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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

METODIKOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS 

SĄVOKA APIBRĖŽIMAS 

E  
Ekspertas – asmuo, kuris vertina pretendento pa-

siekimus ir nustato kompetencijas. 
F  
Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos 

Respublikos (toliau LR) teisės aktų 
nustatyta tvarka patvirtintas ir įregis-
truotas švietimo programas, kurias bai-
gus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidu-
rinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) 
kvalifikacija arba pripažįstama kompe-
tencija, reikalinga įstatymų reglamen-
tuojamam darbui ar funkcijai atlikti. 
Formaliojo mokymosi pasiekimai pa-
tvirtinami valstybės pripažįstamais do-
kumentais. 

I  
Išsilavinimas – LR teisės aktų nustatyta tvarka pripa-

žįstama asmens tam tikro lygio branda, 
kompetencija, kvalifikacija. 

K  
Kandidatas – asmuo, siekiantis, kad jo pasiekimai, 

įgyti mokantis neformaliuoju ar savai-
miniu būdu, būtų pripažinti studijų 
rezultatais ir yra pasirašęs su Kolegija 
pasiekimų vertinimo ir pripažinimo 
studijų rezultatais sutartį. 

Kompetencija – tai žinių, gebėjimų, polinkių (talentų) ir 
vertybinių nuostatų derinys. Tai pertei-
kiama daugiafunkcinė žinių, gebėjimų, 
nuostatų visuma, reikalinga visiems asme-
nims, siekiantiems individualaus pasiten-
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

SĄVOKA APIBRĖŽIMAS 

kinimo ir tobulinimosi visą gyvenimą, 
įsitraukimo į aktyvų pilietinį dalyvavimą 
visuomeniniame gyvenime ir galimybės 
gauti paklausų darbą darbo rinkoje. 
Kompetencija yra objektyvus studijų ir/ar 
neformalaus ar savaiminio mokymosi 
rezultatas. 

Kompetencijų 
pripažinimas 

– procedūra, taikoma tiems kandidato 
gebėjimams, kurie yra perkeliami iš 
neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytų 
į pripažinimą, siekiant įgyti aukštojo 
mokslo ar profesinę kvalifikaciją ir 
gaunant atitinkamos formos patvirtinantį 
dokumentą (diplomą/ pažymėjimą). 

Kompetencijų 
vertinimas 

– procesas, kurio metu kaupiama, ana-
lizuojama ir sisteminama informacija 
(faktai) apie asmens neformaliojo suau-
gusiųjų švietimo sistemoje įgytas 
kompetencijas, pasibaigiantis šių kom-
petencijų lygio nustatymu (įvertinimu).  

Kompetencijų vertinimo 
metodika 

– kompetencijų vertinimo procedūrų, 
dokumentavimo vertinimo metodų 
visuma. 

Kompetentingumas – absoliuti galimybė atlikti konkretų 
darbą pagal nustatytus standartus. 
Kompetentingumas (reikiamų įgūdžių, 
gebėjimų, gabumų turėjimas) glaudžiai 
susijęs su patenkinamu nustatytų vaid-
menų atlikimu ir konkrečių uždavinių 
sprendimu, o kompetentingumo apibrė-
žimas apima gebėjimų ir įgūdžių, žinių 
ir gabumų, reikalingų sėkmingai konkre-
tiems vaidmenims ir užduotims atlikti, 
derinį. 
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

SĄVOKA APIBRĖŽIMAS 

Kvalifikacija – LR teisės aktų nustatyta tvarka 
pripažįstama asmens turimų kompeten-
cijų arba profesinės patirties ir turimų 
kompetencijų, reikalingų tam tikrai 
veiklai, visuma. 

L  
Lietuvos kvalifikacijų 
sandara 

– LR nustatytų kvalifikacijų, grindžiamų 
asmens veiklai reikalingomis kompeten-
cijomis, lygių sistema. 

M  
Mokymosi forma – švietimo teikėjo siūlomas ir asmens 

pasirinktas mokymosi organizavimo bū-
das. 

Mokymosi pasiekimų 
aplankas 

– kandidato mokymosi pasiekimų įro-
dymų (pažymėjimų, dokumentų, projektų, 
planų ir kt.), kuriais grindžiami mokymosi 
pasiekimai, ir savaiminio mokymosi būdu 
įgytų kompetencijų (darbdavio atsiliepi-
mų, savianalizės ir kt.) rinkinys. 

Mokymosi pasiekimų 
įvertinimo ir dalykų 
įskaitymo kortelė 

– nustatytos formos dokumentas, 
kuriame įrašomi mokymosi pasiekimų 
vertinimo pagrindu įskaitytų dalykų 
pavadinimai, dalykų apimtis kreditais ir 
vertinimo pažymys. Kortelėje pasirašo 
vertintojas, o tvirtina studijų rezultatų 
įskaitymo koordinatorius.  

Mokymosi pasiekimų 
pripažinimas studijų 
rezultatais 

– kandidato pasiekimų, įgytų mokantis 
neformaliuoju ir savaiminiu būdu, pripa-
žinimas atitinkančiais studijų dalyko re-
zultatais. 

Mokymosi pasiekimų 
vertinimas 

– procesas, kurio metu vertinami pre-
tendento mokymosi pasiekimai ir juos 
pagrindžiantys įrodymai. 
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

SĄVOKA APIBRĖŽIMAS 

N  
Neformalusis 
mokymasis 

– mokymasis pagal neformaliojo 
švietimo programas, kurias išklausius 
gali būti išduodamas mokymosi pasie-
kimus nurodantis pažymėjimas.  

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo 
poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobu-
linimo, papildomos kompetencijos įgi-
jimo programas, išskyrus formaliojo 
švietimo programas. 

Neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo 
ir pripažinimo modelis 

– aukštojoje mokykloje veikianti 
sistema, užtikrinanti neformaliojo suau-
gusiųjų švietimo sistemoje įgytų kom-
petencijų vertinimo ir pripažinimo 
vykdymą. 

Neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo 
metodika 

– taikomų metodų visuma vertinant 
asmens neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo sistemoje įgytas kompeten-
cijas. 

S  
Savaiminis mokymasis – mokymasis visuomeninės, profesinės 

veiklos metu ir laisvalaikiu, iš anksto 
nesuplanuotas, dažniausiai vykdomas ne 
mokymo institucijoje, nepatvirtinamas pa-
žymėjimais, diplomais, sertifikatais ir pan. 

Savišvieta – savarankiškas mokymasis, kuris 
remiasi asmens iš įvairių šaltinių 
gaunamomis žiniomis ir jo praktine 
patirtimi. 

Studijų krypties ar 
šakos kompetencijų 
aprašas 

– žinių ir gebėjimų, būtinų neformalaus 
ir savaiminio mokymosi pasiekimų 
pripažinimui, visuma bei žinių ir 
gebėjimų nustatymo proceso reglamen-
tavimas. 
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

SĄVOKA APIBRĖŽIMAS 

Studijų rezultatai – studijų metu įgytos žinios, gebėjimai, 
mokėjimai, vertybinės nuostatos, kurių 
pasiekimų lygis įvertinamas pažymiu. 

Studijų rezultatų 
įskaitymo 
koordinatorius 

– Kolegijos direktoriaus paskirtas 
asmuo, atsakingas už atitinkamos studijų 
krypties rezultatų įskaitymą. 

V  
Vertinamasis pokalbis – mokymosi pasiekimų vertinimo būdas, 

kai kandidatas žodžiu vertintojui 
pagrindžia mokymosi pasiekimus ir 
pakomentuoja mokymosi pasiekimų 
aplanke pateiktus įrodymus. Pokalbis 
fiksuojamas nustatytos formos pokalbio 
protokole.  

Vertinimas – tai metodų ir procedūrų, taikomų 
vertinant kandidato mokymosi pasieki-
mus (žinias, mokėjimus, įgūdžius, ver-
tybines nuostatas), visuma. 
– tai nuolatinis informacijos apie 
mokinio / studento mokymosi pažangą ir 
pasiekimus kaupimo, interpretavimo ir 
apibendrinimo procesas (MPPVS Moki-
nių pažangos ir pasiekimų vertinimo 
samprata, 2004). 
– tai įvairių faktų apie mokymąsi 
rinkimas, mokymosi rezultatų nustaty-
mas arba matavimas (Gage, Berliner, 
1994). 

Vertintojas/ai – studijų dalyko dėstytojas/ai, verti-
nantys kandidato mokymosi pasiekimus 
ir nustatantis jo atitikmenį studijų 
dalyko rezultatams. Kandidato moky-
mosi pasiekimus gali vertinti ir 
Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta 
ekspertų grupė.  
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

 
METODIKOS PASKIRTIS 

Šiandienos verslo pasaulis reikalauja nuolat atnaujinti turimus 
bei įgyti naujų įgūdžių, žinių ir gebėjimų. Globalizacija įtakoja 
naują požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą. Šiame kontekste išauga 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir jų 
pripažinimo kompetencijomis svarba. Mokymosi visą gyvenimą 
sąlygų plėtojimas plačiai diskutuojamas visuose tiek Europos 
Sąjungos, tiek Lietuvos švietimo sistemos lygmenyse. 
Akcentuojama įvairiose situacijose įgytų mokymosi pasiekimų 
pripažinimo svarba. Neformalusis švietimas dažnai suprantamas 
kaip reiškinys, sąlygotas naujoviško, sisteminio supratimo apie 
mokymą ir mokymosi procesus. Anot Laužacko ir kt. (2005), 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir 
pripažinimas yra reikšmingas keliais aspektais: skatina asmenį kelti 
savo kompetentingumą ir sustiprinti savo karjeros pozicijas bei 
tinkamumą darbo rinkoje, sudaro galimybę plėtoti asmeninius bei 
profesinius gebėjimus įvairiose veiklos srityse: mokslo, darbo, 
laisvalaikio, namų aplinkos ir pan. Neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistema yra viena iš 
priemonių, padedančių įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą 
memorandume (2001) įkūnytas idėjas – suteikti vertę mokymuisi, 
vykstančiam įvairiose situacijose, bei didinti mokymosi 
prieinamumą (Fokienė, 2006). Tai tampa nauju iššūkiu ir 
kolegijoms, kurių paskirtis – vykdyti studijas, teikiančias asmeniui 
aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, 
tenkinančias Lietuvos valstybės bei visuomenės ir ūkio reikmes ir 
atitinkančias mokslo bei naujausių technologijų lygį; plėtoti 
regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultuoti 
vietos valdžios ir ūkio subjektus; sudaryti sąlygas asmenų įgytoms 
žinioms ir gebėjimams tobulinti; ugdyti švietimui ir kultūrai imlią 
visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis 
(LR Mokslo ir studijų įstatymas, 2009). Siekiant patenkinti darbo 
rinkos poreikius, aktuali tampa bet kokia darbuotojo kvalifikacija – 
tiek įgyta formaliuoju, tiek neformaliuoju ar savaiminiu būdu. 
Kolegijos, lanksčiai reaguodamos į pokyčius, sudaro prielaidas 
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

greitai, efektyviai ir objektyviai įvertinti darbuotojo ar kandidato į 
aukštąsias studijas kompetencijas.  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo sistemos kūrimas yra ambicingas bandymas susieti 
skirtingas sritis: formalųjį mokymąsi ir mokymąsi darbe, šeimoje, 
bendruomenėje. Toks ryšys, kur žinios ir kompetencijos 
pripažįstamos nepriklausomai nuo to, kaip jos įgytos, padeda 
suvienyti sunkiai derančias metodikas, įgalinančias užfiksuoti 
didelę mokymosi būdų įvairovę. 

Išauga poreikis aukštosioms mokykloms turėti Vadybos ir 
verslo administravimo studijų krypties neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi metu įgytų kompetencijų vertinimo metodiką, kuri 
galėtų būti įvardinta kaip reali priemonė atliekant kompetencijų 
vertinimo darbą ir kaip galimybė naujiems moksliniams tyrimams, 
tobulinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo teoriją ir praktiką. 

Galima teigti, kad asmuo, aktyviai dalyvaujantis neformaliojo 
ugdymo veikloje ar užsiimantis savišvieta, įgyja ir išplėtoja 
bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtinas asmeniniam, 
visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui. Išskirtinos asmeninės 
kompetencijos, kurias sudaro žinių, įgūdžių ir požiūrių visuma, 
reikalinga žmonių asmeninei raidai ir savirealizacijai, aktyviam 
įsitraukimui į visuomenę ir įsidarbinimui. Šioje srityje tobulinami 
žmogaus savęs pažinimo, tyrinėjimo, vertinimo, tobulinimo bei 
pristatymo (prisistatymo) gebėjimai. Drauge asmuo aktyviai ugdosi 
socialines kompetencijas, kurioms priskirtini žmogaus santykį su 
kitais žmonėmis ir aplinka veikiantys gebėjimai ir savybės. Šioje 
srityje ugdomi socialiniai įgūdžiai, gebėjimas siekti bendrų ir 
asmeninių tikslų, gerinti tarpasmeninių santykių kokybę. Socialinė 
kompetencija apima bendravimo, bendradarbiavimo ir veikimo 
socialinėje aplinkoje gebėjimus. Dalykinės (profesinės) 
kompetencijos – tai sritis, apimanti žmogaus specifinius įgūdžius, 
profesinius sugebėjimus bei jo darbinę veiklą. Dalykinės 
kompetencijos yra dvejopos: teorinės, kurių pagrindą sudaro 
žinios, ir praktinės, apimančios įgūdžius ir gebėjimus tas žinias 
taikyti. Tokiu būdu įgyjamos kompetencijos turi tiesioginės įtakos 
sėkmingam asmens ugdymui(si) ir formaliojo švietimo sistemoje. 
Įgytos kompetencijos padeda tapti brandžia asmenybe, gebančia 
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

atsakingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje 
bei įsitvirtinti darbo rinkoje. 

Aktyviai taikant parengtą Vadybos ir administravimo studijų 
krypties kompetencijų vertinimo metodiką siekiama: 

 didinti studijų prestižą ir aukštojo mokslo prieinamumą; 
 prisidėti prie švietimo tikslų įgyvendinimo ir didinti 

visaverčio ugdymo prieinamumą kuo didesniam ugdytinių 
skaičiui per įvairių metodikų, priemonių ir teikėjų 
įvairovę; 

 įtraukti socialinius partnerius į darbuotojų kvalifikavimo 
procesą, siekiant mažinti nedarbo riziką, didinant 
konkurencingumą darbo rinkoje. 

 sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui atsiskleisti, atrasti 
savo talentus, išbandyti save; 

 padėti asmeniui įsivertinti savo kompetencijas, 
pasiekimus, siekti aukštesnės kvalifikacijos. 

Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi metu įgytų kompetencijų vertinimo 
metodika taikoma asmens kompetencijoms, įgytoms neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi būdu, vertinti:  

1. Asmeniui/kandidatui, pareiškusiam ketinimą dalyvauti 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo procedūroje Kolegijoje, siekiant įgyti 
aukštojo mokslo ar profesinę kvalifikaciją. 

2. Asmeniui/kandidatui siekiant neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi būdu įgytų kompetencijų oficialaus patvirtinimo 
dokumentu, t. y. formalaus kompetencijų pripažinimo, turint tikslą 
padidinti savo galimybes darbo rinkoje. 

Vadybos ir administravimo studijų krypties kompetencijų 
vertinimo metodika (toliau – metodika) parengta vadovaujantis: 

1. ES teisiniais ir strateginiais dokumentais, reglamen-
tuojančiais neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimą ir pripažinimą: Europos užimtumo strategija (European 
Strategy for Employment) (1997), Bolonijos konvencija (Bologna 
Convention) (1999), Lisabonos konvencija (Lisbon Convention) 
(2000), Mokymosi visą gyvenimą memorandumu (A Memorandum 
on Lifelong Learning) (2001), Kopenhagos deklaracija 
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

(Copenhagen Declaration) (2002), Aukštojo mokslo ministrų 
konferencijos komunikatu (Bergenas, 2005), Nacionaline 
Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa;  

2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (2011 m. kovo 17 d. 
Nr. XI-1281. Žin., 2009, Nr. 54-2140, 61, 101). 

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 
„Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo pripažinimo aukštosiose mokyklose 
rekomendacijų patvirtinimo“ (2010 m. gruodžio 15 d. Nr. V – 
2319. Žin., 2010, Nr.: 152 -7763). 

4. Kolegijos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais: 
Statutu, Studijų nuostatais, Studijų rezultatų įskaitymo Kolegijoje 
tvarka, Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo 
ir pripažinimo tvarkos aprašu ir kt. 

Rengiant metodiką taip pat vadovautasi Valstybine švietimo 
strategija 2003 – 2012 metams; Mokymosi visą gyvenimą 
užtikrinimo strategija; LR aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006 -
2012 metų planu; Jungtinių tautų Europos ekonomikos komisijos 
darnaus vystymosi švietimo strategija; Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėjos nutarimu ir kt.  
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I. NEFORMALAUS IR SAVAIMINIO MOKYMOSI 
SAMPRATA IR REIKŠMĖ 

Mokytis yra prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė. Mokymasis – 
tai asmens, visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas, 
grindžiamas žmogaus nelygstamos vertės, jo pasirinkimo laisvės, 
dorinės atsakomybės pripažinimu. Besimokydamas žmogus saugo 
ir kuria tautos tapatybę, perduoda vertybes, kurios daro jo 
gyvenimą prasmingą, visuomenės gyvenimą – darnų ir solidarų, 
valstybės – pažangų ir saugų. Pabrėžtina, kad neformalusis ir 
savaiminis mokymasis yra neatskiriama mokymosi visą gyvenimą 
dalis. Neformalusis ir savaiminis mokymas grindžiamas: nauja ir 
reikšminga gyvenimiškąja bei profesine patirtimi; kaip mažinantis 
atotrūkį tarp teorijos ir praktikos; didinantis organizacijų ir 
darbuotojų gebėjimą greitai ir efektyviai prisitaikyti prie sparčios ir 
nuolatinės kaitos; skatinantis pusiausvyros palaikymą tarp darbo 
rinkos pasiūlos ir paklausos; sudarantis kompetencijos plėtros ir 
išlikimo darbo rinkoje prielaidas.  

Formalusis mokymasis vyksta švietimo įstaigose, kai tuo tarpu 
neformalusis mokymasis vyksta šalia formalios švietimo sistemos. 
Savaiminis mokymasis yra natūralus ir kiekvieną dieną vykstantis 
procesas, susijęs su veikla darbe ar laisvalaikiu. Terminai 
neformalusis mokymasis ir savaiminis mokymasis daugelio autorių 
dažnai vartojami kaip sinonimai. Šie mokymosi būdai daugiausiai 
yra pagrįsti asmenine besimokančiojo patirtimi. 

Taigi neformalusis ir savaiminis mokymasis gali būti apibrėžtas 
kaip greitai prisitaikanti prie suaugusiųjų lavinimosi ir savišvietos 
poreikių švietimo sistemos dalis; programa ir/ar kursai, kuriuos 
baigus neišduodamas sertifikatas, suteikiantis profesinės veiklos 
galimybę pagal jų (kursų) turinio pakraipą; visas švietimas, 
vykstantis už švietimo institucijų ribų, taip pat ir alternatyviose 
mokymosi vietose; atviras, neplanuotas švietimas svarbiose 
gyvenimo ir darbo situacijose; idėjų pasikeitimo su kitais 
žmonėmis procesas, iš kurio gali kilti naujų idėjų ir žinių.  

Neformalusis ir savaiminis mokymasis leidžia asmeniui 
įsijungti į mokymosi procesą ir sustiprinti savo tinkamumą darbo 
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rinkoje, padidinti žmoniškųjų išteklių vadybos potencialą bei 
sudaro galimybę plėtoti asmeninius ir profesinius gebėjimus 
įvairiose veiklos sferose. 

Į šią sistemą įsitraukę žmonės pradeda laibiau rūpintis 
mokymusi ir tai stiprina jų motyvaciją ir savivartę, o tai yra svarbu 
įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją. Be to, ši sistema 
nutiesia tiltą tarp formaliojo ir neformaliojo mokymosi, ji 
transformuoja žmogaus partikuliarinį mokymosi kontekstą į 
universalesnes žinių ir supratimo formas. 

Cantwell, Scevak (2004) tyrimo rezultatai atspindi, kad tie 
asmenys, kurie įsitraukė į studijas per neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pripažinimo procedūras, geriau save reguliavo nei tie, 
kurie įstojo įprastu būdu. Tai patvirtina neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo aktualumą 
analizavusių daugelio (Laužackas (2005), Teresevičienė (2005), 
Fokienė (2006, 2009), Kaminskienė (2009), Stasiūnaitienė, 
Gudzuka, Baldins, Gudaitytė, Šlenterienė (2010), Žemaitaitytė 
(2007), Šliogerienė (2007) ir kt.) autorių darbai. Šių autorių 
nuomone, formalusis mokymasis nepatenkina darbo rinkos tikslų. 
Tokiu būdu kokybiškas neformalusis ir savaiminis mokymasis 
padeda įgyvendinti ne tik kvalifikacijos kėlimo ir jos tobulinimo 
siekius, asmenybės augimą, bet ir bendrą šalies kultūrinę, socialinę, 
politinę ir ekonominę plėtrą ekstensyvios kaitos sąlygomis.  

Galima teigti, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 
vertinimo ir pripažinimo sistema leidžia įvertinti individo įgytas žinias 
ir gebėjimus bei skatina jį siekti naujų kompetencijų. Ši sistema 
patvirtina asmens mokymąsi, pasiekimus bei įgytas kompetencijas 
įvairiose vietose bei mokymosi aplinkose: darbe, namuose, 
laisvalaikio metu, savarankiškai mokantis, lankantis įvairiuose 
kultūriniuose renginiuose (pvz., muziejuose, parodose, teatruose), 
stažuotėse, kursuose ir pan. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistema sudaro sąlygas 
darbuotojui įsijungti į aktyvią ir sėkmingą visuomeninę veiklą.  

