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0

Ikimokyklinis ugdymas
Early childhood education

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų lygmuo

Level name:

Level

Pavadinimas:

Ikimokyklinis ugdymas

Description:

Early childhood education

Aprašymas:

Lygmuo, atitinkantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas vaikams nuo gimimo iki jam
pradedamas teikti pradinis ugdymas

Description of
programs:

01

Ikimokyklinio ugdymo programos
Early childhood educational development

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų grupė

Level name:

Category

Pavadinimas:

Ikimokyklinio ugdymo programos

Description:

Early childhood educational development

Aprašymas:

Ikimokyklinio ugdymo programos vaikui ir programos
vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, nuo
gimimo iki 2 metų (imtinai), 1–2 metų trukmės

Description of
programs:

010

Ikimokyklinio ugdymo programos
Early childhood educational development

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Ikimokyklinio ugdymo programos

Description:

Early childhood educational development

Aprašymas:

Ikimokyklinio ugdymo programos vaikui nuo gimimo
iki 2 metų (imtinai), 1–2 metų trukmės, kurias baigus
išsilavinimas neįgyjamas

Description of
programs:

02

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos
Pre-primary education

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų grupė

Level name:

Category

Pavadinimas:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos

Description:

Pre-primary education

Aprašymas:

Ikimokyklinio ugdymo programos vaikui ir programos
vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, nuo 3
metų iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba
pradinis ugdymas, 1–3 metų trukmės. Priešmokyklinio
ugdymo programos vaikui nuo 6(5) metų, 1 metų
trukmės ir programos vaikui, turinčiam specialiųjų
ugdymosi poreikių, nuo 6(7) metų, 1(2) metų trukmės

Description of
programs:

020

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos
Pre-primary education

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos

Description:

Pre-primary education

Aprašymas:

Ikimokyklinio ugdymo programos vaikui ir programos
vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, nuo 3
metų iki jiems pradedamas teikti priešmokyklinis arba
pradinis ugdymas, 1–3 metų trukmės, kurias baigus

Description of
programs:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:37

1/12

LSŠPK 2014

išsilavinimas neįgyjamas. Priešmokyklinio ugdymo
programos vaikui nuo 6(5) metų, 1 metų trukmės ir
programos vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi
poreikių, nuo 6(7) metų, 1(2) metų trukmės, kurias
baigus išsilavinimas neįgyjamas
1

Pradinis ugdymas
Primary education

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų lygmuo

Level name:

Level

Pavadinimas:

Pradinis ugdymas

Description:

Primary education

Aprašymas:

Lygmuo, atitinkantis pradinio ugdymo programas nuo
7(6) metų, suteikiančias teisę įgyti pradinį išsilavinimą

Description of
programs:

10

Pradinio ugdymo programos
Primary education

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų grupė

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pradinio ugdymo programos

Description:

Primary education

Aprašymas:

Pradinio ugdymo programos vaikui nuo 7(6) metų ir
programos, vykdomos kartu su muzikos, meno, dailės,
sportiniu ar kitu ugdymu vaikui, kuriam tais
kalendoriniais metais sueina 7 metai, suaugusiųjų
pradinio ugdymo programos asmeniui nuo 18 metų,
16–17 metų dirbančiam jaunuoliui, nepilnamečiui,
kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė, arba
negalinčiam tęsti mokymosi dėl nėštumo ir gimdymo
atostogų ar vaiko auginimo, 4 metų trukmės, kurias
baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas. Pradinio
ugdymo individualizuotos programos vaikui nuo 7
metų, 4–5 metų trukmės, kurias baigus pradinis
išsilavinimas neįgyjamas

Description of
programs:

100

Pradinio ugdymo programos
Primary education

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Pradinio ugdymo programos

Description:

Primary education

Aprašymas:

Pradinio ugdymo programos vaikui nuo 7(6) metų, 4
Description of
metų trukmės, kurias baigus įgyjamas pradinis
programs:
išsilavinimas ir teisė tęsti mokymąsi pagrindinio
ugdymo lygmens programose (kodai 244, 254).
Pradinio ugdymo programos žymiai sutrikusios
klausos, regos, kalbos ir kalbėjimo mokinius
ugdančiose specialios paskirties mokyklose / klasėse
įgyvendinamos 1 metais ilgiau, 5 metų trukmės, kurias
baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas ir teisė tęsti
mokymąsi pagrindinio ugdymo lygmens programose
(kodai 244, 254). Pradinio ugdymo programos,
vykdomos kartu su muzikos, meno, dailės, sportiniu ar
kitu ugdymu vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais
sueina 7 metai, 4 metų trukmės, kurias baigus įgyjamas
pradinis išsilavinimas ir teisė tęsti mokymąsi
pagrindinio ugdymo lygmens programose (kodai 244,
254). Pradinio ugdymo individualizuotos programos
sutrikusio intelekto vaikui nuo 7 metų, 4 metų trukmės,
kurias baigus suteikiama teisė tęsti mokymąsi
pagrindinio ugdymo lygmens programose (kodas 241).
Suaugusiųjų pradinio ugdymo programos asmeniui
nuo 18 metų, 16–17 metų dirbančiam jaunuoliui,
nepilnamečiui, kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė,
arba negalinčiam tęsti mokymosi dėl nėštumo ir
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gimdymo atostogų ar vaiko auginimo, 4 metų trukmės,
kurias baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas ir teisė
tęsti mokymąsi pagrindinio ugdymo lygmens
programose (kodai 244, 254)
2

Pagrindinis ugdymas
Lower secondary education

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų lygmuo

Level name:

Level

Pavadinimas:

Pagrindinis ugdymas

Description:

Lower secondary education

Aprašymas:

Lygmuo, atitinkantis pagrindinio ugdymo programas,
Description of
suteikiančias teisę įgyti pagrindinį išsilavinimą, ir
programs:
profesinio mokymo programas, suteikiančias teisę įgyti
pagrindinį išsilavinimą ir kvalifikaciją ar teisę atlikti
darbą arba darbinę funkciją

24

Pagrindinio ugdymo programos
Lower secondary general education

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų grupė

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pagrindinio ugdymo programos

Description:

Lower secondary general education

Aprašymas:

Pagrindinio ugdymo programos ir programos,
Description of
vykdomos kartu su muzikos, meno, dailės, sportiniu ar programs:
kitu ugdymu vaikui, turinčiam pradinį išsilavinimą,
suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos asmeniui
nuo 18 metų, 16–17 metų dirbančiam jaunuoliui,
nepilnamečiui, kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė,
arba negalinčiam tęsti mokymosi dėl nėštumo ir
gimdymo atostogų ar vaiko auginimo, 6 metų trukmės,
kurias baigus ir patikrinus mokymosi pasiekimus
įgyjamas pagrindinis išsilavinimas. Pagrindinio ugdymo
individualizuotos programos vaikui, turinčiam
specialiųjų ugdymosi poreikių, nuo 11 metų,
nereglamentuojančios turimo išsilavinimo, iki 6 metų
trukmės, kurias baigus pagrindinis išsilavinimas
neįgyjamas

241

Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos
Lower secondary education (general), insufficient for level completion or partial level completion, without direct access to upper
secondary education

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos

Description:

Lower secondary education (general), insufficient for
level completion or partial level completion, without
direct access to upper secondary education

Aprašymas:

Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos
vaikui nuo 11 metų, turinčiam specialiųjų ugdymosi
poreikių, nereglamentuojančios turimo išsilavinimo, iki
6 metų trukmės, kurias baigus suteikiama teisė tęsti
mokymąsi vidurinio ugdymo lygmens programose
(kodas 341)

Description of
programs:

244

Pagrindinio ugdymo programos
Lower secondary education (general), sufficient for level completion, with direct access to upper secondary education

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Pagrindinio ugdymo programos

Description:

Lower secondary education (general), sufficient for
level completion, with direct access to upper secondary
education
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Aprašymas:

