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DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTO XIIP-3376 IR JAM PATEIKTŲ SEIMO NARIŲ PATAISŲ  
 
 

PROJEKTO TEKSTAS SIŪLYMAS ARGUMENTACIJA 

8 str. Sutartys su valstybinėmis aukštosiomis 
mokyklomis 

Detaliau apibrėžti sutarčių su valstybinėmis 
mokyklomis praktiką bei abiejų šalių 
atsakomybes arba iki Įstatymo priėmimo 
paruošti poįstatyminį sutarčių pasirašymą ir 
įgyvendinimą reglamentuojantį aktą. 

Šiuo metu pateiktame projekte trūksta aiškumo, dėl to 
akademinėje bendruomenėje vyrauja dviprasmės 
nuotaikos. Siekiant išvengti nesutarimų inicijuojant 
tokių sutarčių atsiradimą, būtina užtikrinti visų 
suinteresuotųjų šalių sutarimą šiuo klausimu, o tam 
reikalinga papildoma informacija. 

17 str. Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūra ir 20 str. Mokslo ir studijų 
stebėsenos ir analizės centras 

 

Aiškiai apibrėžti kiekvienos organizacijos 
funkcijas ir atsakomybes, susijusias su 
inovacijų politika. 

Atkreipiame dėmesį, jog dabartinės formuluotės yra 
pakankamai abstrakčios ir paliekančios galimybę, 
tvirtinant žemesnės teisinės galios dokumentus, 
dubliuoti abiejų organizacijų atliekamas funkcijas, ir 
skatiname tam ieškoti sprendimo būdų. 

21 str. 3 d. Studijų kokybės vertinimo centro 
kolegialus valdymo organas yra Studijų kokybės 
vertinimo centro taryba, sudaroma iš 11 narių. Po 
vieną Studijų kokybės vertinimo centro tarybos 
narį 6 metų kadencijai deleguoja Seimo 
komitetas, kuriam priskirta pagal kompetenciją 
nagrinėti klausimus švietimo ir mokslo srityje, 
švietimo ir mokslo ministras, po du narius 6 metų 
kadencijai deleguoja universitetus, kolegijas 
vienijančios organizacijos, keturis narius 6 metų 

Grąžinti buvusią formuluotę: Studijų kokybės 
vertinimo centro kolegialus valdymo organas yra 
Studijų kokybės vertinimo centro taryba, 
sudaroma iš 11 narių. Juos 6 metams skiria: 
Seimas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 
teikimu, Vyriausybė, švietimo ir mokslo ministras, 
Lietuvos mokslo taryba kartu su Lietuvos mokslų 
akademija, universitetų senatai, kolegijų 
akademinės tarybos, Lietuvos aukštųjų mokyklų 
studentų atstovybių sąjungos, Lietuvos kultūros ir 

Manome, kad šiuo metu įtvirtinta tvarka jau nusistovėjo 
ir yra tinkama, siekiant gerinti Studijų kokybės 
vertinimo centro strateginę ir vadybinę veiklą. 
Skeptiškai vertiname aiškių socialinių partnerių, kurie 
deleguoja savo atstovus į SKVC tarybą atsisakymą, 
nes tai sukeltų papildomų įtampų tarp įvairių socialinių 
partnerių bei suteiktų per daug galių švietimo ir mokslo 
ministrui, renkantis atstovus iš pateiktų kandidatūrų ir 
sumažintų socialinių dalininkų įtraukimo skaidrumą. 
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kadencijai deleguoja socialinius partnerius 
vienijančios organizacijos, vienas tarybos narys 2 
metų kadencijai deleguojamas studentus 
vienijančios organizacijos. Seimo komiteto kuriam 
priskirta pagal kompetenciją nagrinėti klausimus 
švietimo ir mokslo srityje deleguojamas tarybos 
narys turi būti tarptautinis ekspertas, gyvenantis ir 
dirbantis ne Lietuvos Respublikoje. Studijų 
kokybės vertinimo centro tarybos sudėtį skelbia 
švietimo ir mokslo ministras. 

meno taryba, Lietuvos pramonininkų 
konfederacija, Lietuvos pramonės, prekybos ir 
amatų rūmai, Žinių ekonomikos forumas. Studijų 
kokybės vertinimo centro tarybos sudėtį skelbia 
švietimo ir mokslo ministras. Studijų kokybės 
vertinimo centro taryba rengia ir tvirtina savo 
veiklos reglamentą. 