Neformalusis ir savaiminis mokymasis yra reikšmingas spren-
džiant tokias problemas kaip teorijos ir praktikos atotrūkis; orga-
nizacijų gebėjimas greitai, efektyviai prisitaikyti prie nuolatinės ir 
sparčios kaitos; pusiausvyros palaikymas tarp darbo rinkos pasiūlos ir 
paklausos; individo augimas, savirealizacija ir išlikimas darbo rinkoje.  
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II. VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ 

KRYPTIES VEIKLOS SRITYS IR 
KOMPETENCIJOS 

2.1. Kompetencijos ir kvalifikacijos apibrėžtis 
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, keliami vis naujesni 

reikalavimai tradicinei vadybinei kompetencijos sampratai. 
Šiandien vadovai yra tie žmonės, nuo kurių priklauso organizacijų 
ateitis, nuo kompetentingų jų sprendimų priklauso organizacijos 
valdymo sėkmė. 

Mokslinėje literatūroje vyksta plačios diskusijos dėl 
kompetencijos sampratos. 

Vertinant neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų 
kompetencijų vertinimą ir pripažinimą, svarbu teisingai suprasti 
kompetencijos ir kvalifikacijos sąvokas.   

Metodikoje sąvoka kompetencija vartojama ir taikoma 
vadovaujantis visuotiniu požiūriu į žmogaus gabumus, kurie leidžia 
jam kompetentingai atlikti veiklą. Pirmiausiai kompetencija 
suvokiama kaip žinojimas ir supratimas, žinojimas kaip elgtis ir 
žinojimas kaip žinias pritaikyti.  

Kompetencija reiškia, kad asmuo, panaudojęs tam tikrą gabumą 
arba gebėjimą ir atlikdamas tam tikrą užduotį, pademons-
truodamas, kad užduotį gali atlikti taip, kad gali būti įvertintas jo 
pasiekimų lygis. Tai reiškia, kad žmonės negali būti vienodai 
išsilavinę ir jų turimos kompetencijos lygis gali skirtis. Taigi 
įgyjamą kompetenciją galima išdėstyti pagal tam tikrą skalę ir 
tobulinti palaipsniui lavinantis. Tai vienas svarbiausių terminų, kai 
kalbama apie žinių visuomenę, šiuolaikines organizacijas ir darnų 
gyvenimą. Jis vartojamas ir tada, kai analizuojama, kodėl žmogus 
mokosi, ką tobulėdamas nori pasiekti. Kompetencijos nauda yra ta, 
kad pripažįsta sudėtingą žmonių, įgūdžių ir technologijų sąveiką, 
kuri skatina pastovų įmonės judėjimą į priekį ir atkreipia dėmesį į 
tam svarbų nuolatinį mokymąsi ir krypties pasirinkimą.  

Analizuojant kompetenciją, aktualus tampa jos ir kvalifikacijos 
santykio nustatymas, t. y. išryškėja kvalifikacijos ir kompetencijos 
sąvokų problematika. Tai susiję su racionalaus švietimo, tenki-
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nančio veiklos sistemos poreikius, plėtra ir stiprėjančia įtaka 
asmenybės ugdymo procesams.  

Kvalifikacijos terminas pagal žodžio kilmę (lot. qualificatio < 
qualis – koks, kokios kokybės + facio – darau) kvalifikacija reiškia 
žmogaus žinias, mokėjimus, įgūdžius, nuostatas, kurie didžiąja 
dalimi įgaunami tam tikru išmokimo būdu; žmogaus tinkamumo, 
pasirengimo tam tikram darbui laipsnį; žmogaus tinkamumo tam 
tikram darbui nustatymą; darbo rūšies charakteristiką, nustatomą 
pagal darbo sudėtingumą, tikslumą, atsakingumą; ko nors kokybės 
nustatymą, ko nors įvertinimą; profesiją ar specialybę (pagal 
Bogušienė, Bendorienė, 2008). Kitaip tariant, kvalifikacija – tai 
darbuotojo turimos žinios, mokėjimai, įgūdžiai, gebėjimai, 
patyrimas, asmeninės savybės, kurie leidžia kokybiškai (kompeten-
tingai) dirbti atitinkamos srities darbą. O kompetencija – sude-
damoji kvalifikacijos dalis, darbuotojo funkcinis gebėjimas 
tinkamai atlikti tam tikrą darbą.  

Pastebima, kad kvalifikacijos sąvoka vartojama, kai kalbama 
apie tai, ką žmogus įgyja tiesiogiai dalyvaudamas švietimo 
sistemoje. Kompetencijos sąvoka vartojama, apibrėžiant žmogaus 
profesines galias jo praktinėje veikloje. Žmoniškųjų išteklių 
vadybos tyrimai išryškina žmogaus vertybių, požiūrių, asmeninių 
savybių įtaką kompetencijų struktūroje. Anot Lepaitės ir 
Jucevičienės (2001), prie vertybių ir asmeninių charakteristikų 
pridėjus kvalifikaciją, žmogui sudaroma galimybė tapti 
kompetentingu (1 pav.). 

Įrodyta, kad šiandien organizacijose darbuotojai ir jų žinios bei 
gebėjimai tampa pagrindiniu konkurenciniu pranašumu. Konku-
rencinis pranašumas remiasi išskirtinėmis darbuotojų kompetenci-
jomis, kitaip tariant, stiprinamos konkurencinės pozicijos kaupiant 
individualias ir įvairias darbuotojų kompetencijas. Kompetencijos 
sąvoka vartojama nusakyti plataus spektro sugebėjimams, kurie yra 
vienaip ar kitaip susiję su patirtimi: meistriškumu, specializacija, 
inteligentiškumu ir t. t. Kompetencija apibrėžiama kaip vertybės 
konstatavimas, priskiriamas kitam asmeniui tam tikroje kultūroje ir 
tam tikroje verslo aplinkoje. 
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KOMPETETINGUMAS 

KVALIFIKACIJA KOMPETENCIJA 

Įgūdžiai 

Mokėjimai 

Žinios 

Gabumai 

Asmenybės savybės 

Vertybės 

Požiūriai 

 

1 pav.  Kompetencijos ir kvalifikacijos struktūra 

 

Mokslininkų nuomone, vadybinė kompetencija yra priklausoma 
nuo organizacijos kompetencijos, kadangi darbuotojai veikia jos 
kontekste. Aukščiau pateikti argumentai leidžia manyti, kad 
nereikėtų taikyti bendro vadybinės kompetencijos modelio 
išskirtinai visoms organizacijoms, neatsižvelgiant į jų dydį, 
egzistuojančią organizacijos kultūrą bei aplinką. Siekiant plėtoti 
vadybines kompetencijas atskirose organizacijose, reikia išspręsti 
tokius uždavinius: pasirinkti, kokiu požiūriu bus remiamasi 
vertinant vadybinę kompetenciją organizacijoje – asmeninių 
charakteristikų ar funkciniu analitiniu. Ir nuspręsti, ar bus 
plėtojamas naujas, tik organizacijai būdingas modelis, ar bus 
naudojami jau egzistuojantys modeliai, standartai, reglamentai.  
 

 17



Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

 
2.2. Veiklos sritys ir formuojamos kompetencijos 

 
Šiandien jau neabejojama, kad tik remiantis darbo rinkos ir 

visuomenės poreikių sąlygojamų kompetencijų lygmeniu ir 
spektru, turi būti kuriamos studijų programos, kompetencijos 
įvertinimo metodikos ar tobulinama jų kokybė. Remiantis 
,,Tuning“ metodologija, galima išskirti 30 bendrųjų kompetencijų, 
kurios yra suskirstytos į tris pagrindines grupes (žr. 1 lentelę). 

 
1 lentelė  

Bendrosios kompetencijos pagal ,,Tuning“ metodologiją  

Kompetencija Apibendrinimas Elementai 
Padedančiosios 
(instrumentinės) 
kompetencijos 
(angl. 
instrumental 
competences).  
 

Pažinimo, 
suvokimo arba 
kognityvūs bei 
metodologiniai ir 
lingvistiniai 
gebėjimai 

 gebėjimas atlikti analizę ir 
sintezę; 

 organizavimo ir planavi-
mo gebėjimai; 

 pagrindinių bendrųjų žinių 
įgijimas; 

 profesinių bendrųjų žinių 
įgijimas; 

 bendravimas gimtąja kalba; 
 bendravimas antrąja kalba; 
 skaičiavimo gebėjimai; 
 informacijos valdymo ge-

bėjimai; 
 problemų sprendimo ge-

bėjimai; 
 sprendimų priėmimo ge-

bėjimai 
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Kompetencija Apibendrinimas Elementai 
Tarpasmeninės 
kompetencijos 
(angl. 
interpersonal 
competences).  

Individualūs 
bendravimo 
gebėjimai ir 
įgūdžiai 

 kritikos ir savikritikos ge-
bėjimai bei kultūra; 

 darbo grupėje įgūdžiai; 
 gebėjimas dirbti tarpda-

lykinėje komandoje; 
 gebėjimas komunikuoti su 

kitų sričių specialistais, 
ekspertais; 

 kultūrinės įvairovės supra-
timas, pripažinimas ir pa-
garba; 

 gebėjimas dirbti tarptauti-
niame kontekste; 

 etinis įsipareigojimas ir 
elgsena 

 gebėjimai taikyti žinias 
praktikoje; 

 mokslinio tyrimo įgūdžiai; 
 gebėjimas mokytis, tobulėti; 
 kokybės vadybos įgūdžiai, 

rūpinimasis veiklos ir ap-
linkos kokybe; 

 gebėjimas prisitaikyti nau-
jose situacijose ar sąlygose; 

 kūrybingumas ir naujų 
idėjų generavimas; 

 gebėjimas vadovauti 
(angl. leadership); 

 kitų šalių kultūrų ir pa-
pročių pažinimas bei su-
pratimas; 

Sisteminės 
kompetencijos  
(angl. systemic 
competences).  

 

Padedančiųjų ir 
tarpasmeninių 
kompetencijų 
pagrindu 
suformuoti 
gebėjimai ir 
įgūdžiai pažinti visą 
sistemą, visumą 

 gebėjimas dirbti nepri-
klausomai (autonomiškai); 

 projektų kūrimo ir val-
dymo įgūdžiai; 

 iniciatyvumas ir 
verslumas 

Šaltinis: Lileikienė, Rimkevičienė. (2012). Neformaliu ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų pripažinimo Ekspertinio personalo rengimo metodika. 
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Daugelis autorių, bendrąsias kompetencijas skirsto į tris grupes:  
 profesinės (puikus savo srities išmanymas); 
 socialinės (bendravimas ir bendradarbiavimas, komunikabi-

lumas, efektyvūs tarpusavio santykiai, siekti tikslų, prisi-
taikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir kt.);  

 asmeninės (atsakingumas, kūrybingumas, savarankiškumas, 
etikos normos ir kt.). 

Profesinės, socialinės ir asmeninės kompetencijos kiekvienoje 
studijų kryptyje pasižymi specifiškumu, kurie apibrėžti profesi-
niuose standartuose, studijų programų reglamentuose, ką privalo 
įvertinti ekspertai, kurie vykdo neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimą. 

2 lentelėje pateikiamas vadybinių kompetencijų pavyzdys 
(pagal PLUM metodiką). 

2 lentelė 

Vadybinės kompetencijos ir jų komponentai 

Kompetencijos Kompetencijų komponentai 
Vadybinės-profesinės kompetencijos Problemų sprendimas 

Analitinis mąstymas 
Informacijos rinkimas 
Mąstymas į priekį 
Abstraktus mąstymas 
Strateginis mąstymas 
Techninė patirtis 
Rezultatų siekimas 
Iniciatyva 
Verslo orientacija 
Naujovių skatinimas 
Orientacija į rezultatus 
Kruopštumas 
Ryžtingumas 
Verslo žinios 
Globali perspektyva 
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 Socialinės kompetencijos Vadovavimas kitiems 
Tikslo nustatymas 
Komandinio darbo 
skatinimas 
Įgaliojimų suteikimas 
Pokyčių valdymas 
Kitų ugdymas 
Veiklos valdymas 
Įvairovės skatinimas 
Bendravimas ir įtaka 
Dėmesys bendravimui 
Bendravimas žodžiu 
Bendravimas raštu 
Tarpusavio supratimas 
Įtaka kitiems 
Efektyvūs santykiai 
Orientacija į klientą 
Skatinanti parama 
Įtikinantis bendravimas 

Asmeninės kompetencijos ir savęs 
valdymo kompetencijos 

Pasitikėjimas savimi 
Streso valdymas 
Asmeninis patikimumas 
Lakstumas 

Šaltinis: Šarkiūnaitė, Čiutienė, (2004). Darbuotojų kompetencija – 
organizacijos konkurencingumą lemiantys veiksnys. Ekonomika.  

Nr. 67(2), p.18-25. 

Remiantis Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties 
reglamentu (2008), vadybos ir verslo administravimo studijų 
krypties koleginių studijų programas absolventai turi žinoti ir 
suvokti: ekonomikos ir vadybos pagrindus, esminių verslo 
administravimo sričių (rinkodara, finansai, operacijų valdymas, 
personalo valdymas) pagrindus, verslo infrastruktūrą; verslo, teisės 
pagrindus, strateginio valdymo pagrindus. Taip pat jis turi mokėti: 
įvertinti ekonominės-socialinės aplinkos veiksnių įtaką verslui; 
organizuoti įmonės ir organizacijos padalinio veiklas, formuluoti 
užduotis; priimti ir įgyvendinti valdymo sprendimus; organizuoti ir 
įvertinti personalo valdymo, rinkodaros, finansų, gamybos 
valdymo veiklas; komunikuoti su pavaldiniais, motyvuoti paval-
dinius; rinkti, apdoroti, kaupti ir analizuoti bei racionaliai naudoti 
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informaciją; atlikti tyrimus; naudotis bendrosios paskirties ir kai 
kuriomis specialiosiomis apskaitos kompiuterinėmis programomis. 
Šios srities specialistas turi gebėti: parengti produktų ar paslaugų 
rinkotyros ir rinkodaros planus; parengti organizacijos ar jos 
padalinio valdymo struktūrą, veiklos programą, apskaitos doku-
mentus; parengti verslo planą arba investicinį projektą; dirbti 
komandoje ir organizuoti pavaldinių darbą; analizuoti ir vertinti 
pavaldinių veiklą; efektyviai komunikuoti su pavaldiniais, 
vadovais ar išorės atstovais.  

Pristatant vadybos ir administravimo studijų kryptyje įgyjamas 
kompetencijas, bazinėmis pasirinktos VšĮ Lietuvos verslo kole-
gijoje vykdomos Verslo procesų vadybos ir Įstaigų ir įmonių 
administravimo studijų programos: 

Vykdant Verslo procesų vadybos studijų programą, sufor-
muluotos ir išskirtos vadybinės veiklos sritys ir kompetencijos 
pateiktos 3 lentelėje. 

3 lentelė 

Verslo procesų vadybos studijų programos veiklos sritys ir 
kompetencijos 

Vadybinės veiklos 
sritys 

Kompetencija 

Plačios paskirties bendrojo lavinimo žinios: žinios 
apie kitus mokslus: socialinius, humanitarinius bei 
šių mokslų sąsajas su vadyba. 
Žinoti apie įvairaus tipo įmonės steigimo Lietuvoje 
tvarką, verslo organizavimo formų įvairovę, 
antrepreneriškumo esmę. 
Žinoti apie įvairius komunikacijos tipus ir mo-
kėjimas analizuoti verslo įmonės veiklos galimybes, 
verslo plano struktūrą ir jo sudarymo metodiką. 
Gebėjimas suprasti verslą kaip sistemą, išmanyti ir 
parengti įstaigos veiklos planą, identifikuoti 
naujovių naudingumą. 

Gebėti kurti įmonę 

Panaudoti savo veikloje informacinių technologijų, 
sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes, 
dirbti su įvairiomis kompiuterinėmis programomis. 

 22



Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

Vadybinės veiklos 
Kompetencija 

sritys 
Naudotis teisės aktais, reglamentuojančiais 
pasirinktą veiklos sritį, parengti pareigybinius 
nuostatus, darbo vietos aprašymus, parengti sutartis, 
nuolat tobulinti savo veiklos kompetencijas. 
Žinoti rinkodaros komplekso elementus, rinkos 
tyrimo metodus, ūkio subjekto veiklos 
prognozavimą, strategijos kūrimo procesą bei 
konkurencingumo didinimo galimybes. 
Žinoti ūkio subjekto vidinę ir išorinę aplinką, jos 
kitimo tendencijas ir poveikį ūkio subjekto veiklai 
ir rezultatyvumui. 
Žinoti apskaitos modelį, apskaitinei informacijai 
keliamus reikalavimus ir principus, apskaitos 
registrus ir sąskaitų korespondencijos taisyklę, apie 
atsargų apskaitos būdus ir metodus. 
Atpažinti būtiniausią informaciją, rinkti, sisteminti 
ir analizuoti vadybinę informaciją, pasirinkti tyrimo 
metodus ir sudaryti tyrimo strategiją, atliekant 
rinkos tyrimus, parengiant ataskaitas. 
Įvertinti įmonės esamą padėtį, taikyti naujoves 
praktinėje veikloje. 
Tinkamai reaguoti į rinkos poreikių pokyčius 
priimant valdymo sprendimus, tirti rinką rinkodaros 
komplekse, naudoti tyrimo rezultatus, įmonės 
veiklai plėtoti. 

Gebėti atlikti rinkos 
tyrimą 

Savarankiškai organizuoti informacijos paiešką, 
rinkti pirminius ir antrinius duomenis 

Žinoti reikalavimus įmonės planui parengti, jo 
sudarymo tvarką ir formą, strategijos formavimo 
etapus ir mokėjimo taikyti įvairius metodus, verslo 
įmonės steigimo, organizavimo, reorganizavimo ir 
likvidavimo procedūros. 
Pasirinkti LR darbo įstatymus ir mokėti juos taikyti 
įmonės veikloje, suvokti informacijos svarbą verslo 
srityje, suvokti pokyčių svarbą verslo įmonės 
konkurentabilumui. 

Gebėti planuoti 
įmonės veiklą 

Pagrįsti rengiamus planus ekonomiškai, įvertinant 
turimus išteklius ir realias galimybes jiems įsigyti. 
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

Vadybinės veiklos 
Kompetencija 

sritys 
Užtikrinti veiklos kokybę, nustatyti verslo 
pranašumus ir konkurentabilumą, suvokti įstaigų ir 
įmonių organizacinių valdymo struktūrų ypatumus, 
vystymosi tendencijas ir perspektyvas. 
Planuoti ir organizuoti įstaigos įvairaus pobūdžio 
veiklą. 
Žinoti darbo saugos reikalavimus, darbuotojų 
atrankos metodus ir jos organizavimo procedūras, 
darbuotojų vadybos pagrindus, bendravimo ir 
bendradarbiavimo principus ir etikos principus, 
įmonės įvaizdžio kūrimo procesą. 
Žinoti šiuolaikines informacines technologijas ir jų 
taikymo galimybes, informacinės veiklos valdymą, 
įmonės veiklos dokumentavimą. 

Gebėti organizuoti 
įmonės (padalino) 
veiklą pagal verslo 
pobūdį 

Numatyti darbų atlikimo tvarką ir jų tarpusavio 
ryšius, identifikuoti esamą įstaigos būklę, atskleisti 
silpnąsias ir stipriąsias įstaigos puses, pristatyti 
įmonę už jos ribų. 
Pasirinkti tinkamą vadovavimo stilių, atpažinti 
įstaigos etinį klimatą, socialinę atsakomybę 
Gebėjimas formuluoti problemas ir užduotis 
pavaldiniams, verslo partneriams ir kitiems 
darbuotojams, susijusiems su šių problemų 
sprendimu 
Organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą įmonėje 
ir jos padaliniuose, parengti laisvų darbo vietų 
reklamą 
Taikyti įvairių problemų sprendimų metodus, 
pagrindžiant sprendimus ekonomiškais 
paskaičiavimais,  vertinti ir planuoti ekonominius 
išteklius, kontroliuoti jų naudojimą. 
Motyvuoti darbuotojus ir organizuoti jų profesinės 
veiklos įvertinimą, savarankiškai pasirinkti 
planuoti, organizuoti ir koordinuoti darbuotojų bei 
padalini veiklą siekiant užsibrėžtų tikslų, kurti 
įmonės įvaizdį. 

Gebėti vadovauti 
darbuotojams 

Komunikuoti su kolegomis, verslo partneriais, 
klientais raštu ir žodžiu, bendrauti derybose su 
užsienio partneriais, valdyti konfliktus. 
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

Vadybinės veiklos 
Kompetencija 

sritys 
Efektyviai komunikuoti žodžiu ir raštu gimtąja 
kalba ir užsienio kalba, ugdytis kalbos 
kompetenciją. 
Dirbti motyvuotoje komandoje, konstruktyviai 
bendradarbiaujant, atstovauti įstaigai. 
Priimti naujoves, pokyčius ir prisitaikyti prie 
novatoriškos veiklos. 
Jausti poreikį nuolat kelti dalykinę kvalifikaciją ir 
tobulėti, logiškai ir kritiškai mąstyti. 
Organizuoti personalo kvalifikacijos kėlimo 
mokymus. 
Būti versliam, kūrybiškam ir iniciatyviam.  
Suvokti mokesčių sistemą Lietuvoje, suvokti 
buhalterinės apskaitos principus ir taikyti juos 
praktikoje.  
Teikti informaciją, reikalingą ekonominei analizei 
ir valdymo sprendimams priimti, atpažinti 
vadybines problemas ūkio subjekto veikloje. 

 Gebėti kontroliuoti 
verslo būklę 

Valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir 
finansinius išteklius, sudaryti finansines prognozes, 
vesti pinigų judėjimo apskaitą, apskaičiuoti darbo 
užmokestį, apskaičiuoti mokesčius, nustatyti 
pajamas, sąnaudas, paskaičiuoti pelną. 
Žinoti finansinės analizės rūšis, finansinės 
prognozės sudarymo metodologiją, apsirūpinimo 
finansiniais, medžiaginiais, žmonių ir kitais 
ištekliais šaltinius, jų panaudojimo racionalumą ir 
jo didinimo galimybes. 
Analizuoti ir vertinti organizacijos ir versle bei jo 
aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus. 
Kritiškai mąstyti ir suprasti skirtingus argumentus, 
pateikiamus analizuojant organizacijų ir verslo 
veiklos problemas ir priimant sprendimus. 

