
NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ FOTOGRAFIJOS TECHNOLOGIJOS 

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO METODIKA 

D. Matijkienė, R. Valujavičienė 

 

 

 

 

  

 

 

 

Projektas „Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos 

kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose“ 

 

 

Projekto kodas: VP1-2.1-ŠMM-04-k-03-001 

 



 

Neformaliuoju būdu įgytų fotografijos technologijos kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo metodika 

 

Autoriai: D. Matijkienė, R. Valujavičienė 

Panevėžys: UAB „Riprosetas“, 2014. – 141 p. 

 

 

Apsvarstyta ir rekomenduota leidybai Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 

Akademinės tarybos posėdyje (2014-01-29, protokolo Nr. 14-1). 

 

 

 

 

 

 

 

© D. Matijkienė, R. Valujavičienė, 2014 

 

ISBN 978-609-8141-06-1 



TURINYS 

 

 

ĮVADAS ................................................................................................................................ 4 

1. NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMĄ 

REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI ...................................................................... 6 

2. VERTINAMO KANDIDATO CHARAKTERISTIKOS .................................................. 8 

3. NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO 

ETAPAI................................................................................................................................. 9 

4. STUDIJŲ PROGRAMOS IR DALYKŲ REZULTATŲ SĄSAJOS ...............................12 

5. VERTINIMO METODAI ................................................................................................36 

6. KRITERINIS VERTINIMAS ..........................................................................................49 

7. VERTINIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS ................................................................128 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS .............................................................................................131 

LITERATŪROS ŠALTINIAI ............................................................................................132 

PRIEDAI ............................................................................................................................133 

 

 



 

4 

ĮVADAS 

 

Nacionalinės kvalifikacijų sandaros koncepcijoje (2008) nurodoma, kad įvairių lygių 

kvalifikacijos gali būti įgyjamos ne tik formaliojo mokymosi sistemoje, bet ir mokantis 

neformaliai arba savarankiškai, o taip pat iš profesinės veiklos patirties. Suaugusieji, neįgiję 

aukštojo išsilavinimo, bet turintys formaliuoju būdu nepripažintų kompetencijų, kurios įgytos 

dirbant ar savarankiškai mokantis, turi turėti galimybes formalizuoti savo pasiekimus. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi formalaus pripažinimo sistemos įvedimas didina studijų 

prestižą ir aukštojo mokslo prieinamumą ir leidžia išlaikyti darbo vietas keičiantis norminių aktų 

reikalavimams atitinkamoms profesijoms bei didina konkurencingumą darbo rinkoje1. Todėl 

kiekvienai aukštajai mokyklai tapo aktualu sukurti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

vertinimo sistemą. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje buvo parengtas Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas 

(patvirtintas Akademinės tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdyje (protokolo Nr. 14-1), kuriuo 

sudaromos sąlygos rengti vertinimo metodikas kiekvienai kolegijoje vykdomai studijų 

programai.  

Dizaino fakulteto Medijų katedroje vykdoma fotografijos technologijos studijų programa. 2012 

m. nutarta parengti neformaliuoju būdu įgytų fotografijos technologijos kompetencijų vertinimo 

metodiką, kadangi šios profesijos specialistai, anksčiau neįgiję aukštojo išsilavinimo, turi turėti 

galimybių dalyvauti nuoseklaus tęstinio mokymosi ar perkvalifikavimo studijose aukštojoje 

mokykloje, pripažįstant jų turimas žinias ir gebėjimus.  

Neformaliuoju būdu įgytų fotografijos technologijos kompetencijų vertinimo metodika parengta 

pagal projektą „Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos 

kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose“ (projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-001), kuris 

buvo rengiamas bendradarbiaujant su Lietuvos edukologijos universitetu. Projekto tikslas – 

Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose sukurti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 

kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemas ir taip prisidėti prie Lietuvos aukštojo mokslo 

studijų sistemos prieinamumo ir efektyvumo didinimo.  

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimu siekiama: 

 palengvinti kelią įgyjant aukštąjį mokslą;  

 padėti įsidarbinti, gauti paaukštinimą ar padaryti karjerą;  

 padėti įgyti profesinę kvalifikaciją (kvalifikacinį laipsnį);  

 padėti gerinti gyvenimo kokybę, didinti pasitikėjimą savimi.   

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas leidžia pripažinti dirbant namuose, 

neformaliose organizacijose, plėtojant pomėgius laisvalaikiu ir pan. įgytus įgūdžius ir žinias.  

Svarbu tai, kad pripažinimas:  

1) leidžia įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesnėmis sąnaudomis;  

2) reiškia, kad studijų procese nebeteks kartoti jau išmoktų žinių ir įgytų įgūdžių bei 

gebėjimų;  

                                                           
1
 Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodologija / Gurskienė O., 

Jovaiša T., Petronienė O. ir kt. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinės komunikacijos 

institutas, 2011 
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3) praplečia karjeros ir studijų galimybes;  

4) leidžia įgyvendinti teisingumo principą, suteikia lygesnes galimybes studijoms ir 

patekimui į darbo rinką įvairių socialinių grupių ir socialinės padėties asmenims. 

Gali būti vertinamos įvairioje aplinkoje įgytos kompetencijos: dirbant, keliant kvalifikaciją, 

dalyvaujant įvairių organizacijų ir grupių veikloje, atliekant savanorišką veiklą, dirbant 

bendruomenei naudingą darbą, mokantis institucijose, vykdančiose neformalųjį švietimą, ar 

savarankiškai, mokantis laisvalaikiu ir kt. Taip pat vertinami formaliojo mokymosi kitoje 

aukštojo mokslo institucijoje rezultatai. 

Parengtoje metodikoje pateikiami neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo 

reikalavimai ir rekomendacijos, t. y. aprašomi vertinimo etapai, ką reikia vertinti, kokiais 

kriterijais vadovautis, kokius vertinimo metodus naudoti, kaip kiekybiškai įvertinti 

neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas fotografijos ir medijų studijų krypties reikalavimų 

požiūriu ir kt. Metodikoje taip pat pateikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 

kompetencijų vertinimo kriterijai, kurie užtikrina fotografijos technologijos studijų programos 

reikalavimų atitiktį.  

Kompetencijų pripažinimas yra padalytas į etapus, kuriuose yra sprendžiamos kiekvienam 

etapui skirtos užduotys vertintojams, konsultantams ir kandidatui. Vertinimo aiškumui užtikrinti 

kandidato pateikiami įrodymai yra vertinami pagal kompetencijas grindžiančias dalis – 

gebėjimus, žinias, supratimą ir vertybines nuostatas, t. y. įskaitoma ne jo patirtis, o 

neformaliuoju būdu įgyti mokymosi rezultatai, lyginat juos su oficialiai VTDK vykdoma 

akademine fotografijos technologijos programa ir jos studijų rezultatais. Todėl vertinimo 

komisija kompetencijų įrodymus vertina siekdama bendro sutarimo, remdamasi fotografijos 

technologijos studijų programos rezultatų reikalavimais. Kandidatui svarbu žinoti, kad bus 

vertinamos įrodytos kompetencijos ir pademonstruoti studijų rezultatai. Kompetencijų 

pripažinimo procesas yra baigiamas kreditų priskyrimu pagal įvertintus įrodymus. 

Neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas vertina kvalifikuoti vertintojai, kurie vadovaujasi 

patvirtintais tvarkos aprašais. Pakankamos kandidatų kompetencijos yra įvertinamos kreditais 

fotografijos technologijos studijų programoje taip, kad kandidatui būtų suprantama, kokia 

studijų dalis yra įvertinta. Studijų kreditų, suteiktų už kandidato neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytas kompetencijas, apimtis yra ne didesnė negu 75 procentai fotografijos 

technologijos studijų programos apimties. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo metodika parengta atsižvelgiant į vidinės 

kokybės užtikrinimo sistemą ir vertinimo procesui keliamus reikalavimus:  

 kandidatas prieš pateikdamas prašymą gauna visą reikiamą informaciją, susijusią su 

neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimu, kuri padeda  apsispręsti, ar 

pradėti procesą; 

 kandidatas gauna tinkamą paramą (konsultacijas) pasirengimo vertinimui procese;  

 kandidato vertinimas vykdomas nešališkai. 

Sprendimas dėl kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 

įvertinimo gali būti teigiamas, iš dalies teigiamas arba neigiamas. Pripažintos kompetencijos turi 

atitikti koleginio išsilavinimo kontekstą – turi būti išlaikomas patirties ir teorinių žinių balansas, 

o įgytas žinias ir gebėjimus kandidatas turi gebėti panaudoti naujame tolimesnių studijų 

kontekste. 
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1. NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMĄ 

REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI 

 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo pagal fotografijos technologijos 

(fotografijos ir medijų studijų krypties) studijų programą metodikoje apibrėžiami 

fotografijos technologijos studijų rezultatai, vertinimo procesas, vertinimo forma ir 

kriterijai. Šia metodika siekiama įvertinti asmens pasiekimus ir paskatinti jį siekti naujų 

kvalifikacijų. Fotografijos paslaugų, fotožurnalistikos, videooperatorinio meno, reklaminės 

fotografijos ir panašaus pobūdžio specialistai, anksčiau neįgiję aukštojo išsilavinimo, turi 

turėti galimybių dalyvauti nuoseklaus tęstinio mokymosi ar perkvalifikavimo studijose 

aukštosiose mokyklose, pripažįstant jų turimas žinias ir gebėjimus. Tai, ką darbdaviai laiko 

pakankamais kompetencijų įrodymais, gali būti pripažinta studijų programos dalies 

pasiekimais. 

Metodikos tikslas – metodologiškai pagrįsti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pasiekimų vertinimo procedūrą pagal fotografijos ir medijų studijų krypties fotografijos 

technologijos studijų programą. 

Fotografijos technologijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo 

metodika parengta vadovaujantis: 

1) ES teisiniais ir strateginiais dokumentais, reglamentuojančiais 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir 

pripažinimą: Europos užimtumo strategija (European Strategy for 

Employment, 1997), Bolonijos konvencija (Bologna Convention, 1999), 

Lisabonos konvencija (Lisbon Convention, 2000), Mokymosi visą 

gyvenimą memorandumu (A Memorandum on Lifelong Learning, 2001), 

Kopenhagos deklaracija (Copenhagen Declaration, 2002), Aukštojo 

mokslo ministrų konferencijos komunikatu (Bergenas, 2005), 

Nacionaline Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa; Europos 

komisijos 2012 m. rekomendacijomis „Dėl neformaliojo mokymosi ir 

savišvietos rezultatų patvirtinimo“; 

2) Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-

1281. Žin., 2009, Nr. 54-2140, 61, 101); 

3) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 

vertinimo pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“ (2010 m. gruodžio 15 d. Nr. V – 2319. Žin., 2010, Nr. 152 -

7763); 

4) 2009 m. mokslo ir studijų įstatymu; 

5) Kolegijos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais:  

 Statutu (patvirtintas 2012 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 855);  
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 Studijų nuostatais (patvirtinti Akademinės tarybos 2009 m. vasario 11 d. 

posėdyje protokolu Nr. 14-4; Akademinės tarybos 2013 m. sausio 31 d. 

posėdyje protokolu Nr. 14-1 patvirtinta nauja redakcija);  

 Studijų rezultatų vertinimo Kolegijoje tvarkos aprašu (patvirtintas 

Akademinės tarybos 2009 m. birželio 23 d. posėdyje, protokolo Nr. 14-6); 

 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašu (patvirtintas Akademinės tarybos 

2013 m. sausio 31 d. posėdyje, protokoloNr. 14-1). 

Šiuo metu Lietuvoje neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą ir 

pripažinimą reglamentuoja Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija (2004), 

atnaujintas LR Švietimo įstatymas (2011), LR Mokslo ir studijų įstatymas (2009), LR 

Profesinio mokymo įstatymas (2011), LR Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas 

(2010) ir kt.  
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2. VERTINAMO KANDIDATO CHARAKTERISTIKOS 

 

Kandidatas – asmuo, siekiantis, kad jo pasiekimai, įgyti mokantis neformaliai ir savaiminiu 

būdu, būtų pripažinti studijų rezultatais, ir pasirašęs su kolegija kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo studijų rezultatais sutartį.  

Neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos pripažinimo gali siekti kiekvienas asmuo, 

turintis įgytos kompetencijos įrodymų ir siekiantis jų pripažinimo. Tipiniu kandidatu yra 

laikomas asmuo, turintis atitinkamos darbo ar gyvenimo patirties, gebantis ją reflektuoti ir 

pateikti įgytas kompetencijas įrodančią informaciją
2
. 

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas  gali būti 

atliekamas kandidatams, kurie: 

 neturi aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba; 

 yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, tačiau dirba ne pagal suteiktą kvalifikaciją; 

 dėl įvairių priežasčių nutraukė studijas ir siekia jas baigti; 

 tam tikrą apibrėžtą laiką dirba toje srityje, kurios mokymosi pasiekimų įskaitymo 

studijų programoje siekia; 

 nedirba, yra registruoti arba neregistruoti teritorinėse darbo biržose (turi vidurinį 

išsilavinimą). 

Kandidatas turi teisę pateikti visus mokymosi pasiekimų, įgytų skirtingose aplinkose 

(darbovietėje, kursuose, stažuotėse, laisvalaikiu ir kt.), įrodymus. Mokymosi pasiekimų 

įrodymais gali tapti įvairūs dokumentai (darbdavio rekomendacija, komisijos atestacija, 

veiklos vertinimo posėdžių protokolai, vartotojų ar klientų atsiliepimai, gauti seminarų 

pažymėjimai ir kt.). Kandidatai savo nuožiūra gali pateikti papildomus dokumentus, 

patvirtinančius jų mokymosi pasiekimus (sertifikatai, pažymėjimai, publikacijos, 

pranešimai ir kt.). 

Sėkmingu kandidatu laikomas asmuo, turintis pakankamai patirties ir pateikiantis tinkamus 

tos patirties įrodymus. Kandidatas gali pademonstruoti neformaliuoju ir savaiminiu būdu 

įgytas kompetencijas suformuodamas aplanką (portfolio) arba laikydamas egzaminus. Apie 

tai plačiau – skyriuje „Vertinimo metodai“. 

                                                           
2 Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodologija / Gurskienė O., 

Jovaiša T., Petronienė O. ir kt. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinės komunikacijos 

institutas, 2011 
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3. NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO 

ETAPAI 

 

 

Vertinimo etapai, kurių laikomasi vertinant kandidato kompetencijas, aprašyti Vilniaus 

technologijų ir dizaino kolegijos Akademinės tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdyje 

patvirtintame Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo tvarkos apraše. Jame numatyti tokie neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo etapai: 

1. Informavimo etapas, skirtas kandidatui susipažinti su vertinimo procedūra. Kandidatas 

supažindinamas su vertinimo principais, vertinimo sąlygomis, galimais vertinimo 

rezultatais, individualius poreikius atitinkančiomis studijomis. Kandidatas apsisprendžia 

dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo procedūroje. Jis teikia prašymą Kolegijos direktoriui (žr. 1 priedą). 

Informavimo etape kandidatas apsisprendžia dalyvauti arba nedalyvauti įgytų kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo procedūroje, ar pasirengimą įvertinimui jis įveiks vienas, 

savarankiškai, ar jam reikės konsultanto pagalbos. 

2. Konsultavimas – tai procesas, per kurį kandidatui padedama pasirengti vertinimo 

procedūrai. 

2.1. Kandidatui skiriama pirminė konsultacija, o kitos konsultacijos skiriamos pagal poreikį 

per semestrą. Sudaromas konsultacijų grafikas (žr. 2 priedą). Katedros vedėjas 

(konsultantas) konsultuoja kandidatą, kaip parengti kompetencijų aplanką, tikrina jo turinį, 

teikia egzaminui laikyti reikalingą informaciją.  

Šiame etape kandidatas sužino, kokiais kriterijais vadovaujantis bus vertinamos jo 

kompetencijos. 

2.2. Konsultantas – tiesiogiai su kandidatu bendraujantis darbuotojas, kuris padeda jam 

susipažinti su vertinimo procedūromis ir reikalavimais, teikia paramą per konsultacijas
3
. 

Vis dėlto konsultantas negali primesti kandidatui savo sprendimo dėl vertinimo procedūrai 

pateikiamų įrodymų atrankos, jis tik nukreipia, visapusiškai išaiškina vertinimo procedūrą, 

teikia detalią informaciją apie kandidato pasiekimus ir tobulėjimo galimybes.   

2.3. Konsultavimas gali būti individualus ir grupinis. Vienai konsultacijai skiriama ne 

mažiau kaip l akademinė valanda. 

3. Kompetencijų vertinimo etape analizuojami kandidato įgytų kompetencijų įrodymai ir 

lyginama, ar jos atitinka studijų rezultatus, apibrėžtus fotografijos technologijos studijų 

programoje. 

3.1. Kompetencijų vertinimą vykdo fakulteto dekano teikimu, direktoriaus įsakymu 

sudaryta kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija (žr. 3 priedą). Taip pat gali būti 

organizuojamas egzaminas. Analizuojami kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

                                                           
3 Kandidato (siekiančio įvertinti neformaliai ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas) parankinė 

knyga.- Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Kompetencijų centras, 2008 
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sistemoje įgytų kompetencijų įrodymai. Nustatoma kandidato neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytų kompetencijų ir studijų rezultatų atitiktis bei šios atitikties apimtis. 

3.2. Jei kompetencijų aplanke duomenys tik iš dalies pagrindžia turimų kompetencijų 

atitiktį dalyko studijų programos ar jos dalies reikalavimams, kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo komisija nusprendžia, kas bus vertinama papildomai ir kokie metodai bus 

naudojami; jei iškyla būtinybė – skiria papildomą laiką pasirengimui, skiria vertinimo datą 

ir apie tai informuoja kandidatą.  

Kandidatas, siekiantis akademinių kreditų už savarankišką mokymąsi įvairioje aplinkoje, 

turi tiksliai žinoti, kokie tikslai keliami besimokantiems pagal elektros ir automatikos 

inžinerijos programą ir kokių mokymosi rezultatų galima pasiekti mokantis formaliuoju 

būdu, kas bus vertinama, kokie vertinimo kriterijai bus taikomi, kokie vertinimo metodai 

bus naudojami. 

4. Sprendimo priėmimas (įvertinimas): 

4.1. Sprendimą dėl pripažįstamų kandidato kompetencijų ir (arba) įskaitomų studijų dalykų 

ar modulių priima kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija. Nustatoma, ar pakanka 

kandidato pateiktų įrodymų pagrįsti jo įgytas kompetencijas ir (arba) kurie studijų dalykai 

ar moduliai yra įskaitomi.  

4.2. Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija nustato kandidato neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų ir studijų rezultatų atitiktį bei šios 

atitikties apimtį. Vertinama 10 balų sistemoje. 

4.3. Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija vertinimo išvadas ir siūlymus dėl 

pripažinimo fiksuoja protokole ir kompetencijų vertinimo komisijos išvadų kortelėje ir 

teikia Kolegijos atitinkamo fakulteto dekanui arba jo įgaliotam atstovui juos tvirtinti. 

Sprendimas dėl kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 

įvertinimo gali būti teigiamas, iš dalies teigiamas arba neigiamas: 

1) priėmus teigiamą sprendimą, kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytos kompetencijos patvirtinamos atitinkamu dokumentu, o jei kandidatas 

siekia įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją, suteikiamas tam tikras studijų kreditų skaičius ir 

įskaitomi tam tikri studijų dalykai ar moduliai; 

2) priėmus iš dalies teigiamą sprendimą, kandidatui suteikiama galimybė per 

nustatytą laiką pateikti papildomus kompetencijų įrodymus ir (arba) kandidato 

kompetencijos vertinamos papildomais metodais (testas, kompetencijų demonstravimas, 

individualus studijų projektas); 

3) priėmus neigiamą sprendimą, kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytos kompetencijos nėra pripažįstamos lygiavertėmis atitinkamos studijų 

programos reikalavimams. 

 

Vertinimo įforminimas 

Kaip minėta, kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija savo išvadas dėl 

kompetencijų vertinimo ir / ar įskaitymo įrašo nustatytos formos kompetencijų įvertinimo ir 

dalykų įskaitymo kortelėje (5 priedas) ir kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisijos 

išvadų kortelėje (6 priedas), pridedami kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisijos 

narių vertinimo metu užpildyti ir pasirašyti dokumentai (protokolas, kandidato 
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kompetencijų įrodymų aplankas, egzamino rezultatai, užpildyti testai ir kt.) ir perduodami 

atitinkamo fakulteto dekanui. 

Dalykų pavadinimai, įvertinimai, kiti duomenys, susiję su studijų rezultatų įskaitymu, į 

diplomo priedą (priedėlį) ar akademinę pažymą įrašomi lietuvių kalba. 

Jei kandidatas nutraukia studijas ar pageidauja studijuoti kitas Kolegijoje vykdomas studijų 

programas, jam išduodamas pažymėjimas, kuriame nurodomos pripažintos kompetencijos. 
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4. STUDIJŲ PROGRAMOS IR DALYKŲ REZULTATŲ SĄSAJOS 

 

Studijų programos rezultatai apibūdina fotografo profesinei veiklai būtinas žinias, 

praktinius ir perkeliamuosius gebėjimus, kurie yra pasiekiami įgyvendinus programos tikslą 

– suteikti studentams žinių, gebėjimų ir įgūdžių, formuojančių galimybę kūrybiškai ir 

profesionaliai dirbti fotografijos srityje. 

Studijų programos rezultatai atitinka koleginio išsilavinimo pirmos pakopos sudėtingumo 

lygį ir yra orientuoti į specialistų parengimą praktinei veiklai. Studijų programos rezultatų 

sudėtingumo lygis atitinka Europos nacionalinėje kvalifikacijų sandaroje aprašytus V lygio 

kvalifikacinius reikalavimus. Formuluojant siekiamus programos rezultatus, buvo 

vadovaujamasi Dublino aprašų kompetencijų tipologija, įvertinant studijų rezultatų 

pasiekiamumą ir išmatuojamumą. 

Studijų programos ir dalykų rezultatai yra glaudžiai susiję, jų sąsajos atsispindi 1 lentelėje 

(lentelėje pateikiami tik tie dalykai, kuriuos planuojama įskaityti vertinant kandidato 

kompetencijas. Apie įskaitomus dalykus plačiau – skyriuje „Kriterinis vertinimas“. Visa 

studijų programos ir dalykų (modulių) rezultatų sąsajų lentelė pateikiama 7 priede). 

 

1 lentelė. Studijų programos ir studijų dalykų (modulių) sąsajos 

STUDIJŲ REZULTATAS: žinoti fizikos ir chemijos procesus, kuriais grindžiamos 

fotografijos technologijos. 

Studijų dalykai 

(moduliai) 

Dalyko rezultatas Dalyko turinys (temos) 

Pažintinė praktika  

3 kreditai 

 

Gebės paruošti 

fotografinius tirpalus 

juodai baltų fotografinių 

medžiagų apdorojimui. 

Fotografinių tirpalų 

paruošimas.  

 

Gebės naudotis 

fotolaboratorijos įranga, 

skirta juodai baltų 

fotomedžiagų apdorojimui. 

Negatyvinių juodai baltų 

fotomedžiagų apdorojimas.  

Pozityvinių juodai baltų 

fotomedžiagų apdorojimas. 

Gebės ryškinti negatyvines 

ir pozityvines juodai baltas 

fotomedžiagas, spausdinti 

juodai baltas nuotraukas 

rankiniu būdu. 

Negatyvinių juodai baltų 

fotomedžiagų apdorojimas.  

Pozityvinių juodai baltų 

fotomedžiagų apdorojimas. 

Ryškumo zona. 

Susipažins su 

pagrindinėmis fotoaparato 

ir objektyvų 

charakteristikomis. 

Objekto fotografavimas 

skirtingo židinio nuotolio 

objektyvais. Proporcijų tarp 

objektų perteikimas. 

Judesio fotografavimas. 

Įvairių objektų 
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fotografavimas. 

Ataskaitos parengimas. 

Taikomoji fizika 

3 kreditai 

 

Įgis optikos ir 

elektrotechnikos teorinius 

pagrindus. 

Banginės šviesos savybės: 

interferencija, difrakcija, 

poliarizacija. Kvantinės 

šviesos savybės. Absoliučiai 

juodas kūnas ir jo 

svarbiausios charakteristikos.  

Elektros gamyba ir jos 

perdavimas vartotojui. 

Nuolatinės srovės grandinės. 

Elektriniai matavimai. 

Transformatoriai. Nuolatinės 

ir kintamosios srovės 

mašinos. Kintamoji srovė. 

Trifazė srovė. 

Gebės pritaikyti 

geometrinės optikos dėsnių 

žinias nagrinėdamas 

fotografinio vaizdo 

susidarymą ir atlikti optinių 

aberacijų analizę. 

Pagrindiniai geometrinės 

optikos dėsniai ir vaizdų 

susidarymas optinėse 

sistemose. Optinių sistemų 

aberacijos. Akis – optinė 

sistema. 

Gebės pritaikyti fizinės 

optikos žinias, parinkdamas 

fotografinę optiką, optinius 

priedus ir apšvietimo 

įrangą. 

Pagrindiniai fotometriniai 

dydžiai fotografijoje ir jų 

matavimas. Šviesos šaltiniai 

ir apšvietimo įrengimai 

fotografijoje. 

Gebės analizuoti 

fotografinės įrangos 

fizikines savybes. 

Pagrindiniai geometrinės 

optikos dėsniai ir vaizdų 

susidarymas optinėse 

sistemose. Puslaidininkiniai 

prietaisai. 

Išmanys fotografijoje 

naudojamų elektros 

prietaisų veikimo 

principus ir gebės saugiai 

naudotis fotografine 

įranga. 

Fotoefektas ir jo 

panaudojimas fotografijoje. 