22 str. 1 d. Įgyvendinant studijų, mokslinių tyrimų 
ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų plėtros 
programas ir kitas studijų, mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų politikos 
priemones, sudaromos sąlygos Lietuvoje kurtis 
tarptautinę praktiką atitinkantiems integruotiems 
mokslo, studijų ir verslo centrams (slėniams). 
Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) 
kūrimo ir plėtros procese dalyvaujantys subjektai 
(universitetai, mokslinių tyrimų institutai, žinioms 
imlios įmonės) turi kryptingai prisidėti, rengiant 
profesionalius specialistus, skleidžiant naujas 
žinias, konkurencingas, didelės pridėtinės vertės 
technologijas ir produktus tarptautinėje erdvėje, 
kuriant ir skatinant aukštųjų technologijų verslus, 
diegiant aukštąsias technologijas ir inovacijas į 
aukštųjų technologijų pramonę, tradicines ūkio 
šakas, kultūrą ir socialinę aplinką. 

Keisti formuluotę ir išdėstyti taip: Įgyvendinant 
studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros ir inovacijų plėtros programas ir kitas 
studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros ir inovacijų politikos priemones, 
sudaromos sąlygos Lietuvoje kurtis tarptautinę 
praktiką atitinkantiems integruotiems mokslo, 
studijų ir verslo centrams (slėniams). Integruotų 
mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir 
plėtros procese dalyvaujantys subjektai 
(universitetai, mokslinių tyrimų institutai, žinioms 
imlios įmonės) turi kryptingai prisidėti, rengiant 
profesionalius specialistus, skleidžiant naujas 
žinias, konkurencingas, didelės pridėtinės vertės 
technologijas ir produktus tarptautinėje erdvėje, 
kuriant ir skatinant aukštųjų technologijų verslus, 
diegiant aukštąsias technologijas ir inovacijas į 
žinioms imlius pramonės ir paslaugų 
sektorius aukštųjų technologijų pramonę, 
tradicines ūkio šakas, kultūrą ir socialinę aplinką. 

Siūlome naudoti „žinioms imlus pramonės ir paslaugų 
sektorius“ formuluotę, nes remiantis EBPO 
klasifikacija, ši formuluotė apimtų platesnį spektrą 
sričių, orientuotų į aukštesnės pridėtinės vertės kūrimą. 

23 str. 1 d. Vyriausybė sudaro komisiją 
moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir 
inovacijų plėtotei, taip pat prioritetinių mokslinių 
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos 
(sumanios specializacijos) krypčių plėtrai 

Atsisakyti šios straipsnio dalies. Manome, jog tokių komisijų nereikia rašyti į įstatymą, 
nes jos yra riboto laikotarpio ir, poreikiui esant, gali būti 
sudarytos pačios Vyriausybės sprendimu. Taip pat 
atkreipiame dėmesį, kad net ir dabartinėje formuluotėje 
nėra aišku, kokio pobūdžio pasiūlymus turėti teikti ši 
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koordinuoti nacionaliniu mastu. Vyriausybės 
komisijos siūlymai ir nuomonė Vyriausybei yra 
rekomendacinio pobūdžio. 

komisija – rekomendacinius ar ne? Taip pat nėra 
numatytas šios komisijos ir MOSTA funkcijų santykis, 
tad manome, kad šios nuostatos palikimas tik 
apsunkintų sumanios specializacijos įgyvendinimą 
Lietuvoje. 

24 str. Lietuvos ekonominės politikos tyrimų 
centras 

Atsisakyti šio straipsnio. Atkreipiame dėmesį, jog Mokslo ir studijų įstatymo 
projekte daugiau šis tyrimų centras nėra minimas, t. y. 
nėra apibrėžiama aiški jo vieta ir paskirtis mokslo ir 
studijų sistemoje. 

27 str. 3 d. Aukštosios mokyklos tarybą sudaro 9 
arba 11 narių. Aukštosios mokyklos statutas 
nustato konkretų tarybos narių skaičių. Vieną narį 
skiria studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, 
jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas 
(konferencija), kiti akademinės bendruomenės 
nariai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skiria 
atitinkamai ne daugiau kaip 4 arba 5 narius. 
Senato (akademinės tarybos) nustatyta tvarka 
atrenkami, skiriami ir atšaukiami atitinkamai 3 
arba 4 nariai, nepriklausantys aukštosios 
mokyklos personalui ir studentams, iš jų vienas 
narys – studentų atstovybės savo nustatyta 
tvarka. Šie 3 arba 4 nariai atrenkami viešo 
konkurso būdu. Vieną narį iš asmenų, 
nepriklausančių aukštosios mokyklos personalui ir 
studentams, skiria švietimo ir mokslo ministras. 
Tarybos sudėtį viešai skelbia senato (akademinės 
tarybos) pirmininkas. 

