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I. Trumpas studijų programos aprašas 

 

Studijų programos pavadinimas  Finansų apskaita 

Valstybinis kodas 653N40001 

Studijų programos kryptis Apskaita 

Studijų forma ir trukmė (metais) 
Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės – 

studijos 4 metai 

Programos apimtis kreditais 180 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė 

kvalifikacija 
Profesinio bakalauro laipsnis 

Programos įregistravimo data ir 

įsakymo numeris 
2013-02-14 įsakymas Nr. SV6-15  

 

Finansų apskaitos studijų programos tikslas – parengti analitiškai mąstančius verslo ir 

viešojo sektoriaus įmonių finansų apskaitos specialistus, gebančius analizuoti finansų 

sistemos procesus, tvarkyti apskaitą, rengti finansines ataskaitas, atlikti ūkio subjektų 

veiklos finansinę analizę, priimti finansų valdymo sprendimus bei prisitaikyti prie verslo 

aplinkos pokyčių. 

Studijų programos rezultatai: 

1) gebėti taikyti žinias apie finansų sistemos sandarą, jos organizavimo ir veikimo 

principus, LR bei tarptautinius teisės aktus, susijusius su finansų sistema; 

2) gebėti taikyti naujausias makro- ir mikroekonomikos, vadybos, rinkodaros teorijas, 

analizuodamas finansinius procesus; 

3) mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti ūkio subjektų veiklos duomenis, taikant 

informacijos apdorojimo sistemas; 

4) gebėti diferencijuoti verslo ir viešojo sektoriaus ūkio subjektų veiklos turinį ir 

finansinius procesus, siekiant užtikrinti organizacijos veiklą bei strateginę plėtrą; 

5) gebėti tvarkyti ūkio subjekto apskaitą taikant nacionalinius ir tarptautinius 

apskaitos standartus; 

6) gebėti parengti mokestines, statistines ir kitas finansines ataskaitas bei 

profesionaliai pateikti finansinę informaciją vidiniams ir išoriniams vartotojams 

tiek valstybine, tiek užsienio kalbomis; 

7) gebėti įvertinti ūkio subjekto veiklos finansinę būklę finansų valdymo 

sprendimams priimti; 

8) gebėti taikyti vidaus kontrolės priemones, užtikrinančias veiklos teisėtumą bei 

didinančias organizacijos veiklos efektyvumą; 

9) gebėti planuoti įmonės finansinę veiklą, atsižvelgiant į besikeičiančią verslo 

aplinką bei įmonės strateginius tikslus; 

10) gebėti kritiškai vertinti įmonės turimų išteklių valdymo metodus ir būdus bei teikti 

pasiūlymus įmonės veiklos efektyvumui didinti; 
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11) gebėti nuolat vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir 

saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo 

aplinkoje. 

Studijų programos sandara 

Finansų apskaitos studijų programa yra orientuota į profesinę praktinę veiklą vykdant 

verslo ar viešojo sektoriaus įmonės finansų apskaitos procesus, tačiau tuo pačiu ji 

universali, teikianti platesnį socialinių mokslų srities akademinį išsilavinimą.  

Studijų programos apimtis – 180 kreditų. Studijų nuolatine forma (NL) vykdymo trukmė – 

treji metai, o ištęstine forma (I) – ketveri metai. Bendras valandų skaičius – 4800 val.  

Finansų apskaitos studijų programa yra mišraus tipo studijų dalykų ir modulių atžvilgiu: 

joje dėstomi bendrieji koleginių studijų dalykai, studijų krypties pagrindų dalykai, 

pasirenkamieji studijų moduliai, skirti studijų krypties žinių gilinimui, ir laisvai 

pasirenkamieji studijų moduliai, skirti tarpkryptinėms studijoms arba bendrųjų 

kompetencijų ugdymui. Vadovaujantis Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų 

studijų programų bendraisiais reikalavimais, bendrųjų koleginių studijų dalykų apimtis 

sudaro 17 kreditų. Studijų krypties pagrindų dalykų studijoms skiriami 139 kreditai, iš 

kurių 33 skiriami dviem profesinės veiklos praktikoms (mokomajai ir baigiamajai), 13 

kreditų – rašto darbams: kursiniam darbui – 4 kreditai, baigiamajam darbui – 9 kreditai. 

Studentams siūloma rinktis privalomuosius pasirenkamuosius modulius, skirtus dalykinėms 

žinioms gilinti. Jų apimtis – 15 kreditų. Tokia struktūra leidžia organizuoti studijų procesą, 

orientuotą į studentų poreikius bei polinkius, pasiekti studijų rezultatų per numatytą laiką ir 

tenkina specifinius aukštosios mokyklos studijų proceso organizavimo aspektus. Konkretus 

studijų programos dalykų sąrašas su jų apimtimi pateikiamas 1 lentelėje.  

 

1 lentelė. Studijų dalykų apimtis kreditais 

Studijų dalykas Apimtis ECTS kreditais 

Studijų krypties dalykai 

Verslo etika   3 

Finansai 5 

Profesinė užsienio kalba 5 

Taikomoji matematika  4 

Apskaitos pagrindai 4 

Ekonomikos teorija 6 

Vadyba 6 

Rinkodara ir rinkotyra 5 

Turto apskaita  6 

Įmonių statistika 3 

Nuosavybės apskaita 6 

Viešojo sektoriaus finansų apskaita 5 

Mokesčiai 6 
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Finansinės informacijos apdorojimo technologijos 6 

Tarptautinė prekyba ir atsiskaitymai 3 

Finansų analizė 5 

Investicijų valdymas 4 

Valdymo apskaita 5 

Auditas 5 

Finansų valdymas 5 

Mokomoji profesinės veiklos praktika  12 

Baigiamoji profesinės veiklos praktika  21 

Baigiamasis darbas  9 

Bendrieji koleginiai dalykai 

Informacinės ir komunikacinės technologijos 5 

Dalykinė komunikacija 4 

Teisės pagrindai  4 

Socialinių tyrimų metodologija 4 

Studijų krypties gilinimo moduliai (pasirenkama viena alternatyva) 

Modulis – verslo įmonių finansai 

Modulis – žmogiškųjų išteklių valdymas įmonėje 

Modulis – verslo įmonės finansinės informacijos 

valdymas 

15 

Laisvai pasirenkamieji dalykai 9 

Iš viso 180 

 

Studijos pradedamos nuo pasirinktos studijų krypties pagrindų ir bendrųjų koleginių 

dalykų, sudarant sąlygas įgytas žinias ir įgūdžius įtvirtinti praktinėje bei taikomojoje 

veikloje. Numatytieji bendrųjų koleginių studijų dalykai supažindina studentą su jo, kaip 

specialisto, formavimo procesu, įgūdžių ir kompetencijų formavimo pakopomis, suteikia 

socialinių mokslų žinių pagrindus, leidžia suvokti save profesinės karjeros kontekste bei 

savarankiškai planuoti pagrindinius karjeros etapus. Pasirinktas studijų programos pobūdis 

suteikia galimybes studentams įgyti platesnį akademinį išsilavinimą, suvokti socialinių 

mokslų svarbą, identifikuoti žinių ir informacijos lauką / kontekstą, suteikti jo pasirinkimui 

vertybinį pagrindą, formuoti sisteminį požiūrį į profesinės karjeros raidą, perspektyvas bei 

tobulėjimą per studijas ir po jų.  

Studijų krypties pagrindų dalykai formuoja finansų apskaitos organizavimo įmonėje bei 

finansų analizės ir valdymo įgūdžius. Taip pat yra suteikiamos bendrosios mikro- ir 

makroekonomikos, vadybos, rinkodaros, matematinio raštingumo žinios, kurios būtinos 

siekiant užtikrinti rengiamo specialisto kompetencijas.  

Profesinių gebėjimų ir studijų krypties pagrindų žinioms gilinti studentų pasirinkimui 

siūlomas vienas iš trijų 15 kreditų apimties modulių: „Verslo įmonės finansinės 
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informacijos valdymas“, „Verslo įmonių finansai“, „Žmogiškųjų išteklių valdymas 

įmonėje“.  

Modulis „Verslo įmonės finansinės informacijos valdymas“ gilina apskaitos procesų žinias. 

Šiame modulyje integruotos finansinės ir mokestinės apskaitos žinios, lavinami 

kompiuterinio raštingumo įgūdžiai bei gebėjimai naudotis skirtingomis apskaitos 

programomis, tobulinamos audito ir kontrolės kompetencijos, kurios būtinos, užtikrinant 

efektyvią įmonės finansinę veiklą. 

Modulis „Verslo įmonių finansai“ suteikia papildomų verslo ekonomikos bei finansų 

valdymo srities žinių, studentai įgyja verslo projekto rengimo, biudžeto formavimo įgūdžių, 

analizuojamos verslo finansavimo bei investavimo galimybės. 

Modulis „Žmogiškųjų išteklių valdymas įmonėje“ apima žinias, kurios būtinos apskaitos 

specialistui, dirbančiam nedidelėje įmonėje, kurioje nėra atskiro personalo skyriaus ir 

būsimasis specialistas dažnai turi atlikti nemažai su personalo valdymu bei darbo santykiais 

susijusių užduočių. Šis modulis suteikia darbo teisės, pajamų apmokestinimo žinių, 

analizuojamos skirtingos apmokėjimo bei motyvavimo sistemos įmonėse, jų ypatybės bei 

teikiama nauda. Studentams bus suformuoti gebėjimai valdyti žmogiškuosius išteklius 

optimizuojant išteklių valdymą ir efektyvinant įmonės veiklą. 

9 kreditai studijų programoje yra skirti laisvai pasirenkamiesiems studijų dalykams, 

skirtiems tarpkryptinėms studijoms arba bendrųjų gebėjimų ugdymui.  
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II. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo eiga 

 

Neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

aktualumas pabrėžiamas įvairiuose tarptautiniuose švietimo politiniuose dokumentuose 

(Europos užimtumo strategijoje, 1997; Bolonijos konvencijoje, 1999; Lisabonos 

konvencijoje, 2000; Mokymosi visą gyvenimą memorandume, 2001). Šiose dokumentuose 

kompetencijų vertinimas apibrėžiamas kaip sisteminis procesas, kuriuo pripažįstamas 

mokymasis, vykęs už formaliojo mokymo institucijų sienų – per darbo patirtį, mokymus 

darbo vietoje, parengiamuosius kursus privačiose organizacijose, seminaruose, mokantis 

savarankiškai, atliekant savanorišką darbą ar per veiklą bendruomenėje. Šio tipo vertinimo 

tikslas – nustatyti, ar įgyta kompetencija galėtų būti pripažinta kaip tinkama kreditams 

gauti ir prilyginti ją dalyko ar studijų programos rezultatams ir juose apibrėžtiems 

gebėjimams.  

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų ir jas suformuojančių žinių bei 

gebėjimų vertinimas ir pripažinimas (toliau – Vertinimas ir pripažinimas) susideda iš eilės 

nuosekliai vienas po kito sekančių etapų, apimančių kandidato informavimo, konsultavimo 

veikas bei vertinimo ir sprendimo priėmimo procesus: 

1. Kandidatas asmeniškai atvyksta į Socialinių mokslų kolegijos padalinį, atsiunčia 

elektroninį laišką arba kreipiasi telefonu. Šiame etape kandidatas yra siunčiamas į 

atitinkamą katedrą, kurioje jam suteikiama informacija apie ankstesnio mokymosi procese 

įgytas kompetencijas. Kandidatui paaiškinama, kaip užpildyti standartinį kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo prašymą ir užsiregistruoti vertinimui ir pripažinimui.  

2. Šiame etape kandidatas dalyvauja informaciniame susitikime su konsultantu, kuriame 

jam išsamiai pristatomi atitinkamos studijų programos reikalavimai, ankstesnio mokymosi 

pasiekimų vertinimo ir patvirtinimo procedūros. Atliekant pirminį vertinimą tikrinama 

kandidato įvairaus mokymosi ir darbo patirties atitiktis atitinkamos Socialinių mokslų 

kolegijos programos studijų rezultatams. Šiame etape kandidatas konsultuojamas apie tai, 

kaip parengti pasiekimų aplanką ir kaip tinkamai pateikti dokumentus, įrodančius 

ankstesniojo mokymosi rezultatus.  

3. Toliau dalyvaudamas vertinime kandidatas pateikia visus ankstesniojo mokymosi 

pasiekimus, pildo mokymosi pasiekimų savianalizės lenteles, rengia vertinimo procedūrai 

reikalingus darbo patirties ir neformaliojo mokymosi pasiekimus patvirtinančius 

dokumentus, formuoja pasiekimų aplanką (angl. portfolio) ir jame pateikia išsamų turimų 

kompetencijų aprašą. Šiame etape kandidatas intensyviai bendrauja su vertintojais. Šie, jei 

būtina, konsultuoja, kaip tinkamai pristatyti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas žinias 

ir įgūdžius. 

4. Kandidato paruoštas pasiekimų aplankas ir jame pateikti įrodymai yra vertinami pagal 

studijų programose numatytus studijų rezultatus. Šiame etape vertintojai susipažįsta su 

kandidato mokymosi pasiekimų aplanku ir pasirenka kitus vertinimo metodus bei patikrina 

gebėjimus pagal kandidatui iš anksto žinomus mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus. 

Jei yra būtinybė, vertintojai gali kreiptis į trečiuosius asmenis arba paprašyti atlikti 

praktines užduotis. Vertinimo rezultatai surašomi į metodikoje pateikiamas lenteles. 

