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ĮVADAS 

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų bendrosios praktikos slaugos kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo metodika (toliau – Metodika) parengta įgyvendinant projektą 

„Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir 

diegimas aukštosiose mokyklose“ (projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-k-03-01).  

Metodika sudaryta iš dviejų dalių: bendrosios ir specialiosios. Metodikos bendrosios dalies 

turinyje pateikiamas pagrindinių neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo 

kontekste vartojamų sąvokų žodynas. Aptariama mokymosi visą gyvenimą reikšmė 

asmeniui ir visuomenei, pateikiama neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo samprata ir ypatumai. Apibendrinama neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 

pasiekimų pripažinimo svarba. Pateikiama neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir pripažinimo organizavimo tvarka bei aptariami vertinimo metodai. 

Specialiojoje metodikos dalyje, kuri skirta vertintojams, pateikta bendrosios praktikos 

slaugytojo profesijos samprata ir tam reikalingos kompetencijos. Siekta aprašyti programos 

tikslus ir paskirtį, studijų dalykų rezultatus. Apibrėžiama bendrosios praktikos slaugytojo  

profesija bei reikalingi gebėjimai. 

Vertintojams pateikiama neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų bendrosios praktikos 

slaugytojo kompetencijų vertinimo metodologija.  

Metodikoje pateikiami priedai iš parengto Klaipėdos valstybinės kolegijos neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir 

kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašo, kuris patvirtintas 2013 m. balandžio 9 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-151. 
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1. BENDROJI DALIS 

1.1. Pagrindinės sąvokos 

Ankstesnio mokymo(-si) vertinimas – sisteminis mokymosi akreditavimas, nustatant, ar 

ankstesnio mokymosi pasiekimai galėtų būti pripažinti studijų kreditams gauti. Jis 

atliekamas savaiminio ir neformaliojo mokymosi rezultatus lyginant su reikalavimais, 

keliamais studijų dalyko apraše.  

Ankstesnis mokymas(-is), neformalusis ir savaiminis mokymas(-is) – mokymasis už 

formaliojo mokymo institucijų ribų, t. y. mokymasis per darbo patirtį, mokymai darbo 

vietoje, parengiamieji kursai, seminarai, savarankiškas mokymasis, mokymasis atliekant 

savanorišką darbą ir per veiklą bendruomenėje.  

Formalusis švietimas – valstybės reglamentuojamas ir kontroliuojamas lavinimasis, 

mokymasis ir studijos, kurias sėkmingai baigusieji gauna valstybės pripažįstamą diplomą 

arba pažymėjimą.  

Pretendentas – asmuo, pageidaujantis, kad būtų pripažintos bei įvertintos neformaliuoju ir 

savaiminiu bei savišvietos būdu įgytos kompetencijos.  

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija – Kolegijos direktoriaus įsakymu 

sudaryta atitinkamo fakulteto akademinių darbuotojų ir veiklos ekspertų grupė, kuri vykdo 

pretendento neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimą ir 

pripažinimą. 

Kompetencija – mokėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, įgūdžių, 

gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma. 

Kompetencijų vertinimo principai. Kompetencijų vertinimas grindžiamas šiais 

principais: teisingumas, prieinamumas, lankstumas, humaniškumas, skaidrumas, 

patikimumas, visapusiškumas, praktiškumas, sistemingumas, kriterijų aiškumas, 

objektyvumas, teisėtumas, autentiškumas, kokybės užtikrinimas. 

Mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio) – neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 

ir savaiminiu bei savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo dokumentų 

rinkinys, kurį sudaro: pretendento gyvenimo aprašymas, prašymas dėl neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo, sutartis, 

profesinės patirties, žinių, gebėjimų, įgūdžių, mokymosi pasiekimų dokumentai (jų 

kopijos), kompetencijų įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortelė vertinimo komisijos 

nuomonė.   

Kvalifikacija – įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos 

teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas mokėjimas ir teisė verstis tam tikra profesine veikla. 

Mokymosi pasiekimas – tai, ką asmuo įgyja, sužino, išmoksta įvairioje mokymosi 

aplinkoje ir kas tampa asmeninių ar profesinių charakteristikų raiška. 

Neformalusis mokymasis – mokymasis pagal neformaliojo mokymosi programas 

(kursuose, seminaruose, stažuotėse), kurio pabaigoje išduodamas pažymėjimas. 

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, 

kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas. 

Pažymėjimas – įstatymų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuris patvirtina asmens 

mokymosi rezultatus: švietimo programos, švietimo modulio baigimą, išsilavinimo, 

kvalifikacijos, kompetencijos įgijimą. 
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Studijų pažymėjimas – pažymėjimas, išduodamas asmenims Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka: baigusiems laipsnio 

nesuteikiančias studijų programas, atskirus studijų dalykus ar modulius, skirtus praktinei 

veiklai pasirengti, arba pripažinus asmens profesinę patirtį ir turimas kompetencijas, 

reikalingas tam tikrai veiklai atlikti. Studijų pažymėjimas patvirtina pasiektus studijų 

rezultatus. 

Konsultacija – procedūra, per kurią pretendentui išsamiai pristatoma kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo tvarka, paaiškinama, kaip parengti mokymosi pasiekimų aplanką, 

atsakoma į pretendento klausimus apie kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

organizavimą ir vykdymą. 

Konsultantas – asmuo, padedantis pretendentui pasirengti mokymosi pasiekimų aplanką.  

Savišvieta – nuolatinis savarankiškas mokymasis, kuris grindžiamas asmens iš įvairių 

šaltinių gaunamomis žiniomis ir praktine patirtimi. 

Savaiminis mokymasis – natūralus, kiekvieną dieną vykstantis patirtinis, savarankiškas 

mokymasis darbinėje aplinkoje, neapmokamame ir savanoriškame darbe, laisvalaikiu, kuris 

nėra iš anksto suplanuotas ar apgalvotas, tikslingas ar specialiai organizuotas. 

Studijų rezultatai – per studijas įgytų žinių ir gebėjimų visuma, kurios apimtis 

apibrėžiama kreditais, o lygis įvertinamas pažymiu.  

Vertintojas – studijų dalyko dėstytojas ir / ar specialistas, vertinantis pretendento 

mokymosi pasiekimus ir nustatantis jų atitiktį studijų dalyko rezultatams. 

 

1.2. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo samprata ir 

ypatumai 

Europos šalių darbo rinkoje atsiranda galimybė mokytis ir dirbti bet kurioje šalyje. 

Mokymasis visą gyvenimą padeda asmeniui prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, 

atsiranda platesnės galimybės save realizuoti, plečiasi įsidarbinimo ir karjeros galimybės. 

Vienas iš svarbiausių neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo principų – 

sudaryti sąlygas suaugusių žmonių mokymuisi visą gyvenimą. Kaip teigia Laužackas, 

Teresevičienė, Stasiūnaitienė, (2005), švietimo sistemos ir jos institucijų paskirtis – 

užtikrinti sąlygas tęstiniam mokymuisi, kadangi tai yra vienas iš modernios visuomenės 

bruožų. Atvira ir besimokanti visuomenė skatina besimokančiuosius būti atsakingus už 

savo pačių nuolatinį mokymąsi. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įvertinimo ir pripažinimo aktualumas 

svarstomas įvairiuose tarptautiniuose politiniuose švietimo dokumentuose: Bolonijos 

konvencijoje (1999), Lisabonos konvencijoje (2000), Mokymosi visą gyvenimą 

memorandume (2001), Kopenhagos deklaracijoje (2002) ir kt. Mokymosi visą gyvenimą 

memorandume (2001) skatinama įgyvendinti tęstinio mokymosi politiką, diegiant 

kokybiškas ankstesnio mokymosi, įskaitant neformalųjį bei savaiminį, vertinimo ir 

pripažinimo sistemas. Lisabonos strategijoje (2000) diskutuojama apie neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemų, kaip vienos iš žinių visuomenės 

įtvirtinimo sąlygų, kūrimą ir plėtrą (Stasiūnaitienė, 2008). 

Lietuvoje apie neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų pasiekimų pripažinimo 

būtinybę kalbama daugiau nei dešimtmetį. 1998 metais priimto Neformaliojo suaugusiųjų 
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švietimo įstatymo 11 straipsnyje apibrėžiamos neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių 

teisės (Lukošiūnienė, 2010). Vėliau sekė įstatymą papildantys teisės aktai. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įvertinimą ir pripažinimą Lietuvoje 

reglamentuoja Mokymosi visa gyvenimą užtikrinimo strategija (2004), atnaujinti įstatymai: 

LR švietimo įstatymas (2011), LR mokslo ir studijų įstatymas (2009), LR profesinio mokymo 

įstatymas (2011), LR neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas (2010) ir kt.  

2010 m. patvirtintos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijos sudaro prielaidas plėtoti 

šią praktiką aukštosiose mokyklose, vystytis vieningai neformaliuoju ir savaiminiu būdu 

įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemai aukštojo mokslo sektoriuje. Šiame 

dokumente pabrėžiama, jog aukštojoje mokykloje vertinamos įvairioje aplinkoje įgytos 

kompetencijos: dirbant, keliant kvalifikaciją, dalyvaujant įvairių organizacijų ir grupių 

veikloje, atliekant savanorišką veiklą, dirbant bendruomenei naudingą darbą, mokantis 

institucijose, kurios vykdo neformalųjį švietimą, ar savarankiškai, mokantis laisvalaikiu ir 

kt. (http://tar.tic.lt/). 

Kalbant apie šiuolaikinės organizacijos darnų gyvavimą, vienu iš svarbiausių terminų 

tampa „kompetencija“. Šis terminas vartojamas, kai kalbama apie žmogaus norą tobulėti, 

mokytis ir ko nors siekti. 

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas pasižymi socialine 

verte. Kompetencijų pripažinimo nauda užtikrina darbo rinkos ir profesinio rengimo 

vienovę; darbuotojams užtikrinamas mokymosi prieinamumas, o pats mokymasis pasižymi 

lankstumu. Atsiranda galimybė plėtoti bendradarbiavimą tarp organizacijų ir verslo 

institucijų. Užtikrinami mokymosi formalizavimo klausimai tarp skirtingų valstybių. 

Kompetencijų pripažinimas yra naudingas pačiam asmeniui, kadangi leidžia siekti 

profesinės karjeros, skatina geresnį savęs pažinimą, sudaro sąlygas profesiniam augimui. 

Neformalusis mokymasis naudingas laiko ir finansiniu požiūriu. 

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas suteikia galimybę įgyti 

formalią kvalifikaciją mažesnėmis sąnaudomis ir per trumpesnį laiką. Studijų procese 

nebeteks kartoti išmoktų žinių, įgytų įgūdžių ir gebėjimų. Atsiranda galimybė įvairių 

socialinių grupių asmenims patekti į darbo rinką. 

 

1.3. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo 

organizavimas 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas ir 

kompetencijų pripažinimas grindžiamas šiais principais: 

 Prieinamumo principas. Suinteresuoti asmenys gali siekti, kad jų neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos būtų vertinamos ir 

pripažįstamos neatsižvelgiant į jų įgijimo būdą. Prieinamumas reiškia procedūrų 

aiškumą, lygių galimybių užtikrinimą, vertinimo esmės, reikalavimų aiškumą, 

vertinimo rezultatų aptarimą. 

 Lankstumo principas. Taikoma vertinimo metodika leidžia įvertinti pretendento 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas neatsižvelgiant 

į tai, kur ir kaip jos buvo įgyjamos, sudaroma galimybė projektuoti individualius 

studijų kelius pretendentui, patenkančiam į aukštojo mokslo sistemą iš įvairios 
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aplinkos: praktinės veiklos, institucijos, vykdančios neformalųjį švietimą, kitos 

valstybės ir t. t. 

 Skaidrumo ir objektyvumo principas. Pretendento neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytos kompetencijos vertinamos derinant ir jungiant įvairius 

vertinimo metodus ir išvengiant vertintojo subjektyvaus požiūrio į vertinimo 

procedūras, kriterijus ar vertinamą pretendentą. Pretendentui suteikiama grįžtamoji 

informacija apie priimtą sprendimą ir sudaroma galimybė teikti apeliaciją. 

 Prilyginamumo principas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos 

kompetencijos vertinamos pagal atitinkamoje studijų programoje aprašytas 

studento turimas žinias ir gebėjimus jam baigus mokymosi dalyką, modulį, 

programą (toliau – studijų rezultatai). 

 Savanoriškumo principas. Savanoriškai apsispręsdamas dalyvauti vertinimo 

procese, vertinimu suinteresuotas pretendentas yra atsakingas už pateiktus vertinti 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas liudijančius 

dokumentus bei medžiagą: pažymėjimus, darbdavių atsiliepimus, projektus, 

savianalizes, vaizdo ir garso įrašus, darbų pavyzdžius ir kt. (toliau – kompetencijų 

įrodymai), yra motyvuotas būti vertinamas, pasirengęs vertinimo procedūrai ir, jei 

siekia įgyti kvalifikaciją, sąmoningai planuoja tolesnes studijas aukštojoje 

mokykloje. 

 

Skiriami keturi neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų pripažinimo etapai: informavimas, konsultavimas, vertinimas ir 

pripažintų kompetencijų įforminimas. 

Informavimas. Pretendentas supažindinamas su neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarka; vertinimo 

procedūra, principais, galimais rezultatais.  

Daugelyje pripažinimą atliekančių valstybių šis etapas siejamas su viešinimo priemonėmis, 

kurias pasitelkdama institucija plečia visuomenės suvokimą apie vykdomą procesą. 

Prieš pradedant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo 

ir pripažinimo procesą, pretendentas raštu kreipiasi į Kolegijos Tęstinių studijų centrą 

(toliau – TSC) ir užpildo registracijos formą. Pretendentas TSC pateikia nurodytus 

dokumentus. 

