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Įvadas

• Nuo 1999 m. Europos šalių ministrams pasirašius Bolonijos 
deklaraciją, Lietuva tapo šio proceso dalimi, ir kartu su kitais 
dalyviais įsipareigojo siekti kurti bendrą aukštojo mokslo 
erdvę, ją stiprinti, gerinti laisvo asmenų judėjimo sąlygas, 
prisidėti prie bendros ES plėtros politikos. 

• Kuriami įrankiai skirtingų šalių aukštojo mokslo sistemoms 
palyginti, studijų kokybei įvertinti, sąlygoms akademinei 
bendruomenei plėtoti bendradarbiavimą. 



Naudojami terminai

• Studijų kreditas  pagal (ECTS - Europos kreditų perkėlimo 
sistemą) – tai apie 30 studento darbo valandų, per kurias 
tikimasi, kad jis pasieks numatytų studijų rezultatų. 

• Studijų rezultatai – aiškūs teiginiai, nurodantys, ką studentas 
žinos ir gebės pasibaigus studijų etapui (dalykui, moduliui ar 
studijų programai)

• Studijų kokybė - pagal Europos kokybės užtikrinimo 
aukštajame moksle nuostatas ir gaires (ESG) yra tarpusavio 
sąveikos tarp dėstytojų, studentų ir institucinės mokymosi 
aplinkos rezultatas. Kokybiškos studijos – studijos, kuomet 
studijų programų turinys, mokymosi galimybės ir ištekliai 
atitinka išsikeltą tikslą.*



Kaip pasirinkti studijų programą?

 Išsirinkite interesų sritį

 Ieškokite studijų programų
• 40 aukštųjų mokyklų

• 16 krypčių grupės ir >100 krypčių

• > 1500 studijų programų

Domėkitės jų kokybe



Lietuvos aukštųjų mokyklų tipai



Kolegija

Universitetas 
(akademija, 
seminarija)



Valstybės registras - AIKOS – Atvira informavimo ir 
konsultavimo orientavimo sistema 
https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx


LAMA BPO informacinė sistema 
https://bakalauras.lamabpo.lt/bakalauro-ir-vientisos-studijos/programu-sarasas/#programs-list-popup

https://bakalauras.lamabpo.lt/bakalauro-ir-vientisos-studijos/programu-sarasas/#programs-list-popup


SKVC  - Studijų kokybės vertinimo centro svetainėje 
Studijų vertinimo rezultatai
www.skvc.lt

http://www.skvc.lt/


Studijų programų vertinimo sritys



Galvoji apie studijas užsienyje?



SKVC atlieka užsienyje įgyto vidurinio ir aukštojo mokslo
(bakalauro ir magistro lygmens) kvalifikacijų pripažinimą, t.y.
nustato ar įgyta kvalifikaciją yra lygiavertė artimiausiai Lietuvoje
teikiamai kvalifikacijai

Ką reikia žinoti:
Švietimo sistemų skirtumai 

Aukštojo mokslo kokybė ir jo užtikrinimas

Kvalifikacijų įvairovė

Terminologijos ir lūkesčių skirtumai

Studijos užsienyje



Švietimo sistemų skirtumai 
Lietuvos švietimo sistema                                         Italijos švietimo sistema



Švietimo sistemų skirtumai (2) 

• Kiekviena šalis turi savo unikalią švietimo sistemą
• „Pereinant“ iš vienos švietimo sistemos į kitą, reikia 

būti pasiruošus ir kitokiems reikalavimams
• Skiriasi ne tik aukštųjų mokyklų lūkesčiai, bet ir 

studijų reikalavimai, išduodami dokumentai, teisės, 
suteikiamos baigus programą ir kt. 



Aukštojo mokslo kokybė
Aukštąjį mokslą prižiūri valstybė:

- licencijos (pripažinimas),
- akreditavimas(kokybės užtikrinimo agentūros ir pan.)

