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Eil.
Nr.

1
1.

Pareiškėjas

2
Lietuvos
aukštųjų
mokyklų
asociacijos
bendrajam
priėmimui
organizuoti

Iš ES struktūrinių
fondų lėšų siūlomo
bendrai finansuoti
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

3
Bendrojo priėmimo į
aukštąsias mokyklas
sistemos plėtojimas

Projekto tikslas

4
Didinti bendrojo
priėmimo į
aukštąsias
mokyklas sistemos
efektyvumą,
siekiant užtikrinti
sąmoningą ir
informacija
paremtą studijų
pasirinkimą ir
prieinamumą.

Siektini stebėsenos rodikliai

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)
Projektui numatomas skirti
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
Nacionalinės projekto lėšos
Paraiškos
Reikalavimai
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
finansuoti
projektų
Lietuvos
projektą
parengtumui
Lietuvos
Respublipateikimo
ir kita
Respubli- Savival- Kitos
Iš viso
ES struktūrinių
kos
kos
dybės
viešo- Priva- įgyvendinančiaj reikalinga
fondų lėšos
valstybės
ai institucijai
informacija
valstybės biudžeto
sios
čios
biudžeto
terminas
(jei taikoma)
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
lėšos
lėšos

5
6
„Pagal veiksmų programą
1830304.26
ESF lėšomis sukurti ar
atnaujinti stebėsenos įrankiai“
– 4 stebėsenos įrankiai.
„Mokymosi visą gyvenimą
sistemos institucijų
administracijos darbuotojai,
kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal
neformaliojo švietimo
programas“ – 100 asmenų.
„Aukštosios mokyklos,
dalyvavusios tarptautiniuose
karjeros konsultavimui
skirtuose renginiuose“ – 20
aukštųjų mokyklų.

7
1830304.26

8
–

9
–

10
–

11
–

12
–

13
2015-04-17

14
Netaikoma

2.

Studijų
kokybės
vertinimo
centras

Aukštųjų mokyklų
išorinio vertinimo
sistemos stiprinimas
(AMIS-3)

Stiprinti aukštųjų
mokyklų išorinio
vertinimo sistemą

„Aukštosios mokyklos,
2766946.25
kurioms pagal veiksmų
programą ESF lėšomis atliktas
išorinis vertinimas“ – 7
aukštosios mokyklos.
„Mokymosi visą gyvenimą
sistemos institucijų
administracijos darbuotojai,
kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal
neformaliojo švietimo
programas“ – 25 asmenys.
„Socialiniai dalininkai, kurie
dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal
neformaliojo švietimo
programas“ – 60 asmenų.

2766946.25

–

–

–

–

–

2015-04-17

Netaikoma

3.

Studijų
kokybės
vertinimo
centras

Akademinio
pripažinimo sistemos
stiprinimas (KAPRIS2)

Vystyti ir stiprinti
akademinio
pripažinimo
sistemą Lietuvoje

„Mokymosi visą gyvenimą
868859.00
sistemos institucijų
administracijos darbuotojai,
kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal
neformaliojo švietimo
programas“ - 30 asmenų.
IŠ VISO:
5466109.51

868859.00

–

–

–

–

–

2015-04-17

Netaikoma
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–
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