, išoriškai vertintos teigiamai ir akredituotos 3 metams.
Vykdomos studijų programos, 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, išoriškai
vertintos neigiamai ir neakredituotos.
Nepriskiriama: naujos studijų programos, kurios dar nebuvo vertintos kaip vykdomos. Baigiamos vykdyti studijų programos, į
kurias aukštosios mokyklos nevykdo (nevykdys) studentų priėmimo ir yra apie tai informavę raštu.

Skaičiavimo
metodas

Apskaičiuojant rodiklį imamas bendras aukštosios mokyklos vykdomų studijų krypties studijų programų skaičius iš kurio
išskiriamos programos, kurios yra akredituotos 6 metams, 3 metams ir neigiamai įvertinos programos, į kurias studentų
priėmimas yra nutrauktas. Iš šio programų skaičiaus nustatoma, kokia dalis programų yra akredituota 6 metams.
Rodiklis apskaičiuojamas pagal aukštąją mokyklą atskirai pirmos pakopos, antros pakopos (įskaitant vientisąsias), profesinėms
studijoms.

Reikšmė

Duomenų
šaltiniai

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras.

Ataskaitinis
laikotarpis

2018 m. sausio 1 d.

Reikalavimo
pavadinimas

(14.3.) Studijų krypties ir pakopos (rūšies) studijų programų, akredituotų 3 metams 2 kartus iš eilės, skaičius.

Aprėptis

Rodiklis taikomas tik atliekant pirminį aukštosios mokyklos studijų krypties ir pakopos (rūšies) studijų atitikties slenkstiniams
reikalavimams nustatymą.
Visos aukštosios mokyklos vykdomos pirmosios, antrosios pakopos, vientisųjų studijų programų ir profesinių studijų programos.
Apskaičiuojant rodiklį imami duomenys iš Studijų kokybės vertinimo centro 2017 m. gruodžio 31 d. nustatant, kiek buvo studijų
krypties studijų programų aukštojoje mokykloje, akredituotų 3 metams du kartus iš eilės. Atskirai imami studijų krypties a)
pirmosios pakopos, b) antrosios pakopos ir vientisųjų studijų, c) profesinių studijų programų vertinimo rezultatai.
Priskiriama: visos aukštosios mokyklos vykdomos studijų programos, vykdomos nuolatine ir ištęstine studijų forma.

Skaičiavimo
metodas

Iš visų aukštosios mokyklos vertinamos krypties ir pakopos ar profesinių studijų programų išskiriamos programos, kurios
paskutinių dviejų vertinimų metu abu kartus buvo akredituotos 3 metams. Rodiklis skaičiuojamas atskirai pirmos pakopos,
antros pakopos (įskaitant vientisąsias), profesinėms studijoms.

Reikšmė
Duomenų
šaltiniai

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras

Ataskaitinis
laikotarpis

2018 m. sausio 1 d. duomenys.

Reikalavimo

(Aprašo 14.4 p.) Universiteto dėstytojų, kurių mokslo veiklos kryptis atitinka vertinamą studijų kryptį ir dirbančių visu

Studijų kokybės vertinimo centras

pavadinimas

etatu (visą darbo laiko normą), užimamų etatų dalis, taip pat dirbančių ne visu etatu (ne visą darbo laiko normą), bet ne
mažiau kaip puse etato (darbo laiko normos), užimamų etatų dalis toje aukštojoje mokykloje, nuo visų aukštojoje
mokykloje dirbančių dėstytojų užimamų etatų, kurių mokslo veiklos kryptis atitinka vertinamą studijų kryptį.

Aprėptis

Visų aukštojoje mokykloje, kurios krypties studijos yra vertinamos, dirbančių dėstytojų, kurių mokslo veiklos kryptis atitinka
vertinamą studijų kryptį, užimami etatai.

