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PAŽYMA
DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO ĮVERTINIMO

2014-05-05 Nr. SV5-93

Atsakydami į Jūsų raštus .Dėl Aleksandro Stulginskio universiteto studijų programų
vertinimo" ir .Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo", kuriuose prašėte vertinti ir akredituoti
Jūsų universitete vykdomas studijų programas, informuojame, kad, vadovaujantis Studijų programų
išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo' (toliau - Aprašas) V skyriumi bei Vykdomų
studijų programų vertinimo metodikos2 (toliau - Metodika) II skyriumi, Studijų kokybės vertinimo
centro (toliau - Centras) pasitelkti ekspertai atliko šių Aleksandros Stulginskio universitete
vykdomų studijų programų (toliau - Programos) išorinį vertinimą:

Valstybinis Programos pavadinimas Bendras įvertinimas Numatomas sprendimas
kodas (balais) dėl akreditavimo
612H91001 Zemėtvarka 18 akredituotina 6 metams
621H91001 Zemėtvarka 17 akredituotina 3 metams

Pažymėtina, kad ekspertų parengtos išorinio vertinimo išvados, vadovaujantis Metodikos 13,
47, 49 punktais, taip pat Studijų vertinimo komisijos nuostatų) 6 punktu, buvo svarstytos 2014 m.
kovo 28 d. Studijų vertinimo komisijos (toliau - Komisija) posėdyje. Komisija pritarė Programų
vertinimo išvadoms.

Centras, atsižvelgdamas į ekspertų parengtas Programų vertinimo išvadas bei Komisijos
siūlymą, vadovaudamasis Aprašo IV ir V skyrių nuostatomis, priėmė sprendimą Programas įvertinti
teigiamai, kadangi bendras Programų įvertinamas sudaro ne mažiau kaip 12 balų ir nė viena
vertinama sritis nėra įvertinta "nepatenkinamai". Sprendimo motyvai yra išdėstyti šios pažymos
priede.

Nesutikdami su šiuo Centro sprendimu, Jūs turite teisę, vadovaudamiesi Metodikos 135
punktu, Centrui pateikti argumentuotą apeliaciją per 20 dienų nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos.

I Patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 (Žin., 2009, Nr. 96-
4083).
2 Patvirtinta Centro direktoriaus 20 10m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 .Dėl vykdomų studijų programų vertinimo metodikos
patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 156-7954).
3 Patvirtinta Centro direktoriaus 20 10m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-01-9 (Žin., 20 I0, Nr. 9-476; 2011-12, Nr. 162-7735).



Įsiteisėjus šiam Centro sprendimui vadovaujantis Aprašo IV skyriumi, Centras prums
atitinkamus sprendimus dėl įvertintų studijų programų akreditavimo.

Primename, kad vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140)
41 straipsnio 2 dalimi ir Aprašo 35 punktu, aukštoji mokykla turi viešai skelbti atlikto vertinimo
rezultatus.

PRIDEDAMA:
1. Aleksandro Stulginskio universiteto pirmosios pakopos studijų programos Žemėtvarka

(valstybinis kodas - 612H91001) 2013-12-31 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV4-610
išrašas anglų kalba ir jo vertimas į lietuvių kalbą, 8 lapai;

2. Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios pakopos studijų programos Žemėtvarka
(valstybinis kodas - 621H91001) 2013-12-31 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV4-611
išrašas anglų kalba ir jo vertimas į lietuvių kalbą, 7 lapai.
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