Pagrindinio ugdymo programos vaikui, turinčiam
Description of
pradinį išsilavinimą, 6 metų trukmės, kurias baigus ir
programs:
patikrinus mokymosi pasiekimus įgyjamas pagrindinis
išsilavinimas ir teisė tęsti mokymąsi vidurinio ugdymo
lygmens programose (kodai 344, 354). Pagrindinio
ugdymo programos, vykdomos kartu su muzikos,
meno, dailės, sportiniu ar kitu ugdymu, skirtos vaikui,
turinčiam pradinį išsilavinimą, 6 metų trukmės, kurias
baigus ir patikrinus mokymosi pasiekimus įgyjamas
pagrindinis išsilavinimas ir teisė tęsti mokymąsi
vidurinio ugdymo lygmens programose (kodai 344,
354). Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos
asmeniui nuo 18 metų, 16–17 metų dirbančiam
jaunuoliui, nepilnamečiui, kuriam laikinai atimta ar
apribota laisvė, arba negalinčiam tęsti mokymosi pagal
ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų
ar vaiko auginimo, turinčiam pradinį išsilavinimą, 6
metų trukmės, kurias baigus ir patikrinus mokymosi
pasiekimus įgyjamas pagrindinis išsilavinimas ir teisė
tęsti mokymąsi vidurinio ugdymo lygmens programose
(kodai 344, 354)

25

Profesinio mokymo programos kartu su pagrindinio ugdymo programomis
Lower secondary vocational education

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų grupė

Level name:

Category

Pavadinimas:

Profesinio mokymo programos kartu su pagrindinio
ugdymo programomis

Description:

Lower secondary vocational education

Aprašymas:

Profesinio mokymo programos kartu su pagrindinio
Description of
ugdymo programomis asmeniui nuo 14 metų,
programs:
turinčiam pradinį išsilavinimą, 2–3 metų trukmės, kurias
baigus ir įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama
kvalifikacija ar teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją,
patikrinus mokymosi pasiekimus įgyjamas pagrindinis
išsilavinimas. Profesinio mokymo programos kartu su
pagrindinio ugdymo individualizuotomis programomis
asmeniui nuo 14 metų, turinčiam specialiųjų ugdymosi
poreikių, nereglamentuojančios turimo išsilavinimo, 3
metų trukmės, kurias baigus ir įvertinus įgytas
kompetencijas suteikiama kvalifikacija ar teisė atlikti
darbą ar darbinę funkciją, pagrindinis išsilavinimas
neįgyjamas. Profesinio mokymo programos asmeniui,
turinčiam pradinį išsilavinimą, 1–2 metų trukmės, kurias
baigus ir įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama
kvalifikacija ar teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją,
pagrindinis išsilavinimas neįgyjamas. Profesinio
mokymo programos asmeniui nuo 18 metų, turinčiam
pradinį išsilavinimą, iki 1 metų trukmės, kurias baigus ir
įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama kvalifikacija
ar teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją, pagrindinis
išsilavinimas neįgyjamas

251

Profesinio mokymo programos kartu su pagrindinio ugdymo individualizuotomis programomis
Lower secondary education (vocational), insufficient for level completion or partial level completion, without direct access to upper
secondary education

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Profesinio mokymo programos kartu su pagrindinio
ugdymo individualizuotomis programomis

Description:

Lower secondary education (vocational), insufficient for
level completion or partial level completion, without
direct access to upper secondary education

Aprašymas:

Profesinio mokymo programos kartu su pagrindinio
Description of
ugdymo individualizuotomis programomis asmeniui
programs:
nuo 14 metų, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių,
nereglamentuojančios turimo išsilavinimo, 3 metų
trukmės, kurias baigus ir įvertinus įgytas kompetencijas
suteikiama teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją ar
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kvalifikacija, pagrindinis išsilavinimas neįgyjamas,
suteikiama teisė mokytis to paties lygmens
programose (kodas 251)
252

Profesinio mokymo programos, neįgyjant pagrindinio išsilavinimo
Lower secondary education (vocational), sufficient for partial level completion, without direct access to upper secondary education