Fotoelektroniniai prietaisai. 

Puslaidininkiniai prietaisai. 

Fotoprocesų teorija 

9 kreditai 

 

Supras vaizdo sudarymo 

mechanizmus tradiciniuose 

ir šiuolaikiniuose 

fotografiniuose 

procesuose. 

Šiuolaikinis fotografinis 

procesas. 

Fotoprocesų fizika ir chemija. 

 

Gebės skirti fotografinių Šiuolaikinis fotografinis 
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medžiagų asortimentą, jų 

gaminimo ir apdorojimo 

technologijas. 

procesas. 

Fotografinių procesų ir 

fotomedžiagų technologijos. 

Fotoprocesų fizika ir chemija. 

Nespalvotų negatyvinių 

fotomedžiagų metrologija. 

Nespalvotų pozityvinių 

fotomedžiagų metrologija. 

Spalvotas negatyvinis 

procesas.  

Spalvotas pozityvinis 

procesas. 

Šiuolaikinių spalvotų 

fotomedžiagų asortimentas. 

Gebės savarankiškai 

parinkti fotomedžiagas 

įvairiems fotografiniams 

procesams ir įvertinti jų 

fotografinius parametrus. 

Šiuolaikinis fotografinis 

procesas. 

Fotografinių procesų ir 

fotomedžiagų technologijos. 

Nespalvotų negatyvinių 

fotomedžiagų metrologija. 

Nespalvotų pozityvinių 

fotomedžiagų metrologija. 

Tonų atgaminimo teorija.  

Fotografija be sidabro druskų. 

Gebės parinkti geriausias 

fotografavimo arba 

kopijavimo sąlygas bei šių 

medžiagų apdorojimo 

technologijas 

Šiuolaikinis fotografinis 

procesas. 

Fotografinių procesų ir 

fotomedžiagų technologijos. 

Nespalvotų negatyvinių 

fotomedžiagų metrologija. 

Nespalvotų pozityvinių 

fotomedžiagų metrologija. 

Spalvotas negatyvinis 

procesas.  

Spalvotas pozityvinis 

procesas. 

Tonų atgaminimo teorija.  

Fotografija be sidabro druskų. 

Gebės nustatyti 

fotografinio vaizdo 

Šiuolaikinis fotografinis 

procesas. 
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defektus ir galimo broko 

priežastis. 

Fotoprocesų fizika ir chemija. 

Fotomedžiagų gamybos 

technologija. 

Spalvotas negatyvinis 

procesas.  

Spalvotas pozityvinis 

procesas. 

Tonų atgaminimo teorija.  

Gebės išmatuoti negatyvų 

optinį tankį. 

Nespalvotų negatyvinių 

fotomedžiagų metrologija. 

Spalvotas negatyvinis 

procesas.  

Gebės skaityti 

sensitogramas ir pagal jas 

charakterizuoti 

fotomedžiagas. 

Nespalvotų negatyvinių 

fotomedžiagų metrologija. 

Spalvotas negatyvinis 

procesas.  

Gebės įvertinti ekspoziciją 

ir paveikti galutinį 

ekspozicinį rezultatą 

laboratoriniu būdu. 

Fotografinių procesų ir 

fotomedžiagų technologijos. 

Nespalvotų pozityvinių 

fotomedžiagų metrologija. 

Spalvotas pozityvinis 

procesas. 

Tonų atgaminimo teorija.  

Fotografija be sidabro druskų. 

Spalvotoji fotografija 

6  kreditai 

Gebės taikyti spalvotyros 

žinias fotografavimo 

procese. 

Spalvotyros pagrindai.  

Spalvų charakteristika.  

Spalvų derinimas panašumo 

ir kontrasto principais.  

Kontrastų įvairovė.  

Spalvų koloritas. 

Naudodamasis tirpalinės 

laboratorijos įranga gebės 

atspausdinti spalvotas 

fotonuotraukas. 

Spalvų korekcija adityviuoju 

ir subtrakyviuoju būdu. 

Spalvotų medžiagų 

apdorojimo būdai: 

negatyvinis, pozityvinis, 

inversinis procesai. 

Gebės valdyti skaitmeninę 

mini fotolaboratoriją. 

Spalvotų nuotraukų 

spausdinimo būdai 

minilaboratorijose. 

Gebės valdyti įvairią Fotonuotraukų spausdinimas 
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spalvotų nuotraukų 

spausdinimo techniką. 

sausu ir šlapiu būdu. 

Minilaboratorijų techninių 

parametrų analizė. 

Gebės nustatyti nuotraukų 

kokybę. 

Spalvotų procesų broko 

analizė, spalvotų negatyvų, 

pozityvų ir skaidrių kokybės 

analizė. 

STUDIJŲ REZULTATAS: profesionaliai taikyti fotografijos ir filmavimo įrangos 

galimybes bei apšvietimo metodiką 

Studijų dalykai 

(moduliai) 

Dalyko rezultatas Dalyko turinys (temos) 

Fotoaparatūra ir įrengimai 

3 kreditai 

Gebės naudotis įvairių 

konstrukcijų foto aparatais 

ir jų priedais. 

Fotoaparatų konstrukcinės 

ypatybės. 

Gebės pasirinkti  įrangą 

fotografinių užduočių 

sprendimui. 

Fotografiniai objektyvai. 

Foto-optiniai priedai. 

Skaitmeniniai fotoaparatai. 

Gebės įsigilinti užsakovų 

ir vartotojų poreikius ir 

kokybiškai atlikti 

užsakymus. 

Portatyvinė ir stacionarinė 

apšvietimo įranga. 

Gebės įvertinti techninių ir 

technologinių žinių svarbą. 

Fotografinės technikos 

vystymasis. 

Filmavimo pagrindai 

3 kreditai 

 

Išmanys kino ir vaizdo 

žanrų įvairovę. 

Kinematografo atsiradimas. 

Kino ir televizijos raida. 

Animacinis kinas. 

Kinas ir televizija. 

Mokės taikyti filmavimo 

aparatų veikimo principus 

ir galimybes. 

Filmavimo technika. 

Gebės taikyti ir kūrybiškai 

taikys filmavimo ir 

montavimo metodiką. 

Filmavimo metodika  

Filmavimo stilistika.  

Montažas. 

Gebės sukurti 

trumpametražį filmą nuo 

idėjos pasirinkimo iki 

galutinio produkto 

pateikimo klientui. 

Scenarijus. 

Garsas kine ir televizijoje. 

Apšvietimo praktika 

6 kreditai 

Gebės naudotis apšvietimo 

įranga. 

Dirbtinio apšvietimo 

metodika. 

Skirtingų šviesos valdymo 
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 priemonių naudojimas. 

Papildomų apšvietimo 

priemonių taikymas 

fotografuojant natūroje. 

Portreto fotografavimas 

studijoje. 

Filmuojamo objekto 

apšvietimo metodika. 

Gebės pasirinkti 

apšvietimo įrangą. 

Dirbtinio apšvietimo 

metodika. 

Papildomų apšvietimo 

priemonių taikymas 

fotografuojant natūroje. 

Portreto fotografavimas 

studijoje. 

Filmuojamo objekto 

apšvietimo metodika. 

Mokės tinkamai parinkti 

apšvietimą kiekvienam 

fotografavimo atvejui. 

Apšvietimo spektrinės 

charakteristikos. 

Skirtingų šviesos valdymo 

priemonių naudojimas. 

Fotografavimas nuolatinio 

apšvietimo šviesoje.  

Fotografavimas impulsinio 

apšvietimo šviesoje. 

Daiktų paviršiaus apšvietimo 

metodika. 

Papildomų apšvietimo 

priemonių taikymas 

fotografuojant natūroje. 

Portreto fotografavimas lauke 

įvairiose pozicijose saulės 

atžvilgiu. 

Portreto fotografavimas 

studijoje. 

Gebės taikyti papildomas 

apšvietimo priemones 

(atšvaitus, difuzorius). 

Skirtingų šviesos valdymo 

priemonių naudojimas. 

Fotografavimas nuolatinio 

apšvietimo šviesoje.  

Fotografavimas impulsinio 

apšvietimo šviesoje. 
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Daiktų paviršiaus apšvietimo 

metodika. 

Papildomų apšvietimo 

priemonių taikymas 

fotografuojant natūroje. 

Portreto fotografavimas 

studijoje. 

Filmuojamo objekto 

apšvietimo metodika. 

Analizuos įvairius 

apšvietimo efektus, šviesos 

šaltinių spektrinę sudėtį. 

Dirbtinio apšvietimo 

metodika. 

Apšvietimo spektrinės 

charakteristikos. 

Fotografavimas impulsinio 

apšvietimo šviesoje. 

Daiktų paviršiaus apšvietimo 

metodika. 

Portreto fotografavimas 

studijoje. 

Filmuojamo objekto 

apšvietimo metodika. 

Praktikos ataskaitos 

pristatymas ir gynimas. 

Derins skirtingos 

spektrinės sudėties šviesos 

šaltinius. 

Dirbtinio apšvietimo 

metodika. 

Apšvietimo spektrinės 

charakteristikos. 

Fotografavimas impulsinio 

apšvietimo šviesoje. 

Gebės pasitelkdamas 

šviesą atskleisti 

fotografuojamo objekto 

esmę. 

Dirbtinio apšvietimo 

metodika. 

Skirtingų šviesos valdymo 

priemonių naudojimas. 

Fotografavimas nuolatinio 

apšvietimo šviesoje.  

Fotografavimas impulsinio 

apšvietimo šviesoje. 

Daiktų paviršiaus apšvietimo 

metodika. 

Portreto fotografavimas 

studijoje. 



19 

Filmuojamo objekto 

apšvietimo metodika. 

Specialiosios 

fotografavimo 

technologijos 

6 kreditai 

Orientuosis naujausiose 

fotografijos 

technologijose. 

Įvadas į skaitmenines 

technologijas. 

Skaitmeninės grafikos vaizdų 

kodavimo būdai. 

Gebės analizuoti 

skaitmeninių įrengimų 

parametrus. 

Vaizdo taškai, skiriamoji 

geba, spalvinis gylis. 

Atminties kortelės. 

Mokės valdyti 

skaitmeniniam 

fotografavimui ir 

filmavimui naudojamus 

įrengimus. 

Skaitmeninės filmavimo 

technologijos. 

Makrofotografavimas. 

Mikrofotografavimas. Stereo 

fotografavimas. 

Gebės spausdinti, įvertinti, 

archyvuoti fotonuotraukas 

ir teikti fotografines 

paslaugas. 

Skenavimo įrenginiai. 

Spausdinimo įrenginiai. 

Skaitmeninių laboratorijų 

darbo principai.  

Gebės visapusiškai 

įvertinti techninius 

fotografavimo parametrus. 

Skaitmeninių ir tradicinių 

laboratorijų privalumai, 

trūkumai, esminiai skirtumai. 

STUDIJŲ REZULTATAS: profesionaliai taikyti meninės kūrybos principus darbo 

procese 

Studijų dalykai 

(moduliai) 

Dalyko rezultatas Dalyko turinys (temos) 

Dizaino pagrindai 

6 kreditai 

 

Gebės tinkamai taikyti 

pagrindinius kompozicijos 

principus. 

Pagrindiniai kompozicijos 

principai. Linija, taškas, 

dėmė. Statika, dinamika. 

Erdvė, plokštuma. Simetrija, 

asimetrija. Centrinė, 

frontalinė, diagonalinė 

kompozicija. Uždaroji, 

atviroji kompozicija. 

Gebės tinkamai taikyti 

aukso pjūvio proporcijas. 

Aukso pjūvio proporcija ir jos 

taikymas tapyboje ir dizaine. 

Gebės tinkamai parinkti 

spalvas, sukurti 

harmoningas spalvines 

kompozicijas.   

Spalvų ratas. Kontrastas, 

niuansas. Simultaninis 

kontrastas. Achromatinės ir 

monochrominės spalvos. 

Dviejų, trijų ir keturių spalvų 

tarpusavio derinimas. 

Gebės tinkamai parinkti Pagrindiniai šriftų tipai. 

Pagrindiniai šrifto rašymo 
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šriftą ir jį sukomponuoti. principai. Kaligrafija. 

Gebės tinkamai stilizuoti 

gamtinius ir buitinius 

objektus. 

Bionika. Gamtinių ir buitinių 

objektų stilizavimas. 

Gebės tinkamai stilizuoti 

gamtinius ir buitinius 

objektus. 

Bionika. Gamtinių ir buitinių 

objektų stilizavimas 

perteikiant savybes: sunkus-

lengvas, kietas- minkštas, 

plokščias-tūrinis. 

Gebės tinkamai perteikti 

geometrinių ir buitinių 

objektų formą. 

Geometrinių figūrų piešimas 

perteikiant formą. 

Gebės tinkamai perteikti 

buitinių objektų 

medžiagiškumą. 

Draperijos ir skaidraus 

maišelio su objektais 

piešimas perteikiant 

medžiagiškumą. 

Gebės tinkamai atskleisti 

objektų proporcijas. 

Kelių objektų piešimas 

perteikiant proporcijas, formą 

ir medžiagiškumą. 

Kompozicija 

8 kreditai 

 

Gebės nustatyti 

fotografavimo nuotolį ir 

kryptį. 

Planų pasirinkimas 

komponuojant. 

Daugiaplaniškumas 

fotografuojant žmones.  

Bendro, vidutinio, stambaus 

plano pritaikymas.  

Aukso pjūvis ir jo taikymas 

fotografijoje. 

Aukso pjūvio taikymas 

žmogaus ir kitų objektų 

fotografavime. 

Gebės pasirinkti tinkamą 

aukštį ir rakursą. 

Aukšto ir žemo horizonto 

pasirinkimas. Rakurso 

pasirinkimas iš neįprastai 

aukšto ir žemo rakurso.  

Gebės sukurti gylį 

dvimatėje plokštumoje.  

Perspektyvų rūšys.  

Linijinių perspektyvų 

pritaikymas.  

Toninės perspektyvos 

pritaikymas. 

Gebės sukurti nuotraukos 

akcentą. 

Nuotraukos akcento kūrimas: 

šviesos akcentas, optinis 

akcentas, kadro 

komponavimo būdu sukurtas 

akcentas. 
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Gebės sukurti dinamiką. Dinamikos vaizdavimas 

fotografijoje.  

Objektas „suteptas“, fonas 

ryškus; fonas „suteptas“, 

objektas ryškus; fonas ir 

objektai ryškūs. 

Gebės sukurti kompoziciją 

iš daiktų. 

Natiurmorto kūrimas pagal 

pasirinktą temą.  

Daiktų sukomponavimas, 

temos atskleidimas. 

Gebės išskirti daiktų 

kompoziciją iš aplinkos. 

Natiurmorto fotografavimas 

natūralioje aplinkoje.  

Objektų harmoningos 

kompozicijos ieškojimas 

buitinėje aplinkoje. 

Gebės perteikti objektų 

savybes. 

Skirtingų medžiagų objektų 

komponavimas kadre, 

perteikiant medžiagiškumą ir 

tarpusavio išsidėstymo 

harmoniją.  

Kompiuterinė grafika 

6 kreditai 

 

Gebės pasirinkti 

tinkamiausią būdą vaizdo 

koregavimui arba 

redagavimui. 

Photoshop programos 

koregavimo instrumentai ir 

galimybės. 

Gebės pasiekti 

maksimaliausią rezultatą 

mažiausiomis kompiuterio 

ir operatoriaus energijos 

sąnaudomis. 

Koreguotino fragmento 

išskyrimas. 

 

Gebės kurti montažines 

kompozicijas.  

Vaizdo koregavimas / 

redagavimas sluoksniais.  

Gebės atlikti spalvų, 

kompozicijos, ryškumo ir 

kt. elementų korekciją, 

retušuoti ir restauruoti 

nuotraukas. 

Spalvos nustatymas ir 

koregavimas. 

Spalvų analizė kreivėmis. 

Senovinės nuotraukos 

restauravimas. 

Vaizdo koregavimas filtrais. 

Kūrybinė praktika (1 ir 2) 

6 kreditai 

Gebės interpretuoti ir 

vizualiai perteikti temą ar 

autorinę koncepciją. 

Nuotaika ir tema.   

Gebės taikyti formalius 

raiškos būdus meninei 

Kompozicija ir spalva.  
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idėjai realizuoti. Siužetas.   

Gebės naudoti reportažinį 

ir studijinį darbo metodus 

temai atskleisti. 

Etnografinės temos 

interpretacija.  

Temos apibendrinimas.   

Žmogus fotografijoje. 

Gebės parengti parodą ir 

apipavidalinti ekspoziciją. 

Darbų pristatymas ir 

parengimas ekspozicijai. 

STUDIJŲ REZULTATAS: objektyviai fiksuoti įvykius, taikant įvairius fotografavimo 

metodus 

Studijų dalykai 

(moduliai) 

Dalyko rezultatas Dalyko turinys (temos) 

Fotografavimo metodai 

10 kreditų 

Gebės tinkamai nusistatyti 

parametrus 

fotografuodamas gamtos ir 

urbanistinį peizažą.  

Fototechnikos pasirinkimas 

fotografuojant peizažus. 

Parametrų pasirinkimas 

fotografuojant peizažus. 

Gebės tinkamai pasirinkti 

apšvietimą 

fotografuodamas peizažą ir 

architektūrą. 

Tinkamas apšvietimo 

pasirinkimas fotografuojant 

peizažą ir architektūrą. 

Gebės tinkamai pasirinkti 

žiūrėjimo kampą (rakursą) 

fotografuodamas peizažą ir 

architektūrą   

Rakurso pasirinkimas. 

Pagrindinių kompozicijos 

principų taikymas 

fotografuojant architektūrą. 

Linija, dėmė, simetrija, 

asimetrija architektūroje.  

Smulkiosios ir stambiosios 

architektūros ritmas. 

Gebės tinkamai perteikti 

statinių struktūrines 

savybes. 

Apšvietimo, rakurso, 

parametrų pasirinkimas 

perteikiant architektūros 

struktūrines savybes. 

Gebės tinkamai 

fragmentuoti architektūros 

detales. 

Fragmentų komponavimas, 

architektūrinių detalių 

perteikimas. 

Gebės atrasti harmoningus 

spalvinius derinius peizažo 

ir architektūros 

fotografavime. 

Spalva ir koloritas 

architektūros ir peizažo 

fotografavime. Kontrastai ir 

niuansai.  

Koloritas. 

Gebės tinkamai taikyti 

natūralų ir dirbtinį 

Interjero fotografavimas prie 

įvairaus apšvietimo, 
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apšvietimus interjero 

fotografavime. 

perteikiant interjero gylį ir 

objektų formą. 

Gebės tinkamai taikyti 

panoraminį fotografavimą 

gamtos ir urbanistinio 

peizažo fotografavime. 

Panoraminis fotografijų 

jungimas fotografuojant 

gamtos ar urbanistinį peizažą. 

Gebės valdyti šiuolaikinę 

apšvietimo ir 

fotografavimo techniką. 

Apšvietimo technikos  

valdymas, optikos ir 

fotoaparatūros taikymas. 

Natiurmorto fotografavimas 

Objektų fotografavimui 

atranka, apšvietimo 

išdėstymas, ekspozicijos 

parinkimas. Medžiagiškumo  

perteikimas natiurmorte. 

Įsisavins fotografinės  

aparatūros panaudojimo ir 

apšvietimo metodiką. 

Apšvietimo metodikos 

taikymas fotografuojant 

įvairios tematikos portretus. 

Įsisavins techninius ir 

meninius fotografavimo 

principus. 

Portreto plano parinkimas 

atsižvelgiant į žmogaus 

proporcijų linijas.  

Įvairaus plano portretų 

fotografavimo ypatumai. 

Drabužių, šukuosenos, 

manikiūro reikšmė, aplinka, 

kurioje fotografuojamas 

modelis. 

Gebės analizuoti pasiektus 

rezultatus techninių ir 

meninių sprendimų 

tinkamumo požiūriu. 

Kompozicijos dėsnių ir 

kompozicijos priemonių 

taikymas fotografuojant 

portretą 

STUDIJŲ REZULTATAS: žinoti įvairių epochų ir šiuolaikinį kultūros kontekstą 

Studijų dalykai 

(moduliai) 

Dalyko rezultatas Dalyko turinys (temos) 

Kultūrologija 

5 kreditai 

Gebės įvardyti 

svarbiausius pasaulinės 

kultūros raidos aspektus ir 

juos atspindinčius 

žmogaus kūrybinės raiškos 

pavyzdžius. 

Senųjų kultūrų palikimas.  

Baltų kultūros gimimas ir 

sklaida.  

Antika – Europos kultūros 

lopšys.  

Ankstyvosios krikščionybės 

kultūros susiformavimo 

prielaidos. Bizantijos kultūra. 
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Islamo kultūros ypatumai.  

Vakarų Europos viduramžių 

krikščioniškosios kultūros 

raida. Pokyčiai kultūroje: 

Naujųjų laikų kultūros 

įvairiapusiškumas. 

Renesanso fenomenas: jo 

kultūriniai pasiekimai ir 

prieštaravimai. 

Baroko ir klasicizmo 

kultūriniai prieštaravimai, 

realizmo tendencijos. 

XVIII a. kultūra: žaismė ir 

švietimas. 

XIX a. kultūrinė įvairovė.  

XX a. kultūros ir meninės 

kūrybos problemos. 

Šiuolaikinė kultūra: 

svarbiausios koncepcijos, 

požiūriai ir kryptys. 

Gebės skirti istorinių 

laikotarpių kultūrinę terpę, 

atpažinti saugotinas 

kultūros paveldo vertybes, 

analizuoti kultūriniams 

laikotarpiams būdingus 

ypatumus. 

Senųjų kultūrų palikimas.  

Baltų kultūros gimimas ir 

sklaida.  

Antika – Europos kultūros 

lopšys.  

Bizantijos kultūra. Islamo 

kultūros ypatumai. Vakarų 

Europos viduramžių 

krikščioniškosios kultūros 

raida. Renesanso fenomenas: 

jo kultūriniai pasiekimai ir 

prieštaravimai. Baroko ir 

klasicizmo kultūriniai 

prieštaravimai, realizmo 

tendencijos. XVIII a. kultūra: 

žaismė ir švietimas. XIX a. 

kultūrinė įvairovė. 

Šiuolaikinė kultūra: 

svarbiausios koncepcijos, 

požiūriai ir kryptys. 

Gebės atsirinkti naujausią 

informaciją, skirtą kultūros 

probleminiams 

Kultūros samprata ir ištakos. 

Kultūrologijos 

charakteristika. Senųjų 
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klausimams analizuoti. kultūrų palikimas (potemės 

„Senovės žydų kultūra“, 

„Afrikos kultūra“). Islamo 

kultūros ypatumai. XX a. 

kultūros ir meninės kūrybos 

problemos. Šiuolaikinė 

kultūra: svarbiausios 

koncepcijos, požiūriai ir 

kryptys. 

Gebės savitai interpretuoti 

kultūrinius reiškinius ir 

objektus fotografijoje. 

Kursinis darbas-projektas: 

Kultūrinių reiškinių analizė ir 

interpretacija fotografijoje. 

Moderniojo meno istorija 

4 kreditai 

 

Gebės nustatyti aptariamo 

laikotarpio dailės ryšį, 

sąveiką su kitomis meno 

rūšimis – fotografija, kinu, 

dizainu – pasaulinio meno 

proceso eigoje. 

Įvadas.  

Modernizmo formavimosi 

prielaidos.  

XX a. antrosios pusės dailė. 

 

Gebės apibrėžti 

šiuolaikinio meno kilmę, 

ją skatinusius socialinius 

veiksnius, reikšmę bei 

uždavinius visuomenėje. 

XX a. pabaigos dailė. 

 

Gebės vertinti šiuolaikinės 

Lietuvos dailės padėtį, jos 

sąsajas su pasaulinėmis 

tendencijomis. 

XX a. Lietuvos dailė 

Fotografijos istorija 

3 kreditai 

 

Gebės analizuoti 

šiuolaikinės kultūros raidą. 

Įvadas  

 

Gebės įvertinti fotografijos 

vietą šiuolaikinėje 

kultūroje. 

Mokslo ir technikos 

pasiekimų reikšmė 

fotografijos atsiradimui ir 

raidai XIX a.  

Gebės nustatyti dailės ir 

fotografijos ryšį bei jų 

tarpusavio sąveiką 

modernizmo ir 

postmodernizmo periodais. 

Fotografija modernizmo 

periodu.  

„Gryno kadro“ estetika XX a. 

pirmos pusės fotografijoje.  

Fotografija tarpkultūrinėje 

postmodernizmo terpėje. 

Gebės įvertinti 

šiuolaikinės Lietuvos 

fotografijos padėtį, jos 

sąsajas su pasaulinėmis 

Lietuvos fotografijos istorija. 
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tendencijomis; fotografijos 

istoriją (personalijas, 

stilius, išraiškos formas). 

Gebės  įvertinti 

dokumentalumą kaip 

fotografijos ypatumą, 

skiriantį jį nuo kitų 

vizualinės kūrybos sričių. 

Dokumentikos 

konceptualizacija XX a. 

antroje pusėje.   

Stilius ir dokumentalumas. 

Filosofija 

3 kreditai 

Gebės kūrybiškai mąstyti, 

kritiškai vertinti 

informaciją apie gamtą, 

žmogų, visuomenę 

remdamasis praeities 

mąstytojų patyrimu. 

Įvadas. 

Metafizika ir gnoseologija. 

Etika. 

Žmogaus problema 

(filosofinė antropologija). 

Gebės integruoti įvairių 

sričių žinių visumą į 

žmogaus pasaulėžiūrą, 

kaupti intelektinę patirtį. 