Konsultavimas. Konsultantas padeda pretendentui pasirengti vertinimo procesui. Katedros 

vedėjas / konsultantas informuoja pretendentą apie tai, kaip paruošti mokymosi pasiekimų 

aplanką, kokia forma pateikti informaciją apie pasiekimus, pasirengti vertinimui kitais 

metodais. Pretendentui turi būti aiškiai ir išsamiai pristatoma su vertinimu susijusi 

informacija. Pretendentas turi žinoti, kiek reikės laiko, kokiais kriterijais bus 

vadovaujamasi atliekant vertinimą, koks bus jo paties indėlis į vertinimą. Konsultuojant 

daug dėmesio skiriama turimiems mokymosi pasiekimų įrodymams. Atliekama analizė 

atitikčiai siekiamiems studijų programos rezultatams įvertinti. 

Vertinimas. Šiame etape analizuojami pretendento mokymosi pasiekimų įrodymai, kuriuos 

pretendentas pateikė mokymosi pasiekimų aplanke. Komisija analizuoja pateiktų 

dokumentų turinį ir nusprendžia, kokiais metodais bus vertinami neformaliuoju būdu įgyti 

mokymosi pasiekimai, kompetencijos, ir informuoja apie tai pretendentą. Komisija įvertina 
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ir pripažįsta kompetencijas ir parengia galutinę vertinimo ataskaitą, kurioje pateikia išvadą 

– pripažinti arba nepripažinti neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas. 

Pripažintų kompetencijų įforminimas. Pripažinti kompetencijų vertinimo rezultatai yra 

įskaitomi kaip studijų pasiekimai ir įrašomi studijų rezultatų įskaitymo kortelėje. Katedros 

vedėjas / studijų programos kuratorius parengia įskaitymo dokumentus ir pateikia Tęstinių 

studijų centro darbuotojui, atsakingam už neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei 

savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo 

organizavimą. TSC darbuotojas supažindina pretendentą su komisijos sprendimu ir 

vertinimo rezultatais bei parengia ir pretendentui išduoda studijų pažymėjimą. Studento 

laisvai pasirenkami dalykai įskaitomi be apribojimų. 

 

1.4. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo 

metodai 

Mokymosi pasiekimų vertinimo metodas – tai būdas arba tikslinių priemonių ir veiksmų 

mokymosi pasiekimams nustatyti visuma. Skirtingi vertinimo metodai leidžia įvertinti 

skirtingus mokymosi pasiekimus bei nustatyti pretendento praktinių įgūdžių arba teorinių 

žinių lygmenį.  

Neformalusis ir savaiminis mokymasis susijęs su darbine veikla ir patirtimi veikiant už 

formaliojo švietimo ribų, todėl tokiems mokymosi pasiekimams vertinti dažniau naudojami 

darbinės veiklos kokybės ir jos atitikties profesijos standartams vertinimo metodai. 

Parengtas mokymosi pasiekimų aplankalas (portfolio) tampa svarbiu mokymosi visą 

gyvenimą ir profesinio tobulėjimo įrankiu. Mokymosi pasiekimų vertinimo procese visų 

dalyvių – tiek vertintojų, tiek administracinės grupės, tiek pačių kandidatų vaidmuo yra 

labai svarbus. Atpažįstant ir vertinant neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytus mokymosi 

pasiekimus, galima pasitelkti formaliajame švietime naudojamus vertinimo metodus.  

Mokymosi pasiekimų aplankas – tai tikslingai sudarytas, savianalize pagrįstas darbų 

rinkinys, iliustruojantis pretendento pastangas, mokymosi pažangą ir įgytas kompetencijas, 

kuris bus naudojamas vertinant mokymosi pasiekimus. Pasiekimų aplankas laikomas 

svarbiausiu pripažinimo sistemos elementu daugelyje valstybių. Aplanko metodo 

naudojimas suteikia suaugusiesiems galimybę identifikuoti, analizuoti, įvardyti ar 

pademonstruoti bet kokioje aplinkoje vykusį mokymąsi bei už jį gauti akademinį kreditą; 

taigi aplanko metodas – tolesnio suaugusiojo mokymosi tramplinas, 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 (Burkšaitienė, 2007). Aplanko 

struktūra, anot Burkšaitienės (2007), atsižvelgiant į aukštojo mokslo instituciją, gali šiek 

tiek skirtis, tačiau dažniausiai aplanką sudaro penkios dalys: 

 titulinis puslapis; 

 turinys;  

 glaustos ir labai aiškiai išdėstytos įvairioje mokymosi aplinkoje įgytos žinios 

ir gebėjimai, susieti su siekiamų akademinių kreditų 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 ir gebėjimų, adekvačių 

akademinio kredito reikalavimams; 
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 savianalizė (refleksija), suteikianti ypač vertingos informacijos apie 

besimokančiojo minties brandumą, žinių atitiktį tam tikrai mokymo programai 

bei turimas kompetencijas, reikalingas tam tikram akademiniam kreditui 

gauti; 

 priedai – garso ir vaizdo medžiaga ar pan., kuri pateikiama vertinti tais 

atvejais, kai yra dokumentuojami tam tikri specifiniai, su užduočių atlikimu 

susiję suaugusiojo įgūdžiai. 

Mokymosi pasiekimų aplanko įrodymų vertinimo kriterijai: 

 autentiškumas / pakankamumas – ar pateikti įrodymai leidžia teigti, jog yra 

įgyta kompetencija, kuri pagrįsta įrodymų šaltiniu, nekelia abejonių / ar iš 

pateiktų įrodymų pagrindžiant kompetencijas galime teigti, kad yra 

pakankamai pasirinktos įrodinėti srities patirties; 

 kūrybiškumas, originalumas – kaip pateikta įrodymui kompetencija 

pristatoma, ar pretendentas yra naudojęs mokymosi pasiekimus skirtingose 

situacijose ir įvairioje aplinkoje; 

 pilnumas – sukomplektuotas pilnas kompetencijos portfelis, įrodantis įgytas 

studento žinias ir gebėjimus (Burkšaitienė, 2004). 

 

Pokalbis. Tai yra vienas iš universaliausių vertinimo metodų, kai bendraujant galima gauti  

informacijos apie įvairius mokymosi aspektus, tiesiogiai nematomus veiklos motyvus, 

išgyvenimus, subjektyvų požiūrį į profesinės veiklos ir gyvenimo reiškinius ir pan. 

Pokalbio kaip vertinimo metodo tikslas – ne tik atskleisti vertinamojo teorinių profesinių 

žinių lygį ir aptarti kompetencijas, kurias vertinamasis nori patvirtinti. Pokalbio esmė – 

panaudojant klausinėjimo techniką ir dialogo vedimo įgūdžius atskleisti įrodymus apie 

vertinamojo mokymosi pasiekimus (ETAP, 2008). Pokalbis gali būti naudojamas kaip 

savarankiškas vertinimo metodas arba papildyti oficialias vertinimo procedūras, pvz., 

stebėjimo procese užduodami papildomi klausimai, diskutuojama. Dažnai pokalbiu 

pradedama vertinimo procedūra siekiant nustatyti įrodymų autentiškumą, pretendentas gali 

pristatyti savo patirtį ir pan.  

Svarbiausi pokalbio tikslai: 

 per atvirą dialogą surinkti duomenis apie kandidato veiklą, žinias, įgūdžius; 

 tiksliai apibrėžti pateikiamą vertinti informaciją; 

 patikslinti neaiškius atsakymus į klausimus; aptarti abejotiną ar prieštaringą 

informaciją; paskatinti kandidatą toliau tobulėti; 

 individualaus tiesioginio kontakto metu surinkti informaciją apie kandidato 

veiklą, žinias, įgūdžius (Fokienė, Lanka,Stasiūnaitienė, Gudzuka ir kt., 2010). 

Pokalbis pagal eigos pobūdį gali būti laisvas, pusiau struktūruotas ir struktūruotas. 

Laisvas pokalbis yra mažiau struktūruotas ir užsienio šalyse dažniau vadinamas dialogu. 

Per jį siekiama motyvuoti vertinamąjį ir pozityviai nuteikti jį tolesniems mokymosi 

pasiekimų vertinimo etapams. 

Standartizuotam pokalbiui būdinga tai, jog iš anksto sudaromas planas, suformuluojami 

klausimai, laikomasi nustatytos struktūros ir tvarkos. Toks standartinis pokalbis užsienio 

šalyse dažnai vadinamas struktūruotu interviu. Struktūruotas interviu taikomas įvairiuose 
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vertinimo etapuose. Lyginant su laisvu pokalbiu, struktūruotas interviu yra mažiau lankstus 

(ETAP, 2008). 

Pasirengimas pokalbiui: 

 apibrėžiamas pokalbio tikslas – nustatoma, ką norima pokalbiu išsiaiškinti. Tai 

yra, ar pokalbiu bus siekiama nustatyti kandidato žinias, pasitikslinti, kaip jis 

jas taiko praktinėje veikloje, ar bus norima išsiaiškinti polinkių, nuostatų 

raiškos pobūdį profesinėje veikloje; 

 suformuluojami aiškūs klausimai, kurie tiesiogiai siejami su pokalbio tikslu; 

 vertinant kandidato kompetencijas, svarbu nustatyti ne tik jų žinių lygį, bet ir 

kaip žinios taikomos veikloje, siūloma pateikti praktinės veiklos situacijas, 

kurios reikalauja demonstruoti žinių pritaikymo, praktinės patirties analizės 

gebėjimus. 

Nustatomi pokalbio vertinimo kriterijai. Vertinimo kriterijai taip pat siejami su vertinimo 

tikslu, t. y. siektinu vertinimo rezultatu (pagal ETAP, 2008, p. 10).  

Testavimas. Testas – kruopščiai, pagal nustatytas taisykles parengtas klausimų ir užduočių 

rinkinys, kuriuo siekiama įvertinti pretendentų mokymosi rezultatus bei asmenybės savybes 

ar kitas charakteristikas ir, atitinkamai pagal jų atsakymus, gauti kiekybinį rezultatą 

(Laužackas ir kt. 2005).  

Pagal testų parengimo pobūdį jie yra klasifikuojami į standartizuotus ir nestandartizuotus. 

Standartizuoti testai (pavyzdžiui, TOEFL) paprastai sudaro gausi profesijos mokytojų, 

profesijos atstovų praktikų, metodininkų, psichologų ir kitų atitinkamos srities specialistų 

grupė. Tuo pasiekiama pagrįsta mokymo ir mokymosi turinio atranka, kruopšti 

kognityvinės ir psichomotorinės besimokančiųjų veiklos, susijusios su testo užduočių 

suvokimu, analizė. Testo standartizacija sudaro prielaidas susidaryti nuomonei apie 

vertinamųjų pasiekimo lygį, lyginti įvairių regionų vertinamųjų mokymosi pasiekimus ir kt. 

(ETAP, 2008). 

Skirtingai nuo standartizuotų testų, nestandartizuoti testai taikomi norint patikrinti nedidelių 

mokomosios medžiagos fragmentų įsisavinimą.  

Pagal užduočių sudarymą ir turinį testai skirstomi į kelis tipus (ETAP, 2008, p. 18): 

 testai, sudaryti iš ilgų atsakymų (apybraižos pobūdžio atsakymų, esė) 

reikalaujančių klausimų ar teiginių. Tokios testų užduotys parenkamos tada, 

kai norima įvertinti sugebėjimą apibūdinti ir spręsti gana sudėtingas 

problemas; 

 veiklos testai, kuriais siekiama patikrinti supratimą ir ar pretendentas geba 

žinias transformuoti į veiksmus; 

 testai, sudaryti iš trumpų atsakymų klausimų. Jie skirstomi į papildymų ir 

atrankos pogrupius. Atrankos tipo klausimai dar dalijami į tris pogrupius: 

„teisingai“ ar „neteisingai“ tipo klausimai; atitikmenų parinkimo (iš dviejų 

grupių sąvokų) klausimai ir rinkimosi iš keleto alternatyvų klausimai. 

Vertinimo užduotys padeda atskleisti įgytų kognityvinių, funkcinių ir bendrųjų 

kompetencijų tarpusavio sąveiką. Užduotyse turi būti integruota įvairi informacija. 

Praktinių gebėjimų tikrinimo užduotys turėtų būti orientuotos ne tik į siauras, bet ir į plačias 
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veiklos sritis, apimti plačią veiklos sferą ir jos dalį, integruoti dalykus iš kelių profesinės 

veiklos sričių, kandidato profesinės veiklos patirties. 

Pateikiamos užduotys turi tikti tam tikro lygmens tikslo pasiekimui matuoti: vienos 

žinojimo, kitos – supratimo, trečios – pritaikymo ir t. t. Pavyzdžiui, jeigu būtų rengiama 10 

vertinimo užduočių, pagal kognityvinius tikslus 2 iš jų turėtų matuoti žinojimą, 3 – 

supratimą, 2 – pritaikymo gebėjimus, 1 – analizės gebėjimus, 1 – sintezės gebėjimus ir 1 – 

vertinimo gebėjimus. 

Svarbu numatyti vertinimo kriterijus, kurie turėtų būti pakankamai aiškiai išdėstyti, 

objektyvūs ir pagrįsti, atspindintys konkrečios profesinės veiklos turinio keliamus 

reikalavimus profesinėms kompetencijoms.  

Užduotys neturi būti susijusios tik su informacijos prisiminimu ar žinių atkartojimu. Nors 

tokias užduotis yra paprasčiau parengti ir lengviau suskaičiuoti rezultatus, svarbu 

prisiminti, kad vertinimo tikslas yra skatinti bei vertinti ne tik kandidato žinias, bet ir 

mąstymo procesus. Todėl rekomenduotina rengti teorinio testavimo užduotis remiantis 

Bloomo taksonomija. Vertintojų sudaromos užduotys gali būti tokios, į kurias reikia 

atsakyti „teisinga“ ar „klaidinga“, „taip“ arba „ne“, kurios reikalauja rasti atitikmenis, 

užpildyti tuščias vietas, pasirinkti teisingą atsakymą iš keleto alternatyvų, išspręsti 

uždavinį, atlikti suderinimą ar grupavimą ir kt. (Laužackas, 1997). 