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Profesinio mokymo programos, neįgyjant pagrindinio
išsilavinimo

Description:

Lower secondary education (vocational), sufficient for
partial level completion, without direct access to upper
secondary education

Aprašymas:

Profesinio mokymo programa asmeniui nuo 16 metų,
turinčiam pradinį išsilavinimą, 1–2 metų trukmės, kurią
baigus ir įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama
kvalifikacija ar teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją,
pagrindinis išsilavinimas neįgyjamas, suteikiama teisė
mokytis to paties lygmens programose (kodas 252).
Profesinio mokymo programos asmeniui nuo 18 metų,
turinčiam pradinį išsilavinimą, iki 1 metų trukmės,
kurias baigus ir įvertinus įgytas kompetencijas
suteikiama kvalifikacija ar teisė atlikti darbą ar darbinę
funkciją, pagrindinis išsilavinimas neįgyjamas,
suteikiama teisė mokytis to paties lygmens
programose (kodas 254)

Description of
programs:

254

Profesinio mokymo programos kartu su pagrindinio ugdymo programomis
Lower secondary education (vocational), sufficient for level completion, with direct access to upper secondary education

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Profesinio mokymo programos kartu su pagrindinio
ugdymo programomis

Description:

Lower secondary education (vocational), sufficient for
level completion, with direct access to upper secondary
education

Aprašymas:

Profesinio mokymo programos kartu su pagrindinio
Description of
ugdymo programomis asmeniui nuo 14 metų,
programs:
turinčiam pradinį išsilavinimą, 2–3 metų trukmės, kurias
baigus ir įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama
kvalifikacija ar teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją,
patikrinus mokymosi pasiekimus įgyjamas pagrindinis
išsilavinimas, suteikiama teisė tęsti mokymąsi vidurinio
ugdymo lygmens programose (kodai 344, 354)

3

Vidurinis ugdymas
Upper secondary education

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų lygmuo

Level name:

Level

Pavadinimas:

Vidurinis ugdymas

Description:

Upper secondary education

Aprašymas:

Lygmuo, atitinkantis vidurinio ugdymo programas,
Description of
suteikiančias teisę įgyti vidurinį išsilavinimą, ir
programs:
profesinio mokymo programas, suteikiančias teisę įgyti
vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją ar teisę atlikti darbą
arba darbinę funkciją

34

Vidurinio ugdymo programos
Upper secondary general education

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų grupė

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vidurinio ugdymo programos

Description:

Upper secondary general education

Aprašymas:

Vidurinio ugdymo programos ir programos, vykdomos Description of
kartu su muzikos, meno, dailės, sportiniu ar kitu
programs:
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ugdymu asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą,
suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos asmeniui
nuo 18 metų, 16–17 metų dirbančiam jaunuoliui,
nepilnamečiui, kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė,
arba negalinčiam tęsti mokymosi dėl nėštumo ir
gimdymo atostogų ar vaiko auginimo, turinčiam
pagrindinį išsilavinimą, 2 metų trukmės, kurias baigus ir
išlaikius brandos egzaminus įgyjamas vidurinis
išsilavinimas. Socialinių įgūdžių ugdymo programos
asmeniui iki 21 metų, turinčiam specialiųjų ugdymosi
poreikių, nereglamentuojančios turimo išsilavinimo,
programos trukmės, kurias baigus vidurinis
išsilavinimas neįgyjamas
341

Socialinių įgūdžių ugdymo programos
Upper secondary education (general), insufficient for level completion or partial level completion, without direct access to tertiary
education (general)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Socialinių įgūdžių ugdymo programos

Description:

Upper secondary education (general), insufficient for
level completion or partial level completion, without
direct access to tertiary education (general)

Aprašymas:

Socialinių įgūdžių ugdymo programos asmeniui iki 21
metų, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių,
nereglamentuojančios turimo išsilavinimo, programos
trukmės, kurias baigus vidurinis išsilavinimas
neįgyjamas