Seminarai: 1) ką nagrinėja 

filosofija?  2) filosofija ir 

kultūra. Filosofijos ir mokslo 

santykis; 3) Platono ir 

Aristotelio būties sampratos, 

būties problema moderniojoje 

filosofijoje; 4) tiesos 

problema.  Racionalistų ir 

empirikų ginčas dėl mokslo 

metodo; 5) epikūrizmas, 

stoicizmas, krikščioniškoji 

etika; 6) dabarties moralės 

filosofijos kryptys: 

deontologija ir teleologija. 

Utilitarizmas. Etikos 

globalinės problemos; 7) 

žmogaus problema; 8) 

pagrindinės žmogaus 

koncepcijos. 

STUDIJŲ REZULTATAS: Rinkti informaciją ir įvertinti fotografijos verslo aplinkybes 

bei tendencijas. 

Studijų dalykai 

(moduliai) 

Dalyko rezultatas Dalyko turinys (temos) 

Žmonių sauga 

3 kreditai 

 

 

Supras pagrindinius 

Lietuvos ir ES darbuotojų 

saugos ir sveikatos teisės 

aktų reikalavimus, teisinius 

civilinės saugos ir 

gelbėjimo sistemos 

pagrindus. 

Civilinės saugos ir gelbėjimo 

sistema Lietuvoje. 
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Gebės atlikti praktinius 

veiksmus ekstremalių 

situacijų atvejais, kad 

iškilus pavojui būtų 

išsaugota žmonių gyvybė, 

sveikata, turtas, aplinka. 

Galimos ekstremalios 

situacijos, jų priežastys ir 

padariniai.  

Cheminiai, biologiniai 

pavojai. 

Apsauga nuo 

jonizuojančiosios 

spinduliuotės.  

Asmeninės ir kolektyvinės 

apsaugos priemonės. 

Aplinkosauga. 

Gebės analizuoti profesinės 

rizikos vertinimo, 

nelaimingų atsitikimų, 

profesinių ligų tyrimo 

principus, pagrindinius 

saugos ir sveikatos 

ergonomikos reikalavimus 

bei naudotis asmeninėmis 

apsaugos ir pirminėmis 

gaisro gesinimo 

priemonėmis. 

Darbuotojų saugos ir 

sveikatos valdymas LR. 

Profesinė rizika. 

Nelaimingi atsitikimai darbe. 

Darbo higiena. 

Gaisrinė sauga. 

Kompiuterizuotos darbo 

vietos ergonomika. 

Elektrosauga fotografijoje. 

Teisė 

3 kreditai 

 

Mokės tiksliai ir 

taisyklingai vartoti teisines 

sąvokas. 

Teisės sąvoka. Teisės 

sistema. Teisės šaltiniai. 

Gebės vertinti ir apibūdinti 

civilinės ir darbo teisės 

institutus. 

Civilinės teisės subjektai. 

Sandoriai. Sutarčių teisė. 

Gebės atriboti civilinės ir 

darbo teisinius santykius 

nuo kitų teisės šakų 

reglamentuojamų santykių. 

Civilinė atsakomybė. 

Drausminė ir materialinė 

atsakomybė. 

Gebės analizuoti 

konfliktines situacijas, 

kylančias iš darbo ir 

civilinių teisinių santykių. 

Darbo ginčai.  

Intelektinė nuosavybė.  

Autorių teisė. 

Mokės taikyti civilinės ir 

darbo teisės normas, 

įstatymus praktinėje 

veikloje. 

Darbo sutartis. 

Darbo ir poilsio laikas. 

Valstybinio socialinio 

draudimo ir pensinio 

aprūpinimo teisė. 

Įgis žinių ir įgūdžių, 

reikalingų asmenims 

Intelektinė nuosavybė.  

Autorių teisė. 
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dalyvaujant darbo, 

civiliniuose (turtiniuose ir 

neturtiniuose)  teisiniuose 

santykiuose 

Valstybinio socialinio 

draudimo ir pensinio 

aprūpinimo teisė. 

Sociologija 

3 kreditai 

 

Gebės analizuoti 

visuomenės socialinių 

procesų problematiką. 

Įvadas: visuomenė – 

sociologijos objektas. 

Kultūra ir socializacija. 

Socialinė struktūra. 

Socialinė stratifikacija. 

Mokės surinkti būtiną 

informaciją, susijusią su 

analizuojamų problemų 

sprendimu. 

Sociologinis tyrimas. 

Gebės ugdyti sugebėjimą 

kūrybiškai, logiškai 

mąstyti, interpretuoti ir 

argumentuoti teiginius. 

Kultūra ir socializacija. 

Socialinė struktūra. 

Socialinė stratifikacija. 

 

Gebės apdoroti ir 

analizuoti gautus tyrimo 

duomenis. 

Sociologinis tyrimas. 

STUDIJŲ REZULTATAS: gebėti komunikuoti su klientais ir verslo partneriais bei 

dirbti komandoje 

Studijų dalykai 

(moduliai) 

Dalyko rezultatas Dalyko turinys (temos) 

Psichologija 

3 kreditai 

 

Gebės  apibūdinti 

pagrindines psichologijos 

sąvokas. 

Psichologijos mokslo 

samprata. 

Psichiniai pažinimo procesai. 

Asmenybės psichologija. 

Supras žmogaus elgesio 

priežastis. 

Socialinės psichologijos 

pagrindai.  

Mokės efektyviai bendrauti 

ir bendradarbiauti. 

Bendravimo psichologijos 

pagrindai. 

Konstruktyviai spręs 

konfliktines situacijas. 

Konfliktų valdymas. 

Mokės kontroliuoti ir 

valdyti emocijas. 

Bendravimo psichologijos 

pagrindai. 

Kalbos kultūra 

3 kreditai 

Gebės taisyklingai 

kirčiuoti ir vartoti 

profesijos terminus. 

Įvadas. Kalbos norma.  

Rašytinis specialybės tekstas.  

Tarties ir rašto kultūra.  
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Kirčiavimo dėsningumai.  

Mokės rasti ir ištaisyti  

žodyno, morfologijos, 

sintaksės klaidas. 

Žodyno klaidos.  

Morfologijos klaidos.  

Sintaksės klaidos.  

Gebės įforminti ir pateikti 

rašto darbus. 

Dalykinių raštų kalba ir 

dokumentų įforminimas. 

Gebės atskleisti 

taisyklingo viešojo 

kalbėjimo įgūdžius. 

Viešasis  kalbėjimas.  

 

Užsienio kalba 

6 kreditai 

 

Gebės bendrauti, vartoti 

profesinę terminiją. 

Studijos. 

Įmonė f irma.  

Fotografavimo metodai. 

Filmavimo pagrindai. 

Mokės skaityti, suprasti ir 

analizuoti profesinę / 

techninę literatūrą, ją 

interpretuoti, aptarti, 

susisteminti. 

Fotožurnalistika. 

Fotolaboratorijų įranga. 

Fotoaparatai. 

Skaitmeninė fotografija. 

Skaitmeniniai fotoaparatai.  

Sugebės rašyti ir pildyti 

pagrindinius verslo 

dokumentus. 

Verslo dokumentacija.  

Rašto darbo reziumė užsienio 

kalba.  

Savarankiško darbo 

pristatymas 

Gebės klausyti, suprasti ir  

bendrauti užsienio kalba. 

Fotografijos istorija.  

Įžymūs fotomenininkai.  

Fotografijos rūšys ir žanrai. 

Fotografijos kompozicijos.  

Informacinės 

technologijos 

3 kreditai 

Gebės suprasti techninės ir 

programinės įrangos 

tarpusavio suderinamumo 

techninius parametrus. 

Naujausia kompiuterinė 

techninė ir programinė 

įranga. 

Gebės pasirinkti tinkamas 

taikomąsias programas 

konkretiems taikomiesiems 

uždaviniams spręsti, 

analizuoti ir apdoroti 

duomenis. 

Leidinio maketavimas. 

Elektroninės skaičiuoklės. 

Gebės projektuoti ir kurti 

duomenų bazes. 

Duomenų bazių valdymo 

sistemos. 



30 

Gebės parengti ir pateikti 

rezultatus viešai ir 

virtualioje erdvėje. 

Informacijos pristatymo 

techninės ir programinės 

priemonės. 

Gebės kūrybiškai pritaikyti 

programinės įrangos 

priemones kompiuterinei 

tekstinei ir grafinei 

dokumentacijai rengti ir 

valdyti 3D gaminių 

modeliavimo įrankius. 

Virtualus projektavimas. 

Profesinė praktika 

6 kreditai 

 

Susipažins su 

fotolaboratorijų  ir kitų 

fotografijos įmonių darbo 

specifika, struktūra, darbo 

organizavimu, fotografijos 

įrenginių priežiūra, visais 

fotografijos technologo 

darbų barais. 

Fotografijos įmonės veikla, 

fotografavimo ir nuotraukų 

spausdinimo darbai. 

 

Gebės apibendrinti klientų 

poreikius, taikyti 

informacines technologijas 

atlikdamas užsakymus ir 

darbo  procesų kontrolės 

testus, išmanys 

fotolaboratorijų priežiūrą.  

Naujausių technologinių 

procesų ir  įrangos  analizė.  

Naujausių technologijų 

programų panaudojimas.  

 

Aktyviai dalyvaudamas 

atliekant konkrečias 

užduotis, gebės įvertinti 

savo praktinius gebėjimus, 

fotografuojant, filmuojant, 

teikiant klientams 

skaitmenines paslaugas ir 

patarimus.  

Naujausių technologinių 

procesų ir  įrangos  analizė.  

Naujausių technologijų 

programų panaudojimas. 

Įgis bendravimo su 

klientais įgūdžių, įsisavins 

darbų atlikimo eigą ir 

saugaus darbo 

reikalavimus.  

Fotografavimo ir nuotraukų 

spausdinimo darbai. 

Pagilins žinias šiuolaikinių 

naujausių technologijų 

srityje.   

Naujausių technologinių 

procesų ir  įrangos  analizė.  

Profesinės praktikos 

ataskaitos rengimas. 

STUDIJŲ REZULTATAS: teikti skaitmeninių fotolaboratorijų paslaugas 
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Studijų dalykai 

(moduliai) 

Dalyko rezultatas Dalyko turinys (temos) 

Fotolaboratorinė technika 

7 kreditai 

 

Išmanys naujausias 

fotografijos technologijas. 

Fotolaboratorijų istorija, 

vystymasis ir perspektyvos. 

Šiuolaikinės fotolaboratorinės  

įrangos analizė. 

Fotomedžiagos. 

Fotolaboratorijų 

klasifikavimas.  

Skaitmeninės 

fotolaboratorijos. 

Pagalbinė fotolaboratorijų 

įranga. 

Minilaboratorijos 

operatoriaus pareigybė. 

Mokės dirbti 

fotolaboratorine technika. 

Fotomedžiagos. 

Fotolaboratorijų 

klasifikavimas.  

Analoginės fotolaboratorijos.  

Skaitmeninės 

fotolaboratorijos. 

Fotojuostų apdorojimo 

mašinos.  

Fotopopieriaus apdorojimo 

mašinos. 

Minilaboratorijos 

operatoriaus pareigybė. 

Darbo kokybės kontrolė. 

Ekologijos problemos. 

Gebės kontroliuoti ir 

prižiūrėti fotografinius 

procesus. 

Šiuolaikinės fotolaboratorinės  

įrangos analizė. 

Fotomedžiagos. 

Fotolaboratorijų 

klasifikavimas.  

Analoginės fotolaboratorijos.  

Skaitmeninės 

fotolaboratorijos. 

Fotojuostų apdorojimo 

mašinos.  

Fotopopieriaus apdorojimo 
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mašinos. 

Pagalbinė fotolaboratorijų 

įranga. 

Minilaboratorijos 

operatoriaus pareigybė. 

Darbo kokybės kontrolė. 

Ekologijos problemos. 

Gebės tinkamai parinkti 

spalvų korekciją. 

Šiuolaikinės fotolaboratorinės  

įrangos analizė. 

Fotomedžiagos. 

Fotolaboratorijų 

klasifikavimas.  

Analoginės fotolaboratorijos.  

Skaitmeninės 

fotolaboratorijos. 

Gebės valdyti 

kompiuterines vaizdo 

apdorojimo programas. 

Šiuolaikinės fotolaboratorinės  

įrangos analizė. 

Fotolaboratorijų 

klasifikavimas.  

Skaitmeninės 

fotolaboratorijos. 

Gebės kurti ir 

transformuoti fotografinį 

vaizdą. 

Šiuolaikinės fotolaboratorinės  

įrangos analizė. 

Fotolaboratorijų 

klasifikavimas.  

Skaitmeninės 

fotolaboratorijos. 

Fotoprekės ir paslaugos 

4 kreditai 

Gebės vertinti šiuolaikinės 

fotografinės technikos 

įvairovę. 

Fotografijos prekės masiniam 

ir profesionaliam vartotojui. 

Gebės vertinti fotografijos 

prekes pagal pateiktas 

technines charakteristikas. 

Fotografijos prekių 

asortimentas. 

Plataus vartojimo fotografijos 

prekių gamyba. 

Gebės apibūdinti 

fotografijos prekių 

privalumus ir trūkumus, 

konsultuoti pirkėjus. 

Pirkėjų ir pardavėjų santykiai. 

Gebės fotografuoti asmens 

dokumentams. 

Fotografijos paslaugos. 
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Gebės paruošti fotoknygas 

spausdinimui. 

Fotoalbumai ir knygos. 

STUDIJŲ REZULTATAS: fotografuoti žiniasklaidai ir leidykloms bei filmuoti įvykius 

ir siužetus 

Studijų dalykai 

(moduliai) 

Dalyko rezultatas Dalyko turinys (temos) 

Fotožurnalistiniai žanrai 

7 kreditai 

 

Gebės skirti  

fotožurnalistikos žanrus 

pagal jų ypatybes. 

Informaciniai  žanrai.  

Fotožinutė, fotokaltinimas, 

fotoreportažas, 

fotoiliustracija, foto 

korespondencija. 

Meniniai – publicistiniai 

žanrai.  

Fotoapybraiža, fotoserija, 

fotoplakatas, 

fotopasakojimas, fotonovelė. 

Suformuos įvairios 

tematikos fotografavimo 

įgūdžius ir gebėjimus 

paruošdamas fotografijas 

periodikos ir kitų leidinių  

redakcijoms. 

Meninės raiškos priemonės 

reportažinėje fotografijoje: 

dinamika, rakursas, ritmas, 

spalvinis sprendimas. 

Teksto maketavimas 

puslapyje. Iliustracijų 

parinkimas ir komponavimas 

puslapyje. 

Išsiugdys kritinį mąstymą 

ir analitinį požiūrį į 

situacijas. 

Įvairių žanrų siužetų praktinis 

fotografavimas, siužetų 

paieška ir darbo sąlygų 

analizė. 

Fotoiliustracija 

4 kreditai 

 

 

Gebės analizuoti 

vizualinės informacijos 

esmę ir principus, valdys 

jos meninės raiškos 

formas. 

Įvadas.  

Fotoiliustracijos istorinė 

apžvalga.  

Gebės pasirinkti 

skirtingus, teksto 

charakterį atitinkančius 

iliustravimo būdus. 

Fotoiliustracijos rūšys. 

Gebės kurti iliustraciją, 

vizualiai interpretuodamas 

tekstą. 

Fotoiliustracijos porūšiai. 

Gebės įgyvendinti 

pasirinktą temą ar 

Teksto ir vaizdo santykis 

iliustruotame leidinyje. 
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koncepciją. 

Videofilmavimas 1 

7 kreditai 

 

Gebės pasiruošti 

audiovizualaus kūrinio 

projekto gamybai. 

Filmų analizė 

Videotechnika. 

Išmanys videofilmo 

kūrimo metodiką. 

Videomeno istorija.  

Kursinis darbas: visapusiška 

operatoriaus darbo analizė. 

Sugebės sukurti filmo 

koncepciją ir ją realizuoti. 

Videofilmo scenarijaus 

rašymas. 

Projektas: scenarijaus 

rašymas. 

Mokės kūrybiškai taikyti 

videofilmavimo 

komponavimo principus 

reklamoje bei 

kūrybiniuose projektuose. 

Operatoriaus darbas. 

Skaitmeninis video 

apdorojimas. 

 

Gebės profesionaliai kurti 

videoreportažą, reklamą, 

interviu, trumpo metro 

filmą. 

Vaidybinio videofilmo 

kūrimas.  

Reportažo filmavimas.  

Interviu filmavimas. 

Reklamos videofilmų 

kūrimas. 

Videofilmavimas 2 

3 kreditai 

Gebės savarankiškai 

montuoti videomedžiagą. 

Montažas – specifinė kino 

išraiškos priemonė. 

Montažas – kino „gramatika“. 

Kino kadras – bazinis kino 

kūrinio elementas. 

Montažo tipai. Kino juostos 

montavimas. Kompiuterinė 

montavimo technika.  

Aliuzija ir citata kino filme.  

Gebės taikyti praktikoje 

operatorinio meno 

elementus  ir principus. 

Kino kadras – bazinis kino 

kūrinio elementas. 

Sugebės savarankiškai 

kurti videoproduktą nuo 

filmavimo iki filmo 

grafinio apipavidalinimo. 

Filmo grafinis 

apipavidalinimas (titrai).  

 

Sugebės analizuoti kino 

montažą ir vaizdo kameros 

darbą. 

Montažas – kino „gramatika“. 

Kino kadras – bazinis kino 

kūrinio elementas.  
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Montažo tipai. 

STUDIJŲ REZULTATAS: kurti taikomojo pobūdžio fotografijas reklamai ir grafiniam 

dizainui 

Studijų dalykai 

(moduliai) 

Dalyko rezultatas Dalyko turinys (temos) 

Fotografinis dizainas 

6 kreditai 

 

Gebės fotovaizdu perteikti 

reklaminę idėją. 

Įvadas.  

Idėjos vizualizacija. 

Gebės pasirinkti tinkamus 

fotografavimo metodus 

idėjos vizualizavimui. 

Fotografijos metodų taikymas 

vizualizacijoje.   

Gebės sukurti grafinio 

dizaino produktą (plakatą, 

skrajutę, lankstinuką ir 

kt.), panaudodamas 

fotografijas. 

Fotografija grafinio dizaino 

struktūroje.   

Gebės dirbti komandoje, 

kurdamas reklaminį 

produktą. 

Reklamuojamo objekto 

reikšmė įvaizdžio kūrimui. 

Reklaminės fotografijos 

technologija 

7 kreditai 

Gebės organizuoti ir 

valdyti reklamos objekto 

fotografavimo procesus.  

Reklamos agentūros 

(užsakovo) ir fotostudijos 

(fotografo) kūrybinio 

bendradarbiavimo principai ir 

problematika. 

Gebės pasirinkti tinkamus 

fotografavimo darbo 

įrankius bei priemones 

reklaminės idėjos 

vizualizavimui. 

Reklamos fotografijos 

gamybos principai.  

 

Gebės dirbti komandoje, 

kurdamas reklaminį 

produktą. 

Reklamos objektų su 

skirtinga paviršiaus faktūra 

fotografavimo technologija. 

Reklamos objekto forma, 

paviršius, peršviečiamumas: 

jų santykiai ir prioritetai, 

kuriant įvaizdį.  

Maisto produktų 

fotografavimas. 

Žmogaus atvaizdo 

naudojimas reklamos 

fotografijoje. 
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5. VERTINIMO METODAI 

 

Vertinimo metodai parengti remiantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 

kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašu (patvirtinta Akademinės tarybos 

2013 m. sausio 31 d. posėdyje protokolu Nr. 14-1). Šiame tvarkos apraše nustatomi 

reikalavimai ir procedūros neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų 

vertinimui.  

Pagal šią tvarką pasiekimai ir kompetencijos gali būti vertinamos dviem metodais:  

1) kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisijai pateikiamas kompetencijų 

aplankas, parengtas pagal nurodytus reikalavimus (aplanko struktūra pateikta 3 

priede); 

2) laikomas egzaminas, jeigu kandidatas neturi galimybės suformuoti 

kompetencijų aplanką, tačiau gali pademonstruoti reikalingas žinias ir gebėjimus 

turimai kompetencijai įrodyti. 

Kaip teigiama „Savarankiško studijavimo naudojant elektronines priemones metodikoje“ 

(2012), pasiekimų aplanką (portfolio) galima pavadinti išsamia ataskaita, atskleidžiančia ir 

dokumentais patvirtinančia asmens studijavimo pasiekimus. Joje fiksuojami visi formaliojo, 

neformaliojo, savaiminio studijavimo ir kūrybinio proceso etapai bei kiti svarbūs 

pasiekimai. 

Egzaminas padeda nustatyti ir įteisinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus. 

Šiuo metodu tiesiogiai tikrinamos tam tikros teorinės žinios arba praktinis jų pritaikymas, 

praktiniai įgūdžiai, mokėjimai
4
.  

Kandidato kompetencijų įrodymai pateikiami kompetencijų aplanke ar popierinėje / 

elektroninėje (CD-ROM ar DVD-ROM) egzamino formoje. Įrodymai saugomi penkerius 

metus kandidato asmens byloje. 

 

5.1. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo aplanko (portfolio) metodas 

 

Kadangi neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas grindžiamas savęs 

vertinimu, aukštojo mokslo sistemos rėmuose dažniausiai taikytinas aplanko (portfolio) 

metodas neformaliuoju būdu įgytoms kompetencijoms pripažinti. Jo įvertinimas laikomas 

pagrindiniu metodu, padedančiu suaugusiems įvertinti ankstesnį jų mokymąsi ir pagal tai 

kurti individualius studijų planus. Taip išlaikomas holistinis požiūris, nes atspindi 

didžiausią kompetencijų įgijimo įvairovę. Aplanku laikoma oficialių dokumentų visuma, 

apibrėžianti profesinę ir neformalaus mokymosi patirtį ir naudojama siekiat pripažinti 

įgytas kompetencijas. Šis metodas naudojamas padėti savarankiškai besimokantiems 

                                                           
4 Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodologija / Gurskienė O., 

Jovaiša T., Petronienė O. ir kt. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinės komunikacijos 

institutas, 2011 
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asmenims užfiksuoti, susisteminti, integruoti ir iš naujo panaudoti, savo neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi pasiekimus per tam tikrą laiko tarpą
5
.  

Aplanko paskirtis – nustatyti kandidato kompetencijų, reikalingų profesinei veiklai, 

atitikimą. Siekiama, kad įgyti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai 

(kompetencijos):  

 atskleistų kompetentingumo lygmenį, o ne tik įgytas kompetencijas (remiantis 

Nacionaline kvalifikacijų sandara, Dublino aprašais ir pan.); 

 parodytų gebėjimą taikyti turimas kompetencijas įvairaus sudėtingumo ir 

autonomiškumo laipsnio veiklos situacijose;  

 atskleistų pastarųjų kelerių metų patirtį (duomenys nebūtų pasenę);  

 būtų pateikiami kartu su atlikto darbo, įgyvendintų projektų pavyzdžiais 

(pavyzdžiui, publikuotos nuotraukos, filmai, techniniai ir technologiniai išradimai 

ir pan.);  

 būtų pateikiami kartu su darbdavių, visuomenės veikėjų, socialinių partnerių 

atstovų ir pan. atsiliepimais. 

Aplanką sudaro šios dalys:  

1. Titulinis lapas (4 priedas) 

2. Turinys 

3. Gyvenimo aprašymas (CV pagal EUROPASS formą) 

4. Pateikiamų duomenų tikrumo deklaracija 

5. Formaliojo mokymosi būdu įgytos kompetencijos, kvalifikacijos bei 

išsilavinimas ir tai patvirtinantys dokumentai (2 lentelė) 

 

2 lentelė. Formaliojo mokymosi būdu įgytas kompetencijas patvirtinantys dokumentai 

 

Kompetencijos ir / arba 

kvalifikacijos ir / arba 

išsilavinimas 

Dokumento pavadinimas 
Kas išdavė ir 

išdavimo metai 

   

 

6. Neformaliojo mokymosi būdu įgytos kompetencijos bei išsilavinimas 

ir tai patvirtinantys dokumentai (3 lentelė) 

 

 

 

 

                                                           
5
 Stefani I.,  Mason R., Pegler Ch. The educational potential of e-portfolios. Supporting personal 

development and reflective learning. New York: Routledge, 2008. 
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3 lentelė. Neformaliojo mokymosi būdu įgytas kompetencijas patvirtinantys dokumentai 

Kompetencijos Dokumento pavadinimas 
Kas išdavė ir 

išdavimo metai 
Pastabos 

    

 

7. Priedai (juose pateikiami kandidato įgytas kompetencijas įrodantys 

dokumentai) 

 

Pagrindiniai kandidato įgytas kompetencijas įrodantys dokumentai yra šie: 

 diplomai; 

 pažymėjimai; 

 sertifikatai; 

 darbdavių rekomendaciniai laiškai; 

 darbo pavyzdžiai (nuotraukos, filmai, projektai ir pan.); 

 karjeros perspektyvų aprašai; 

 profesinės veiklos užduočių sprendimai; 

 darbo ar savanoriškos veiklos planai ir rezultatai; 

 įvairių susitikimų garso ar vaizdo įrašai; 

 kompiuteriniai duomenys; 

 organizacijos vidinės korespondencijos kopijos, susijusios su asmens 

pasiekimais; 

 kiti mokymąsi ir darbo veiklą atskleidžiantys netiesioginiai įrodymai 

(publikuotų straipsnių apie parodas, kandidato kūrybą, TV transliacijas, kino peržiūras ir 

kitą foto ir vaizdo produkciją kopijos, susitikimų protokolai, atmintinės, liudininkų 

parodymai, kitų asmenų atsiliepimai apie įvykdytus pasižadėjimus, nuorodos į kandidato 

darbus, fotomedžiaga su atliekamu vaidmeniu ir pan.). 

Pasiekimų aplanko išskirtinis ypatumas – asmens savianalizė, atliekama apsvarstant patirtį
6
. 