 

Atvejo analizė. Atvejo ar probleminės situacijos analizė – metodas, padedantis vertinti 

asmens įgūdžius pritaikyti savo profesines ir teorines žinias specifinėse situacijose. Atvejo 

analizė pasirenkama, kai norima įvertinti kandidato gebėjimą analizuoti problemą remiantis 

konkrečia patirtimi.  

Probleminės situacijos sprendimu siekiama ją ištirti, išanalizuoti pačią problemą ir iškelti 

veiklos tikslus, suformuluoti hipotezę ir pasirinkti būdą, kaip bus siekiama iškelto tikslo, 

patikrinti hipotezę (Fokienė ir kt., 2010). 

Atvejo analizė padeda vertinti: 

 žinių pritaikymą įvairiose profesinėse situacijose; 

 gebėjimus nustatyti priežastis, išspręsti problemą ir priimti sprendimus; 

 atliekant atvejo analizę taikomos šios mąstymo procedūros (Lanka ir kt., 

2010): lyginimas, analizė, sintezė, abstrakcijos, apibendrinimai. 

Vertinimo praktikoje priklausomai nuo vertinimo tikslų gali būti taikomi kraštutiniai ir 

nestandartiniai atvejai, kritiniai atvejai ir tipiški atvejai (Lanka ir kt., 2010): 

 kraštutiniams ir nestandartiniams atvejams būdingi dramatiniai įvykiai, 

stipriai veikiantys žmones. Tokių atvejų analizė taikoma siekiant išsiaiškinti, 

kaip pretendentas suvokia konkrečią situaciją; 

 kritiniai atvejai apima sudėtingas kompleksinių sprendimų reikalaujančias 

situacijas ir taikomi, kai norima atskleisti pretendento gebėjimą modeliuoti 

sprendimus kritiniais atvejais; 

 tipinės situacijos yra susijusios su standartiniais atvejais; taikomos, kai 

norima įvertinti atitinkamus pretendento gebėjimus spręsti įprastas praktines 

problemas.  
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Stebėjimas. Stebėjimo metodas – įrodymų apie asmens kompetencijas rinkimas stebint jo 

kasdienę veiklą (European Inventory on Validation of Non-Formal and Informal Learning, 

2007, cit. Lukošiūnienę, 2010). Laužackas ir kt. (2005) teigia, kad stebėjimas taikomas 

vertinamajame pokalbyje ir asmens praktinių įgūdžių vertinime. Anot Fokienės ir kt. 

(2010), „stebėjimo tikslas – naudojant stebėjimo metu surinktus duomenis, papildyti turimą 

informaciją apie kandidato mokymosi pasiekimus. 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“ (77 p.). 

Atliekant praktinę užduotį, stebėjimo objektas gali būti elgsena, su ja susijusios 

vertinamojo savybės, užduočių sprendimai, veiklos produktai. Šie stebėjimo objektai 

atlieka indikatorių funkciją, leidžiančią spręsti apie turimus asmens mokymosi pasiekimus, 

kurių tiesiogiai niekas iš šalies stebėti negali, o duomenų interpretacija – tai taisyklės, 

nurodančios, „kaip iš to, kas buvo pastebėta, galima daryti išvadą apie turimas 

kompetencijas“ ( ETAP, 2008). 

Stebėjimo procesą sudaro trys etapai (Fokienė ir kt., 2010): susitikimas prieš stebėjimą, 

stebėjimas ir susitikimas rezultatams aptarti ir apibendrinti.  

Laužackas ir kt. (2005) išskiria šiuos stebėjimo trūkumus: 

 rizika, jog 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 vertintojo lūkesčius; 

 pasitaiko išankstinių nuostatų raiška: 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 – vertinamajam gali būti pateikta per sunki, paini 

situacija, kuomet „neperkeliami įgūdžiai“; 

 kai vertintojui neaiškus vertinimo tikslas ir kriterijai, sunku visapusiškai 

stebėti ir analizuoti situaciją, sunku priimti sprendimus, vengiant 

subjektyvumo; 

 dėl patirties stokos galimos vertintojo bendravimo klaidos – pamokymai, 

komentarai, kritika, skirti vertinamajam atliekant užduotį. 

 

Projektų metodas. Šiam metodui būdinga tai, kad realaus gyvenimo problemos 

išsprendžiamos naudojant įvairių mokslų žinias; tai yra planinga ir organizuota veikla, 

kurios tikslas – įveikti ar išspręsti užduotį. Dalyvaudamas projektinėje veikloje, 

pretendentas keičia ne tik objektyvią realybę efektyvesniam jos funkcionavimui, bet ir pats 

save, plėtodamas savo patirtį, žinias, gebėjimus, keldamas profesinę kvalifikaciją.  

Dėstytojas vadovauja individualiems ar grupiniams projektams. Pretendentas turi analizuoti 

projekto rengimo reikalavimus, siūlyti metodus projekto tikslams pasiekti ir įvertinti 

pasiūlymus. Projekto pabaigoje pretendentas turi pateikti konkretų produktą (prototipą, 

modelį, intervencinį planą ir t. t.), parašyti projektą ir pristatyti jį žodžiu. 

Didaktiniai projektų požymiai:  
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 pretendentai turi būti atviri naujoms idėjoms, koncepcijoms, turi imtis 

iniciatyvos, savarankiškai atsirinkti bei daryti išvadas;  

 projekte vyksta kartu ir teorinis, ir praktinis mokymas(-is);  

 praktiniu ir teoriniu lygmeniu integruojami skirtingi dalykai;  

 pretendentas turi galimybę pajusti savo įtaką projekto įgyvendinimui, 

atsakomybę už priimtus sprendimus bei veiklą;  

 dėstytojas tampa patarėju (Teresevičienė, Adomaitienė, 2000). 

Esė (rašinys) – kūrybinė darbo forma, kurią „galima naudoti vertinant ankstesniojo 

mokymosi pasiekimus, profesines žinias ir gebėjimus. 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 pretendentas gali tuomet, 

jeigu turi daug ir išsamių žinių, gebėjimą struktūruoti medžiagą, analizuoti ir plėtoti rašinio 

turinį, išreikšti pagrįstą nuomonę, aiškiai išsakyti mintis, daryti išvadas. Vertintojui 

analizuojant rašinius tenka remtis turinio analize“. (Fokienė ir kt. (2010, 68 p.) 

Rašinio struktūrą sudaro įvadas, dėstomoji dalis ir išvados. Remiantis Lanka ir kt. (2010), 

įvade pateikiamas rašinio tikslas, kandidato požiūris (pozicija temos atžvilgiu), keliami 

klausimai, hipotezės. Dėstomojoje dalyje argumentuotai aptariama rašinio tema, pateikiama 

pagrindinė mintis. Išvadose apibendrinamos pagrindinės rašinio mintys ir pateikiami 

bibliografiniai šaltiniai. Rašiniai gali būti dviejų tipų: 

 argumentuojamasis rašinys, kai autorius turi argumentuotai apginti savo 

nuomonę; 

 laisvojo stiliaus rašinys, kai nuomonės pagrindimas nėra toks būtinas.  

Esė siekiama atskleisti kandidato nuomonę atitinkama tema, leidžia įvertinti gebėjimą 

organizuoti, integruoti faktus, struktūruoti medžiagą, analizuoti ir plėtoti rašinio turinį, 

pagrįsti savo nuomonę. 
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2. SPECIALIOJI DALIS 

 

2.1. Bendrosios praktikos slaugytojo profesijos samprata ir reikalingos kompetencijos 

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos paskirtis yra parengti bendrosios 

praktikos slaugytoją, kuris gebėtų planuoti, spręsti problemas, priimti sprendimus 

nenuspėjamose profesinės veiklos situacijose, bendrauti ir bendradarbiauti, savarankiškai 

arba sveikatos priežiūros specialistų komandose dirbti nuolat kintančioje profesinėje 

veikloje, praktiniam darbui visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose. 

1 lentelė. Kvalifikacinė charakteristika 

Žinios, supratimas ir 

gebėjimai 

Studijų rezultatai 

Žinios ir supratimas Naujausios slaugos mokslo ir praktikos žinios, gamtos, 

biomedicinos ir socialinių mokslų žinios, kurios yra 

reikalingos individo, šeimos ir bendruomenės slaugoje.  

Specialieji gebėjimai Įvertinti asmens sveikatą ir slaugos poreikius; planuoti 

paciento slaugą ir jį slaugyti; vertinti slaugos efektyvumą; 

atlikti slaugos procedūras; teikti būtinąją medicinos pagalbą 

ūmių klinikinių būklių ir traumų atvejais; organizuoti ir 

įgyvendinti sveikatos mokymą ir konsultavimą; bendrauti ir 

bendradarbiauti su pacientais, jų šeimos nariais, 

bendruomene; dalyvauti sveikatos priežiūros komandos 

veikloje, atlikti slaugos taikomuosius tyrimus; skleisti 

profesinę slaugymo patirtį. 

Bendrieji gebėjimai Analizuoti ir sisteminti informaciją; organizuoti ir planuoti; 

lyderiauti ir vadovauti; kritiškai mąstyti; spręsti problemas; 

priimti sprendimus ir už juos atsakyti; bendrauti ir 

bendradarbiauti; dirbti komandoje; gebėti nuolat mokytis; 

prisitaikyti prie naujų situacijų; atlikti taikomuosius tyrimus; 

būti aktyviam, organizuotam, savarankiškam, iniciatyviam, 

atsakingam. 

 

Trumpas studijų programos apibūdinimas 

Studijų programa sudaryta taip, kad per pirmuosius studijų metus studentai įgyja bendrųjų 

ir specialiųjų žinių, įsisavina pagrindinius slaugos mokslo konceptus, slaugos mokslo 

teorijas ir modelius. Pirmame kurse studijų programos struktūra orientuota į studijas apie 

įvairaus amžiaus sveiką žmogų. Susipažinę su sveiko žmogaus priežiūra, t. y. sveiko vaiko 

priežiūra, pagyvenusio ir seno žmogaus slauga, antrame kurse įgytas bendrąsias ir 

specialiąsias žinias ir gebėjimus studentai taiko toliau studijuodami sergančiųjų slaugą, t. y. 

vaikų slaugą, terapinę ir geriatrinę slaugą. Trečiame kurse studentai gilina žinias ir 

gebėjimus labiau specializuotose srityse, tokiose kaip chirurginė slauga, psichikos sveikatos 

slauga, neatidėliotinoji pagalba ir intensyvioji slauga. Praktikos išdėstytos ta pačia seka 

kaip ir teorinis mokymas. Ketvirto kurso septintame semestre, kai išdėstyti visi dalykai 
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profesinėms kvalifikacijoms įgyti, studentai teorines žinias pritaiko ir praktinius įgūdžius 

įtvirtina atlikdami baigiamąją praktiką.  

 Bendrieji koleginių studijų dalykai: informacinės komunikacijos, psichologija, 

užsienio kalba, teisės ir vadybos pagrindai, filosofija / sociologija. 

 Studijų krypties dalykai: profesinė etika, anatomija ir fiziologija, aplinkos 

sveikata, aplinkos ir žmonių sauga, bendroji slauga, patologija, dietetika, 

gerontologija, vaiko sveikatos priežiūra, farmakologija, terapinė ir geriatrinė 

slauga, bendruomenės ir šeimos slauga, klinikinė fizika, chemija ir genetika, vaiko 

slauga, slaugos taikomieji tyrimai ir ugdymo pagrindai, akušerinė slauga, 

chirurginė slauga, fizinė medicina ir reabilitacija, psichikos sveikatos slauga, 

būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga, odos, venerinės ligos ir slauga / 

infekcinės ligos ir slauga, paliatyvioji / onkologinė slauga.  

 Profesinės veiklos praktikos: bendrosios slaugos praktika, terapinės slaugos 

praktika, bendruomenės slaugos praktika, vaiko slaugos praktika, geriatrinės 

slaugos praktika, akušerinės slaugos praktika, chirurginės slaugos praktika, 

psichikos sveikatos slaugos praktika, būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji 

slauga, baigiamoji praktika. Baigiamosios profesinės veiklos praktikos vieta yra 

suderinta su baigiamojo darbo tema ir panaši į tas darbo vietas, kurioms rengiamas 

absolventas. Bendra praktikų apimtis yra 87 kreditai (2320 val.), kas atitinka 2005 

m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB „Dėl 

profesinių kvalifikacijų pripažinimo“. 

 Baigiamasis darbas ir kvalifikacinis egzaminas. 

Bendrosios praktikos slaugos studijų programa baigiama kvalifikaciniu egzaminu ir 

baigiamojo darbo rengimu, jo gynimu ir įvertinimu. Kvalifikacinį egzaminą laikyti ir ginti 

baigiamąjį darbą leidžiama studentams, gavusiems teigiamus įvertinimus iš visų dalykų ir 

atlikusiems studijų programoje numatytas profesinės veiklos praktikas. 

Kvalifikacinio egzamino paskirtis – leisti studentui įrodyti, jog jis pasiekė studijų rezultatus 

ir įgijo studijų programoje numatytas profesines kompetencijas. Kvalifikacinio egzamino 

užduotys sudaromos taip, kad studentai turėtų galimybę pademonstruoti įgytas profesines 

kompetencijas, o kvalifikavimo komisija – įvertinti kompetencijų lygį, būtiną bendrosios 

praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai suteikti. Kvalifikacinį egzaminą bendrosios 

praktikos slaugos studijų programos studentai vykdo sveikatos priežiūros įstaigose, realioje 

autentiškoje profesinėje aplinkoje. 

