
 

 

PATVIRTINA 

Vytauto Didžiojo universiteto 

Senato 2022 m. sausio 26 d. 

Nutarimu Nr. SEN-N-6 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO UŽSIENIO ŠALYJE ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS 

VERTINIMO IR AKADEMINIO PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimo ir 

akademinio pripažinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kvalifikacijos vertinimo ir 

pripažinimo proceso eigą ir atsakomybes. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su 

aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencija (toliau – Lisabonos pripažinimo 

konvencija) ir lydinčiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos 

Respublikos įstatymu dėl Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, 

pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencijos ratifikavimo, Mokslo ir studijų įstatymu, Švietimo 

įstatymu, Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, 

susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo 

programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 21 d. 

įsakymu Nr. V-589 ,,Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir 

įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą 

suteikimo Vytauto Didžiojo universitetui“, Universiteto studijų reguliaminu ir kitais teisės aktais. 

3. Universitete vykdomas užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimas ir pripažinimas, siekiant priimti 

sprendimą dėl įgytos kvalifikacijos atitikimo Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui 

ar atitinkamo lygmens aukštojo mokslo kvalifikacijai.  

4. Užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo procesas vykdomas tik stojant į 

Universiteto vykdomas studijas. Kvalifikacijos vertinimas yra neatsiejama stojimo į Universitetą 

proceso dalis. 

5. Vertinamos užsienio šalyje įgytos vidurinio išsilavinimo, bakalauro, magistro kvalifikacijos, taip 

pat ir kvalifikaciniai laipsniai.  

 

II. KVALIFIKACIJOS VERTINIMO PRINCIPAI IR KRITERIJAI 

 

6. Užsienyje įgyta kvalifikacija pripažįstama lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam 

viduriniam išsilavinimui ar atitinkamo lygmens aukštojo mokslo kvalifikacijai, jeigu nėra esminių 



 

 

skirtumų tarp tos šalies, kurioje įgyta užsienio kvalifikacija, ir Lietuvos Respublikos bendrųjų 

reikalavimų.  

7. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimas atliekamas vadovaujantis bendrosiomis ar 

individualiomis (kai nėra bendrųjų) Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) 

rekomendacijomis ir esant poreikiui konsultuojantis su SKVC atsakingais darbuotojais.  

8. Vertinant užsienyje įgytą kvalifikaciją, remiamasi šiais vertinimo kriterijais: 

8.1. šalies, kurioje įgyta kvalifikacija, švietimo sistema ir kvalifikacijų sąranga; 

8.2. institucijos, kurioje įgyta kvalifikacija, tipas pagal nacionalinę švietimo sistemą ir akreditacijos 

statusas; 

8.3. studijų programos, kurioje įgyta kvalifikacija, trukmė, turinys, studijų rezultatai, paskirtis, 

apimtis ir akreditacijos statusas; 

8.4. studijų programos, kurioje įgyta kvalifikacija, ir suteikto kvalifikacinio laipsnio atitikmuo 

Europos ir nacionalinei kvalifikacijų sąrangai; 

8.5. įgytą kvalifikaciją liudijančių dokumentų autentiškumas; 

8.6. kvalifikacijos vertės ir lygmens atitikimo jos kilmės šalyje įvertinimas, atsižvelgiant į toje šalyje 

galiojančius priėmimo į studijas reikalavimus; 

8.7. įgytos kvalifikacijos palyginimas su Lietuvos Respublikoje teikiama panašiausia kvalifikacija, t. 

y. turinio, paskirties, apimties, mokymosi (studijų) kokybės, studijų rezultatų reikalavimų palyginimas 

su atitinkamais reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikoje; 

8.8. įgytos kvalifikacijos atitikimas priėmimo į Universiteto vykdomos atitinkamos studijų 

programos priėmimo sąlygoms. 

9. Vertinant užsienyje įgytą kvalifikaciją negali būti vertinama informacija, susijusi su lytimi, rase, 

kalba, religija, politiniais įsitikinimais, tautiškumu, etnine ar socialine kilme, taip pat kita su akademine 

kvalifikacijos esme nesusijusi informacija.  

 

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS  

 

10. Stodamas į Universiteto vykdomas studijas, asmuo turi užpildyti prašymą įvertinti užsienyje 

įgytą kvalifikaciją ir pateikti šiuos dokumentus: 

10.1. į pirmosios pakopos programą: vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą, suteikiantį teisę į aukštąjį 

mokslą, patvirtinančius dokumentus;  

10.2. į antrosios pakopos programą: pirmosios pakopos išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; 

10.3. į trečios pakopos programą: pirmosios pakopos išsilavinimą patvirtinančius dokumentus bei 

antrosios pakopos išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; 

10.4. jei 10.1–10.3 punktuose nurodyti dokumentai išduoti ne lietuvių arba anglų kalbomis, 

papildomai turi būti pateikiamas ir dokumentų vertimas į anglų arba lietuvių kalbą. Vertimas turi būtų 



 

 

susegtas su notaro ar atitinkamos šalies įgaliotos institucijos patvirtinta dokumento kopija. Susegimas 

turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu. Pagal 1961 m. Hagos konvenciją 

dokumentams gali reikėti atlikti tvirtinimą „Apostille“.  