Gebėti suprasti 
verslo plėtrą 

Įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, taikyti 
vadybos ir ekonomikos, taip pat kitų mokslų žinias 
organizacijų vadybai ir verslo organizavimui 
tobulinti. 
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

Vykdant verslo ir administravimo studijų krypties Įstaigų ir 
įmonių administravimo studijų programą, suformuluotos ir 
išskirtos vadybinės veiklos sritys, kompetencijos pateiktos 4 
lentelėje. 

4 lentelė 

Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos veiklos 
sritys ir kompetencijos 

Veiklos sritys Kompetencija 
I. Atskleidžiantys bendrąsias kompetencijas  
Tikslas – suteikti bendrųjų kompetencijų, reikalingų administravimo 
specialisto sėkmingai profesinei veiklai, atsižvelgiant į darbo rinkos 
poreikius, ir sukuriančių jo tolesnio asmeninio bei profesinio augimo 
prielaidas, taip pat užtikrinančių asmens sklandžią integraciją į 
organizaciją ir visuomenę.  

Apibūdins įvairius informacijos šaltinius ir 
duomenų gavimo būdus. 
Apibūdins šiuolaikines informacines 
technologijas ir jų taikymo galimybes.  

Gebės rasti informaciją, 
ją kaupti, saugoti ir 
apdoroti naudojantis 
šiuolaikinėmis 
informacinėmis 
technologijomis 

Savarankiškai dirbs su įvairiomis 
kompiuterinėmis programomis, 
organizuodami informacijos kaupimą, 
apdorojimą, tvarkymą, saugojimą ir 
pateikimą. 
Pritaikys duomenų grupavimo, sisteminimo 
principus ir analizės metodus. 
Atliks matematinius ir statistinius 
skaičiavimus, supras jų esmę. 

Gebės sisteminti ir 
analizuoti 

Paaiškins, interpretuos ir apibendrins gautus 
analizės rezultatus. 
Žinos taisyklingos lietuvių ir anglų kalbos 
reikalavimus.  
Mokės panaudoti inovatyvią komunikacinę 
techniką, informacines komunikacines 
technologijas ir sistemas. 

Gebės veiksmingai 
komunikuoti žodžiu ir 
raštu gimtąja ir užsienio 
kalbomis  

Apibūdins efektyvios komunikacijos ir 
konstruktyvaus bendravimo su kolegomis, 
partneriais, klientais, žiniasklaida,  kitais 
suinteresuotais asmenimis (jų grupėmis) 
principus.  
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

Veiklos sritys Kompetencija 
Paaiškins, kaip parengti vidinę ir išorinę 
organizacijos dokumentaciją vadovaudamiesi 
dalykinės rašytinės komunikacijos taisyklėmis 
ir principais.  
Parengs žodinius ir rašytinius pristatymus, 
ataskaitas, pranešimus, atstovaudami 
organizacijos arba viešajam interesui.  
Paaiškins pagrindinius individualaus ir  
komandinio darbo ypatumus, jų efektyvinimo 
prielaidas.  
Apibūdins, kaip suformuoti ir valdyti 
darbuotojų komandą.  
Apibūdins konfliktų prevencijos metodus ir 
priemones, konfliktų valdymo strategijas.  
Turės suformuotą atsakingą požiūrį į 
vykdomą veiklą, aplinką bei jos tausojimą. 
Apibūdins pilietiškumo ir bendruomeniškumo 
svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. 

Gebės dirbti 
savarankiškai ir 
komandoje, prisiimti 
asmeninę, 
korporatyvinę, pilietinę 
bei socialinę 
atsakomybę 

Rezultatyviai dirbs individualiai ir 
komandoje, realioje darbo aplinkoje tinkamai 
atliks skirtas užduotis. 
Apibūdins asmenybės adaptacijos metodus  ir 
technikas, taikomas kaitos sąlygomis. 
Paaiškins žinių ir inovacijų vadybos sampratą, 
inovacijų reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje. 
Nustatys svarbiausius pokyčius socialinėje-
kultūrinėje ir verslo aplinkoje. 
Apibūdins pasipriešinimą pokyčiams ir jo 
mažinimo būdus verslo įmonėje ir 
organizacijoje. 

Gebės prisitaikyti prie 
dinamiškos aplinkos, 
inicijuoti pažangos 
procesus ir pozityvias 
permainas  

Apibūdins naujų idėjų generavimo būdus ir 
metodus. 
Turės suformuotą pozityvią nuomonę apie 
verslą ir verslumą. 
Turės tolerancijos neapibrėžtumui: nebijos 
imtis iniciatyvos, pasižymės atvirumu naujai 
patirčiai. 

Gebės būti versliu, 
iniciatyviu, kūrybišku, 
turės lyderiui būdingų 
savybių  

Atpažins savyje ir kituose asmenyse lyderio 
savybes. 
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

Veiklos sritys Kompetencija 
Turės samprotavimo, diskutavimo ir 
debatavimo įgūdžių. 
Išsakys savo nuomonę remiantis mokslo 
žiniomis ar praktinės veiklos patirtimi, pateiks 
logiškus argumentus.  
Kritiškai mąstydami identifikuos pozityvias ir 
negatyvias nagrinėjamo reiškinio puses. 

Gebės logiškai ir 
kritiškai mąstyti,  
adekvačiai vertinti 
situaciją ir save, 
pasižymės objektyvia 
saviverte 

Turės savo asmenybės pažinimo įgūdžių. 
Apibūdins pagrindines administravimo ir kitų 
socialinių mokslų teorijas. 

Gebės efektyviai taikyti 
administravimo ir kitų 
socialinių mokslų teoriją 
praktikoje 

Teorines žinias adaptuos ir pritaikys 
praktinėje veikloje. 
Apibūdins pagrindinius profesinei veiklai 
keliamus reikalavimus. 
Paaiškins asmeninio efektyvumo didinimo 
alternatyvas, saviugdos, savišvietos ir tolesnio 
profesinio tobulinimosi kryptis ir būdus. 

Gebės mokytis, nuolat 
tobulinti save kaip 
asmenybę ir kaip 
specialistą  

Turės mokymosi iš patirties per refleksiją ir 
veikimą įgūdžių (pagal metodą „Mokymasis 
per veiklą“) 
Apibūdins pasaulyje vykstančius 
globalizacijos procesus ir pagrindinius jų 
poveikio aspektus.  
Apibūdins savo nacionalinį identitetą, 
pagrindinius šalių (jų grupių) socialinius, 
ekonominius ir kultūrinius skirtumus. 
Apibūdins tarptautinės darbo rinkos 
ypatumus, tarptautinių darbo organizacijų 
paskirtį. 

Gebės dirbti 
tarptautinėje bei 
daugiakultūrėje 
aplinkoje, 
bendradarbiauti su 
įvairių kultūrų atstovais 

Paaiškins tarptautinio verslo organizavimo 
principus ir tarptautinės socialinės 
partnerystės ypatumus.  

II. Atskleidžiantys dalykines (specialiąsias profesines) kompetencijas 
Tikslas – suteikti specialiųjų profesinių kompetencijų, užtikrinančių 
išsamių administravimo ir kitų socialinių mokslų žinių įgijimą, jų 
supratimą, išvystytus gebėjimus, leidžiančius organizuoti aukšto lygio 
profesinio pasirengimo reikalaujančią praktinę veiklą, joje demons-
truojant gebėjimus veikti savarankiškai, priimti sprendimus, planuoti 
veiklą, vadovauti, prisiimti atsakomybę už savo ir kitų darbuotojų veiklos 
rezultatus.  
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

Veiklos sritys Kompetencija 
Apibūdins įmonių, organizacijų, įstaigų 
klasifikacijas, rūšis ir tipus. 
Paaiškins pagrindines sąvokas, vartojamas 
apibūdinant bei vertinant verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios įstaigos veiklą bei 
atskiras veiklos funkcines sritis. 
Paaiškins teorijas, koncepcijas, dėsnius, 
principus, aktualius  verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios įstaigos veikloje. 
Apibūdins pagrindinius mikroekonominius ir 
makroekonominius reiškinius ir procesus, jų 
kitimą įtakojančius veiksnius. 
Apibūdins metodus, vertinimo kriterijus, 
kokybinius ir kiekybinius rodiklius, 
naudojamus tiriant verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios įstaigos veiklą. 
Paaiškins politinės sistemos funkcionavimo 
principus, pagrindinių politinės sistemos 
elementų paskirtį ir jų tarpusavio sąveikas. 
Paaiškins valstybės ir savivaldybės institucijų, 
valstybinių ir viešųjų organizacijų paskirtį, jų 
veiklos ypatumus. 

Supras teoriją, 
atskleidžiančią verslo 
įmonę ar valstybinę ir 
viešąją įstaigą kaip 
savitą sistemą bei 
socialinį ekonominį 
konstruktą  

Apibūdins valstybės tarnybos sampratą, 
valstybės tarnybos rūšis. 
Apibūdins įvairių bendrojo lavinimo dalykų 
žinių reikšmę, jų pritaikymo galimybes 
profesinėje veikloje.  

Supras plačios paskirties 
bendrojo lavinimo žinių 
sąsajas su verslo įmonės 
ar valstybinės ir 
viešosios įstaigos 
administravimo teorija ir 
praktika  

Nagrinėjamą  reiškinį ar procesą įvertins 
remdamiesi daugiadisciplininiu požiūriu ir 
demonstruodami skirtingų kontekstų 
supratimą. 
Apibūdins verslo situaciją šalyje ir 
tendencijas, viešojo administravimo 
sektoriaus raidą, reformas ir jų tikslingumą. 

Žinos verslo ir viešojo 
administravimo sektorių 
aktualijas ir tendencijas 
Lietuvoje ir užsienio 
šalyse 

Pateiks pagrįstų įžvalgų apie verslo ir viešojo 
administravimo sektorių perspektyvas. 

Gebės teisingai planuoti 
verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios 

Apibūdins įmonės ar organizacijos veikloje 
reikalingus išteklius, pagrindinius 
apsirūpinimo jais šaltinius. 
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

Veiklos sritys Kompetencija 
Paaiškins efektyvaus išteklių naudojimo 
prielaidas ir principus įmonės ar organizacijos 
veikloje. 
Paaiškins organizacijos strateginio planavimo 
proceso esmę, verslo plano sudarymo 
principus. 
Apibūdins valstybės ir savivaldybių biudžetų 
sudarymo principus. 
Įvertins finansinių, materialiųjų ir žmoniškųjų 
išteklių poreikį įmonės ar organizacijos 
veikloje.  

įstaigos veiklą bei 
atskiras veiklos 
funkcines sritis 

Parengs naujo verslo planą (atskirų veiklos 
funkcinių sričių planus), verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios įstaigos veiklos 
tobulinimo planą. 
Apibūdins verslo įmonės ar viešosios 
organizacijos steigimo, organizavimo, 
reorganizavimo ir likvidavimo procedūras. 
Apibūdins verslo įmonės ar valstybinės ir 
viešosios įstaigos veiklą reglamentuojančius 
teisės aktus. 
Pagal galiojančius reikalavimus dokumentuos 
verslo įmonės ar valstybinės ir viešosios 
įstaigos (padalinio) veiklą, parengs tradicinius 
ir elektroninius dokumentus bei 
korespondenciją. 
Paaiškins, kaip efektyviai valdyti verslo 
įmonės, valstybinės ir viešosios įstaigos ar jos 
padalinio veiklos vidinę ir išorinę informaciją 
ir dokumentus, organizuoti dokumentų 
apyvartą.  
Apibūdins pagrindines vadovavimo teorijas, 
modernius valdymo modelius, principus ir 
koncepcijas bei jų taikymo verslo įmonėje ar 
valstybinėje ir viešojoje įstaigoje galimybes. 

Gebės tinkamai 
organizuoti verslo 
įmonės ar valstybinės ir 
viešosios įstaigos veiklą 
bei atskiras veiklos 
funkcines sritis 

Apibūdins įmonės ar organizacijos veikloje 
naudojamų išteklių kontrolės rūšis ir 
mechanizmą, finansinių ataskaitų sudarymo 
principus.  
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

Veiklos sritys Kompetencija 
Paaiškins, kaip teisingai organizuoti personalo 
paiešką, atranką, samdą, motyvavimą, 
mokymą ir ugdymą, karjeros planavimą, 
vertinimą, kontrolę verslo įmonėje ar 
valstybinėje ir viešojoje įstaigoje. 
Apibūdins, kaip užtikrinti darbuotojų saugą ir 
sveikatą verslo įmonėje ar valstybinėje ir 
viešojoje įstaigoje. 
Paaiškins darnaus vystymo koncepcijos ir 
principų taikymo galimybes verslo įmonėje ar 
valstybinėje ir viešojoje įstaigoje. 
Paaiškins pagrindinius verslo įmonės ir 
biudžetinės įstaigos apskaitos principus.  
Apibūdins, kaip rengti ir tvarkyti personalo 
dokumentaciją (įforminti darbuotojų 
priėmimo, darbo veiklos, kvalifikacijos ir 
karjeros, atleidimo iš darbo procedūras, 
personalo darbo laiko apskaitą, darbuotojų 
teises, pareigas, įgaliojimus bei atsakomybę). 
Apibūdins valstybės ir savivaldybės biudžeto 
išlaidų valdymą ir kontrolę.  
Apibūdins e-verslo organizavimo ir 
administravimo principus. 
Apibūdins, kaip sudaryti vadovui palankias 
darbo sąlygas, koordinuoti vadovo 
darbotvarkę, skirstyti vadovo įpareigojimus ir 
kontroliuoti jų vykdymą, organizuoti 
priėmimus, susirinkimus, posėdžius, juos 
protokoluoti. 
Paaiškins, kaip tinkamai administruoti ir 
koordinuoti įvairaus pobūdžio projektus. 
Apibūdins verslo įmonės, valstybinės ir 
viešosios įstaigos (padalinio) įvaizdžio 
formavimo būdus ir priemones, reklaminės 
informacijos sklaidą  ir viešuosius ryšius. 
Paaiškins, kaip organizuoti kasdienį verslo 
įmonės, įstaigos ar padalinio darbą.  

Gebės vykdyti 
taikomuosius ir 

Atsižvelgiant į tyrimo objektą sudarys tyrimo 
strategiją.  

 31



Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

Veiklos sritys Kompetencija 
Tinkamame kontekste panaudos pagrindinius 
retrospektyvinės ir perspektyvinės analizės 
metodus. 
Savarankiškai organizuos, koordinuos ir 
vykdys duomenų rinkimą, tikslingai 
panaudodami pirminių ir antrinių duomenų 
rinkimo būdus. 
Įvertins pagrindinius verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios įstaigos veiklą ar 
funkcinę sritį bei jos racionalumą 
indikuojančius rodiklius. 

fundamentaliuosius 
tyrimus, kompleksiškai 
vertinti verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos veiklą 

Vadovaujantis daugiadimensiniu požiūriu 
išanalizuos verslo įmonės, valstybinės ir 
viešosios įstaigos veiklą ar funkcinę sritį. 
Apibūdins pagrindines verslo įmonės ir 
organizacijos aplinkos komponentes. 
Nustatys verslo įmonės ar valstybinės ir 
viešosios įstaigos veiklą įtakojančius 
kontroliuojamus ir nekontroliuojamus 
veiksnius. 
Identifikuos verslo įmonės ar valstybinės ir 
viešosios įstaigos silpnąsias ir stipriąsias 
puses, su pokyčiais aplinkoje susijusias 
potencialias grėsmes ir galimybes.  

Gebės vertinti aplinkos 
bei jos veiksnių poveikį 
verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos veiklai ir 
rezultatams, priimti 
sprendimus, 
atsižvelgiant į aplinkos 
pokyčius 

Prognozuos aplinkos pokyčių poveikį verslo 
įmonės ar valstybinės ir viešosios įstaigos 
veiklai ir jos rezultatams. 
Numatys verslo įmonės ar valstybinės ir 
viešosios įstaigos veiklos ar tam tikros 
funkcinės srities tobulinimo bei 
racionalizavimo veiksmus. 

Gebės priimti veiklos 
bei tam tikros funkcinės 
srities racionalizavimo 
sprendimus verslo 
įmonėje ar valstybinėje 
ir viešojoje įstaigoje 

Pagrįs identifikuotų problemų verslo įmonės 
ar valstybinės ir viešosios įstaigos (padalinio) 
veikloje galimus sprendimo būdus. 

 

VšĮ Lietuvos verslo kolegijoje atliekant neformaliuoju ir 
savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų įskaitymą 
vadovaujamasi Kolegijos Akademinės tarybos patvirtintu studijų 
krypties ar šakos kompetencijų aprašu. Studijų krypčių 
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kompetencijų aprašus rengia atitinkamos katedros, kuruojančios 
tam tikros studijų programos vykdymą. Neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo pagrindu laikomos 
atitinkamoje studijų programoje numatytos kompetencijos – studijų 
rezultatai. Remiantis aukščiu minėtais dokumentais, gali būti 
įskaityta iki 50 proc. studijų kreditų apimties pagal atitinkamą 
studijų programą.  
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III. VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ 
KRYPTIES NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO 
PROCEDŪROS ETAPAI IR KRITERIJAI 

Anot Bjornavold (2009), mokymosi pasiekimų pripažinimas – 
tai kompetentingos institucijos patvirtinimas, kad individualūs 
formaliojo, neformaliojo ar savaiminio mokymosi aplinkoje įgyti 
mokymosi pasiekimai buvo įvertinti vadovaujantis iš anksto 
numatytais kriterijais. 

Vertinimas – tai metodų ir procedūrų, taikomų vertinti 
kandidato mokymosi pasiekimus (žinias, mokėjimus, įgūdžius, 
vertybines nuostatas), visuma. Neformalaus ir savaiminio moky-
mosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas aukštojoje mokykloje 
vykdomas tik tuo atveju, jei siekiama tos aukštosios mokyklos 
pagrindinių studijų dalykų pripažinimo. Šiuo atveju kandidatas gali 
rinktis iš dviejų galimybių: 

1. Toliau studijuoti pasirinktos aukštosios mokyklos Verslo 
procesų vadybos ir Įstaigų ir įmonių administravimo studijų 
programose. 

2. Prašyti aukštosios mokyklos pripažinti tik tam tikrus Verslo 
procesų vadybos ir Įstaigų ir įmonių administravimo programų 
studijų dalykus. 

Vertinimas yra integruota ir nuolatos planuojama mokymo ir 
mokymosi proceso dalis. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimų vertinimo procedūra vykdoma nuosekliais žingsniais ir 
etapais, kurių metu atliekamos tam tikros funkcijos ir veiksmai, 
reikalingi kandidato mokymosi pasiekimams nustatyti ir vertinti.  

Neformaliojo ir mokymosi savaiminiu būdu pasiekimų 
vertinimas bei pripažinimas vyksta formaliojo švietimo sistemoje 
neatsiejamai nuo Kolegijos veiklos sistemos remiantis VšĮ Vakarų 
Lietuvos verslo kolegijos Akademinės tarybos 2011 m. gegužės 25 
d. nutarimu Nr. 1.32-10 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašu ir grindžiamas 
šiais principais: 
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Prieinamumo principas. Kandidatas gali siekti, kad neforma-
liuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytos kompetencijos būtų 
vertinamos ir pripažįstamos, neatsižvelgiant į jų įgijimo būdą. 
Prieinamumas suprantamas kaip lygių galimybių užtikrinimas, 
vertinimo procedūros kandidatui išaiškinimas ir galimų vertinimo 
rezultatų aptarimas. 

Lankstumo principas. Vertinimo ir pripažinimo tvarka leidžia 
įvertinti kandidato neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas 
kompetencijas, neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jos buvo įgytos, 
sudaromos galimybės kandidatui patekti į aukštojo mokslo sistemą 
iš įvairios aplinkos: praktinės veiklos, institucijos, vykdančios 
neformalųjį švietimą, kitos valstybės, pasirenkant kurią nors iš 
Kolegijoje vykdomų tolimesnių studijų formų. 

Skaidrumo ir objektyvumo principas. Kandidato neformaliuoju 
ir savaiminio mokymosi būdu įgytos kompetencijos vertinamos 
derinant ir jungiant įvairius vertinimo metodus, tuo išvengiant 
ekspertų (vertintojų) subjektyvumo. Kandidatui suteikiama grįžta-
moji informacija apie priimtą sprendimą ir sudaroma galimybė 
teikti apeliaciją. 

Prilyginimo principas. Neformaliuoju ar savaiminio mokymosi 
būdu įgytos kompetencijos vertinamos pagal atitinkamoje studijų 
programoje aprašytus studijų rezultatus. 

Savanoriškumo principas. Kandidatas, savanoriškai apsispren-
dęs dalyvauti vertinimo procese, pateikia dokumentus, liudijančius 
neformaliuoju ar savaiminiu mokymosi būdu įgytas kompetencijas: 
pažymėjimus, darbdavių atsiliepimus, projektus, savianalizes, 
vaizdo ar garso įrašus, darbų pavyzdžius ir kt. ir atsako už 
dokumentų originalumą. 

Kolegijoje atliekamo kandidato kompetencijų, įgytų neforma-
liuoju ar savaiminio mokymosi būdu, vertinimo procedūrą sudaro 
tokie etapai: informavimo, konsultavimo, vertinimo ir sprendimo 
priėmimo. Pagrindiniai etapai yra pavaizduoti 2 pav. 
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ETAPAI 

1. Informavimas 

3. Vertinimas 

4. Sprendimo 
priėmimas (įvertinimas) 

 Kandidatas supažindinamas su vertinimo principais, procedūra, 
vertinimo sąlygomis, galimais vertinimo rezultatais, individualius 
poreikius atitinkančiomis studijomis.  

 Kandidatas apsisprendžia dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje. 

2. Konsultavimas 

 Kandidatas pasirengia vertinimo procedūrai konsultuojamas grupėje 
arba individualiai.  