Baigiamojo darbo paskirtis – patvirtinti, jog studento mokymosi pasiekimai atitinka 

Europos kvalifikacijų sąrangos (EKS) 6 lygmens ir Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų 

sąrangos VI A lygmens kvalifikacijas, ir jam gali būti suteiktas slaugos profesinio 

bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas yra savarankiška taikomojo mokslinio tyrimo 

studija, demonstruojanti studentų gebėjimą nagrinėti aktualias ir svarbias praktikos ir / arba 

mokslo problemas, taikyti tinkamus metodus toms problemoms identifikuoti ir spręsti, 

remiantis tyrimo rezultatais formuluoti išvadas ir pasiūlymus bei tolesnio tyrimo kryptis. 

Baigiamojo darbo rašymu, kaip mokymo metodu, siekiama ugdyti studentų gebėjimą atlikti 

taikomąjį mokslinį tyrimą, interpretuoti tyrimų rezultatus bei juos taikyti praktikoje. 
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Baigiamojo darbo gynimas vyksta baigiamųjų egzaminų kvalifikavimo komisijos posėdyje. 

Baigiamąjį darbą vertina kvalifikavimo komisija, kurioje ne mažiau kaip pusė narių yra 

darbdavių atstovai, už studijų programos įgyvendinimą atsakingi dėstytojai, kitų aukštųjų 

mokyklų (universitetų) dėstytojai. Baigiamieji darbai vertinami vadovaujantis LR švietimo 

ir mokslo ministro patvirtintomis „Neuniversitetinių studijų rezultatų baigiamojo vertinimo 

nuostatomis“ (2002 m. sausio 15 d. LR ŠMM įsakymas Nr. 35). 

Siekiant užtikrinti baigiamųjų darbų kokybę ir pagalbą studentui baigiamojo darbo rengimo 

procese, organizuojami darbų gynimai katedroje, aktyviai dalyvaujant studentams. 

Baigusiems studijas studentams suteikiamas slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija. 

 

2.2. Studijų programos tikslas, rezultatų ir studijų dalykų sąsajos 

Tikslas: parengti bendrosios praktikos slaugytoją, kuris geba dirbti savarankiškai ir 

komandoje, įgyja puikius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas pirminio, antrinio ir 

tretinio lygių sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairių amžiaus grupių asmenų, 

neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą. 

2 lentelė. Rezultatų ir studijų dalykų sąsajos 

Profesinės 

kompetencijos 

Studijų programos 

rezultatai 

Studijų programos 

dalykai 

I. Slaugos proceso 

organizavimas ir 

įgyvendinimas. 

1. Demonstruos gamtos, 

biomedicinos ir socialinių 

mokslų žinias pažangia 

praktika grįstoje individo, 

šeimos ir bendruomenės 

slaugoje. 

Profesinė etika, bendroji 

slauga, psichologija, 

bendruomenės ir šeimos 

slauga, teisės ir vadybos 

pagrindai, anatomija ir 

fiziologija, patologija, 

aplinkos sveikata, aplinkos 

ir žmonių sauga, vaiko 

sveikatos priežiūra, 

klinikinė fizika, chemija ir 

genetika, farmakologija, 

dietetika, filosofija, 

sociologija, slaugos 

taikomieji tyrimai ir 

ugdymo pagrindai, 

kvalifikacinis egzaminas, 

baigiamasis darbas 

2. Gebės planuoti slaugą 

efektyviai spręsdami 

paciento sveikatos priežiūros 

ir slaugos problemas. 

Gerontologija, vaiko 

sveikatos priežiūra, 

farmakologija, vaiko slauga, 

akušerinė slauga, 

bendruomenės ir šeimos 

slauga, terapinė ir geriatrinė 

slauga, akušerinė slauga, 

chirurginė slauga, būtinoji 
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medicinos pagalba ir 

intensyvioji slauga, teisės ir 

vadybos pagrindai, 

psichikos sveikatos slauga, 

kvalifikacinis egzaminas, 

baigiamasis darbas 

3. Gebės atlikti ir vertinti 

slaugos veiksmus ir 

procedūras, naudodamiesi 

slaugos ir medicinos 

technologijomis sudėtingose 

kritinėse ir nenuspėjamose 

profesinės veiklos 

situacijose. 

Bendroji slauga, 

gerontologija, vaiko slauga, 

akušerinė slauga, 

farmakologija, terapinė ir 

geriatrinė slauga, vaiko 

slauga, chirurginė slauga, 

būtinoji medicinos pagalba 

ir intensyvioji slauga, 

psichikos sveikatos slauga, 

odos, venerinės ligos ir 

slauga, infekcinės ligos ir 

slauga, kvalifikacinis 

egzaminas 

II. Profesinių santykių 

kūrimas. 

4. Gebės organizuoti ir 

argumentuotai pagrįsti 

individo, grupės, 

bendruomenės ir kolegų 

mokymo procesą. 

Slaugos taikomieji tyrimai ir 

ugdymo pagrindai, 

bendruomenės ir šeimos 

slauga, vaiko slauga, 

terapinė ir geriatrinė slauga, 

infekcinės ligos ir slauga, 

baigiamasis darbas 

5. Gebės bendradarbiauti su 

kolegomis, kitais sveikatos 

priežiūros komandos nariais, 

siekdami išsaugoti, pagerinti 

individų, šeimos, 

bendruomenės sveikatą ir 

gerovę. 

Psichologija, teisės ir 

vadybos pagrindai, 

informacinės 

komunikacijos, užsienio 

kalba, bendruomenės ir 

šeimos slauga, odos, 

venerinės ligos ir slauga, 

infekcinės ligos ir slauga, 

paliatyvioji slauga, 

onkologinė slauga, 

baigiamasis darbas 

 6. Gebės efektyviai 

bendrauti su specialistais, ne 

specialistais, pacientais ir jų 

artimaisiais, spręsdami 

sveikatos priežiūros 

problemas. 

Psichologija, informacinės 

komunikacijos, užsienio 

kalba, gerontologija, 

profesinė etika, terapinė 

slauga ir geriatrinė slauga, 

akušerinė slauga, 

kvalifikacinis egzaminas 

III. Sveikatos priežiūros 7. Gebės organizuoti Psichologija, teisės ir 
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veiklų, išteklių 

koordinavimas ir 

valdymas. 

individų ir komandų veiklą 

gerindami ir įgyvendindami 

aukštos kokybės į asmenį 

orientuotą slaugą. 

vadybos pagrindai, 

bendruomenės ir šeimos 

slauga, paliatyvioji slauga, 

onkologinė slauga, 

baigiamasis darbas 

IV. Slaugos praktikos 

tobulinimas ir plėtra. 

8. Gebės demonstruoti 

mokslo ir praktikos 

įrodymais grįstą slaugos 

praktiką, naudodami tyrimų 

rezultatus ir praktinę patirtį 

slaugos problemoms spręsti. 

Informacinės 

komunikacijos, slaugos 

taikomieji tyrimai ir 

ugdymo pagrindai, teisės ir 

vadybos pagrindai, 

baigiamasis darbas 

 

9. Gebės rengti ir teikti 

ataskaitas pristatydami 

atliktą veiklą ir rezultatus. 

Informacinės 

komunikacijos, slaugos 

taikomieji tyrimai ir 

ugdymo pagrindai, užsienio 

kalba, kvalifikacinis 

egzaminas, baigiamasis 

darbas 

 10. Gebės taikyti įgytas 

bendrąsias ir specialiąsias 

žinias ir praktinius įgūdžius, 

teikdami kokybišką, saugią, 

ekonomiškai efektyvią 

slaugą įvairiose sveikatos 

priežiūros srityse. 

Bendrosios slaugos 

praktika, terapinės slaugos 

praktika, bendruomenės 

slaugos praktika, vaiko 

slaugos praktika, geriatrinės 

slaugos praktika, akušerinės 

slaugos praktika, 

chirurginės slaugos 

praktika, psichikos 

sveikatos slaugos praktika, 

būtinosios medicinos 

pagalbos ir intensyviosios 

slaugos praktika, baigiamoji 

praktika, kvalifikacinis 

egzaminas 

 

2.3. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų bendrosios praktikos slaugytojo 

kompetencijų vertinimo metodologija  

Analizuojant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimą, svarbu 

pažymėti, kad šiuo būdu pretendentui gali būti įskaityta ne daugiau kaip 75 proc. 

bendrosios praktikos slaugos studijų programos. 
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3 lentelė. Bendrosios praktikos slaugytojo kompetencijų vertinimas 

Nr. Kompeten-

cija 

Studijų 

rezultatai 

Dalykai Dalyko rezultatai Vertinimo 

metodai  

I I. Slaugos 

proceso 

organizavi-

mas ir 

įgyvendini-

mas. 

1. Demons-

truos gamtos, 

biomedicinos 

ir socialinių 

mokslų žinias 

pažangia 

praktika 

grįstoje 

individo, 

šeimos ir 

bendruose-

nės slaugoje. 

Filosofija  Žinos filosofijos sampratą, 

filosofijos ir kitų mokslų 

santykį. 

 

Gebės suprasti filosofijos 

istorijos bei kultūros glaudų 

sąryšį. 

 

Mokės apibūdinti žmogaus 

būties problemą. 

 

Supras individo socializacijos 

reikalingumą. 

 

Žinos filosofijos požiūrį apie 

žmogaus kūno ir dvasios 

harmoniją, ligos sampratą. 

 

Mokės apibūdinti 

žmogiškąsias vertybes bei jų 

įtaką individo tapatybei. 

 

Mokės kritiškai analizuoti 

postmodernaus pasaulio  

fundamentinei žmogaus 

sampratai keliamus iššūkius, 

kurie skverbiasi ir į 

medicinos sferą. 

Pokalbis 

 

 

 

Pokalbis 

 

 

 

Pokalbis 

 

 

Pokalbis 

 

 

Pokalbis 

 

 

 

Pokalbis 

 

 

Pokalbis 

 

Sociologija Žinos socialinių institutų 

funkcionavimo visuomenėje 

ypatumus, socialinių institutų 

tarpusavio priklausomybės 

specifiką, socialinės 

stratifikacijos, socialinės 

sąveikos, socializacijos 

procesų bei deviacijos 

ypatumus, turinčius įtakos 

žmonių sveikatai. 

 

Supras pagrindinius 

socialinės tvarkos principus, 

skirtingų kultūrinių grupių 

sambūvio formas, kultūros 

Testavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testavimas 
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veikimo mechanizmą. 

 

Gebės parinkti tinkamą 

terminologiją ar teoriją 

apibūdinti žmogaus sveikatą 

lemiančius socialinius 

kultūrinius veiksnius. 

 

Gebės iš kritinės socialinių 

mokslų perspektyvos 

nustatyti ir analizuoti 

individo artimiausios 

socialinės aplinkos 

charakteristikas, socialinės 

sąveikos ypatumus bei jų 

įtaką asmens sveikatai. 

 

 

 

Testavimas 

 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė  

Psichologija  Gebės įvertinti asmenybę 

kaip sudėtingą individualią 

visumą.  

Atvejo 

analizė 

   Teisės ir 

vadybos 

pagrindai  

Charakterizuos valdymo 

proceso etapus, struktūras ir 

funkcijas organizacijoje. 

 

Charakterizuos teisės teorijos 

pagrindinius aspektus. 

Testavimas 

 

 

 

Testavimas 

 

Profesinė 

etika  

Apibūdins profesinės etikos 

ištakas ir objektą. 

 

Žinos pagrindines filosofijos 

kryptis etikoje ir etikos 

teorijas. 

 

Taikys įvairius etinių 

problemų / dilemų sprendimo 

būdus. 

 

Analizuos moralines 

vertybes, dorybes, būtinas 

slaugytojo profesijai. 

 

Žinos profesinės etikos 

principus, taikomus slaugoje. 

Pokalbis 

 

 

Testavimas 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Pokalbis 

Anatomija ir 

fiziologija  

Žinos audinių, organų, 

organų sistemų sandarą, vietą 

organizme bei funkcijas 

Testavimas 
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Susies organų ir organų 

sistemų funkcijas, 

analizuodami žmogaus 

gyvybines veiklas. 

 

 

Testavimas 

 

 

Aplinkos 

sveikata 

Žinos aplinkos ir žmonių 

sveikatingumo metodus, 

formas, sveikatos priežiūros 

principus, tobulinimo kryptis. 

 

Žinos teisės aktus, kurie 

reglamentuoja darbuotojų 

saugą ir sveikatą bei civilinės 

saugos organizavimo, veiklos 

principus. 

 

Žinos valstybines ir 

pasaulines institucijas, kurios 

rūpinasi žmonių sveikata, 

gyvenimo kokybės 

problemomis. 

 

Žinos ekstremalių situacijų 

rūšis, jų pasekmes bei 

gyventojų turto apsaugos ir 

organizavimo būdus, 

priemones ekstremalių 

situacijų atvejais 

 

Supras sveikatai turinčius 

įtakos aplinkos veiksnius bei 

profesinės rizikos veiksnių 

įtaką žmogaus sveikatai. 

 

Atpažins dažniausiai 

pasitaikančių užkrečiamų 

ligų sukėlėjus bei žinos 

mikrobiologinių tyrimų 

reikšmę diagnostikai. 

Testavimas 

 

 

 

 

 

Testavimas 

 

 

 

Testavimas 

 

 

 

 

Testavimas 

 

 

 

 

 

Pokalbis  

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

   Aplinkos ir 

žmonių 

sauga  

Žinos kenksmingų aplinkos 

veiksnių bei profesinės 

rizikos veiksnių įtaką 

žmogaus sveikatai, profesinės 

rizikos mažinimo būdus. 

 

Išmanys teisės aktų, kurie 

Pokalbis  
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reglamentuoja darbuotojų 

saugą ir sveikatą, civilinę 

saugą reikalavimus, 

organizavimo, veiklos 

principus. 