Keisti formuluotę ir išdėstyti taip: Aukštosios 
mokyklos tarybą sudaro 9 arba 11 narių. 
Aukštosios mokyklos statutas nustato konkretų 
tarybos narių skaičių. Vieną narį skiria studentų 
atstovybė savo nustatyta tvarka, jeigu jos nėra, – 
visuotinis studentų susirinkimas (konferencija), kiti 
akademinės bendruomenės nariai aukštosios 
mokyklos nustatyta tvarka skiria atitinkamai ne 
daugiau kaip 4 arba 5 narius. Senato 
(akademinės tarybos) nustatyta tvarka atrenkami, 
skiriami ir atšaukiami atitinkamai 3 arba 4 nariai, 
nepriklausantys aukštosios mokyklos personalui ir 
studentams, iš jų vienas narys – studentų 
atstovybės savo nustatyta tvarka. Šie 3 arba 4 
nariai atrenkami viešo konkurso būdu. Vieną narį 
iš asmenų, nepriklausančių aukštosios mokyklos 
personalui ir studentams, skiria švietimo ir mokslo 
ministras. Tarybos sudėtį viešai skelbia senato 
(akademinės tarybos) pirmininkas. 

Galimybė švietimo ir mokslo ministrui skirti vieną narį į 
aukštosios mokyklos tarybą galimai prieštarautų 
Konstitucinei aukštųjų mokyklų autonomijos doktrinai, 
bet dar svarbiau, nematome realaus pagrindo įtvirtinti 
tokią nuostatą. Visos aukštosios mokyklos jau perėjo 
prie šios valdymo sąrangos ir nauji pokyčiai nėra 
reikalingi. 

27 str. 5 d. Tarybos nariais negali būti 
Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės 
nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo 
valstybės tarnautojai, taip pat aukštosios 
mokyklos administracijos darbuotojai. Tarybos 
nariu negali būti senato (akademinės tarybos) 

Keisti formuluotę ir išdėstyti taip: Tarybos 
nariais negali būti Respublikos Prezidentas, 
Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) 
pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat 
aukštosios mokyklos administracijos darbuotojai. 
Tarybos nariu negali būti senato (akademinės 

Manome, jog aukštojoje mokykloje turi egzistuoti 
aiškus valdymo organų funkcijų padalijimas, kurį 
galima įtvirtinti tik tuo atveju, jei numatoma, kad tas 
pats asmuo negali būti kelių skirtingų valdymo organų 
nariu. 

Aukštosiose mokyklose jau yra nusistovėjusi praktika, 
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narys, išskyrus senato (akademinės tarybos) 
pirmininką. 

tarybos) narys, išskyrus senato (akademinės 
tarybos) pirmininką. 

kuomet aukštosios mokyklos taryba į savo posėdžius 
kviečia Senato pirmininką, rektorių (direktorių) ir, 
atvirkščiai, į Senato posėdžius kviečiamas Tarybos 
pirmininkas ir t.t. Mūsų nuomone, šis neformalus 
bendradarbiavimo mechanizmas susiklosto kultūriškai 
kiekvienoje aukštojoje mokykloje ir veikia efektyviau 
nei dabartinė siūloma alternatyva. 

38 str. Valstybinės aukštosios mokyklos 
reorganizavimo ypatumai 

Papildyti šį straipsnį, atskiriant „jungimo“ 
būdą į du skirtingus – „susijungimas“ ir 
„prijungimas“. „Susijungimas“ vyktų steigiant 
naują aukštąją mokyklą ar jau egzistuojančios 
aukštosios mokyklos pagrindu, įtraukiant 
lygiavertiškai abi „susijungiančias“ aukštąsias 
mokyklas. „Prijungimo“ atveju viena aukštoji 
mokykla yra įtraukiama į kitos aukštosios 
mokyklos struktūrą kaip atskiras struktūrinis 
padalinys ar inkorporuojant į atskirus 
struktūrinius padalinius. Pastaruoju atveju 
numatyti, kad „prijungiančiai“ aukštajai 
mokyklai nereikia iš naujo sudaryti naujų 
valdymo organų. 

