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IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ 

PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO 

PROGRAMAS, AKADEMINIO PRIPAŽINIMO LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO 

AKADEMIJOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių 

ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (toliau – užsienio kvalifikacijos), akademinio 

pripažinimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (toliau – LMTA, Akademija) tvarkos apraše 

(toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuojamos Akademijoje vykdomo akademinio pripažinimo 

procedūros1. 

 

2. Tvarkos aprašas parengtas ir užsienio kvalifikacijų akademinis pripažinimas Akademijoje 

atliekamas vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.1. Europos pripažinimo vadovu aukštosioms mokykloms; 

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintu „Išsilavinimo ir kvalifikacijų, 

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

programas, pripažinimo tvarkos aprašu“; 

2.3. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) direktoriaus įsakymu patvirtinta 

„Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodika“; 

2.4. SKVC direktoriaus įsakymu patvirtintomis „Kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį 

mokslą ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, dalykų 

atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo taisyklėmis“. 

 

3. Užsienio kvalifikacijų akademinis pripažinimas Akademijoje yra studentų priėmimo 

proceso dalis ir yra nemokamai atliekamas asmenims, ketinantiems studijuoti LMTA pirmosios, 

antrosios ar trečiosios pakopų studijose. 

 

4. LMTA užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo atlikimą koordinuoja LMTA 

rektoriaus įsakymu paskirtas atsakingas darbuotojas, turintis tinkamą kvalifikaciją ir užsienio 

kvalifikacijų vertinimo patirtį bei prieigas prie reikalingų duomenų bazių. Jei reikia, rektoriaus 

įsakymu gali būti sudaroma komisija užsienio kvalifikacijų vertinimui ir akademinio pripažinimui 

atlikti, kurios sudėtyje gali būti atitinkamo fakulteto dekanas, atitinkamos katedros vedėjas, atskirais 

atvejais į komisiją gali būti įtraukti ir kiti asmenys. 

 

5. LMTA vykdydama užsienio kvalifikacijų vertinimą ir pripažinimą, bendradarbiauja su 

SKVC: 

5.1. kreipiasi metodinės pagalbos ir rekomendacijų dėl kvalifikacijų pripažinimo bei 

naujausios informacijos kvalifikacijos vertintojams;  

5.2. konsultuojasi dėl pripažinimo procedūros tobulinimo;  

5.3. dalyvauja SKVC organizuojamuose mokymuose kvalifikacijų vertinimui aktualiais 

klausimais;  

                                                           
1 Teisė Lietuvos muzikos ir teatro akademijai vykdyti ketinančiųjų studijuoti išsilavinimo ir kvalifikacijų, 

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

akademinį pripažinimą suteikta švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-753.  

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad7599b0b3b511eb890af12ff8a859f9  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad7599b0b3b511eb890af12ff8a859f9
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5.4. nurodytais terminais ir pagal SKVC nurodytus kriterijus teikia informaciją apie 

kvalifikacijų akademinio pripažinimo sprendimus;  

5.5. remiasi SKVC teikiamomis užsienio kvalifikacijų vertinimo ir (arba) akademinio 

pripažinimo rekomendacijomis ir konsultacijomis. 

 

II. UŽSIENIO KVALIFIKACIJŲ AKADEMINIO PRIPAŽINIMO BENDRIEJI PRINCIPAI 

 

6. Vertinant užsienio kvalifikacijas Akademija laikosi nediskriminavimo dėl lyties, rasės, 

kalbos, religijos, politinių įsitikinimų, tautinės, etninės ar socialinės kilmės, ar kitų, su akademine 

kvalifikacijos esme nesusijusių, priežasčių principo.  

 

7. Užsienio kvalifikacijų vertinimo metu atsižvelgiama į pasaulyje taikomų švietimo 

sistemų modelius, jų specifiką ir reglamentuojamą išsilavinimo lygį.  

 

8. Taikomi vertinimo kriterijai yra aiškiai apibrėžti, taikomi nuosekliai ir viešai skelbiami. 

Vertinimo procedūros terminai pagrįsti realiomis laiko sąnaudomis.  

 

9. Atliekant konkrečios užsienio kvalifikacijos vertinimą, atsižvelgiama į panašių užsienio 

kvalifikacijų vertinimo praktiką, pritaikant analogiškus vertinimo metodus ir kriterijus.  

 

10. Kiekvienas sprendimas priimamas pagrįstai, vadovaujantis tarptautinėmis 

rekomendacijomis, nacionaliniais teisės aktais, LMTA vidaus dokumentais, turima informacija ir 

stojančio į LMTA asmens pateiktais dokumentais. 