 

Žinos ekstremalių situacijų 

rūšis, jų pasekmes bei  

gyventojų turto apsaugos ir 

organizavimo būdus, 

priemones ekstremalių 

situacijų atvejais. 

 

Gebės įvertinti pavojingus 

kenksmingus rizikos 

veiksnius darbo vietoje, 

aplinkoje ir parinks 

asmenines apsaugos 

priemones. 

 

Gebės įgyvendinti saugos ir 

sveikatos priemones, pildyti 

dokumentus, susijusius su 

darbuotojų sauga ir sveikata. 

 

Gebės taikyti gaisrų 

prevencijos įmonėje 

priemones. 

Pokalbis  

 

 

 

 

 

 

Testavimas 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

Bendroji 

slauga  

Apibūdins profesionaliosios 

slaugos evoliucijos etapus. 

 

Interpretuos įvairius 

filosofinius požiūrius į 

slaugą. 

 

Žinos slaugos teorijas ir 

modelius, taikomus pacientų 

slaugoje. 

 

Žinos slaugos procesą, kaip 

paciento problemų 

identifikavimo ir sprendimo 

metodą. 

 

Paaiškins slaugytojo – 

paciento ryšio prigimtį 

Pokalbis 

 

 

Pokalbis 

 

 

Testavimas 

 

 

 

Projektų 

metodas 

 

 

 

Pokalbis 
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terapinio bendravimo 

procese. 

Patologija Gebės atpažinti ir įvertinti 

pagrindinius struktūros ir 

funkcijos patologinius 

procesus, kaip patologinių 

sindromų pagrindą. 

Gebės prognozuoti 

patologinių procesų pokyčius 

taikomoje paciento 

sveikatinimo programoje  

Gebės įvertinti esamus 

patologinis procesus, 

numatydami prognozes ir 

individualizuodami galimas 

sveikatinimo priemones 

programoje. 

Testavimas 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

   Dietetika Apibūdins dietiniam 

gydymui vartojamų produktų 

cheminę sudėtį ir fiziologinį 

poveikį organizmui. 

 

Žinos sveikos mitybos 

rekomendacijas. 

 

Supras higienos reikalavimų 

svarbą gamindami dietinį 

maistą ir gebės pritaikyti 

higienos taisykles tiekdami 

maistą pacientams. 

 

Supras gydymui taikomų 

dietų poveikį paciento būklei. 

Testavimas 

 

 

 

 

Testavimas 

 

 

Testavimas 

 

 

 

Testavimas 

Vaiko 

sveikatos 

priežiūra 

Gebės paaiškinti naujagimio, 

kūdikio ir vaiko 

psichosocialinę ir 

psichomotorinę raidą, augimo 

ir brendimo pokyčius. 

 

Gebės atpažinti naujagimio, 

kūdikio ir vaiko anatominius, 

fiziologinius ir patologinius 

pokyčius. 

 

Gebės vertinti naujagimio, 

kūdikio ir vaiko, kaip 

unikalaus individo, fizinę, 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

 

Testavimas 

 

 

 

 

Testavimas 
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psichinę ir socialinę sveikatą 

šeimos kontekste. 

   Farmakolo-

gija 

Žinos pagrindines vaistų 

grupes, jų vartojimo 

indikacijas bei 

kontraindikacijas, galimas 

komplikacijas. 

 

Supras bendrus 

farmakodinamikos ir 

farmakokinetikos principus, 

būdingus visoms vaistų 

grupėms. 

 

Supras atskirų vaistų grupių 

veikimo mechanizmus, 

vertins jų farmakoterapinę 

reikšmę. 

Testavimas 

 

 

 

 

 

 

Testavimas 

 

 

 

Testavimas 

 

Bendruome-

nės ir šeimos 

slauga 

Analizuos kultūrinių, 

socialinių, ekonominių, 

politinių, aplinkos veiksnių 

poveikį bendruomenės narių 

sveikatai. 

 

Analizuos bendruomenės 

slaugos problemas taikydami 

slaugos teorijas ir modelius. 

 

 

Atvejo 

analizė  

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

  

 

 

  Klinikinė 

fizika, 

chemija ir 

genetika 

Žinos fizikinius ir cheminius 

procesus žmogaus 

organizme, jų svarbą sistemų 

optimaliam funkcionavimui, 

gebės paaiškinti fizikinių ir 

cheminių pokyčius klinikos 

atvejais.  

 

Žinos instrumentinių tyrimų 

rūšis ir atlikimo metodikos 

principus. Atliks ir mokės 

paaiškinti diagnostinius 

matavimus (kūno svorį, ūgį, 

pulsą, kraujospūdį, 

temperatūrą ir kt.). 

 

Žinos organinių ir 

Testavimas  

 

 

 

 

 

 

Stebėjimas 
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neorganinių medžiagų 

metabolizmą žmogaus 

organizme, supras cheminių 

junginių pusiausvyros 

pokyčius patologijos atveju. 

 

Mokės susirasti ir studijuoti 

naujausią mokslinę literatūrą 

bei naudotis kitais 

šiuolaikiniais informacijos 

šaltiniais klinikinės fizikos, 

chemijos klausimais. 

 

Testavimas 

 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

Slaugos 

taikomieji 

tyrimai ir 

ugdymo 

pagrindai  

Apibūdins taikomojo slaugos 

tyrimo sampratą ir slaugos 

tyrimų tipus. 

 

 

Pokalbis 

  2.Gebės 

planuoti 

slaugą 

efektyviai 

spręsdami 

paciento 

sveikatos 

priežiūros ir 

slaugos 

problemas. 

Teisės ir 

vadybos 

pagrindai  

Gebės atskirti socialinio 

draudimo rūšis ir jas 

pritaikyti spręsdami paciento 

sveikatos priežiūros ir 

slaugos problemas 

Atvejo 

analizė 

Gerontolo-

gija 

Charakterizuos gyventojų 

senėjimo proceso aspektą. 

 

Gebės identifikuoti 

fiziologinius, anatominius, 

psichologinius amžiaus 

kitimus. 

 

Gebės nustatyti pagyvenusio 

amžiaus žmonių sveikatos 

priežiūros problemas. 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

Vaiko 

sveikatos 

priežiūra 

Supras asmens ir aplinkos 

higienos taisyklių svarbą, 

naujagimio, kūdikio ir vaiko 

priežiūroje. 

 

Gebės parinkti naujagimio, 

kūdikio ir vaiko priežiūros, 

maitinimo, režimo, 

imunoprofilaktikos ir slaugos 

procedūrų modelius. 

Pokalbis 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

Farmakolo-

gija 

Žinos vaistų laikymo 

taisykles ir vartojimo būdus. 

Testavimas 
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Gebės atpažinti šalutines, 

(patologines) pacientų 

organizmo reakcijas į 

paskirtą medikamentinį 

gydymą. 

 

Atvejo 

analizė 

 

   Terapinė ir 

geriatrinė 

slauga 

Gebės nustatyti vidaus ir 

nervų sistemos ligų 

išsivystymo priežastis ir 

veiksnius. 

 

Gebės atpažinti vidaus ir 

nervų sistemos ligų požymius 

ir identifikuoti anatominius, 

fiziologinius amžiaus 

kitimus. 

 

Gebės atlikti bendrąjį, 

gerontologinį pacientų, 

sergančių vidaus ir nervų 

sistemos ligomis tyrimą. 

 

Gebės vertinti sergančiųjų 

vidaus ir nervų sistemos 

ligomis funkcinę būklę. 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

Bendruome-

nės ir šeimos 

slauga  

Supras bendruomenės 

slaugos planavimo esmę. 

 

Parengs bendruomenės 

slaugos problemos sprendimo 

strateginį projektą . 

Projektų 

metodas  

 

Projektų 

metodas 

 

Vaiko 

slauga 

Žinos vaikų ligų priežastis ir 

simptomus.  

 

Gebės nustatyti sergančio 

vaiko slaugos problemas. 

 

Gebės sudaryti sergančio 

vaiko slaugos planą. 

Testavimas 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

Atvejo 

analizė 

Akušerinė 

slauga 

Žinos pagrindines akušerinės 

patologijos būkles. 

 

Gebės atlikti bendrąjį 

nėščiosios, pagimdžiusios ir 

gimdyvės tyrimą. 

Testavimas 

 

 

Stebėjimas 
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Chirurginė 

slauga 

Žinos chirurginių procedūrų 

indikacijas, kontraindikacijas, 

galimas komplikacijas 

pacientui prieš operaciją, 

operacijos metu ir po 

operacijos. 

 

Supras bendrosios 

chirurginės slaugos etapus ir 

principus. 

 

Gebės nustatyti pacientų 

prieš operaciją ir po 

operacijos slaugos 

problemas. 

 

Gebės planuoti pacientų 

slaugą prieš operaciją ir po 

operacijos. 

Pokalbis 

 

 

 

 

 

Testavimas 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

Fizinė 

medicina ir 

reabilitacija 

Gebės analizuoti ir sisteminti 

įvairių amžiaus grupių 

žmonių (sveikų, sergančių, 

neįgalių, mirštančių) slaugos 

ypatybes. 

 

Gebės analizuoti vaistų 

veikimo mechanizmą, 

poveikį organizmui, 

patekimo į jį būdus, 

farmakologinę sąveiką, 

kontraindikacijas bei 

atsargumo priemones. 

 

Mokės įvertinti asmens 

priklausomybės arba 

nepriklausomybės laipsnį 

atsižvelgiant į gyvybinių 

poreikių pokyčius. 

Pokalbis 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

 

 

Pokalbis 

Psichikos 

sveikatos 

slauga 

Gebės nustatyti rizikos 

veiksnius ir paveldėjimo 

įtaką psichikos sveikatos 

sutrikimų atsiradimui. 

 

Mokės paaiškinti dažniausiai 

pasitaikančių psichikos 

sveikatos sutrikimų požymius 

ir sindromus. 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Pokalbis 
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Gebės nustatyti sergančiųjų 

psichikos sveikatos 

sutrikimais slaugos poreikius 

ir problemas.  

 

Sudarys ir koreguos pagal 

pasikeitusią paciento būklę 

individualų psichikos 

sveikatos sutrikimais 

sergančio asmens slaugos 

planą. 

 

Parinks efektyvius problemos 

sprendimo veiksmus ir 

prievartos priemonių taikymą 

pavojingų būklių atvejais. 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

   Būtinoji 

medicinos 

pagalba ir 

intensyvioji 

slauga 

Gebės atpažinti ūmių 

klinikinių būklių ir traumų 

atvejų gyvybinių funkcijų 

sutrikimų požymius. 

 

Gebės analizuoti ūmių 

klinikinių būklių ir traumų 

atveju pakitusias gyvybines 

funkcijas. 

 

Gebės vertinti pakitusią ūmių 

klinikinių būklių ir traumų 

atveju asmens funkcinę 

būklę. 

 

Gebės kritiškai vertinti 

pacientų, esančių ūmiose 

klinikinėse būklėse, slaugos 

procesą. 

Stebėjimas  

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

3. Gebės 

atlikti ir 

vertinti 

slaugos 

veiksmus ir 

procedūras, 

naudodamiesi 

slaugos ir 

medicinos 

technologi-

jomis 

Bendroji 

slauga 

Analizuos gyvybinių funkcijų 

ir gyvenimo veiklų tyrimo 

rezultatus. 

 

Taikys slaugos standartus 

atlikdami slaugos veiksmus. 

 

Apibūdins galimas šalutines 

paciento reakcijas į slaugos ir 

gydymo procedūras. 

Stebėjimas 

 

 

 

Stebėjimas 

 

 

Atvejo 

analizė 
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sudėtingose 

kritinėse ir 

nenuspėja-

mose 

profesinės 

veiklos 

situacijose 

 

Atliks pagrindines slaugos 

procedūras „pacientui“ – 

lėlei. 

 

 

Paaiškins paciento paruošimą 

gydymo ir diagnostinėms 

procedūroms. 

 

Stebėjimas 

 

 

 

Pokalbis 

 

 

  Gerontolo-

gija 

Gebės demonstruoti 

pagyvenusio amžiaus žmonių 

sveikatos priežiūrą. 

Atvejo 

analizė 

Farmakolo-

gija 

Žinos antiseptinius ir 

dezinfekuojančius preparatus 

jų poveikį, naudojimo 

indikacijas ir 

kontraindikacijas. 

 

Žinos pirmosios ir skubiosios 

medicinos pagalbos vaistus, 

jų vartojimo ypatumus. 

 

Žinos ūmaus ir lėtinio 

medikamentinio 

apsinuodijimo požymius ir 

pagalbą apsinuodijus. 

Testavimas 

 

 

 

 

Testavimas 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

Terapinė ir 

geriatrinė 

slauga 

Gebės demonstruoti 

sergančiųjų vidaus ir nervų 

sistemos ligomis slaugos 

veiksmus. 

 

Gebės atlikti sergančiųjų 

vidaus ir nervų sistemos 

ligomis slaugos, 

diagnostikos, gydymo 

procedūras. 

 

Gebės analizuoti ir kritiškai 

vertinti sergančiųjų vidaus ir 

nervų sistemos ligomis 

sveikatos būklę, naudodami 

medicinos aparatūrą. 

Atvejo 

analizės 

 

 

 

Stebėjimas 

  

 

 

 

Stebėjimas 

Vaiko 

slauga 

Žinos vaikams atliekamų 

diagnostikos, gydymo ir 

slaugos procedūrų metodikas 

ir galimas komplikacijas. 

Atvejo 

analizė 
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Gebės atlikti vaikams 

skiriamas gydymo, 

diagnostikos ir slaugos 

procedūras. 

 

 

Stebėjimas 

Akušerinė 

slauga 

Gebės atpažinti vaisiui ir 

nėščiajai grėsmingas būkles. 

 

Gebės analizuoti ir kritiškai 

vertinti nėščiųjų ir 

pagimdžiusiųjų sveikatos 

būklę.  