Sprendimas dėl kandidato neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įvertinimo 

atsispindi baigiamojoje kompetencijų pripažinimo lentelėje.  
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5. Nustatytos kompetencijos formalizuojamos atitinkamais dokumentais. Galutinis 

sprendimas perduodamas administracijai ir Socialinių mokslų kolegijos nustatyta tvarka 

pranešamas kandidatui. Kandidatui visuomet išduodamas kompetencijų pripažinimą 

patvirtinantis pažymėjimas. Jei kandidatas siekia studijuoti pagal pasirinktą studijų 

programą, įskaitomi tie studijų dalykai ar moduliai, kurių rezultatams pagrįsti pakako 

kandidato pateiktų ir vertinimo metodais nustatytų mokymosi pasiekimų įrodymų. Tokiu 

atveju parengiamas individualaus mokymosi planas ir kandidatas gali rinktis tik tuos 

studijų programos modulius ar dalykus, kurių jam trūksta siekiant visiškai įvykdyti studijų 

programos reikalavimus.  

6. Nustačius kandidato mokymosi pasiekimų neatitiktį studijų programos rezultatams, 

vertinimo komisija priima sprendimą nepatvirtinti kandidato turimų kompetencijų atitikties 

studijų programos rezultatams. Tokiais atvejais kandidatas gali teikti apeliaciją Socialinių 

mokslų kolegijos nustatyta tvarka. Jam taip pat suteikiama konsultacija, per kurią 

paaiškinama, kam kandidatas gali pateikti apeliaciją, kaip sudaroma apeliacinė komisija, 

nurodomi kandidatų apeliacijų nagrinėjimo terminai ir kandidatų informavimo apie 

sprendimus būdai.  

Kandidatų neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgyti pasiekimai vertinami vadovaujantis 

prieinamumo, lankstumo, vertinimo objektyvumo ir kokybės užtikrinimo principais. 

Prioritetas teikiamas ne kompetencijų įgijimo būdui ar formai, bet pačios kompetencijos 

raiškai, siekiant, kad vertinimas būtų prieinamas visiems kandidatams nepriklausomai nuo 

jos įgijimo būdo. Organizuojant pasirengimo pasiekimų vertinimo procedūrai procesą, 

teikiant pagalbą kandidatui ir vykdant patį vertinimą siekiama:  

 padėti kandidatui identifikuoti neformaliojo mokymosi rezultatus ir juos susieti su 

tam tikra studijų programa; 

 kartu su kandidatu sudaryti konkretų veiksmų planą dėl neformaliuoju ir 

savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų pateikimo; 

 konsultuoti kandidatą ruošiant ir pateikiant vertinti visus turimus įrodymus;  

 aptarti ir suderinti su kandidatu ir vertintojais (ekspertais) vertinimo planą; 

 išnagrinėti visus įrodymus ir suteikti kandidatui atsiliepimus; 

 atlikti galutinį vertinimą ir priimti sprendimą.  
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III. Kandidatų konsultavimas 

 

Atliekant turimų mokymosi pasiekimų vertinimą, labai svarbus konsultavimo etapas. Tai 

procesas, kuriame konsultantas ar patarėjas padeda kandidatui pasirengti vertinimo procedūrai. 

Šiame etape kandidatui turi būti paaiškinta, koks bus jo vaidmuo vertinimo procedūroje, kiek 

reikės laiko, kokiais kriterijais bus vadovaujamasi vertinant. Konsultavimas gali būti 

individualus ir grupinis. Konsultacijose su kandidatu aptariama vertinimo procedūra, 

analizuojami turimi mokymosi pasiekimų įrodymai ir jų atitiktis siekiamiems studijų 

rezultatams. Konsultantai privalo gerai išmanyti aukštosios mokyklos studijų programas, žinoti, 

pagal kokius studijų rezultatus ir kompetencijas jos sudarytos.  

Konsultavimo paskirtis yra optimaliai atskleisti kandidato potencialą, padėti jam reflektuoti 

patirtį ir sudaryti tinkamą pasiekimų aplanką (angl. – portfolio). Konsultuojantis specialistas turi 

laikytis konsultavimo etikos: neprimesti kandidatui savo nuomonės dėl vertinimo procedūrai 

pateikiamų įrodymų atrankos, visapusiškai išaiškinti vertinimo procedūros specifiką, studijų 

programos tikslus, kuriais nustatomi studijų rezultatai, suteikti išsamią informaciją, kaip 

tinkamai pateikti kandidato mokymosi pasiekimus ir tobulėjimo galimybes, aptarti kandidato 

ankstesnę ir būsimą pažangą. Taigi konsultuojant atliekama ir diagnostinė bei ugdomoji 

funkcijos: pasitelkus interviu, dalykinį, refleksyvų pokalbį, nustatomi kandidato mokymosi 

pasiekimai, jo lūkesčiai, nuostatos, studijų ir profesinės veiklos perspektyvos pasibaigus 

vertinimui ir pripažinimui. 

Šiame etape konsultuojant grupėmis arba individualiai kandidatams detaliai paaiškinama, kaip 

parengti įgytų kompetencijų įrodymų rinkinį – pasiekimų aplanką, pasirengti vertinamajam 

pokalbiui ar kitais metodais atliekamam vertinimui. Kandidatui paskiriamas laikas ir vieta, kur 

jo įgytos kompetencijos bus lyginamos su programos rezultatais, kurių dalykų studijų rezultatai 

bus laikomi tinkamais vertinimui ir pripažinimui.  

Su kandidatu aptariamas ir sudaromas individualus pasirengimo vertinimo procesui konsultacijų 

grafikas. Paskirtas konsultantas pildo konsultacijų registravimo formą.   

Per konsultacijas kandidatui pristatomi ir išsamiai paaiškinami pasirinktos studijų programos 

studijų rezultatai ir kompetencijų, atitinkančių aukštojo išsilavinimo kontekstą, dermė. Be to, 

kandidatas iš anksto informuojamas, kokia dalis konkrečios studijų programos studijų rezultatų 

ir kokie programos dalykai bei jų kreditai gali būti vertinami ir pripažinti. 

                                           2 lentelė. Konsultacijų registravimo forma 

Kandidatas_________(vardas, pavardė)  

Data 

Konsul-

tavimo 

trukmė 

Konsultavimo 

tema 

Konsultanto 

pavardė, vardas 

Konsultanto 

parašas 

Pretendento 

parašas 

      

      

      

 

Konsultantas _________(vardas, pavardė) _________(parašas)  

 



11 

Rengiantis vertinimo procesui kandidatams gali būti naudinga pateikti savęs vertinimo 

formą (3 lentelė). 

 3 lentelė. Kandidato savęs vertinimo forma 

Studijų dalykų rezultatai / 

kompetencijos 

Ar tai galiu įrodyti? Kaip galiu tai įrodyti? 

Taikyti žinias......   

Gebėti......   

Gebėti......   

Gebėti ......   

Gebėti ......    

Gebėti ......   

 

Konsultantas yra asmuo, kuris bendrauja su kandidatu daugiausiai. Todėl sėkmingai 

vertinimo proceso eigai įtakos turės ne tik kandidato pasirengimas dalyvauti vertinime, bet 

ir gebėjimas sklandžiai organizuoti vertinimą, nustatyti pripažinimo ir tolesnio mokymosi 

poreikius. Pripažinimo poreikių identifikavimo etape konsultantas gali pasiūlyti ankstesnio 

mokymosi pripažinimo alternatyvų, jei paaiškėja, kad kandidato pateikiami įrodymai 

nepakankami arba artimesni kitai studijų programai, o ne tai, kurioje siekiama pripažinimo. 

Kai kuriais atvejais konsultantas turėtų bendradarbiauti su karjeros konsultantais, kad galėtų 

pasiūlyti tolesnę karjeros ir mokymosi raidą ar numatyti tolesnį įrodymų rinkimo procesą, 

jeigu šiuo metu turimų įrodymų pripažinimui nepakanka.  

Konsultantas taip pat turi padėti kandidatui nusistatyti tolesnius studijų tikslus, supažindinti 

su programos dalimi, kurią po pripažinimo kandidatas toliau studijuos, taip pat pristatyti 

studijavimo būdus (pvz., individualių ar nuotolinių studijų galimybes) ir vertinimą.  

Šio etapo pabaigoje vertintojas kartu su kandidatu užpildo siūlomų vertinti kompetencijų 

sąrašą, po kuriuo jie abu pasirašo.  
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IV. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų įrodymai  

 

Kandidatas gali rinktis, kokius įgytų kompetencijų įrodymus pateikti vertinimui. Įrodymai 

apie neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytas kompetencijas gali būti pateikiami 

įvairiausiomis formomis: 

- neformaliojo mokymosi pažymėjimas; 

- pažymos apie dalyvavimą formaliajame mokymesi; 

- buvusių ir esamų darbdavių rekomendacijos, darbo funkcijų aprašymai, 

patvirtinti pareigybių aprašymai, įgyvendintų projektų pavyzdžiai; 

- pažyma apie darbo stažus atitinkamose veiklos srityse; 

- pažyma apie dalyvavimą susijusios srities NVO ir savanoriškoje veikloje.  

Kandidatas užtikrina, kad vertinimui ir pripažinimui pateikiami autentiški, validūs, patikimi 

ir esamą situaciją atitinkantys bei pakankami įrodymai:  

- autentiški įrodymai reiškia, kad informacija ir dokumentai yra originalūs arba 

patvirtinti; 

- validūs įrodymai reiškia, kad juose pateikiama informacija atitinka tos studijų 

programos / dalies kompetencijas, kuriai pripažinti yra pateikti ir jie yra 

pakankami; 

- patikimi – parengti kruopščiai, yra išsamūs ir pagrindžia tas kompetencijas, kurių 

pripažinimo siekia kandidatas. Įrodymai gali patvirtinti, kad kandidatas yra 

pajėgus įvykdyti užduotis, apibrėžtas studijų programos rezultatais; 

- pakankami įrodymai reiškia, kad yra pateikta pakankama apimtis duomenų, 

leidžiančių įvertinti turimų kompetencijų atitiktį studijų programos dalykų 

rezultatams. 
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V. Pasiekimų aplanko rengimas ir vertinimas  

 

Pasiekimų aplankas yra vienas iš dažniausiai rekomenduojamų vertinimo metodų, 

taikomų plėtojant mokymosi visą gyvenimą ir savarankiško studijavimo idėjas. Aplanko 

metodo taikymas suteikia kandidatams galimybę identifikuoti, analizuoti, įvardyti ar 

pademonstruoti iš bet kokios mokymosi ar darbinės patirties įgytas kompetencijas. 

Pasiekimų aplanką galima pavadinti išsamia ataskaita, kurioje apibūdinami ir dokumentais 

patvirtinami asmens studijavimo pasiekimai. Šiame dokumentų ir veiklos įrodymų 

rinkinyje fiksuojami visi formaliojo, neformaliojo, savaiminio studijavimo ir kūrybinio 

proceso etapai ir kiti žmogui svarbūs, prasmingi pasiekimai. Dažniausiai aplanke 

pateikiama dviejų tipų informacija: žmogaus darbo ar studijavimo produktai / rezultatai ir 

refleksijos (asmeninės mintys) apie studijas ar atliktą darbą. Refleksijų tikslas – ne tik 

apibūdinti jau atliktus darbus ar studijas, bet ir įvardyti tolesnius asmeninio arba profesinio 

tobulėjimo poreikius. Savarankiškų studijų planavimą pasitelkiant pasiekimų aplanką 

galima santykinai suskirstyti į tokius etapus: informacijos paieška, informacijos atranka, 

asmeninis reflektavimas ir tolesnio mokymo planavimas.   

Pasiekimų aplanko sudarymas – tai metodas, suteikiantis galimybę reflektuoti, apmąstyti ir 

sudėti į vieną dokumentą asmeninę kandidato patirtį, sukauptą per profesinę veiklą ir 

individualius pasiekimus. Mokymosi pasiekimų aplanko metodas padeda atpažinti, 

organizuoti, integruoti ir iš naujo įvertinti formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pasiekimus, įgytus per tam tikrą laikotarpį; šis metodas suteikia kandidatams galimybę 

pasinaudoti surinkta informacija planuojant ir vertinant savo mokymosi pažangą. 

Mokymosi visą gyvenimą kontekste mokymosi pasiekimų aplankas gali būti apibrėžiamas 

kaip išsami ataskaita, kurioje apibūdinami ir dokumentuojami asmens ankstesnio 

mokymosi pasiekimai.  

Pasiekimų aplankas metodikoje taikomas ir vertinimo tikslais, ir ankstesniojo mokymosi 

refleksijos ir tolesnio mokymosi tikslais, siekiant, kad įsivertinimas skatintų profesinį 

tobulėjimą, atsižvelgiant į asmeninius studijavimo poreikius. Todėl pasiekimų aplanko 

išskirtinis požymis – asmens savianalizė, atliekama apsvarstant savo patirtį. Būdingi 

studijavimo pasiekimų aplanko kūrimo procesai yra kaupimas, atrinkimas ir refleksija. Jei 

aplankas, kaip priemonė, neskatina atrankos ir refleksijos, jis tampa paprasčiausiu 

dokumentų rinkiniu.  

Pagrindinės pasiekimų aplanko, naudojamo Socialinių mokslų kolegijoje, struktūrinės dalys 

yra:  

1) titulinis lapas, kuriame nurodomas studijuojančiojo vardas, pavardė, adresas; 

2) turinio lapas, kuriame nurodoma pasiekimų aplanko dalių vieta; 

3) asmens gyvenimo aprašymas; 

4) nuosekliai išdėstyti asmens pasiekimų įrodymai. Šioje dalyje pateikiami tikslingai 

atrinkti įvairūs dokumentai, pagrindžiantys ne tik turimą patirtį, bet ir atitiktį 

studijų rezultatams, kurių pripažinimo siekiama;  

5) asmens atlikta studijavimo pažangos ir turimų kompetencijų savianalizė; 

6) formaliųjų studijų ar jų dalies studijavimo rezultatus patvirtinantys pažymėjimai, 

studijavimo pasiekimų analizė, baigtų studijų ar kvalifikacijos tobulinimo 

rezultatai, atliktų užduočių įvertinimai, studijų procese parengti analitiniai rašto 

darbai, brėžinių pavyzdžiai ir kt. 
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Kandidatas pateikia informaciją pasinaudodamas 4 lentelėje pateikiama schema.  