 

III. UŽSIENIO KVALIFIKACIJŲ AKADEMINIO PRIPAŽINIMO PROCEDŪROS 

 

Stojančiųjų, kvalifikaciją įgijusių užsienyje, informavimas 

 

11. Informacija apie užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo procedūras ir kriterijus 

skelbiama viešai LMTA tinklalapyje. Informacija nuolat atnaujinama. 

 

12. Stojančiųjų informavimas ir konsultavimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio 

pripažinimo procedūrų Akademijoje ir dokumentų pateikimas akademiniam pripažinimui atlikti 

vyksta el. paštu, kuriuo stojantysis:  

12.1. informuojamas apie siūlomas studijų programas, bendrąsias ir specialiąsias stojimo 

sąlygas, reikalingus pateikti dokumentus;  

12.2. informuojamas apie akademinį pripažinimą (dokumentus, procedūras, terminus); 

12.3. pateikia stojimui reikalingus dokumentus (skenuotas dokumentų kopijas) ir medžiagą; 

užsienio kvalifikacijos akademiniam pažinimui; 

12.4. informuojamas apie užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo eigą, priimtą 

sprendimą bei apeliacijų teikimą, jeigu stojantysis nesutinka su LMTA sprendimu.  

 

Dokumentų pateikimas 

 

13. Stojantieji, siekiantys užsienyje įgytos kvalifikacijos akademinio pripažinimo, turi 

LMTA internetiniame puslapyje nurodytais terminais pateikti nustatytos formos prašymą ir 

dokumentų skenuotas kopijas, reikalingas ir priėmimui į LMTA, ir užsienio kvalifikacijos 

akademiniam pripažinimui atlikti2. Nustatytos formos prašyme stojantysis turi nurodyti ir kartu su 

juo pateikti:  

13.1. asmens informaciją;  

13.2. kontaktinę informaciją;  

13.3. patvirtinimą, kad pateikta informacija yra tikra ir teisinga;  

13.4. asmens tapatybę liudijančio dokumento skenuotą kopiją;  

                                                           
2 Stojantieji pateikia ir originalius dokumentus, juos siųsdami registruotu paštu arba pristatydami tiesiogiai į 

LMTA. 
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13.5. užsienio kvalifikaciją liudijantį dokumentą ar kitus jį atitinkančius dokumentus; jei 

LMTA neturi galimybės nagrinėti išsilavinimo dokumentus originalo kalba, turi būti pateiktas jo 

vertimas į lietuvių, anglų arba rusų kalbą, oficialiai patvirtintas vertimo biuro; 

13.6. anglų, rusų arba lietuvių kalbos lygio įvertinimo sertifikatą, priklausomai nuo studijų 

programos, kurioje ketinama studijuoti, dėstymo kalbos. Sertifikato nereikia pateikti, jei studijų 

programos, kurioje ketinama studijuoti, dėstymo kalba yra stojančiojo gimtoji kalba. Stojantiesiems 

į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) tinka tik stojimo reikalavimuose nurodytas anglų kalbos 

žinių lygis: Advanced English knowledge is required (Level C1) according to Common European 

Framework: IELTS – level 7, TOEFL – 110-120;  

13.7. vardo ir (ar) pavardės keitimą liudijantį dokumentą (-us), jeigu išsilavinimo dokumentai 

išduoti kitu vardu ir (ar) pavarde; 

13.8. papildomus dokumentus, liudijančius apie išsilavinimo lygį;  

13.9. papildomą medžiagą, įrodančią atitikimą nustatytiems priėmimo į atitinkamą studijų 

programą reikalavimams; 

13.10. sutikimą, kad LMTA dėl stojančiojo dokumentų tikrumo, turimo išsilavinimo vertės, 

lygio nustatymo gali kreiptis į trečiąsias šalis (mokyklą, universitetą, ENIC/NARIC centrus ir kt.); 

 

14. Gavęs stojančiojo prašymą LMTA atsakingas darbuotojas (žr. šio Tvarkos aprašo 4 

punktą) išsiunčia stojančiajam patvirtinimą apie prašymo dėl užsienio kvalifikacijos akademinio 

pripažinimo gavimą, nurodo trūkumus, jei tokie yra, ir pateikia pastabas prašymo ir/ar dokumentų 

papildymui. 

 

15. LMTA pradeda užsienio kvalifikacijos vertinimo ir akademinio pripažinimo procesą tik 

gavusi visus reikiamus dokumentus.  

 

16. Kvalifikacija įvertinama per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos. 

Jeigu vertinimas užsitęsia dėl nuo stojančiojo nepriklausančių priežasčių, stojantysis informuojamas 

el. paštu paaiškinant priežastis ir, jeigu įmanoma, nurodant apytikslį naują terminą dėl sprendimo 

priėmimo. 