 Kandidatui detaliai pristatoma kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
procedūra ir paaiškinama, kaip parengti kandidato neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įrodymų rinkinį (aplanką), kaip 
pasirengti vertinamajam pokalbiui ar kitais metodais atliekamam vertinimui. 

 Analizuojami kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 
įgytų kompetencijų įrodymai ir taikomais įvairiais vertinimo metodais 
nustatoma kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
kompetencijų ir studijų rezultatų atitiktis bei šios atitikties apimtis. 

 Nustatoma, ar pakanka kandidato pateiktų įrodymų pagrįsti jo įgytas 
kompetencijas ir (arba) kurie studijų dalykai ar moduliai yra įskaitomi.  

 Sprendimą dėl pripažįstamų kandidato kompetencijų ir (arba) įskaitomų 
studijų dalykų ar modulių priima vertintojas ar vertinimo komisija. 

2 pav. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo etapai 

Šaltinis: LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-2319  
„Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijų 
patvirtinimo“ 

 

Vertinimu siekiama vertinti ir pripažinti teisę studijuoti pagal 
Kolegijoje vykdomą vieną ar kitą vadybos ir administravimo 
studijų krypties studijų programą, laikyti egzaminą eksternu, 
pripažinti neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimus, įgytus 
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kitoje nei formaliojo švietimo aplinkoje, ginti Baigiamąjį darbą 
ar/ir laikyti Baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą ir įgyti vadybos ir 
administravimo studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinį 
laipsnį ir administratoriaus ar vadybininko kvalifikaciją. 

VšĮ Lietuvos verslo kolegijoje veikianti Neformalaus ir 
savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo 
procedūra pateikta 1 priede. 

Informavimo etapas skirtas supažindinti kandidatą su vertinimo 
procedūra, vertinimo principais, kriterijais, galimais vertinimo 
rezultatais (kvalifikacijos pripažinimu, atskirų kompetencijų 
pripažinimu, galimybėmis tęsti aukštojo mokslo studijas, kvalifi-
kacijos ar kompetencijos nepripažinimu ir pan.). Informavimo 
etape laikomasi informacijos prieinamumo, lygių galimybių užti-
krinimo, aiškumo principų. Informavimo etape: 

 kandidatas pasirenka Verslo procesų vadybos ar Įstaigų ir 
įmonių administravimo studijų programą;  

 kandidatas pateikia prašymą Kolegijos direktoriaus vardu 
dėl neformaliai ar savaiminio mokymosi būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimo (2 priedas). Kandidatas prašymą 
apie neformaliai ar savaiminio mokymosi būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimą gali pateikti ir elektroniniu būdu 
(3 priedas). 

 kandidatas nukreipiamas į atitinkamą katedrą, kuruojančią 
kandidato pasirinktą studijų programą; 

 katedros vedėjas informuoja kandidatą apie vertinimo 
procedūras, vertinimo principus, kriterijus, galimus 
vertinimo rezultatus, pildo Neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo pokalbio 
protokolą (4 priedas). 

Informavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai atspindėti 5 
lentelėje. 
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5 lentelė 

Informavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Informacijos prieinamumas Išplėtota informavimo sis-
tema: Kolegijos svetainėje, 
socialiniuose tinkluose 

2. Informacijos sklaida pasiekimų 
vertinimu ir kompetencijų 
pripažinimu suinteresuotoms 
grupėms  

Informavimo sistemoje daly-
vauja socialiniai partneriai, 
dalininkai 

3. Geografinė aprėptis  Informacija prieinama 
visuose šalies regionuose, 
ypač Vakarų ir Šiaurės 
Lietuvos regionuose 

4. Lygių galimybių užtikrinimas Užtikrinamos lygios sąlygos 
gauti informaciją pagal lytį, 
amžių ir kt. grupes 

5. Informacijos struktūra ir 
aiškumas  

Aiškiai apibrėžti vertinimo 
proceso etapai, aiški termi-
nologija, kurios skelbiamos 
viešai. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos  
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimui (2009). 
 

Konsultavimo etapas. Šiame etape Kandidatas konsultavimo 
metu pasirengia vertinimo etapui. Konsultantas kandidatui 
paaiškina, koks yra jo indėlis į vertinimo procedūrą, kokiais 
kriterijais bus vadovaujamasi vertinant, kokia pati vertinimo 
procedūra, ypač akcentuojami neformaliuoju ar mokymosi 
savaiminiu būdu pasiekimų įrodymai, analizuojamas jų atitikimas 
pasirinktos studijų programos studijų rezultatams. Konsultavimo 
etape laikomasi konsultavimo tikslumo, tikslingumo, aiškumo, 
konfidencialumo, sistemiškumo principų. 

Konsultavimas gali būti atliekamas individualiai ar grupėje. 
Kandidatas pasirenka jam priimtiną konsultavimo ir vertinimo 
būdą. Aptariamas ir sudaromas konsultavimo tvarkaraštis. 
Suderinama ir nustatoma vertinimo/ekspertų komisijos posėdžio 
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data. Apsisprendimą dėl konsultavimo ir vertinimo kandidatas pri-
ima pasirašydamas nustatytos formos sutartį (5 priedas).  

Konsultacijos metu konsultantas kandidatui suteikia pagalbą, 
rengiant kompetencijas liudijančių dokumentų, įrašų aplanką, 
mokymosi pasiekimų aplanką, konsultantas pataria, kokia seka 
sudėti dokumentų, pažymėjimų ir kitų dokumentų kopijas, jei 
reikia, paprašo pristatyti papildomus dokumentus (6 priedas). 
Konsultavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai pateikti 6 
lentelėje. 

6 lentelė 

Konsultavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Konsultavimo tikslingumas 
ir aiškumas 

Suteikiama aiški informacija apie 
pačią vertinimo procedūrą, 
atsižvelgiant į turimus pasiekimų 
įrodymus, t.y. atlikus aplanko 
įvertinimą. 

2. Konsultavimo rezultatų 
konfidencialumas 

Konsultacijos vykdomos 
individualiai, ir jokia informacija 
apie kandidatą nėra viešinama 

3. Konsultavimo eigos ir 
rezultatų sisteminimas 

Informacija apie konsultavimo 
eigą ir rezultatus saugoma 
dokumentuojant, įrašant 
komentarus ir pan. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos 
 neformaliojo  ir savaiminio mokymosi pripažinimui (2009). 

 
Vertinimo etapas. Šio etapo metu analizuojami kandidato 

mokymosi pasiekimų įrodymai, pateikti mokymosi pasiekimų 
aplanke ir nustatomi, ar/kaip jie atitinka Verslo procesų vadybos ar 
Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programose apibrėžtus 
studijų rezultatus (vadybos ir administravimo studijų kryptyje). 
Aplanką sudarančių dokumentų sąrašo pavyzdys pateiktas 7 priede. 
Vertinant mokymosi pasiekimų aplanko turinį, atsižvelgiama į tai, 
ar pakanka įrodymų norimoms kompetencijoms pagrįsti, ar jie yra 
autentiški, t. y., ar tiksliai atspindi kandidato turimas faktines žinias 
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ir gebėjimus (8 priedas). Vertinimo pasiekimų aplanko Jeigu mo-
kymosi pasiekimų aplanke pateiktų įrodymų nepakanka kandidato 
norimoms kompetencijoms pagrįsti, vertintojas(ai) /ekspertas(ai) 
naudoja kitus vertinimo metodus. Tai gali būti pokalbis su 
atitinkamos srities specialistu, testai (žodžiu, raštu), praktinės 
užduotys, praktinės veiklos stebėjimas, refleksijų analizė ir kt. 
Vertinimo etape vertinimo metodai gali būti įvairūs ir parenkami 
tokie, kurie leidžia nustatyti kuo daugiau kandidato mokymosi 
pasiekimų ir susidaryti išsamų jo kompetencijų vaizdą. Vertinimo 
etape vertintojas(ai)/ ekspertas(ai) vadovaujasi objektyvumo, 
pagrįstumo, patikimumo, praktiškumo, konfidencialumo principais. 
Vertinimo procesas vyksta sekančiais etapais: 

 direktoriaus įsakymu sudaroma vertintojų/ekspertų 
komisija; 

 vertintojai/ekspertai analizuoja pateiktų dokumentų turinį; 
 vertintojai/ekspertai priima sprendimą, kokius metodus 

taikyti kandidato kompetencijoms vertinti; 
 vykdomas vertinimas taikant vertintojų/ekspertų parinktus 

metodus; 
 nustatomos kandidato kompetencijos; 
 lyginamos nustatytos kandidato kompetencijos su atitin-

kamos studijų programos studijų rezultatais; 
 vertintojai/ekspertai parengia įvertinimo ataskaitas ir 

informuoja kandidatą apie rezultatus ir komisijos 
sprendimą. 

Vertinimo metu vadovaujamasi kokybiniais kriterijais ir 
apibrėžtais rodikliais (7 lentelė). 
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7 lentelė 

Vertinimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Įrodymų pakankamumas Kandidato pateikti dokumentai, įrodan-
tys turimas žinias ir gebėjimus, yra 
tinkami ir pakankami 

2. Vertinimo priemonių 
pagrįstumas 

Pasirinktos vertinimo priemonės leidžia 
įvertinti kandidato turimas žinias ir 
gebėjimus, kurie ir yra vertinami pagal 
kompetencijas, atspindėtas Verslo pro-
cesų vadybos ar Įstaigų ir įmonių 
administravimo studijų programų stu-
dijų rezultatuose. 

3. Vertinimo procedūrų 
praktiškumas 

Vertintojų skaičius ir laikas vertinimui 
skiriamas optimalus, įvertinant kandi-
dato galimą stresą ir susikaupti reika-
lingą laiką. 

4. Vertinimo metodų 
patikimumas 

Atliekant tas pačias užduotis (jei tes-
tuoja kiti vertintojai) gaunami tie patys 
ar panašūs rezultatai. 

5. Vertinimo 
daugiafunkciškumas 

Kandidato vertinimo rezultatai nekore-
guojami, tačiau numatomos individua-
lios galimybės mokytis, sudaromas 
individualus mokymosi planas, apta-
riamos kelios galimų aukštojo mokslo 
studijų formos alternatyvos. 

6. Vertinimo aplinkos 
saugumas ir 
komfortabilumas 

Pateikiama kandidatui aiški informacija 
apie vertinimui skiriamą laiką, vietą, 
sąlygas, vertinimo metodus. Sukuriama 
gera vertinimo aplinka, mažinanti kan-
didato galimą stresą. 

7. Vertinimo informacijos 
konfidencialumas 

Informacija apie vertinimo rezultatus 
yra konfidenciali ir prieinama tik už 
vertinimą atsakingiems darbuotojams. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos  
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimui. (2009). 
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Sprendimo priėmimas – baigiamasis vertinimo procedūros 
etapas. Sprendimą apie tai, kokios kandidato kompetencijos yra 
pripažįstamos, priima vertintojas ir/ar vertinimo ekspertų komisija. 
Nustatytos kompetencijos formalizuojamos atitinkamais dokumen-
tais: Mokymosi pasiekimų įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortele (9 
priedas), kurią tvirtina Kolegijos direktoriaus pavaduotojas 
studijoms. Jei kandidatas siekia įgyti daugiau kompetencijų ir 
kvalifikaciją, direktoriaus įsakymo pagrindu gali būti parengiamas 
individualus mokymosi planas ir kandidatas gali rinktis tik tuos 
Verslo procesų vadybos ar Įstaigų ir įmonių administravimo studijų 
programos modulius ar dalykus, kurių trūksta norimoms 
kompetencijoms ar kvalifikacijai įgyti. Sprendimo priėmimo etape 
laikomasi objektyvumo, skaidrumo, lygių galimybių principų. 
Sprendimo priėmimo etapas grindžiamas kokybiniais kriterijais ir 
rodikliais, nurodytais 8 lentelėje. 

8 lentelė 

Sprendimo priėmimo etapo kokybiniai kriterijai ir 
rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Vertinimo rezultatų 
skaidrumas  

Vertinimo rezultatai aiškiai suprantami 
kandidatui  

2. Galimybių studijuoti 
užtikrinimas 

Užtikrinama, kad kandidato mokymosi 
pasiekimų įrodymai būtų tiesiogiai susiję 
su tam tikros Verslo procesų vadybos ar 
Įstaigų ir įmonių administravimo studijų 
programos rezultatais. Numatytos 
galimybės baigti programą ir pasiekti 
numatytus studijų rezultatus ar 
numatytos individualios mokymosi 
galimybės (sudaromas individualus 
mokymosi planas). 

3. Sprendimo 
objektyvumas 

Objektyvus sprendimas paremtas kelių 
vertintojų (ekspertų komisijos) išvada, 
kuri pagrįsta kandidato pasiekimų 
įrodymais. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos neformaliojo ir 
 savaiminio mokymosi pripažinimui. 2009. 
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Vertinimo komisijai svarbu suteikti grįžtamąją informaciją apie 
galutinį sprendimą. Priėmus sprendimą, kandidatui paaiškinama, 
kas lėmė vienokį ar kitokį ekspertų komisijos vertinimo sprendimą, 
kokias klaidas kandidatas padarė atlikdamas, tarkime, praktinę 
užduotį ar teorinių žinių patikrinimo testą. 

Remiantis LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-2319 
„Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose 
rekomendacijų patvirtinimo“ sprendimas dėl kandidato 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 
įvertinimo gali būti teigiamas, iš dalies teigiamas ir neigiamas: 

1. Priėmus teigiamą sprendimą, kandidato neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos patvirtinamos 
atitinkamu dokumentu, o jei kandidatas siekia įgyti aukštojo 
mokslo kvalifikaciją, suteikiamas tam tikras Verslo procesų 
vadybos ar Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programų 
studijų kreditų skaičius ir įskaitomi tam tikri studijų dalykai ar 
moduliai. 

2. Priėmus iš dalies teigiamą sprendimą, kandidatui suteikiama 
galimybė per nustatytą laiką pateikti papildomus kompetencijų 
įrodymus ir (arba) kandidato kompetencijos vertinamos papildo-
mais metodais. 

3. Priėmus neigiamą sprendimą, kandidato neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos nėra pripa-
žįstamos lygiavertėmis Verslo procesų vadybos ar Įstaigų ir įmonių 
administravimo studijų programų reikalavimams. 

Jei kandidatas nesutinka su sprendimu dėl neformaliu ar 
savaiminiu mokymosi būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo, jis 
turi teisę pateikti apeliaciją aukštosios mokyklos vadovui, kuris 
kandidato apeliacijai išnagrinėti sudaro apeliacinę komisiją. 

Kandidatų apeliacijos nagrinėjamos laikantis aukštosios moky-
klos nustatytos apeliacijų nagrinėjimo tvarkos, kurioje be kitų 
sąlygų numatyti kandidatų apeliacijų nagrinėjimo terminai ir 
kandidatų informavimo apie priimtus sprendimus būdai. 
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IV. NEFORMALIU IR SAVAIMINIU MOKYMOSI 
BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VADYBOS IR 

ADMINISTRAVIMO SRITYJE VERTINIMO 
METODAI 

Vertinant neformaliu ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas 
turi būti parinkti išsamiausiai kandidato mokymosi pasiekimų 
situaciją atskleidžiantys vertinimo metodai. Konkrečių vertinimo 
metodų pasirinkimą lemia vertinimo strategija. Simonaitienė 
(2008), išskiria šias keturias esmines vertinimo strategijas:  

 pasyvaus vertinimo strategija – kurios tikslas yra įvertinti 
kompetenciją pačiam individui aktyviai nedalyvaujant. 
Taikomi testavimo metodai, apklausa. Tačiau šiuo būdu 
nustatomas daugiau turimos kvalifikacijos, o ne 
kompetencijos lygis; 

 aktyvaus vertinimo strategija - šios strategijos tikslas yra 
įvertinti kompetencijas jį aktyviai įtraukiant į vertinimo 
procesą. Iš pradžių gali būti taikomi kiekybiniai metodai, 
tačiau vėliau jie derinami su įvairiais kokybiniais 
metodais – refleksija, kompetencijų portfeliu; 

 pasyvaus įvertinimo strategija, kuri grindžiama pasyviu 
individo dalyvavimu kompetencijų vertinimo procese, 
kuomet vertintojai stebi kandidato praktinę veiklą, o 
vėliau atlieka stebėtos veiklos (atvejo) ir/arba turinio 
(angl. content) analizę; 

 aktyvaus įvertinimo strategija, kurios atveju vertinamas 
asmuo aktyviai dalyvauja kompetencijų vertinimo 
procese, taikomas kompetencijų portfolio faktų metodas, 
kuomet kandidatas turi įrodyti savo veiklos sėkmingus 
faktus. 

Analizuojant mokslinę literatūrą, pastebėtos galimos tokios 
vertinimo formos: sumuojantis vertinimas – ypatingai svarbus 
priimant reikšmingus sprendimus; atliekamas kursui pasibaigus;   
formuojantis vertinimas – reguliarus; atliekamas kurso eigoje; 
kriterinis vertinimas – asmeniniai besimokančiojo pasiekimai 
lyginami su iš anksto apibrėžtais kriterijais; norminis vertinimas – 
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asmeniniai besimokančiojo pasiekimai lyginami tarpusavyje 
reprezentacinės grupės atžvilgiu; šis vertinimas reikalauja didelės 
apimties reprezentacinės grupės, todėl naudojamas rečiausiai.  

Vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus 
dažniausiai naudojami: sumuojantis vertinimas, formuojantis 
vertinimas ir integruotas vertinimas, apjungiantis abi vertinimo 
formas. Vertinimo metodai (Knight, 2001) gali būti skirstomi į du 
tipus: į besimokantį nukreipti metodai, įskaitant saviįsivertinimą ir 
kolegų įvertinimą ir  į dėstytoją nukreipti metodai, įskaitant 
egzaminus (žodžiu ir raštu), testus, kursinius darbus, ataskaitas 
(pvz., atlikus praktiką), laboratorinių darbų gynimus, projektų 
parengimus ir pristatymus, santraukų ar esė rašymą ir daugelį kitų.  

Vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, 
dažniausiai naudojami antrojo tipo vertinimo metodai. Siekiant 
užtikrinti vertinimo patikimumą, būtina nustatyti, ar kandidato 
mokymosi pasiekimai prilygsta studijų programoje numatytiems 
laukiamiems mokymosi rezultatams, už kuriuos suteikiami 
akademiniai kreditai.  

Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo 
priemonių apraše (2007) pateikiama kompetencijų nustatymo, 
dokumentavimo ir vertinimo metodų tipologija: testai ir egzaminai 
– neformaliojo ir savaiminio mokymosi nustatymas ir pripažinimas 
taikant egzaminus formalioje sistemoje; deklaratyvūs metodai – tai 
metodai, kurių pagrindas – paties individo kompetencijų 
nusistatymas ir fiksavimas; paprastai įvertinami ir pasirašomi 
trečiojo asmens; aplanko (portfolio) metodai – metodų įvairovė, 
naudojama dokumentų, skirtingais būdais įrodančių asmeninius 
gebėjimus, rinkiniui parengti; stebėjimas – įrodymų apie asmens 
turimas kompetencijas rinkimas stebint asmenį, atliekantį 
kasdienes darbo užduotis; simuliacija ir įrodymų gavimas remiantis 
darbu – įrodymų apie asmens turimas kompetencijas rinkimas 
modeliuojamose situacijose, atitinkančiose visus realaus gyvenimo 
kriterijus. 

Fokienė ir kt. (2010) vertinimo metodus skirsto į: kiekybinius 
(egzaminas, testas, užduotys) ir kokybinius (mokymosi pasiekimų 
aplankas, interviu, stebėjimas, rašinys (esė), minčių žemėlapis, 
atvejo studija, simuliacija (imitacija). 
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Vertinimo procese taikomi metodai priklauso nuo srities, žinių, 
įgūdžių, gebėjimų ir vertybių, reikalingų tam tikrai kvalifikacijai ar 
dalykui (moduliui). Vykdomų vadybos ir verslo administravimo 
studijų krypties studijų programų formuojamos ir vertinamos trijų 
lygių kompetencijos (9 lentelė). 

9 lentelė 

Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties 
programose formuojamos ir vertinamos kompetencijos 

Kompetencijų 
pobūdis 

Kompetencijas įgijusio asmens žinojimai, 
mokėjimai ir gebėjimai 

Žinių ir 
supratimo 

Sugeba remdamasis atmintimi (žinoti, prisiminti 
faktus, sąvokas, klasifikacijas, kriterijus, metodus, 
taisykles, dėsningumus, atpažinti apibrėžti ir kt.), 
supranta ir priima tai, kas pateikiama, bet nebūtinai 
panaudoja susiedamas su kita medžiaga ar įžvelgdamas 
prasmę (išversti, pakeisti, pasakyti savais žodžiais, 
interpretuoti, perpasakoti ir kt.). 

Pritaikymo ir 
analizės 

Sugeba panaudoti abstrakcijas, taisykles, dėsnius, 
vienokiomis ar kitokiomis konkrečiomis situacijomis 
(apibendrinti, parinkti, išrutulioti, suorganizuoti, 
taikyti, supriešinti, palyginti sąvokas, aplinkybes, ir 
kt.), sugeba suskaidyti visumą į dalis, elementus 
(atskirti, klasifikuoti, priskirti kategorijai, palyginti 
elementus, ryšius, priklausomybes ir kt.). 

Sintezės ir 
įvertinimo 

Sugeba kokiu nors būdu derinti, jungti ar sudėti dalis 
bei elementus ir suformuoti visumą arba sudaryti naują 
modelį ar struktūrą (sudaryti, papasakoti, perduoti, 
sukurti, suformuluoti planus, hipotezes ir kt.), taip pat 
sugeba kiekybės ir kokybės požiūriu spręsti apie tai, 
kiek turinys ir metodai atitinka kriterijus (susidaryti 
nuomonę, ginčytis, patvirtinti, įvertinti, nutarti ir kt.). 

Šaltinis: Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų  
kompetencijų vertinimo metodika (2007). Kaunas: VDU. 