Kiekviena šalis turi pripažintų ir akredituotų aukštųjų mokyklų sąrašus, šios 
informacijos reiktų ieškoti šalies švietimo ministerijų arba ENIC/NARIC tinklo 
svetainėje (http://www.enic-naric.net) 

LIETUVA JAV INDIJA JUNGTINĖ
KARALYSTĖ

Institucinis
akreditavimas

Privalomas Neprivalomas
(bet paplitęs)

Privalomas
(neįdiegtas)

Privalomas

Programų
akreditavimas

Privalomas Privalomas tik 
kai kurioms 
profesijoms

Privalomas tik 
kai kurioms 
profesijoms

Nėra

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


Kvalifikacijų įvairovė
LIETUVOJE

• Profesinis bakalauras
• Bakalauras

JUNGTINĖJE  KARALYSTĖJE

• Certificate of Higher Education Higher 
National Certificate

• Higher National Diploma
• Diploma of Higher Education 
• Foundation Degree
• Graduate Certificate 
• Graduate Diploma
• Professional Graduate Certificate in 

Education 
• Bachelors Degree
• Bachelors Degree with Honours



Svarbu rinktis ne tik pagal studijų programos pavadinimą, bet ir 
pagal suteikiamą kvalifikaciją (laipsnį ir pan.).

Suteikta kvalifikacija rodo:
- studijų paskirtį ir profilį
- programos struktūrą
- tolesnes jūsų galimybes

AP, Laurea, Maîtrise – kas tai?

Priklausomai nuo baigtos programos ir įgytos kvalifikacijos, gali
skirtis ir asmens įgyjamos teisės dirbti ar toliau studijuoti

Kvalifikacijų įvairovė (2)



Terminologijos ir lūkesčių skirtumai

Kvalifikacijų, švietimo sistemų ir kalbų įvairovė reiškia, kad stipriai 
skiriasi terminologija ir su tuo susiję lūkesčiai
Ar Bachelor visais atvejais yra bakalauras?
Nepasikliaukite vien tik pavadinimais:

Master of Arts Škotijoje yra bakalauras
Juris Doctor nėra mokslo daktaro laipsnis 

LIETUVA JAV JUNGTINĖ KARALYSTĖ

College
(liet. kolegija)

Aukštasis profesinis
mokslas

Povidurinis
išsilavinimas

Tiek aukštasis mokslas, 
tiek ir vidurinis 
išsilavinimas



Ieškantiems informacijos
Nepasikliauk vien aukštosios mokyklos ar jos tarpininkų informacija

Rink informaciją iš bent kelių skirtingų  šaltinių: nacionalinio informacijos 
centro (www.enic-naric.net ), šalies švietimo ministerijos, kokybės 
užtikrinimo agentūros, aukštosios mokyklos.

Panaršyk po internetą ir www.enic-naric.net surask informacijos apie:
•Šalių švietimo sistemas
•Pripažintas aukštąsias mokyklas
•Kokybės užtikrinimą
•Kvalifikacijų pripažinimą

Panagrinėk SKVC skelbiamą pripažinimo praktiką Elektroninėje 
pripažinimo erdvėje (EPE): https://epe.skvc.lt/portal/practice/

Iškilus neaiškumams, gali kreiptis į:
Studijų kokybės vertinimo centrą, el. paštu: enicnaric@skvc.lt

http://www.enic-naric.net/
http://www.enic-naric.net/
https://epe.skvc.lt/portal/practice/
mailto:enicnaric@skvc.lt


Pripažnimo praktika

• Elektroninėje pripažinimo 
erdvėje (EPE) skelbiama 
SKVC pripažinimo praktika

• Šioje skiltyje galite rasti 
trumpą SKVC priimtų 
pripažinimo sprendimų 
apžvalgą

• Galite paieškoti tam tikrų 
sprendimų dėl konkrečių 
šalių ir kvalifikacijų

• Pasiekiama: 
https://epe.skvc.lt/portal/pr
actice/

https://epe.skvc.lt/portal/practice/


Ką gali suteikti SKVC?

Galime PATARTI, jei kyla klausimų dėl pasirinktų studijų. 

Skelbiame PRIPAŽINIMO PRAKTIKĄ,

Galime SUTEIKTI INFORMACIJĄ apie Lietuvos aukštųjų mokyklų ir jų 
vykdomų studijų programų kokybę.

Sekite SKVC naujienas: 
www.skvc.lt 
facebook.com/SKVCentras



Sėkmės!

www.skvc.lt

facebook: SKVCentras

jolanta.revaitiene@skvc.lt
sarunas.salkauskas@skvc.lt

http://www.skvc.lt/
mailto:jolanta.revaitiene@skvc.lt
mailto:sarunas.salkauskas@skvc.lt
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