 

Užsienio kvalifikacijos vertinimas ir pripažinimas/nepripažinimas 

 

17. Atliekant asmens užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo procedūras 

Akademija:  

17.1. nustato kvalifikacijos vertę jos kilmės šalyje;  

17.2. nustato kvalifikacijos lygmenį jos kilmės šalyje; 

17.3. palygina turimą užsienio kvalifikaciją su Lietuvos Respublikoje teikiama panašiausia 

kvalifikacija;  

17.4. nustato, ar rasti skirtumai tarp užsienio kvalifikacijos ir Lietuvos Respublikoje 

teikiamos kvalifikacijos yra esminiai, atsižvelgiant į vertinimo tikslą.  

 

18. LMTA kiekviena užsienio kvalifikacija vertinama ir sprendimas dėl jos akademinio 

pripažinimo priimamas individualiai ir pagrįstai, remiantis nacionaliniais teisės aktais, tarptautinėmis 

rekomendacijomis, LMTA vidaus dokumentais, taip pat atsižvelgiama į ankstesnę praktiką panašiais 

pripažinimo atvejais, LMTA turima informacija ir stojančiojo pateiktais dokumentais.  

 

19. Sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos pripažinimo priimamas dviem etapais: 

19.1. vadovaujantis elektroniniu būdu pateiktomis išsilavinimo dokumentų kopijomis, 

priimamas preliminarus sprendimas; 

19.2. gauti originalūs išsilavinimo dokumentai (palyginami su anksčiau gautomis dokumentų 

kopijomis) išnagrinėjami, ir priimamas galutinis kvalifikacijos pripažinimo sprendimas. 

 

20. Sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo ar nepripažinimo, taip pat 

dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo įforminamas studijų prorektoriaus 

(pripažįstant užsienio kvalifikaciją, suteikiančią asmeniui teisę stoti į LMTA trečiosios pakopos 

https://www.examenglish.com/IELTS/index.html
https://www.examenglish.com/TOEFL/index.html
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studijas – meno ir mokslo prorektoriaus) ir atsakingo darbuotojo pasirašomu nustatytos formos 

sprendimu (forma pateikiama šios Tvarkos aprašo priede). Šie sprendimai registruojami ir saugomi 

vadovaujantis LMTA dokumentacijos planu. 

 

21. Atlikus asmens, ketinančio studijuoti LMTA, užsienio kvalifikacijos vertinimą ir 

pripažinus ją tinkama būti priimtam į atitinkamą studijų programą (pakopą), asmuo turi teisę laikyti 

stojamuosius egzaminus ir apie sprendimą dėl pripažinimo bei reikalavimus stojamiesiems 

egzaminams informuojamas el. paštu.  

 

22. Išimties atvejais asmeniui, siekiančiam užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo, 

leidžiama laikyti stojamuosius egzaminus iki sprendimo dėl užsienio kvalifikacijos akademinio 

pripažinimo priėmimo. Tokiu atveju sprendimas yra priimamas ne vėliau kaip 3 kalendorinės dienos 

iki stojančiųjų konkursinės eilės sudarymo. 

 

23. Nustačius, kad stojančiojo turima užsienio kvalifikacija nėra tinkama būti priimtam į 

atitinkamą studijų programą (pakopą), stojantysis informuojamas el. paštu dėl sprendimo nepripažinti 

užsienio kvalifikacijos priežasčių ir apeliacijos teikimo galimybių.  

 

24. Visi LMTA sprendimai grindžiami informacija, kurią LMTA turi vertinimo ir pripažinimo 

metu. Visi procesai vykdomi skaidriai ir aiškiai. 

 

Sprendimų dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo kokybės užtikrinimas ir 

apeliacijos 

 

25. LMTA rektoriaus įsakymu paskirtas atsakingas darbuotojas, siekdamas užtikrinti 

priimamų sprendimų kokybę ir vykdyti jų priežiūrą: 

25.1. sistemina ir kaupia turimą kvalifikacijų vertinimo praktiką ir į ją atsižvelgia priimdamas 

sprendimus dėl kvalifikacijų akademinio pripažinimo; 

25.2. renka ir sistemina vertinimui reikalingą informaciją, gautų išsilavinimo dokumentų 

pavyzdžius, ankstesnius pripažinimo sprendimus;  

25.3. periodiškai peržiūri vertinimo procedūrą bei reikalavimus teikiamiems dokumentams ir 

prireikus juos tobulina;  

25.4. registruoja tarptautinių tinklų, duomenų bazių ir kitų šaltinių prieigas; 

25.5. kuria ir tobulina akademinio pripažinimo procesų aprašus darbuotojams.  