Skaičiavimo
metodas

1) Visu etatu (visą darbo laiko normą) dirbančių dėstytojų užimamų etatų dalis: apskaičiuojant rodiklį imami visi
aukštosios mokyklos dėstytojai, kurių mokslo veiklos kryptis atitinka vertinamą studijų kryptį ir iš jų išskiriami
dėstytojai, kurie aukštojoje mokykloje dirba visu etatu (visą darbo laiko normą) nustatant, kokią dalį etatų jie sudaro
(procentais). Jeigu dėstytojas dirba ir kaip tyrėjas toje pačioje institucijoje, jo darbo laikas (etato dalys) institucijoje
sumuojamas.
2) Ne visu etatu (ne visą darbo laiko normą), bet ne mažiau kaip puse etato (puse darbo laiko normos) dirbančių
dėstytojų dalis: apskaičiuojant rodiklį imami visi aukštosios mokyklos dėstytojai, kurių mokslo veiklos kryptis atitinka
vertinamą studijų kryptį ir iš jų išskiriami dėstytojai, kurie aukštojoje mokykloje dirba ne visu etatu (ne visą darbo laiko
normą), bet ne mažiau kaip puse etato (pusę darbo laiko normos), nustatant kokią dalį etatų jie sudaro (procentais).
Jeigu dėstytojas dirba ir kaip tyrėjas toje pačioje institucijoje, jo darbo laikas (etato dalys) institucijoje sumuojamas.

Reikšmė
Duomenų
šaltinis

Pedagogų registras, ŠVIS

Ataskaitinis
laikotarpis

Kalendorinių metų sausio 1 d. duomenys

Reikalavimo
pavadinimas

(Aprašo 14.4 p.) Kolegijų dėstytojų, dėstančių studijų krypties programose, ir dirbančių ne mažiau kaip pusę etato (darbo
laiko normos), užimamų etatų dalis nuo visų studijų krypties programose dirbančių dėstytojų užimamų etatų.

Aprėptis

Visi aukštojoje mokykloje, kurios krypties studijos yra vertinamos, dirbantys dėstytojai, dėstantys vertinamos studijų krypties
programose.
Ne mažiau kaip puse etato (darbo laiko normos) dirbančių dėstytojų užimamų etatų dalis: apskaičiuojant rodiklį imami visi

Skaičiavimo

metodas

Reikšmė

aukštosios mokyklos dėstytojai, dėstantys vertinamos studijų krypties programose ir iš jų išskiriami dėstytojai, kurie aukštojoje
mokykloje dirba ne mažiau kaip puse etato (pusę darbo laiko normos), nustatant kokią dalį etatų jie sudaro (procentais). Jeigu
dėstytojas dirba ir kaip tyrėjas arba užima administracines pareigas toje pačioje institucijoje, jo darbo laikas (etato dalys)
institucijoje sumuojamas.
.

Duomenų
šaltinis

Pedagogų registras, ŠVIS

Ataskaitinis
laikotarpis

Kalendorinių metų sausio 1 d. duomenys

Reikalavimo
pavadinimas

(Aprašo 14.5 p.) Į krypties studijas priimtų studijuoti studentų mažiausias stojamasis konkursinis balas

Aprėptis

Visos pirmosios ir antros pakopos bei profesinių studijų krypties aukštosios mokyklos vykdomos studijų programos, į kurias
buvo vykdomas studentų priėmimas. Nagrinėjami paskutinio įvykusio studentų priėmimo visų priėmimo etapų rezultatai.
Nepriskiriama: neigiamai įvertintos studijų programos, į kurias naujų studentų priėmimas yra nutrauktas, taip pat studijų
programos, į kurias studentų priėmimas nevykdomas aukštosios mokyklos sprendimu.
Konkursinis balas skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
Rodiklis tenkinamas, jeigu į visas krypties ir pakopos (rūšies) studijas buvo priimti studentai su ne žemesniu kaip Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakyme dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų vietas nustatytu konkursiniu balu.

Skaičiavimo
metodas

Reikšmė
Duomenų
šaltiniai

ŠVIS

Ataskaitinis
laikotarpis

Kalendorinių metų spalio 1 d.

_______________________________

Studijų krypties išorinio vertinimo ir
akreditavimo tvarkos aprašo
2 priedas

KRYPTIES STUDIJŲ VERTINAMOSIOS SRITYS IR RODIKLIAI
Vertinamoji sritis
1. Studijų paskirtis, rezultatai ir
sandara

Rodikliai
1.1. Studijų tikslų ir rezultatų atitiktis šalies ūkio ir visuomenės poreikiams, institucijos strategijai, tyrimų ir
meno inovacijoms.
1.2. Studijų tikslų, rezultatų, studijų metodų ir vertinimo metodų tarpusavio dermė.
1.3. Studijų plano (planų) nuoseklumas ir turinio atitiktis studijų rezultatams.
1.4. Aukštojoje mokykloje vykdomų krypties ir pakopos studijų programų skaičiaus racionalumas.