 

Vertinant kompetencijas, rekomenduojama atsižvelgti į ben-
druosius vertinimo kriterijus: 

 neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimai turi būti 
viešai patikrinami;  
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 kandidatas turi sugebėti ekspertui pademonstruoti, jog tikrai 
įgijo tam tikras kompetencijas ir tas ekspertas turi turėti 
galimybę jas išmatuoti; 

 įgūdžiai ir įgytos kompetencijos turėtų turėti platų pritai-
komumą (kažkokios specifinės procedūros, kuri taikoma tik 
vienoje įmonėje, žinojimas nebus įskaitomas);  

 vertinama ne praktika ar mokymasis, tačiau pasiekti rezul-
tatai bei įgytos kompetencijos; 

 kreditai suteikiami tik už subalansuotas žinias bei 
kompetencijas. Kompetencijos turi apimti tiek praktiką, tiek 
suvokiamos teoriškai; 

 kompetencijų lygio nustatymas bei kreditų suteikimas yra 
atliekamas specialios tos srities vertintojų/ekspertų komi-
sijos; 

 įskaitomos tik tos kompetencijos, kurios atitinka ugdomas 
patvirtintoje kandidato pasirinktoje Vadybos ir verslo 
administravimo studijų krypties programoje. Jeigu kandi-
datas turi kažkokių specifinių žinių, tačiau jos nėra 
ugdomos nė vieno programos dalyko metu, jų įskaitymas 
negalimas. 

Vertinant skirtingų lygių kompetencijas ir jų įgijimą savaiminio 
ir neformalaus mokymosi metu, gali būti taikomi skirtingi 
vertinimo metodai ir įrankiai (10 lentelė). Metodas apibrėžiamas 
kaip tikslinių veiksmų ir priemonių visuma. Pastebima, kad 
mokymosi pasiekimams vertinti yra taikomi įvairūs metodai. 
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo 
praktikoje vertinimo metodai dažniausiai yra kombinuojami. 
Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimas 
turi būti grindžiamas metodologine nuostata, kad neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo sistemoje vykstantis mokymasis ir vertinimas 
– neatsiejami procesai.  
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10 lentelė 

Vertinimo metodai ir įrankiai, taikomi kompetencijoms 
pripažinti Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties 

programose 

Kompetencijų 
lygis 

Kompetencijų 
pobūdis 

Taikomas vertinimo metodas 

I lygis Žinių ir supratimo 
Trumpų atsakymų 
reikalaujančios užduotys 
(testai) 

II lygis 
Pritaikymo ir 
analizės 

Apybraižos tipo klausimų testai 

III lygis 
Sintezės ir 
įvertinimo 

Esė, Refleksija, Atvejo analizė; 
Veiklos stebėjimas. 

Šaltinis: Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų  
kompetencijų vertinimo metodika (2007). Kaunas: VDU 

Pažymėtina, jog nors egzistuoja vertinimo formų ir metodų 
įvairovė, mokslininkai sutaria, jog nėra universalių vertinimo 
formų ir metodų, kurie vertintų viską. Todėl išryškėja tinkamos 
vertinimo formos ir metodo/metodų pasirinkimo svarba. 

Projekto Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
nustatymas, įvertinimas ir pripažinimas (IBAK) (2009) atskleidė, 
kad Lietuvoje švietimo institucijos, nustatydamos ir vertindamos 
kompetencijas, dažniausiai naudoja šiuos metodus: 

 individualius ar grupinius interviu (pokalbius), 
 minčių žemėlapius, 
 testus, 
 įgūdžių patikrinimą atliekant užduotį (atvejo analizė), 
 turimų žinių ir gebėjimų savianalizę, 
 veiklos ir pasiekimų aprašymą (esė/rašinys, refleksija), 
 mokymosi pasiekimų aplanką (portfolio), 
 tiesioginį stebėjimą veikloje, 
 simuliaciją (imitacija), 
 vertinimą darbo vietoje,  
 įvairias užduotis.  
Kokius vertinimo metodus taikyti konkrečiu atveju, sprendžia 

patys vertintojai/ekspertai. Daugelis autorių pastebi, kad parenkant 
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vertinimo metodus bei užduotis, verta pagalvoti, kokius gebėjimus 
norima matuoti. Rekomenduotina įvertinti kognityvinių tikslų 
,,taksonominius“ lygmenis ir skirti jiems skirtingas užduotis. 
Sudėtingiausia yra teisingai paruošti užduotis kognityvinių 
(pažintinių) tikslų pasiekimams tikrinti. Todėl vertinant kandidato 
kognityvines kompetencijas, ypač tas, kurias sunku nustatyti 
stebint, taikomas pokalbio (interviu) metodas.  

Pokalbis (interviu) – universalus metodas, kai bendraujant 
galima gauti informacijos apie tiesiogiai nematomus veiklos 
motyvus, išgyvenimus, požiūrį į profesinės veiklos reiškinius, jų 
betarpišką vertinimą. Šio metodo tikslas – atskleisti vertinamojo 
teorinių profesinių žinių lygį ir aptarti kompetencijas, kurias 
vertinamasis nori patvirtinti. Dažnai pokalbis vykdomas vertinimo 
pradžioje, tarsi įžanga tolesnei pasiekimų vertinimo eigai. Po šio 
etapo kandidatas pademonstruoja savo praktinius gebėjimus. 
Vertintojas (ai) kalbasi su kandidatu ir gali pateikti klausimų, 
leidžiančių nustatyti kandidato supratimą apie jo atliekamą veiklą. 
Dar pokalbio metodas gali būti pavadintas profesine diskusija, 
kuria siekiama nustatyti asmens profesines žinias. Šios diskusijos 
metu užduodami klausimai ir kandidatas turi paaiškinti, kaip jis 
elgtųsi vienokioje ar kitokioje darbinėje situacijoje. Tikrinama, 
kaip kandidato įrodymai atitinka numatytus reikalavimus. Pokalbis 
(interviu) gali vykti laisvai pagal iš anksto vertintojo/eksperto 
sudarytą planą arba atsakant į paruoštus klausimus, per daug nuo jų 
nenukrypstant. Siekiant objektyvumo, pokalbio (interviu) eiga gali 
būti (jei dokumentuose nėra apibrėžta kitaip) protokoluojama. 
Pokalbio procesas vertinant asmens pasiekimus – gana sudėtingas 
reiškinys, todėl taikant šį metodą neįmanoma pasiekti visiško 
vertinimo patikimumo. 

Minčių žemėlapis – taikomas metodas, vertinant, kaip asmuo 
supranta ir taiko žinias praktinėje veikloje (Fokienė ir kt., 2010). 
Metodo tikslas - suteikti vertintojams/ekspertams diagnostinę 
informaciją apie ankstesnį kandidato mokymąsi, yra efektyvi 
priemonė, siekiant identifikuoti ir pavaizduoti ryšius tarp žinių 
elementų. Tai efektyvi priemonė pavaizduoti ryšius tarp žinių 
elementų. 

Testas – tai pagal nustatytas taisykles parengtas instrumentas 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimams nustatyti, 
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vertinti ir pripažinti taikant formaliosios sistemos egzaminavimo 
metodiką (Laužackas, Stasiūnaitienė, Teresevičienė, 2005). Tai 
specialiai sudaryta užduotis vertinti asmens žinias ar gebėjimus. 
Testo kaip mokymosi pasiekimų vertinimo metodo privalumas yra 
tas, kad per sąlygiškai trumpą laiką, taikant įvairias užduotis, 
galima nustatyti vertinamojo kognityvinio proceso įvairių lygmenų 
mokymosi pasiekimus. Teigiama, jog testas sudaro objektyvaus 
vertinimo galimybę. Atsižvelgiant į klausimų sudarymo pobūdį, 
testai skirstomi: 

 veiklos testai, 
 apybraižos pobūdžio atsakymų reikalaujantys testo 

klausimai, 
 trumpų atsakymų testai. 
Didaktiniais testais matuojamos žinios, mokėjimai ir įgūdžiai. 

Tiriant asmens bendruosius gebėjimus, svarbiausia ne išmokimas 
ar įgytos žinios, bet sugebėjimas savarankiškai tiksliai ir greitai 
spręsti iškilusias problemas. Atlikimo testai reikalauja naudoti 
specifines žinias ir įgūdžius, sprendžiant gyvenimo problemas ar 
situacijas. 

Pagal parengimo pobūdį testai klasifikuojami į standartizuotus 
ir nestandartizuotus. Neformaliojo mokymosi pasiekimams vertinti 
dažniau naudojami standartizuoti testai. Standartizuotus testus 
(pavyzdžiui, TOEFL) paprastai sudaro gausi profesijos mokytojų, 
profesijos atstovų praktikų, metodininkų, psichologų, ir kitų 
atitinkamos srities specialistų grupė. Tuo pasiekiama pagrįsta 
mokymo turinio, kurį tikriname testais, atranka, kruopšti 
kognityvinės ir psichomotorinės besimokančiųjų veiklos, susijusios 
su testo užduočių suvokimu, analizė. Skirtingai nuo standartizuotų 
testų, nestandartizuoti testai rengiami vieno-dviejų pedagogų ar 
profesijos atstovų, norint patikrinti nedidelių mokomosios 
medžiagos fragmentų įsisavinimą. Tokie testai eksperimentiškai 
tikrinami tik vieną kartą.  

Nors klasikinė testo teorija yra labai populiari, tačiau ji turi 
daug trūkumų, kurie riboja jos taikymą šiuolaikiniame testavime, 
taikant kompiuterines priemones. Duomenys, gauti klasikinės testų 
teorijos pagalba, leidžia nustatyti santykinę kiekvieno testuojamojo 
padėtį norminiame pasiskirstyme, tačiau jų pagalba negalima 
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objektyviai įvertinti parametrų, charakterizuojančių žinių lygį ir 
testo užduočių sunkumą. Paruoštame teste, nepriklausomai nuo 
pateikimo formato (tradicinis ar kompiuterinis), svarbus kiekvienos 
užduoties sunkumas, atitinkantis visumą grupės testuojamųjų 
individualių gebėjimų ir žinių. Tikslus individualių gebėjimų 
įvertinimas reikalauja didelio užduočių kiekio, kurių sunkumas 
atitinka testuojamojo lygį. 

Atvejo analizė – metodas, padedantis vertinti asmens įgūdžius 
pritaikyti savo profesines žinias specifinėse situacijose. Metodo 
tikslas – išanalizuoti pačią problemą ir iškelti veiklos tikslus, 
pasirinkti būdą, kaip bus siekiama iškelto tikslo (Fokienė ir kt., 
2010). 

Savianalizė – savimonės nulemtas savęs pažinimas. 
Analizuojant savo mokymosi, profesinę, visuomeninę veiklą 
savarankiškai arba padedant konsultantui/vertintojui/ekspertui 
stengiamasi gauti kiek įmanoma objektyvesnių žinių apie save ir 
savo mokymosi pasiekimus. Šio metodo tikslas – apžvelgti savo 
elgesį, jausmus, ketinimus, įvertinti, kiek ir kaip jie dera su kitų 
asmenų nuomone, vertinimu. 

Esė (rašinys) – kūrybinė darbo forma, kurią galima naudoti 
vertinant ankstesnio mokymosi pasiekimus, komunikacines, 
profesines žinias ir gebėjimus (Fokienė ir kt. 2010). Metodo tikslas 
– skatinti laisvai reikšti nuomonę, atskleisti kūrybiškumą, parodyti 
kandidato mąstymą, žinias ir įgūdžius, gebėjimą komunikuoti 
gimtąja ir/ar užsienio kalba raštu arba žodžiu. Metodas primena 
retrospektyvinį individualios patirties aprašymą ir perteikia 
subjektyvią kandidato nuomonę ir jo gebėjimą ją reikšti bei 
pagrįsti. Rašinys skatina laisvai reikšti nuomonę, atskleisti 
kūrybiškumą, parodyti autoriaus mąstymą, žinias ir įgūdžius. 
Parašyti rašinį kandidatas gali tuomet, jeigu turi daug ir išsamių 
žinių, gebėjimą struktūruoti medžiagą, analizuoti ir plėtoti rašinio 
turinį, išreikšti pagrįstą nuomonę, aiškiai išsakyti mintis, daryti 
išvadas. 

Refleksija – kandidato gebėjimas kritiškai pažvelgti į praeitį ir 
tikslingai analizuoti bei nuosekliai planuoti. Mokymasis iš patirties 
yra daugialypis ir svarbus: kandidatas gali analizuoti, matyti, 
girdėti, jausti, suvokti, stebėtis, naudoti vaizduotę ir t. t. Daugelis 
autorių išskiria tokį mokymosi reflektuojant ciklą: savęs pažinimo 
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stiprinimas; situacijų, kuriose asmuo dirbo ar dirba, analizavimas; 
klausimų kėlimas ir iššūkiai; savęs prasmingumo paieškos; 
galimybių ir pasekmių tyrinėjimas, veiklos planų sudarymas. 

Refleksiją autoriai mato kaip procesą, kuriam vykstant 
profesinė patirtis verčiama į mokymąsi, o šis – į profesinį ir 
asmeninį tobulėjimą. Savęs vertinimo forma gali būti laisvos 
struktūros, reflektyvi arba griežtos struktūros, formalesnė. 
Savianalizė yra reikšminga rengiant mokymosi pasiekimų aplanką, 
kuriame vertinamasis pateikia kritinę analizę apie savo pasiekimus, 
karjeros galimybes. Mokymasis iš patirties yra daugialypis: 
žmogus gali analizuoti, matyti, girdėti, jausti, suvokti, stebėtis, 
naudoti vaizduotę, būti susidomėjęs. Kadangi kritiškas 
pažvelgimas į savo veiklą, atliktą darbą, jo įvertinimas, stipriųjų ir 
silpnųjų jo pusių identifikavimas įmanomas refleksyviai mąstant, 
galima teigti, kad refleksija yra mokymosi iš patirties sąlyga.  

Galimybių ir pasekmių tyrinėjimas bei veiklos planų 
sudarymas. Asmens naujas suvokimas įtakos tai, kaip jis atrodys ir 
elgsis ateities situacijose. Naujo supratimo ir prasmių taikymas 
reikš naujų požiūrių ir idėjų išbandymą. Vadinasi, refleksija talpina 
savyje identifikavimą, kokiais būdais žmogus gali veikti skirtingai 
(kitaip) naujoje veikloje ir kokius tai turės rezultatus, kaip tai 
įtakos situaciją ir patį žmogų. Nepriklausomai nuo to, kokios 
formalios žinios įgytos mokymosi procese, asmuo formuojasi 
savitą reiškinio ar veiklos supratimą, t.y. kuria savo teorijas. 
Minimos dvi teorijos – idėjinė ir naudojamoji. Idėjinė teorija yra 
tokia, kurią asmuo pripažįsta, suvokia ir įsipareigoja laikytis savo 
veikloje. Ji gali sutapti arba nesutapti su naudojamąja teorija, apie 
kurios egzistavimą sprendžiama iš realių žmogaus atliekamų 
veiksmų. Tam, kad asmuo nuolat identifikuotų savo naudojamąją 
teoriją, ją derindamas su idėjine, reikia nuolat apmąstyti savo 
veiklą – kalbėtis ir sistemiškai aiškinti savo atliktus veiksmus, 
siekiant geriau projektuoti savo tolimesnius veiksmus. 

Mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio) – tikslingai 
sudarytas kandidato darbų rinkinys, iliustruojantis jo pastangas, 
mokymosi pažangą ir per patirtį įgytas kompetencijas. Portfolio 
metodo tikslas – įrodyti, jog asmuo, mokydamasis darbo ar kitoje 
aplinkoje, įgijo kompetencijų, atitinkančių tam tikrai profesijai 
keliamus reikalavimus. Šiame aplanke fiksuojami visi formaliojo 
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ir/ar neformaliojo, savaiminio mokymosi proceso etapai bei 
esminiai vertinamajam kandidatui reikšmingi pasiekimai. Portfolio 
yra ypatingai svarbi neformaliojo ir savaiminio mokymosi metu 
įgytų kompetencijų pripažinimo priemonė. Pagrindiniai portfolio 
komponentai: mokymo koncepcija, mokymo įrodymai, savęs 
vertinimas (pagal Fokienė ir kt., 2010). Tai dažniausiai naudojamas 
vertinimo metodas, kuris neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
vertinimo praktikoje sutinkamas tiek kaip atskiras modelis, tiek 
kaip sudedamoji vertinimo modelio dalis. Šio metodo naudojimas 
suteikia suaugusiems galimybę identifikuoti, analizuoti, įvardinti ar 
pademonstruoti bet kokioje aplinkoje vykusį mokymąsi bei už jį 
gauti akademinį kreditą; tokiu būdu, aplanko metodas – tramplinas 
į tolesnį suaugusiojo mokymąsi, sujungiantis tai, ką asmuo jau 
moka ar gali padaryti su tuo, ką galėtų pasiekti ateityje. Šiuo atveju 
aplanko metodas ir tampa asmens karjeros projektavimo 
instrumentu. Siekiant išvengti interesų konflikto, patarėjas ir 
aplanko vertintojas visada turėtų būti atskiri asmenys. Elektroninio 
aplanko atveju būtina įvertinti falsifikavimo riziką.  

Rengiant pasiekimų aplanką (portfolio) pageidautina įvertinti 
galimą sinergiją su Europass dokumentų aplanku (tai vieningų 
visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, 
padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie 
save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas 
kompetencijas ir įgūdžius. Europass dokumentų aplanką sudaro: 
Europass CV (Europass CV); Europass kalbų pasas (Europass 
Language passport); Europass mobilumo dokumentas (Europass 
Mobility); Europass diplomo priedėlis (Europass Diploma 
supplement); Europass pažymėjimo priedėlis (Europass Certificate 
supplement). 

Aplanko struktūra, priklausomai nuo aukštojo mokslo 
institucijos, gali šiek tiek skirtis, tačiau dažniausiai aplankas yra 
penkių dalių, maždaug 40–50 puslapių apimties dokumentas, į 
kurio sudėtį įeina:  

 titulinis puslapis su kurso, iš kurio yra siekiama gauti 
akademinį kreditą, aprašymu; ši informacija aplanko 
sudarytojui yra prieinama mokymo įstaigos kreditų 
aprašymo duomenų bazėje;  
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 turinys, kuriame turi būti nurodyta, kuriose mokymosi 
aplinkose įgytos žinios atitinka reikalavimus akademiniam 
kreditui;  

 glaustas ir labai aiškiai išdėstytas mokymosi įvairiose 
aplinkose aprašymas, pateikiant informaciją apie ankstesnio 
mokymosi metu įgytas žinias ir kompetencijas, susietas su 
siekiamo akademinio kredito reikalavimais;  

 tikslingai atrinkti įvairūs dokumentai (pažymėjimai, 
sertifikatai, rekomendaciniai laiškai ir pan.), galintys įrodyti, 
kad juos pateikęs asmuo turi ne tam tikrą patirties metų 
skaičių, bet žinių, adekvačių akademinio kredito 
reikalavimams;  

 savianalizė/refleksija, suteikianti ypač vertingą informaciją 
apie besimokančiojo minties brandumą, žinių atitikimą tam 
tikrai mokymo programai bei turimas kompetencijas, 
reikalingas tam tikram akademiniam kreditui gauti;  

 priedai – garsinė ir video medžiaga, kuri pateikiama 
vertinimui tais atvejais, kai yra dokumentuojami tam tikri 
specifiniai, su užduočių atlikimu susiję suaugusiojo įgūdžiai.  

Aplanko sudarymas - ilgas ir sunkus procesas, iš suaugusiojo 
reikalaujantis kognityvinių įgūdžių (sintezės, problemų sprendimo, 
kritinio mąstymo, įvertinimo) pademonstravimo. Dėl šios 
priežasties daugelis mokymo įstaigų turi aplanko parengimo 
koordinatorių/konsultantą/patarėją; suaugusiems prieinamos 
aplanko parengimo rekomendacijos ir specialūs, aplanko sudarymo 
paruošimui skirti kursai; vertinimo skaidrumo užtikrinimui 
suaugusiems yra prieinami nacionaliniai ankstesnio mokymosi 
vertinimo ir pripažinimo kriterijai ir kiekvienos mokymo įstaigos 
sukurta apeliavimo sistema.  

Dažnai skiriamos tokios mokymosi pasiekimų aplanko 
struktūrinės dalys:  

 titulinis lapas, kuriame nurodomas vertinamojo vardas, 
pavardė, adresas;  

 turinio lapas, kuriame nurodoma pasiekimų aplanko 
sudedamųjų dalių vieta;  

 vertinamojo CV;  
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 asmens mokymosi pasiekimų įrodymai, kurie išdėstomi 
atitinkama tvarka, sistematiškai (diplomai, pažymėjimai apie 
baigtas studijas ar kvalifikacijos kursus, asmenines ar 
profesines kompetencijas grindžiantys įrodymai: modelių 
nuotraukos, brėžinių pavyzdžiai ir visa kita į ką vertinamasis 
norėtų atkreipti dėmesį, kai vertinama jo asmeninė patirtis); 

 vertinamojo savianalizė apie savo mokymosi pažangą ir 
turimas kompetencijas.  

Formuojantis vertinimas atliekamas, kai išanalizavus pateiktą 
aplanką, kandidatui suteikiama išsami grįžtamojo ryšio informacija 
apie pakankamą ar nepakankamą mokymosi pasiekimų, kuriuos 
kandidatas siekia formalizuoti, pagrindimą. Mokymosi pasiekimų 
nepripažinimo atveju, formuojantis vertinimas kandidatui suteikia 
galimybę įvertinti, kas padaryta, išanalizuoti klaidas, nulėmusias 
nesėkmę, kritiškai įvertinti įvykusią patirtį ir, papildomai 
pasiruošus, pradėti procedūrą pakartotinai.  

Aplanko bei jame pateiktų įrodymų vertinimas turi būti 
vykdomas pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Pavyzdžiui, 
naudojami įrankiai: struktūrizuotas aplankas; profesijos standartai; 
kontrolinis sąrašas aplanko įvertinimui; interviu tinklelis. Vertinant 
raštu ar žodžiu pateiktų įrodymų kokybę atsižvelgiama į 
autentiškumą, aktualumą, svarbumą, kiekybę, įrodymų įvairovę. 
Vertinimo esmė – ryšys tarp įrodymų ir kompetencijų.  