10.5. išsilavinimo dokumentų priedų, suteikiančių informaciją apie baigtos programos turinį, apimtį 

ir įvertinimus, kopijas; 

10.6. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją; 

10.7. Universiteto nustatytos formos sutikimo raštą (angl. Letter of Concurrence); 

10.8. vardo ir (arba) pavardės keitimą liudijantį dokumentą (-us) arba nustatyta tvarka patvirtintą 

kopiją (-as), jeigu išsilavinimo dokumentai išduoti kitu vardu ir (arba) pavarde; 

10.9. kitus užsienio kvalifikacijos akademinį pripažinimą vykdančios institucijos nurodytus 

papildomus dokumentus, reikalingus užsienio kvalifikacijai objektyviai įvertinti. 

10.10. kitus specialiųjų reikalavimų dokumentus, taikomus kvalifikacijoms pagal šalis, kurioje ji 

įgyta. Reikalavimus galima rasti Universiteto tinklapyje <www.vdu.lt/en>. 

11. Atlikus užsienio kvalifikacijos akademinį pripažinimą, stojantysis privalo pateikti visų pateiktų 

dokumentų skaitmeninių kopijų originalus iki nustatytų terminų. Jei pateikus originalius dokumentus 

paaiškėja, kad užsienio kvalifikaciją liudijantis dokumentas (-ai) suklastotas (-i), sprendimas dėl 

užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo anuliuojamas ir studijų sutartis nutraukiama. 

12. Kvalifikacijos vertinimas vykdomas pagal 5 kvalifikacijos elementus: lygmuo, apimtis (trukmė), 

kokybė, paskirtis, rezultatai.  

13. Kvalifikacijos vertinimą vykdo Tarptautinių ryšių departamento darbuotojai.  

14. Užsienyje įgytos kvalifikacijų vertinimo paslauga teikiama be papildomos įmokos, kaip stojimo 

į Universitetą procedūros dalis. Kvalifikacijos vertinimas pradedamas stojančiajam sumokėjus 

registracijos įmoką ir pateikus visus stojimui į Universitetą reikalingus dokumentus. 

 

IV. KVALIFIKACIJOS VERTINIMO SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR INFORMAVIMAS 

 

15. Kvalifikacijos vertinimas atliekamas per 1 mėnesį nuo visų dokumentų pateikimo dienos. Šis 

terminas gali būti pratęsiamas, jeigu užsienio kvalifikacijos akademiniam pripažinimui reikia 

papildomos informacijos. 

16. Atlikus vertinimą, gali būti priimami šie sprendimai:  

16.1. kvalifikaciją pripažinti lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamai kvalifikacijai ir suteikti teisę 

stoti į Universiteto vykdomas studijas; 

16.2. kvalifikacijos nepripažinti lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamai kvalifikacijai ir 

nesuteikti teisės stoti į Universiteto vykdomas studijas; 

16.3. iš dalies pripažinti ir kelti papildomų sąlygų: pasiūlyti atlikti žinių ir gebėjimų patikrinimo testą 

ar (ir) papildomus studijų metus. 

http://www.vdu.lt/en


 

 

17. Priimtas sprendimas fiksuojamas užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo registre. 

Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas elektroniniu laišku.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Universiteto priimtas sprendimas dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo 

gali būti skundžiamas SKVC. Skundas turi būti pateiktas SKVC per 14 kalendorinių dienų nuo 

sprendimo dėl akademinio pripažinimo gavimo dienos.  

19. Jei asmuo praleidžia skundo pateikimo terminą dėl priežasčių, kurios jam objektyviai sukliudė 

pateikti skundą laiku ir kurios nuo asmens nepriklausė, terminą skundui paduoti gali atnaujinti SKVC.  

20. Terminas skundui pateikti gali būti pratęstas SKVC sprendimu, jei asmuo pateikia motyvuotą 

prašymą, nurodydamas priežastis, dėl kurių skundo laiku pateikti nėra galimybių, ir pridėdamas šias 

priežastis patvirtinančius įrodymus.  

21. Užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimo proceso kokybę vertina ir padeda užtikrinti SKVC.  

 

 

 