Tuo tikslu prieš sudarant aplanką kandidatui siūloma atlikti savianalizę, kuri leis įvertinti 

turimą patirtį. 

4 lentelė. Savianalizės klausimai 

Studijų programos rezultatai 
Ar tai galiu ir 

kokiu lygiu? 

Kaip galiu 

tai įrodyti? 

Kaip tai gali 

būti vertinama? 

Žinoti  …..        

Gebėti  ….        

Suprasti           

Taikyti           

Atlikti           

 

                                                           
6 Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodologija / doc. dr. T. Jovaiša.- 

Panevėžys: UAB „Smalta“, 2012 
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Sudarant aplanką kandidatui gali kilti sunkumų (neaiškumų), todėl jam skiriamas 

konsultantas. Kokia pagalba jam gali būti suteikta konsultavimo metu, atskleidžia 1 pav. 

pateikta schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Pagalbos rengiant pasiekimų aplanką (portfolio) bendroji schema
7
 

 

                                                           
7
 1 paveiksle pateikta schema iš šaltinio: Petronienė O. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

vertinimas ir pripažinimas (ppt). Vilnius: LEU, 2013 

 

Kandidato supažindinimas su 
programos, kurios dalies pripažinimo 

siekia, 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 

Patirties aprašymo pagalba taikant 

parengtas pripažinimo priemones 

Aplanko parengimas 

Informacijos trūkumas arba per 
didelės spragos / kandidatas 
nepajėgus pateikti aplanko 

Spragų užpildymo veiksmų plano 

parengimas 
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Kandidatui sudarant aplanką svarbu suteikti kokybiškas konsultacijas ir dėl tos priežasties, 

jog aplanko vertę atspindi ne tik jo turinys, bet ir į jį įtrauktos medžiagos atranka, 

parengimas ir pateikimas. Todėl per konsultacijas konsultantas aiškina, kaip pasiekimų 

aplanke pateikti kuo daugiau objektyvių ir asmens studijavimo pasiekimus atspindinčių 

duomenų, kaip grupuoti ir pristatyti savo patirties įrodymus, kaip juos apiforminti
8
. 

Patartina įrodymus atrinkti pagal dalyko vertinimo kriterijus, t. y. atsižvelgti, kokių 

kompetencijų (žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų) siekiama dalyko studijų metu
9
. 

Vertintojai užtikrina, kad pripažinimui buvo naudoti autentiški, validūs, patikimi ir esamą 

situaciją atitinkantys bei pakankami įrodymai: 

 autentiški įrodymai reiškia, kad informacija ir įrodymai yra originalūs ir verti 

pasitikėjimo; 

 validūs įrodymai reiškia, kad jie atitinka tos studijų programos/dalies kompetencijas, 

kuriai pripažinti yra pateikti ir yra pakankami; 

 patikimi – įrodymai yra parengti kruopščiai, yra išsamūs ir pagrindžia tas 

kompetencijas, kurių pripažinimo siekia kandidatas. Įrodymai turi patvirtinti, kad 

kandidatas yra pajėgus nuosekliai ir pastoviai įvykdyti užduotis, apibrėžtas studijų 

programos pasiekimuose; 

 pakankami įrodymai reiškia, kad yra pateikta pakankama apimtis duomenų, 

leidžiančių įvertinti įgytas kompetencijas.  

Vertindami kandidato pateiktą aplanką, vertintojai gali naudotis tam tikromis gairėmis, 

kurios pateiktos 5 lentelėje
 10

. 

 

5 lentelė. Pasiekimų aplanko (portfolio) tikrinimo lentelė 

Klausimai Taip Ne 

Ar kandidatas pasiliko pateikiamo aplanko kopiją?       

Ar kandidatas pateikė visus šiuos duomenis:        

1. Kontaktinę informaciją        

2. Prašymą dėl neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos 

pripažinimo  
      

3. Pateikiamų duomenų tikrumo deklaraciją        

4. Dabartinę situaciją atitinkantį Europass formos gyvenimo 

aprašymą  
      

                                                           
8
 Ten pat 

9 Kandidato (siekiančio įvertinti neformaliai ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas) parankinė 

knyga.- Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Kompetencijų centras, 2008 
10 5-7 ir 9-10 lentelės sudarytos vadovaujantis dr. Onos Petronienės sudarytomis lentelėmis // 

Petronienė O. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas (ppt). Vilnius: 

LEU, 2013 
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5. Teisingai užpildytas aplanke numatytas lenteles, kuriose 

išvardyti visi pasiekimų įrodymai (dokumentai) pagal sritį, 

kurioje siekiama pripažinimo 

      

6. Patvirtintas dokumentų, pagrindžiančių įrodymus, kopijas        

7. Pateikti kandidato kompetencijas įrodantys darbai (piešiniai, 

nuotraukos, vaizdo filmai, straipsniai ir kt.) 
  

 

Kiekvienas neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos įrodymas gali būti vertinamas balais 

nuo nulio iki dešimties pagal atitikties nustatytiems studijų rezultatams laipsnį. Vertinimo 

balais sistema pateikiama 6 lentelėje. 

 

6 lentelė. Vertinimo balai 

Balai Duomenų išsamumas Pagrindimas 

0–4 balai Nėra turimos 

kompetencijos įrodymų  

Įrodymų nepateikta arba jie neatitinka 

studijų rezultato, pagrindimas nepateiktas 

arba nereflektuojamas.  

5–6 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.  

 

Vertinant kandidato pateiktus įrodymus, vertintojams siūloma užpildyti lentelę (žr. 

7 lentelę), kuri atskleis ar kandidato turimos kompetencijos atitinka studijų programoje 

numatytus dalykų rezultatus. 
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7 lentelė. Neformaliojo mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 

Data  Kandidato vardas, pavardė:   

Eil. 

Nr. 

Studijų dalykas (n kreditų ) 

Dalyko 

rezultatai 

Dalyko 

temos 

Kompetencijos 

įrodymai 

Vertinama 

pažymiu, kai 

įrodymų yra 

daugiau 

negu 50 

proc. 

Suteikiami 

kreditai 

Papildomos 

studijos 

1  A  A1              

A2        

2  B  B1           

B2        

3  C  C1           

C2        

4  D  D1           

D2        

Iš viso             

 

Nestruktūruoti, neatitinkantys bendrųjų aplanko rengimo reikalavimų ir nebaigti 

komplektuoti aplankai nėra perduodami vertinti.  

 

5.2. Egzaminas 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

tvarkos apraše pateikiama informacija, kokiu atveju kandidato kompetencijos gali būti 

vertinamos egzaminu: egzaminas laikomas, jeigu kandidatas neturi galimybės suformuoti 

kompetencijų aplanką, tačiau gali pademonstruoti reikalingas žinias ir gebėjimus turimai 

kompetencijai įrodyti. 

Egzaminas laikomas pagal įskaitomo dalyko egzamino reikalavimus (egzaminas vykdomas 

tik tuo atveju, kai studijų programoje numatytas egzaminas. Tuo atveju, kai numatyta 

atsiskaitymo forma – darbas – kandidatui reikia pateikti kompetencijų įrodymus aplanke). 

Kandidatui pateikiami egzamino reikalavimai, jis supažindinamas su dalyko tikslais ir 

numatomais rezultatais, dalyko turiniu (temomis), vertinimo kriterijais, jam pateikiamas 

pagrindinės dalyko literatūros, reikalingos pasirengti egzaminui, sąrašas. 

Išlaikius egzaminą, jo įvertinimas skelbiamas po trijų darbo dienų. Egzaminas vertinamas 

remiantis reikalavimais, išvardytais VTDK studijų rezultatų vertinimo tvarkos apraše, 

patvirtintame Akademinės tarybos 2009 m. birželio 23 d. posėdyje (protokolo Nr. 14-6). 

Jame taip pat pateikiama vertinimo pažymiais sistema: studentų žinios, supratimas ir 

gebėjimai per egzaminus vertinami dešimtbalėje sistemoje pažymiais nuo 1 iki 10 (žr. 

8 lentelę). 
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8 lentelė. Išplėstinis studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas  

Išlaikymo 

slenkstis 

Pažymys ir 

trumpas žinių 

gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir 

supratimo 

apibūdinimas 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

Apytikslis 

ECTS 

atitikmuo 

Išlaikytas 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, 

išskirtinės, 

visapusiškos 

žinios ir jų 

taikymas 

sprendžiant 

sudėtingas 

praktines 

problemas. 

Savarankiškai 

studijavo 

papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir 

vartoja sąvokas, 

geba analizuoti jas 

platesniame 

dalyko kontekste. 

Originaliai ir 

nepriklausomai 

mąsto. 

Puikūs analitiniai 

ir vertinimo 

įgūdžiai,  

Įžvalga. 

Puikus 

pasirengimas 

tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko 

teorines žinias. 

Puikiai atlieka 

sudėtingas 

nestandartines 

užduotis. 

Nepriekaištinga, 

išskirtinė atlikimo 

kokybė. 

Puikūs raiškos ir 

pristatymo 

įgūdžiai. 

Gera supranta, ką 

ir kodėl daro. 
A 

Pasiekti visi studijų tikslai  

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros 

žinios ir gebėjimai 

Tvirtos, geros 

visapusiškos 

žinios ir jų 

taikymas 

spendžiant 

sudėtingas 

praktines 

problemas. 

Labai gerai taiko 

teorines žinias. 

Lengvai atlieka 

sudėtingas tipines 

užduotis. 

Labai gera 

atlikimo kokybė. 

Labai geri raiškos 

A arba B 
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Savarankiškai 

studijavo 

papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta 

studijuojamą 

medžiagą, 

sąvokas vartoja 

tinkamai. 

Originaliai ir 

nepriklausomai 

mąsto. 

Labai geri 

analitiniai, 

vertinimo ir 

sintezės įgūdžiai. 

Labai geras 

pasirengimas 

tolesnėms 

studijoms. 

ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Supranta, kokius 

metodus, technikas 

taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90 proc. studijų 

tikslų 
 

8 (gerai) 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

gebėjimai 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

jų taikymas 

sprendžiant 

praktines 

problemas. 

Susipažino su 

privaloma 

medžiaga. 

Geba 

savarankiškai 

dirbti su 

papildoma 

medžiaga. 

Gerai 

argumentuoja ir 

išmano principus, 

juos taiko 

tinkamai. 

Gerai 

argumentuoja ir 

argumentus 

Gerai taiko žinias. 

Teisingai atlieka 

vidutinio sunkumo 

ir sunkesnes 

užduotis. 

Gera atlikimo 

kokybė. 

Geri raiškos ir 

pristatymo 

įgūdžiai. 

Žino, kokius 

metodus, technikas 

taikyti. 

B arba C 
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pagrindžia faktais. 

Geras 

pasirengimas 

tolesnėmis 

studijomis. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų 

tikslų 
 

Išlaikytas 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, 

yra neesminių 

klaidų. 

Žinias taiko 

praktinėmis 

problemos spręsti.  

Susipažino su 

pagrindine 

medžiaga. 

Kelios esminės 

dalys susiejamos į 

visumą. 

Pakankamai gerai 

argumentuoja. 

Pakankamas 

pasirengimas 

tolesnėms 

studijoms. 

Žinios taikomos 

vadovaujantis 

pateiktais 

pavyzdžiais. 

Gera atlikimo 

kokybė. 

Teisingai atlieka 

vidutinio sunkumo 

užduotis. 

Pakankami raiškos 

ir pristatymo 

įgūdžiai. 

C 

Pasiekta ne mažiau kaip 70 proc. studijų 

tikslų 
 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni 

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu 

vidutinės žinios, 

yra klaidų. 

Žinias taiko 

nesudėtingoms 

praktinėms 

problemoms 

spręsti. 

Susipažino su 

pagrindine 

medžiaga. 

Patenkinamai 

suvokia sąvokas, 

geba savais 

žodžiais 

apibūdinti 

Žinios taikomos 

vadovaujantis 

pateiktais 

pavyzdžiais. 

Patenkinama 

atlikimo kokybė. 

Moka veikti pagal 

analogiją. 

Teisingai atlieka 

lengvas užduotis, 

bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami 

raiškos ir 

pristatymo 

D 
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priimamą 

informaciją. 

Analizuodamas 

nesugeba sąvokų 

susieti. 

Patenkinamas 

pasirengimas 

tolesnėms 

studijoms. 

įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60 proc. studijų 

tikslų 
 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios tenkina 

minimalius 

reikalavimus. 

Žinias taiko 

nesudėtingoms 

praktinėms 

problemos spręsti. 

Paprastas 

įsisavintų sąvokų 

vardijimas, teksto 

atpasakojimas. 

Atsakymas 

sutelktas į vieną 

aspektą. 

Minimalus 

pasirengimas 

tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs 

pakankami 

gebėjimai 

problemoms 

spręsti 

vadovaujantis 

pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal 

analogiją. 

Patenkinami 

raiškos ir 

pristatymo 

įgūdžiai. 

E 

Pasiekta ne mažiau kaip puse studijų 

tikslų 
 

Neišlaikyta 

4 nepatenkinamai 

3 netenkinami 

2 minimalūs 

1 reikalavimai 

Žinios netenkina 

minimalių 

reikalavimų 

Gebėjimai 

netenkina 

minimalių 

reikalavimų 

F 

F 

FX 

FX 

Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų  

 

Kandidato suformuoto aplanko ar laikyto egzamino vertintojams keliami reikalavimai: 

• vertintojas turi būti baigęs akademiniam personalui, atliekančiam neformaliuoju 

būdu įgytų kompetencijų pripažinimą, skirtus mokymus ir turėti atitinkamą 

vertinamos srities ar krypties išsilavinimą; 

• vertintojas turi turėti praktinio darbo toje srityje ar kryptyje patirties; 
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• vertintojas turi prižiūrėti, ar laikomasi akademinių standartų ir kokybės 

reikalavimų (ar pateikti įrodymai atitinka studijų programoje nurodytus studijų 

rezultatus); 

• vertintojas turi įvertinti kandidato pateiktus įrodymus, lygindamas juos su studijų 

programos apraše nurodytais studijų rezultatais ar kompetencijų kriterijais; 

• vertintojas turi gebėti: 

      – nustatyti, kiek laiko jam reikės kandidato pateiktiems įrodymams įvertinti; 

      – dirbti su įvairia kandidato pateikta įrodymų medžiaga. 

 

5.3. Papildomi metodai 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo metodai gali kisti kaupiantis 

kompetencijų pripažinimo patirčiai institucijoje ir tobulinant pripažino procedūras. 

Siekiama panaudoti visą prieinamų vertinimo metodų įvairovę, padedančią visapusiškai, 

lanksčiai ir efektyviai įvertinti neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas. Svarbiausias 

skirtingų vertinimo metodų derinimo tikslas – surinkti pakankamai įrodymų, kad asmuo 

įgijo būtinas profesines žinias, įgūdžius ir vertybines nuostatas. Aplankas gali būti 

derinamas su įvairiais kitais vertinimo metodais pagal kandidato pasirinkimą ir tinkamumą 

įgytoms kompetencijoms pademonstruoti.  

Papildomai gali būti taikomi šie vertinimo metodai:  

 praktinis kompetencijų demonstravimas (stebėjimas arba realios darbo situacijos 

imitavimas). Žr. 9 lentelę. 

9 lentelė. Praktinis kompetencijų patikrinimas 

Užduoties pavadinimas 

Kandidato vardas, pavardė 

Užduoties įvertinimas 

(balai ar kiti įvertinimai 

pagal dalyko reikalavimus) 

Pademonstruoti 

gebėjimai, žinios, 

nuostatos 

1.        

2.        

3.        

Išvada dėl tolimesnio 

vertinimo arba vertinimo 

nutraukimo 
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 trečiųjų asmenų įrodymai (žr. 10 lentelę); 

 

10 lentelė. Trečiųjų asmenų įrodymai 

Kreipimosi į trečiuosius 

asmenis klausimas 

Kandidato vardas, pavardė 

Į ką buvo kreiptasi Atsakymai 

1.        

2.        

3.        

Išvada dėl gautos 

informacijos tinkamumo 

įtraukti į įrodymus 

   

 

 

 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; 

 testas. Greta įrodymų aplanko vertinimo metodo vertinant gali būti naudojamas 

testavimas standartizuotu testu arba interviu; 

 pokalbis su vertinimo komisija; 

 praktikos / profesinės veiklos refleksija; 

 kiti vertinimo metodai (minčių žemėlapis, rašinys, atvejo analizė, simuliacija, 

interviu ir stebėjimas).  
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6. KRITERINIS VERTINIMAS 

 

Pagrindinis vertinimo tikslas – suteikti kandidatui grįžtamąją informaciją apie jo 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, įgytas kompetencijas ir kvalifikaciją. 

Vertinimas turi būti siejamas su studijų programos tikslais ir matuoti kandidato 

demonstruojamus rezultatus. Vertinimo rezultatai formaliai patvirtina kandidato 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus (žinias, gebėjimus, nuostatas ir 

kvalifikaciją).  

Kandidato neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai vertinami naudojantis 

kriteriniu vertinimu. Kriterijais grįsto vertinimo esmė ta, jog dar prieš vertinimo pradžią yra 

suformuluoti vertinimo kriterijai. Vertinimo procese kandidato mokymosi rezultatai 

lyginami su iš anksto apibrėžtais kriterijais, kurie leidžia nustatyti kandidato veiklos 

kokybę. Taikant kriterijais grįstą vertinimo modelį, kandidatas turi galimybę gauti gerą 

įvertinimą, jei jo pasiekimai atitinka visus vertinamus kokybės kriterijus
11

. Be to, vertinant 

kandidato įgytas kompetencijas taikomi tie patys kriterijai, kaip vertinant ir studijuojančius 

formaliuoju būdu – taip sudaroma galimybė palyginti jų pasiekimus. 

11 lentelėje pateikiamas dalykų sąrašas, kurie gali būti įskaitomi, kandidatui pateikus 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įrodymus (aplanko forma) ar išlaikius 

vertinimo procese numatytus egzaminus. 

11 lentelė. Įskaitomų dalykų sąrašas 

Dalykas Kreditai Vertinimo metodas 

Kalbos kultūra 3 kreditai Aplankas 

Užsienio kalba (1 ir 2) 6 kreditai Aplankas + egzaminas 

Sociologija / psichologija/ 

filosofija 

3 kreditai Egzaminas 

Žmonių sauga 3 kreditai Egzaminas 

Teisė 3 kreditai Egzaminas 

Taikomoji fizika 3 kreditai Egzaminas 

Informacinės technologijos 3 kreditai Aplankas 

Dizaino pagrindai 6 kreditai Egzaminas 

Kompozicija 8 kreditai Aplankas 

Kultūrologija 5 kreditai Aplankas 

Moderniojo meno istorija 4 kreditai Egzaminas 

Fotografijos istorija 3 kreditai Egzaminas 

Kompiuterinė grafika 6 kreditai Egzaminas 

Specialiosios fotografijos 6 kreditai Egzaminas 

                                                           
11

 Aiškinamoji metodinė medžiaga apie pedagogo profesijos standarto gairių taikymą rengiant studijų 

programas. – Vilnius: Mokytojų kompetencijos centras, 2008 
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technologijos 

Fotoprocesų teorija 9 kreditai Aplankas + egzaminas 

Fotoaparatūra ir įrengimai 3 kreditai Egzaminas 

Spalvotoji fotografija 6 kreditai Egzaminas 

Filmavimo pagrindai 3 kreditai Aplankas 

Fotografavimo metodai 

(modulis) 

10 kreditų (architektūros ir 

peizažo fotografavimas – 3 

kreditai, interjeras, 

natiurmortas – 3 kreditai, 

portretas – 4 kreditai ) 

Aplankas + egzaminas 

Pažintinė praktika 3 kreditai Aplankas 

Apšvietimo praktika 6 kreditai Aplankas 

Kūrybinė praktika (1 ir 2) 6 kreditai Aplankas 

Profesinė praktika 6 kreditai Aplankas 

Iš viso 114 kreditų  

SPECIALIZACIJA A: fotografinių paslaugų technologija  

Fotolaboratorinė technika 7 kreditai Aplankas + egzaminas 

Fotoprekės ir paslaugos 4 kreditai Aplankas 

Iš viso 11 kreditų  

SPECIALIZACIJA B: fotožurnalistika 

Fotožurnalistiniai žanrai 7 kreditai Aplankas + egzaminas 

Fotoiliustracija 4 kreditai Aplankas 

Iš viso 11 kreditų  

SPECIALIZACIJA C: videooperatorinis menas 

Videofilmavimas 1 7 kreditai Aplankas + egzaminas 

Videofilmavimas 2 3 kreditai Aplankas 

Iš viso 10 kreditų  

SPECIALIZACIJA D: reklaminė fotografija 

Fotografinis dizainas 6 kreditai Egzaminas 

Reklaminės fotografijos 

technologija 

4 kreditai iš 7 (dalykas 

dėstomas du semestrus, gali 

būti įskaitomi tik vieno 

semestro kreditai) 

Aplankas 

Iš viso 10 kreditų  

 

Be lentelėje išvardytų dalykų, kurie sudaro nuo 124 iki 125 kreditų, kandidatui gali būti 

įskaitoma ir 10 laisvai pasirenkamų dalykų kreditų, jei kandidatas pateiks įrodymus, jog yra 

įgijęs kompetencijas tam tikrose srityse (išklausęs kursus, seminarus, kitose aukštojo 
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mokslo institucijose ir pan. studijavęs atskirus dalykus, nebūtinai susijusius su fotografijos 

technologijos studijų programa
12

), kurių apimtis sudaro 10 kreditų. Taip visų dalykų, kurie 

gali būti įskaityti, apimtis sudaro 134–135 kreditus, t. y. 75 proc. visos studijų programos 

apimties (studijų programą sudaro 180 kreditų). 

Kandidatui negali būti įskaitomi šie dalykai (jie sudaro 45–46 kreditus
13

 arba 25 proc. 

studijų programos apimties): 

 fotografijos strategijos (4 kreditai); 

 žiniasklaidos pagrindai (3 kreditai); 

 reklamos pagrindai (3 kreditai); 

 įmonių ekonomika / kultūros projektų vadyba (3 kreditai); 

 fotopaslaugų rinkodaros pagrindai (specializacija A, 6 kreditai); 

 mokslinė ir taikomoji fotografija (specializacija A, 3 kreditai); 

 žurnalistikos teorija (specializacija B, 6 kreditai); 

 virtualioji žurnalistika (specializacija B, 3 kreditai); 

 režisūros pagrindai (specializacija C, 6 kreditai); 

 kino meno istorija (specializacija C, 4 kreditai); 

 reklamos psichologija (specializacija D, 3 kreditai); 

 reklamos projektai (specializacija D, 4 kreditai); 

 reklaminės fotografijos technologija (specializacija D, 3 kreditai); 

 taikomieji tyrimai (3 kreditai); 

 baigiamoji praktika (10 kreditų); 

 baigiamasis darbas (10 kreditų). 

Išvardyti dalykai negali būti įskaitomi dėl kelių priežasčių: arba jie yra grynai teorinio 

pobūdžio, suteikiantys tam tikrus teorinius pagrindus, būtinus fotografijos technologijos 

specialistui, arba susiję su baigiamojo darbo rengimu (dalykai įmonių ekonomika / kultūros 

projektų vadyba, taikomieji tyrimai, baigiamoji praktika, tiesiogiai susiję su pasiruošimu 

baigiamojo darbo rengimui ir baigiamojo darbo rengimu). Kadangi pagal Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą 

baigiamasis darbas negali būti įskaitomas, kandidatas turi parengti baigiamąjį darbą ir jį 

apsiginti kvalifikacinėje komisijoje. 

Toliau pateikiami 11 lentelėje išvardytų dalykų vertinimo kriterijai
14

; jais vadovaujamasi 

vertinant kandidato neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus (suformuotą aplanką) 

ar kolegijoje išlaikytus egzaminus. 

 

                                                           
12 Pagal „Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų 

aprašą“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. 

įsakymu Nr. V-501; pakeitimai 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-1190) studijų programoje 

rekomenduojama numatyti galimybę ir nurodyti tvarką, pagal kurią sudaromos sąlygos studentui 

laisvai pasirinkti dalykus, kurie studijuojami toje pačioje aukštojoje mokykloje (rekomenduotina – 

kitame studijų padalinyje) ar kitoje aukštojoje mokykloje. 
13 Sumuojami atskirų dalykų kreditai (iš viso – 36 kreditai) tik su vienos specializacijos dalykų 

kreditais (kiekvienos specializacijos išvardytų dalykų apimtis sudaro nuo 9 iki 10 kreditų). 
14

 Dalykų vertinimo kriterijų lenteles sudarė dalykų dėstytojai. 
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KALBOS KULTŪRA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

specialybės kalbos bei dokumentų 

valdymo žinios. Savarankiškai 

studijavo papildomą medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja specialybės 

kalbos bei dokumentų valdymo 

sąvokas, aiškia, taisyklinga kalba 

reiškia mintis rašytine ir sakytine 

forma, puikiai geba vartoti kalbos 

atmainas pagal vartojimo sritį, geba 

analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste.  

Originaliai ir nepriklausomai mąsto.  

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

specialybės kalbos žinias, 

sakytinio bei rašytinio 

specialybės teksto reikalavimus, 

laikosi taisyklingos  bei 

stilingos specialybės kalbos 

reikalavimų. Nepriekaištinga, 

išskirtinė viešųjų kalbų kokybė, 

puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. Geba savarankiškai 

dokumentuoti organizacijos 

veiklą bei organizuoti 

dokumentų apyvartą, 

taikydamas teisės aktus. Geba 

puikiai rašyti studijų mokslo 

darbus vartodamas įvairius 

tekstų kūrimo būdus.  