 

4 lentelė. Informacijos ir įrodymų rinkimo ir pateikimo vertinimui eiliškumas  

Prašymo blokas Pateikiami 

įrodymai 

Papildoma informacija 

Prašymas pripažinti 

pasiekimus 

  

Pateikiamos informacijos 

tikrumo deklaracija 

Įrodymų matrica  

Kontaktinė informacija Aiškūs ir suprantami 

turimų pasiekimų įrodymai 

Papildomi dokumentai  

 

Siekiant pristatyti profesinės veiklos patirtį, į aplanką galima įtraukti darbdavių 

rekomendacinius laiškus, darbo pavyzdžius (modeliai, maketai, projektai, nuotraukos ir 

t. t.), karjeros perspektyvų aprašą, profesinės veiklos užduočių sprendimus, darbo ar 

savanoriškos veiklos planus ir rezultatus, įvairių susitikimų garso ar vaizdo įrašus, 

organizacijos vidinės korespondencijos kopijas, susijusias su asmens pasiekimais, ir kitus 

asmens studijavimą ir veiklą atskleidžiančius įrodymus.  

Pagalba rengiant pasiekimų aplanką – tai visų pirma pasirūpinimas, kad kandidatai laiku 

gautų visą reikiamą informaciją. Todėl, jei yra galimybė, kandidatams organizuojamos 

individualios ir grupinės konsultacijos apie neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

įrodymų aplanko rengimą ir apie tai, kaip informacija bus vertinama. Rengiant pasiekimų 

aplanką, kandidatams organizuojami individualūs pokalbiai, siekiant suteikti pagalbą, 

nustatyti tikslus, planuoti tolesnį mokymąsi. Taip pat kartu su kandidatu atliekamas darbo, 

mokymosi ir kitokios (pvz., savanoriškos) veiklos inventorizavimas ir pervadinimas į 

kompetencijas, fiksuojami turimi įrodymai. Toliau teikiama pagalba renkant faktus ir 

aprašant kompetencijas, gerosios patirties pavyzdžius.  

Pagalbinės formos rengiantis savo neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimui 

pavyzdys pateikiamas 5 lentelėje. Joje kandidato ankstesniojo mokymosi pasiekimai 

sutikrinami ir tai taip pat padeda pamatyti, kokios papildomos informacijos reikia. 

Pasiekimų aplanko rengimas nėra lengvas procesas. Jam reikia specialių kandidato įgūdžių, 

visų pirma savo patirties refleksijos, taip pat kritinio mąstymo, gebėjimo vertinti 

save (1 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Pagalbos rengiant pasiekimų aplanką bendroji schema 

 

Kandidato supažindinimas su 

programos studijų rezultatais 

Kandidato supažindinimas su 

programos reikalavimais 

Konsultacija aplanko rengimo 

klausimais arba mokymai 

Pagalba renkant duomenis 

Trūkumų 

aiškinimas 

Duomenų ir informacijos apie turimą 

ir trūkstamą patirtį rinkimas 

Pagalba dokumentuojant patirtį 

Aplanko parengimas 

Informacijos trūkumas arba per 

didelės spragos / kandidatas 

nepajėgus pateikti aplanko 

Spragų užpildymo veiksmų plano 

parengimas 
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Pasiekimų aplanko įvertinimas laikomas pagrindiniu metodu, padedančiu suaugusiems 

įvertinti ankstesnį jų mokymąsi ir pagal tai kurti individualius studijų planus. Taip 

išlaikomas holistinis požiūris, nes atspindima didžiausia kompetencijų įgijimo įvairovė. 

Aplanku laikoma oficialių dokumentų visuma, apibrėžianti profesinę ir neformalaus 

mokymosi patirtį ir naudojama siekiat pripažinti įgytas kompetencijas. 

Siekiant nustatyti, ar kandidatas pateikia visus reikiamus aplanko dokumentus, taikoma 

pasiekimo aplanko tikrinimo lentelė. 

5 lentelė. Pasiekimų aplanko tikrinimas 

Kandidato  aplanko vertinimas 
Taip Ne 

 (vardas, pavardė)  

Ar kandidatas pasiliko pateikiamo aplanko kopiją?   

Ar aplanką sudaro visos šios dalys:   

1. Kontaktinė informacija    

2. Prašymas dėl neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos 

pripažinimo 

  

3. Pateikiamų duomenų tikrumo deklaracija   

4. Dabartinę situaciją atitinkantis tam tikros formos 

gyvenimo aprašas 

  

5. Trumpas pateikiamų įrodymų aprašas su reikiamais 

paaiškinimais  

  

6. Aiškūs turimų pasiekimų įrodymai pagal sritį, kurioje 

siekiama pripažinimo  

  

7. Patvirtintos dokumentų, kuriais grindžiami įrodymai, 

kopijos  

  

 

Šio etapo pabaigoje kandidato parengtas aplankas vertinamas pagal Socialinių mokslų 

kolegijoje patvirtintą formą (6 lentelė) ir pateikiama galutinė išvada dėl aplanko 

tinkamumo naudoti tolesnėse vertinimo procedūrose.  

Pasiekimų analizė ir vertinimas  

Kadangi kiekvienu atveju pasiekimų aplankas yra individualus projektas, jo turinys 

analizuojamas atsižvelgiant į programos, kurioje siekiama pripažinimo, studijų rezultatus ir 

vertinamas pagal atitiktį šiems rezultatams. Kiekvienas neformaliuoju būdu įgytos 

kompetencijos įrodymas gali būti vertinamas balais nuo nulio iki dešimties pagal atitikties 

nustatytiems studijų rezultatams laipsnį. Vertinimo balais sistema pateikiama 7 lentelėje. 
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6 lentelė. Mokymosi pasiekimų aplanko įvertinimo forma 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ APLANKO ĮVERTINIMO FORMA 

Kandidatas   

 (pavardė, vardas)  

Vertintojas / ekspertas   

 (pavardė, vardas)  

Vertintojas / ekspertas   

 (pavardė, vardas)  

Vertintojas / ekspertas   

 (pavardė, vardas)  

Data   Registracijos numeris   

      

Įrodymai Kompetencijos Vertinimo išvados 

   

   

   

   

 

Galutinė išvada ___________________________________________________________ 

 

Pretendentas   

 (parašas, pavardė, vardas)  

Vertintojas / ekspertas   

 (parašas, pavardė, vardas)  

Vertintojas / ekspertas   

 (parašas, pavardė, vardas)  

Vertintojas / ekspertas   

 (parašas, pavardė, vardas)  
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7 lentelė. Vertinimo balai 

Balai  Duomenų 

išsamumas  

Pagrindimas  

0–3 balai Nėra turimos 

kompetencijos 

įrodymų  

Įrodymų nepateikta arba jie neatitinka studijų 

rezultato, pagrindimas nepateiktas arba 

nereflektuojamas. 

4–6 balai Silpni įgytos 

kompetencijos 

įrodymai  

Įrodymai nepakankami arba pateikiami 

netvarkingai, yra klaidų ir neatitikimų, pagrindimas 

nepakankamas, turimos kompetencijos refleksija 

silpna.  

7–8 balai  Adekvatūs 

kompetencijos 

įrodymai  

Įrodymai pateikiami tvarkingai, be klaidų ir 

neatitikimų, bet įrodymų informacija apima tik 

bazinius kompetencijos reikalavimus, 

pateikiamiems įrodymams trūksta išsamumo ir 

sistemiškumo. 

9–10 balų  Stiprūs turimos 

kompetencijos 

įrodymai  

Įrodymai pateikiami tvarkingai, nuodugniai parodo 

turimų kompetencijų ryšį su studijų rezultatais, 

pasižymi integralumu ir sistemiškumu. Visi 

pateikiami įrodymai išsamūs ir pagrįsti faktais.  

 

Siekiant prilyginti studijų rezultatams, pripažinti pasiekimai vertinami balu, atspindinčiu 

neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų lygį. Pvz., studijų programos dalis, kurios 

pripažinimo siekiama, apima 15 atskirų studijų dalykų rezultatų. Tokiu atveju kandidato 

pateikti įrodymai vertinami: 

 puikiai – kai pateikiami išsamūs dalykų rezultatų kompetencijų 

įrodymai, o kiti pateikiami įrodymai yra adekvatūs; 

 l. gerai – kai 10–12 studijų dalykų rezultatų įrodymai yra stiprūs, o 

kitų adekvatūs; 

 gerai – kai bent 9 studijų dalykų rezultatai yra stiprūs, o kitų – 

adekvatūs; 

 pakankamai – kai bent 9 studijų dalykų rezultatai yra stiprūs, o bent 

vieno rezultato iš likusiųjų įrodymai – adekvatūs; 

 patenkinamai – kai 10–12 studijų dalykų rezultatų įrodymai yra 

adekvatūs; 

 silpnai – kai bent 7 studijų dalykų rezultatų įrodymai yra adekvatūs. 
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VI. Vertinimo procesas ir tinkamiausių vertinimo metodų parinkimas 

 

Organizuojant vertinimą ir pripažinimą Socialinių mokslų kolegijoje siekiama atsižvelgti į 

vertinimo svarbą įvairiais lygmenimis. Vertinimas ir pripažinimas laikomas svarbiu ir 

reikšmingu, kadangi:  

 suteikia galimybę asmeniui įsijungti į mokymosi procesą ir padidinti savo 

tinkamumą darbo rinkoje (individualusis lygmuo); 

 suteikia galimybę padidinti žmogiškųjų išteklių vadybos potencialą (organizacijų 

lygmuo); 

 suteikia galimybę plėtoti asmeninius ir profesinius gebėjimus įvairiose veiklos 

sferose: mokslo, darbo, namų aplinkos (visuomeninis lygmuo); 

 vertinimo procese renkami duomenys apie suaugusiųjų mokymąsi, 

pasiekimus ir kompetencijas, siekiant nustatyti kandidato pasiekimus ir 

pažangą, formalizuoti mokymosi pasiekimus, padėti suaugusiesiems judėti 

tarp darbo rinkos ir švietimo sistemos, skatinti motyvaciją (valstybės 

politikos lygmuo). kuriuo  

Vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytas kompetencijas turi būti 

parinkti išsamiausiai kandidato mokymosi pasiekimų situaciją atskleidžiantys vertinimo 

metodai.  

Metodinėje ir  mokslinėje literatūroje dažniausiai minimos vertinimo formos yra: 

 sumuojantis vertinimas – ypač svarbus priimant reikšmingus sprendimus; 

atliekamas kursui pasibaigus; 

 formuojantis vertinimas – reguliarus, atliekamas kurso eigoje; 

 kriterinis vertinimas – asmeniniai besimokančiojo pasiekimai lyginami su iš 

anksto apibrėžtais kriterijais;  

 norminis vertinimas – asmeniniai besimokančiojo pasiekimai lyginami tarpusavyje 

reprezentacinės grupės atžvilgiu; šis vertinimas reikalauja didelės apimties 

reprezentacinės grupės, todėl naudojamas rečiausiai; 

 diagnostinis vertinimas suteikia galimybę derinti besimokančiojo poreikius, 

siūlant jam individualias programas pagal ypatingus mokymosi poreikius ar 

negalias. 

Bet kuriuo atveju vertinimu siekiama nustatyti, ar ankstesniojo mokymosi rezultatai (įgytoji 

kompetencija) yra pakankami kreditų įskaitymui formaliojo mokymosi sistemoje, todėl yra 

lyginami mokymosi rezultatai ir programos dalykų rezultatuose numatyti gebėjimai. 

Vertinant svarbus vaidmuo tenka vertinimo kriterijams, kurie formuluojami atsižvelgiant į 

vertinimo tikslą, vertinamojo asmenybę, vertinimo sritį ir metodus. Todėl siekiant 

objektyvaus vertinimo būtina turėti kriterijų sąrašą. Tikslūs kriterijai padidina tikimybę, kad 

skirtingi vertintojai gaus tą patį rezultatą. Siekiant užtikrinti vertinimo patikimumą, būtina 

nustatyti, ar kandidato mokymosi pasiekimai prilygsta studijų programoje numatytiems 

studijų rezultatams, už kuriuos suteikiami akademiniai kreditai. Visais atvejais vertinimo 

tikslai turi būti aiškūs – ko tikimasi vertinant, kas bus vertinama.  
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Apibendrinant galima teigti, kad vertinimo tikslas – lemiamas veiksnys pasirenkant 

reikiamą vertinimo formą ir metodus, tačiau priimant sprendimus šiuo klausimu, 

atkreipiamas dėmesys ir į kitus veiksnius, įskaitant studijų dalyko ar modulio specifiškumą, 

studijų metus ir pan. Kadangi kiekvienas vertinimo metodas atlieka tam tikrą siaurą 

vertinimo funkciją, modeliuojant vertinimo procesą veiksminga taikyti trianguliacijos 

principą, t. y. naudoti vertinimo formų (sumuojančio ir formuojančio vertinimo) ir 

vertinimo metodų (pokalbis ir stebėjimas, aplankas ir pokalbis, aplankas ir testas) 

kombinacijas. Tai leistų užtikrinti, jog bus įvertintos ne tik teorinės žinios, bet ir 

perkeliamieji įgūdžiai, įskaitant problemos sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, 

darbo grupėje ir kt. įgūdžius, kurių poreikis ypač didelis šiuolaikinėje darbo rinkoje. 

Vertinimo komisija, kurią sudaro komisijos pirmininkas ir ne mažiau negu du vertintojai – 

dalyko specialistai, kompetencijų įrodymus vertina siekdama bendro sutarimo, remdamasi 

studijų programos reikalavimais, pretendento gebėjimais.  

Šiame etape nustatomos studijų programos ar jos dalies sąsajos su pateikiamomis vertinti 

kompetencijos. Vertintojas pildo metodikos 9 priede pateikiamas lenteles, kurios padeda 

nustatyti kompetencijų įrodymų atitiktį studijų programos dalykams ir pateiktų įrodymų 

atitiktį studijų programos rezultatams bei tolesnio mokymosi tikslus.  