Description of
programs:

344

Vidurinio ugdymo programos
Upper secondary education (general), sufficient for level completion, with direct access to tertiary education

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Vidurinio ugdymo programos

Description:

Upper secondary education (general), sufficient for
level completion, with direct access to tertiary
education

Aprašymas:

Vidurinio ugdymo programos asmeniui, turinčiam
Description of
pagrindinį išsilavinimą, 2 metų trukmės, kurias baigus ir programs:
išlaikius brandos egzaminus įgyjamas vidurinis
išsilavinimas, suteikiama teisė studijuoti aukštesnio
lygmens programose (kodai 454, 645,655, 746).
Programos, vykdomos kartu su muzikos, meno, dailės,
sportiniu ar kitu ugdymu asmeniui, turinčiam
pagrindinį išsilavinimą, 2 metų trukmės, kurias baigus ir
išlaikius brandos egzaminus įgyjamas vidurinis
išsilavinimas ir teisė studijuoti aukštesnio lygmens
programose (kodai 454, 645, 655, 746). Suaugusiųjų
vidurinio ugdymo programos asmeniui nuo 18 metų,
16–17 metų dirbančiam jaunuoliui, nepilnamečiui,
kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė, arba
negalinčiam tęsti mokymosi pagal ugdymo programą
dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo,
turinčiam pagrindinį išsilavinimą, 2 metų trukmės,
kurias baigus ir išlaikius brandos egzaminus įgyjamas
vidurinis išsilavinimas, suteikiama teisė studijuoti
aukštesnio lygmens programose (kodai 454, 645, 655,
746)

35

Profesinio mokymo programos kartu su vidurinio ugdymo programomis
Upper secondary vocational education

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų grupė

Level name:

Category

Pavadinimas:

Profesinio mokymo programos kartu su vidurinio
ugdymo programomis

Description:

Upper secondary vocational education

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:37

6/12

LSŠPK 2014

Aprašymas:

Profesinio mokymo programos kartu su vidurinio
Description of
ugdymo programomis asmeniui, turinčiam pagrindinį
programs:
išsilavinimą, 2–3 metų trukmės, kurias baigus ir
įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama kvalifikacija
ar teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją, išlaikius
brandos egzaminus įgyjamas vidurinis išsilavinimas.
Profesinio mokymo programos asmeniui, turinčiam
pagrindinį išsilavinimą, 1–2 metų trukmės, kurias
baigus ir įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama
kvalifikacija ar teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją,
vidurinis išsilavinimas neįgyjamas. Profesinio mokymo
programos asmeniui nuo 18 metų, turinčiam pagrindinį
išsilavinimą, iki 1 metų trukmės, kurias baigus ir
įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama kvalifikacija
ar teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją, vidurinis
išsilavinimas neįgyjamas. Profesinio mokymo
programos kartu su socialinių įgūdžių ugdymo
programomis asmeniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi
poreikių, nereglamentuojančios išsilavinimo, baigusiam
individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, 3
metų trukmės, kurias baigus ir įvertinus įgytas
kompetencijas suteikiama teisė atlikti darbą ar darbinę
funkciją ar kvalifikacija vidurinis išsilavinimas
neįgyjamas

351

Profesinio mokymo programos kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programomis
Upper secondary education (vocational), insufficient for level completion or partial level completion, without direct access to tertiary
education

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Profesinio mokymo programos kartu su socialinių
įgūdžių ugdymo programomis

Description:

Upper secondary education (vocational), insufficient for
level completion or partial level completion, without
direct access to tertiary education

Aprašymas:

Profesinio mokymo programos kartu su socialinių
Description of
įgūdžių ugdymo programomis asmeniui, turinčiam
programs:
specialiųjų ugdymosi poreikių, nereglamentuojančios
turimo išsilavinimo, programos trukmės, kurias baigus
ir įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama teisė atlikti
darbą ar darbinę funkciją ar kvalifikacija

352

Profesinio mokymo programos, neįgyjant vidurinio išsilavinimo
Upper secondary education (vocational), sufficient for partial level completion, without direct access to tertiary education

