1. Ar perkodavus studijų programas Registre liks jų senieji kodai?
2017 m. priėmimui bus naudojami tik naujieji kodai. Senasis kodas matysis registre, tačiau nei
AIKOS, kuris prieinamas stojantiesiems.
2. Iki kada galioja senieji Bendrieji reikalavimai studijų programoms?
Senieji reikalavimai turėtų galioti dar apie 5 m., kol baigs visi studijuojantieji, įstoję iki 2017 m.
3. Ar tie studentai, kurie pavyzdžiui įstojo 2015 m., ir baigs studijų programą 2019 m., gaus
naują laipsnį?
Ne, tie studentai, kurie įstojo iki 2017 m., baigę įgis laipsnį pagal senąjį klasifikatorių. Tačiau
studijų programos pavadinimas į diplomą bus įrašytas tas, kuri bus atnaujintas Registre.
4. Pagal naująjį klasifikatorių nebeliko studijų krypties, kurioje buvo registruota studijų
programa. Ar perkeliant programą į naują kryptį, reikia pakeisti jos pavadinimą, ar galima
palikti senąjį (nes jis yra reklamuojamas aukštosios mokyklos tinklapyje ir lankstinukuose)?
Geriau neklaidinti studentų ir rodyti abu pavadinimus, nes sudarant studijų sutartis, bus naudojamas
tik pakeistasis pavadinimas.
5. Kaip daryti su tomis studijų programomis, kurias baigus suteikiama ir profesinė
kvalifikacija? Ar reikia iš naujo gauti įgaliojimą dėl kvalifikacijos suteikimo?
Ne, nereikia iš naujo gauti įgaliojimo.
6. Kokie yra nustatyti reikalavimai tarpkyptinėms studijų programoms?
Naujuosiuose bendruosiuose reikalavimuose nėra griežtai reglamentuojama. Tačiau viena kažkuri
kryptis dominuoja, tai krypčiai ir priskiriama programa.
7. Jei aukštoji mokykla vykdo jungtinę studijų programą ir teikia kartu su visais partneriais
suderintą kvalifikacinį laipsnį, kurio pagal naują klasifikatorių nėra. Ar galima jau dabar
perkoduojant rašyti pageidaujamą teikti laipsnį?
Pagal MSĮ 5 str. 12 dalį reikia gauti Ministro pritarimą teikti tokį laipsnį.
8. Ar tarpkryptinės studijos gali būti tik tarp skirtingų studijų krypčių grupių, ar ir tarp
vienos studijų krypties grupės skirtingų krypčių.
Gali būti abu atvejai.
9. Kaip bus su gretutinėmis studijomis? Pagal senąją tvarką, baigus gretutines studijas
suteikiamas laipsnis.
Pagal naujus reikalavimus už gretutines studijas atskiras laipsnis nėra teikiamas.
10. Dėl Pedagogų reglamento taikymo.

Ketinama šį klausimą svarstyti atskirai. Aukštosios mokyklos bus informuotos.
11. Ar diplome gali būti įrašomos visos studijuotos studijų kryptys?
Ne, tam yra skirtas diplomo priedėlis.
12. Iki kada reikia pateikti atnaujinamų studijų programų santraukas Registrui?
Tą galima padaryti ir vėliau, nebūtinai su perkodavimu. Tačiau ši informacija yra aktuali
stojantiesiems, todėl reikėtų atnaujinti iki birželio mėn. Pakeitimai Registre bus daromi pagal
poreikį.