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

visuma mokymosi pasiekimams nustatyti. Vertinimo ir pripažinimo procese siekiama 

nustatyti, ar kandidato pateikti įrodymai patikimi ir pakankami pageidaujamai 

kompetencijai pripažinti. Vertinimo procese taikomi metodai priklauso nuo srities, žinių, 

įgūdžių, gebėjimų ir vertybių, reikalingų tam tikrai kvalifikacijai ar dalykui (moduliui). 

Vertinimo metodų pasirinkimas apibūdinamas Tarybos Rekomendacijose dėl neformaliojo 

mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (2012 m. gruodžio 20 d.): „metodai, skirti 

vertinti ir pripažinti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytus pasiekimus, iš esmės yra tie 

patys, kurie taikomi formaliuoju būdu įgytiems pasiekimams vertinti“. Finansų apskaitos 

studijų programoje siekiama derinti skirtingus vertinimo metodus, kad būtų surinkta 

pakankamai įrodymų, patvirtinančių įgytas profesines žinias, gebėjimus ir bendrąsias 

kompetencijas bei taikyti visus prieinamus vertinimo metodus, kurie leistų įvertinti įgytas 

kompetencijas visapusiškai, efektyviai ir lanksčiai.  

Siekiant užtikrinti tinkamą numatytų finansų apskaitos programos ir dalykų / modulių 

studijų rezultatų vertinimą, studijų programos įgyvendinime yra parinkti kuo įvairesni 

vertinimo metodai, kurie leidžia studentams atsidurti mokymo/si centre, aktyviai dalyvauti 

priimant sprendimus ir būti atsakingiems už studijų rezultatus.  

Studijų programoje numatytų studijų rezultatų sąsajos su pasiekimų vertinimo metodais 

apibendrintai pateikiamos 8 lentelėje. 
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8 lentelė. Programos studijų rezultatų ir studijavimo (mokymosi) pasiekimų vertinimo 

metodai 

Programos studijų rezultatai 
Studijavimo/ mokymosi pasiekimų vertinimo 

metodai 

1. Gebės taikyti žinias apie 

finansų sistemos sandarą, jos 

organizavimo ir veikimo 

principus, LR bei tarptautinius 

teisės aktus, susijusius su 

finansų sistema.  

 

Frontalinė žodinė apklausa  

LR ir ES teisės aktų analizės ataskaita ir jos viešas 

pristatymas  

Pranešimo ataskaita pasirinkta tema ir jos viešas 

pristatymas  

Probleminė užduotis 

Situacijos analizė 

Kursinis darbas  

Atliktos analizės rezultatų viešas pristatymas 

2. Gebės taikyti naujausias 

makro- ir mikroekonomikos, 

vadybos, rinkodaros teorijas, 

analizuodami finansinės 

apskaitos procesus.  

 

Praktinių situacijų analizės ataskaita  

Tarpiniai atsiskaitymai 

Makroekonominės situacijos analizės ataskaita ir jos 

viešas pristatymas 

Kolokviumas 

Individuali apklausa raštu 

Sąvokų žemėlapis  

Bibliografijos sąrašo sudarymas  

Rašto darbas ir viešas jo pristatymas 

Egzaminas  

3. Mokės kaupti, sisteminti ir 

analizuoti ūkio subjektų veiklos 

duomenis, taikydami 

informacijos apdorojimo 

sistemas. 

 

Individuali apklausa raštu 

Frontalinė žodinė apklausa  

Kursinis darbas  

Praktikos dienynas 

Praktikos ataskaita ir jos pristatymas  

Praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendinių 

argumentavimas 

Teorinis testas (studijų dalyko pagrindinių sąvokų 

supratimas ir vartojimas, žinių įsisavinimas) 

4. Gebės diferencijuoti verslo ir 

viešojo sektoriaus ūkio subjektų 

veiklos turinį ir finansinius 

procesus, siekdami užtikrinti 

organizacijos veiklą bei 

strateginę plėtrą. 

 

Statistinės analizės ataskaita ir viešas pristatymas 

Finansinės apskaitos ištisinio uždavinio grupinė 

ataskaita  

Testavimas  

Pranešimas  

Individualus savarankiškas darbas ir ataskaita. 

Prezentacijos  

Atvejo analizės rezultatų pristatymas  

Tarpinių praktinių užduočių vertinimas 

Teorinis testas (studijų dalyko pagrindinių sąvokų 

supratimas ir vartojimas, žinių įsisavinimas) 

Praktikos ataskaita ir jos pristatymas  
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Programos studijų rezultatai 
Studijavimo/ mokymosi pasiekimų vertinimo 

metodai 

5. Gebės tvarkyti ūkio subjekto 

apskaitą taikydami nacionalinius 

ir tarptautinius apskaitos 

standartus. 

Savarankiško darbo ataskaita ir jos viešas pristatymas 

Pasiekimų testas 

Grupinio darbo ataskaita/referatas pasirinkta tema, jo 

viešas pristatymas  

Kursinis darbas  

Praktikos dienynas 

Praktikos ataskaita ir jos pristatymas 

Egzaminas  

6. Gebės parengti mokestines, 

statistines ir kitas finansines 

ataskaitas bei profesionaliai 

pateikti finansinę informaciją 

vidiniams ir išoriniams 

vartotojams tiek valstybine, tiek 

užsienio kalba. 

Frontalinė žodinė apklausa  

Rašto darbas pasirinkta tema ir jo viešas pristatymas 

Kontrolinis darbas 

Pasiekimų testas  

Situacijos analizė 

Individuali apklausa raštu 

Kolokviumas  

Praktikos dienynas 

Praktikos ataskaita ir jos pristatymas  

7. Gebės įvertinti ūkio subjekto 

veiklos finansinę būklę finansų 

valdymo sprendimams priimti. 

Frontalinė žodinė apklausa  

Individualus savarankiškas darbas ataskaita 

Ataskaita ir jos viešas pristatymas 

Kolokviumas  

Praktikos dienynas 

Praktikos ataskaita ir jos pristatymas  

Pasirinktos įmonės buhalterinio balanso ataskaitos 

rengimas 

Finansinės apskaitos ištisinio uždavinio grupinė 

ataskaita 

8. Gebės taikyti vidaus kontrolės 

priemones, užtikrinančias 

veiklos teisėtumą bei 

didinančias organizacijos 

veiklos efektyvumą. 

Frontalinė žodinė apklausa 

Finansinės apskaitos ištisinio uždavinio grupinė 

ataskaita  

Ataskaita ir jos viešas pristatymas 

Praktikos dienynas 

Praktikos ataskaita ir jos pristatymas  

Darbo grupėse rezultatų pristatymas 

Teorinis testas (studijų dalyko pagrindinių sąvokų 

supratimas ir vartojimas, žinių įsisavinimas) 

9. Gebės planuoti įmonės 

finansinę veiklą, atsižvelgdami į 

besikeičiančią verslo aplinką bei 

įmonės strateginius tikslus.  

 

Individuali apklausa raštu 

Kolokviumas  

Praktinės situacijos analizės apžvalga  

Grupinio darbo ataskaita / referatas pasirinkta tema, jo 

viešas pristatymas  

Praktikos dienynas 

10. Gebės kritiškai vertinti 

įmonės turimų išteklių valdymo 

Individuali apklausa raštu 

Frontalinė žodinė apklausa  
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Programos studijų rezultatai 
Studijavimo/ mokymosi pasiekimų vertinimo 

metodai 

metodus ir būdus bei teikti 

pasiūlymus įmonės veiklos 

efektyvumui didinti.   

Kursinis darbas  

Praktikos dienynas 

Praktikos ataskaita ir jos pristatymas  

Praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendinių 

argumentavimas 

Teorinis testas (studijų dalyko pagrindinių sąvokų 

supratimas ir vartojimas, žinių įsisavinimas) 

Praktinės situacijos analizės apžvalga  

11. Gebės nuolat vertinti savo 

profesinę veiklą, žinias ir patirtį, 

numatyti saviraiškos ir 

saviugdos kryptis bei ugdyti 

savo profesionalumą veikdami 

besikeičiančioje verslo 

aplinkoje. 

 

Kolokviumas 

Frontalinė žodinė apklausa 

Individualus savarankiškas darbas 

Ataskaita ir jos viešas pristatymas 

Praktinės situacijos analizės apžvalga  

Praktikos dienynas 

Rašto darbas  

 

Greta išvardytų metodų, vertinant kandidatų įgytas kompetencijas Socialinių mokslų 

kolegijoje gali būti taikomi šie metodai:  

- deklaratyvusis metodas. Tai asmens patirties ir įgytų kompetencijų aprašas, 

kuriame detaliai vardijama, kokių žinių, įgūdžių, vertybinių ir asmeninių nuostatų 

asmuo yra įgijęs, aprašomi veiklos metodai, taikytos darbo priemonės ir t. t. – visa, 

kas susiję su asmens turimomis kompetencijomis; 

- praktinis kompetencijų demonstravimas (stebėjimas arba realios darbo situacijos 

imitavimas); 

- profesinis pokalbis su vertinimo komisija; 

- turimų profesinių pasiekimų įrodymų rinkinys (produktai, projektai, publikacijos 

ir pan.); 

- testai (suvokiami plačiai ir apimantys tiek atvejo analizę, tiek tyrimų ir projektines 

užduotis). 

Taikydami profesinės veiklos stebėjimą, profesinį pokalbį ir testą kaip vertinimo metodus, 

vertintojai pildo atitinkamas vertinimo formas, kurios pateikiamos šios metodikos 5, 6 ir 7 

prieduose.  

Visi vertinimo metodai taikomi atsižvelgiant į platesnę vertinimo paskirtį, siekiant ne tik 

nustatyti kompetencijų atitiktį studijų programos rezultatams, bet ir teikti išsamią 

grįžtamąją informaciją apie besimokančiojo mokymąsi, tobulėjimo galimybes ir padėti 

kandidatui suprasti savo silpnybes ir stiprybes, pajusti pasiekimus. Ugdomasis vertinimas 

skirtas mokymosi visą gyvenimą procesui skatinti. Svarbi ir kita vertinimo paskirtis – 

apibendrinimo: jis padeda įvertinti, dokumentuoti tai, kas pasiekta.  
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VII. Sprendimo priėmimas ir vertinimo ataskaitos rengimas 

  

Sprendimo priėmimas – baigiamasis vertinimo procedūros etapas. Sprendimą apie tai, 

kokios kandidato kompetencijos yra pripažįstamos, priima vertinimo ekspertų komisija. 

Surinkus visus įrodymus ir įvertinus juos atitikimo studijų dalykų rezultatams požiūriu, 

galima vykdyti pripažinimą. Tai būtų sprendimas, kad pateiktieji įrodymai atitinka studijų 

dalykų ir programos tam reikalavimų dalį ar visumą. Šiame etape nustatoma kompetencijų 

atitiktis studijų programos dalykų rezultatams, nurodomi įskaityti kreditai ir numatomos 

tolesnės studijos. Tuo tikslu pildomos metodikos 10 priede pateikiamos lentelės.  

Nustatytos kompetencijos formalizuojamos atitinkamais dokumentais: užpildytomis 

kompetencijų įrodymų vertinimo lentelėmis (10 priedas), vertinimo ataskaita ir 

kompetencijų įskaitymo kortele (8 priedas). Pasiekimų pripažinimo vertinimo ataskaitoje 

vertintojas nurodo vertinto kandidato duomenis, asmenis, atlikusius vertinimą, vertinimo 

datą ir vietą. Toliau vertinimo ataskaitoje nurodomi vertinti mokymosi pasiekimai 

(kompetencijos), programa ir studijų rezultatai, kuriems taikomas vertinimas ir 

pripažinimas, taikyti vertinimo metodai, pateikiami vertinimo rezultatai ir galutinės 

vertintojų išvados (7 priedas). Jei kandidatas siekia įgyti daugiau studijų programos 

rezultatų ar kvalifikacinį laipsnį, direktoriaus įsakymu gali būti parengiamas individualus 

mokymosi planas ir kandidatas gali rinktis tik tuos studijų programos modulius ar dalykus, 

kurių trūksta.  

 

Kokybės užtikrinimas  

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo kokybės 

užtikrinimą laiduoja bendra institucijos kokybės užtikrinimo sistema ir iš kandidatų 

gaunami atsiliepimai apie bendrą vertinimo ir pripažinimo organizavimo efektyvumą 

Socialinių mokslų kolegijoje bei pasitenkinimą dalyvavimu vertinimo procese. Vertinimo ir 

pripažinimo kokybės vertinimas atliekamas periodiškai, nuolat renkant informaciją apie 

vykdomą vertinimą ir panaudojant šio įsivertinimo rezultatus vertinimo ir pripažinimo 

proceso kokybei Socialinių mokslų kolegijoje tobulinti. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu 

įgytų kompetencijų vertinimo metodika atnaujinama kas penkeri metai, siekiant atsižvelgti į 

naujausius mokslo pasiekimus bei besikeičiančią aukštojo mokslo strategiją, įvertinant 

pripažinimo proceso analizę, atsižvelgiant į socialinių dalininkų pastabas.  
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VIII. Pagrindinės sąvokos 

 

Konsultantas – asmuo, konsultuojantis pretendentą, kaip pasirengti vertinimui. 

Mokymosi pasiekimai – žinios, gebėjimai, vertybinės nuostatos, kuriuos asmuo gali 

demonstruoti mokymosi pabaigoje. 

Mokymosi pasiekimų aplankas – tikslingai sudarytas, savianalize pagrįstas pretendento 

darbų rinkinys, iliustruojantis jo pastangas, mokymosi pažangą ir per patirtį įgytas žinias, 

gebėjimus, įgūdžius.  

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų patvirtinimas – 

mokymosi pasiekimų, įgytų neformaliuoju ir savaiminiu būdu vertinimo rezultatų 

formalizavimas.  