2. Studentų priėmimas ir parama

2.1. Priėmimo reikalavimų tinkamumas.
2.2. Studijų paklausumas tarp stojančiųjų ir priimtų studentų pasirengimo studijoms lygis per paskutinius 5
metus.
2.3. Informacijos apie studijas pakankamumas ir studentų konsultavimo naudingumas.
2.4. Sąlygos studijuojančiųjų akademiniam judumui ir studentų aktyvumas judume.

3. Studijavimo pasiekimai ir
absolventų užimtumas

3.1. Sėkmingai studijas baigusių ir jų nebaigusių studentų santykis ir priemonės jo gerinimui.
3.2. Baigiamųjų darbų temų atitiktis studijų krypties objektui ir darbų tyriminis, meninis ir praktinis
naudingumas.
3.3. Absolventų įsidarbinamumas per paskutinius 5 metus.

4. Dėstytojų tiriamoji ir (arba) meno
ir didaktinė veikla

4.1. Dėstytojų vykdomos tiriamosios ir (arba) meno veiklos lygis.
4.2. Dėstytojų didaktinės veiklos tinkamumas įgyvendinti į studentą orientuotas studijas.

4.3. Dėstytojų tobulėjimo tiriamojoje ir (arba) meno ir didaktinėje veikloje sistemingumas.
4.4. Krypties studijų programose dirbančių dėstytojų pakankamumas studijų vykdymui.
5. Studijų materialieji ištekliai

5.1. Studijų užsiėmimams skirtų patalpų ir įrangos pakankamumas.
5.2. Sąlygų savarankiškam studentų darbui tinkamumas.
5.3. Studijų informacinių išteklių prieinamumas.

6. Studijų vidinis vertinimas,
tobulinimas ir viešinimas

6.1. Studijų vidinio vertinimo ir tobulinimo periodiškumas ir tęstinumas.
6.2. Studijų vidinio vertinimo priemonių tikslingumas.
6.3. Socialinių dalininkų įtraukimo į studijų vidinį vertinimą veiksmingumas.
6.4. Studijų tobulinimo sąsajos su vidinio ir išorinio vertinimo rezultatais.

6.5. Informacijos apie studijas, jų vertinimo ir tobulinimo procesus ir rezultatus viešumas.

________________________

Studijų krypties išorinio vertinimo
ir akreditavimo tvarkos aprašo
3 priedas
KRYPTIES STUDIJŲ VERTINAMŲJŲ SRIČIŲ ĮVERTINIMO SKALĖ
Balas

Apibūdinimas

Įvertinimas

5

Išskirtinės
kokybės

Sritis yra išskirtinai gera nacionaliniame kontekste ir
gera tarptautinėje erdvėje.

4

Labai gerai

Sritis yra labai gera nacionaliniame kontekste, be jokių
trūkumų.

3

Gerai

Sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų.

2

Patenkinamai

Sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra trūkumų,
kuriuos būtina pašalinti.

Nepatenkinamai

Sritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių
trūkumų, dėl kurių krypties studijos negali būti
vykdomos.

