




1. Jerevano komunikatas 
2. Ketvirtojo Bolonijos politikos 

forumo pareiškimas 
3. Europos aukštojo mokslo 

kokybės užtikrinimo nuostatos 
ir gairės, nauja redakcija 

4. Europinė jungtinių studijų 
programų kokybės užtikrinimo 
samprata  

5. ECTS naudotojo vadovas, 
atnaujinta oficiali versija 

6. Baltarusijos aukštojo mokslo 
reformos darbotvarkė 



• Bolonijos proceso apžvalga: Europos 
aukštojo mokslo erdvės ateitis 
(apibendrinamasis pareiškimas) 

• Struktūrinių reformų darbo grupės 
ataskaita (sisteminė apžvalga) 

• Judumo ir tarptautinimo darbo grupės 
ataskaita 

• Socialinio matmens ir mokymosi visą 
gyvenimą darbo grupės ataskaita 

• Įtraukties didinimas lygioms 
galimybėms ir augimui – socialinio 
matmens ir mokymosi visą gyvenimą 
strategija iki 2020 

• Automatinio pripažinimo „žvalgų 
grupės“ ataskaita 

• Jungtinių studijų programų kokybės 
užtikrinimo europinės sampratos 
kontekstinė ataskaita 





• Aukštasis mokslas kaip viešasis gėris 

• Įsipareigojimas Europos vertybėms ir pradiniams siekiams 
    (konvergencija, akademinė laisvė, institucinė autonomija, tarptautiškumas, 

     orientacija į kompetencijas) 

• Artimiausi tikslai: 
• Mokymosi ir mokymo kokybė 
• Visą gyvenimą trunkantis įsidarbinamumas 
• Įtrauktis į aukštąjį mokslą 
• Pabaigti numatytas struktūrines reformas 

• Priimta Baltarusija, padiktuojant būtinas reformas 

• Aprobuotos BFUG ir E4 parengtos priemonės  
• ESG 2015, JSP kokybės samprata, ECTS vadovas 

• Įsipareigojimai 
• Trumpoji pakopa; I pakopos kvalifikacijų įteisinimas darbo rinkoje; absolventų karjerų stebėsena; 

Lisabonos konvencijos įgyvendinimas; ankstesnio mokymosi pripažinimas; NKS peržiūra; profesinio 
pripažinimo palengvinimas; personalo judumas; stipendijų ir paskolų judumas; socialinis 
prieinamumas; automatinis pripažinimas; EQAR registro agentūrų nacionalinis įteisinimas. 



• Mokymasis ir dėstymas – naujas elementas 

• Socialinė dimensija kaip būtina misija 

 

• Nepasitenkinimas pusine pažanga 

• Dideli kontrastai tarp EHEA šalių 

• Atotrūkis tarp EHEA, nacionalinio ir institucinio lygmenų 

 

• Galimybė funkcionuoti autonomiškai nuo ES evoliucijos 

• Susirūpinimas dėl ekonomikos ir AM (finansavimo) tvarumo 



 
• Įsakmus pobūdis 

• Pradėti rengti NKS, suderintą su QF-EHEA, 2016 pirmoje pusėje 

• Įvesti 3 pakopų sistemą, nutraukti 5 metų bakalaurą, įdiegti ECTS 

• Iki 2017 pabaigos sukurti nepriklausomą kokybės agentūrą 

• Iki 2017 pabaigos įvykdyti įsipareigojimus Lisabonos pripažinimo konvencijai 

• Iki 2017 pabaigos parengti diplomo priedėlio įdiegimo planą 

• Iki 2017 vidurio įteisinti laisvą studentų ir dėstytojų judumą 

• Sukurti ankstesnio mokymosi pripažinimo ir lygaus prieinamumo užtikrinimo instrumentus 

• Įgyvendinti Didžiojoje Universitetų Chartijoje ir Europos Tarybos rekomendacijose deklaruotus 
akademinės laisvės ir institucinės autonomijos principus 

• 2018 pateikti įgyvendinimo ataskaitą 

• Deleguoti gerai angliškai mokančius atstovus į BFUG 

• 2015-2018 dalyvauti seminaruose ir mokymuose 

• 2 kartus per metus susitiks koordinacinė grupė 

 

• BFUG „laiku“ pateiks ataskaitą apie darbotvarkės įgyvendinimą 2018 Ministrų Konferencijai (Komunikato 
papildymas) 

 

 



LT neturi trumposios pakopos programų, bet jas laiko aukštojo mokslo dalimi. 



Studentų, po I pakopos tęsiančių studijas II pakopoje, skaičiumi LT priklauso nuosaikesnių šalių grupei. 



Doktorantų skaičiumi dvigubai atsiliekame nuo EHEA vidurkio; III pakopoje studijas tęsiančių II pakopos 
studentų procentas yra pats mažiausias Europoje; doktorantūros studijų trukmė yra didžiausia Europoje 



Atvirumas EQAR agentūroms yra vienas didžiausių. 



Vieninteliai Europoje, šalia Balkanų šalių, viešąjį finansavimą studijoms skirstome išskirtinai pagal 
ankstesnio mokymosi rezultatus. 



Abiejų pakopų studijų kainos studentams viršija 100 proc. BVP per capita – brangiausios aukštojo mokslo 
studijos Europoje. 



• Centrinė orientacijos į studentą samprata 

• Įsidarbinamumas ir socialinė dimensija 

• Pilietinio, demokratinio ir bendrojo ugdymo reikšmė 

• Keletas naujų reformų, dėl kurių reikia apsispręsti (trumpoji pakopa, 
finansavimo judumas, automatinis pripažinimas) 

• Keliais aspektais iškrentame iš konteksto (socialinė dimensija, 
doktorantūra, studijų kainos) 

• Baltarusijos kaimynystė 

 