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas – 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų prilyginimas studijų 

rezultatams. 

Neformalus mokymasis – mokymasis pagal neformaliojo mokymo(-si) programas (kursai, 

seminarai, stažuotės, tęstinis profesinis mokymas ir kita), kurio pabaigoje gali būti 

išduodami kvalifikacijos pažymėjimai. 

Pokalbis – universalus mokymosi pasiekimų vertinimo metodas, kada bendraujant galima 

gauti informacijos apie įvairius mokymosi aspektus, tiesiogiai numatomus veiklos motyvus, 

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

metodo esmė – naudojant klausinėjimo techniką ir dialogo kūrimo įgūdžius, atskleisti 

pretendento mokymosi pasiekimų įrodymus. 

Pretendentas – asmuo, pageidaujantis, kad jo pasiekimai, įgyti mokantis neformaliai ir 

savaiminiu  būdu, būtų įvertinti, o jų pagrindu įgytos kompetencijos – pripažintos. 

Refleksija – samprotavimas, pagrįstas ko nors analize. Tai reikšmingas metodas, 

skatinantis asmenį geriau pažinti, išreikšti jausmus, integruoti teorines žinias ir savo patirtį, 

o tai sudaro prielaidas geriau panaudoti savo, kaip profesionalo, žinias. 

Savaiminis mokymasis – natūralus, kiekvieną dieną vykstantis patirtinis savarankiškas 

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

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

Savianalizė – savo mokymosi, profesinės, visuomeninės veiklos analizė, kurią atliekant 

savarankiškai arba padedant pedagogui, konsultantui ar vertintojui, stengiamasi gauti žinių 

apie save ir savo kompetencijas. 

Savišvieta – nuolatinis savarankiškas mokymasis, grindžiamas asmens iš jį supančios 

informacijos erdvės (bibliotekos, žiniasklaida, internetas, muziejai ir kt.) gaunamomis 

žiniomis ir iš kitų perimama gyvenimo patirtimi. 

Stebėjimas – mokymosi pasiekimų vertinimo metodas, taikomas per pokalbį su 

pretendentu ir asmens praktinių įgūdžių demonstravimą, siekiant papildyti turimą 

informaciją. 

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

apibrėžiama kreditais, o lygis įvertinamas pažymiu. 
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Testas – pagal nustatytas taisykles parengtas klausimų ir / ar užduočių rinkinys, skirtas 

vertinti, matuoti asmens žinias ar gebėjimus, atpažinti vertybines nuostatas. 

Veiklos vertinimas darbo vietoje – praktinis testavimas darbo vietoje arba vertinimą 

vykdančioje institucijoje, kurioje sukurta darbo vietai artima aplinka, siekiant nustatyti, ar 

pretendentas turi pasirinktai profesijai reikalingų žinių, gebėjimų, įgūdžių, kuriuos siekia 

pripažinti. 

Vertintojas – asmuo, vertinantis pretendento pasiekimus. 
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PRIEDAI 
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1 priedas 

NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ 

VERTINIMAS 

REGISTRACIJOS FORMA 

 

Vardas  

Pavardė  

Adresas  

Miestas  Indeksas LT- 

Valstybė  Tel.  

E. paštas  

 

 

 

 

 

 

 

Faksas  

Šiuo metu Jūs: 

(pažymėkite x) 

o Dirbate ☐                          

o Studijuojate ☐ 

o Nedirbate  ☐ 

Įgytas išsilavinimas  

Data Kvalifikacija Valstybė 
Įstaigos, kurioje 

įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas 

    

    

    

    

Darbo patirtis 

Data 

(nuo-iki) 

Darbovietės 

pavadinimas 

Profesija 

arba 

pareigos 

Veiklos pobūdis, 

atsakomybė 

Darbovietės 

veiklos sritis 

arba ūkio šaka 
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2 priedas 

 

PRAŠYMAS 

DĖL NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ 

VERTINIMO IR PATVIRTINIMO  

________________________ 

(Data) 

 

Prašau leisti dalyvauti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinime ir 

pripažinime pagal _______________________________ studijų programą: 

 

Eil. 

Nr. 

Studijų dalykas Pastabos  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Pretendentas  __________________             _____________________________________ 

                                     (parašas)                                         (pavardė, vardas) 
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3 priedas 

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJOS IR NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO 

MOKYMOSI BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PATVIRTINIMO SIEKIANČIO 

PRETENDENTO SUTARTIS 

20____ m. _______________ mėn. __ d. Nr. 

 

VšĮ Socialinių mokslų kolegija (toliau – Kolegija), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo 

akademinei veiklai ________________, ir 

_________________________________________________________________________, 
(vardas, pavardė, asmens kodas) 

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

sutartį: 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši sutartis sudaroma Pretendento siekiamų neformaliuoju ir savaiminiu būdu 

įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo laikotarpiui; joje nustatomos kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo sąlygos, forma ir tvarka bei įmokų dydis. 

2. Pretendentas gali siekti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

įvertinimo ir pripažinimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje 

registruotos ir Kolegijoje vykdomos __________________________________________ 

studijų programos studijų dalykus. 

3. Įmokų dydį / kainą nustato Kolegijos steigėjas. 

II. KOLEGIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI 

4. Kolegija įsipareigoja: 

4.1. sudaryti sąlygas Pretendento neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 

kompetencijų vertinimui ir pripažinimui pagal pasirinktą studijų programą; 

4.2. užtikrinti vertinimo ir pripažinimo proceso objektyvumą bei nešališkumą; 

4.3. Pretendentui, po vertinimo pageidaujančiam studijuoti VšĮ Socialinių mokslų 

kolegijoje pasirinktoje studijų programoje, įskaityti atitinkamus modulius arba jų dalį pagal 

nustatytą tvarką, remiantis vertintojų / ekspertų išvadomis; 

4.4. Pretendentui, po vertinimo nepageidaujančiam studijuoti VšĮ Socialinių mokslų 

kolegijoje pasirinktoje studijų programoje, išduoti pažymėjimą, patvirtinantį pripažintas 

kompetencijas ir jų prilyginimą studijų dalykų rezultatams. 

III. PRETENDENTO ĮSIPAREIGOJIMAI 

5. Pretendentas įsipareigoja: 

5.1. laikytis VšĮ Socialinių mokslų kolegijos neformaliuoju ir savaiminiu būdu 

įgytų kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo tvarkos; 

5.2. laiku mokėti Kolegijos nustatytas įmokas; 

5.3. vykdyti kitus Kolegijos vidaus tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose 

nustatytus įsipareigojimus. 
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IV. MOKESTIS UŽ VERTINIMĄ IR PRIPAŽINIMĄ 

6. Įmokų dydis nustatomas pagal vertinamų mokymosi pasiekimų skaičių, 

vertinimo trukmę bei procedūras. 

7. Įmokos turi būti sumokomos prieš pradedant pretendento vertinimą į Kolegijos 

kasą arba nurodytą sąskaitą banke, o kvitas (arba jo kopija) turi būti pateikiamas 

direktoriaus pavaduotojui akademinei veiklai (filialuose – filialo vadovui). 

8. Pažymėjimo išdavimo įmoka yra 25 Lt. Šį įmoka gali būti keičiama Kolegijos 

direktoriaus įsakymu. 

9. Nustatytu laiku nesumokėjus įmokos, ši sutartis gali būti nutraukiama. 

10. Nutraukus sutartį, sumokėtos įmokos negrąžinamos. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius atitenka 

Pretendentui, kitas saugomas Kolegijoje, asmens byloje (kopija buhalterijoje). 

12. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. 

13. Sutartis gali būti nutraukta, jeigu Pretendentas: 

13.1. grubiai pažeidžia VšĮ Socialinių mokslų kolegijos neformaliuoju ir 

savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo tvarką bei kituose 

kolegijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas taisykles; 

13.2. nevykdo šios sutarties reikalavimų; 

13.3. nesumoka nustatytų įmokų. 

14. Sutartis pasibaigia: 

14.1. pasibaigus vertinimo ir mokymosi pasiekimų įskaitymo procedūroms ir už jas 

visiškai atsiskaičius; 

14.2. nutraukus ją anksčiau laiko dėl 13 punkte numatytų priežasčių; 

15. Sąlygos, kurių neaptartos šioje sutartyje, nustatytos kitais Kolegijos studijų 

dokumentais. 

16. Tarp šalių kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta 

tvarka. 

 

Šalių rekvizitai ir parašai 

 

VšĮ Socialinių mokslų kolegija   

Įm. k. 2918 23650  (Pretendento vardas, pavardė) 

Nemuno g. 2, Klaipėda  (asm. kodas) 

Tel. 8 46 397077  (adresas) 

info@smk.lt  (el. pašto adresas) 

Direktoriaus pavaduotojas akademinei 

veiklai  

 (Tel. Nr.) 
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4 priedas 

 

 

STEBĖJIMO FORMA 

Pretendentas  _____________________________________________________________  

Vertintojas /ekspertas  ______________________________________________________  

Data  _____________________________  

 

Vertinami 

pasiekimai 
Veiklos aprašymas Išvados 

   

   

   

   

   

   

   

 

Galutinė išvada: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Pretendento parašas ______________________ 

Vertintojo parašas ______________________ 

Data ________________________ 

 

 

 

 



33 

 

5 priedas  

 

PROFESINIO POKALBIO PROTOKOLO FORMA 

Pretendentas ______________________________________________ 

Vertintojas /ekspertas _______________________________________ 

Data  _____________________________ Registracijos numeris _____________________ 

Vertinami pasiekimai: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Profesinio pokalbio temos, klausimai Profesinio pokalbio protokolas 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Galutinė išvada: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Pretendento parašas ______________________ 

Vertintojo parašas ______________________ 

Data ________________________ 
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6 priedas  

 

 

TESTO REZULTATAI IR IŠVADOS 

Pretendentas  

(kodas) 

Vertintojas /ekspertas ____________________________________________________ 

Vertintojas /ekspertas ____________________________________________________ 

Vertintojas /ekspertas  ____________________________________________________ 

Data  _____________________________  Registracijos numeris _______________ 

 

Vertinamos kompetencijos/ studijų rezultatai  
Vertinimo 

rezultatai 

  

  

  

  

  

  

  

 

Galutinės testavimo išvados: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Pretendentas ______________________________________________________________ 

(parašas, pavardė, vardas) 

Vertintojas /ekspertas _______________________________________________________ 

(parašas, pavardė, vardas) 

Vertintojas /ekspertas _______________________________________________________ 

(parašas, pavardė, vardas) 

Vertintojas /ekspertas_______________________________________________________ 

(parašas, pavardė, vardas) 



35 

 

7 priedas 

 

VERTINIMO ATASKAITA 

Pretendentas  ____________________________________________________ 

Vertintojas /ekspertas  ____________________________________________________ 

Vertintojas /ekspertas  ____________________________________________________ 

Vertintojas /ekspertas ____________________________________________________ 

Data ___________________________________________________ 

 

Kompetencijos 

(žinios, gebėjimai, 

įgūdžiai) 

Taikyti vertinimo 

metodai 

Vertinimo 

rezultatai 

Vertinimo išvada 

 1.   

2.  

3.  

 1.   

2.  

3.  

 1.   

2.  

3.  

    

 

Galutinis vertintojų komisijos sprendimas: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Kandidatas   _______________________________________________ 

(parašas, pavardė, vardas) 

Vertintojas /ekspertas _______________________________________________ 

(parašas, pavardė, vardas) 

Vertintojas /ekspertas _______________________________________________ 

 (parašas, pavardė, vardas) 

Vertintojas /ekspertas _______________________________________________ 

 (parašas, pavardė, vardas) 
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8 priedas 

 

NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI BŪDU ĮGYTŲ 

KOMPETENCIJŲ ĮSKAITYMO SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJOJE 

KORTELĖ 

Kolegijos padalinys ___________________________________________________ 

Studijų programa (kodas)   ___________________________________________ 

Studento / pretendento pavardė, vardas   ____________________________________ 

Studento / pretendento asmens kodas   ____________________________________ 

Studento grupės kodas __________________  

Eil. 
Nr. Pageidaujamo įskaityti 

studijų dalyko 
pavadinimas (lietuvių, 

anglų (originalo) 

kalbomis) 

Vertinimo komisijos 
sprendimas 

Studijų dalyko atitikmuo 

Išvada Pažymys Apim-
tis 

kredi-

tais 

Pažy-
mys 

Dalyko  
kodas 

Studijų dalyko pavadinimas / 
(studijų dalykų grupės 

pavadinimas) 

        

        

        

        

        

        

 

Dokumentai, kuriais remtasi įskaitant studijų rezultatus (dok. pavadinimas, išdavusi 

institucija, išdavimo data ir kt.): 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

 

Koordinatorius ___________________________________________________ 

(parašas, pavardė, vardas) 

Katedros vedėjas __________________________________________________ 

(parašas, pavardė, vardas 

 

Rengiant galutinę vertinimo ataskaitą svarbu nustatyti, per kiek laiko reikia pateikti vertinimo išvadas, ir šių 

terminų laikytis. Terminas turi būti protingas ir pernelyg neužtęstas (daugiausia 14 dienų po paskutinio vertinimo). 

Vertinimo ataskaitoje pateikiamos galutinės išvados gali būti tokios: pripažinti, nepripažinti neformaliuoju būdu 
įgytas kompetencijas arba pripažinti dalį vertintų kompetencijų. Kandidatas supažindinamas su vertinimo ataskaita 

ir ją pasirašo kartu su vertinimo komisijos pirmininku.  
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9 priedas  

 

 STUDIJŲ PROGRAMOS AR JOS DALIES SĄSAJŲ SU PATEIKIAMOMIS VERTINTI 

KOMPETENCIJOMIS SUDARYMAS 

Nr. 
Studijų programos  

rezultatai  

Studijų dalykai 

 

Pateikti 

įrodymai  

 

 

Atitiktis 

% 

Papildomos 

studijos  

Vertinimas  

(vertinama 

pažymiu, 

kai 

įrodymų 

yra 

daugiau 

negu 50 

proc.)  