1

__________________________

Studijų krypties išorinio vertinimo
ir akreditavimo tvarkos aprašo
4 priedas
KASMETINIAI KRYPČIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI
1. Krypties studijų programose studijuojančių studentų skaičiai (kiekvienos programos
kiekviename kurse atskirai) per pastaruosius 4 metus.
2. Į studijų programą priimtų studijuoti studentų mažiausias stojamasis konkursinis
balas.
3. Į krypties ir pakopos (rūšies) studijų programas priimtų ir per pirmuosius studijų
metus jas nutraukusių studentų dalis (proc.) per paskutinius 5 metus (kasmet) pagal studijų
nutraukimo aplinkybes.
4. Studentų, baigusių studijas laiku, dalis (proc.)
5. Studentų, išvykusių ir atvykusių (atskirai) dalinėms studijoms (ne mažesnės apimties
kaip 30 studijų kreditų) procentas nuo visų studijų programoje studijuojančių studentų per
paskutinius 5 metus (kasmet).
6. Studentų, išvykusių ir atvykusių (pateikiama atskirai) trumpalaikėms stažuotėms,
praktikai, konkursams, meistriškumo kursams, projektams ir kitoms intensyvioms
programoms procentas nuo visų studijuojančių studentų per paskutinius 5 metus kiekvienoje
studijų programoje atskirai.
7. Krypties dalykų dėstytojų, išvykusių dėstyti į užsienio aukštąsias mokyklas per
paskutinius 5 metus dalis (proc.) nuo bendro dėstytojų skaičiaus, taip pat krypties dalykų
dėstytojų, atvykusių dėstyti iš užsienio aukštųjų mokyklų per paskutinius 5 metus dalis
(proc.) nuo bendro dėstytojų skaičiaus. Duomenys pateikiami kiekvieniems studijų metams
atskirai;
8. Studijų programos absolventų, dirbančių 0–3 (profesiniams bakalaurams,
bakalaurams) arba 0-2 (magistrantūros, profesinių studijų absolventams) Lietuvos profesijų
klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse 12 mėnesių po studijų baigimo, taip pat dirbančių
savarankiškai, dalis (proc.) nuo visų krypties ir pakopos studijas baigusių ir jų netęsiančių
absolventų.
9. Neįsidarbinusių ir studijų netęsiančių studijų programos absolventų dalis (proc.) 12
mėn. po studijų baigimo.
10. Studijų programos absolventų, užregistruotų Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, skaičiaus ir bendro absolventų skaičiaus santykis.

1.Matematikos
mokslai (A)

P 000 Fiziniai mokslai
A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

A01 Matematika
X

A02 Taikomoji
matematika
X
X

A03 Statistika
X
X

10T Matavimų inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

Studijų klasifikacija

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų krypties išorinio vertinimo ir akreditavimo
tvarkos aprašo 5 priedas

AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE VYKDOMŲ STUDIJŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ (MENINĖS VEIKLOS) SĄSAJOS

1. Studijų ir mokslo (meno) krypčių susikirtimo langeliuose nurodomas simbolis X – mokslo (meno) kryptis, kurioje būtini
moksliniai tyrimai (meninė veikla) vykdant atitinkamos krypties studijas.
2. Aukštosiose mokyklose vykdomų studijų (išskyrus meno studijų krypčių grupės) ir mokslinių tyrimų sąsajos:
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

3. Fiziniai
mokslai (C)
2. Informatikos mokslai (B)

C02 Fizika

C03 Geologija

B04
Informatikos
inžinerija

C01 Chemija
X

X
X

A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

B01 Informatika
X

B02
Informacijos
sistemos
X
X

B03 Programų
sistemos
X
X

X

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

4. Gyvybės mokslai (D)
D04 Molekulinė
biologija

D06 Biochemija

C05 Gamtinė
geografija

X

D05 Biofizika

X

A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

C04 Aplinkotyra
X

X

D01 Biologija
X

D02 Genetika
X

D03
Mikrobiologija
X

X
X

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

5. Inžinerijos mokslai (E)
E02
Bioinžinerija

E05 Statybos
inžinerija

E06 Mechanikos
A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

D07 Ekologija

E01 Saugos
inžinerija
X

X

E03 Aplinkos
inžinerija

E04 Matavimų
inžinerija

X

X

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

X
X

X

X

X

E11 Chemijos
inžinerija
A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

inžinerija

E07 Jūrų
inžinerija
X

E08 Elektros
inžinerija
X

E09
Elektronikos
inžinerija
X

X

X

X

E10 Gamybos
inžinerija
X X

X

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

6. Technologijų
mokslai (F)
E12 Transporto
inžinerija

E14
Aeronautikos
inžinerija

F01 Gamtos
išteklių
technologijos

F02 Polimerų ir
tekstilės
technologijos
A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

