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DĖL LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO 

KREIPIMOSI 

 

Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama Ministro Pirmininko pavedimus, įformintus 

2018 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2018 m. birželio 29 d. rezoliucija Nr. G-7661, 

taip pat 2018 m. kovo 15 d. rezoliucija Nr. G-2702, informuoja, kad, LR Konstituciniam Teismui 

priėmus 2018 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. KT14-N9/2018 „Dėl studijų krypčių vertinimo ir laikino 

akreditavimo“ ir laikinajai studijų krypčių akreditacijai netekus teisinio pagrindo, aukštosios 

mokyklos buvo apie tai informuotos ir paprašytos įvertinti galimybes vykdyti priėmimą į visų studijų 

krypčių programas, net ir į tas, kuriose pačios aukštosios mokyklos buvo apsisprendusios nebevykdyti 

2018 metais stojančiųjų priėmimo. Pačios aukštosios mokyklos apsisprendė ir informavo Lietuvos 

aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) dėl kai kurių studijų 

programų grąžinimo į bendrąjį stojančiųjų priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. 

Atkreipiame dėmesį, kad Konstitucinis Teismas dėl žalos atlyginimo nepasisakė, nei viena aukštoji 

mokykla dėl to taip pat nesikreipė. 

Savo ruožtu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 23 d. 

įsakymu Nr. V-703 „Dėl kai kurių švietimo ir mokslo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais 

galios“ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-191 

„Dėl Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V-417 „Dėl 

Rezidentūros studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pripažinti netekusiais galios. Atitinkamai neteko galios ir Studijų kokybės vertinimo centro 

sprendimai dėl visų aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų, magistrantūros ir profesinių 

studijų krypčių akreditacijos.  

Kol Švietimo ir mokslo ministerija patvirtins Studijų krypčių išorinio vertinimo ir akreditavimo 

tvarką, galioja anksčiau Studijų kokybės vertinimo centro priimti studijų programų akreditavimo 

sprendimai, visos iki šios akredituotos studijų programos yra vykdomos.  

Naujos studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarkos projektas šiuo metu derinamas su 

aukštosiomis mokyklomis.  
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