11. Gebės taikyti žinias apie 

finansų sistemos sandarą, 

jos organizavimo ir 

veikimo principus, LR 

bei tarptautinius teisės 

aktus, susijusius su 

finansų sistema.  

Finansai 

Užsienio kalba 

Ekonomikos teorija 

Mokesčiai 

Teisės pagrindai 

Mokomoji profesinės 

veiklos praktika 

    

 

2.  

Gebės taikyti naujausias 

makro- ir 

mikroekonomikos, 

vadybos, rinkodaros 

teorijas, analizuodami 

finansinės apskaitos 

procesus.  

 

Finansai 

Ekonomikos teorija 

Vadyba 

Rinkodara ir rinkotyra 

Finansų analizė  

Finansų valdymas 

Mokomoji profesinės 

veiklos praktika 

    

 

3. 

Mokės kaupti, sisteminti 

ir analizuoti ūkio 

subjektų veiklos 

duomenis, taikydami 

informacijos apdorojimo 

sistemas. 

 

Taikomoji matematika 

Apskaitos pagrindai 

Įmonių statistika 

Turto apskaita 

Nuosavybės apskaita 

Finansinės 

informacijos 

apdorojimo 

technologijos 

Auditas 

Finansų analizė 

Baigiamoji profesinės 

veiklos praktika 

Informacinės ir 

komunikacinės 

technologijos 

Socialinių tyrimų 

metodai 

    

 

4. 

Gebės diferencijuoti 

verslo ir viešojo 

sektoriaus ūkio subjektų 

veiklos turinį ir 

Apskaitos pagrindai 

Vadyba 

Rinkodara ir rinkotyra 

Nuosavybės apskaita 
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finansinius procesus, 

siekdami užtikrinti 

organizacijos veiklą bei 

strateginę plėtrą. 

 

Viešojo sektoriaus 

finansų apskaita 

Valdymo apskaita 

Investicijų valdymas 

Mokomoji profesinės 

veiklos praktika 

 

5. 

Gebės tvarkyti ūkio 

subjekto apskaitą 

taikydami nacionalinius 

ir tarptautinius apskaitos 

standartus. 

Turto apskaita 

Nuosavybės apskaita 

Viešojo sektoriaus 

finansų apskaita 

Finansinės 

informacijos 

apdorojimo 

technologijos 

Mokesčiai 

Tarptautinė prekyba ir 

atsikaitymai 

Baigiamoji profesinės 

veiklos praktika 

    

 

6. 

Gebės parengti 

mokestines, statistines ir 

kitas finansines 

ataskaitas bei 

profesionaliai pateikti 

finansinę informaciją 

vidiniams ir išoriniams 

vartotojams ir valstybine, 

ir užsienio kalba. 

Verslo etika 

Apskaitos pagrindai 

Užsienio kalba 

Taikomoji matematika 

Įmonių statistika 

Nuosavybės apskaita 

Viešojo sektoriaus 

finansų apskaita 

Mokesčiai 

Finansinės 

informacijos 

apdorojimo 

technologijos 

Auditas 

Finansų analizė 

Finansų valdymas 

Dalykinė 

komunikacija 

Baigiamoji profesinės 

veiklos praktika 

Informacinės ir 

komunikacinės 

technologijos 

    

 

7. 

Gebės įvertinti ūkio 

subjekto veiklos 

finansinę būklę finansų 

valdymo sprendimams 

priimti. 

Vadyba 

Turto apskaita 

Viešojo sektoriaus 

finansų apskaita 

Valdymo apskaita 

Finansų analizė 

Finansų valdymas 

Baigiamoji profesinės 

veiklos praktika 

    



39 

 

8. 

Gebės taikyti vidaus 

kontrolės priemones, 

užtikrinančias veiklos 

teisėtumą bei didinančias 

organizacijos veiklos 

efektyvumą. 

Valdymo apskaita 

Auditas 

Teisės pagrindai 

Baigiamoji profesinės 

veiklos praktika 

    

 

9. 

Gebės planuoti įmonės 

finansinę veiklą, 

atsižvelgdami į 

besikeičiančią verslo 

aplinką bei įmonės 

strateginius tikslus.  

 

Vadyba 

Ekonomikos teorija 

Tarptautinė prekyba ir 

atsikaitymai 

Investicijų valdymas 

Finansų valdymas 

Socialinių tyrimų 

metodai 

Baigiamoji profesinės 

veiklos praktika 

    

 

10. 

Gebės kritiškai vertinti 

įmonės turimų išteklių 

valdymo metodus ir 

būdus bei teikti 

pasiūlymus įmonės 

veiklos efektyvumui 

didinti.   

Alternatyvos: 

Modulis „Verslo 

įmonių finansai“ 

Modulis „Žmogiškųjų 

išteklių valdymas 

įmonėje“ 

Modulis „Verslo 

įmonės finansinės 

informacijos 

valdymas“ 

    

 

11. 

Gebės nuolat vertinti 

savo profesinę veiklą, 

žinias ir patirtį, numatyti 

saviraiškos ir saviugdos 

kryptis bei ugdyti savo 

profesionalumą veikdami 

besikeičiančioje verslo 

aplinkoje. 

 

Verslo etika 

Užsienio kalba 

Finansai 

Dalykinė 

komunikacija 

Informacinės ir 

komunikacinės 

technologijos 

Mokomoji profesinės 

veiklos praktika 

Baigiamoji profesinės 

veiklos praktika 
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10 priedas  

 

Kompetencijų įrodymų vertinimas 

 Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, kodas: finansų apskaita, 653N40001 

Kompetencija (SPR), kurios pripažinimo siekiama: 

1. Gebėti taikyti žinias apie finansų sistemos sandarą, jos 

organizavimo ir veikimo principus, LR bei tarptautinius teisės 

aktus, susijusius su finansų sistema.  

Data  

Studijų 

dalykas  

Dalyko rezultatai Kompetencijos 

įrodymai 

(kas pateikta ir 

kaip 

dokumentuota) 

Papildomos 

studijos 

 

Įskaityta 

kreditų   

1. Finansai 

 

Žino pagrindinius valstybės 

ir ES finansų tyrimo 

objektus bei valstybės 

finansų struktūrą ir grandis. 

Supranta valstybės biudžeto 

formavimo principus.  

Gali paaiškinti biudžeto 

pajamų ir asignavimų 

klasifikaciją; nebiudžetinių 

fondų sudarymo principus. 

   

2. Užsienio 

kalba 

 

Geba analizuoti informaciją 

iš šaltinių, kuriuose 

vartojami verslo, 

ekonomikos, finansų ir 

apskaitos terminai ir sąvokos 

anglų kalba, pritaikydami šią 

informaciją praktinių 

užduočių atlikimui. 

Geba suprasti informaciją, 

gaunamą anglų kalba raštu ir 

žodžiu. 
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3. Ekonomikos 

teorija 

Žino šalies ekonomikos 

sudedamąsias dalis bei 

rodiklius, apibūdinančius 

šalies ekonomiką. 

   

4. Mokesčiai 

 

Geba charakterizuoti 

valstybės vykdomų funkcijų 

finansavimo šaltinius, 

mokesčių funkcijas ir 

principus, analizuodami ir 

vertindami nacionalinio 

biudžeto pajamas. 

Geba analizuoti mokesčių 

sistemą, apibrėždami 

klasifikavimo principus bei 

mokesčių elementus. 

   

5. Teisės 

pagrindai 

 

Žino valstybės ir teisės 

bendruosius teorinius 

pagrindus. 

Žino LR mokesčių sistemos 

teisinius pagrindus. 

Žino apmokestinimo teisinį 

reglamentavimą. 

Žino mokesčių 

administravimo tvarką. 

   

6. Mokomoji 

profesinės 

veiklos 

praktika  

Žino įstatymus, 

reglamentuojančius finansų 

sistemos bei įmonių 

finansinę veiklą. 

Žino finansinės apskaitos 

specialistų pareigybių 

aprašymus. 

   

Suma      
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 Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, kodas: finansų apskaita, 653N40001 

Kompetencija (SPR), kurios pripažinimo siekiama: 

2. Gebėti taikyti naujausias makro- ir mikroekonomikos, 

vadybos, rinkodaros teorijas, analizuojant finansinius 

procesus.  

Data  

Studijų 

dalykas  

Dalyko rezultatai Kompetencijos 

įrodymai 

(kas pateikta ir 

kaip 

dokumentuota) 

Papildomos 

studijos 

 

Įskaityta 

kreditų   

1. Finansai Geba įvardyti finansų 

valdymo objektus bei jų 

finansinius poreikius. 

Supranta vertybinių 

popierių prekybos 

sistemą, jos veiklą 

reglamentuojančius teisės 

aktus. 

   

2. Ekonomikos 

teorija 

 

Žino pagrindines 

ekonomikos kategorijas, 

jų sąveiką bei pagrindinių 

ekonomikos modelių 

veikimą. 

   

3. Vadyba 

 

Geba charakterizuoti 

šiuolaikines vadybos 

teorijas, analizuodami 

organizacijos veiklos 

procesus. 

Geba atlikti organizacijos 

finansinės veiklos 

vadybos funkcijas. 

   

4. Rinkodara ir 

rinkotyra 

 

Geba palyginti 

šiuolaikines rinkodaros 

teorijas, analizuodamas 

rinkodarinės veiklos 

procesus. 

Geba analizuoti ir vertinti 

organizacijos rinkodaros 
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aplinką, darančią įtaką 

verslo valdymui. 

5. Finansų 

analizė  

 

Geba paaiškinti skirtingų 

finansų analizės metodų, 

tokių kaip vertikalioji, 

horizontalioji, finansinių 

santykinių rodiklių, 

bankroto tikimybės 

diagnostikos, faktorinė ir 

kt. analizės, esmę bei 

paskirtį. 

Geba iš finansinės 

apskaitos dokumentų ir 

kitų prieinamų 

apskaitinių ir 

neapskaitinių šaltinių 

atsirinkti duomenis, 

reikalingus finansų 

analizei atlikti. 

   

6. Finansų 

valdymas 

 

Geba paaiškinti finansų 

valdymo esmę ir paskirtį. 

Geba iš finansinės 

apskaitos dokumentų ir 

kitų prieinamų 

apskaitinių ir 

neapskaitinių šaltinių 

atsirinkti duomenis, 

reikalingus finansų 

valdymo sprendimams 

priimti. 

   

7. Mokomoji 

profesinės 

veiklos 

praktika 

Geba analizuoti įmonių 

finansinės veiklos 

procesus.  

Moka vertinti 

pagrindinius 

makroekonominius 

rodiklius, analizuodamas 

įmonių veiklą. 

   

Suma      
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 Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, kodas: finansų apskaita, 653N40001 

Kompetencija (SPR), kurios pripažinimo siekiama: 

 3. Mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti ūkio subjektų veiklos 

duomenis, taikant informacijos apdorojimo sistemas. 

Data  

Studijų 

dalykas  

Dalyko rezultatai Kompetencijos 

įrodymai 

(kas pateikta ir 

kaip 

dokumentuota) 

Papildomos 

studijos 

 

Įskaityta 

kreditų   

1. Taikomoji 

matematika 

 

Moka taikyti įgytas 

taikomosios matematikos 

žinias, analizuodamas 

ūkio subjektų veiklos 

duomenis. 

Moka modeliuoti finansų 

planavimo, valdymo 

uždavinius. 

   

2. Apskaitos 

pagrindai 

Geba identifikuoti 

ūkinius faktus ir juos 

užregistruoti 

atitinkamuose apskaitos 

registruose, taikydamas 

bendruosius apskaitos 

principus ir dvejybinio 

įrašo taisykles. 

   

3. Įmonių 

statistika 

 

Geba surinkti statistinę 

informaciją, taikydamas 

informacines sistemas ir 

duomenų bazes. 

Geba taikyti informacines 

sistemas ir duomenų 

bazes statistinės 

informacijos paieškai, 

rinkimui bei ataskaitų 

pildymui. 
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4. Turto 

apskaita 

Moka surašyti  pirminius 

apskaitos dokumentus 

piniginių lėšų, gautinų 

sumų, atsargų, ilgalaikio 

turto operacijų 

įforminimui. 

Moka patikrinti pirminių 

apskaitos dokumentų 

juridinę galią. 

Geba perkelti informaciją 

iš pirminių apskaitos 

dokumentų į analitinius ir 

sintetinius apskaitos 

registrus. 

   

5. Nuosavybės 

apskaita 

Geba patikrinti sisteminių 

apskaitos registrų 

tarpusavio ryšius, ištaisyti 

atsiradusias  klaidas. 

   

6. Finansinės 

informacijos 

apdorojimo 

technologijos 

Geba apdoroti pirminę 

informaciją ir 

užregistruoti ūkinius 

įvykius kompiuterinėmis 

apskaitos programomis. 

   

7. Auditas 

 

Žino, kokia tvarka 

vadovautis atliekant 

auditą naudojantis 

informacijos apdorojimo 

sistemomis. 

Moka analizuoti įmonės 

audito rezultatus, 

pateikdamas veiklos 

tobulinimo kryptis. 

   

8. Finansų 

analizė 

 

Geba parengti finansų 

analizės organizavimo 

planą. 

Microsoft Excel 

aplinkoje geba parengti 

analitines lenteles, 

kuriose kaupia, sistemina 

ir analizuoja pasirinktos 

įmonės finansinius 

duomenis. 
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Geba parinkti tinkamus 

analizės metodus, 

atsižvelgdamas į 

spręstinus įmonės 

finansinius klausimus 

(finansinių rezultatų, 

finansinės būklės, 

bankroto tikimybės, 

pinigų srautų ar pan. 

klausimai).  