Atvejo 

analizė  

 

 

Atvejo 

analizė  

 

Chirurginė 

slauga 

Gebės pritaikyti slaugos 

standartus atlikdami 

chirurginės slaugos veiksmus 

ir procedūras. 

 

Gebės atlikti slaugos 

veiksmus ir procedūras, 

pritaikydami operacinėje 

slaugoje naudojamas 

medicinos technologijas. 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Stebėjimas 

 

 

   Fizinė 

medicina ir 

reabilitacija 

Žinos pagrindinius 

reabilitacijos principus bei 

priemones ir gebės juos 

taikyti praktikoje. 

 

Žinos ir supras reabilitacijos 

etapus, jų uždavinius, 

organizavimo principus. 

 

Mokės analizuoti, sieti ir 

vertinti medicinines, 

socialines ir ekonomines 

reabilitacijos problemas. 

 

Žinos medicininės 

reabilitacijos metodus ir 

sugebės juos taikyti slaugant. 

Atvejo 

analizė  

 

 

 

Atvejo 

analizė  

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

Psichikos 

sveikatos 

slauga 

Žinos slaugos standartus 

atlikdami slaugos veiksmus ir 

procedūras. 

 

Žinos psichotropinių vaistų 

farmakoterapinį poveikį 

organizmui ir 

Stebėjimas 

 

 

 

Atvejo 

analizė 
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nepageidaujamas reakcijas į 

vaistą. 

 

Gebės atpažinti patologinius 

pažinimo elgesio ir valios 

procesus. 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

Būtinoji 

medicinos 

pagalba ir 

intensyvioji 

slauga 

Gebės teikti skubiąją ir 

pirmąją medicinos pagalbą 

įvairaus amžiaus asmenų 

ūmių klinikinių būklių ir 

traumų atvejais. 

 

Gebės savarankiškai atlikti 

įvairaus amžiaus pacientų, 

esančių ūmiose klinikinėse 

būklėse, slaugos, 

diagnostikos ir gydymo 

procedūras. 

 

Gebės kritiškai vertinti ir 

palaikyti įvairaus amžiaus 

pacientų, esančių ūmiose 

klinikinėse būklėse, 

organizmo gyvybines 

funkcijas, stebėdami 

medicinine aparatūra. 

Stebėjimas 

 

 

 

 

Stebėjimas 

  

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

Infekcinės 

ligos ir 

slauga 

Gebės analizuoti infekcinių 

ligų epidemiologijos 

bendruosius principus ir 

infekcinių ligų sindromus. 

 

Gebės vertinti sergančiųjų 

infekcinėmis ligomis 

funkcinę būklę. 

 

Gebės atlikti slaugos 

procedūras laikydamiesi 

asmens, sergančiojo 

infekcinėmis ligomis ir 

aplinkos higienos 

reikalavimų. 

 

Gebės kritiškai vertinti 

sergančiųjų infekcinėmis 

ligomis slaugos procesą. 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Stebėjimas 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

II Profesinių 

santykių 

4. Gebės 

organizuoti ir 

Slaugos 

taikomieji 

Gebės rinkti ir analizuoti 

kiekybinius ir kokybinius 

Projektų 

metodas 
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kūrimas 

 

 

argumentuo-

tai pagrįsti 

individo, 

grupės, 

bendruose-

nės ir kolegų 

mokymo 

procesą. 

tyrimai ir 

ugdymo 

pagrindai 

 

 

slaugos tyrimo duomenis, 

nustatydami asmens 

sveikatos problemas ir su 

jomis susijusius sveikatos 

mokymo/si poreikius. 

 

Bendruome-

nės ir šeimos 

slauga 

 

Analizuos sveikatos ugdymo 

formų ir metodų skirtumus 

dirbdami su individu, šeima 

ir bendruomene. 

 

Apibūdins priemones, 

padedančias skatinti 

bendruomenės narius saugoti 

savo sveikatą. 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

Vaiko 

slauga  

 

Gebės projektuoti vaiko 

sveikatos ugdymą įtraukdami 

šeimos narius. 

Projektų 

metodas 

Terapinė ir 

geriatrinė 

slauga 

Gebės projektuoti pacientų, 

sergančių, vidaus ir nervų 

sistemos ligomis, jų artimųjų 

mokymą, skatinant savirūpą. 

Projektų 

metodas 

Infekcinės 

ligos ir 

slauga 

Gebės organizuoti pacientų, 

jų artimųjų mokymą, 

bendruomenės profilaktinį 

mokymą, kaip apsisaugoti 

nuo užsikrėtimo infekcinėmis 

ligomis. 

Projektų 

metodas 

Baigiamasis 

darbas 

Pagrįs individo, grupės, 

bendruomenės ar kolegų 

mokymo procesą, spręsdami 

sveikatos priežiūros ir 

slaugos problemas. 

Projektų 

metodas 

5. Gebės 

bendradar-

biauti su 

kolegomis, 

kitais 

sveikatos 

priežiūros 

komandos 

nariais, 

siekdami 

išsaugoti, 

pagerinti 

individų, 

šeimos, 

bendruose-

Psichologija 

 

Gebės nagrinėti situacijas, 

sukeliančias slaugytojų stresą 

bei taikyti streso įveikimo 

būdus profesiniame darbe bei 

kitose gyvenimo srityse 

Atvejo 

analizė 

Teisės ir 

vadybos 

pagrindai 

 

Gebės analizuoti darbuotojo 

motyvaciją ir ją veikiančius 

veiksnius. 

 

Gebės parinkti darbuotojų 

motyvavimo priemones 

siekdami aukštos kokybės 

sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo organizacijoje.  

Pokalbis 

 

 

 

Atvejo 

analizė 
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nės sveikatą 

ir gerovę. 

 

Gebės praktiškai sudaryti 

kolektyvinę ir individualią 

darbo sutartį. 

 

Atvejo 

analizė 

Informacinė

s 

komunikaci-

jos 

 

Imituos profesinius dialogus 

naudodami profesinę 

terminiją.  

 

Gebės taisyklinga ir logiška 

kalba rengti prevencinės 

tematikos pokalbius. 

Pokalbis 

 

 

 

Pokalbis 

Užsienio 

kalba 

 

Demonstruos profesinę 

terminiją imituodami 

profesinius dialogus anglų 

kalba. 

 

Gebės kurti dialogus 

sveikatos, ligos ir 

profilaktikos temomis. 

Pokalbis 

 

 

 

Pokalbis 

 

Bendruome-

nės ir šeimos 

slauga 

Supras sėkmingo sveikatos 

priežiūros komandos darbo 

bendruomenėje principus. 

 

Pagrįs bendradarbiavimo su 

kitomis įstaigomis poreikį 

spręsdami bendruomenės 

sveikatos problemas. 

Atvejo 

analizė  

 

 

 

Atvejo 

analizė 

Odos, 

venerinės 

ligos ir 

slauga 

Gebės dirbti komandoje, 

organizuodami pacientų, jų 

artimųjų, bendruomenės 

sveikatinantį mokymą, 

skaitys pranešimus šia 

tematika. 

 

Mokės susirasti ir studijuoti 

naujausią mokslinę literatūrą 

bei naudotis kitais 

šiuolaikiniais informacijos 

šaltiniais odos, venerinių ligų 

sveikatos klausimais. 

Stebėjimas 

 

 

 

 

 

Testavimas 

Infekcinės 

ligos ir 

slauga 

 

Gebės paaiškinti sveikatos 

priežiūros įstaigų infekcijų 

kontrolės reikalavimus ir 

hospitalinių infekcijų 

epidemiologinę priežiūrą ir 

valdymą. 

Pokalbis 

Paliatyvioji Charakterizuos paliatyviosios Pokalbis 
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slauga 

 

pagalbos paskirtį, 

organizavimo principus. 

 

Gebės paaiškinti slaugytojo 

vaidmenį paliatyvaus 

paciento ir jo šeimos 

priežiūroje. 

 

Žinos paliatyviosios slaugos 

etikos principus ir jų taikymą 

paciento slaugoje. 

 

 

 

Pokalbis 

 

 

 

Pokalbis 

 

 Onkologinė 

slauga 

 

Mokės bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

onkologine liga sergančiais 

pacientais ir jų šeimų nariais. 

Gebės dirbti komandoje, 

vadovautis profesinės etikos 

vertybėmis, ugdyti profesinę 

atsakomybę plėtojant slaugos 

praktiką. 

Atvejo 

analizė 

Baigiamasis 

darbas 

Pagrįs komandinę veiklą 

sprendžiant sveikatos 

priežiūros problemas. 

Projektų 

metodas 

6. Gebės 

efektyviai 

bendrauti su 

specialistais, 

nespecialis-

tais, 

pacientais ir 

jų 

artimaisiais, 

spręsdačo 

sveikatos 

priežiūros 

problemas. 

Psichologija 

 

Gebės analizuoti pacientų 

reakciją į ligą: įvertinti 

pacientų psichologines 

ypatybes ir pagal tai numatyti 

pagrindinius bendravimo 

ypatumus. 

Atvejo 

analizė 

  Informacinė

s 

komunikaci-

jos 

Mokės taisyklinga kalba 

spręsti sveikatos priežiūros 

problemas, kylančias 

darbinėje aplinkoje.  

 

Rengs pristatymus, 

pokalbius, naudodami 

profesinę terminiją. 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Projektų 

metodas 

Užsienio 

kalba  

 

Mokės taisyklingai bendrauti 

anglų kalba imituodami 

pokalbius su specialistais, 

nespecialistais, pacientais ir 

jų artimaisiais. 

 

Rengs pristatymus anglų 

kalba spręsdami sveikatos 

priežiūros problemas. 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

 

 

Projektų 

metodas 
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Gerontologi-

ja 

 

Gebės pasirinkti bendravimo 

būdus, prižiūrėdami 

pagyvenusio amžiaus 

žmones. 

 

Gebės pritaikyti komandinio 

darbo organizavimo 

principus bendradarbiaudami 

su specialistų komanda ir 

nespecialistais, gerindami 

pagyvenusio amžiaus žmonių 

gyvenimo kokybę. 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

Profesinė 

etika 

 

Paaiškins efektyvaus 

bendravimo – 

bendradarbiavimo principus 

ir būdus. 

 

Žinos dokumentus, 

reglamentuojančius etinį 

slaugytojo elgesį, korupcijos 

prevenciją. 

 

Paaiškins slaugytojo pareigų, 

teisių ir atsakomybės 

vienybę. 

Pokalbis 

 

 

 

Pokalbis 

 

 

 

 

Pokalbis 

 

Terapinė 

slauga ir 

geriatrinė 

slauga 

 

Gebės pritaikyti komandinio 

darbo organizavimo 

principus pacientų, sergančių 

vidaus ir nervų sistemos 

ligomis, slaugos procese. 

Atvejo 

analizė 

Akušerinė 

slauga 

 

Gebės projektuoti nėščiųjų ir 

pagimdžiusių, jų artimųjų 

mokymą. 

 

Gebės pritaikyti komandinio 

darbo organizavimo 

principus nėščiųjų ir 

pagimdžiusių slaugoje. 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

Kvalifikaci-

nis 

egzaminas 

Gebės efektyviai bendrauti su 

pacientais, rinkdami paciento 

sveikatos duomenis. 

Stebėjimas 

III Sveikatos 

priežiūros 

veiklų, 

išteklių 

koordinavo-

7. Gebės 

organizuoti 

individų ir 

komandų 

veiklą 

Psichologija Gebės analizuoti bendravimo 

bei konfliktines situacijas bei 

savo reakciją, bendraudami 

su įvairiais pacientais 

Atvejo 

analizė 

Teisės ir Žinos efektyvaus komandinio Testavimas 
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mas ir 

valdymas. 

gerindami ir 

įgyvendin-

dami aukštos 

kokybės į 

asmenį 

orientuotą 

slaugą. 

vadybos 

pagrindai 

darbo bruožus ir funkcijas, 

komandinio darbo 

efektyvumą lemiančius 

veiksnius. 

 

Gebės taikyti darniai 

dirbančios komandos 

principus sveikatos priežiūros 

organizacijoje. 

 

Žinos paciento teisės į 

kokybišką sveikatos 

priežiūros paslaugą sąvokos 

turinį ir atsakomybę už jos 

pažeidimą. 

 

Supras sveikatos priežiūros 

kokybės valdymo esmę 

užtikrinant aukštos kokybės, 

efektyvių sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą 

organizacijoje. 

 

Mokės spręsti slaugos 

vadybos problemas, 

planuodami pokyčius ir 

vadovaudami jų diegimui 

sveikatos priežiūros 

organizacijoje. 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Pokalbis 

 

 

 

 

Pokalbis 

 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

Bendruome-

nės ir šeimos 

slauga 

Suvoks pirminės sveikatos 

priežiūros išskirtinumą 

sveikatos priežiūros 

sistemoje. 

 

Pagrįs pirminės sveikatos 

priežiūros principus 

bendruomenės slaugos 

kontekste 

Pokalbis 

 

 

 

Pokalbis 

 

Paliatyvioji 

slauga 

Apibūdins pagrindines 

paliatyvių pacientų 

problemas, veikiančias jų 

gyvenimo kokybę. 

 

Nustatys ryšį tarp paciento 

būklės sutrikimų ir galimybių 

tenkinti poreikius. 

 

Pokalbis 

 

 

 

 

Pokalbis 
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Gebės projektuoti paciento ir 

jo šeimos slaugą. 

 

Gebės veikti paliatyviosios 

priežiūros komandoje. 

Projektų 

metodas 

 

Projektų 

metodas 

 

Onkologinė 

slauga 

Gebės organizuoti slaugos 

procesą profilaktine kryptimi 

stengdamiesi sustabdyti 

onkologinių ligų 

progresavimą 

 

Gebės tyrinėti išorinės 

aplinkos įtaką onkologinių 

ligų etiologijai. 