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Profesinio mokymo programos, neįgyjant vidurinio
išsilavinimo

Description:

Upper secondary education (vocational), sufficient for
partial level completion, without direct access to
tertiary education

Aprašymas:

Profesinio mokymo programos asmeniui, turinčiam
Description of
pagrindinį išsilavinimą, 2 metų trukmės, kurias baigus ir programs:
įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama kvalifikacija
ar teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją, vidurinis
išsilavinimas neįgyjamas, suteikiama teisė mokytis to
paties lygmens programose (kodas 352). Profesinio
mokymo programa asmeniui nuo 18 metų, turinčiam
pagrindinį išsilavinimą, iki 1 metų trukmės, kurią baigus
ir įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama kvalifikacija
ar teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją, vidurinis
išsilavinimas neįgyjamas, suteikiama teisė mokytis to
paties lygmens programose (kodas 352)
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354

Profesinio mokymo programos kartu su vidurinio ugdymo programomis
Upper secondary education (vocational), with direct access to tertiary education

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Profesinio mokymo programos kartu su vidurinio
ugdymo programomis

Description:

Upper secondary education (vocational), with direct
access to tertiary education

Aprašymas:

Profesinio mokymo programos kartu su vidurinio
ugdymo programomis asmeniui, turinčiam pagrindinį
išsilavinimą, 3 metų trukmės, kurias baigus ir įvertinus
įgytas kompetencijas suteikiama kvalifikacija ar teisė
atlikti darbą ar darbinę funkciją, išlaikius brandos
egzaminus įgyjamas vidurinis išsilavinimas, suteikiama
teisė studijuoti aukštesnio lygmens programose (kodai
454, 645, 655, 746)

Description of
programs:

4

Profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą
Post secondary non-tertiary education

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų lygmuo

Level name:

Level

Pavadinimas:

Profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą

Description:

Post secondary non-tertiary education

Aprašymas:

Lygmuo, atitinkantis profesinio mokymo programas
turint vidurinį išsilavinimą, suteikiančias teisę įgyti
kvalifikaciją ar atlikti darbą arba darbinę funkciją

Description of
programs:

45

Profesinio mokymo programos turint vidurinį išsilavinimą
Post secondary non-tertiary vocational education

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų grupė

Level name:

Category

Pavadinimas:

Profesinio mokymo programos turint vidurinį
išsilavinimą

Description:

Post secondary non-tertiary vocational education

Aprašymas:

Profesinio mokymo programos asmeniui, turinčiam
Description of
vidurinį išsilavinimą, 1–2 metų trukmės, kurias baigus ir programs:
įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama kvalifikacija
ar teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją. Profesinio
mokymo programos asmeniui, turinčiam vidurinį
išsilavinimą, iki 1 metų trukmės, kurias baigus ir
įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama kvalifikacija
ar teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją

454

Profesinio mokymo programos turint vidurinį išsilavinimą
Post-secondary non tertiary education (vocational), sufficient for level completion, with direct access to tertiary education

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Profesinio mokymo programos turint vidurinį
išsilavinimą

Description:

Post-secondary non tertiary education (vocational),
sufficient for level completion, with direct access to
tertiary education

Aprašymas:

Profesinio mokymo programos asmeniui nuo 18 metų, Description of
turinčiam vidurinį išsilavinimą, 1–2 metų trukmės,
programs:
kurias baigus ir įvertinus įgytas kompetencijas
suteikiama kvalifikacija ar teisė atlikti darbą ar darbinę
funkciją, suteikiama teisė studijuoti aukštesnio lygmens
programose (kodai 645, 655, 746). Profesinio mokymo
programos asmeniui nuo 18 metų, turinčiam vidurinį
išsilavinimą, iki 1 metų trukmės, kurias baigus ir
įvertinus įgytas kompetencijas suteikiama kvalifikacija
ar teisė atlikti darbą ar darbinę funkciją, suteikiama
teisė studijuoti aukštesnio lygmens programose (kodai
645, 655, 746)
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6