Pagal atrinktus finansų 

analizės metodus 

Microsoft Excel 

aplinkoje moka analizuoti 

ir grafiškai pavaizduoti 

analitinėse lentelėse 

pateiktus finansinius 

duomenis. 

9. Baigiamoji 

profesinės 

veiklos 

praktika 

 

Moka naudotis 

informacijos apdorojimo 

sistemomis. 

Geba analizuoti įmonės 

finansinės veiklos 

rezultatus, pateikdamas 

apibendrintas išvadas. 

   

10. Informacinės 

ir 

komunikacinės 

technologijos 

Geba naudoti elektroninę 

skaičiuoklę finansiniams 

duomenims surinkti, 

apdoroti ir diagramoms 

kurti. 

   

11. Socialinių 

tyrimų 

metodai 

Geba analizuoti 

kiekybinius ir kokybinius 

tyrimo rezultatus.  

Geba atlikti struktūrinę ir 

aspektinę analizę, 

panaudodamas analizės 

rezultatus įmonės veiklos 

rezultatų tobulinimui. 

   

Suma      
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 Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, kodas: finansų apskaita, 653N40001 

Kompetencija (SPR), kurios pripažinimo siekiama: 

4. Gebėti diferencijuoti verslo ir viešojo sektoriaus ūkio 

subjektų veiklos turinį ir finansinius procesus, siekiant 

užtikrinti organizacijos veiklą bei strateginę plėtrą. 

Data  

Studijų 

dalykas  

Dalyko rezultatai Kompetencijos 

įrodymai 

(kas pateikta ir 

kaip 

dokumentuota) 

Papildomos 

studijos 

 

Įskaityta 

kreditų   

1. Apskaitos 

pagrindai 

 

Geba charakterizuoti 

apskaitą ekonominės 

informacijos sraute. 

Moka klasifikuoti turtą ir 

nuosavybę, 

atsižvelgdamas į verslo 

subjektų juridinę formą 

ir veiklos turinį. 

   

2. Vadyba 

 

Geba parengti 

organizacijos strateginės 

plėtros plano finansų 

dalies projektą, iden-

tifikuodamas skirtingų 

veiklos sektorių 

organizacijų požymius. 

   

3. Rinkodara 

ir rinkotyra 

 

Geba formuoti 

rinkodaros padalinio 

veiklos finansinį planą, 

užtikrindamas 

organizacijos strateginę 

plėtrą. 

   

4. Nuosavybės 

apskaita 

 

Geba taikyti ABĮ ir VAS 

nuostatas spręsdamas 

verslo finansavimo 

klausimus skolintomis 

lėšomis, didindamas ar 

mažindamas nuosavą 
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kapitalą, paskirstydamas 

finansinį rezultatą, 

registruodamas dotacijas 

ar subsidijas. 

5. Viešojo 

sektoriaus 

finansų 

apskaita 

 

Žino viešojo sektoriaus 

subjektų veiklos 

reglamentavimą, jų 

pavaldumo lygius, 

biudžeto pajamų ir 

išlaidų sąmatų sudarymo 

principus, veiklos 

finansavimo šaltinius. 

   

6. Valdymo 

apskaita 

 

Geba paaiškinti valdymo 

apskaitos informacijos 

reikšmę įmonių veiklos 

planavimo ir kontrolės 

procese. 

Geba taikyti išlaidų 

apskaitos ir paskirstymo 

būdus, įgyvendindamas 

įmonės apskaitos 

politiką. 

   

7. Investicijų 

valdymas 

Geba taikyti įvairius 

investicijų atsipirkimo ir 

rizikos vertinimo 

metodus, priimdamas su 

investavimu susijusius 

sprendimus.  

Geba analizuoti finansų 

rinkas bei investicinių 

produktų pasiūlą. 

Moka taikyti skirtingus 

investicijų 

atsiperkamumo 

skaičiavimo metodus. 

   

8. Mokomoji 

profesinės 

veiklos 

praktika 

Moka atlikti finansinę 

apskaitą laikydamasis 

privataus arba viešojo 

sektoriaus finansinės 

apskaitos standartų. 

   

Suma      
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 Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, kodas: finansų apskaita, 653N40001 

Kompetencija (SPR), kurios pripažinimo siekiama: 

 5. Gebėti tvarkyti ūkio subjekto apskaitą taikant 

nacionalinius ir tarptautinius apskaitos standartus. 

Data  

Studijų 

dalykas  

Dalyko rezultatai Kompetencijos 

įrodymai 

(kas pateikta ir 

kaip 

dokumentuota) 

Papildomos 

studijos 

 

Įskaityta 

kreditų   

1. Turto 

apskaita 

 

Geba įforminti 

piniginių lėšų, gautinų 

sumų, atsargų, 

ilgalaikio turto 

įsigijimo, nurašymo 

ūkines operacijas sąs-

kaitų korespondencija, 

vadovaudamasis VAS 

arba TAS nuostatomis. 

   

2. Nuosavybės 

apskaita 

 

Geba įforminti darbo 

užmokesčio, 

įsipareigojimų, pajamų 

ir sąnaudų, kapitalo, 

dotacijų ir finansinių 

rezultatų ūkines 

operacijas sąskaitų 

korespondencija, 

vadovaudamasis VAS 

ir (arba) TAS 

nuostatomis. 

   

3. Viešojo 

sektoriaus 

finansų 

apskaita 

Geba tvarkyti viešojo 

sektoriaus subjekto 

apskaitą pagal VSFAS 

nuostatas. 

   

4. Finansų 

informacijos 

apdorojimo 

technologijos 

Geba taikyti VAS 

nuostatas pirkimų ir 

pardavimo, atsargų, 

ilgalaikio turto, 

gamybos proceso, 
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darbo užmokesčio 

apskaitos tvarkymui 

kompiuterinėmis 

apskaitos programomis. 

5. Mokesčiai 

 

Geba praktiškai taikyti 

LR mokesčių įstatymus 

ir teisės aktus, 

skaičiuodamas 

mokesčius. 

   

6. Tarptautinė 

prekyba ir 

atsikaitymai  

Geba įforminti 

tarptautinės prekybos 

sandorius tinkama 

dokumentacija, 

laikydamasis tarp-

tautinių ir nacionalinių 

apskaitos standartų. 

   

7. Baigiamoji 

profesinės 

veiklos 

praktika 

 

Moka savarankiškai 

analizuoti su profesine 

veikla susijusią 

dalykinę informaciją. 

Geba atlikti apskaitos 

operacijas, 

naudodamasis 

nacionaliniais bei 

tarptautiniais apskaitos 

standartais. 

Geba parengti visus 

ūkio subjekto 

finansinės atskai-

tomybės dokumentus, 

pateikdamas juos 

vidiniams ir išoriniams 

vartotojams. 

   

Suma      
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 Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, kodas: finansų apskaita, 653N40001 

Kompetencija (SPR), kurios pripažinimo siekiama: 

 6. Gebėti parengti mokestines, statistines ir kitas finansines 

ataskaitas bei profesionaliai pateikti finansinę informaciją 

vidiniams ir išoriniams vartotojams valstybine ir užsienio 

kalba. 

Data  

Studijų 

dalykas  

Dalyko rezultatai Kompetencijos 

įrodymai 

(kas pateikta ir 

kaip 

dokumentuota) 

Papildomos 

studijos 

 

Įskaityta 

kreditų   

1. Verslo etika 

 

Žino finansų srities 

specialistų moralinius 

įsipareigojimus 

organizacijoje, 

nustatydamas 

darbuotojų teises ir 

pareigas.  

Moka kūrybiškai 

taikyti finansininko 

etikos kodeksą, 

bendradarbiaudamas 

su vidiniais ir 

išoriniais vartotojais.  

   

2. Apskaitos 

pagrindai 

 

Geba apibūdinti 

finansinių ataskaitų  

rinkinio sudėtį ir turinį. 

Geba sukauptą 

apskaitos informaciją 

perkelti į finansines 

ataskaitas, 

prisilaikydamas 

apskaitos proceso 

nuoseklumo. 

   

3. Užsienio kalba 

 

Geba parengti verslo ir 

finansinius 

dokumentus užsienio 

kalba. 

Geba pateikti ir 
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argumentuoti savo 

nuomonę anglų kalba 

darbo aplinkoje. 

4. Taikomoji 

matematika 

 

Moka taikyti įgytas 

matricinio 

modeliavimo bei 

aprašomosios 

statistikos 

charakteristikų 

skaičiavimo žinias, 

spręsdamas finansų 

valdymo klausimus 

įmonėje. 

Geba sudaryti 

statistinių rodiklių 

sistemą, 

atsižvelgdamas į 

nagrinėjamo 

socialinio-ekonominio 

reiškinio pobūdį, 

specifiką ir tyrimo 

tikslus. 

   

5. Įmonių 

statistika 

 

Geba parengti 

statistines ataskaitas 

vadovaudamasis jų 

parengimo ir 

pateikimo naudotojams 

tvarka. 

   

6. Nuosavybės 

apskaita 

Geba sudaryti 

finansinių ataskaitų 

rinkinį. 

   

7. Viešojo 

sektoriaus 

finansų 

apskaita 

Geba parengti viešojo 

sektoriaus subjekto 

finansinę 

atskaitomybę. 

   

8. Mokesčiai Geba parengti 

mokesčių deklaracijas 

bei kitas mokestines 

ataskaitas, 

laikydamasis 

deklaracijų pateikimo 

VMI tvarkos bei 
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terminų. 

Geba taikyti LR 

mokesčių 

administravimo 

įstatymo nuostatas 

įmonės veikloje. 

9. Finansinės 

informacijos 

apdorojimo 

technologijos 

Geba sudaryti 

ataskaitas bei parengti 

finansinę ir kitą 

atskaitomybę kompiu-

terinėmis apskaitos 

programomis. 

   

10. Auditas 

 

Moka naudotis 

finansinių ataskaitų 

duomenimis, 

atlikdamas auditą. 

Geba perteikti audito 

informaciją, ją ana-

lizuodamas ir pateik-

damas konstruktyvias 

išvadas. 

   

11. Finansų 

analizė 

Geba identifikuoti ir 

įvertinti veiksnius, 

lėmusius susidariusią 

finansinę situaciją 

įmonėje. 

   

12. Finansų 

valdymas 

 

Geba suformuoti 

nuoseklias ir logiškai 

pagrįstas finansinės 

informacijos išvadas 

vidiniams ir išoriniams 

vartotojams. 

Geba identifikuoti ir 

įvertinti finansų 

valdymo aplinkos 

veiksnius. 

   

13. Dalykinė 

komunikacija 

 

Žino organizacijos 

rašytinės 

komunikacijos 

standartus, rengdamas 

finansinius 

dokumentus. 
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Žino dokumentų 

valdymo procesus, 

užtikrinančius tinkamą 

komunikaciją tarp 

skirtingų įmonės 

padalinių. 

Geba taisyklingai 

sudaryti ir vartoti 

specialybės kalbos 

darinius, žodžių 

formas, tipiškas ir 

specifines specialybės 

kalbos bei specialybės 

tekstų konstrukcijas. 

14. Baigiamoji 

profesinės 

veiklos 

praktika 

 

Geba analizuoti 

finansinių, mokestinių 

ir statistinių ataskaitų 

sudarymo principus, 

šių ataskaitų pateikimo 

vidiniams ir išoriniams 

vartotojams būdus. 

Geba parengti 

ataskaitą, laikydamasis 

kalbos kultūros, 

raštvedybos 

reikalavimų. 

   

15. Informacinės 

ir 

komunikacinės 

technologijos 

Geba profesionaliai 

rengti dokumentus 

naudodamasis 

dokumento kūrimo 

priemonėmis. 

Geba kurti lenteles, 

įterpti ir redaguoti 

grafinius objektus. 

Geba parengti pateiktį 

ir efektyviai ją 

pristatyti. 

   

Suma      
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 Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, kodas: finansų apskaita, 653N40001 

Kompetencija (SPR), kurios pripažinimo siekiama: 

 7. Gebėti įvertinti ūkio subjekto veiklos finansinę būklę finansų 

valdymo sprendimams priimti. 

Data  

Studijų 

dalykas  

Dalyko rezultatai Kompetencijos 

įrodymai 

(kas pateikta ir kaip 

dokumentuota) 

Papildomos 

studijos 

 

Įskaityt

a 

kreditų   

1. Vadyba 

 

Geba įvertinti aplinkos 

veiksnius, darančius 

įtaką organizacijos 

finansų valdymui. 

Geba taikyti sprendimo 

parengimo ir priėmimo 

būdus bei jų 

įgyvendinimo 

mechanizmus, 

valdydamas 

organizacijos finansus. 

   

2. Turto 

apskaita 

 

Geba parengti turto 

apskaitos politiką 

pasirinkdamas įmonei 

palankiausias VAS arba 

TAS nuostatas. 

   

3. Viešojo 

sektoriaus 

finansų 

apskaita 

Geba parengti viešojo 

sektoriaus įstaigos 

apskaitos politiką 

pasirinkdamas 

palankiausias VSFAS 

nuostatas. 

   

4. Valdymo 

apskaita 

 

Geba klasifikuoti 

išlaidas įvairiems įmonės 

tikslams pasiekti. 

Geba taikyti skirtingus 

savikainos skaičiavimo 

metodus produktų 

savikainai ir veiklos 
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rezultatui nustatyti. 

Geba susieti išlaidų – 

gamybos apimties – 

pelno priklausomybę, 

vertindamas veiklos 

rezultatus bei 

pagrįsdamas valdymo 

sprendimus. 

5. Finansų 

analizė 

 

Geba parinkti tinkamus 

metodus įmonės 

finansinei būklei 

analizuoti ir išvadoms, 

skirtoms finansų 

valdymo sprendimams 

priimti, suformuoti. 

   

6. Finansų 

valdymas 

 

Geba priimti ūkio 

subjekto finansų 

valdymo sprendimus, 

atsižvelgdamas į 

suformuotas finansinės 

būklės analizės išvadas. 