Siūlomas reglamentavimas yra per siauras, 
nenumatantis „prijungimo“ galimybės. Taip pat 
nuostata, numatanti, kad visais reorganizavimo 
atvejais aukštoji mokyklai turi sudaryti naujus valdymo 
organus, neskatina aukštųjų mokyklų jungtis ir 
konsoliduoti savo pajėgas. 

46 str. 5 d. Išorinis studijų vertinimas, mokslo ir 
studijų institucijų vertinimas, taip pat Lietuvoje 
vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros veiklos ir doktorantūros vertinimas 
paprastai vykdomas lietuvių kalba. Tais atvejais, 
kai vertinant pasitelkiami ekspertai iš užsienio 
šalių, vertinimas gali būti vykdomas kita Europos 
Sąjungos oficialia kalba. Galutiniai vertinimo 
rezultatai pateikiami ir valstybine kalba. 

Keisti formuluotę ir išdėstyti taip: Išorinis 
studijų vertinimas, mokslo ir studijų institucijų 
vertinimas, taip pat Lietuvoje vykdomos mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos ir 
doktorantūros vertinimas paprastai vykdomas 
lietuvių kalba. Tais atvejais, kai vertinant 
pasitelkiami ekspertai iš užsienio šalių, vertinimas 
gali būti vykdomas kita Europos Sąjungos oficialia 
kalba. Galutiniai vertinimo rezultatai pateikiami ir 
valstybine kalba. 

Tarptautinis Lietuvos mokslo ir studijų vertinimas (tiek 
esamos situacijos, tiek turimo potencialo), pasitelkiant 
pasaulyje pripažintus ekspertus, yra ypatingai svarbus 
Lietuvos valstybei bei mokslo ir studijų sistemai, todėl 
siūlome sudaryti realias ir adekvačias sąlygas bei 
prielaidas tokio vertinimo vyksmui ir numatyti, kad, kai 
pasitelkiami tarptautiniai ekspertai, vertinimas 
vykdomas viena iš užsienio kalbų. 

48 str. Studijų išorinis vertinimas ir 
akreditavimas 

Atskirti studijų programos išorinio vertinimo ir 
akreditavimo procesus. Numatyti, jog išorinis 
vertinimas yra vertinimas, orientuotas į studijų 

Išorinis vertinimas skirtas ekspertų grįžtamajam ryšiui 
suteikti, kad programos rengėjai ir įgyvendintojai galėtų 
tobulėti. Šiuo metu esantis ir siūlomas 
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programos tobulinimą, gerinimą, pasitelkiant 
įvairius ekspertus, kurie pateikia 
rekomendacijas, o akreditavimas – procesas, 
kurio metu nustatoma, ar studijų programa ir 
jos vykdymas atitinka minimalius valstybės 
nustatytus reikalavimus. 

 

 

Numatyti pagrindinius krypties studijų 
akreditavimo principus įstatymo lygmenyje – 
ar krypties vertinimas yra inicijuojamas visoje 
Lietuvoje, ar tik aukštojoje mokykloje. Jei 
kryptyje yra keturios programos – dvi iš jų 
įvertinamos teigiamai, dvi neigiamai, kokie 
sprendimai yra priimami ir t.t. 

Nekeisti akreditacijos termino ir studijų 
programas akredituoti kas šešerius metus. 

 

 

 

48 str. 5 d. keisti ir išdėstyti taip: Studijų išorinio 
vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą tvirtina 
Vyriausybė švietimo ir mokslo ministras. 

reglamentavimas išorinio vertinimo rezultatus siūlo 
naudoti akreditacijos procese, todėl studijų programų 
vykdytojai nėra linkę dalintis didžiausiomis turimomis 
problemomis studijų programoje, yra linkę slėpti ir 
gražinti duomenis bei esamą situaciją. Žinojimas, kad 
problemų atskleidimas yra susietas su akreditacijos 
rezultatais, eliminuoja svarbiausią – tobulinamąją – 
išorinio vertinimo dalį, kurio būtina sąlyga – 
pasitikėjimas ir baimės neturėjimas. 

Krypties studijų akreditavimas gali būti perspektyvus ir 
naudingas, bet tam pasiekti turi būti deramai 
koordinuotas, o principai numatyti aukščiausiame 
lygmenyje, t. y. įstatyme. 

