
Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) - organizacija, 
prisidedanti prie aukštojo mokslo kokybės gerinimo Lietuvoje.  

1.Kad studijų programų kokybė 
skirtingose aukštosiose mokyklose 
skiriasi ? 

AR KADA PAGALVOJOTE? 

2.Pagal kokius kriterijus studijų 
programos vertinamos? 

SKVC siekia užtikrinti, kad studijos būtų kokybiškos. Vertinant 
programas remiamasi Europos aukštojo mokslo kokybės 
užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis bei Lietuvos teisės aktais.  
 

PAGRINDINIAI VERTINIMO KRITERIJAI: 

1. ką studentas žinos ir gebės daryti baigęs studijas 
(studijų tikslai ir numatomi rezultatai); 

 
2. kokie dalykai studijuojami (studijų sandara); 

 

3. kokie dėstytojai dėsto (personalas); 

4. kokioje aplinkoje ir kokiomis sąlygomis studentai 
studijuoja (materialieji ištekliai); 

5. kaip organizuojamos studijos ir pagal kokius kriterijus 
vertinami studentai (studijų eiga ir jos vertinimas); 

 
6. kaip įsitikinama, kad programa vykdoma gerai, atitinka 
poreikius ir tobulinama (programos vadyba). 

 

KIEKVIENA LIETUVOJE VYKDOMA STUDIJŲ 
PROGRAMA TURI SAVO „GALIOJIMO LAIKĄ“. 
Jam baigiantis programa vertinama iš naujo ir jos 
vykdymas (akreditavimo terminas) pratęsiamas arba 
ne: 
 
 teisinių ar kokybės reikalavimų neatitinkančios 

programos neakredituojamos ir negali būti 
vykdomos 
 

minimalius reikalavimus atitinkančios, tačiau 
tobulintinų vietų turinčios studijų programos 
akredituojamos 3 metams 
 

 tinkamai vykdomos kokybiškos studijų programos 
akredituojamos 6 metams 

 
 
 



2. Pagal kokius kriterijus studijų programos 
vertinamos? 

 Jei bent viena vertinimo sritis įvertinama balu 1 – programos 
vykdymas stabdomas; programoje studijuojantiems, bet jos dar 
nebaigusiems studentams sudaromos galimybės baigti studijas. 
 

 Kiekvieną vertinimo sritį įvertinus balu 3 ar 4 studijų programa 
akredituojama 6 metams;  
 

 Jei bent viena vertinimo sritis įvertinama balu 2 - studijų programa 
akredituojama 3 metams – programa tobulinama ir iš naujo 
vertinama). 
 
 

1. Nepatenkinamai (yra esminių trūkumų, kuriuos 

būtina pašalinti) 
 

2. Patenkinamai (tenkina minimalius 

reikalavimus, reikia tobulinti) 

 
3. Gerai (sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų 

bruožų) 

4. Labai gerai (sritis yra išskirtinė) 

AR KADA PAGALVOJOTE? 

KIEKVIENA  IŠVARDINTA SRITIS VERTINAMA 4 BALŲ 
SKALĖJE 

(Kokybės užtikrinimas  Vertinimo rezultatai  
Vykdomų studijų programų išorinio vertinimo 
išvados) 

(Noriu studijuoti  Išplėstinė paieška: įvesti 
programos pavadinimą arba kodą) 

Jeigu neradote Jus dominančios studijų programos vertinimo išvadų, 
greičiausiai studijų programa yra nauja ir dar nebuvo vertinta. 
Tuomet reikėtų pasidomėti, kada numatomas jus dominančios 
studijų programos vertinimas ir kaip buvo įvertintos panašios tos 
pačios institucijos studijų programos (jei ta pati institucija turi kelias 
panašias programas, dažnai bent iš dalies sutampa jos materialieji 
ištekliai, personalas).  
 
JEIGU TAU KYLA KLAUSIMŲ 
• Galime tau PATARTI dėl pasirinktų studijų 
• Galima SUTEIKTI INFORMACIJOS apie Lietuvos aukštųjų 

mokyklų studijų programų kokybę 
 
SEKITE SKVC NAUJIENAS: www.skvc.lt ir facebook.com/SKVCentras 
 

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

AIKOS:http://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx   

3.Kaip balais vertinamos studijų 
programos? 

4.Kur rasti informacijos apie studijų 
programų įvertinimą? 
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