LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA
NACIONALINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO
POSĖDŽIO PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2012 m. liepos 2 d. Nr. ESPKD 4- 9
Vilnius
Nacionalinės studijų programos projektų atrankos komiteto, kurio institucinė sudėtis
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. sausio 19 d. įsakymu Nr.
V-139 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2160 ,,Dėl
Nacionalinės studijų programos projektų atrankos komiteto sudarymo“ pakeitimo“, posėdis vyko
2012 m. liepos 2 d. A.Volano g. 224 kab.
Posėdyje dalyvavo:
Posėdžio pirmininkė – Nerija Putinaitė, švietimo ir mokslo viceministrė.
Posėdžio sekretorė – Jūratė Abdulskytė, Švietimo ir mokslo ministerijos Europos
Sąjungos paramos koordinavimo departamento (toliau – ESPKD) Europos Sąjungos paramos
valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.
Komiteto nariai:
Paulius Subačius, Švietimo ir mokslo ministro visuomeninis konsultantas;
Antanas Levickas, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų
departamento Koleginių studijų skyriaus vedėjas;
Raimondas Paškevičius, Švietimo ir mokslo ministerijos ESPKD direktorius.
Stebėtojų teisėmis dalyvaujantys asmenys:
Žana Zimina, Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo
departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos valdymo skyriaus vyriausioji
specialistė.
Kiti posėdžio dalyviai:
Diana Lesutytė, ESFA Projektų valdymo skyriaus (ŠMM) projektų vertinimo
koordinatorė.
Posėdyje dalyvavo 4 iš 4 balso teisę turinčių Projektų atrankos komiteto narių.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Vilniau universiteto paraiškos „Studijų programų tarptautiškumas Užsienio kalbų
institute“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-072 pakartotinis svarstymas.
2. Paraiškų, pateiktų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų
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kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2,
vertinimo ataskaitų pristatymas.

1. SVARSTYTA.
2012 m. kovo 8 d vykusiame posėdyje ESFA buvo įpareigota pateikti papildomą
informaciją dėl Vilniau universiteto paraiškos „Studijų programų tarptautiškumas Užsienio kalbų
institute“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-072 pagrindimo. ESFA informavo, kad 2012 m. kovo 9 d. iš
Vilniaus universiteto gavo raštą Nr. UKI/290004, kuriuo pareiškėjas informavo, kad atsisako
vykdyti projektą, pateiktą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2
prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės
gerinimas ir tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.
Prie protokolo pridedamas 2012 m. kovo 16 d. ESFA rašto, Nr. ESF-12-SD-04000
„Dėl atsisakymo vykdyti projektą , paraiškos Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-072 “, kopija.

NUTARTA.
1. Bendru sutarimu patvirtinti sąrašą projektų, kuriems rekomenduojama neskirti
finansavimo:

Eil.
Nr.

1.

Paraiškos
kodas

Pareiškėjo
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

VP1-2.2ŠMM-07K-02-072

Vilniaus
universitetas

Studijų programų
tarptautiškumas
Užsienio kalbų
institute

Siūloma
maksimali
projekto
vertė, Lt

–

Naudos ir
kokybės
vertinimo
etape
surinktas
balų
skaičius (iš
100
galimų)
86,5

Rekomendacijos

Neskirti
finansavimo
projektui
įgyvendinti, nes
pareiškėjas
atsisakė vykdyti
projektą.

2. SVARSTYTA.
ESFA pristatė, kaip buvo vykdomas paraiškų, pateiktų pagal 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP12.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, atitikties bei naudos ir kokybės vertinimas, atsižvelgiant į
vertinimo kriterijus bei kriterijų vertinimo metodiką.
Svarstytos galimybės skirti finansavimą viešosios įstaigos Socialinių mokslų
kolegijos, Šiaulių universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto projektams.
NUTARTA.
2. Pateikti užklausimą Studijų kokybės vertinimo centrui dėl paraiškose nurodytų
užsienio aukštųjų mokyklų (Bragancos politechnikos institutas, Portugalija; Informacinių
technologijų akademija, Lenkija; Open International University of Human Development,
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Ukraina; Kaliningrado valstybinio technikos universitetas, Kaliningradas; Braunšveigo technikos
universitetas, Vokietija; Pardubices universitetas; Čekija) statuso, legalumo, taip pat ar turi
užsienio aukštosios mokyklos akreditaciją vykdyti II pakopos studijas:

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Paraiškos
kodas

Pareiškėjo
pavadinimas

VP1-2.2ŠMM-07K-02-059

Viešoji
įstaiga
Socialinių
mokslų
kolegija

VP1-2.2ŠMM-07K-02-069

Šiaulių
universitetas

VP1-2.2ŠMM-07K-02-071

Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas

Naudos ir
kokybės
vertinimo
etape
surinktas
balų
skaičius (iš
100
galimų)

Projekto
pavadinimas

Siūloma
maksimali
projekto
vertė, Lt

Jungtinio laipsnio
Tarptautinio verslo
studijų programos
tarptautiškumo
didinimas ir
įgyvendinimas

922 828,00
(iš kurių
pareiškėjo
nuosavas
įnašas 8
proc.)

58,5

II pakopos
jungtinės studijų
programos
Socialinis darbas
parengimas ir
įgyvendinimas
bendradarbiaujant
su universitetu
"Ukraina"
(SOCNET)

2 991 325,00
iš (kurių
pareiškėjo
nuosavas
įnašas 8
proc.)

86,25

Jungtinės studijų
programos
"Darnus
nekilnojamojo
turto valdymas"
įgyvendinimas
didinant VGTU
tarptautiškumą

815 672,00
(iš kurių
pareiškėjo
nuosavas
įnašas 8
proc.)

Rekomendacijos

Atidėti paraiškos
svarstymą iki
kito PAK

posėdžio

Atidėti paraiškos
svarstymą iki
kito PAK

posėdžio

73

Atidėti paraiškos
svarstymą iki
kito PAK

posėdžio

4

4.

5.

VP1-2.2ŠMM-07K-02-075

VP1-2.2ŠMM-07K-02-076

Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas

Jungtinės II-osios
pakopos
Mechatronikos
studijų programos
parengimas ir
igyvendinimas

2 356 908,00
(iš kurių
pareiškėjo
nuosavas
įnašas 8
proc.)

78,5

Šiaulių
universitetas

II pakopos
tarptautinės
jungtinės studijų
programos
"Regionų
socioekononminė
politika ir
valdymas"
parengimas ir
įgyvendinimas
(JOINT-REGION)

1 737 416,00
(iš kurių
pareiškėjo
nuosavas
įnašas 8
proc.)

81

Atidėti paraiškos
svarstymą iki
kito PAK

posėdžio

Atidėti paraiškos
svarstymą iki
kito PAK

posėdžio

Komiteto pirmininkė

Nerija Putinaitė

Posėdžio sekretorė

Jūratė Abdulskytė

Komiteto nariai:

Paulius Subačius
Antanas Levickas
Raimondas Paškevičius