X
X

E13 Energijos
inžinerija
X

X
X

X
X

X

X

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

7.
Sv
ei
G01 Medicina

F05
Biotechnologijo
s

F06 Maisto
technologijos
X

F07 Viešasis
maitinimas
X

A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

F03 Medžiagų
technologijos
X

F04 Jūrų
technologijos
X

X

X
X

X

X

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

G06
Reabilitacija

G08 Slauga ir
A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

G02
Odontologija
X

G03 Burnos
priežiūra
X

G04
Visuomenės
sveikata
X

G05 Farmacija
X

X

G07 Mityba

X

X

X
X

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

9. Žemės
ūkio
mokslai

8. Veterinarijos
mokslai (H)

A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

akušerija

G09 Medicinos
technologijos
X

G10
Kosmetologija
X

H01 Veterinarija
X

I01 Žemės ūkis

X

I02 Agronomija

X
X

X

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

10. Socialiniai
mokslai (J)
J02 Politikos
mokslai

J03 Sociologija

I06 Maisto
studijos

J01 Ekonomika
X

X

X

A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

I03
Miškininkystė
X

I04
Gyvulininkystė
X X

I05
Žuvininkystė
X

X
X

X

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

J05
Antropologija

J08 Visuomenės
saugumas

J09 Informacijos
paslaugos

J04 Socialinis
darbas
X

X

J06
Visuomeninė
geografija
X

J07 Psichologija
X

X X

X

X

X

X

A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

12. Verslo ir
viešoji vadyba
(l)
11. Teisė (K)
K01 Teisė

J10
Komunikacija
X

J11 Leidyba
X

J12 Žurnalistika
X

X

L01 Verslas

X X

L02 Vadyba

X

L03 Finansai

X X

A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

13. Ugdymo
mokslai (M)
L04 Apskaita
X

L05 Rinkodara
X

L06 Žmonių
išteklių vadyba
X

L07 Viešasis
administravimas
X X

L08 Turizmas ir
poilsis
X

M01
Pedagogika
X

M02
Edukologija
X

A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

14. Humanitariniai mokslai (N)
M03
Andragogika

N01 Lingvistika
X

N02
Literatūrologija
X

N03 Klasikinės
studijos
X

N04 Filologija
pagal kalbą
(diplome
nurodant
konkrečią kalbą)
X

N05 Vertimas
X
X

A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

N06 Regiono
studijos

N07 Kalbos
studijos

N10 Filosofija

N11 Teologija

N13 Religijos
X

N08 Istorija
X

N09
Archeologija
X

X
X

N12 Paveldo
studijos
X

X X
X
X

A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

16. Sportas (R)
N14 Kultūros
studijos

N15 Menotyra

R02
Laisvalaikio
sportas

R01 Pasiekimų
sportas

X

A 000 Žemės
B000 Biomedicinos mokslai
ūkio mokslai

studijos

X X

X
X

X

3. Jeigu aukštoji mokykla vykdo dalyko mokytojų rengimo studijų programas, tuomet pedagogikos studijų krypčiai taikomas
mokslo veiklos reikalavimas taikomas tiek edukologijos, tiek ir su dalyku, kurio mokytojas yra rengiamas, siejamoje mokslo kryptyse (pvz.
10T Matavimų inžinerija

P 000 Fiziniai mokslai

01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija

S 000 Socialiniai mokslai

09P Informatika

H 000
Humanitariniai
mokslai

Menai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija

01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija

Studijų klasifikacija
Mokslo (meno) klasifikacija
T000 Technologijos mokslai

rengiant matematikos dalyko mokytoją taikomas Aprašo 14.1 punkte nustatytas mokslo veiklos reikalavimas edukologijos ir matematikos
mokslo kryptyse).
4. Aukštosiose mokyklose vykdomų studijų (meno studijų krypčių grupės) ir meninės veiklos bei mokslinių tyrimų sąsajos
Studijų klasifikacija

Mokslo (meno) klasifikacija
S 000 Socialiniai
mokslai

P01 Dailė
P02 Dizainas
P03 Muzika

15. Menai (P)

P04 Teatras
P05 Kinas
P06 Šokis
P07 Medijų menas
P08 Meno objektų
restauravimas
P09 Architektūra

P 000 Fiziniai A 000 Žemės
mokslai
ūkio mokslai

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kraštovaizdžio architektūra

Medijų menas
Meno objektų restauravimas
Architektūra

Šokis

Kinas

Teatras

Muzika

Dizainas

Menai*

Dailė

H 000 Humanitariniai
mokslai

B000 Biomedicinos
mokslai

T000 Technologijos mokslai

______________________________