Pokalbis 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

Baigiamasis 

darbas 

Sudarys sveikatos priežiūros 

komandą sveikatos priežiūros 

ir slaugos problemų 

sprendimui. 

Projektų 

metodas 

 IV. Slaugos 

praktikos 

tobulinimas 

ir plėtra. 

8. Gebės 

demonstruoti 

mokslo ir 

praktikos 

įrodymais 

grįstą slaugos 

praktiką, 

naudodami 

tyrimų 

rezultatus ir 

praktinę 

patirtį 

slaugos 

problemoms 

spręsti. 

Informacinė

s komunija-

cijos 

Taikys informacines 

technologijas informacijos 

paieškai, sisteminimui, 

analizei, pateikimui. 

 

Parengs ir pristatys 

susistemintos medžiagos 

pristatymus. 

Projektų 

metodas 

 

 

 

 

Stebėjimas 

Slaugos 

taikomieji 

tyrimai ir 

ugdymo 

pagrindai 

Sudarys taikomojo slaugos 

tyrimo planą ir dizainą, 

projektuodami sveikatos 

ugdymą asmeniui, šeimai, 

grupei ir bendruomenei. 

 

Gebės argumentuotai pagrįsti 

sveikatos ugdymo/si 

poreikius, naudodami tyrimų 

rezultatus ir praktinę patirtį. 

Projektų 

metodas 

 

 

 

 

Projektų 

metodas 

Teisės ir 

vadybos 

pagrindai 

Gebės argumentuotai pagrįsti 

atsakomybę, spręsdami 

slaugos praktikoje problemas. 

Projektų 

metodas 

Baigiamasis 

darbas 

Parengs taikomojo tyrimo 

metodologiją. 

 

Atliks taikomąjį tyrimą. 

Projektų 

metodas 

 

Projektų 

metodas 

9. Gebės Informacinė Gebės sudaryti ir pildyti Atvejo 
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rengti ir teikti 

ataskaitas 

pristatydami 

atliktą veiklą 

ir rezultatus. 

s komunija-

cijos 

įvairius slaugos dokumentus 

taisyklinga profesine kalba. 

 

Mokės taisyklinga profesine 

kalba įvertinti atliktos veiklos 

rezultatus. 

 

Taikys automatizuotas teksto 

redaktoriaus priemones 

ataskaitų rengimui bei 

pateikimui. 

 

Analizuos, apibendrins bei 

grafiškai atvaizduos tyrimo 

rezultatus. 

analizė 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Stebėjimas 

 

 

Atvejo 

analizė 

Slaugos 

taikomieji 

tyrimai ir 

ugdymo 

pagrindai 

Apibendrins ir interpretuos 

kiekybinius ir kokybinius 

slaugos tyrimo duomenis. 

 

Parengs ir pristatys raštu bei 

žodžiu kiekybinio ar 

kokybinio slaugos taikomojo 

tyrimo ataskaitą. 

Projektų 

metodas 

 

 

Projektų 

metodas 

Užsienio 

kalba 

Naudos mokslinę profesinę 

literatūrą anglų kalba, 

rengdami savarankiškus 

darbus. 

Stebėjimas 

 

Kvalifikaci-

nis 

egzaminas 

Parengs ir pateiks užpildytą 

realaus paciento slaugymo 

stacionare istoriją 

Atvejo 

analizė 

   Baigiamasis 

darbas 

Parengs taikomojo tyrimo 

ataskaitą  

 

Pristatys atlikto taikomojo 

tyrimo rezultatus 

Projektų 

metodas 

 

Projektų 

metodas 

10. Gebės 

taikyti įgytas 

bendrąsias ir 

specialiąsias 

žinias ir 

praktinius 

įgūdžius, 

teikdami 

kokybišką, 

saugią, 

ekonomiškai 

efektyvią 

Bendrosios 

slaugos 

praktika 

Demonstruos šiuolaikinį 

požiūrį į pacientų slaugą.  

 

Bendraus su pacientais 

rinkdami duomenis jų 

slaugos problemoms 

nustatyti. 

 

Identifikuos pacientų slaugos 

problemas, slaugos diagnozes 

taikydami slaugos teorijas ir 

Stebėjimas 

 

 

Stebėjimas 

 

 

 

Atvejo 

analizė 



 

40 

slaugą 

įvairiose 

sveikatos 

priežiūros 

srityse. 

modelius.  

 

Sudarys paciento slaugos 

planą siekdami spręsti 

problemas. 

 

Atliks slaugos veiksmus ir 

procedūras, numatytas 

slaugos tikslams pasiekti.  

 

Vertins slaugos rezultatus ir 

koreguos planą. 

 

Atliks bendrosios slaugos 

procedūras ir gydytojo 

paskyrimus vadovaujant 

profesionaliam slaugytojui. 

 

Pildys slaugos dokumentaciją 

 

 

 

Projektų 

metodas 

 

Stebėjimas 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Stebėjimas 

 

 

 

Stebėjimas 

Terapinės 

slaugos 

praktika 

Demonstruos specialiąsias 

terapinės slaugos žinias, 

apibūdindami ir aprašydami 

realų atvejį. 

 

Analizuos pacientų, 

sergančių vidaus ir nervų 

sistemos ligomis, ir jo šeimos 

narių slaugos poreikius. 

 

Identifikuos pacientų, 

sergančių vidaus ir nervų 

sistemos ligomis, slaugos 

problemas, taikydami slaugos 

teorijas ir modelius.  

 

Parengs terapinės slaugos 

kursinį darbą spręsdami 

realaus paciento, sergančio 

vidaus ar nervų sistemos 

ligomis sveikatos priežiūros 

ir slaugos problemas. 

 

Atliks ir vertins pacientų, 

sergančių vidaus ir nervų 

sistemos ligomis, slaugos 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Projektų 

metodas 

 

 

 

 

 

Stebėjimas 
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veiksmus ir procedūras, jų 

eigą ir reikšmę. 

 

Bendraus ir bendradarbiaus 

su pacientais ir jų 

artimaisiais, spręsdami 

sveikatos priežiūros 

problemas. 

 

Dalyvaus pacientų, sergančių 

vidaus ir nervų sistemos 

ligomis, sveikatos priežiūros 

komandinėje veikloje 

spręsdami sveikatos 

priežiūros ir slaugos 

problemas. 

 

 

 

Stebėjimas 

 

 

 

 

Stebėjimas 

 

   Bendruome-

nės slaugos 

praktika 

Demonstruos specialiąsias 

bendruomenės slaugos žinias, 

apibūdindami ir aprašydami 

realią bendruomenę.  

 

Analizuos realios 

bendruomenės, jos tikslinių 

grupių, šeimų, jos narių 

slaugos poreikius. 

 

Identifikuos bendruomenės 

slaugos problemas taikydami 

slaugos teorijas ir modelius.  

 

Parengs bendruomenės 

slaugos projektą spręsdami 

sveikatos priežiūros ir 

slaugos problemas. 

 

Atliks ir vertins slaugos 

veiksmus ir procedūras, jų 

eigą ir reikšmę 

bendruomenės sveikatai.  

 

Bendraus ir bendradarbiaus 

su pacientais ir jų 

artimaisiais, spręsdami 

sveikatos priežiūros 

problemas. 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Projektų 

metodas 

 

 

Projektų 

metodas 

 

 

 

Stebėjimas 

 

 

 

Stebėjimas 
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Dalyvaus sveikatos 

priežiūros komandinėje 

veikloje  spręsdami 

bendruomenės sveikatos 

priežiūros ir slaugos 

problemas. 

 

Stebėjimas 

Vaiko 

slaugos 

praktika 

Gebės taikyti slaugos teorijas 

planuojant slaugą vaikams. 

 

Gebės nustatyti sergančio 

vaiko slaugos poreikius 

analizuodami situaciją. 

 

Gebės  parengti pacientus 

įvairiems instrumentiniams, 

laboratoriniams tyrimams bei 

paimti tyrimus. 

 

Gebės tiksliai ir metodiškai 

vykdyti gydytojo paskirtas 

gydomąsias procedūras/ 

intervencijas/ 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Stebėjimas 

 

 

 

 

Stebėjimas 

Geriatrinės 

slaugos 

praktika 

Demonstruos specialiąsias 

geriatrinės slaugos žinias, 

apibūdindami ir aprašydami 

realų atvejį. 

 

Analizuos pagyvenusio ir 

seno žmogaus bei jo šeimos 

narių slaugos poreikius. 

 

Identifikuos pagyvenusio ir 

seno žmogaus slaugos 

problemas, taikydami slaugos 

teorijas ir modelius.  

 

Parengs geriatrinės slaugos 

planą  spręsdami realaus 

pagyvenusio ir seno žmogaus 

slaugos problemas. 

 

Atliks ir vertins pagyvenusio 

ir seno žmogaus slaugos 

veiksmus ir procedūras, jų 

eigą ir reikšmę. 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Projektų 

metodas 

 

 

 

Stebėjimas 
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Bendraus ir bendradarbiaus 

su pacientais ir jų 

artimaisiais,  spręsdami 

sveikatos priežiūros 

problemas. 

 

Dalyvaus pagyvenusio ir 

seno žmogaus sveikatos 

priežiūros komandinėje 

veikloje  spręsdami sveikatos 

priežiūros ir slaugos 

problemas. 

Stebėjimas 

 

 

 

 

Stebėjimas 

   Akušerinės 

slaugos 

praktika 

Atliks bendrąjį nėščiosios 

pagimdžiusios ir gimdyvės 

tyrimą. 

 

Vertins vaisiui ir nėščiajai 

grėsmingas būkles. 

 

Analizuos ir kritiškai vertins 

nėščiosios ar 

pagimdžiusiosios sveikatos 

būklę. 

 

Atliks ir vertins slaugos 

veiksmus ir procedūras, jų 

eigą ir reikšmę nėščiajai, 

pagimdžiusiajai ar gimdyvei.  

 

Dalyvaus sveikatos 

priežiūros komandinėje 

veikloje spręsdami nėščiosios 

pagimdžiusios ar gimdyvės 

sveikatos priežiūros ir 

slaugos problemas. 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Stebėjimas 

 

 

 

 

Stebėjimas 

Chirurginės 

slaugos 

praktika 

Demonstruos specialiąsias 

chirurginės slaugos žinias, 

apibūdindami ir aprašydami 

realų chirurginį susirgimą. 

 

Analizuos realaus chirurginio 

susirgimo slaugos poreikius 

priešoperaciniame, 

operaciniame ir 

pooperaciniame perioduose. 

 

Identifikuos chirurginės 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 
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slaugos problemas 

priešoperaciniame, 

operaciniame ir 

pooperaciniame perioduose 

taikydami slaugos teorijas ir 

modelius.  

 

Parengs chirurginės slaugos 

projektą pagal realų 

chirurginį susirgimą, 

spręsdami chirurginės 

slaugos problemas. 

 

Atliks ir vertins chirurginės 

slaugos veiksmus ir 

procedūras, jų eigą ir reikšmę 

paciento sveikatai 

priešoperaciniame, 

operaciniame ir 

pooperaciniame perioduose. 

 

Bendraus ir bendradarbiaus 

su pacientais ir jų 

artimaisiais,  spręsdami 

sveikatos priežiūros 

problemas priešoperaciniame 

ir pooperaciniame 

perioduose. 

 

Dalyvaus sveikatos 

priežiūros komandinėje 

veikloje  spręsdami 

chirurginės slaugos 

problemas. 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

 

 

Projektų 

metodas 

 

 

 

Stebėjimas 

 

 

 

 

 

 

Stebėjimas 

 

 

 

 

 

Stebėjimas 

   Psichikos 

sveikatos 

slaugos 

praktika 

Demonstruos specialias 

psichikos sveikatos slaugos 

žinias, įvertindami pacientų 

slaugos poreikius ir numatys 

prioritetus. 

 

Gebės taikyti slaugos teorijas 

ir modelius planuodami 

slaugą pacientams, 

sergantiems psichikos 

sveikatos sutrikimais. 

 

Atliks ir vertins slaugos 

veiksmus ir procedūras, jų 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Atvejo 
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eigą ir reikšmę sveikatai. 

 

Atpažins psichotropinių 

vaistų poveikį, akcentuodami  

sukeliamas nepageidaujamas 

reakcijas į vaistą. 

 

Bendraus ir bendradarbiaus 

su pacientais ir jų artimaisiais  

spręsdami sveikatos 

problemas. 

 

Dalyvaus komandinėje 

veikloje spręsdami psichikos 

sveikatos sutrikimais 

sergančio paciento slaugos 

problemas . 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Stebėjimas 

 

 

 

 

Stebėjimas 

 

 

Būtinosios 

medicinos 

pagalbos ir 

intensyvio-

sios slaugos 

praktika 

Demonstruos specialiąsias 

būtinosios medicinos 

pagalbos ir intensyviosios 

slaugos žinias, apibūdindami 

ir aprašydami realius atvejus. 

 

Analizuos pacientų, esančių 

ūmiose klinikinėse būklėse, ir 

jų šeimos narių slaugos 

poreikius. 

 

Identifikuos pacientų, esančių 

ūmiose klinikinėje būklėse, 

slaugos problemas taikydami 

slaugos teorijas ir modelius.  

 

Parengs intensyviosios 

slaugos savarankišką 

darbą/paciento slaugos 

istoriją  spręsdami slaugos 

problemas. 

 

Kritiškai vertins pacientų, 

esančių ūmiose klinikinėse 

būklėse, organizmo 

gyvybines funkcijas, jas 

palaikys medicinine 

aparatūra, atliks slaugos 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

Projektų 

metodas 

 

 

 

Atvejo 

analizė 
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veiksmus ir procedūras. 

 

Teiks skubiąją ir pirmąją 

medicinos  pagalbą įvairaus 

amžiaus asmenų ūmių 

klinikinių būklių ir traumų 

atvejais. 

 

Parengs pagal realų atvejį 

būtinosios medicinos 

pagalbos savarankišką 

darbą/veiklos tyrimo 

duomenų analizę. 