 

 

Suprantame norą dabar galiojantį 6 metų akreditacijos 
ciklą keisti į 7 metų ciklą – siekis sutaupyti lėšų – bet 
manome, kad lėšos turi būti taupomos ne aukštojo 
mokslo kokybės kaina, dėl to siūlome palikti šiuo metu 
egzistuojantį terminą, prie kurio aukštosios mokyklos 
jau priprato. 

Manome, kad išorinis vertinimas ir akreditavimas yra 
itin svarbi aukštojo mokslo sistemos dalis, kuri gali 
duoti milžinišką naudą tiek aukštosioms mokykloms, 
tiek ir visai valstybei, tad manome, kad tvarkos aprašą 
turėtų tvirtinti ne švietimo ir mokslo ministras, o 
Vyriausybė. 

49 str. Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių 
aukštųjų mokyklų filialų išorinis vertinimas ir 
aukštųjų mokyklų akreditavimas 

Atskirti išorinį vertinimą ir akreditavimą (žr. 
ankstesnį siūlymą studijų vertinimui ir 
akreditavimui). 

Numatyti, kad išorinio vertinimo ir 
akreditavimo tvarkos aprašą tvirtina 
Vyriausybė (žr. ankstesnį siūlymą studijų 

Pirmų dviejų siūlymų argumentacija yra analogiška 
pasiūlymų 48 str. argumentacijai. 
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vertinimui ir akreditavimui). 

49 str. 4 d. keisti formuluotę ir išdėstyti taip: 
Naujai įsteigtos aukštosios mokyklos išorinis 
vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 4 2 
metus nuo aukštosios mokyklos veiklos pradžios. 
Jeigu nustatyti trūkumai, pagal Aukštųjų mokyklų 
ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų 
išorinio vertinimo tvarkos apraše  nustatytas 
vertinamąsias sritis, dėl kurių kyla grėsmė 
aukštosios mokyklos veiklos tęstinumui, 
pakartotinis vertinimas atliekamas ne vėliau kaip 
per 3 metus po pirmojo vertinimo išvadų 
paskelbimo. 

 

Pateiktame projekte yra sudaroma sąlyga aukštosioms 
mokykloms įsisteigti ir 4 metus veikti be jokios išorinės 
kokybės akreditacijos. Mūsų nuomone, tai gerokai per 
ilgas terminas, todėl siūlome jį trumpinti iki 2 metų. 

52 str. 1 d. 2 p. Asmenims, baigusiems antrosios 
pakopos studijas, suteikiamas magistro laipsnis, 
suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) 
tęsti studijas doktorantūroje; studijas magistro 
laipsniui įgyti gali vykdyti universitetai. 

Keisti formuluotę ir išdėstyti taip: Asmenims, 
baigusiems antrosios pakopos studijas, 
suteikiamas magistro laipsnis, suteikiantis teisę 
užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas 
doktorantūroje; studijas magistro laipsniui įgyti gali 
vykdyti tik universitetai. 

Techninė pastaba. Siūlome aiškiai numatyti (nurodant 
baigtinį sąrašą), kad tik universitetinės aukštosios 
mokyklos turi teisę vykdyti magistrantūros studijas. 

53 str. 3 d. Studijų nuolatine forma vienų metų 
įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau 
kaip 45 kreditai. Studijų ištęstine forma vienų 
metų apimtis gali būti mažesnė negu 45 studijų 
kreditai, bet bendra jų trukmė neturi būti daugiau 
kaip pusantro karto ilgesnė negu nuolatinės 
formos studijos, šioms taikant 60 studijų kreditų 
normą. 

Keisti formuluotę ir išdėstyti taip: Studijų 
nuolatine forma vienų metų įprastinė apimtis yra 
60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45 kreditai. Studijų 
ištęstine forma vienų metų apimtis gali būti 
mažesnė negu 45 studijų kreditai, bet bendra jų 
trukmė neturi būti daugiau kaip du kartus 
pusantro karto ilgesnė negu nuolatinės formos 
studijos, šioms taikant 60 studijų kreditų normą. 

Siūlome numatyti, kad studijų trukmė negali būti viršyta 
du kartus – tai sukurtų lankstesnes sąlygas jau 
dirbantiems asmenims didinti savo kvalifikaciją. 

 

53 str. 6 d. Magistrantūros studijų programos 
apimtis gali būti 60, 90 arba 120 studijų kreditų. 