Pasiekti visi studijų tikslai. 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios 

ir gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos 

specialybės kalbos bei dokumentų 

valdymo žinios ir jų taikymas.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. Išmano ir vartoja sąvokas, 

geba taisyklinga kalba reikšti mintis 

raštu ir žodžiu, geba vartoti kalbos 

atmainas pagal vartojimo sritį.  

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Geba suprasti įvairius 

sudėtingus ilgesnius tekstus ir 

suvokti potekstę. Geba 

spontaniškai, laisvai, ilgai 

neieškodamas raiškos 

priemonių sakyti viešąsias 

kalbas. Geba savarankiškai 

dokumentuoti organizacijos 

veiklą. Dalyko rašto darbai 

atitinka jiems keliamus studijų 

darbų reikalavimus. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų. 

8 (gerai) 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės specialybės 

kalbos bei dokumentų valdymo žinios 

ir jų taikymas. 

Geba savarankiškai dirbti su 

papildoma medžiaga.  

Supranta ir tinkamai vartoja 

specialybės kalbos sąvokas, geba 

taisyklingai reikšti mintis raštu ir 

žodžiu. 

Gerai argumentuoja. 

Geras pasirengimas tolesnėms 

Gerai taiko specialybės kalbos 

žinias. Geba pakankamai  

laisvai bendrauti žodžiu ir raštu 

vartodamas taisyklingas kalbos 

raiškos priemones. Geba kurti 

aiškų, detalų dalykinį tekstą 

daugeliu temų ir paaiškinti savo 

požiūrį svarstomais klausimais, 

išdėstydamas įvairių 

pasirinkimų pranašumus ir 

trūkumus. 
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studijoms. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės specialybės kalbos bei 

dokumentų valdymo žinios, yra 

neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja specialybės kalbos 

sąvokas, geba kurti dalykinius tekstus 

be didelių trūkumų, tačiau trūksta 

sklandžios ir taisyklingos minties 

raiškos vartojant rašto ir sakytinę 

kalbą. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms 

Specialybės kalbos ir 

dokumentų valdymo žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. Geba 

kurti aiškų, detalų dalykinį 

tekstą, tačiau mokslo darbuose 

yra neesminių klaidų, trūksta 

savarankiško darbo įgūdžių.  

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni 

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės specialybės 

kalbos bei dokumentų valdymo žinios, 

yra klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms 

praktinėms problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Geba paprastomis kalbos 

priemonėmis raštu bei žodžiu 

kurti dalykinius tekstus, tačiau 

neplatus dalykinis žodynas, 

vartojami žodžiai, 

neatitinkantys dalykinio 

konteksto. Patenkinamai reiškia 

mintis vartodamas rašto ir 

sakytinę kalbą. 

Dalyko rašto darbuose yra 

klaidų. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Specialybės kalbos bei dokumentų 

valdymo žinios tenkina minimalius 

reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms 

praktinėms problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas 

sutelktas į vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Geba minimaliai suprasti ir 

vartoti žinomas specialybės 

kalbos sąvokas, posakius ir 

pagrindines frazes, kad 

patenkintų konkrečius 

poreikius. Geba kurti dalykinius 

tekstus, tačiau juose daug 

klaidų, skurdus žodynas.  

Geba veikti pagal analogiją. 

Silpni mokslo kalbos raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Specialybės kalbos ir dokumentų 

valdymo žinios netenkina minimalių 

reikalavimų. 

 

Specialybės kalbos ir 

dokumentų valdymo gebėjimai 

netenkina minimalių 

reikalavimų. 

3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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UŽSIENIO KALBA 1 

 

Pažymys ir 

trumpas žinių ir 

gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos bendrinės 

kalbos žinios. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, geba 

analizuoti jas platesniame dalyko kontekste.  

Originaliai ir nepriklausomai mąsto.  

Puikus pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Geba lengvai suprasti iš 

esmės viską, ką girdi ar 

skaito. Geba apibendrinti 

skirtingų skaitomų ar 

klausomų šaltinių 

informaciją. Geba 

spontaniškai, visiškai laisvai 

ir tiksliai reikšti mintis, 

rašyti sklandų  tekstą, 

dalykinius laiškus. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios 

ir gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos kalbos žinios ir 

jų taikymas.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, 

sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Geba suprasti sudėtingus 

informacinės ar grožinės 

literatūros tekstus ir suvokti 

potekstę. Geba spontaniškai, 

laisvai, ilgai neieškodamas 

raiškos priemonių, išdėstyti 

savo nuomonę, nuostatą, 

pažiūras. Geba lanksčiai ir 

veiksmingai vartoti kalbą 

profesiniais tikslais.  

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės kalbos žinios ir jų 

taikymas. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga.  

Supranta sąvokas ir jas  taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja. 

Geras pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Geba suprasti išplėtotą 

kalbą. Geba pakankamai 

spontaniškai ir laisvai 

bendrauti žodžiu ir raštu. 

Geba kurti aiškų, detalų 

tekstą daugeliu temų ir 

paaiškinti savo požiūrį 

svarstomais klausimais, 

išdėstydamas įvairių 

pasirinkimų pranašumus ir 

trūkumus. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės bendrinės kalbos žinios, yra 

neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Geba suprasti tekstus, 

kuriose daug dažnai 

vartojamų žodžių, 

gramatinių formų bei 

konstrukcijų. Geba 

pakankamai spontaniškai ir 

laisvai bendrauti žodžiu ir 
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raštu. Geba kurti aiškų, 

detalų tekstą daugeliu temų 

ir paaiškinti savo požiūrį 

svarstomais klausimais, 

išdėstydamas įvairių 

pasirinkimų pranašumus ir 

trūkumus. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės kalbos žinios, yra 

klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba savais 

žodžiais apibūdinti priimamą informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Geba skaityti trumpus, 

paprastus tekstus. 

Geba suprasti sakinius ir 

dažnai vartojamus posakius. 

Paprastomis kalbos 

priemonėmis geba 

papasakoti ar išreikšti savo 

nuomonę. Geba rašyti 

trumpas pastabas bei 

žinutes. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios tenkina minimalius reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas sutelktas į 

vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Geba suprasti ir vartoti 

žinomus būtiniausius 

posakius ir pagrindines 

frazes, kad patenkintų 

konkrečius poreikius. Geba 

susikalbėti labai paprastai, 

jei tik pašnekovas kalba 

lėtai, aiškiai ir yra 

pasirengęs padėti. Geba 

užrašyti trumpą tekstą, 

įrašyti asmens duomenis. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų 

 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 

 
3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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UŽSIENIO KALBA 2 

Pažymys ir 

trumpas žinių ir 

gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos žinios. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, geba 

analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste.  

Originaliai ir nepriklausomai mąsto.  

Puikus pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Geba lengvai suprasti iš 

esmės viską, ką girdi ar 

skaito. Geba apibendrinti 

skirtingų skaitomų ar 

klausomų šaltinių informaciją. 

Geba spontaniškai, visiškai 

laisvai ir tiksliai reikšti mintis, 

rašyti sklandų  tekstą, 

dalykinius laiškus. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios 

ir gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos žinios ir jų 

taikymas.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, 

sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Geba suprasti įvairius 

sudėtingus ilgesnius tekstus ir 

suvokti potekstę. Geba 

spontaniškai, laisvai, ilgai 

neieškodamas raiškos 

priemonių, išdėstyti savo 

nuomonę, nuostatą, pažiūras. 

Geba lanksčiai ir veiksmingai 

vartoti kalbą profesiniais 

tikslais.  

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės žinios ir jų 

taikymas. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga.  

Supranta sąvokas ir jas  taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja. 

Geras pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Geba suprasti specializuotas 

diskusijas profesinėmis 

temomis. Geba pakankamai 

spontaniškai ir laisvai 

bendrauti žodžiu ir raštu. 

Geba kurti aiškų, detalų tekstą 

daugeliu temų ir paaiškinti 

savo požiūrį svarstomais 

klausimais, išdėstydamas 

įvairių pasirinkimų 

pranašumus ir trūkumus. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, yra neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Geba suprasti specializuotas 

diskusijas profesinėmis 

temomis. Geba pakankamai 

spontaniškai ir laisvai 

bendrauti žodžiu ir raštu. 

Geba kurti aiškų, detalų tekstą 

daugeliu temų ir paaiškinti 

savo požiūrį svarstomais 

klausimais, išdėstydamas 
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įvairių pasirinkimų 

pranašumus ir trūkumus. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, yra 

klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba savais 

žodžiais apibūdinti priimamą informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Geba suprasti sakinius ir 

dažnai vartojamus posakius. 

Paprastomis kalbos 

priemonėmis geba pasakoti ar 

išreikšti savo nuomonę. Geba 

rašyti trumpas pastabas bei 

žinutes. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios tenkina minimalius reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas sutelktas į 

vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Geba suprasti ir vartoti 

žinomus būtiniausius posakius 

ir pagrindines frazes, kad 

patenkintų konkrečius 

poreikius. Geba susikalbėti 

labai paprastai, jei tik 

pašnekovas kalba lėtai, aiškiai 

ir yra pasirengęs padėti. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų 

 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 

 
3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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TEISĖ 

 

Pažymys ir 

trumpas žinių ir 

gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos žinios . 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja teisines sąvokas, 

geba jas analizuoti ir taikyti.  

Originaliai ir nepriklausomai mąsto.  

Puikus pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Geba lengvai suprasti iš 

esmės viską, ką girdi ar 

skaito. Geba apibendrinti 

skirtingus teisinius šaltinius 

Sugeba visiškai laisvai ir 

tiksliai apibudinti norminių 

aktų skirtumus. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios 

ir gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos teisinės žinios 

ir jų taikymas.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir tinkamai vartoja teisines 

sąvokas. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Geba laisvai, ilgai 

neieškodamas raiškos 

priemonių, išdėstyti teisinius 

argumentus.  

Tvirtos geros žinios ir 

gebėjimai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės teisinės žinios ir jų 

taikymas. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga.  

Supranta sąvokas ir tinkamai jas taiko. 

Gerai argumentuoja. 

Geba pakankamai laisvai 

bendrauti žodžiu ir raštu. 

Geresnės nei vidutinės žinios 

ir gebėjimai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, yra neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Geba pakankamai laisvai 

bendrauti žodžiu ir raštu. 

Vidutinės žinios ir gebėjimai, 

yra neesminių klaidų. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, yra 

klaidų.  

Patenkinamai suvokia teisines sąvokas.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) 

prastesni nei vidutiniai, yra 

klaidų. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 
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5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios tenkina minimalius reikalavimus.  

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) 

atitinka minimalius 

reikalavimus. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų 

Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų. 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų. 

 

 

 



60 

 

FILOSOFIJA  

 

Pažymys ir 

trumpas žinių ir 

gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

filosofijos žinios ir jų taikymas spren-

džiant sudėtingas praktines problemas. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

filosofijos medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja filosofijos 

sąvokas, geba analizuoti jas platesniame 

dalyko kontekste.  

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikūs analitiniai ir vertinimo įgūdžiai, 

įžvalga. 

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

filosofijos žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

nestandartines užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir 

filosofinių temų 

pristatymo įgūdžiai.   

Gerai supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos filosofijos 

žinios ir jų taikymas sprendžiant 

sudėtingas praktines problemas. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

filosofijos medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, 

filosofijos sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geri analitiniai, vertinimo ir 

sintezės įgūdžiai. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko 

filosofijos teorines žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

tipines užduotis. 

Labai gera savarankiškų 

darbų atlikimo kokybė. 

Labai geri raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus, 

technikas taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės filosofijos žinios ir 

jų taikymas sprendžiant praktines 

problemas. 

Susipažino su privaloma medžiaga. Geba 

savarankiškai dirbti su papildoma 

filosofijos medžiaga.  

Supranta filosofijos sąvokas ir principus, 

juos  taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja ir argumentus 

pagrindžia faktais.  

Gerai taiko filosofijos 

žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

užduotis. 

Gera savarankiškų darbų 

atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Žino, kokius metodus, 



61 

Geras pasirengimas tolesnėms studijoms. technikas taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės filosofijos žinios, yra 

neesminių klaidų. 

Žinias taiko praktinėms problemoms 

spręsti. 

Susipažino su pagrindine filosofijos 

medžiaga. Supranta ir vartoja filosofijos 

sąvokas ir principus. 

Kelios esminės dalys susiejamos į 

visumą. Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Filosofijos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera savarankiškų darbų 

atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  nei 

vidutiniai, yra klaidų 

Prastesnės negu vidutinės filosofijos 

žinios, yra klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Susipažino su pagrindine filosofijos 

medžiaga.  

Patenkinamai suvokia filosofijos sąvokas, 

geba savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Analizuojant susitelkiama į keletą 

aspektų, tačiau nesugebama jų susieti.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Filosofijos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama savarankiškų 

darbų atlikimo kokybė.  

Moka veikti pagal 

analogiją.  

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Filosofijos žinios tenkina minimalius 

reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų filosofijos sąvokų 

vardijimas, teksto atpasakojimas. 

Atsakymas sutelktas į vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pakankami 

gebėjimai filosofijos 

problemoms spręsti 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal 

analogiją.  

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų 

 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 

 
3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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SOCIOLOGIJA 

 

Pažymys ir 

trumpas žinių ir 

gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

žinios ir jų taikymas sprendžiant 

sudėtingas praktines problemas. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, 

geba analizuoti jas platesniame 

dalyko kontekste.  

Originaliai ir nepriklausomai mąsto.  

Puikūs analitiniai ir vertinimo 

įgūdžiai, įžvalga. 

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai supranta pateiktų 

autorių sąvokas ir terminus, 

vartoja ir taiko įgytas sociolo-

gijos žinias, puikiai suvokia ir 

sugeba paaiškinti sociologinius 

terminus bei sąvokas, geba 

iškelti problemą, ją analizuoti, 

nustatyti objektą, iškelti tikslą, 

uždavinius, geba logiškai 

mąstyti, aiškiai ir nuosekliai 

dėstyti mintis, puikiai atlikti 

praktines užduotis, susijusias su 

tyrimų problematika, savaran-

kiškai studijuoti papildomą 

medžiagą, ją cituoti, interpre-

tuoti, referuoti, analizuoti. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos žinios ir 

jų taikymas sprendžiant sudėtingas 

praktines problemas. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą 

medžiagą, sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geri analitiniai, vertinimo ir 

sintezės įgūdžiai. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai supranta pateiktų 

autorių sąvokas ir terminus, 

vartoja ir taiko įgytas sociolo-

gijos žinias, gerai suvokia ir 

sugeba paaiškinti sociologinius 

terminus bei sąvokas, geba iškelti 

problemą, ją analizuoti, geba 

logiškai mąstyti, aiškiai ir 

nuosekliai dėstyti mintis, labai 

gerai atlikti praktines užduotis, 

susijusias su tyrimų problema-

tika, savarankiškai studijuoti 

papildomą medžiagą, praktiškai 

taikyti įgytas teorines žinias. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės žinios ir jų 

taikymas sprendžiant praktines 

problemas. 

Susipažino su privaloma medžiaga. 

Geba savarankiškai dirbti su 

papildoma medžiaga.  

Supranta sąvokas ir principus, juos 

taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja ir argumentus 

pagrindžia faktais.  

Gerai supranta pateiktų autorių 

sąvokas ir terminus, vartoja ir 

taiko įgytas sociologijos žinias, 

gerai suvokia ir sugeba paaiš-

kinti sociologinius terminus bei 

sąvokas, geba iškelti problemą, ją 

analizuoti, geba logiškai mąstyti, 

aiškiai dėstyti mintis, gerai atlikti 

vidutinio sudėtingumo praktines 

užduotis, susijusias su tyrimo 

problematika, savarankiškai 
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Geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

dirbti su papil-doma medžiaga, 

tinkamai ją referuoti, analizuoti ir 

apibendrinti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, yra neesminių klaidų. 

Žinias taiko praktinėms problemoms 

spręsti. 

Susipažino su pagrindine medžiaga. 

Supranta ir vartoja sąvokas ir 

principus. Kelios esminės dalys 

susiejamos į visumą. Pakankamai gerai 

argumentuoja. Pakankamas 

pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Daroma neesminių klaidų, 

teorines žinias sugeba taikyti 

praktiškai, teisingai supranta 

pagrindines sociologines 

sąvokas, yra susipažinęs tik su 

pateikta medžiaga, teisingai 

atlieka vidutinio sunkumo 

užduotis, susijusias su tyrimų 

problematika. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  nei 

vidutiniai, yra klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, yra 

klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Susipažino su pagrindine medžiaga.  

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Analizuojant susitelkiama į keletą 

aspektų, tačiau nesugebama jų susieti. 

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Teorinės dalyko žinios pras-

tesnės nei vidutinės, daroma 

klaidų atliekant nesudėtingas 

praktines užduotis, susijusias su 

tyrimų problematika, tačiau 

sunkiai suvokiamos sudėtinges-

nės problemos, susipažįstama su 

pagrindine dalyko medžiaga, 

sugebama pateikti informaciją ir 

atpasakoti savais žodžiais, 

nesugebama logiškai mąstyti, 

analizuoti, patenkinami raiškos 

praktiniai įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios tenkina minimalius 

reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms 

praktinėms problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų sąvokų 

vardijimas, teksto atpasakojimas. 

Atsakymas sutelktas į vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Geba veikti pagal analogiją, 

patenkinami raiškos gebėjimai, 

sprendžiamos nesudėtingos 

problemos, susijusios su tyrimų 

problematika, išvardijamos 

pagrindinės sociologijos sąvokos, 

tačiau nesugebama jų paaiškinti, 

atpasakojamas tekstas, 

atliekamos nesudėtingos 

praktinės užduotys, susijusios su 

tyrimų problematika, minimalūs 

perkeliamieji gebėjimai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių 

reikalavimų. 

Gebėjimai netenkina minimalių 

reikalavimų. 3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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PSICHOLOGIJA  

 

Pažymys ir 

trumpas žinių ir 

gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

psichologijos žinios ir jų taikymas 

sprendžiant sudėtingas praktines 

problemas. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

psichologijos medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja psichologijos 

sąvokas, geba analizuoti jas platesniame 

dalyko kontekste.  

Moka efektyviai bendrauti ir 

bendradarbiauti.  

Puikūs analitiniai ir vertinimo įgūdžiai, 

įžvalga. Konstruktyviai sprendžia 

konfliktines situacijas. 

Puikus pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

psichologijos žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

nestandartines užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir 

psichologijos temų 

pristatymo įgūdžiai.   

Gerai supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos psichologijos 

žinios ir jų taikymas sprendžiant sudėtingas 

praktines problemas. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

psichologijos medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, 

psichologijos sąvokas vartoja tinkamai. 

Moka efektyviai bendrauti ir 

bendradarbiauti. Konstruktyviai sprendžia 

konfliktines situacijas. 

Labai geri analitiniai, vertinimo ir sintezės 

įgūdžiai. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko 

psichologijos teorines 

žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

tipines užduotis. 

Labai gera savarankiškų 

darbų atlikimo kokybė. 

Labai geri raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus, 

technikas taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės psichologijos žinios 

ir jų taikymas sprendžiant praktines 

problemas. 

Susipažino su privaloma medžiaga. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

psichologijos medžiaga.  

Supranta psichologijos sąvokas, jas  taiko 

tinkamai. Gerai argumentuoja ir 

Gerai taiko psichologijos 

žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

užduotis. 

Gera savarankiškų darbų 

atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 
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argumentus pagrindžia faktais.  

Geras pasirengimas tolesnėms studijoms. 

įgūdžiai. Žino, kokius 

metodus, technikas taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės psichologijos žinios, yra 

neesminių klaidų. 

Žinias taiko praktinėms problemoms 

spręsti. 

Susipažino su pagrindine psichologijos 

medžiaga. Supranta ir vartoja psichologijos 

sąvokas. 

Kelios esminės dalys susiejamos į visumą. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Psichologijos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera savarankiškų darbų 

atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  nei 

vidutiniai, yra klaidų 

Prastesnės negu vidutinės psichologijos 

žinios, yra klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. Susipažino su 

pagrindine psichologijos medžiaga.  

Patenkinamai suvokia psichologijos 

sąvokas, geba savais žodžiais apibūdinti 

priimamą informaciją.  

Analizuojant susitelkiama į keletą aspektų, 

tačiau nesugebama jų susieti.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Psichologijos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama savarankiškų 

darbų atlikimo kokybė.  

Moka veikti pagal 

analogiją.  

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Psichologijos žinios tenkina minimalius 

reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų psichologijos sąvokų 

vardijimas, teksto atpasakojimas. 

Atsakymas sutelktas į vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pakankami 

gebėjimai psichologijos 

problemoms spręsti 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal 

analogiją.  

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų 

 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 

 
3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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TAIKOMOJI FIZIKA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

informacijos technologijos žinios, 

reikalingos fizikos uždavinių 

sprendimui, paieškai, apdorojimui, 

analizei, pateikimui kompiuteriu. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, 

geba analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

taikomosios fizikos žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

nestandartines užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

užduočių atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Gerai supranta, ką ir kodėl daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios 

ir gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos žinios, 

reikalingos fizikos uždavinių 

sprendimui, paieškai, apdorojimui, 

analizei, pateikimui kompiuteriu, ir jų 

taikymas.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą 

medžiagą, sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

taikomosios fizikos žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

tipines  skaičiavimo užduotis. 

Labai gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Labai geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

 

Pasiekta ne mažiau kaip 90 proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės žinios, 

reikalingos fizikos uždavinių 

sprendimui, paieškai, apdorojimui, 

analizei, pateikimui kompiuteriu, ir jų 

taikymas. 

Geba savarankiškai dirbti su 

papildoma medžiaga.  

Supranta sąvokas ir jas  taiko 

tinkamai. 

Gerai argumentuoja. 

Geras pasirengimas tolesnėms 

Gerai taiko taikomosios fizikos 

žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

skaičiavimo užduotis. 

Gera užduočių atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Žino, kokius metodus, technikas 

taikyti. 
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studijoms. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, reikalingos fizikos 

uždavinių sprendimui, paieškai, 

apdorojimui, analizei, pateikimui 

kompiuteriu, yra neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Gebėjimai spręsti taikomosios 

fizikos uždavinius 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Gera užduočių atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankami raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, 

reikalingos fizikos uždavinių 

sprendimui, paieškai, apdorojimui, 

analizei, pateikimui kompiuteriu, yra 

klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms 

praktinėms problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Gebėjimas spręsti taikomosios 

fizikos uždavinius 

vadovaudamasis pavyzdžiais. 

Patenkinama užduočių atlikimo 

kokybė.  

Moka veikti pagal analogiją.  

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios, reikalingos fizikos uždavinių 

sprendimui, paieškai, apdorojimui, 

analizei, pateikimui kompiuteriu, 

tenkina minimalius reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms 

praktinėms problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų sąvokų 

vardijimas, teksto atpasakojimas. 

Atsakymas sutelktas į vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs gebėjimai spręsti 

taikomosios fizikos uždavinius 

vadovaudamasis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją.  

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių 

reikalavimų. 

 

Gebėjimai netenkina minimalių 

reikalavimų. 3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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 INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

informacinių technologijų žinios, 

reikalingos inžinerinių uždavinių 

sprendimui, paieškai, apdorojimui, 

analizei, pateikimui kompiuteriu. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, geba 

analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste.  

Originaliai ir nepriklausomai mąsto.  

Puikus pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Puikiai taiko teorines IT 

žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

nestandartines dokumentų 

rengimo ir skaičiavimo 

užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

užduočių atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai.  

Gerai supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios 

ir gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos žinios, 

reikalingos inžinerinių uždavinių 

sprendimui, paieškai, apdorojimui, 

analizei, pateikimui kompiuteriu, ir jų 

taikymas.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, 

sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines IT 

žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

tipines dokumentų rengimo ir 

skaičiavimo užduotis. 

Labai gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Labai geri raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus, 

technikas taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės žinios, reikalingos 

IT uždavinių sprendimui, paieškai, 

apdorojimui, analizei, pateikimui 

kompiuteriu, ir jų taikymas. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga.  

Supranta sąvokas ir jas  taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja. 

Geras pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Gerai taiko IT žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

dokumentų rengimo ir 

skaičiavimo užduotis. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Žino, kokius metodus, 

technikas taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 
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7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, reikalingos IT uždavinių 

sprendimui, paieškai, apdorojimui, 

analizei, pateikimui kompiuteriu, yra 

neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Dokumentų rengimo ir 

skaičiavimo žinios taikomos 

vadovaujantis pateiktais 

pavyzdžiais. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, 

reikalingos IT uždavinių sprendimui, 

paieškai, apdorojimui, analizei, 

pateikimui kompiuteriu, yra klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Kompiuterinių programų 

kūrimo ir testavimo žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama užduočių 

atlikimo kokybė.  

Moka veikti pagal analogiją.  

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios, reikalingos IT uždavinių 

sprendimui, paieškai, apdorojimui, 

analizei, pateikimui kompiuteriu tenkina 

minimalius reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas 

sutelktas į vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pakankami 

dokumentų rengimo ir 

skaičiavimo gebėjimai 

problemoms spręsti 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją.  

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų. 

 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų. 

 
3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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DIZAINO PAGRINDAI 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos dizaino 

ir piešimo pagrindų žinios, reikalingos 

užduočių sprendimui, paieškai, analizei. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, geba 

analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines dizaino 

ir piešimo pagrindų žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

dizaino ir piešimo pagrindų 

užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

užduočių atlikimo kokybė. 

Puikūs piešimo ir grafinių 

priemonių taikymo įgūdžiai. 

Gerai supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos dizaino ir 

piešimo pagrindų žinios, reikalingos 

užduočių sprendimui, paieškai, analizei. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, 

sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

dizaino ir piešimo pagrindų 

žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

dizaino ir piešimo pagrindų 

užduotis. 

