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SPRENDIMO DĖL KETINAMOS VYKDYTI STUDIJŲ PROGRAMOS AKREDITAVIMO 

PAGRINDIMAS 
 

Aukštoji mokykla Klaipėdos universitetas 

Studijų programos pavadinimas Grožio terapija ir įvaizdžio formavimas  

Studijų kryptis (krypties kodas), šaka (jeigu 

nurodyta) 
Medicina ir sveikata (B900), Grožio terapija (B950) 

Studijų pakopa Pirmoji 

Studijų programos apimtis kreditais, studijų 

forma 
210 kreditų, nuolatinės studijos 

Numatoma suteikti kvalifikacija Grožio terapijos bakalauras 

Prašymo akredituoti gavimo data 2016-05-06 

Pageidaujama akreditavimo termino pradžia 2016-09-01 

  

SPRENDIMAS PRIIMTAS VADOVAUJANTIS: 

 Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652  

 Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodika, 

patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-23  

STUDIJŲ PROGRAMOS ATITIKTIS TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS 

Reikalavimai Atitinka Neatitinka Trūkumai, jei yra 

Prašymas akredituoti studijų programą su 

nurodyta pageidaujama akreditavimo termino 

pradžia 

   

Ketinamos vykdyti studijų programos aprašas, 

parengtas pagal nustatytą tvarką 

  

Nepakankamai pagrįstas programos 

poreikis. Iš studijų plano neaišku, kiek 

kreditų skiriama 

benrauniversitetiniams, studijų krypties 

dalykams. Studijų plane neatsispindi 

praktika.  

4.1 lentelėje nurodyti tik studijų 

krypties dalykų dėstytojai.  

Sena AIKOS lentelė.  

Aukštosios mokyklos senato (akademinės 
tarybos) ar atitinkamo nevalstybinės aukštosios 

mokyklos valdymo organo deklaracija dėl 

ketinamos vykdyti studijų programos atitikties 

studijų programų reikalavimams pagal Aprašo 3 

priede pateiktą formą 

   

Institucijos, įgaliojusios teikti kvalifikaciją, 
pritarimas ketinamai vykdyti studijų programai 

   

Studijų programos apimtis kreditais atitinka 
teisės aktais nustatytus reikalavimus (koleginės 

studijos 180-210, universitetinės pirmos pakopos 

studijos 210-240,  vientisosios 200-360, 

magistrantūra 90-120) 

   

Jei programa vykdoma nuolatine ir ištęstine 
formomis, studijų programos apimtis vienoda 

abiem formoms 

   

Jei programa vykdoma nuolatine ir ištęstine 

formomis, studijų programos modulių ir (ar) 

atskirų dalykų apimtis vienoda abiem formoms 

 

   



 

 

Numatoma suteikti kvalifikacija atitinka 
Kvalifikacinių laipsnių sąrašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749  

 

 

 

  

Studijų sritis, kryptis ir šaka (jei yra), kuriai 

priskirta studijų programa, atitinka Studijų sričių 

ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos 

aukštosiose mokyklose, sąrašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749, bei Studijų 

kryptis sudarančių šakų sąrašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-

222  

   

 Taip Ne Faktinė informacija, pastabos 

Ketinamą vykdyti studijų programą teikia naujai 

įsteigta aukštoji mokykla, kuri nėra akredituota 

remiantis atlikto išorinio jos veiklos vertinimo 

išvadomis 

   

Ketinamą vykdyti studijų programą teikia 
aukštoji mokykla, kurios veikla paskutinio 

išorinio vertinimo metu buvo įvertinta 

neigiamai (jei buvo vertinta) 

  

Aukštosios mokyklos veikla Studijų 

kokybės vertinimo centro direktoriaus 

2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 

SV6-37 įvertinta teigiamai. 

Per paskutinius 3 metus buvo neigiamai įvertinta 

ir neakredituota arba vertinimui nepateikta 
vykdoma studijų programa, kuri yra tos pačios 

krypties ir pakopos kaip ir tos aukštosios mokyklos 

teikiama ketinama vykdyti studijų programa 

   

Aukštoji mokykla vykdo tokios krypčių grupės 
studijas kaip teikiama ketinama vykdyti studijų 

programa 

  

Ergoterapija (612B32003), Slauga 
(612B70003) ir kt.   

 

SPRENDIMAS:  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,  
laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                               Aurelija Valeikienė 

                                     A.V. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aušra Leskauskaitė, tel. 8 5 210 77  27, el. p. ausra.leskauskaite@skvc.lt 