 

Keisti formuluotę ir išdėstyti taip: 
Magistrantūros studijų programos apimtis gali būti 
60, 90 arba 120 studijų kreditų. 

Manome, jog vienerių metų magistras sukurtų sąlygas 
devalvuoti magistro studijų diplomą. Atkreipiame 
dėmesį, kad valstybėse, kuriose iš dalies egzistuoja 
vienerių metų magistras, pavyzdžiui, dažnai minimas 
Didžiosios Britanijos pavyzdys – nėra iki galo tiksliai 
perteikiamas. Didžiojoje Britanijoje yra vienerių metų 
magistro programų (net ir pasaulinio lygio 
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universitetuose – Londono ekonomikos mokykloje), bet 
svarbu žinoti, jog jie mokosi tris trimestrus be jokių 
pertraukų ir atostogų, tad vertinant realiai jų studijos 
yra intensyvios ir sutrauktos į vienerius metus. 

54 str. Studijų vykdymo reikalavimai 54 str. papildyti nauja 11 d. ir ją išdėstyti taip: 
„Industrinės doktorantūros paskirtis – rengti 
mokslininkus, kurie gebėtų savarankiškai 
atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros darbus, juos komercializuoti bei 
prisidėtų prie įmonių, įstaigų ar organizacijų 
problemų sprendimo ar naujų produktų 
kūrimo. Industrinės doktorantūros teisė 
suteikiama universitetams ir įmonėms, 
įstaigoms ar organizacijoms, kuriuose 
atliekami aukšto lygio moksliniai tyrimai. 
Industrinės doktorantūros teisė suteikiama 
remiantis į industrinės doktorantūros 
pretenduojančių institucijų atitinkamo mokslo 
krypties mokslinių tyrimų lygio įvertinimu, 
kuris atliekamas Industrinės doktorantūros 
nuostatų nustatyta tvarka. Industrinės 
doktorantūros nuostatus tvirtina švietimo ir 
mokslo ministras, įvertinęs Lietuvos mokslo 
tarybos bei socialinių partnerių siūlymus“. 

Siūlome sustiprinti, o kartu aiškiau ir apibrėžti, kas yra 
laikoma industrine doktorantūra ir kuo ji skiriasi nuo 
mokslo ar meno doktorantūrų. 

57 str. 3 d. Neformaliuoju ir savišvietos būdu 
įgytos kompetencijos, susijusios su aukštuoju 
mokslu, pripažįstamos aukštosios mokyklos 
nustatyta tvarka. Rekomendacijas dėl 
neformaliuoju būdu suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo aukštosiose mokyklose tvirtina 
švietimo ir mokslo ministras. 

Keisti formuluotę ir išdėstyti taip: 
Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytųos 
kompetencijųos, susijusiųos su aukštuoju mokslu, 
ir neformaliuoju būdu suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo bendruosius principus tvirtina 
švietimo ir mokslo ministras. Šių 
kompetencijų vertinimą ir pripažinimą atlieka 
aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. 
pripažįstamos aukštosios mokyklos nustatyta 
tvarka. Rekomendacijas dėl neformaliuoju būdu 

Nenustačius bendrųjų principų kompetencijų vertinimui 
ir pripažinimui, atsirastų prasta valstybinė praktika, 
kuomet skirtingos aukštosios mokyklos tuos pačius 
atvejus galėtų vertinti skirtingai. 
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suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose 
mokyklose tvirtina švietimo ir mokslo ministras. 

Dėl Seimo narių Orintos Leiputės ir Birutės Vėsaitės užregistruotų pasiūlymų Mokslo ir studijų įstatymo projektui XIIP-3376 

27 str. 2 d. ir 28 str. 2 d. Nepritarti. Po Konstitucinio Teismo išaiškinimo, 2012 m. Seime 
buvo priimtos Mokslo ir studijų įstatymo pataisos, 
kuriose buvo įgyvendinta konstitucinė aukštosios 
mokyklos autonomijos norma, numatant lemiamą balsą 
aukštosios mokyklos tarybos formavime pačiai 
akademinei bendruomenei. 

Dėl šios priežasties, manome, jog pateiktas 
pasiūlymas nėra tikslingas ir galimai būtų žalingas bei 
jaukiantis jau nusistovėjusią aukštųjų mokyklų valdymo 
sąrangą Lietuvoje. 
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