Labai gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Labai geri piešimo ir grafinių 

priemonių taikymo įgūdžiai. 

Supranta, kokią 

fotografavimo techniką taiko 

ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės dizaino ir piešimo 

pagrindų žinios, reikalingos užduočių 

sprendimui, paieškai, analizei. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga.  

Supranta sąvokas ir jas  taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja. 

Geras pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Gerai taiko dizaino ir piešimo 

pagrindų žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

dizaino ir piešimo pagrindų 

užduotis. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Geri piešimo ir grafinių 

priemonių taikymo įgūdžiai. 

Žino, kokias priemones 

taikyti. 
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Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės dizaino ir piešimo pagrindų 

žinios, reikalingos užduočių sprendimui, 

paieškai, analizei, yra neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Dizaino ir piešimo pagrindų 

žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankami piešimo ir grafinių 

priemonių taikymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės dizaino ir 

piešimo pagrindų žinios, reikalingos 

užduočių sprendimui, paieškai, analizei, 

yra klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Dizaino ir piešimo pagrindų 

žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama užduočių 

atlikimo kokybė.  

Moka veikti pagal analogiją.  

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami piešimo ir 

grafinių priemonių taikymo 

įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Dizaino ir piešimo pagrindų žinios, 

reikalingos užduočių sprendimui, 

paieškai, analizei, tenkina minimalius 

reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas. 

Atsakymas sutelktas į vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs dizaino ir piešimo 

pagrindų gebėjimai 

problemoms spręsti 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją.  

Patenkinami piešimo ir 

grafinių priemonių taikymo 

įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų. 

 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų. 3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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KOMPOZICIJA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

kompozicijos žinios, reikalingos 

kompozicijos sprendimui, paieškai, 

analizei. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, geba 

analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

kompozicijos žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

kompozicines užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

užduočių atlikimo kokybė. 

Puikūs fototechnikos taikymo 

įgūdžiai. 

Gerai supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos žinios, 

reikalingos kompozicinių uždavinių 

sprendimui, paieškai, analizei, ir jų 

taikymas.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, 

sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

kompozicijos žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

kompozicines užduotis. 

Labai gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Labai geri fototechnikos 

taikymo įgūdžiai. 

Supranta, kokias 

kompozicines priemones 

taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės žinios, 

reikalingos kompozicijos uždavinių 

sprendimui, paieškai, analizei, ir jų 

taikymas. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga.  

Supranta kompozicijos sąvokas ir jas  

taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja. 

Geras pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Gerai taiko kompozicijos 

žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

kompozicines užduotis. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Geri fototechnikos pritaikymo 

įgūdžiai. 

Žino, kokias kompozicines 

priemones taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 
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7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, reikalingos 

kompozicijos uždavinių sprendimui, 

paieškai, yra neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja kompozicijos 

sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Kompozicijos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo kompozicijos 

užduotis. 

Pakankami fototechnikos 

taikymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, 

reikalingos kompozicijos uždavinių 

sprendimui, paieškai, yra klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Kompozicijos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama užduočių 

atlikimo kokybė.  

Moka veikti pagal analogiją.  

Teisingai atlieka lengvas 

komponavimo užduotis, bet 

nesuvokia sudėtingesnių. 

Patenkinami fototechnikos 

taikymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios, reikalingos kompozicijos 

uždavinių sprendimui ir informacijos 

paieškai, tenkina minimalius 

reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų kompozicijos 

sąvokų vardijimas. Atsakymas sutelktas į 

vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs  kompozicijos 

gebėjimai meninėms 

problemoms spręsti 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją.  

Patenkinami fototechnikos 

taikymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų. 

 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų. 3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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ŽMONIŲ SAUGA 

 

Pažymys ir 

trumpas žinių ir 

gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

žmogaus saugos darbe įstatymų, 

elektrosaugos, darbo higienos, 

gaisrinės saugos, teisinių civilinės 

saugos pagrindų žinios ir jų taikymas 

sprendžiant sudėtingas  saugos 

praktines problemas. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja pagrindines 

žmogaus saugos sąvokas, geba jas 

taikyti spręsdamas žmogaus saugos 

uždavinius. 

Puikiai taiko teorines žinias 

vertindamas fotografinius 

sprendimus saugos požiūriu. 

Nepriekaištingi, išskirtiniai 

saugaus darbo įgūdžiai. 

Gerai supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos 

visapusiškos žmogaus saugos darbe 

įstatymų, elektrosaugos, darbo 

higienos, gaisrinės saugos, teisinių 

civilinės saugos pagrindų žinios ir jų 

taikymas sprendžiant sudėtingas  

saugos praktines problemas. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Labai gerai supranta studijuojamą 

medžiagą, pagrindines žmogaus 

saugos sąvokas vartoja tinkamai. 

Labai gerai taiko teorines 

žinias vertindamas 

fotografinius sprendimus 

saugos požiūriu. 

Labai gera atlikimo kokybė. 

Supranta, kokius metodus, 

technikas taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės žmogaus 

saugos darbe įstatymų, elektrosaugos, 

darbo higienos, gaisrinės saugos, 

teisinių civilinės saugos pagrindų 

žinios ir jų taikymas sprendžiant 

sudėtingas  saugos praktines 

problemas. 

Susipažino su privaloma medžiaga. 

Geba savarankiškai dirbti su 

papildoma medžiaga.  

Supranta pagrindines žmogaus saugos 

sąvokas ir principus, juos taiko 

Gerai taiko teorines žinias 

vertindamas fotografinius 

sprendimus saugos požiūriu. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 
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tinkamai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žmogaus saugos darbe 

įstatymų, elektrosaugos, darbo 

higienos, gaisrinės saugos, teisinių 

civilinės saugos pagrindų žinios, 

sprendžiant saugos uždavinius yra 

neesminių klaidų. 

Susipažino su pagrindine medžiaga.  

Supranta ir vartoja pagrindines 

žmogaus saugos sąvokas ir principus. 

Kelios esminės dalys susiejamos į 

visumą. 

Žmogaus saugos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  nei 

vidutiniai, yra klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žmogaus 

saugos darbe įstatymų, elektrosaugos, 

darbo higienos, gaisrinės saugos, 

teisinių civilinės saugos pagrindų 

žinios.  

Žinias taiko nesudėtingoms  saugos 

praktinėms problemoms spręsti. 

Susipažino su pagrindine medžiaga.  

Patenkinamai suvokia sąvokas. 

Analizuojant susitelkiama į keletą 

aspektų, tačiau nesugebama jų susieti.  

Žmogaus saugos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama  darbų atlikimo 

kokybė.  

Moka veikti pagal pateiktus 

pavyzdžius.  

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius reikalavimus 

Silpnos žmogaus saugos darbe 

įstatymų, elektrosaugos, darbo 

higienos, gaisrinės saugos, teisinių 

civilinės saugos pagrindų žinios, 

kurios tenkina minimalius 

reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms 

praktinėms problemoms spręsti.  

Paprastas žmogaus saugos dalyko 

įsisavintų sąvokų vardijimas. 

Atsakymas sutelktas į vieną aspektą. 

Minimalūs pakankami 

gebėjimai sprendžiant 

žmogaus saugos uždavinius.  

Uždavinius geba spręsti 

vadovaudamasis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją.  

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių 

reikalavimų 

 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 

 
3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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KULTŪROLOGIJA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikiai analizuoja ir interpretuoja 

kultūros probleminius klausimus.  

Puikiai žino svarbiausius pasaulinės 

kultūros raidos etapus ir kultūrinius 

ypatumus.  

Puikiai geba analizuoti meno kūrinius 

pagal nurodytus kriterijus.  

Puikiai skiria kultūrinių laikotarpių 

vizualinius pavyzdžius. 

Geba paaiškinti kultūros sąvokas ir 

reiškinius, analizuoti juos platesniame 

dalyko kontekste.  

Originaliai ir nepriklausomai mąsto, 

geba savarankiškai studijuoti papildomą 

medžiagą. 

Geba analizuoti ir 

interpretuoti kultūrinius 

reiškinius.  

Geba išsamiai ir korektiškai 

atskleisti kultūrines temas, 

argumentuoti.  

Geba atrinkti reprezentatyvius 

kultūros istorijos šaltinius, 

iliustracinę medžiagą ir 

išskirti esminę informaciją.  

Geba meniškai ir novatoriškai 

įgyvendinti pasirinktą 

kultūrinę temą fotografijoje 

bei įtaigiai ją pristatyti 

peržiūrose. 

Geba dirbti grupėje, 

savarankiškai priimti 

sprendimus. 

Geba etiškai apiforminti 

naudotą informacinę 

medžiagą.  

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios 

ir gebėjimai 

Labai gerai analizuoja ir interpretuoja 

kultūros probleminius klausimus.  

Labai gerai žino svarbiausius pasaulinės 

kultūros raidos etapus ir kultūrinius 

ypatumus.  

Labai gerai geba analizuoti meno 

kūrinius pagal nurodytus kriterijus.  

Labai gerai skiria kultūrinių laikotarpių 

vizualinius pavyzdžius. 

Geba paaiškinti kultūros sąvokas ir 

reiškinius, analizuoti jas platesniame 

dalyko kontekste.  

Originaliai ir nepriklausomai mąsto, 

geba savarankiškai studijuoti papildomą 

medžiagą. 

Labai geri analitiniai, vertinimo ir 

sintezės įgūdžiai. 

Geba labai gerai analizuoti ir 

interpretuoti kultūrinius 

reiškinius.  

Lengvai atpažįsta kultūrinių 

laikotarpių vizualinius 

pavyzdžius. 

Labai gerai atlieka kultūrinių 

temų, kūrinių analizę. 

Geba meniškai ir novatoriškai 

įgyvendinti pasirinktą 

kultūrinę temą fotografijoje. 

Labai gerai pristato 

kultūrinius reiškinius, 

pateikdamas korektiškus 

argumentus ir naudodamas 

tinkamus informacinius 

šaltinius. 

Geba dirbti grupėje, atlikti 
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įvairius vaidmenis. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės kultūrologijos 

žinios; jos taikomos sprendžiant 

praktines problemas.  

Gerai žino svarbiausius pasaulinės 

kultūros raidos etapus ir kultūrinius 

ypatumus.  

Susipažino su privaloma kultūrologijos 

medžiaga, geba savarankiškai analizuoti 

papildomą medžiagą. Gerai skiria 

kultūrinių laikotarpių vizualinius 

pavyzdžius. 

Analizuodamas kultūrines temas gerai 

argumentuoja ir argumentus pagrindžia 

faktais. 

Gerai taiko kultūrologijos 

žinias, analizuodamas 

kultūrines problemas. 

Teisingai skiria kultūrinius 

laikotarpius, įvardija jiems 

būdingus ypatumus. 

Gerai  skiria kultūrinių 

laikotarpių vizualinius 

pavyzdžius. 

Geba gerai analizuoti 

kultūrines temas ir jas 

pristatyti. 

Žino, kaip teisingai atlikti 

kūrinių analizę ir apiforminti 

informacinius šaltinius. 

Geba dirbti grupėje jam 

vadovaujant. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės kultūrologijos žinios, yra 

neesminių faktologijos klaidų, 

painiojamos sąvokos. 

Susipažinęs su kultūros reiškiniais, 

pakankamai gerai skiria jų ypatumus, 

vizualinius pavyzdžius. 

Geba sintetinti atskirus kultūros faktus, 

juos apibendrinti, pakankamai gerai 

argumentuoti.  

Kultūrologijos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Geba gerai atlikti kūrinių 

analizę. 

Pakankamai raiškiai pristato 

kultūrines temas. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės kultūrologijos 

žinios, analizuodamas kultūrines 

problemas daro klaidas. 

Įgytas žinias taiko nesudėtingoms 

praktinėms problemoms spręsti. 

Susipažino su pagrindiniais kultūros 

dėsningumais, kultūriniais reiškiniais, 

tačiau daro nemažai faktologijos klaidų. 

Painiojasi identifikuodamas vizualinius 

pavyzdžius.  

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba jas 

apibūdinti savais žodžiais. 

Analizuodamas kultūrinius faktus, 

nesugeba jų susieti, apibendrinti. 

Žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama kultūrinių temų 

ir kūrinių analizės kokybė. 

Moka spręsti užduotis pagal 

analogiją. Teisingai atlieka 

lengvas užduotis, bet 

nesuvokia sudėtingesnių, daro 

nemažai klaidų. 

Patenkinami kultūrinių temų 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 
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5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Kultūrologijos žinios tenkina 

minimalius reikalavimus. Jas taiko 

nesudėtingoms kultūrinėms problemos 

spręsti. 

Sugeba identifikuoti tik pavienius 

vizualinius pavyzdžius. 

Paprastas įsisavintų sąvokų atkartojimas, 

teksto atpasakojimas, nesuvokiama 

konteksto svarba, priežastys. 

Minimalūs pakankami 

gebėjimai problemoms 

spręsti, vadovaujantis 

pavyzdžiais, stinga 

kūrybingumo, individualaus 

požiūrio. 

Geba užduotis atlikti pagal 

analogiją, nesugeba priimti 

savarankiškų sprendimų. 

Patenkinami kultūrinių temų 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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MODERNIOJO MENO ISTORIJA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

moderniojo meno istorijos žinios, 

reikalingos šiuolaikinių meno procesų 

suvokimui.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, geba 

analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikūs analitiniai ir vertinimo įgūdžiai,  

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

moderniojo meno istorijos 

žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

meno kūrinio ir meno 

procesų analizės užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Gera supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros visapusiškos žinios, 

reikalingos šiuolaikinių meno procesų 

suvokimui.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą 

modernaus meno istorijos medžiagą, 

sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geri analitiniai, vertinimo ir 

sintezės įgūdžiai. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

moderniojo meno istorijos 

žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

tipines užduotis. 

Labai gera atlikimo kokybė. 

Labai geri raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus, 

technikas taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės moderniojo 

meno istorijos žinios ir jų taikymas 

sprendžiant praktines problemas. 

Susipažino su privaloma medžiaga. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga. 

Gerai išmano moderniojo meno istorijos 

principus, juos taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja ir argumentus 

pagrindžia faktais.  

Gerai taiko moderniojo meno 

istorijos žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo ir sunkesnes 

užduotis. 

Gera atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Žino, kokius metodus, 

technikas taikyti. 
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Geras pasirengimas tolesnėmis 

studijomis. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės moderniojo meno istorijos 

žinios, yra neesminių klaidų. 

Žinias taiko praktinėmis problemos 

spręsti.  

Susipažino su pagrindine moderniojo 

meno istorijos medžiaga. 

Kelios esminės dalys susiejamos į 

visumą. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Moderniojo meno istorijos 

žinios taikomos 

vadovaujantis pateiktais 

pavyzdžiais. 

Gera atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės moderniojo 

meno istorijos žinios, yra klaidų. 

Žinias taiko nesudėtingomis praktinėms 

problemoms spręsti. 

Susipažino su pagrindine moderniojo 

meno istorijos medžiaga. 

Patenkinamai suvokia moderniojo meno 

sąvokas, geba jas apibūdinti savais 

žodžiais, tačiau analizuodamas meno 

temas nesugeba jų susieti. 

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Moderniojo meno istorijos 

žinios taikomos 

vadovaujantis pateiktais 

pavyzdžiais. 

Patenkinama atlikimo 

kokybė. 

Moka veikti pagal analogiją. 

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Moderniojo meno istorijos žinios 

tenkina minimalius reikalavimus. Jas 

taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemos spręsti. 

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas 

sutelktas i vieną aspektą. 

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pakankami 

gebėjimai problemoms 

spręsti vadovaujantis 

pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų. 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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FOTOGRAFIJOS ISTORIJA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

fotografijos istorijos žinios, reikalingos 

šiuolaikinių meno procesų suvokimui.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, 

geba analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikūs analitiniai ir vertinimo įgūdžiai,  

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

fotografijos istorijos žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

meno kūrinio ir meno 

procesų  analizės užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Gera supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros visapusiškos žinios, 

reikalingos šiuolaikinių fotografijos 

procesų suvokimui.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą 

medžiagą, sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geri analitiniai, vertinimo ir 

sintezės įgūdžiai. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

fotografijos istorijos žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

tipines meno kūrinio ir meno 

procesų  analizės užduotis. 

Labai gera savarankiškų 

darbų atlikimo kokybė. 

Labai geri raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus 

taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės žinios, 

reikalingos šiuolaikinių fotografijos 

procesų suvokimui.  

Susipažino su privaloma fotografijos 

istorijos medžiaga. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga. 

Gerai argumentuoja ir argumentus 

pagrindžia faktais. 

Geras pasirengimas tolesnėmis 

studijomis. 

Gerai taiko fotografijos  

istorijos žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo ir sunkesnes 

užduotis. 

Gera savarankiškų darbų 

atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Žino, kokius metodus, 

technikas taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 
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7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, reikalingos 

fotografijos meno procesų suvokimui, 

yra neesminių klaidų. 

Žinias taiko praktinėms problemoms 

spręsti.  

Susipažino su pagrindine medžiaga. 

Kelios esminės dalys susiejamos į 

visumą. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Fotografijos istorijos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankamai raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės fotografijos 

istorijos žinios, yra klaidų. 

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Susipažino su pagrindine fotografijos 

istorijos medžiaga. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais jas apibūdinti, tačiau 

analizuodamas nesugeba jų susieti. 

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Fotografijos istorijos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama atlikimo 

kokybė. 

Moka veikti pagal analogiją. 

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Fotografijos istorijos žinios tenkina 

minimalius reikalavimus. 

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemos spręsti. 

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas 

sutelktas į vieną aspektą. 

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pakankami 

gebėjimai problemoms 

spręsti vadovaujantis 

pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių 

reikalavimų. 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų. 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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KOMPIUTERINĖ GRAFIKA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikūs, išskirtiniai, visapusiški 

kompiuterinės grafikos įgūdžiai, 

reikalingi koreguojant skaitmenines 

fotografijas.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, geba 

analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikūs praktiniai darbo kompiuterine 

vaizdų redagavimo programa įgūdžiai.  

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

kompiuterinės grafikos 

žinias, redaguodamas 

skaitmenines fotografijas 

grafinio redagavimo 

programomis. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

vaizdo redagavimo užduotis 

Photoshop programa. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

vaizdo korekcijos atlikimo 

kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Gera supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirti, geri visapusiški kompiuterinės 

grafikos įgūdžiai, reikalingi koreguojant 

skaitmenines fotografijas.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, 

sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geri analitiniai ir praktiniai 

įgūdžiai. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

kompiuterinės grafikos 

žinias, redaguodamas 

skaitmenines fotografijas.  

Lengvai atlieka sudėtingas 

tipines vaizdo redagavimo 

užduotis. 

Labai gera atlikimo kokybė. 

Labai geri raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus 

taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės kompiuterinės 

grafikos žinios, reikalingos fotografijų 

redagavimui.  

Susipažino su privaloma medžiaga. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga. 

Gerai suvokia vaizdų redagavimo 

kompiuterinėmis programomis 

Gerai taiko praktikoje 

kompiuterinės grafikos 

žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo ir sunkesnes 

užduotis. 

Gera atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 
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principus ir galimybes. įgūdžiai. 

Žino, kokius metodus, 

technikas taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, reikalingos fotografijų 

redagavimui kompiuterinėmis 

programomis. 

Žinias taiko praktinėmis problemos 

spręsti.  

Susipažino su pagrindine medžiaga. 

Kelios esminės dalys susiejamos į 

visumą. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Žinios taikomos 

vadovaujantis pateiktais 

pavyzdžiais. 

Gera atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo kompiuterinės 

grafikos užduotis. 

Pakankami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės kompiuterinės 

grafikos žinios, yra klaidų. 

Žinias taiko nesudėtingomis praktinėms 

problemoms spręsti. 

Susipažino su pagrindine medžiaga. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba jas 

apibūdinti savais žodžiais, tačiau 

nesugeba jų susieti. 

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms.  

Žinios taikomos 

vadovaujantis pateiktais 

pavyzdžiais. 

Patenkinama atlikimo 

kokybė. Moka veikti pagal 

analogiją. 

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Kompiuterinės grafikos žinios tenkina 

minimalius reikalavimus. 

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemos spręsti. 

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas 

sutelktas į vieną aspektą. 

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pakankami 

gebėjimai problemoms 

spręsti. Atliekant užduotis 

vadovaujamasi pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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SPECIALIOSIOS FOTOGRAFIJOS TECHNOLOGIJOS 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės žinios. 

Platus ir visapusiškas medžiagos 

studijavimas savarankiškai. 

Puikiai supranta ir praktiškai vartoja 

sąvokas ir terminus. 

Geba analizuoti medžiagą, puikiai taiko 

argumentaciją. 

Originalus mąstymas ir platus interesų 

laukas.  

Puiki atliekamų užduočių 

kokybė. 

Originalūs ir racionalūs 

sprendimo būdai. 

Puikiai pritaiko techniką 

užduočių sprendimams. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios 

ir gebėjimai 

Labai geros žinios. 

Visapusiškas papildomos medžiagos 

studijavimas savarankiškai. 

Labai gerai supranta ir vartoja sąvokas, 

terminus. 

Geba analizuoti, labai gerai taiko 

argumentaciją. 

Labai gera atliekamų 

užduočių kokybė. 

Teisingi ir racionalūs 

sprendimo būdai. 

Labai geras technikos 

pritaikymas, sprendžiant 

užduotis. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90 proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

gebėjimai 

Geros, tvirtai įsavintos žinios. 

Papildomos medžiagos studijavimas 

savarankiškai. 

Gerai supranta ir taiko sąvokas bei 

terminus. Gerai taiko argumentaciją. 

Gera atliekamų užduočių 

kokybė. Teisingi sprendimo 

būdai. 

Geras technikos pritaikymas, 

sprendžiant užduotis. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutiniškai įsisavintos žinios. 

Siauras papildomos medžiagos 

studijavimas savarankiškai. 

Supranta ir taiko sąvokas bei terminus. 

Gali taikyti argumentaciją. 

Vidutiniška atliekamų 

užduočių kokybė. 

Teisingi, bet neracionalūs 

sprendimo būdai. 

Vidutiniškas technikos 

pritaikymas, sprendžiant 

užduotis. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Netvirtai įsisavintos žinios, pastebimos 

spragos. 

Mažai dirba savarankiškai, 

studijuodamas papildomą medžiagą. 

Nepilnai supranta, retai taiko sąvokas 

Paviršutiniška atliekamų 

užduočių kokybė. 

Abejotini sprendimo būdai. 

Patenkinamas technikos 

pritaikymas, sprendžiant 
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bei terminus. 

Retai taiko argumentaciją. 

užduotis.  

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Silpnai įsisavintos žinios su nemažai 

spragų. Beveik nedirba su papildoma 

medžiaga savarankiškai. 

Silpnai supranta ir beveik nenaudoja 

terminologijos. 

Retai taiko argumentaciją. 

Silpna atliekamų užduočių 

kokybė.  

Abejotini sprendimo būdai. 

Silpnas technikos 

pritaikymas, sprendžiant 

užduotis. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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FOTOPROCESŲ TEORIJA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

fotoprocesų teorijos žinios, reikalingos 

fotografinių uždavinių sprendimui, 

paieškai, apdorojimui, analizei ir 

pateikimui, bei praktinis jų taikymas. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, geba 

analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

fotoprocesų teorijos žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas ir 

nestandartines fotografinių ir 

fotomedžiagų technologinių 

procesų taikymo ir 

skaičiavimo užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

užduočių atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Gerai supranta, ką ir kodėl tai 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios 

ir gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos žinios, 

reikalingos fotografinių uždavinių 

sprendimui, paieškai, apdorojimui, 

analizei ir pateikimui, bei praktinis jų 

taikymas.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, 

sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

fotoprocesų teorijos žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas ir 

nestandartines fotografinių ir 

fotomedžiagų technologinių 

procesų taikymo ir 

skaičiavimo užduotis. 

Labai gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Labai geri raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus, 

technikas taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės žinios, 

reikalingos fotografinių uždavinių 

sprendimui, paieškai, apdorojimui, 

analizei ir pateikimui, bei praktinis jų 

taikymas.  

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga.  

Supranta sąvokas ir jas  taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja. 

Geras pasirengimas tolesnėms 

Gerai taiko fotoprocesų 

teorijos žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

fotografinių ir fotomedžiagų 

technologinių procesų 

taikymo ir skaičiavimo 

užduotis. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. Geri raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 
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studijoms. Žino, kokius metodus, 

technikas taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, reikalingos 

fotografinių uždavinių sprendimui, 

paieškai, apdorojimui, analizei ir 

pateikimui, yra neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Fotografinių ir fotomedžiagų 

technologinių procesų 

taikymo ir skaičiavimo žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. Teisingai atlieka 

vidutinio sunkumo užduotis. 

Pakankami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, 

reikalingos fotografinių uždavinių 

sprendimui, paieškai, apdorojimui, 

analizei ir pateikimui, yra klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Fotoprocesų teorijos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama užduočių 

atlikimo kokybė.  

Moka veikti pagal analogiją.  

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios, reikalingos fotografinių 

uždavinių sprendimui, paieškai, 

apdorojimui, analizei ir pateikimui, 

tenkina minimalius reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. Paprastas įsisavintų 

sąvokų vartojimas, teksto 

atpasakojimas.  

Atsakymas sutelktas į vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalus teorinių 

fotoprocesų teorijos žinių 

praktinis taikymas ir 

skaičiavimo gebėjimai 

problemoms spręsti 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją.  