Bakalauro ir profesinio bakalauro studijos
Bachelor’s or equivalent level

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų lygmuo

Level name:

Level

Pavadinimas:

Bakalauro ir profesinio bakalauro studijos

Description:

Bachelor’s or equivalent level

Aprašymas:

Lygmuo, atitinkantis studijų programas, suteikiančias
teisę įgyti bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnį

Description of
programs:

64

Bakalauro studijų programos
Bachelor’s or equivalent level (academic)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų grupė

Level name:

Category

Pavadinimas:

Bakalauro studijų programos

Description:

Bachelor’s or equivalent level (academic)

Aprašymas:

Studijų programos asmeniui, turinčiam vidurinį
išsilavinimą, kurias baigus suteikiamas bakalauro
laipsnis

Description of
programs:

645

Bakalauro studijų programos
Bachelor’s or equivalent level (academic), first degree (3–4 years)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Bakalauro studijų programos

Description:

Bachelor’s or equivalent level (academic), first degree
(3–4 years)

Aprašymas:

Studijų programos asmeniui, turinčiam vidurinį
išsilavinimą, kurias baigus suteikiamas bakalauro
laipsnis ir teisė tęsti studijas magistrantūros studijų
lygmens programose (kodas 747)

Description of
programs:

65

Profesinio bakalauro studijų programos
Bachelor’s or equivalent level (professional)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų grupė

Level name:

Category

Pavadinimas:

Profesinio bakalauro studijų programos

Description:

Bachelor’s or equivalent level (professional)

Aprašymas:

Studijų programos asmeniui, turinčiam vidurinį
Description of
išsilavinimą, kurias baigus suteikiamas profesinio
programs:
bakalauro laipsnis. Laipsnio nesuteikiančios studijų
programos asmeniui, turinčiam aukštojo mokslo
kvalifikaciją, skirtos kvalifikacijai įgyti arba savarankiškai
praktinei veiklai pasirengti Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatytais atvejais ir tvarka

655

Profesinio bakalauro studijų programos
Bachelor’s or equivalent level (professional), first degree (3–4 years)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Profesinio bakalauro studijų programos

Description:

Bachelor’s or equivalent level (professional), first
degree (3–4 years)

Aprašymas:

Studijų programos asmeniui, turinčiam vidurinį
išsilavinimą, kurias baigus suteikiamas profesinio
bakalauro laipsnis ir teisė tęsti studijas aukštesnio
lygmens programose (kodas 747)

Description of
programs:
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657

Laipsnio nesuteikiančios studijų programos
Bachelor’s or equivalent level (professional), second or further degree (following a Bachelor’s or equivalent programme)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Laipsnio nesuteikiančios studijų programos

Description:

Bachelor’s or equivalent level (professional), second or
further degree (following a Bachelor’s or equivalent
programme)

Aprašymas:

Laipsnio nesuteikiančios studijų programos asmeniui,
turinčiam aukštojo mokslo kvalifikaciją, skirtos
kvalifikacijai įgyti arba savarankiškai praktinei veiklai
pasirengti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatytais atvejais ir tvarka

Description of
programs:

7

Magistrantūros studijos
Master’s or equivalent level

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų lygmuo

Level name:

Level

Pavadinimas:

Magistrantūros studijos

Description:

Master’s or equivalent level

Aprašymas:

Lygmuo, atitinkantis studijų programas, suteikiančias
teisę įgyti magistro laipsnį

Description of
programs:

74

Magistrantūros studijų programos
Master’s or equivalent level (academic)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų grupė

Level name:

Category

Pavadinimas:

Magistrantūros studijų programos

Description:

Master’s or equivalent level (academic)

Aprašymas:

Vientisųjų studijų programos asmeniui, turinčiam
Description of
vidurinį išsilavinimą, apimančios pirmąją ir antrąją
programs:
studijų pakopas, kurias baigus suteikiamas magistro
laipsnis. Antrosios pakopos studijų programos
asmeniui, turinčiam aukštąjį koleginį ar universitetinį
išsilavinimą ar jam lygiavertę aukštojo mokslo
kvalifikaciją, kurias baigus suteikiamas magistro laipsnis