 

26. Stojantysis, nesutinkantis su LMTA sprendimu dėl kvalifikacijos pripažinimo, turi teisę 

per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo teikti apeliaciją. Apeliacija teikiama SKVC. LMTA 

el. paštu informuoja stojantįjį, turintį užsienio kvalifikaciją, apie apeliacijos pateikimo galimybę ir 

procedūrą. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Šis Tvarkos aprašas yra tvirtinamas ir keičiamas LMTA senato nutarimu. 

 

28. Tvarkos aprašas ir jo pakeitimai įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos, jei LMTA senato 

nutarime nėra nurodoma kitaip. 

________________________________________ 
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Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  

švietimo programas, akademinio pripažinimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje tvarkos aprašo 

priedas 

(sprendimo dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo forma) 

 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL UŽSIENIO KVALIFIKACIJOS AKADEMINIO PRIPAŽINIMO 

 

20... m. ........................................ ...... d. Nr. ...........-............... 

Vilnius 

 
Asmuo, kurio užsienyje 

įgyta kvalifikacija 

pripažįstama 

 

Asmens kodas arba gimimo 

data 
 

Asmens gimimo šalis  

Asmens baigta mokykla  

Mokyklos šalis  

Mokyklos baigimo metai  
Asmens įgyta kvalifikacija 

baigtoje mokykloje 
 

Lietuvos Respublikoje 

teikiama kvalifikacija, kurią 

atitinka asmens įgyta 

kvalifikacija 

󠄀 ne žemesnis kaip vidurinis ar jam prilygintas išsilavinimas 

󠄀 bakalauro laipsnis, suteiktas baigus pirmosios pakopos studijas 

󠄀 profesinio bakalauro laipsnis, suteiktas baigus pirmosios pakopos 

studijas 

󠄀 magistro laipsnis, suteiktas baigus antrosios pakopos studijas 

󠄀 .......................................................................................................... 

Asmuo turi teisę stoti į 

Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos 

󠄀 pirmosios pakopos (bakalauro) studijas 

󠄀 antrosios pakopos (magistrantūros) studijas 

󠄀 trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas 

󠄀 ........................................................................................................... 
Asmens pažymių 

pervedimas atliktas iš šių 

sistemų3: 
 

 

DALYKŲ ATITIKMENŲ NUSTATYMAS IR PAŽYMIŲ PERVEDIMAS 

 

.................................................................................... 20.... m. ketina dalyvauti priėmimo konkurse į  
                                     (asmens vardas, pavardė) 

valstybės (ne)finansuojamas pirmosios pakopos studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 

Nustatomi tokie šio asmens 20.... m. laikytų dalykų atitikmenys ir pervesti pažymiai: 
IŠSILAVINIMO DOKUMENTO 

INFORMACIJA 
DALYKŲ ATITIKMENYS IR PERVESTI PAŽYMIAI 

Dalykas išsilavinimo 

dokumente 

Pažymys 

išsilavinimo 

dokumente 

Pervestas 

dalyko 

pažymys 

Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokyklos dalykas ir jo kursas* 

Brandos 

(mokyklinio) 

egzamino 

pažymys 

     

     

     

                                                           
3 Jei pripažįstama užsienio kvalifikacija, suteikianti asmeniui teisę stoti į LMTA trečiosios pakopos studijas, 

tai išsilavinimo dokumente esančių dalykų atitikmenys nėra nustatomi ir pažymiai nėra pervedami. Tokiu 

atveju sprendimą „Dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo“ pasirašo meno ir mokslo prorektorius 

bei atsakingas asmuo. 
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* - Rekomenduojamas dalyko programos kursas, nustatytas remiantis išklausyto dalyko lygmeniu ar jam skirtomis 

valandomis. 

 

 

Studijų prorektorius            ......................... ................................................... 
                             (parašas)                  (vardas, pavardė) 

 

 

Už užsienio kvalifikacijos pripažinimą  

atsakingas darbuotojas            ......................... ................................................... 
                             (parašas)                  (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

arba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

STUDIJŲ DALYKŲ PERVESTŲ PAŽYMIŲ VIDURKIS 

 

.................................................................................... 20.... m. ketina dalyvauti priėmimo konkurse į  
                                     (asmens vardas, pavardė) 

valstybės (ne)finansuojamas antrosios pakopos studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 

Nustatomas toks šio asmens 20.... m. laikytų studijų dalykų pervestų pažymių vidurkis: ................ . 

 

 

 

Studijų prorektorius            ......................... ................................................... 
                             (parašas)                  (vardas, pavardė) 

 

 

Už užsienio kvalifikacijos pripažinimą  

atsakingas darbuotojas            ......................... ................................................... 
                             (parašas)                  (vardas, pavardė) 