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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FOTOAPARATŪRA  IR ĮRENGIMAI 

 

Pažymys ir 

trumpas žinių ir 

gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išsamios, visapusiškos žinios. 

Puikiai supranta ir teisingai vartoja 

sąvokas ir terminus. 

Savarankiškai plačia apimtimi 

išstudijuota papildoma medžiaga. 

Geba lyginti, apimdamas platesnį 

kontekstą, analizuoti. 

Originaliai mąsto, domisi fototechnikos 

naujovėmis. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

užduotis. 

Puiki ir originali užduočių 

atlikimo technika. 

Puikiai žino ir taiko reikalingas 

technikas. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios 

ir gebėjimai 

Labai geros, visapusiškos žinios. 

Labai gerai supranta ir teisingai vartoja 

sąvokas bei teminus.  

Savarankiškai išstudijuota papildoma 

medžiaga. 

Labai gerai taiko argumentaciją. 

Geba analizuoti. 

Labai gerai atlieka sudėtingas 

užduotis. 

Labai gera užduočių atlikimo 

technika. 

Labai gerai žino ir taiko 

reikiamas technikas. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90 proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

gebėjimai 

Geros, tvirtos žinios. 

Gerai supranta ir vartoja sąvokas bei 

terminus. 

Savarankiškai išstudijuota privaloma ir 

dalis papildomos medžiagos. 

Gerai taiko argumentaciją, geba 

analizuoti. 

Gerai atlieka sudėtingas 

užduotis. 

Gera užduočių atlikimo 

technika. 

Gerai žino ir taiko reikiamas 

technikas. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutiniškai įsavintos žinios. 

Supranta, bet ne visada taiko sąvokas ir 

terminus. 

Savarankiško studijavimo nedaug. 

Gali taikyti argumentaciją, retai 

analizuoja.  

Vidutiniškai atlieka sudėtingas 

užduotis. 

Užduočių atlikimo technika tik 

vidutiniška. 

Žino reikiamas technikas, bet 

retai jas taiko. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

Netvirtai įsavintos žinios, pastebimos 

spragos. 

Mažai dirba savarankiškai, nėra platesnio 

Paviršutiniškai atlieka užduotis. 

Užduočių atlikimo technika su 

pastebimomis klaidomis. 
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nei vidutiniai, yra 

klaidų 

pažinimo. 

Nepilnai supranta sąvokas ir terminus, 

retai juos naudoja. 

Retai taiko argumentaciją, beveik nėra 

analizės. 

Menkai žino reikiamas 

technikas.  

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Silpnai įsisavintos žinios, daug spragų. 

Beveik nėra savarankiško darbo. 

Silpnai supranta sąvokas ir terminus, retai 

juos naudoja. 

Retai taiko argumentaciją. 

Silpnai atliktos užduotys. 

Atlikimo technika netobula, su 

aiškiai pastebimomis klaidomis. 

Silpnai žino reikiamas technikas.  

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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SPALVOTOJI FOTOGRAFIJA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

spalvotosios fotografijos žinios, 

reikalingos spalvoto vaizdo gavimui, 

naudojantis įvairia fotografavimo bei 

nuotraukų spausdinimo technika ir 

medžiagomis. Savarankiškai studijuota 

papildoma medžiaga. 

Puikiai supranta ir vartoja profesines 

sąvokas, geba jas pateikti ir analizuoti  

platesniame dalyko kontekste. 

Kiekvienam nuotraukos siužetui suranda 

originalų spalvinį sprendimą. 

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

spalvotosios fotografijos 

teorines žinias, atlikdamas 

praktinius darbus. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

nuotraukų koregavimo ir 

broko nustatymo užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

užduočių atlikimo kokybė. 

Puikūs spalvų  raiškos ir 

nuotraukų atlikimo įgūdžiai. 

Gerai supranta spalvotosios 

fotografijos esmę. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, visapusiškos spalvotosios 

fotografijos žinios, reikalingos spalvoto 

vaizdo gavimui, naudojantis įvairia 

fotografavimo bei nuotraukų 

spausdinimo technika ir medžiagomis. 

Savarankiškai studijuota  papildoma 

literatūra ir technika. 

Įvaldęs profesines sąvokas, geba jas 

pateikti ir analizuoti  platesniame dalyko 

kontekste. 

Kiekvienam nuotraukos siužetui suranda 

originalų spalvinį sprendimą. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

spalvotosios fotografijos 

žinias. 

Labai gerai atlieka sudėtingas 

nuotraukų koregavimo ir 

broko nustatymo užduotis. 

Labai gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Labai geri spalvų  raiškos ir 

nuotraukų atlikimo gūdžiai. 

Gerai supranta spalvotosios 

fotografijos esmę. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geros spalvotosios fotografijos žinios, 

reikalingos spalvoto vaizdo gavimui, 

naudojantis įvairia fotografavimo bei 

nuotraukų spausdinimo technika ir 

medžiagomis. Savarankiškai studijuota  

papildoma literatūra ir technika. 

Įvaldęs profesines sąvokas, geba pateikti 

jas ir tinkamai taiko spalvotų nuotraukų 

atlikimo procese. 

Kiekvienam nuotraukos siužetui suranda 

tinkamą spalvinį sprendimą. 

Gerai taiko teorines 

spalvotosios fotografijos 

žinias. 

Gerai atlieka sudėtingas 

nuotraukų koregavimo ir 

broko nustatymo užduotis. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Geri spalvų  raiškos ir 

nuotraukų atlikimo įgūdžiai. 

Gerai supranta spalvotosios 
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Geras pasirengimas tolesnėms studijoms. fotografijos esmę. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, reikalingos spalvotųjų 

fotografijų  atlikimui, vaizdo 

apdorojimui, analizei, yra spalvų 

koregavimo klaidų. 

Tinkamai vartoja sąvokas. 

Geba vidutiniškai pateikti argumentus.  

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Vidutiniškai taiko teorines 

spalvotosios fotografijos 

žinias. 

Yra neesminių  nuotraukų 

koregavimo ir broko 

nustatymo klaidų. 

Vidutiniška užduočių 

atlikimo kokybė. 

Vidutiniški spalvų  raiškos ir 

nuotraukų atlikimo įgūdžiai. 

Vidutiniškai supranta 

spalvoto vaizdo susidarymo 

principus. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, 

reikalingos spalvotoje fotografijoje, 

daroma klaidų koreguojant spalvas.  

Moka valdyti įrengimus, tačiau ne 

visuomet tikslingai geba pritaikyti 

teorines žinias praktikoje, parinkdamas 

pagal siužetą kadro koloritą, ne visuomet 

gali paaiškinti fotografavimo klaidas ir 

broko priežastis. 

Suvokia sąvokas, tačiau tik savais 

žodžiais apibūdina atliekamus procesus, 

nenaudoja specialiosios terminijos.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms.  

Praktiškai taiko veikloje 

testus ir pavyzdžius. 

Moka nustatyti spalvoto 

proceso klaidas, tačiau 

nesugeba paaiškinti klaidų 

priežasčių. 

Atliktų darbų kokybė 

patenkinama. 

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis.  

Patenkinami darbų pateikimo 

įgūdžiai.  

 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Turėdamas tik minimalias žinias, 

spalvotoje fotografijoje galėtų dirbti tik 

pagalbinius darbus, nes daro daug broko, 

minilaboratorija dirbtų nuostolingai.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pagalbinių darbų 

atlikimo gebėjimai.  

Gebėjimas paaiškinti pagal 

pateiktus pavyzdžius.  

 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų. 

 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų. 3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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FILMAVIMO PAGRINDAI 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikiai išmano ir vartoja kino meno 

žanrus bei jų ypatumus, puikiai 

orientuojasi  kino ir TV raidoje, 

dabartinėse operatoriaus meno 

aktualijose.  

Puikiai supranta operatoriaus darbo, 

kino meno sąvokas ir tikslingai  jas 

taiko analizuodamas savo ar kitų 

sukurtą video / kino  medžiagą. 

Puikiai išmano esminius operatoriaus 

darbo principus, reikalingus pasirengti 

filmavimo procesui.  

Puikiai išmano pagrindinius scenarijaus 

elementus. 

Savarankiškai studijuoja papildomą 

teorinę ir praktinę metodinę medžiagą 

ir ją taiko jungdamas su kolegijoje 

gaunama informacija ir žiniomis. 

Kūrybiškai mąsto ir teikia originalias 

idėjas. 

Puikiai pasirengęs tolesnėms studijoms. 

 

Labai sėkmingai taiko teorines 

kino meno ir operatoriaus 

darbo žinias audiovizualinio 

kūrinio preprodukcijos ir 

produkcijos etapuose.   

Nepriekaištingai laikosi 

numatyto darbo tvarkaraščio 

audiovizualinio kūrinio 

gamybos procese. 

Puikiai taiko filmavimo 

aparatūrą ir kūrybiškai 

išnaudoja  jos galimybes 

atlikdamas praktines užduotis.  

Korektiškai ir kūrybiškai taiko 

filmavimo ir montavimo 

būdus, techninę ir programinę 

garso ir vaizdo įrangą. 

Visiškai savarankiškai geba 

kurti ir plėtoti trumpametražio 

filmo meninę koncepciją. 

Kūrybiškai  taiko kino kalbos 

principus kurdamas produktą ir 

pasiekia puikų meninį bei 

techninį atlikimo lygį, 

harmoningą garso ir vaizdo 

sąveiką, stiliaus išraiškingumą 

ir vienovę. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Labai gerai išmano ir taiko kino meno 

žanrus bei jų ypatumus, labai gerai 

orientuojasi  kino ir TV raidoje, 

dabartinėse operatoriaus meno 

aktualijose.  

Aiškiai supranta operatoriaus darbo, 

kino meno sąvokas ir tikslingai  jas 

taiko analizuodamas savo ar kitų 

sukurtą video/kino  medžiagą. 

Tvirtai  išmano esminius operatoriaus 

darbo principus, reikalingus pasirengti 

Labai gerai taiko teorines kino 

meno ir operatoriaus darbo 

žinias audiovizualinio kūrinio 

preprodukcijos ir produkcijos 

etapuose.   

Nuosekliai laikosi numatyto 

darbo tvarkaraščio 

audiovizualinio kūrinio 

gamybos procese. 

Labai gerai taiko filmavimo 

aparatūrą ir kūrybiškai 
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filmavimo procesui ir filmavimui.  

Labai gerai išmano pagrindinius 

scenarijaus elementus. 

Savarankiškai studijuoja  papildomą 

teorinę ir praktinę metodinę medžiagą 

ir ją taiko jungdamas su kolegijoje 

gaunama informacija ir žiniomis. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai gerai pasirengęs tolesnėms 

studijoms. 

 

išnaudoja  jos galimybes 

atlikdamas praktines užduotis.  

Korektiškai ir kūrybiškai taiko 

filmavimo ir montavimo 

būdus, techninę ir programinę 

garso ir vaizdo įrangą. 

Savarankiškai geba kurti ir 

plėtoti meninę koncepciją.  

Kūrybiškai  taiko kino kalbos 

principus kurdamas produktą ir 

pasiekia labai gerą meninį bei 

techninį atlikimo lygį, 

harmoningą garso ir vaizdo 

sąveiką, stiliaus išraiškingumą 

ir vienovę. 

Labai geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geriau nei vidutiniškai  išmano ir 

naudoja kino meno žanrus bei jų 

ypatumus, gerai orientuojasi  kino ir 

TV raidoje, dabartinėse operatoriaus 

meno aktualijose.  

Gerai supranta operatoriaus darbo, kino 

meno  sąvokas ir tikslingai  jas taiko 

analizuodamas savo ar kitų sukurtą 

video / kino  medžiagą. 

Gerai išmano esminius operatoriaus 

darbo principus, reikalingus pasirengti 

filmavimo procesui ir filmavimui.  

Gerai išmano pagrindinius scenarijaus 

elementus. 

Savarankiškai studijuoja  papildomą 

teorinę ir praktinę metodinę medžiagą 

ir ją taiko jungdamas su kolegijoje 

gaunama informacija ir žiniomis. 

Aiškiai ir nepriklausomai mąsto ir 

sklandžiai  reiškia mintis. 

Gerai pasirengęs tolesnėms studijoms. 

 

 

Gerai taiko teorines kino meno 

ir operatoriaus darbo žinias 

audiovizualinio kūrinio 

preprodukcijos ir produkcijos 

etapuose.   

Nuosekliai laikosi numatyto 

darbo tvarkaraščio 

audiovizualinio kūrinio 

gamybos procese. 

Gerai taiko filmavimo 

aparatūrą ir kūrybiškai 

išnaudoja  jos galimybes 

atlikdamas praktines užduotis.  

Korektiškai, su nežymiomis 

improvizacijomis taiko 

filmavimo ir montavimo 

būdus, techninę ir programinę 

garso ir vaizdo įrangą. 

Geba kurti ir plėtoti meninę 

koncepciją.  

Tikslingai taiko kino kalbos 

principus kurdamas produktą ir 

pasiekia gerą meninį bei 

techninį atlikimo lygį, 

pakankamą garso ir vaizdo 

sąveiką, stiliaus išraiškingumą 

ir vienovę. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 
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Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutiniškai  išmano ir naudoja kino 

meno žanrus bei jų ypatumus, 

pakankamai orientuojasi  kino ir TV 

raidoje, dabartinėse operatoriaus meno 

aktualijose.  

Supranta operatoriaus darbo, kino meno  

sąvokas ir geba jas sieti analizuodamas  

savo ar kitų sukurtą video / kino  

medžiagą. 

Pakankamai  išmano esminius 

operatoriaus darbo principus, 

reikalingus pasirengti filmavimo 

procesui ir filmavimui. 

Žino pagrindinius scenarijaus 

elementus. 

Savarankiškai nesigilina į teorinius ar 

praktinius klausimus, tenkindamasis tik 

kolegijoje gaunama informacija.   

Aiškiai mąsto ir reiškia mintis. 

Pakankamai pasirengęs tolesnėms 

studijoms. 

 

Daro neesminių klaidų 

taikydamas teorines kino meno 

ir operatoriaus darbo žinias 

audiovizualinio kūrinio 

preprodukcijos ir produkcijos 

etapuose.   

Stengiasi, tačiau ne visada 

pavyksta  laikytis numatyto 

darbo tvarkaraščio 

audiovizualinio kūrinio 

gamybos procese. 

Daro neesmines klaidas 

taikydamas filmavimo 

aparatūrą ir jos galimybes 

atliekant praktines užduotis.  

Schematiškai taiko filmavimo 

ir montavimo būdus, techninę 

bei programinę garso ir vaizdo 

įrangą. 

Plėtoti meninę koncepciją 

reikalinga pagalba.  

Vidutiniškai taiko kino kalbos 

principus kurdamas produktą ir 

pasiekia pakankamą techninį 

atlikimo lygį, vidutinišką garso 

ir vaizdo sąveiką, stiliaus 

išraiškingumą ir vienovę. 

Pakankami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Žemesnės nei vidutinės srities žinios.  

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti savo ar kitų 

sukurtą video / kino  medžiagą. 

Susipažinęs su pagrindiniais 

operatoriaus darbo principais, 

reikalingais pasirengti filmavimo 

procesui ir filmavimui. 

Susipažinęs su pagrindine teorine ir 

metodine medžiaga bei scenarijaus 

pagrindais. 

Painiai mąsto ir  reiškia mintis. 

Patenkinamai pasirengęs tolesnėms 

studijoms. 

 

Teorines kino meno ir 

operatoriaus darbo žinias taiko 

vadovaudamasis pavyzdžiais 

audiovizualinio kūrinio 

preprodukcijos ir produkcijos 

etapuose.   

Nesistemingai laikosi numatyto 

darbo tvarkaraščio 

audiovizualinio kūrinio 

gamybos procese. 

Daro klaidų taikydamas 

filmavimo aparatūrą ir jos 

galimybes atliekant praktines 

užduotis.  

Pagal pavyzdį  taiko filmavimo 

ir montavimo būdus, techninę 

ir programinę garso bei vaizdo 
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įrangą. 

Nekūrybiškai, schematiškai 

taiko kino kalbos principus, 

kurdamas produktą ir pasiekia 

patenkinamą techninį atlikimo 

lygį, vaizdas ir garsas ne visada 

sąveikauja, stilistikoje stinga 

išraiškingumo ir vienovės. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Minimalios kino ir srities žinios.  

Išvardijamos sąvokos jų iki galo 

nesuvokiant, kai reikia analizuoti savo 

ar kitų sukurtą video / kino  medžiagą. 

Gali išvardyti pagrindinius operatoriaus 

darbo principus, reikalingus pasirengti 

filmavimo procesui ir filmavimui. 

Minimaliai susipažinęs su teorine ir 

metodine medžiaga, scenarijaus 

pagrindais. 

Painiai mąsto ir skurdžiai reiškia 

mintis. 

Minimaliai pasirengęs tolesnėms 

studijoms. 

 

 

Minimaliai taiko teorines kino 

meno ir operatoriaus darbo 

žinias vadovaudamasis 

pavyzdžiais audiovizualinio 

kūrinio preprodukcijos ir 

produkcijos etapuose.   

Nespėja dirbti pagal numatytą 

darbo tvarkaraštį 

audiovizualinio kūrinio 

gamybos procese. 

Daro daug klaidų taikydamas 

filmavimo aparatūrą ir jos 

galimybes atliekant praktines 

užduotis.  

Pagal analogiją  taiko 

filmavimo ir montavimo 

būdus, techninę ir programinę 

garso ir vaizdo įrangą. 

Sugeba techniškai atlikti kitų 

pateiktus nurodymus kuriant 

produktą.  

Minimalūs raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių 

reikalavimų. 

Gebėjimai netenkina minimalių 

reikalavimų. 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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FOTOGRAFAVIMO METODAI (MODULIS) 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

peizažo ir architektūros, interjero ir 

natiurmorto  bei portreto 

fotografavimo žinios, reikalingos 

užduočių sprendimui, paieškai, 

analizei. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. Puikiai supranta ir vartoja 

sąvokas, geba analizuoti jas 

platesniame dalyko kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines peizažo ir 

architektūros, interjero ir 

natiurmorto bei portreto 

fotografavimo žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

peizažo ir architektūros, interjero 

ir natiurmorto  bei portreto 

fotografavimo užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

užduočių atlikimo kokybė. 

Puikūs fotografavimo technikos 

taikymo įgūdžiai. 

Gerai supranta, ką ir kodėl daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos žinios, 

reikalingos peizažo ir architektūros, 

interjero ir natiurmorto  bei portreto 

fotografavimui, užduočių sprendimui, 

paieškai, analizei. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą 

medžiagą, sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

peizažo ir architektūros, interjero 

ir natiurmorto bei portreto 

fotografavimo žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

peizažo ir architektūros, interjero 

ir natiurmorto bei portreto 

fotografavimo užduotis. 

Labai gera užduočių atlikimo 

kokybė. Labai geri fotografijos 

technikos taikymo įgūdžiai. 

Supranta, kokią fotografavimo 

techniką taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės peizažo ir 

architektūros, interjero ir natiurmorto  

bei portreto fotografavimo žinios, 

reikalingos užduočių sprendimui, 

paieškai, analizei. 

Geba savarankiškai dirbti su 

papildoma medžiaga.  

Supranta sąvokas ir jas  taiko 

tinkamai. 

Gerai argumentuoja. 

Geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Gerai taiko peizažo ir 

architektūros, interjero ir 

natiurmorto bei portreto 

fotografavimo žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

peizažo ir architektūros, interjero 

ir natiurmorto  bei portreto 

fotografavimo užduotis. Gera 

užduočių atlikimo kokybė. 

Geri fotografavimo technikos 

pritaikymo įgūdžiai. 

Žino, kokias priemones taikyti. 
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Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės peizažo ir architektūros, 

interjero ir natiurmorto  bei portreto 

žinios, reikalingos užduočių 

sprendimui, paieškai, analizei, yra 

neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Peizažo ir architektūros, interjero 

ir natiurmorto  bei portreto 

fotografavimo žinios taikomos 

vadovaujantis pateiktais 

pavyzdžiais. 

Gera užduočių atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankami fotografavimo 

technikos taikymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės peizažo ir 

architektūros, interjero ir natiurmorto  

bei portreto fotografavimo žinios, 

reikalingos užduočių sprendimui, 

paieškai, analizei, yra klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms 

praktinėms problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas 

tolesnėms studijoms. 

Peizažo ir architektūros, interjero 

ir natiurmorto  bei portreto 

fotografavimo žinios taikomos 

vadovaujantis pateiktais 

pavyzdžiais. 

Patenkinama užduočių atlikimo 

kokybė. Moka veikti pagal 

analogiją. Teisingai atlieka 

lengvas užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami fotografavimo 

technikos taikymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios, reikalingos peizažo ir 

architektūros, interjero ir natiurmorto  

bei portreto fotografavimui, užduočių 

sprendimui, paieškai, analizei, 

tenkina minimalius reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms 

praktinėms problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų sąvokų 

vardijimas. Atsakymas sutelktas į 

vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs  peizažo ir 

architektūros, interjero ir 

natiurmorto  bei portreto 

fotografavimo gebėjimai 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją.  

Patenkinami fotografavimo 

technikos taikymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių 

reikalavimų. 

 

Gebėjimai netenkina minimalių 

reikalavimų. 3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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PAŽINTINĖ PRAKTIKA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

žinios. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, 

geba analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste.  

Originaliai ir nepriklausomai mąsto.  

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

nestandartines užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Gerai supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios 

ir gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos žinios ir jų 

taikymas.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą 

medžiagą, sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

tipines užduotis. 

Labai gera atlikimo kokybė. 

Labai geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus, 

technikas taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės žinios ir jų 

taikymas. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga.  

Supranta sąvokas ir jas  taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja. 

Geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms 

Gerai taiko žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

užduotis. 

Gera atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Žino, kokius metodus, 

technikas taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, yra neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankami raiškos ir 



100 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, yra 

klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama atlikimo kokybė.  

Moka veikti pagal analogiją.  

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios tenkina minimalius 

reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas 

sutelktas į vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pakankami 

gebėjimai problemoms spręsti 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją.  

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių 

reikalavimų 

 

Gebėjimai netenkina minimalių 

reikalavimų 

 
3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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APŠVIETIMO PRAKTIKA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės ir visapusiškos 

apšvietimo metodikos teorinės žinios, 

reikalingos objektų apšvietimo 

uždavinių sprendimui, paieškai, 

analizei ir įgyvendinimui, bei praktinis 

jų taikymas. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, 

geba analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines įvairių 

objektų apšvietimo metodikos 

žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas ir 

nestandartines fotografuojamo 

objekto apšvietimo taikymo ir 

apšvietimo statymo užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

užduočių atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Gerai supranta, ką,  kodėl ir kaip 

tai daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios 

ir gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos apšvietimo 

metodikos teorinės žinios, reikalingos 

objektų apšvietimo uždavinių 

sprendimui, paieškai, analizei ir 

įgyvendinimui, bei praktinis jų 

taikymas.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą 

medžiagą, sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

pasirinkto objekto apšvietimo 

metodikos teorijos žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas ir 

nestandartines fotografuojamo 

objekto apšvietimo taikymo ir 

apšvietimo statymo užduotis. 

Labai gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Labai geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Supranta, kokius apšvietimo 

metodus, kokią apšvietimo 

techniką ir kodėl taiko. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90 proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei 

vidutinės žinios ir 

gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės apšvietimo 

metodikos žinios, reikalingos objektų 

apšvietimo uždavinių sprendimui, 

paieškai, analizei ir įgyvendinimui, bei 

praktinis jų taikymas. 

Geba savarankiškai dirbti su 

papildoma medžiaga.  

Supranta sąvokas ir jas  taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja. 

Geras pasirengimas tolesnėms 

Gerai taiko apšvietimo 

metodikos teorines žinias 

praktikoje. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes įvairių 

objektų apšvietimo praktines 

užduotis. 

Gera užduočių atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 
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studijoms. Žino, kokią apšvietimo metodiką 

ir įrangą taikyti.  

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, reikalingos 

fotografuojamo objekto apšvietimo 

metodikos analizei ir jos pateikimui, 

yra neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Apšvietimo metodika ir 

įrengimai taikomi vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera užduočių atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankami raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, 

reikalingos apšvietimo metodikos 

uždaviniams spręsti, paieškai, 

praktiniam taikymui, analizei, yra 

klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Pateikto objekto apšvietimo 

žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama užduočių atlikimo 

kokybė.  

Moka veikti pagal analogiją.  

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios, reikalingos apšvietimo 

metodikos uždavinių sprendimui, 

paieškai, apdorojimui, analizei ir 

pateikimui, tenkina minimalius 

reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų sąvokų vartojimas, 

teksto atpasakojimas.  

Atsakymas sutelktas į vieną aspektą. 

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalus apšvietimo teorijos 

žinių praktinis taikymas. 

Silpni gebėjimai užduotims 

vykdyti vadovaujantis 

pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją.  

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių 

reikalavimų 

Gebėjimai netenkina minimalių 

reikalavimų 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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KŪRYBINĖ PRAKTIKA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, fotokompozicijos ir 

fototechnikos žinios bei įgūdžiai, 

reikalingi atskleidžiant autorinę 

koncepciją.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, geba 

analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikūs praktiniai darbo įgūdžiai, kuriant 

iliustracijas ir interpretuojant tekstą.  

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

fotokompozicijos ir 

fototechnikos žinias, kurdamas 

autorinius nuotraukų ciklus. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

teminio fotografijų ciklo 

kūrimo užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

iliustracijų atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Gera supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros, fotokompozicijos ir 

fototechnikos žinios bei įgūdžiai, 

reikalingi atskleidžiant autorinę 

koncepciją.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą 

medžiagą, sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geri analitiniai ir praktiniai 

įgūdžiai. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

fotokompozicijos ir 

fototechnikos žinias, kurdamas 

autorinius nuotraukų ciklus. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

tipines teminių ciklų kūrimo 

užduotis. 