746

Vientisųjų studijų programos
Master’s or equivalent level (academic), long first degree (at least 5 years)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Vientisųjų studijų programos

Description:

Master’s or equivalent level (academic), long first
degree (at least 5 years)

Aprašymas:

Studijų programos asmeniui, turinčiam vidurinį
išsilavinimą, apimančios pirmąją ir antrąją studijų
pakopas, kurias baigus suteikiamas magistro laipsnis ir
teisė tęsti studijas doktorantūros lygmenyje (kodas
844)

Description of
programs:

747

Magistrantūros studijų programos
Master’s or equivalent level (academic), second or further degree (following a Bachelor’s or equivalent program)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Magistrantūros studijų programos

Description:

Master’s or equivalent level (academic), second or
further degree (following a Bachelor’s or equivalent
program)

Aprašymas:

Studijų programos asmeniui, turinčiam profesinio
bakalauro ar bakalauro laipsnį ar jam lygiavertę

Description of
programs:
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aukštojo mokslo kvalifikaciją, kurias baigus suteikiamas
magistro laipsnis ir teisė tęsti studijas doktorantūros
lygmenyje (kodas 844)
75

Rezidentūros programos
Master’s or equivalent level (professional)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų grupė

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rezidentūros programos

Description:

Master’s or equivalent level (professional)

Aprašymas:

Laipsnio nesuteikiančios studijų programos asmeniui,
Description of
turinčiam aukštąjį universitetinį išsilavinimą, skirtos
programs:
savarankiškai praktinei veiklai pasirengti Vyriausybės ar
jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka

758

Rezidentūros programos
Master’s or equivalent level (professional), second or further degree (following a Master’s or equivalent program)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Rezidentūros programos

Description:

Master’s or equivalent level (professional), second or
further degree (following a Master’s or equivalent
program)

Aprašymas:

Laipsnio nesuteikiančios studijų programos asmeniui,
Description of
turinčiam aukštąjį universitetinį išsilavinimą, skirtos
programs:
savarankiškai praktinei veiklai pasirengti Vyriausybės ar
jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka

8

Doktorantūra
Doctoral or equivalent level

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų lygmuo

Level name:

Level

Pavadinimas:

Doktorantūra

Description:

Doctoral or equivalent level

Aprašymas:

Lygmuo, atitinkantis mokslo ar meno doktorantūrą,
suteikiančią teisę įgyti mokslo ar meno daktaro laipsnį

Description of
programs:

84

Doktorantūra
Doctoral or equivalent level (academic)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų grupė

Level name:

Category

Pavadinimas:

Doktorantūra

Description:

Doctoral or equivalent level (academic)

Aprašymas:

Mokslo doktorantūra asmeniui, turinčiam magistro
laipsnį, kurią baigus ir apgynus disertaciją įgyjamas
mokslo daktaro laipsnis. Meno doktorantūra, skirta
asmeniui, turinčiam magistro laipsnį, kurią baigus ir
apgynus meno projektą įgyjamas meno daktaro
laipsnis

Description of
programs:

844

Doktorantūra
Doctoral or equivalent level (academic), sufficient for completion of level

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Švietimo programų pogrupis

Level name:

Sub-category

Pavadinimas:

Doktorantūra

Description:

Doctoral or equivalent level (academic), sufficient for
completion of level

Aprašymas:

Mokslo doktorantūra, skirta asmeniui, turinčiam
magistro laipsnį ar jam lygiavertę aukštojo mokslo
kvalifikaciją, kurią baigus ir apgynus disertaciją
įgyjamas mokslo daktaro laipsnis. Meno doktorantūra,

Description of
programs:
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skirta asmeniui, turinčiam magistro laipsnį ar jam
lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, kurią baigus ir
apgynus meno projektą įgyjamas meno daktaro
laipsnis

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:37

12/12