Tiesioginis stebėjimas veikloje – šiuo metodu siekiama 
papildyti jau gautą informaciją apie asmens mokymosi pasiekimus 
stebėjimo būdu gautais duomenimis. Stebėjimo tikslas – naudojant 
stebėjimo metu surinktus duomenis papildyti turimą informaciją 
apie kandidato neformaliojo ar/ir savaiminio mokymosi 
pasiekimus. Tinkamai atlikus stebėjimą, galima patobulinti 
mokymo patirtį ir skatinti naujovių pritaikymą. Anot Fokienės ir 
kt. (2010), stebėjimo procesą sudaro trys esminiai etapai: 
susitikimas prieš stebėjimą; stebėjimas ir susitikimas rezultatams 
aptarti; susitikimas rezultatams apibendrinti. Svarbiausias šio 
metodo aspektas – pozityvi sąveika tarp stebėtojo ir kandidato, 
siekiant jo pasitikėjimo.  

Apdairiai atlikus stebėjimą, galima patobulinti mokymo patirtį, 
padėti keistis gerąja patirtimi ir skatinti naujovių pritaikymą. 
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Stebėti galima kandidato elgseną, charakterio savybes, susijusias 
su atliekama veikla, užduočių sprendimą ir veiklos rezultatus. 
Stebėjimo objektas yra rodikliai, leidžiantys spręsti apie kandidato 
įgytus mokymosi pasiekimus. 

Stebėjimo procesą sudaro trys etapai (Fullerton, 1999, čia iš 
Fokienė ir kt., 2010): susitikimas prieš stebėjimą, stebėjimas ir 
susitikimas rezultatams aptarti ir apibendrinti. Svarbiausias 
stebėjimo aspektas – užtikrinti pozityvią sąveiką tarp stebėtojo ir 
kandidato, siekiant pastarojo pasitikėjimo. 

 situacijų, kuriose asmuo dirbo ar dirba analizavimas. Analizė 
susijusi su situacijos esminių faktorių žinojimu, t.y., kas ir 
kodėl iššaukia asmens reakcijas ir tam tikrus atsakus tam 
tikrose situacijose. 

 klausimų kėlimas ir iššūkiai. Tai susiję su prasmės 
ieškojimu, nauju požiūriu į tam tikras situacijas. Klausimų 
kėlimas ir iššūkiai lemia asmens supratimo gilinimą. 

 sintezė, kuri susijusi su naujo supratimo ir savo veiklos 
prasmingumo atradimu. Naujai įprasminta atnaujinta veikla 
skatina naujo asmens elgesio, minčių, jausmų, vertybių, 
požiūrių tobulėjimą. 

 galimybių ir pasekmių tyrinėjimas bei veiklos planų 
sudarymas. Asmens naujas suvokimas lems tai, kaip jis 
atrodys ir elgsis ateities situacijose. Naujo supratimo ir 
prasmių taikymas reikš naujų požiūrių ir idėjų išbandymą. 

Atliekant stebėjimą: 
 vertintojas turėtų užtikrinti pozityvią sąveiką su 

vertinamuoju ir taip skatinti vertinamojo pasitikėjimą; 
 vertintojui svarbu pastebėti ir išryškinti tas asmens 

kompetencijas, kurias jis turi ir sėkmingai pritaiko; nereikėtų 
pertraukti ar kritikuoti vertinamojo, jam suklydus užduoties 
atlikimo metu, svarbiau yra įvertinti, ar asmuo geba 
identifikuoti savo klaidas ir žino būdus kaip jas koreguoti;  

 stebėdamas vertintojas turėtų remtis objektyvių duomenų 
apie asmens pasiekimus ir elgesį rinkimu, jų analize, o ne 
šališku vertinimu;  
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 stebėjimas leidžia suformuoti tik kai kuriuos pastebėjimus 
apie vertinamo asmens pasiekimus ir yra tik dalis vertinimo 
proceso;  

 stebėdami vienas kito veiklą ir ją analizuodami, ir 
vertinamasis, ir vertintojas dalyvauja tobulėjimo procese, 
kurio metu gali pažangiai keistis abiejų požiūriai. 

Stebėjimas yra tik viena viso vertinimo proceso dalis. Prieš 
taikant stebėjimo metodą, derėtų išsiaiškinti galimus metodo 
trukumus:  

 stebėjimo pagrindu priimtus sprendimus gali įtakoti 
stebėtojo/vertintojo nuotaika;  

 skirtingas išsilavinimo lygmuo, interesai, socialinė padėtis ir 
kiti aspektai gali sąlygoti stebėjimu pagrįstus rezultatus; 
vertintojas gali pradėti lyginti vertinamojo elgesį ar veiklą su 
savo patirtimi ir pasiekimais;  

 galima norimo rezultato tendencija, kada be išlygų siekiama 
atsako į vertinamojo ir/ar vertintojo lūkesčius;  

 išankstinė nuostata – per daug pozityvus ar negatyvus 
požiūris į vertinamąjį kaip asmenį, jo veiklą, bendravimo 
manieras ir t.t. – gali turėti įtakos vertintojo priimamiems 
sprendimams;  

 situacijos kompleksiškumas, t.y. vertinamajam gali būti 
pateikta per sunki, paini situacija, tuomet neįvyksta „įgūdžių 
perkėlimo“;  

 galimos vertintojo klaidos dėl patirties stokos, taip pat kai 
vertintojui neaiškus vertinimo tikslas, sunku visapusiškai 
stebėti ir analizuoti situaciją, sunku priimti sprendimus 
vengiant subjektyvumo.  

Geriausia stebėjimo faktus užrašyti tuoj po stebėjimo ar kol 
vyksta stebėjimas. Po stebėjimo skiriamas laikas asmens praktinių 
įgūdžių vertinimo procesui aptarimui, kurio metu vertintojas 
pateikia savo stebėjimo analizę, o vertinamasis refleksuodamas 
analizuoja kaip jam sekėsi. 

Simuliacija (imitacija) – tai asmens žinias ir gebėjimus 
įvertinti sukurta tikroviškos praktinės veiklos kriterijus atitinkanti 
situacija. Fokienė ir kt. (2010) šį metodą apibrėžia kaip „įprastinės 
darbo užduoties ar situacijos imitaciją“. Metodas pasitelkiamas 
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siekiant nustatyti tokios užduoties ar realios situacijos įgyven-
dinimo kokybės laipsnį. 

Vertinimas darbo vietoje - tai kai testavimas vyksta darbo 
vietoje arba tokioje vietoje, kur sukurta darbo vietai artima aplinka. 
Praktinių gebėjimų vertinimo darbo vietoje tikslas – nustatyti, ar 
asmuo turi pasirinktai profesijai reikalingų kompetencijų. Autoriai 
pateikia šią praktinių įgūdžių vertinimo struktūrą: pasirengimas 
užduočiai; užduoties vykdymo etapas; atliktos užduoties 
įvertinimo/kompetencijų nustatymo etapas. 

Skirtingose šalyse šie etapai įvardijami skirtingai, tačiau 
procedūros struktūra išlieka panaši. Pavyzdžiui, Olandijoje skiria-
mi planavimo, vykdymo ir įvertinimo etapai. Vertinant praktinius 
gebėjimus, autorių nuomone, reikšminga vertinti „gebėjimų 
perkėlimo“ procesą, kuris yra sudėtinga, mokymu pagrįsta proce-
dūra. Ši procedūra yra susijusi su teorinės veiklos transformacija į 
praktinę veiklą žmogaus psichikoje ir pasireiškia turimos patirties 
pritaikymu įvairioms naujai kylančioms darbinėms problemoms 
spręsti kintančioje veiklos situacijoje. Perkėlimas įvyksta, jeigu 
išmokti dalykai gali būti panaudoti panašioje, bet naujoje 
situacijoje. Taip pat nurodoma, kad vertinant asmens kompeten-
cijas darbo vietoje, dauguma užduočių yra susijusios su socialine 
sąveika, todėl tam tikrus veiksmus lemia situacijos specifika. 
Atsižvelgiant į šias sąlygas, būtina tinkamai interpretuoti kriterijus 
asmens pasiekimams vertinti. Kriterijai neturėtų būti nustatomi 
vieną kartą visam laikui, jie turėtų būti labai lankstūs ir kisti 
keičiantis situacijai. 

Labai dažnai užduotys darbo vietoje yra skirtingos ir reikalauja 
optimaliu būdu derinti įvairius įgūdžius. Iš darbuotojų tikimasi 
bent kelių tikslų įgyvendinimo vienu metu. Dažnai „gero atlikimo“ 
kriterijai gali būti prieštaringi. Pavyzdžiui, gali būti reikalavimas 
atlikti užduotį panaudojant kuo mažiau pastangų ir įtampos, tačiau 
nežinia, ar tai dera su tikslu maksimaliai gerai atlikti užduotį. Šio 
vertinimo esmė – nustatyti, ar asmuo turi pasirinktai veiklai 
reikalingas kompetencijas.  

Užduotys dažniausiai skiriamos kandidatams kaip papildomas 
darbas, vertintojui nurodžius tam tikrus – dažniausiai aplanke 
esančius – trūkumus.  
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

Apibendrinant galima teigti, kad vertinimo tikslas – 
lemiamas veiksnys pasirenkant reikiamą vertinimo formą ir 
metodus, tačiau priimant sprendimus šiuo klausimu, reikėtų 
atkreipti dėmesį ir į kitus veiksnius, įskaitant studijų dalyko ar 
modulio specifiškumą, studijų metus ir pan. Kadangi kiekvienas 
vertinimo metodas atlieka tam tikrą siaurą vertinimo funkciją, 
modeliuojant vertinimo procesą, veiksminga taikyti trianguliacijos 
principą, t.y. naudoti vertinimo formų (sumuojančio ir 
formuojančio vertinimo) ir vertinimo metodų (pokalbis ir 
egzaminas, aplankas ir pokalbis, aplankas ir egzaminas raštu ir 
pan.) kombinacijas. Tai leistų užtikrinti, jog bus įvertintos ne tik 
teorinės žinios, bet ir perkeliamieji įgūdžiai, dar vadinami 
„minkštaisiais įgūdžiais”, įskaitant problemos sprendimo, kritinio 
mąstymo, kūrybiškumo, darbo grupėje ir kt. įgūdžius, kurių 
poreikis ypač didelis šiuolaikiniame darbo pasaulyje.  

Verslo ir administravimo studijų krypties Verslo procesų ir 
Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos kompetencijos 
ir joms vertinti rekomenduojami vertinimo metodai pateikti atitin-
kamai 10 ir 11 prieduose. Atskirų kompetencijų vertinimo metodų, 
taikomų vertinat kandidatų neformaliai ar savaiminio mokymosi 
būdu įgytas kompetencijas, pavyzdžiai pateikiami 12 priede. 
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Vadybos ir administravimo studijų krypties neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika 

V. MOKYMOSI PASIEKIMŲ PRIPAŽINIMO 
STUDIJŲ REZULTATAIS ĮFORMINIMAS 

Užpildyta Mokymosi pasiekimų įvertinimo ir dalyko įskaitymo 
kortelė pristatoma į Kolegijos Studijų skyrių tam, kad kandidato 
duomenys būtų įvesti į Studentų registrą (jei kandidatas - Kolegijos 
studentas ar kandidatas apsisprendęs įgyti kvalifikaciją tęsdamas 
aukštojo mokslo studijas pagal pasirinktą studijų programą).  

Visi kandidato vertinimo dokumentai (Mokymosi pasiekimų 
įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortelė, Kandidato mokymosi 
pasiekimų aplankas, užpildyti testai, pokalbio protokolai ir kt.) 
saugomi nustatytame Kolegijos padalinyje. 

Duomenys apie įskaitytą vadybos ir administravimo studijų 
krypties atitinkamos studijų programos studijų dalyką pateikiami 
Akademinėje pažymoje, po vertinimo procedūros išduodamoje 
Kandidatui, ar Diplomo priedėlyje (jei kandidatas - Kolegijos 
studentas ar kandidatas apsisprendęs įgyti kvalifikaciją tęsdamas 
aukštojo mokslo studijas pagal pasirinktą studijų programą).  
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1 priedas 

NEFORMALAUS IR SAVAIMINIO MOKYMOSI 
PASIEKIMŲ VERTINIMO BEI PRIPAŽINIMO 
PROCEDŪRA BEI PRIPAŽINIMO MODELIS 

 

Procedūros 
pabaiga

Kandidato priėmimas, prašymo registravimas

Kandidato informavimas

Mokymosi pasiekimų aplanko (I dalis) rengimas

Mokymosi pasiekimų aplanko I 
dalies analizė ir vertinimas

Mokymosi pasiekimų aplanko II dalies rengimas, 
kandidato konsultavimas

Prašymo tenkinimas

Aplanko II dalies analizė ir 
vertinimas

Komisijos posėdis ir pokalbis su kandidatu

Komisijos sprendimas ir 
kandidatų informavimas

Mokymosi pasiekimų 
nepripažinimas

Mokymosi pasiekimų 
pripažinimas (pilnas)

Diplomo išdavimas

Pasiekimų aplanko I dalies 
duomenų papildymas, 

patikslinimas

Procedūros pabaiga

Aplanko II dalies duomenų 
papildymas, patikslinimas

Mokymosi pasiekimų pripažinimas (dalinis)

Nukreipimas į tam tikrus modulius

Studijos ir egzaminas

Komisijos sprendimas 

Diplomo išdavimas, papildomas rengimasis 
egzaminui

Ne

(Kandidato įforminimas)

(Kandidato įforminimas) Taip

Ne

(Kandidato įforminimas)

Taip

Ne

(Kandidato įforminimas)

Taip(Kandidato įforminimas)

Taip

Ne
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2 priedas 
 

   

 (Vardas ir pavardė, asmens kodas)  

   

 (Gyvenamoji vieta)  

   

 (Tel. numeris, el. paštas)  

Jei kandidatas studijuoja   
(Fakultetas) 

   

(Programos pavadinimas)  

Nuolatinė, ištęstinė forma 
(Pabraukti) 

   

(Kursas, studento pažymėjimo numeris) 
 
Lietuvos verslo kolegijos 
Direktorei 

PRAŠYMAS 
.......................................... 

(Data) 
 

Prašau įvertinti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytus mokymosi 
pasiekimus ir pripažinti kaip atitinkančius studijų dalyko studijų 
rezultatus: 
Eil. 
Nr. 

Studijų rezultatai Įskaitomo dalyko 
pavadinimas 

Kreditai 

  

  

  

  

  

Pareiškiu, kad esu susipažinęs (-usi) su neformalaus ir savaiminio 
mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo procedūra ir patvirtinu, 
kad visi pateikti duomenys yra teisingi. 

................................................................................................. 
(Parašas)                      (Vardas ir pavardė) 
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3 priedas 

 
NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS  
REGISTRACIJOS FORMA (ELEKTRONINIU BŪDU) 

 
Vardas  
Pavardė  
Adresas  
Miestas  Indeksas LT- 
Valstybė  Tel.   
El. paštas  Faksas  
Šiuo metu jūs: 
(pažymėkite x) 

 Dirbate 
 Studijuojate 
 Nedirbate 

Įgytas išsilavinimas 
Data Kvalifikacija Valstybė Įstaigos, 

kurioje įgytas 
išsilavinimas 

    
    
    
    
Darbo patirtis 

Data 
(nuo-iki) 

Darbovietės 
pavadinimas 

Profesija 
arba 

pareigos 

Veiklos 
pobūdis, 

atsakomybė 

Darbovietės 
veiklos 

sritis arba 
ūkio šaka 

     
     
     

 

Studijų programa/studijų 
dalykas, kurio įskaitymo 
sieksite 
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4 priedas 
 

NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ 
MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO 

POKALBIO PROTOKOLAS 
 

Pokalbyje dalyvavo: 
Kandidatas  _______________________________________________ 

(Vardas ir pavardė) 

__________________________________________________________ 
(Studijų programa, fakultetas/asmens kodas, jei kandidatas nestudijuoja LTVK) 

Vertintojas _________________________________________________ 
(Pedagoginis, mokslo l., pareigos, vardas ir pavardė, darbovietė) 

Vertintojas _________________________________________________ 
(Pedagoginis, mokslo l., pareigos, vardas ir pavardė, darbovietė) 

Vertintojas _________________________________________________ 
(Pedagoginis, mokslo l., pareigos, vardas ir pavardė, darbovietė) 

 

Pokalbio turinys 
Studijų dalyko pavadinimas, su kuriuo siejami kandidato mokymosi 
pasekimai 
 

 
Pokalbio metu nagrinėti klausimai 
 

 
Išvada 
 

 
 

Patvirtiname, kad aukščiau pateikta informacija tikra: 
 

Kandidatas    
 (Vardas ir pavardė, parašas)  (Data) 

    
Vertintojas    
 (Pedagoginis, mokslo l., pareigos, vardas ir 

pavardė, parašas) 
 (Data) 

    
Vertintojas    
 (Pedagoginis, mokslo l., pareigos, vardas ir 

pavardė, parašas) 
 (Data) 

    
Vertintojas    
 (Pedagoginis, mokslo l., pareigos, vardas ir 

pavardė, parašas) 
 (Data) 
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5 priedas 
 

SUTARTIS DĖL NEFORMALAUS IR SAVAIMINIU BŪDU 
ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ (MP) VERTINIMO IR 

PRIPAŽINIMO PROCEDŪROS 
 

VšĮ Lietuvos verslo kolegija, atstovaujama Direktorės iš vienos pusės ir 
(vardas, pavardė) (toliau – kandidatas) sudaro šią sutartį, neformaliai ir savaiminiu 
būdu įgytų MP vertinimui, siekiant jų pripažinimo. 

Šalių įsipareigojimai 
Kolegija: 
1. Įsipareigoja pateikti kandidatui visus būtinus dokumentus ir informaciją 

apie neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų MP vertinimo procedūrą; 
2. Įsipareigoja informuoti kandidatą apie vertinimo laiką ir sąlygas bei 

apmokėjimo sąlygas; 
3. Įsipareigoja patvirtinti vidurinio išsilavinimo atestato autentiškumą bei 

legalumą; 
4. Įsipareigoja įgyvendinti neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų MP 

vertinimo procedūrą per su kandidatu suderintą laikotarpį, kuris pažymimas šios 
sutarties priede patvirtintame tvarkaraštyje. 

5. Kandidatui, sėkmingai įgyvendinus MP vertinimo procedūrą, Kolegija 
įsipareigoja pripažinti neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų MP pagal kandidato 
pageidavimus ir dviejų savaičių laikotarpyje priimti sprendimą dėl leidimo tęsti 
studijas kandidato nurodytoje studijų programoje. 

6. Kolegija neatsako (nei finansiškai, nei etiškai, nei legaliai) jei MP 
procedūra kandidatui buvo nesėkminga. 

Kandidatas įsipareigoja: 
1. Pateikti teisingą informaciją apie savo išsilavinimą ir patirtį įgytą 

neformaliu ir savaiminiu būdu. 
2. Kandidatas turi pasirinkimo galimybę vertinimo procedūrą rinktis 

individualią arba grupėje. Už individualų vertinimą kandidatas per 15 dienų nuo 
sutarties pasirašymo dienos turi pervesti į Kolegijos sąskaitą ___________ Lt., už 
vertinimą grupėje kandidatas per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos turi 
pervesti _____________ Lt. vertinimo procedūros tikslas ir pobūdis nurodomi 
šios sutarties priede. 

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Kolegijoje. 
 

Šalių rekvizitai: 
 

VšĮ Lietuvos verslo kolegijos            Kandidatas 
Direktorė 
Doc. dr. Angelė Lileikienė  ________________________________ 
         (vardas ir pavardė) 
A.V. 
______________________  _________________________________ 
                 (Parašas)                                                           (Parašas) 
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PRIEDAS PRIE SUTARTIES DĖL NEFORMALAUS IR 
SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ 
(MP) VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO PROCEDŪROS 

 
Šis priedas yra sudėtinė sutarties dalis ir jo nuostatai yra teisiškai 

įpareigojančio pobūdžio. 
  

Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų MP vertinimu siekiama 
(Pažymėti tinkamą) 
1. Toliau studijuoti nurodytoje 
studijų programoje, įvertinus 
nurodyto dalyko ar dalykų 
kompetencijas ir taip sutrumpinus 
studijų laikotarpį. 

1. Toliau nestudijuoti, tačiau gauti 
pažymėjimą apie kompetencijų 
lygmenį ir atitikimą. 

 
(kandidato vardas ir pavardė, parašas) 

 
(kandidato vardas ir pavardė, parašas) 

 
Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų MP vertinimo pobūdį (pažymėti 

tinkamus) 
Individualus Grupinė (laukiama, kol susirinks 

15 žmonių grupė) 
 
(kandidato vardas ir pavardė, parašas) 

 
(kandidato vardas ir pavardė, parašas) 

 
Konsultacijų datos: 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
 
Vertinimo ir pripažinimo data: 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
 
 
Kandidatas  
________________________________________________________ 
 (vardas ir pavardė, parašas) 

 72



6 priedas 

 
VšĮ LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA  

NEFORMALIU IR SAVAIMINIU MOKYMOSI BŪDU 
ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ 

VERTINIMAS 
 
LIUDYTOJO PARODYMAI 
 
KANDIDATO PAVARDĖ, VARDAS                         DATA 
 
NPK                                                                                 LYGIS 
 
 

PAVARDĖ VAIDMUO 
DARBE 

SANTYKIS SU 
KANDIDATU 

KONTAKTI-
NĖS DETALĖS

PARAŠAS 
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7 priedas 

 
APLANKO DOKUMENTŲ SĄRAŠO PAVYZDYS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
pavadinimas 

Dokumento trumpas aprašymas 

1. Diplomas X diplomas (įstaiga, metai), Nr. X 

2. Kursų pažymėjimas Dalyvavau X kursuose (data), Nr. X 

3. Seminaro pažymėjimas Dalyvavau X seminare (įstaiga, metai), Nr. X
4. Lektoriaus 

pažymėjimas 
Vedžiau X mokymus darbuotojams (įstaiga, 
metai), Nr. X 

5. Dalyvavimo projekte 
pažyma 

Dalyvavau X projekte, sukūriau X produktą 
(įstaiga, metai), Nr. X 

6. Darbdavio atsiliepimas X darbovietėje dirbau(-u) X metų. Darbo 
specifika: X, atlikti darbai: X. 

7. Konferencijos dalyvio 
pažymėjimas 

Dalyvavau X konferencijoje ir/ar skaičiau 
straipsnį X tema (įstaiga, metai), Nr. X 

 
Eil. Nr. – įrodymo numeris, skaičiai didėjimo tvarka 
Dokumento pavadinimas – trumpas pavadinimas 
Dokumento trumpas aprašymas – trumpas apibudinimas, platesnė 

informacija apie pateiktą įrodymą (pavadinimai, įstaiga, data, konkretūs 
darbai) 
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8 priedas 

 
KANDIDATO APLANKO VERTINIMO FORMA 

 
Data: aplankas gautas       ____________________ 
Data: aplankas įvertintas  ____________________ 
 
1. Aplanko struktūra aiški ir logiška.                               □  Taip         □ Ne 
2. Aplanke pateikti įvairiose aplinkose įgytų mokymosi pasiekimų 
įrodymai.                     □  Taip        □ Ne 
3. Aplanke pateikti neformaliu mokymosi būdu įgyti pasiekimų įrodymai.  