   

7. Baigiamoji 

profesinės 

veiklos 

praktika 

 

Žino pagrindinius 

finansinių išteklių 

valdymo metodus, 

padedančius efektyvinti 

įmonės veiklą. 

Moka analizuoti ūkio 

subjektų veiklos 

duomenis. 

Geba įvertinti projektų 

finansinę naudą. 

Geba įvertinti įmonės 

veiklą, analizuodamas 

galimas veiklos plėtros 

strategijas. 

   

Suma      
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 Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, kodas: finansų apskaita, 653N40001 

Kompetencija (SPR), kurios pripažinimo siekiama: 

 8. Gebėti taikyti vidaus kontrolės priemones, užtikrinančias 

veiklos teisėtumą bei didinančias organizacijos veiklos 

efektyvumą. 

Data  

Studijų 

dalykas  

Dalyko rezultatai Kompetencijos 

įrodymai 

(kas pateikta ir kaip 

dokumentuota) 

Papildomos 

studijos 

 

Įskaityta 

kreditų   

1. Valdymo 

apskaita 

Geba atlikti biudžetų 

kontrolę, siekdamas 

nustatyti faktinių 

rodiklių nuokrypius nuo 

biudžetinių, bei priimti 

efektyvius jų valdymo 

sprendimus. 

   

2. Auditas 

 

Geba taikyti 

nacionalinę ir ES 

įstatymų bazę, 

atlikdamas įmonės 

veiklos rezultatų auditą. 

Geba savarankiškai 

analizuoti auditą 

reglamentuojančius 

dokumentus, 

atsižvelgdamas į 

vykstančius pokyčius.  

   

3. Teisės 

pagrindai 

Geba apibūdinti su-

tarčių sudarymo tvarką. 

   

4. Baigiamoji 

profesinės 

veiklos 

praktika 

Geba taikyti 

pagrindines kontrolės 

procedūras, 

užtikrinančias 

organizacijos 

efektyvumo didinimą. 

   

Suma      
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 Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, kodas: finansų apskaita, 653N40001 

Kompetencija (SPR), kurios pripažinimo siekiama: 

 9. Gebėti planuoti įmonės finansinę veiklą, atsižvelgiant į 

besikeičiančią verslo aplinką bei įmonės strateginius tikslus. 

Data  

Studijų 

dalykas  

Dalyko rezultatai Kompetencijos 

įrodymai 

(kas pateikta ir 

kaip 

dokumentuota) 

Papildomos 

studijos 

 

Įskaityta 

kreditų   

1. Vadyba 

 

Geba parengti 

operatyvinius ir taktinius  

finansinės veiklos planus, 

suvokdamas organizaciją 

kaip sistemą ir siekdamas 

bendrų organizacijos 

tikslų įgyvendinimo. 

Geba taikyti socialinės 

atsakomybės ir etikos 

principus bei veiklos 

kokybės užtikrinimo 

standartus, stiprindamas 

organizacijos kultūrą. 

   

2. Ekonomikos 

teorija 

 

Moka apskaičiuoti 

įmonės sąnaudas, 

pajamas. 

Žino fiskalinės, 

monetarinės politikos 

poveikį šalies 

ekonomikai. 

   

3. Tarptautinė 

prekyba ir 

atsikaitymai 

 

Žino tarptautines 

konvencijas ir 

susitarimus, 

reguliuojančius 

tarptautinį verslą. 

Žino tarptautinės 

prekybos principus bei 

formas ir skirtingus 

atsiskaitymo būdus. 

Moka įvertinti 
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tarptautinių operacijų 

riziką ekonominiuose 

projektuose bei taikyti 

rizikos valdymo 

priemones. 

4. Investicijų 

valdymas 

Moka interpretuoti 

investicijų grąžos 

rodiklius, įvertindamas 

investicijų pelną 

(nuostolį). 

Moka analizuoti 

investicinių produktų 

portfelio grąžos 

dinamikos tendencijas, 

numatydamas galimas 

ateities perspektyvas. 

Geba savarankiškai 

analizuoti ekonominę 

informaciją, kuri būtina 

investicijų vertinimui bei 

investicinės strategijos 

parengimui. 

   

5. Finansų 

valdymas 

 

Geba parengti įmonės 

finansinės veiklos planą, 

atsižvelgdamas į 

besikeičiančią verslo 

aplinką bei įmonės 

strateginius tikslus. 

Microsoft Excel 

aplinkoje geba parengti 

analitines lenteles, 

kuriose kaupia, sistemina 

ir analizuoja pasirinktos 

įmonės finansinius 

duomenis, reikalingus 

finansų valdymo 

sprendimams priimti. 

Geba parinkti tinkamus 

finansinės veiklos 

vertinimo bei 

prognozavimo metodus, 

atsižvelgdamas į 

spręstinus įmonės 

finansinius klausimus 
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(kapitalo struktūra ir 

kaina, apyvartinis 

kapitalas, rizika, 

planavimas ir kontrolė, 

įmonių įsigijimai ir 

susijungimai, įmonės 

vertė ir kita).  

Pagal atrinktą finansinės 

veiklos vertinimo ir 

prognozavimo metodiką 

Microsoft Excel 

aplinkoje moka analizuoti 

ir grafiškai pavaizduoti 

analitinėse lentelėse 

pateiktus finansinius 

duomenis. 

6. Socialinių 

tyrimų 

metodai 

 

Geba parengti verslo 

finansinės aplinkos 

tyrimo dizainą. 

Geba surinkti tyrimo 

duomenis pagal 

pasirinktą tyrimo metodą. 

Geba taikyti socialinių 

tyrimų metodus, 

vertindamas finansų 

įstaigų verslo aplinką, 

makroekonomikos 

pokyčius, produktų 

(paslaugų) pirkėjų 

poreikius. 

   

7. Baigiamoji 

profesinės 

veiklos 

praktika 

Moka sudaryti ūkio 

subjekto finansinį planą, 

leidžiantį finansuoti 

įmonės plėtrą. 

   

Suma      
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 Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, kodas: finansų apskaita, 653N40001 

Kompetencija (SPR), kurios pripažinimo siekiama: 

 10. Gebėti kritiškai vertinti įmonės turimų išteklių valdymo 

metodus ir būdus bei teikti pasiūlymus įmonės veiklos 

efektyvumui didinti.   

Data  

Studijų 

dalykas  

Dalyko rezultatai Kompetencijos 

įrodymai 

(kas pateikta ir 

kaip 

dokumentuota) 

Papildomos 

studijos 

 

Įskaityta 

kreditų   

 Pasirenkamas vienas iš siūlomų 

modulių 

   

1. Modulis 

„Verslo 

įmonių 

finansai“ 

Geba sudaryti įmonės 

veiklos finansinį planą, 

užtikrinantį finansinių 

šaltinių naudojimo 

efektyvumą bei įmo-

nės plėtros galimybes. 

   

2. Modulis 

„Žmogiškųjų 

išteklių 

valdymas 

įmonėje“ 

Geba atlikti būtinus 

žmogiškųjų išteklių 

valdymo veiksmus 

įmonėje, laikydamasis 

teisinių nuostatų bei 

siekdamas efektyvaus 

žmogiškųjų išteklių 

naudojimo. 

   

3. Modulis 

„Verslo įmonės 

finansinės 

informacijos 

valdymas“ 

Geba tvarkyti įmonės 

finansinę informaciją, 

užtikrindamas veiklos 

efektyvumo ir 

kontrolės procedūrų 

taikymą. 

   

Suma      
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 Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, kodas: finansų apskaita, 653N40001 

Kompetencija (SPR) kurios pripažinimo siekiama: 

 11. Gebėti nuolat vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir 

patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti 

savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje. 

Data  

Studijų 

dalykas  

Dalyko rezultatai Kompetencijos 

įrodymai 

(kas pateikta ir 

kaip 

dokumentuota) 

Papildomos 

studijos 

 

Įskaityta 

kreditų   

1. Verslo etika 

 

Geba atpažinti etikos 

problemas versle, jas 

analizuodamas, 

vertindamas ir 

priimdamas etiškus 

sprendimus.   

Geba taikyti 

socialinės 

atsakomybės 

modelius, veikdamas 

besikeičiančioje 

verslo aplinkoje. 

   

2. Užsienio 

kalba 

Geba savarankiškai 

tobulinti profesinės 

užsienio kalbos žinias 

ir įgūdžius. 

   

3. Finansai 

 

Geba atsakingai 

vykdyti pavestas 

užduotis ir priimtus 

įsipareigojimus, 

taikyti įgytas finansų 

žinias finansų 

sistemos analizei. 

   

4. Dalykinė 

komunikacija 

 

Žino komunikacijos 

proceso sandarą, 

išmano jo reikšmę 

sociume ir 

organizacijoje. 

   



63 

Geba parengti rišlius, 

įtaigius ir 

veiksmingus 

rašytinius 

komunikacijos 

produktus.  

Moka taikyti 

efektyvios 

komunikacijos 

principus 

profesiniame ir 

asmeniniame 

gyvenime.  

Išmano 

elementariausius 

kalbos ir rašto 

kultūros reikalavimus, 

suvokdamas teksto 

svarbą išorinėje 

organizacijos 

komunikacijoje. 

5. Informacinės 

ir 

komunikacinės 

technologijos 

Geba parinkti 

tinkamas 

informacines ir 

komunikacines 

priemones greitam ir 

efektyviam konkrečių 

užduočių sprendimui. 

   

6. Mokomoji 

profesinės 

veiklos 

praktika 

Geba atlikti įmonių 

finansinę apskaitą, 

parinkdamas 

aktualius teisės aktus.  

   

7. Baigiamoji 

profesinės 

veiklos 

praktika 

Geba įvertinti savo 

veiklos rezultatus, 

pasirinkdamas 

tobulėjimo kryptis. 

   

Suma      
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11 priedas 

KOMPETENCIJŲ ĮRODYMŲ VERTINIMO PAVYZDYS 

 

 Kandidato vardas, pavardė 

VARDENIS PAVARDENIS 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, kodas: finansų apskaita, 653N40001 

Kompetencija (SPR), kurios pripažinimo siekiama: 

 7. Gebėti įvertinti ūkio subjekto veiklos finansinę būklę 

finansų valdymo sprendimams priimti. 

Data 20XX 

XX XX 

Studijų 

dalykas  

Dalyko rezultatai Kompetencijos 

įrodymai (kas 

pateikta ir kaip 

dokumentuota) 

Papildomos 

studijos 

 

Įskaityta 

kreditų   

1. Vadyba 

 

Geba įvertinti aplinkos 

veiksnius, darančius 

įtaką organizacijos 

finansų valdymui. Geba 

taikyti sprendimo pa-

rengimo ir priėmimo 

būdus bei jų įgyvendi-

nimo mechanizmus, 

valdydamas 

organizacijos finansus. 

Pateiktas kandidato 

rengtas įmonės 

finansinis planas.  

Turi darbo patirties 

priimant įmonės 

finansų valdymo 

sprendimus.  

 

 1 

2. Turto 

apskaita 

 

Geba parengti turto 

apskaitos politiką 

pasirinkdamas įmonei 

palankiausias VAS arba 

TAS nuostatas. 

Pateikta kandidato 

parengta įmonės 

apskaitos politika. 

Dalyvavo VAS 

(TAS) nuostatų tai-

kymo mokymuose 

 1 

3. Viešojo 

sektoriaus 

finansų 

apskaita 

Geba parengti viešojo 

sektoriaus įstaigos aps-

kaitos politiką pasirink-

kdamas palankiausias 

VSFAS nuostatas. 

 Būtinos 

papildomos 

studijos 

0 

4. Valdymo 

apskaita 

 

Geba klasifikuoti 

išlaidas įvairiems 

įmonės tikslams 

pasiekti. Geba taikyti 

Pateikti 

pažymėjimai, 

patvirtinantys 

dalyvavimą 

Būtinos 

papildomos 

studijos 

0,5 
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skirtingus savikainos 

skaičiavimo metodus 

produktų savikainai ir 

veiklos rezultatui nus-

tatyti. Geba susieti iš-

laidų – gamybos apim-

ties – pelno priklauso-

mybę, vertindamas 

veiklos rezultatus bei 

pagrįsdamas valdymo 

sprendimus. 

kvalifikacijos 

kėlimo 

mokymuose. 

 

5. Finansų 

analizė 

 

Geba parinkti tinkamus 

metodus įmonės 

finansinei būklei 

analizuoti ir išvadoms, 

skirtoms finansų 

valdymo sprendimams 

priimti, suformuoti. 

Pateikta kandidato 

atlikta įmonės 

finansų analizės 

ataskaita. Geba 

vertinimo komisijai 

paaiškinti ataskaitos 

išvadų reikšmę. 

 1 

6. Finansų 

valdymas 

 

Geba priimti ūkio 

subjekto finansų 

valdymo sprendimus, 

atsižvelgdamas į 

suformuotas finansinės 

būklės analizės išvadas. 

Geba vertinimo 

komisijai paaiškinti, 

kokie sprendimai 

buvo priimti vado-

vaujantis finansų 

analizės ataskaitos 

duomenimis. 

 2 

7. Baigiamoji 

profesinės 

veiklos 

praktika 

 

Žino pagrindinius 

finansinių išteklių 

valdymo metodus, 

padedančius efektyvinti 

įmonės veiklą. 

Moka analizuoti ūkio 

subjektų veiklos 

duomenis. Geba 

įvertinti projektų 

finansinę naudą. Geba 

įvertinti įmonės veiklą, 

analizuodamas galimas 

veiklos plėtros 

strategijas. 

Turi finansininko 

darbo patirties. 

Pateikta pažyma iš 

darbovietės, įro-

danti, jog kandi-

datas turi projekto 

finansininko darbo 

patirties. Pateikti 

pažymėjimai, pat-

virtinantys daly-

vavimą kvalifikaci-

jos kėlimo moky-

muose. Pateikta 

kandidato atlikta 

įmonės finansų 

analizės ataskaita. 

 3 

Suma     8,5 
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