 

Bendraus ir bendradarbiaus 

su pacientais ir jų 

artimaisiais, kitais 

specialistais komandinėje 

veikloje  spręsdami sveikatos 

priežiūros problemas ir 

teikdami būtinąją medicinos 

pagalbą. 

 

 

Stebėjimas 

 

 

 

 

Atvejo 

analizė 

 

 

 

 

Stebėjimas 

   Baigiamoji 

praktika 

Identifikuos ir pagrįs 

planuojamo tiriamojo darbo 

tyrimo problemą.  

 

Parengs tyrimo projektą 

pagal pasirinktą tiriamojo 

darbo temą. 

 

Atliks ir reflektyviai vertins 

slaugos veiksmus ir 

procedūras, jų eigą ir reikšmę 

paciento sveikatai.  

 

Bendraus ir bendradarbiaus 

su pacientais ir jų 

artimaisiais, sveikatos 

priežiūros komandos nariais 

planuodami ir įgyvendindami 

paciento slaugą. 

 

Dalyvaus sveikatos 

priežiūros komandinėje 

veikloje planuodami ir 

įgyvendindami slaugą. 

Projektų 

metodas 

 

 

Projektų 

metodas 

 

 

Refleksija  

 

 

 

 

Stebėjimas 

 

 

 

 

 

Stebėjimas 
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Analizuos praktikos metu 

atliekamas veiklas ir jų 

rezultatus 

Refleksija 

   Kvalifikaci-

nis 

egzaminas 

Demonstruos praktinius 

įgūdžius, pritaikydami 

slaugos teorijas ir modelius 

realaus paciento slaugoje.  

Stebėjimas 
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2.htm&k=d3cbd. 

14.  Lietuvos medicinos norma MN 28: 2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. 

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (patvirtinta LR sveikatos apsaugos 

ministro 2011-06-08 įsakymu Nr. V-591). 

http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=7E500082-A72F-47D3-82BF-A0B18D56FBE8
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=7E500082-A72F-47D3-82BF-A0B18D56FBE8
http://www.eoroguidance.lt/profesijosvadovas/print.php?content=data/profesijos/52.htm&k=d3cbd
http://www.eoroguidance.lt/profesijosvadovas/print.php?content=data/profesijos/52.htm&k=d3cbd
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15. Minimalūs bendrosios praktikos slaugytojo rengimo reikalavimai (patvirtinta LR 

švietimo ir mokslo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2003-04-11 

įsakymu Nr. ISAK-480/V-210). 

16. Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto Bendrosios praktikos 

slaugos (valstybinis kodas – 653B70006) studijų programos aprašas. Patvirtinta 

Akademinės tarybos 2012-02-29 nutarimu Nr. V19-3. 

17. Klaipėdos valstybinės kolegijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei 

savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarka (patvirtinta Sveikatos mokslų fakulteto 2013 m. balandžio 9 d. 

Direktoriaus įsakymu Nr. V1-151). 
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PRIEDŲ SĄRAŠAS 

 

1 priedas. Prašymas. 

2 priedas. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgytų mokymosi 

pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo sutartis. 

3 priedas. Siūlomų vertinti kompetencijų sąrašas. 

4 priedas. Stebėjimo forma. 

5 priedas. Profesinio pokalbio protokolo forma. 

6 priedas. Testavimo rezultatai ir išvados. 

7 priedas. Kompetencijų aplanko vertinimo forma. 

8 priedas. Galutinė ataskaita. 

9 priedas. Studijų rezultatų įskaitymo kortelė. 
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1 PRIEDAS 

 

Vardas, pavardė  

Gimimo data  

Adresas  

Telefonas  

E. paštas  

 

Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriui 

Valerijui Kuznecovui 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR 

PRIPAŽINIMO 

20.....-......-.......  

Klaipėda 

 

 

Pareiškiu, kad esu susipažinęs(-usi) su neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo tvarka ir prašau leisti dalyvauti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

vertinime ir pripažinime pagal ______________ 

_____________________________________________ studijų programą.  

 

PRIDEDAMA: 

1. 

2.  

 

 

Patvirtinu, kad visi pateikti duomenys yra teisingi. 

 

 

___________________________________    _____________ 

Kandidato vardas, pavardė             (parašas) 
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2 PRIEDAS 

 

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS SVEIKTOS MOKSLŲ FAKULTETO 

IR NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR 

PRIPAŽINIMO SIEKIANČIO KANDIDATO SUTARTIS 

 

20__ m. __________________ Klaipėda 

 

Klaipėdos valstybinė kolegija (toliau – Kolegija), atstovaujama Sveikatos mokslų fakulteto 

dekanės Vidos Staniulienės, veikiančios pagal Kolegijos statutą, ir 

 _________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, asmens kodas) 

(toliau – Kandidatas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudaro šią 

sutartį:     

                         

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši sutartis sudaroma Kandidato siekiamų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo laikotarpiui. 

2. Kandidatas gali siekti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos registruotos ir Kolegijoje 

veikiančios 

________________________________________________________________________ 

studijų programos dalykus. 

3. Įmokų dydį / kainą nustato Kolegija. 

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

1. Kolegija įsipareigoja: 

1.1. Sudaryti Kandidatui sąlygas neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimui ir 

pripažinimui pagal pasirinktą studijų programą. 

1.2. Užtikrinti vertinimo ir pripažinimo proceso objektyvumą bei nešališkumą. 

1.3. Kandidatui, po vertinimo pageidaujančiam studijuoti Klaipėdos valstybinėje kolegijoje 

pasirinktoje studijų programoje, įskaityti atitinkamus dalykus arba jų dalį pagal nustatytą 

tvarką, remiantis vertintojų / ekspertų išvadomis. 

1.4. Kandidatui, po vertinimo nepageidaujančiam studijuoti Klaipėdos valstybinėje 

kolegijoje pasirinktoje studijų programoje, išduoti pažymėjimą, patvirtinantį pripažintas 

kompetencijas ir jų prilyginimą studijų dalykų rezultatams. 

2. Kandidatas  įsipareigoja: 

2.1. Laikytis Klaipėdos valstybinės kolegijos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo tvarkos. 
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2.2. laiku mokėti kolegijos nustatytas įmokas. 

2.3. vykdyti kitus Kolegijos vidaus tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus 

įsipareigojimus.   

 

III. MOKĖJIMAS UŽ VERTINIMĄ IR PRIPAŽINIMĄ 

1. Įmokų dydis nustatomas pagal  vertinamų kompetencijų skaičių  ir vertinimo trukmę bei 

procedūras. 

2. Įmokos turi būti sumokėtos prieš pradedant kandidato vertinimą į kolegijos kasą arba 

nurodytą sąskaitą banke, o kvitas (arba jo kopija) turi būti pateikiamas fakulteto dekanatui. 

3. Pažymėjimo išdavimo įmoka gali būti keičiama kolegijos direktoriaus įsakymu.  

4. Nustatytu laiku nesumokėjus įmokos, ši sutartis gali būti nutraukta. 

5. Nutraukus sutartį sumokėtos įmokos negrąžinamos. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu abiejų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra 

neatsiejama šios sutarties dalis.  

2. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai paskutinioji iš šalių ją pasirašo, ir galioja iki 

pasibaigs vertinimo ir kompetencijų įskaitymo procedūros ir už jas bus visiškai atsiskaityta. 

3. Sutartis gali būti nutraukiama: 

a) jei Kandidatas grubiai pažeidžia Klaipėdos valstybinės kolegijos neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarką bei kituose Kolegijos 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas taisykles; 

b) nesumokėjus nustatytų įmokų; 

c) šalių susitarimu, jei tokį susitarimą sąlygoja nenumatytos, objektyvios ir motyvuotos 

priežastys. 

4. Sutarties šalis praneša kitai sutarties šaliai apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 

5 dienas.  

5. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranorišku susitarimu, sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

6. Ši sutartis sudaryta trim egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną 

kiekvienai sutarties šaliai. 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Klaipėdos valstybinė kolegija: Jaunystės g. 1 , LT-91274 Klaipėda. Tel. 8 (46) 489132, 

faks. 8 (46) 314575, įmonės kodas 111968056  

 

Kandidatas: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

(vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens kodas, 

paso ar asmens tapatybės kortelės serija ir numeris, išdavimo data, galiojimo data) 

 

 

 

 

ŠALIŲ PARAŠAI 

        

Sveikatos mokslų fakulteto dekanė    Kandidatas 

 

_________________________________  ____________________________ 

                               (parašas)       (parašas)                  

 

Vida Staniulienė   

 ____________________________   ____________________________ 

    A.V.        (vardas, pavardė) 
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3 PRIEDAS 

 

SIŪLOMŲ VERTINTI KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Kompetencija 

Kompetencijos 

vertinimo metodas 

Įskaitomas 

dalykas(-ai) ar jo 

dalis 

Kreditų 

skaičius 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

Kandidatas    ______________    ________________________ 

               (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Konsultantas    ______________    ________________________ 

               (parašas)                        (vardas, pavardė) 
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 4 PRIEDAS 

STEBĖJIMO FORMA 

 

 

Kandidatas_______________________________________________________________ 

Vertintojas / Ekspertas_____________________________________________________ 

Data___________________________________ 

 

Vertinama 

kompetencija 

Veiklos aprašas Išvados 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Kandidatas    ______________    ________________________ 

               (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Konsultantas    ______________    ________________________ 

               (parašas)                        (vardas, pavardė) 
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5 PRIEDAS 

 

PROFESINIO POKALBIO PROTOKOLO FORMA 

 

Kandidatas________________________________________________________________ 

Vertintojas / Ekspertas_______________________________________________________ 

Vertintojas / Ekspertas_______________________________________________________ 

Vertintojas / Ekspertas_______________________________________________________ 

Data______________________________________ 

 

Profesinio pokalbio tema Išvados 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

Klausimai Išvados 
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Galutinė išvada 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Kandidatas      ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 
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6 PRIEDAS 

 

TESTAVIMO REZULTATAI IR IŠVADOS 

Kandidatas________________________________________________________________ 

Vertintojas / Ekspertas_______________________________________________________ 

Vertintojas / Ekspertas_______________________________________________________ 

Vertintojas / Ekspertas_______________________________________________________ 

Data______________________________________ 

 

Vertinama kompetencija Vertinimo rezultatai 

  

  

  

  

  

  

 

Galutinė išvada 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Kandidatas      ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 
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7 PRIEDAS 

 

KOMPETENCIJŲ APLANKO VERTINIMO FORMA 

Kandidatas________________________________________________________________ 

Vertintojas / Ekspertas_______________________________________________________ 

Vertintojas / Ekspertas_______________________________________________________ 

Vertintojas / Ekspertas_______________________________________________________ 

Data______________________________________ 

 

Dokumentai / Įrodymai Kompetencija Vertinimo išvada 

   

   

   

   

   

 

Galutinė išvada 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Kandidatas      ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 
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8 PRIEDAS 

GALUTINĖ ATASKAITA 

Kandidatas________________________________________________________________ 

Vertintojas / Ekspertas_______________________________________________________ 

Vertintojas / Ekspertas_______________________________________________________ 

Vertintojas / Ekspertas_______________________________________________________ 

Data______________________________________ 

 

Kompetencija (žinios, 

gebėjimai įgūdžiai) 

Taikyti vertinimo 

metodai 
Vertinimo rezultatai Vertinimo išvados 

1. 1.   

2.  

3.  

2. 1.   

2.  

3.  

3. 1.   

2.  

3.  

4. 1.   

2.  

3.  

 

Galutinė vertintojų komisijos išvada 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Kandidatas      ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė)                                       
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9 PRIEDAS 

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA 

SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

V 

I

TVIRTINU 

S

Studijų programos koordinatorius  

2

20..... m. ...................... mėn. ....... d.   

 

STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMO KORTELĖ  

 

Studento vardas, 

pavardė: 

 

Asmens kodas:  

Studijų programa, 

kursas: 

 

Studijų forma:  

 

STUDIJOS KITOJE AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE (kitoje studijų programoje): 

Studijų programa, 

forma: 

 

Aukštoji mokykla:  

 

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekamas įskaitymas: 

  

  

Studijų laikotarpis:  
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Dalykai, išklausyti kitoje aukštojoje mokykloje ir įskaitomi Klaipėdos valstybinėje 

kolegijoje: 

Nr. Dalyko pavadinimas Dalyko apimtis  Daly-

kinių 

reikala
-vimų 

atitik-

tis 

Įskai-

tymo 

sąly-
gos 

Dalyko vertinimas Neįskai-

tymo 

priežas-
tys, 

pastabos 

Dalyko 

pavadinimas 

kitoje 
aukštojoje 

mokykloje 

arba kitoje 
studijų 

programoje 

 

Dalyko 

pavadini-
mas KVK 

Kitos 

aukštosios 

mokyklos 
(kitos 

studijų 

proga-
mos) 

kreditais 

(ECTS) 

KVK 

kredi-

tais 

(ECT

S) 

Kitos 

aukšto-

sios 
mokyk-

los (kitos 

studijų 
proga-

mos) 

vertini-

mas 

Atitik-

muo 

KVK 

I kursas, 1 semestras 

1.          

2.          

I kursas, 2 semestras 

          

          

II kursas, 3 semestras 

          

          

II kursas, 4 semestras 

          

          

III kursas, 5 semestras 

          

          

III kursas, 6 semestras 

          

          

IV kursas, 7 semestras 

          

          

IV kursas, 8 semestras 

          

          

IŠ VISO:         

 

Išvados: 

 

Studijų programos 

kuratorius 

     

 (vardas, pavardė)  (parašas)  (data) 
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Kandidatas      ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas / Ekspertas ______________    ________________________ 

     (parašas)                        (vardas, pavardė) 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išleido ir spausdino UAB „Riprosetas“ 

J. Janonio g. 3, 35101 Panevėžys 

www.riprosetas.com 

 