   □  Taip        □ Ne 
4. Aplanke pateikti savaiminiu būdu įgyti pasiekimų įrodymai.                                   

□  Taip        □ Ne 
5. Pateikti mokymosi pasiekimai atspindi teorinius studijų dalyko 
aspektus (ne mažiau kaip 60 proc.).   

 □  Taip       □ Ne 
6. Pateikti mokymosi pasiekimai atspindi praktinius studijų dalyko      
aspektus (ne mažiau kaip 60 proc.) 

□  Taip        □ Ne 
7. Pateikti mokymosi pasiekimų įrodymai atitinka studijų dalyko    
programoje numatytus studijų rezultatus (ne mažiau nei 60 proc.) 

□  Taip        □ Ne 
8. Mokymosi pasiekimams aprašyti naudojamos kalbos diskursas     
atitinka aukštojo mokslo lygio kalbų reikalavimus.                                                  

□  Taip       □ Ne 
 
Jeigu į kurį nors klausimą atsakyta „Ne“, būtina paaiškinti išsamiau (jei 
būtina, atskirame lape). 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Jeigu studijų kreditų suteikti nerekomenduojama, kandidatui siūloma: 

 Pateikti papildomus įrodymus (nurodyti kokius) ____________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 Parengti pristatymą (nurodyti temą) ______________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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 Pasirengti pokalbiui (nurodyti pokalbio temą) ______________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 Atlikti papildomas užduotis (testus, parengti verslo planus, 

padėties analizę, situacijos imitaciją ir pan.) _______________ 
______________________________________________________ 
 
Galutinės pastabos ir rekomendacijos kandidatui: ______________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Aplanko vertinimą atlikęs ekspertas 
 
_____________________________________ 
 (vardas ir pavardė, parašas) 
_____________________________________ 
 (pareigos) 
_____________________________________ 
 (katedra) 
_____________________________________ 
 (data) 
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9 priedas 

 

TVIRTINU: 

ĮSKAITYTI 

NEĮSKAITYTI 

 
LTVK studijų rezultatų įskaitymo koordinatorius 

________________________________________ 
                                       (vardas ir pavardė, parašas, data) 

 
______________________________________________________ 
 (vardas ir pavardė) 
______________________________________________________ 
(Studijų programos pavadinimas/asmens kodas, jei nestudijuoja LTVK) 
 
Mokymosi pasiekimų įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortelė 
 

Vertintojai/ Ekspertai Įskaitomas studijų 
dalykas 

Kreditai Įvertinimas 
Vardas ir 
pavardė 

Parašas 

     

 77



10 priedas 

VERSLO PROCESŲ VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOS 
KOMPETENCIJŲ VERTINIMO METODAI 

 

Vadybinės 
veiklos sritys 

Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

1.1. Plačios paskirties bendrojo lavi-
nimo žinios: žinios apie kitus mokslus: 
socialinius, humanitarinius bei šių 
mokslų sąsajas su vadyba. 
1.2. Žinoti apie įvairaus tipo įmonės 
steigimo Lietuvoje tvarką, verslo orga-
nizavimo formų įvairovę, antrepre-
neriškumo esmę. 
1.3. Žinoti apie įvairius komunikacijos 
tipus ir mokėjimas analizuoti verslo 
įmonės veiklos galimybes, verslo pla-
no struktūrą ir jo sudarymo metodiką. 
1.4. Gebėjimas suprasti verslą kaip 
sistemą, išmanyti ir parengti įstaigos 
veiklos planą, identifikuoti naujovių 
naudingumą. 
1.5. Panaudoti savo veikloje infor-
macinių technologijų, sistemų ir duo-
menų bazių teikiamas galimybes, dirb-
ti su įvairiomis kompiuterinėmis pro-
gramomis. 

1. Gebėti kurti 
įmonę 

1.6. Naudotis teisės aktais, regla-
mentuojančiais pasirinktą veiklos sritį, 
parengti pareigybinius nuostatus, dar-
bo vietos aprašymus, parengti sutartis,  
nuolat tobulinti savo veiklos kompe-
tencijas. 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
apybraižos 
tipo klausimų 
testai, pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis. 

2.1. Žinoti rinkodaros komplekso ele-
mentus, rinkos tyrimo metodus, ūkio 
subjekto veiklos prognozavimą, strate-
gijos kūrimo procesą bei konkuren-
cingumo didinimo galimybes. 

2. Gebėti 
atlikti rinkos 
tyrimą 

2.2. Žinoti ūkio subjekto vidinę ir 
išorinę aplinką, jos kitimo tendencijas 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
apybraižos 
tipo klausimų 
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Vadybinės 
veiklos sritys 

Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

ir poveikį ūkio subjekto veiklai ir 
rezultatyvumui. 
2.3. Žinoti apskaitos modelį, apskai-
tinei informacijai keliamus reikala-
vimus ir principus, apskaitos registrus 
ir sąskaitų korespondencijos taisyklę, 
apie atsargų apskaitos būdus ir meto-
dus. 
2.4. Atpažinti būtiniausią informaciją, 
rinkti, sisteminti ir analizuoti vadybinę 
informaciją, pasirinkti tyrimo metodus 
ir sudaryti tyrimo strategiją, atliekant 
rinkos tyrimus, parengiant ataskaitas. 
2.5. Įvertinti įmonės esamą padėtį, 
taikyti naujoves praktinėje veikloje. 
2.6. Tinkamai reaguoti į rinkos porei-
kių pokyčius priimant valdymo spren-
dimus, tirti rinką rinkodaros komplek-
se, naudoti tyrimo rezultatus, įmonės 
veiklai plėtoti. 
2.7. Savarankiškai organizuoti infor-
macijos paiešką, rinkti pirminius ir 
antrinius duomenis 

testai, 
pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis, 
esė,  
refleksija,  
atvejo analizė. 

3.1. Žinoti reikalavimus įmonės planui 
parengti, jo sudarymo tvarką ir formą, 
strategijos formavimo etapus ir mokė-
jimo taikyti įvairius metodus, verslo 
įmonės steigimo, organizavimo, reor-
ganizavimo ir likvidavimo procedūros. 
3.2. Pasirinkti LR darbo įstatymus ir 
mokėti juos taikyti įmonės veikloje, 
suvokti informacijos svarbą verslo sri-
tyje, suvokti pokyčių svarbą verslo 
įmonės konkurentabilumui. 

3. Gebėti 
planuoti 
įmonės veiklą 

3.3. Pagrįsti rengiamus planus ekono-
miškai, įvertinant turimus išteklius ir 
realias galimybes jiems įsigyti. 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
apybraižos 
tipo klausimų 
testai, 
pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis, 
esė,  
atvejo analizė. 
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Vadybinės 
veiklos sritys 

Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

3.4. Užtikrinti veiklos kokybę, 
nustatyti verslo pranašumus ir 
konkurentabilumą, suvokti įstaigų ir 
įmonių organizacinių valdymo struktū-
rų ypatumus, vystymosi tendencijas ir 
perspektyvas. 
3.5. Planuoti ir organizuoti įstaigos 
įvairaus pobūdžio veiklą. 
4.1. Žinoti darbo saugos reikalavimus, 
darbuotojų atrankos metodus ir jos 
organizavimo procedūras, darbuotojų 
vadybos pagrindus, bendravimo ir ben-
dradarbiavimo principus ir etikos prin-
cipus, įmonės įvaizdžio kūrimo procesą. 
4.2. Žinoti šiuolaikines informacines 
technologijas ir jų taikymo galimybes, 
informacinės veiklos valdymą, įmonės 
veiklos dokumentavimą. 

4. Gebėti 
organizuoti 
įmonės 
(padalino) 
veiklą pagal 
verslo pobūdį 

4.3. Numatyti darbų atlikimo tvarką ir 
jų tarpusavio ryšius, identifikuoti 
esamą įstaigos būklę, atskleisti 
silpnąsias ir stipriąsias įstaigos puses, 
pristatyti įmonę už jos ribų. 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis, 
esė, 
refleksija,  
atvejo analizė;  
veiklos 
stebėjimas. 

5.1. Pasirinkti tinkamą vadovavimo 
stilių, atpažinti įstaigos etinį klimatą, 
socialinę atsakomybę 
5.2. Gebėjimas formuluoti problemas 
ir užduotis pavaldiniams, verslo part-
neriams ir kitiems darbuotojams, susi-
jusiems su šių problemų sprendimu 
5.3. Organizuoti nenutrūkstamą darbo 
procesą įmonėje ir jos padaliniuose, 
parengti laisvų darbo vietų reklamą 

5. Gebėti 
vadovauti 
darbuotojams 

5.4. Taikyti įvairių problemų spren-
dimų metodus, pagrindžiant sprendi-
mus ekonomiškais paskaičiavimais,  
vertinti ir planuoti ekonominius ištek-
lius, kontroliuoti jų naudojimą. 

Apybraižos 
tipo klausimų 
testai, 
refleksija,  
atvejo analizė;  
veiklos 
stebėjimas, 
minčių 
žemėlapis. 
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Vadybinės 
veiklos sritys 

Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

5.5 Motyvuoti darbuotojus ir orga-
nizuoti jų profesinės veiklos įverti-
nimą, savarankiškai pasirinkti planuo-
ti, organizuoti ir koordinuoti darbuo-
tojų bei padalini veiklą siekiant užsi-
brėžtų tikslų, kurti įmonės įvaizdį. 
5.6. Komunikuoti su kolegomis, verslo 
partneriais, klientais raštu ir žodžiu, 
bendrauti derybose su užsienio partne-
riais, valdyti konfliktus. 
5.7. Efektyviai komunikuoti žodžiu ir 
raštu gimtąja kalba ir užsienio kalba, 
ugdytis kalbos kompetenciją. 
5.8. Dirbti motyvuotoje komandoje, 
konstruktyviai bendradarbiaujant, ats-
tovauti įstaigai. 
5.9. Priimti naujoves, pokyčius ir 
prisitaikyti prie novatoriškos veiklos. 
5.10. Jausti poreikį nuolat kelti daly-
kinę kvalifikaciją ir tobulėti, logiškai ir 
kritiškai mąstyti. 
5.11. Organizuoti personalo kvalifika-
cijos kėlimo mokymus. 
5.12. Būti versliam, kūrybiškam ir ini-
ciatyviam.  

Apybraižos 
tipo klausimų 
testai, 
esė,  
refleksija,  
atvejo analizė,  
pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis.  
veiklos 
stebėjimas. 

6.1. Suvokti mokesčių sistemą Lietu-
voje, suvokti buhalterinės apskaitos 
principus ir taikyti juos praktikoje.  
6.2. Teikti informaciją, reikalingą 
ekonominei analizei ir valdymo spren-
dimams priimti, atpažinti vadybines 
problemas ūkio subjekto veikloje. 

6. Gebėti 
kontroliuoti 
verslo būklę 

6.3. Valdyti ir kontroliuoti turimus ma-
terialinius ir finansinius išteklius, su-
daryti finansines prognozes, vesti 
pinigų judėjimo apskaitą, apskaičiuoti 
darbo užmokestį, apskaičiuoti mokes-
čius, nustatyti pajamas, sąnaudas, 

Apybraižos 
tipo klausimų 
testai, 
atvejo analizė,  
pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis. 
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Vadybinės 
veiklos sritys 

Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

paskaičiuoti pelną. 
7.1. Žinoti finansinės analizės rūšis, 
finansinės prognozės sudarymo meto-
dologiją, apsirūpinimo finansiniais, 
medžiaginiais, žmonių ir kitais ištek-
liais šaltinius, jų panaudojimo racio-
nalumą ir jo didinimo galimybes. 
7.2. Analizuoti ir vertinti organizacijos 
ir versle bei jo aplinkoje vykstančius 
įvykius ir procesus. 
7.3. Kritiškai mąstyti ir suprasti 
skirtingus argumentus, pateikiamus 
analizuojant organizacijų ir verslo 
veiklos problemas ir priimant spren-
dimus. 

7. Gebėti 
suprasti verslo 
plėtrą 

7.4. Įvertinti verslo aplinką ir savo 
galimybes, taikyti vadybos ir ekono-
mikos, taip pat kitų mokslų žinias 
organizacijų vadybai ir verslo organi-
zavimui tobulinti. 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
apybraižos 
tipo klausimų 
testai, 
minčių 
žemėlapis, 
esė,  
refleksija,  
atvejo analizė;  
veiklos 
stebėjimas. 
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11 priedas 

ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ 
PROGRAMOS KOMPETENCIJOS IR JŲ VERTINIMO 

METODAI 
 

Veiklos sritys Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

I. Atskleidžiantys bendrąsias kompetencijas  
Tikslas – suteikti bendrųjų kompetencijų, reikalingų administravimo 
specialisto sėkmingai profesinei veiklai, atsižvelgiant į darbo rinkos 
poreikius, ir sukuriančių jo tolesnio asmeninio bei profesinio augimo 
prielaidas, taip pat užtikrinančių asmens sklandžią integraciją į 
organizaciją ir visuomenę.  

Apibūdins įvairius 
informacijos šaltinius ir 
duomenų gavimo būdus. 
Apibūdins šiuolaikines 
informacines technologijas 
ir jų taikymo galimybes.  

Gebės rasti informaciją, 
ją kaupti, saugoti ir 
apdoroti naudojantis 
šiuolaikinėmis 
informacinėmis 
technologijomis 

Savarankiškai dirbs su 
įvairiomis kompiuterinėmis 
programomis, 
organizuodami 
informacijos kaupimą, 
apdorojimą, tvarkymą, 
saugojimą ir pateikimą. 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
apybraižos tipo 
klausimų testai. 

Pritaikys duomenų 
grupavimo, sisteminimo 
principus ir analizės 
metodus. 
Atliks matematinius ir 
statistinius skaičiavimus, 
supras jų esmę. 

Gebės sisteminti ir 
analizuoti 

Paaiškins, interpretuos ir 
apibendrins gautus analizės 
rezultatus. 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
Apybraižos tipo 
klausimų testai. 

Gebės veiksmingai 
komunikuoti žodžiu ir 
raštu gimtąja ir užsienio 

Žinos taisyklingos lietuvių 
ir anglų kalbos 
reikalavimus.  

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
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Veiklos sritys Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

Mokės panaudoti 
inovatyvią komunikacinę 
techniką, informacines 
komunikacines 
technologijas ir sistemas. 
Apibūdins efektyvios 
komunikacijos ir 
konstruktyvaus 
bendravimo su kolegomis, 
partneriais, klientais, 
žiniasklaida,  kitais 
suinteresuotais asmenimis 
(jų grupėmis) principus.  
Paaiškins, kaip parengti 
vidinę ir išorinę 
organizacijos 
dokumentaciją 
vadovaudamiesi dalykinės 
rašytinės komunikacijos 
taisyklėmis ir principais.  

kalbomis  

Parengs žodinius ir 
rašytinius pristatymus, 
ataskaitas, pranešimus, 
atstovaudami organizacijos 
arba viešajam interesui.  

užduotys 
(testai), 
apybraižos tipo 
klausimų testai, 
refleksija,  
veiklos 
stebėjimas. 

Paaiškins pagrindinius 
individualaus ir  
komandinio darbo 
ypatumus, jų efektyvinimo 
prielaidas.  
Apibūdins, kaip suformuoti 
ir valdyti darbuotojų 
komandą.  

Gebės dirbti 
savarankiškai ir 
komandoje, prisiimti 
asmeninę, 
korporatyvinę, pilietinę 
bei socialinę 
atsakomybę 

Apibūdins konfliktų 
prevencijos metodus ir 
priemones, konfliktų 
valdymo strategijas.  
 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
apybraižos tipo 
klausimų testai, 
refleksija,  
atvejo analizė;  
veiklos 
stebėjimas. 
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Veiklos sritys Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

Turės suformuotą atsakingą 
požiūrį į vykdomą veiklą, 
aplinką bei jos tausojimą. 
Apibūdins pilietiškumo ir 
bendruomeniškumo svarbą 
šiuolaikinėje visuomenėje. 
Rezultatyviai dirbs 
individualiai ir komandoje, 
realioje darbo aplinkoje 
tinkamai atliks skirtas 
užduotis. 
Apibūdins asmenybės 
adaptacijos metodus  ir 
technikas, taikomas kaitos 
sąlygomis. 
Paaiškins žinių ir inovacijų 
vadybos sampratą, 
inovacijų reikšmę 
šiuolaikinėje visuomenėje. 
Nustatys svarbiausius 
pokyčius socialinėje-
kultūrinėje ir verslo 
aplinkoje. 
Apibūdins pasipriešinimą 
pokyčiams ir jo mažinimo 
būdus verslo įmonėje ir 
organizacijoje. 

Gebės prisitaikyti prie 
dinamiškos aplinkos, 
inicijuoti pažangos 
procesus ir pozityvias 
permainas  

Apibūdins naujų idėjų 
generavimo būdus ir 
metodus. 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
Apybraižos tipo 
klausimų testai,  
pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis. 

Turės suformuotą pozityvią 
nuomonę apie verslą ir 
verslumą. 

Gebės būti versliu, 
iniciatyviu, kūrybišku, 
turės lyderiui būdingų 
savybių  Turės tolerancijos 

neapibrėžtumui: nebijos 
imtis iniciatyvos, 
pasižymės atvirumu naujai 
patirčiai. 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
apybraižos tipo 
klausimų testai, 
esė,  
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Veiklos sritys Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

Atpažins savyje ir kituose 
asmenyse lyderio savybes. 

refleksija. 

Turės samprotavimo, 
diskutavimo ir debatavimo 
įgūdžių. 
Išsakys savo nuomonę 
remiantis mokslo žiniomis 
ar praktinės veiklos 
patirtimi, pateiks logiškus 
argumentus.  
Kritiškai mąstydami 
identifikuos pozityvias ir 
negatyvias nagrinėjamo 
reiškinio puses. 

Gebės logiškai ir 
kritiškai mąstyti,  
adekvačiai vertinti 
situaciją ir save, 
pasižymės objektyvia 
saviverte 

Turės savo asmenybės 
pažinimo įgūdžių. 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
apybraižos tipo 
klausimų testai, 
esė,  
atvejo analizė. 

Apibūdins pagrindines 
administravimo ir kitų 
socialinių mokslų teorijas. 

Gebės efektyviai taikyti 
administravimo ir kitų 
socialinių mokslų teoriją 
praktikoje Teorines žinias adaptuos ir 

pritaikys praktinėje 
veikloje. 
Apibūdins pagrindinius 
profesinei veiklai keliamus 
reikalavimus. 
Paaiškins asmeninio 
efektyvumo didinimo 
alternatyvas, saviugdos, 
savišvietos ir tolesnio 
profesinio tobulinimosi 
kryptis ir būdus. 

Gebės mokytis, nuolat 
tobulinti save kaip 
asmenybę ir kaip 
specialistą  

Turės mokymosi iš 
patirties per refleksiją ir 
veikimą įgūdžių (pagal 
metodą „Mokymasis per 
veiklą“) 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai),  
pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis, 
apybraižos tipo 
klausimų testai, 
esė,  
refleksija. 

Gebės dirbti 
tarptautinėje bei 

Apibūdins pasaulyje 
vykstančius globalizacijos 

Trumpų 
atsakymų 

 86



Veiklos sritys Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

procesus ir pagrindinius jų 
poveikio aspektus.  
Apibūdins savo nacionalinį 
identitetą, pagrindinius 
šalių (jų grupių) 
socialinius, ekonominius ir 
kultūrinius skirtumus. 
Apibūdins tarptautinės 
darbo rinkos ypatumus, 
tarptautinių darbo 
organizacijų paskirtį. 

daugiakultūrėje 
aplinkoje, 
bendradarbiauti su 
įvairių kultūrų atstovais 

Paaiškins tarptautinio 
verslo organizavimo 
principus ir tarptautinės 
socialinės partnerystės 
ypatumus.  

reikalaujančios 
užduotys 
(testai),  
apybraižos tipo 
klausimų testai, 
pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis. 

II. Atskleidžiantys dalykines (specialiąsias profesines) 
kompetencijas 
Tikslas – suteikti specialiųjų profesinių kompetencijų, 
užtikrinančių išsamių administravimo ir kitų socialinių 
mokslų žinių įgijimą, jų supratimą, išvystytus 
gebėjimus,  leidžiančius organizuoti aukšto lygio 
profesinio pasirengimo reikalaujančią praktinę veiklą, 
joje demonstruojant gebėjimus veikti savarankiškai, 
priimti sprendimus, planuoti veiklą, vadovauti, 
prisiimti atsakomybę už savo ir kitų darbuotojų veiklos 
rezultatus.  

 

Apibūdins įmonių, 
organizacijų, įstaigų 
klasifikacijas, rūšis ir tipus. 

Supras teoriją, 
atskleidžiančią verslo 
įmonę ar valstybinę ir 
viešąją įstaigą kaip 
savitą sistemą bei 
socialinį ekonominį 
konstruktą  

Paaiškins pagrindines 
sąvokas, vartojamas 
apibūdinant bei vertinant 
verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos veiklą bei atskiras 
veiklos funkcines sritis. 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis. 
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Veiklos sritys Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

Paaiškins teorijas, 
koncepcijas, dėsnius, 
principus, aktualius  verslo 
įmonės ar valstybinės ir 
viešosios įstaigos veikloje. 
Apibūdins pagrindinius 
mikroekonominius ir 
makroekonominius 
reiškinius ir procesus, jų 
kitimą įtakojančius 
veiksnius. 
Apibūdins metodus, 
vertinimo kriterijus, 
kokybinius ir kiekybinius 
rodiklius, naudojamus 
tiriant verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos veiklą. 
Paaiškins politinės 
sistemos funkcionavimo 
principus, pagrindinių 
politinės sistemos elementų 
paskirtį ir jų tarpusavio 
sąveikas. 
Paaiškins valstybės ir 
savivaldybės institucijų, 
valstybinių ir viešųjų 
organizacijų paskirtį, jų 
veiklos ypatumus. 
Apibūdins valstybės 
tarnybos sampratą, 
valstybės tarnybos rūšis. 

Apybraižos tipo 
klausimų testai, 
pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis. 

Supras plačios paskirties 
bendrojo lavinimo žinių 
sąsajas su verslo įmonės 
ar valstybinės ir 
viešosios įstaigos 

Apibūdins įvairių bendrojo 
lavinimo dalykų žinių 
reikšmę, jų pritaikymo 
galimybes profesinėje 
veikloje.  

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
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Veiklos sritys Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

administravimo teorija 
ir praktika  

Nagrinėjamą  reiškinį ar 
procesą įvertins 
remdamiesi 
daugiadisciplininiu 
požiūriu ir 
demonstruodami skirtingų 
kontekstų supratimą. 

atvejo analizė,  
veiklos 
stebėjimas. 

Apibūdins verslo situaciją 
šalyje ir tendencijas, 
viešojo administravimo 
sektoriaus raidą, reformas 
ir jų tikslingumą. 

Žinos verslo ir viešojo 
administravimo sektorių 
aktualijas ir tendencijas 
Lietuvoje ir užsienio 
šalyse 

Pateiks pagrįstų įžvalgų 
apie verslo ir viešojo 
administravimo sektorių 
perspektyvas. 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
atvejo analizė,  
veiklos 
stebėjimas. 

Apibūdins įmonės ar 
organizacijos veikloje 
reikalingus išteklius, 
pagrindinius apsirūpinimo 
jais šaltinius. 
Paaiškins efektyvaus 
išteklių naudojimo 
prielaidas ir principus 
įmonės ar organizacijos 
veikloje. 
Paaiškins organizacijos 
strateginio planavimo 
proceso esmę, verslo plano 
sudarymo principus. 
Apibūdins valstybės ir 
savivaldybių biudžetų 
sudarymo principus. 

Gebės teisingai planuoti 
verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos veiklą bei 
atskiras veiklos 
funkcines sritis 

Įvertins finansinių, 
materialiųjų ir žmoniškųjų 
išteklių poreikį įmonės ar 
organizacijos veikloje.  

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
apybraižos tipo 
klausimų testai, 
esė, 
refleksija,  
atvejo analizė, 
pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis, 
veiklos 
stebėjimas. 
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Veiklos sritys Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

Parengs naujo verslo planą 
(atskirų veiklos funkcinių 
sričių planus), verslo 
įmonės ar valstybinės ir 
viešosios įstaigos veiklos 
tobulinimo planą. 
Apibūdins verslo įmonės ar 
viešosios organizacijos 
steigimo, organizavimo, 
reorganizavimo ir 
likvidavimo procedūras. 
Apibūdins verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos veiklą 
reglamentuojančius teisės 
aktus. 
Pagal galiojančius 
reikalavimus dokumentuos 
verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos (padalinio) veiklą, 
parengs tradicinius ir 
elektroninius dokumentus 
bei korespondenciją. 
Paaiškins, kaip efektyviai 
valdyti verslo įmonės, 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos ar jos padalinio 
veiklos vidinę ir išorinę 
informaciją ir dokumentus, 
organizuoti dokumentų 
apyvartą.  

Gebės tinkamai 
organizuoti verslo 
įmonės ar valstybinės ir 
viešosios įstaigos veiklą 
bei atskiras veiklos 
funkcines sritis 

Apibūdins pagrindines 
vadovavimo teorijas, 
modernius valdymo 
modelius, principus ir 
koncepcijas bei jų taikymo 
verslo įmonėje ar 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
apybraižos tipo 
klausimų testai, 
esė,  
refleksija,  
atvejo analizė, 
veiklos 
stebėjimas. 
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Veiklos sritys Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

valstybinėje ir viešojoje 
įstaigoje galimybes. 
Apibūdins įmonės ar 
organizacijos veikloje 
naudojamų išteklių 
kontrolės rūšis ir 
mechanizmą, finansinių 
ataskaitų sudarymo 
principus.  
Paaiškins, kaip teisingai 
organizuoti personalo 
paiešką, atranką, samdą, 
motyvavimą, mokymą ir 
ugdymą, karjeros 
planavimą, vertinimą, 
kontrolę verslo įmonėje ar 
valstybinėje ir viešojoje 
įstaigoje. 
Apibūdins, kaip užtikrinti 
darbuotojų saugą ir 
sveikatą verslo įmonėje ar 
valstybinėje ir viešojoje 
įstaigoje. 
Paaiškins darnaus vystymo 
koncepcijos ir principų 
taikymo galimybes verslo 
įmonėje ar valstybinėje ir 
viešojoje įstaigoje. 
Paaiškins pagrindinius 
verslo įmonės ir 
biudžetinės įstaigos 
apskaitos principus.  
Apibūdins, kaip rengti ir 
tvarkyti personalo 
dokumentaciją (įforminti 
darbuotojų priėmimo, 
darbo veiklos, 
kvalifikacijos ir karjeros, 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai),  
apybraižos tipo 
klausimų testai, 
pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis. 
esė,  
refleksija, 
atvejo analizė,  
veiklos 
stebėjimas. 
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Veiklos sritys Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

atleidimo iš darbo 
procedūras, personalo 
darbo laiko apskaitą, 
darbuotojų teises, pareigas, 
įgaliojimus bei 
atsakomybę). 
Apibūdins valstybės ir 
savivaldybės biudžeto 
išlaidų valdymą ir kontrolę. 
Apibūdins e-verslo 
organizavimo ir 
administravimo principus. 
Apibūdins, kaip sudaryti 
vadovui palankias darbo 
sąlygas, koordinuoti 
vadovo darbotvarkę, 
skirstyti vadovo 
įpareigojimus ir 
kontroliuoti jų vykdymą, 
organizuoti priėmimus, 
susirinkimus, posėdžius, 
juos protokoluoti. 
Paaiškins, kaip tinkamai 
administruoti ir koordinuoti 
įvairaus pobūdžio 
projektus. 
Apibūdins verslo įmonės, 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos (padalinio) 
įvaizdžio formavimo būdus 
ir priemones, reklaminės 
informacijos sklaidą  ir 
viešuosius ryšius. 
Paaiškins, kaip organizuoti 
kasdienį verslo įmonės, 
įstaigos ar padalinio darbą.  
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Veiklos sritys Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

Atsižvelgiant į tyrimo 
objektą sudarys tyrimo 
strategiją.  
Tinkamame kontekste 
panaudos pagrindinius 
retrospektyvinės ir 
perspektyvinės analizės 
metodus. 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
esė,  
refleksija,  
atvejo analizė,  
veiklos 
stebėjimas. 

Savarankiškai organizuos, 
koordinuos ir vykdys 
duomenų rinkimą, 
tikslingai panaudodami 
pirminių ir antrinių 
duomenų rinkimo būdus. 
Įvertins pagrindinius verslo 
įmonės ar valstybinės ir 
viešosios įstaigos veiklą ar 
funkcinę sritį bei jos 
racionalumą indikuojančius 
rodiklius. 

Gebės vykdyti 
taikomuosius ir 
fundamentaliuosius 
tyrimus, kompleksiškai 
vertinti verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos veiklą 

Vadovaujantis 
daugiadimensiniu požiūriu 
išanalizuos verslo įmonės, 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos veiklą ar funkcinę 
sritį. 

Apybraižos tipo 
klausimų testai, 
pokalbis 
(interviu),  
minčių 
žemėlapis. 

Apibūdins pagrindines 
verslo įmonės ir 
organizacijos aplinkos 
komponentes. 

Gebės vertinti aplinkos 
bei jos veiksnių poveikį 
verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos veiklai ir 
rezultatams, priimti 
sprendimus, 
atsižvelgiant į aplinkos 
pokyčius 

Nustatys verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos veiklą įtakojančius 
kontroliuojamus ir 
nekontroliuojamus 
veiksnius. 

Trumpų 
atsakymų 
reikalaujančios 
užduotys 
(testai), 
apybraižos tipo 
klausimų testai, 
esė,  
refleksija,  
atvejo analizė,  
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Veiklos sritys Kompetencija 
Taikomas 
vertinimo 
metodas 

Identifikuos verslo įmonės 
ar valstybinės ir viešosios 
įstaigos silpnąsias ir 
stipriąsias puses, su 
pokyčiais aplinkoje 
susijusias potencialias 
grėsmes ir galimybes.  
Prognozuos aplinkos 
pokyčių poveikį verslo 
įmonės ar valstybinės ir 
viešosios įstaigos veiklai ir 
jos rezultatams. 

veiklos 
stebėjimas. 

Numatys verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos veiklos ar tam 
tikros funkcinės srities 
tobulinimo bei 
racionalizavimo veiksmus. 

Gebės priimti veiklos 
bei tam tikros funkcinės 
srities racionalizavimo 
sprendimus verslo 
įmonėje ar valstybinėje 
ir viešojoje įstaigoje 

Pagrįs identifikuotų 
problemų verslo įmonės ar 
valstybinės ir viešosios 
įstaigos (padalinio) 
veikloje galimus sprendimo 
būdus. 

Apybraižos tipo 
klausimų testai, 
refleksija,  
atvejo analizė,  
veiklos 
stebėjimas. 
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12 priedas 

 
ATSKIRŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO METODŲ  

PAVYZDŽIAI 
 
 

REFLEKSIJA 
 

Gebėti organizuoti įmonės (padalino) veiklą pagal verslo pobūdį 
 

 
Pavyzdys 

 
Užduotis 

Parašykite apie tai: 

 kaip dalyvaujate derybose, planuojate darbuotojų veiklą? 

 Kaip organizuojate darbą grupėje? 

 Kaip organizuojate individualų pokalbį? 

 Kaip planuojate susirinkimą?  

 

Bendri vertinimo kriterijai: 

 Užduoties atlikimo išsamumas (užduotis atlikta išsamiai; 

užduotis atlikta nepakankamai neišsamiai); 

 Užduoties atlikimo teisingumas (užduotis atlikta teisingai, 

užduotis atlikta iš dalies teisingai); 

 Pateiktas susirinkimų planas, protokolas. 
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ATVEJO ANALIZĖ 
 

Gebėti kontroliuoti verslo būklę 
 

Pavyzdys 
 
Užduotis 

 Išanalizuoti savo organizacijos atvejį, pateikiant konkretų 
veiklos kontrolės procedūrų atvejį. 

 

Bendri vertinimo kriterijai: 

Kriterijai Aukščiau-
sias tikslų 
pasiekimo 

lygis 

Vidutinis 
tikslų 

pasiekimo 
lygis 

Minimalus 
tikslų 

pasiekimo 
lygis 

Nepasiekti 
tikslai 

2balai 2 balai 1 balas 0 balo Atpažinti 
organizaci-
jos valdymo 
sistemos 
kontrolės 
būdai. 
Įvertintos ir 
pateiktos 
savo 
organizaci-
jos  
kontrolės 
procedūros. 
Maksimali 
balų suma – 
3  balai. 

Įvertintos ir 
pateiktos X 
organizaci-
jos  3 
kontrolės 
procedūros. 
 

Įvertintos ir 
pateiktos X 
organizaci-
jos 2 
kontrolės 
procedūros. 
 

Įvertintos ir 
pateiktos X 
organizaci-
jos  1 
kontrolės 
procedūra. 
 

Neišanalizuo
tas nei viena 
procedūra. 

 

 96



Gebėti suprasti verslo plėtrą 
Pavyzdys 

 
Užduotis 
Išanalizuoti savo organizacijos atvejį, įvertinant jos stipriąsias ir 
silpnąsias puses pagal žemiau pateiktą planą. 
 
ANALIZĖS PLANAS 
PRANAŠUMAI (ištekliai, gebėjimai, kuriuos galima efektyviai panaudoti 
siekiant užsibrėžtų tikslų)  

 Kokios mūsų įstaigos stipriosios pusės?  
 Kas mums sekasi?  
 Kokie mūsų pasiekimai?  

 
TRŪKUMAI (ydos, ribojimai, kurie apsunkina užsibrėžtų tikslų siekimą) 

 Kas yra blogai?  
 Kas nepatinka kasdienėje veikloje?  
 Ko reikėtų vengti?  

 
GALIMYBĖS (palankios situacijos aplinkoje, padedančios pagerinti 
esamą situaciją) 

 Kokios yra teigiamos perspektyvos?  
 Kokios yra gerosios tendencijos?  
 Kokie galimi pokyčiai, naujovės?  

 
PAVOJAI (nepalankios situacijos aplinkoje, potencialiai kenkiančios, 
lemiančios tam tikrus barjerus, įtampas, bloginančius esamą situaciją)  

 Su kokiomis kliūtimis, sunkumais tenka susidurti?  
 Kokia galima konkurencija?  
 Kokių reikia specifinių pokyčių, kuriuos bus sunku įgyvendinti?  
 Kas kelia didžiausius pavojus?  

 
Bendri vertinimo kriterijai: 

 Užduoties atlikimo išsamumas (užduotis atlikta išsamiai; 
užduotis atlikta nepakankamai neišsamiai); 

 Užduoties atlikimo teisingumas (užduotis atlikta teisingai, 
užduotis atlikta iš dalies teisingai); 

 Pateiktas susirinkimų planas, protokolas. 
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TRUMPŲ ATSAKYMŲ REIKALAUJANČIOS UŽDUOTYS 

(TESTAI) 
 

Supras plačios paskirties bendrojo lavinimo žinių sąsajas su verslo 
įmonės ar valstybinės ir viešosios įstaigos administravimo teorija ir 

praktika 
 

Pavyzdys 

 

Testu tipai ir pavyzdžiai 
Pagal sudarymo pobūdį, paprastai skiriami keli trumpu atsakymu 
reikalaujančių užduočių tipai: 

 Teisingo atsakymo pasirinkimo reikalaujančios užduotys; 
  Papildyti arba baigti teiginį reikalaujančios užduotys. 

Vertinimas 
Trumpų atsakymų reikalaujančių užduočių testai. Jie turėtų sudaryti 

ne mažiau kaip 10 klausimų, skirtų vienam gebėjimui vertinti. Kiekvienas 
klausimas vertinamas 1 (teisingai atsakyta) arba 0 (neteisingai atsakyta 
arba neatsakyta).  

Vertinamam gebėjimui užskaityti kandidatas turi teisingai atsakyti į ne 
mažiau kaip 80 proc. klausimų (pvz., jei pateikiama 10 klausimu, 
teisingai turi buti atsakyti - 8). 

Toliau apžvelgiamos kiekvieno tipo užduotys bei pavyzdžiai. 
Teisingo atsakymo pasirinkimo reikalaujančios užduotys 
Šio tipo užduotis sudaro dvi dalys – klausimas arba nebaigtas teiginys ir 
atsakymu alternatyvos, iš kuriu vertinamasis renkasi, jo manymu, teisinga 
atsakymą. Šio tipo užduotys dažnai taikomos siekiant įvertinti žinias. 
Tačiau jas galima formuluoti ir taip, kad tiktu vertinti supratimo 
gebėjimus. 
 
Užduočių pavyzdžiai: 

 (žinioms vertinti)  
1. Vadyba: 

a)  Veikla, kurią vykdant reguliuojami visi įmonėje vykstantys 
procesai 

b)  Darbo procesas, siekiant nustatyto tikslo pagal iš anksto 
parengtą planą 

c)  Abu išvardyti teisingi 
d)  Abu išvardyti neteisingi 
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2. Vadybinė veikla apima: 
a) Veiklos tikslų suvokimą ir planavimą 
b) Veiklos organizavimą, išteklių gavimą ir paskirstymą 
c) Vadovavimą 
d) Kontrolę 
e) Visus išvardytus 

3. Svarbiausia vadybos esmė yra: 
a) Vartotojų esamų ir numatomų poreikių patenkinimas 

mažiausia kaina 
b) Vartotojų esamų ir numatomų poreikių patenkinimas 

didžiausia kaina 
c) Vartotojų esamų ir numatomų poreikių patenkinimas bet 

kokia kaina 
4.  Organizacija – tai sąveikaujanti hierarchinė žmonių grupė, 

turinti tam tikrų išteklių ir susibūrusi siekti tam tikrų tikslų. 
a) Taip 
b) Ne  

5. Į kokias dvi grupes skirstomi įmonės tikslai: 
a) Ekonominius ir socialinius 
b) Vidinius ir išorinius 
c) Gamybos ir pasiekimo 

6. Organizacijos valdymo funkcijoms priskiriama 
a) Tyrimai ir projektavimas 
b) Apskaita ir finansai 
c) Materialinis aprūpinimas 
d) Marketingas 
e) Visi išskyrus A 

7. Organizacijos būsimosios veiklos numatymo procesas 
a) Planavimas 
b) Organizavimas 
c) Vadovavimas 
d) Kontrolė 

8. Užduočių parengimo, paskirstymo ir jų atlikimo 
koordinavimo procesas 
a) Planavimas 
b) Organizavimas 
c) Vadovavimas 
d) Kontrolė 

9. Kokie yra du pagrindiniai vadovavimo stiliai: 
a) Autokratinis ir demokratinis 
b) Autoritarinis ir demokratinis 

 99



c) Autoritarinis ir biurokratinis 
d) Nėra teisingo atsakymo 

10. Kokia yra viena iš klasikinių valdymo struktūrų 
a) Matricinė 
b) Padalinių 
c) Komandinė linijinė 
 

 (supratimui vertinti)  
11. Procesas, kurio metu suformuojama organizacijos struktūra, 

sudaranti galimybes pasiekti organizacijos tikslus ir 
įgyvendinti jos veiklos planus 
a) Kontrolė 
b) Planavimas 
c) Organizavimas 
d) Vadovavimas 
e) Visi išvardyti 

12. Procesas, kurio metu asmuo, grupė ar organizacija tikrina ir 
pataiso nukrypimus nuo normų ar planų 
a) Organizavimas 
b) Planavimas 
c) Vadovavimas 
d) Kontrolė 
e) Valdymas 

13. Vadovai, atsakingi už visą operacijų kompleksą, pavyzdžiui, 
įmonę, cechą, skyrių 
a) Žemiausio lygio vadovai 
b) Vidurinio lygio vadovai 
c) Aukščiausio lygio vadovai 
d) Funkciniai vadovai 
e) Linijiniai vadovai 

14. Kaip vadinama tokia valdymo struktūra, kai aukščiausiojo 
lygio vadovas gali bet kuriuo metu įsikišti į žemesniojo lygio 
vadovo sprendimo sritį: 
a) Linijinė 
b) Patriarchalinė 
c) Funkcinė 

15. Kokiam laikotarpiui sudaromas ilgalaikis strateginis planas: 
a) 1-5 metams 
b) 1-2 metams 
c) Daugiau nei 5 metams 
d) 2-5 metams 
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16. Vadovai, atsakingi už specializuotas veiklos sritis 
a) Žemiausio lygio vadovai 
b) Vidurinio lygio vadovai 
c) Aukščiausio lygio vadovai 
d) Funkciniai vadovai 
e) Linijiniai vadovai 

17. Organizacijos aplinkos pažinimas vyksta 
a) Analizuojant jos būdingus bruožus 
b) Tiriant ją sudarančius elementus 
c) Tinka abu variantai 
d) Abu variantai neteisingi 

18. Organizacijos ir darbuotojo asmeninių tikslų priešprieša 
rodo esant 
a) Darbuotojo teisių pažeidimus 
b) Žmogaus teisių pažeidimus 
c) Teisingumo stoką 
d) Interesų konfliktą 
e) Visus išvardytus 

19. Organizacijos kultūrą formuoja 
a) Normos 
b) Tradicijos 
c) Vadovavimo stilius 
d) Visi išvardyti 

20. Darbuotojo atsakomybės principai, padedantys išvengti 
neetiškų sprendimų 
a) Teisingumas 
b) Žmogaus teisės 
c) Visi išvardyti 
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Papildyti arba baigti teiginį reikalaujančios užduotys 
Tai sakiniai, kuriuose vertinamasis turi įrašyti praleistus žodžius, sąvokas 
ir t.t.. 
Šio tipo užduotys turi tik viena teisingą atsakymą, todėl dažnai taikomos 
konkrečių faktų, apibrėžimų, sąvokų žinojimui patikrinti. 
 
Užduočių pavyzdžiai: 
Įrašykite trūkstamus žodžius:  
1. R W. Tayloro požiūriu, būtinas ______________________ 

elementas yra konkreti užduotis. 
2. F. W. Tayloro sukurta atlyginimo už darbą sistema, numatanti 

didesnį uždarbį efektyviau dirbantiems darbininkams; 
3. To meto atstovas_________________, ne tik pirmasis tyrinėjo 

vadovų elgesį, bet ir pirmasis tai susistemino. Jis tikėjo, kad puiki 
valdymo praktika turi tam tikrų bendrų bruožų, kuriuos galima 
identifikuoti ir nagrinėti 

 
Pabaikite sakinį:  
1. Pagrindinis Fordo gamybos organizavimo 

principas________________________________. 
2. Žymiausias Lietuvos gamybos, darbo ir valdymo organizavimo 

specialistas_____________. 
3. Nauju vadybos mokslo teorijos ir praktikos pradžios etapu, kai buvo 

pradėti nuodugniai tyrinėti psichologiniai ir socialiniai darbo 
efektyvumo veiksniai, laikomi __________ metai. 
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