Labai gera atlikimo kokybė. 

Labai geri raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus 

taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės 

fotokompozicijos ir fototechnikos žinios 

bei įgūdžiai, reikalingi atskleidžiant 

autorinę koncepciją. 

Susipažino su privaloma medžiaga. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga. 

Gerai suvokia tekstų iliustravimo 

principus ir galimybes. 

Gerai taiko praktikoje 

fotokompozicijos ir 

fototechnikos žinias, kurdamas 

autorinius nuotraukų ciklus.  

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo ir sunkesnes 

užduotis. 

Gera atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 
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 įgūdžiai. 

Žino, kokius metodus, 

technikas taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės fotokompozicijos ir 

fototechnikos žinios bei įgūdžiai, 

reikalingi atskleidžiant autorinę 

koncepciją. 

Žinias taiko praktinėmis problemos 

spręsti.  

Susipažino su pagrindine medžiaga. 

Kelios esminės dalys susiejamos į 

visumą. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, yra 

klaidų. 

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Susipažino su pagrindine medžiaga. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba jas 

apibūdinti savais žodžiais. 

Analizuodamas nesugeba susieti 

sąvokų. Patenkinamas pasirengimas 

tolesnėms studijoms. 

Žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama atlikimo kokybė. 

Moka veikti pagal analogiją. 

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios tenkina minimalius reikalavimus. 

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas 

sutelktas į vieną aspektą. 

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pakankami 

gebėjimai problemoms spręsti. 

Užduotys atliekamos 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų, 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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PROFESINĖ PRAKTIKA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos žinios 

visų dalyko studijų rezultatų apimtyje. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, 

geba analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste.  

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto.  

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

nestandartines užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai.   

Gerai supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos žinios ir jų 

taikymas visų dalyko studijų rezultatų 

apimtyje.  

Puikiai supranta studijuojamą 

medžiagą, sąvokas vartoja tinkamai.  

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

tipines užduotis. 

Labai gera atlikimo kokybė. 

Labai geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus, 

technikas taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės žinios ir jų 

taikymas visų dalyko studijų rezultatų 

apimtyje. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga.  

Supranta sąvokas ir jas  taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja. 

Geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Gerai taiko žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

užduotis. 

Gera atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Žino, kokius metodus, 

technikas taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, yra neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms 

Žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 
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Pakankami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, yra 

klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama atlikimo kokybė.  

Moka veikti pagal analogiją.  

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios tenkina minimalius 

reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas 

sutelktas į vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pakankami 

gebėjimai problemoms spręsti 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją.  

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių 

reikalavimų 

 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 

 
3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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FOTOLABORATORINĖ TECHNIKA 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės ir visapusiškos 

fotolaboratorinės technikos teorinės 

žinios, reikalingos fotografinių vaizdų 

apdorojimo ir spausdinimo uždavinių 

vykdymui, paieškai, analizei ir 

įgyvendinimui, bei praktinis jų 

taikymas. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. Puikiai supranta ir vartoja 

sąvokas, geba analizuoti jas platesniame 

dalyko kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

fotolaboratorinės technikos  

žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas ir 

nestandartines 

fotolaboratorinės technikos 

naudojimo ir darbo su ja 

užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

užduočių atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Gerai supranta, ką, kodėl ir 

kaip daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos 

fotolaboratorinės technikos ir įrengimų 

teorinės žinios, reikalingos fotografinio 

vaizdo apdorojimo uždavinių 

sprendimui, paieškai, analizei ir 

įgyvendinimui, bei praktinis jų 

taikymas.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, 

sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

fotolaboratorinės technikos  

naudojimo žinias praktikoje. 

Lengvai atlieka sudėtingas ir 

nestandartines 

fotolaboratorinės technikos 

naudojimo ir darbo su ja 

užduotis. 

Labai gera užduočių atlikimo 

kokybė. Labai geri raiškos ir 

temų pristatymo įgūdžiai. 

Supranta, kokius apšvietimo 

metodus, kokią apšvietimo 

techniką ir kodėl taiko. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės fotolaboratorinės 

technikos žinios, reikalingos 

fotografinių vaizdų apdorojimo 

uždavinių sprendimui, paieškai, analizei 

ir įgyvendinimui, bei praktinis jų 

taikymas. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga.  

Supranta sąvokas ir jas  taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja. 

Gerai taiko fotolaboratorinės 

technikos naudojimo žinias 

praktikoje. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

įvairių lygių fotografinio 

vaizdo gavimo užduotis. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Geri raiškos ir temų 
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Geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

pristatymo įgūdžiai. 

Žino, kokią apšvietimo 

metodiką ir įrangą taikyti.  

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, reikalingos 

fotolaboratorinės įrangos analizei ir jos 

operacijų vykdymui, yra neesminių 

klaidų. 

Supranta ir vartoja sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Laboratorinė technika ir 

įrengimai taikomi 

vadovaujantis pateiktais 

pavyzdžiais. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. Teisingai atlieka 

vidutinio sunkumo užduotis. 

Pakankami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, 

fotolaboratorinės technikos galimybių ir 

techninių charakteristikų taikymas 

uždaviniams spręsti, jų paieškai, 

praktiniam taikymui, analizei, yra 

klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Pateiktos fotolaboratorinės 

technikos analizės žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama užduočių 

atlikimo kokybė.  

Moka veikti pagal analogiją.  

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir temų 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios, reikalingos fotolaboratorinės 

įrangos naudojimo uždavinių 

sprendimui, paieškai, apdorojimui, 

analizei ir pateikimui, tenkina 

minimalius reikalavimus.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. Paprastas įsisavintų 

sąvokų vartojimas, teksto atpasakojimas. 

Atsakymas sutelktas į vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalus fotolaboratorinės 

technikos teorijos žinių 

praktinis taikymas. 

Silpni gebėjimai užduotims 

vykdyti vadovaujantis 

pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją.  

Patenkinami raiškos ir temų 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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FOTOPREKĖS IR PASLAUGOS 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios ir išsamios žinios, platus ir 

visapusiškas savarankiškas papildomos 

medžiagos studijavimas. 

Puikus sąvokų ir terminų vartojimas 

profesinėje kalboje. 

Gebėjimas analizuoti, palyginti su 

platesniu nei dalyke kontekstu. 

Puiki, išskirtinė užduočių 

atlikimo kokybė. 

Teisingai  ir originaliai atliktos 

sudėtingos užduotys. 

Surasti originaliausi 

sprendimo būdai. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Labai gerai, giliai įsisavintos žinios. 

Savarankiškas papildomos medžiagos 

studijavimas. 

Labai geras sąvokų ir terminų 

vartojimas profesinėje kalboje. 

Gebėjimas analizuoti, argumentuoti, 

lyginti. 

Labai gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Teisingai atliktos sudėtingos 

užduotys. 

Surasti teisingi ir efektyvūs 

užduočių sprendimo būdai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Gerai, tvirtai įsisavintos žinios. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga. 

Gerai supranta ir vartoja sąvokas bei 

terminus. 

Gerai taiko argumentaciją. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Teisingai atliktos užduotys. 

Surasti teisingi užduočių 

sprendimo būdai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutiniškai įsisavintos žinios. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga. 

Supranta sąvokas ir terminus. 

Gali taikyti argumentaciją. 

Vidutiniška užduočių atlikimo 

kokybė. 

Teisingai atliktos užduotys, 

kai yra jų sprendimo analogai. 

Ne patys efektyviausi 

užduočių sprendimo būdai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Įsisavintos žinios netvirtos, pastebimos 

spragos. 

Mažai dirbta su papildoma medžiaga. 

Nepilnai supranta sąvokas ir terminus, 

profesinėje kalboje jų beveik nevartoja. 

Mažai analizuoja, taiko argumentaciją. 

Užduočių atlikimo kokybė su 

trūkumais. 

Užduočių sprendimai dažnai 

su klaidomis, netikslūs. 

Užduočių sprendimo būdai  

abejotini. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) Silpnai įsisavintos žinios, daug spragų. Užduočių sprendimo kokybė 
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Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Beveik nedirbta su papildoma 

medžiaga. 

Silpnai supranta sąvokas ir terminus, 

profesinėje kalboje jų nevartoja. 

Mažai analizuoja, retai taiko 

argumentaciją. 

labai paviršutiniška. 

Užduočių sprendimai dažnai 

turi klaidų. 

Pasirenkami mažiausiai 

tinkami sprendimo būdai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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FOTOŽURNALISTINIAI ŽANRAI 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės žinios bei gebėjimai, 

fotožurnalistikos teorijos taikymas 

praktikoje, gebėjimas profesionaliai 

valdyti fotografavimo techniką, naudotis 

apšvietimo įranga ir kitomis techninėmis 

priemonėmis bei medžiagomis.  

Savarankiškai studijuota papildoma 

medžiaga. 

Puikiai supranta ir vartoja profesines 

sąvokas, geba pateikti jas ir analizuoti  

platesniame dalyko kontekste, puikiai 

orientuojasi dabartinės fotožurnalistikos 

kryptyse, gerai žino fotožurnalistikos 

žanrų specifiką. 

Kiekvienam nuotraukos siužetui suranda 

originalų sprendimą. Geba maketuoti 

tekstą puslapyje, parinkti iliustracijas.  

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

fotožurnalistikos žinias, 

fotografuodamas konkrečius 

gyvenimo reiškinius. 

Puikiai atlieka sudėtingo 

siužeto fotografavimo 

užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

užduočių atlikimo kokybė. 

Puikūs nuotraukų atlikimo 

įgūdžiai. 

Puikiai supranta 

fotožurnalistikos paskirtį ir 

esmę. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, visapusiškos fotožurnalistikos 

žinios, reikalingos atliekant žurnalistinės 

fotografijos užduotis, naudojantis įvairia 

fotografavimo technika ir medžiagomis, 

kitomis techninėmis bei meninės raiškos 

priemonėmis reportažinėje fotografijoje: 

dinamika, rakursu, ritmu, spalvų 

kompozicija.  

Savarankiškai studijuota papildoma 

literatūra ir technika. 

Įvaldęs profesines sąvokas, geba pateikti 

jas ir analizuoti  platesniame dalyko 

kontekste. 

Kiekvienam nuotraukos siužetui suranda 

originalų sprendimą. Geba maketuoti 

tekstą puslapyje, parinkti iliustracijas.  

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms.. 

Labai gerai taiko teorines 

fotožurnalistikos žinias, 

fotografuodamas konkrečius 

gyvenimo reiškinius. 

Labai gerai atlieka sudėtingo 

siužeto fotografavimo 

užduotis. 

Išskirtinė užduočių atlikimo 

kokybė. 

Labai geri nuotraukų atlikimo 

įgūdžiai. 

Labai gerai supranta 

fotožurnalistikos paskirtį ir 

esmę. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geros fotožurnalistikos žinios, 

reikalingos atliekant žurnalistinės 

fotografijos užduotis, naudojantis įvairia 

fotografavimo technika ir medžiagomis, 

Gerai taiko teorines 

fotožurnalistikos žinias, 

fotografuodamas konkrečius 
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kitomis techninėmis bei meninės raiškos 

priemonėmis reportažinėje fotografijoje: 

dinamika, rakursu, ritmu, spalvų 

kompozicija.  

Savarankiškai studijuota papildoma 

literatūra ir technika, dabartinės 

reportažinės fotografijos kryptys. 

Įvaldęs profesines sąvokas, geba pateikti 

jas ir analizuoti platesniame dalyko 

kontekste. 

Kiekvienam nuotraukos siužetui suranda 

originalų sprendimą. Geba maketuoti 

tekstą puslapyje, parinkti iliustracijas.  

Geras pasirengimas tolesnėms studijoms. 

gyvenimo reiškinius. 

Gerai atlieka sudėtingo 

siužeto fotografavimo 

užduotis. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Yra neesminių kadro 

kompozicijos klaidų. 

Gerai supranta 

fotožurnalistikos paskirtį ir 

esmę. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, atliekant žurnalistinės 

fotografijos užduotis, naudojantis įvairia 

fotografavimo technika ir medžiagomis, 

kitomis techninėmis bei meninės raiškos 

priemonėmis reportažinėje fotografijoje: 

dinamika, rakursu, ritmu, spalvų 

kompozicija.  

Tinkamai vartoja sąvokas. Geba 

maketuoti tekstą puslapyje, parinkti 

iliustracijas.  

Geba vidutiniškai pateikti argumentus.  

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Vidutiniškai taiko teorines 

fotožurnalistikos žanrų žinias. 

Yra neesminių siužetų 

kompozicijos klaidų. 

Vidutiniški fotožurnalistikos 

žanrų raiškos ir nuotraukų 

atlikimo įgūdžiai. 

Vidutiniškai supranta 

reportažinių žanrų ypatybes ir 

fotografavimo specifiką. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70 proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės nei vidutinės žinios, atliekant 

žurnalistinės fotografijos užduotis, 

naudojantis įvairia fotografavimo 

technika ir medžiagomis, kitomis 

techninėmis bei meninės raiškos 

priemonėmis reportažinėje fotografijoje: 

dinamika, rakursu, ritmu, spalvų 

kompozicija.  

Tinkamai vartoja sąvokas. Geba 

maketuoti tekstą puslapyje, parinkti 

iliustracijas.  

Silpnai naudojasi argumentais.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Patenkinamai taiko teorines 

fotožurnalistikos žanrų žinias. 

Yra neesminių kompozicijos 

klaidų. 

Patenkinami fotožurnalistikos 

žanrų  raiškos ir nuotraukų 

atlikimo įgūdžiai. 

Patenkinamai supranta 

reportažinių žanrų ypatybes ir 

fotografavimo specifiką. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60 proc. studijų tikslų 
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5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Turėdamas tik minimalias žinias, 

fotožurnalistikos žanrų dalyke galėtų 

dirbti tik pagalbinius darbus: maketuoti, 

redaguoti, nes neturint kritinio mąstymo 

ir analitinio požiūrio į situacijas ir 

gebėjimo nuolat fiksuoti įvykius ir 

žmones, neįmanoma dirbti laikraštyje 

arba žurnale. 

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pagalbinių darbų 

atlikimo gebėjimai.  

Gebėjimas maketuoti pagal 

pateiktus pavyzdžius.  

 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų. 

 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų. 3 

2 

1 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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FOTOILIUSTRACIJA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

fotoiliustracijos teorinės žinios ir 

įgūdžiai, reikalingi iliustruojant įvairios 

paskirties tekstus.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, geba 

analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikūs praktiniai darbo įgūdžiai, kuriant 

iliustracijas ir interpretuojant tekstą.  

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

fotoiliustracijos žinias, 

iliustruodamas įvairaus 

pobūdžio tekstus. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

teksto iliustravimo užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

iliustracijų atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Gera supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos 

fotoiliustracijos žinios ir įgūdžiai, 

reikalingi iliustruojant tekstą.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą 

medžiagą, sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geri analitiniai ir praktiniai 

įgūdžiai. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

fotoiliustracijos žinias, 

iliustruodamas įvairaus 

pobūdžio tekstus. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

tipines teksto iliustravimo 

užduotis. 

Labai gera atlikimo kokybė. 

Labai geri raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus 

taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės fotoiliustracijos 

žinios, reikalingos teksto iliustravimui.  

Susipažino su privaloma medžiaga. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga. 

Gerai suvokia tekstų iliustravimo 

principus ir galimybes. 

Gerai taiko praktikoje 

fotoiliustracijos žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo ir sunkesnes 

užduotis. 

Gera atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Žino, kokius metodus, 

technikas taikyti. 
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Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, reikalingos 

fotoiliustracijų kūrimui. 

Žinias taiko praktinėmis problemos 

spręsti.  

Susipažino su pagrindine medžiaga. 

Kelios esminės dalys susiejamos į 

visumą. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankamai raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, yra 

klaidų. 

Žinias taiko nesudėtingomis praktinėms 

problemoms spręsti. 

Susipažino su pagrindine 

fotoiliustracijos medžiaga. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais jas apibūdinti, tačiau 

analizuodamas nesugeba jų susieti. 

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Fotoiliustracijos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama atlikimo kokybė. 

Moka veikti pagal analogiją. 

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60 proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios tenkina minimalius reikalavimus. 

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemos spręsti. 

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas 

sutelktas į vieną aspektą. 

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pakankami 

gebėjimai problemoms spręsti 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių 

reikalavimų. 

Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų. 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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VIDEOFILMAVIMAS 1 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikiai išmano ir naudoja kino 

meno žanrus bei jų ypatumus ir 

gerai orientuojasi kino ir TV 

raidoje, dabartinėse operatoriaus 

meno aktualijose.  

Puikiai supranta kino operatoriaus 

meno sąvokas, išmano 

videotechniką ir jos taikymo 

galimybes, tikslingai jas taiko 

analizuodamas savo ar kitų sukurtą 

video / kino  medžiagą.  

Puikiai išmano esminius 

operatoriaus darbo principus, 

reikalingus pasirengti filmavimo 

procesui.  

Puikiai išmano įvairių žanrų 

trumpametražio filmo scenarijaus 

parengimo reikalavimus. 

Puikiai išmano pagrindinius 

skaitmeninio montavimo principus 

analizuodamas kino produkciją. 

Savarankiškai studijuoja  papildomą 

teorinę ir praktinę metodinę 

medžiagą ir ją taiko jungdamas su 

kolegijoje gaunama informacija ir 

žiniomis. 

Kūrybiškai mąsto ir teikia 

originalias idėjas. Puikiai 

pasirengęs tolesnėms studijoms. 

Labai sėkmingai taiko teorines 

kino meno ir operatoriaus darbo 

žinias audiovizualinio kūrinio 

preprodukcijos ir produkcijos 

etapuose.   

Visiškai savarankiškai geba kurti 

įvairių žanrų trumpametražio filmo 

originalią koncepciją ir ją išplėtoti 

scenarijuje. 

Nepriekaištingai laikosi numatyto 

darbo tvarkaraščio audiovizualinio 

kūrinio gamybos procese. 

Puikiai taiko filmavimo aparatūrą 

ir kūrybiškai išnaudoja  jos 

galimybes atlikdamas praktines 

užduotis.  

Korektiškai ir kūrybiškai taiko 

filmavimo ir montavimo būdus, 

techninę ir programinę garso bei 

vaizdo įrangą.  

Kūrybiškai  taiko kino kalbos 

principus, kurdamas įvairių žanrų 

trumpametražį filmą ir pasiekia 

puikų meninį ir techninį atlikimo 

lygį, harmoningą garso ir vaizdo 

sąveiką.  

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Labai gerai išmano ir taiko kino 

meno žanrus ir jų ypatumus, gerai 

orientuojasi  kino ir TV raidoje, 

dabartinėse operatoriaus meno 

aktualijose.  

Aiškiai supranta operatoriaus darbo, 

kino meno sąvokas, video techniką 

ir jos taikymo galimybes, tikslingai  

jas taiko analizuodamas savo ar kitų 

sukurtą video / kino  medžiagą.  

Tvirtai išmano esminius 

Sėkmingai taiko teorines kino 

meno ir operatoriaus darbo žinias 

audiovizualinio kūrinio 

preprodukcijos ir produkcijos 

etapuose.   

Savarankiškai geba kurti įvairių 

žanrų trumpametražio filmo 

koncepciją ir ją išplėtoti 

scenarijuje. 

Nuosekliai laikosi numatyto darbo 

tvarkaraščio audiovizualinio 
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operatoriaus darbo principus, 

reikalingus pasirengti filmavimo 

procesui.  

Labai gerai išmano įvairių žanrų 

trumpametražio filmo scenarijaus 

parengimo reikalavimus. 

Labai gerai žino, kaip remiantis 

pagrindiniais skaitmeninio 

montavimo principais analizuoti 

kino produkciją.  

Savarankiškai studijuoja papildomą 

teorinę ir praktinę metodinę 

medžiagą ir ją taiko jungdamas su 

kolegijoje gaunama informacija ir 

žiniomis. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai gerai pasirengęs tolesnėms 

studijoms. 

kūrinio gamybos procese. 

Labai gerai taiko filmavimo 

aparatūrą ir kūrybiškai išnaudoja  

jos galimybes atlikdamas praktines 

užduotis.  

Korektiškai ir kūrybiškai taiko 

filmavimo ir montavimo būdus, 

techninę ir programinę garso bei 

vaizdo įrangą. 

Kūrybiškai  taiko kino kalbos 

principus kurdamas įvairių žanrų 

trumpametražį filmą ir pasiekia 

labai gerą meninį ir techninį 

atlikimo lygį, tikslią garso ir 

vaizdo sąveiką, harmoningą garso 

ir vaizdo sąveiką, stiliaus 

išraiškingumą ir vienovę. 

Labai geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Gerai išmano ir naudoja kino meno 

žanrus bei jų ypatumus, gerai 

orientuojasi  kino ir TV raidoje, 

dabartinėse operatoriaus meno 

aktualijose.  

Aiškiai supranta operatoriaus darbo, 

kino meno sąvokas, video techniką 

ir jos taikymo galimybes  ir 

tikslingai  jas taiko analizuodamas 

savo ar kitų sukurtą video / kino  

medžiagą.  

Gerai išmano esminius operatoriaus 

darbo principus, reikalingus 

pasirengti filmavimo procesui.  

Gerai išmano įvairių žanrų 

trumpametražio filmo scenarijaus 

parengimo reikalavimus. 

Gerai žino, kaip remiantis 

pagrindiniais skaitmeninio 

montavimo principais analizuoti 

kino produkciją.  

Savarankiškai studijuoja papildomą 

teorinę ir praktinę metodinę 

medžiagą ir ją taiko jungdamas su 

kolegijoje gaunama informacija ir 

žiniomis. 

Aiškiai ir nepriklausomai mąsto, 

sklandžiai  reiškia mintis. 

Tikslingai taiko teorines kino 

meno ir operatoriaus darbo žinias 

audiovizualinio kūrinio 

preprodukcijos ir produkcijos 

etapuose.   

Geba kurti įvairių žanrų 

trumpametražio filmo koncepciją ir 

ją išplėtoti scenarijuje. 

Nuosekliai laikosi numatyto darbo 

tvarkaraščio audiovizualinio 

kūrinio gamybos procese. 

Gerai taiko filmavimo aparatūrą ir 

kūrybiškai išnaudoja  jos 

galimybes atlikdamas praktines 

užduotis.  

Korektiškai su nežymiomis 

improvizacijomis taiko filmavimo 

ir montavimo būdus, techninę ir 

programinę garso bei vaizdo 

įrangą. 

Tikslingai taiko kino kalbos 

principus kurdamas įvairių žanrų 

trumpametražį filmą ir pasiekia 

gerą meninį ir techninį atlikimo 

lygį, garso ir vaizdo sąveiką, 

pakankamą garso ir vaizdo 

sąveiką, stiliaus išraiškingumą ir 

vienovę  
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Gerai pasirengęs tolesnėms 

studijoms. 

Geri raiškos ir pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutiniškai išmano ir naudoja kino 

meno žanrus bei jų ypatumus, 

pakankamai orientuojasi  kino ir TV 

raidoje, dabartinėse operatoriaus 

meno aktualijose.  

Supranta operatoriaus darbo, kino 

meno sąvokas, video techniką ir jos 

taikymo galimybes  bei geba jas 

sieti analizuodamas savo ar kitų 

sukurtą video / kino  medžiagą.  

Išmano esminius operatoriaus darbo 

principus, reikalingus pasirengti 

filmavimo procesui.  

Žino įvairių žanrų trumpametražio 

filmo scenarijaus parengimo 

reikalavimus. 

Pakankamai aiškiai žino, kaip 

remiantis pagrindiniais 

skaitmeninio montavimo principais 

analizuoti kino produkciją.  

Nedaug savarankiškai gilinasi į 

teorinius ar praktinius klausimus 

daugiau tenkindamasis tik 

kolegijoje gaunama informacija.   

Aiškiai mąsto ir  reiškia mintis. 

Vidutiniškai pasirengęs tolesnėms 

studijoms. 

Daro neesmines klaidas 

taikydamas teorines kino meno ir 

operatoriaus darbo žinias 

audiovizualinio kūrinio 

preprodukcijos ir produkcijos 

etapuose.   

Vadovaujant dėstytojui geba kurti 

įvairių žanrų trumpametražio filmo 

koncepciją ir ją išplėtoti 

scenarijuje. 

Stengiasi laikytis numatyto darbo 

tvarkaraščio audiovizualinio 

kūrinio gamybos procese, tačiau ne 

visada pavyksta. 

Daro neesmines klaidas 

taikydamas filmavimo aparatūrą ir 

jos galimybes atliekant praktines 

užduotis.  

Schematiškai taiko filmavimo ir 

montavimo būdus, techninę ir 

programinę garso ir vaizdo įrangą. 

Vidutiniškai taiko kino kalbos 

principus kurdamas įvairių žanrų 

trumpametražį filmą ir pasiekia 

pakankamą techninį atlikimo lygį, 

vidutinišką garso ir vaizdo sąveiką, 

stiliaus išraiškingumą ir vienovę. 

Vidutiniški raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės nei vidutiniškos kino ir 

operatorinio meno srities žinios.    

Orientuojasi operatoriaus darbo, 

kino meno sąvokose ir  video 

technikoje ir iš dalies naudojasi 

šiomis žiniomis analizuodamas 

savo ar kitų sukurtą video / kino  

medžiagą.  

Patenkinamai išmano esminius 

operatoriaus darbo principus, 

reikalingus pasirengti filmavimo 

procesui.  

Susipažinęs su įvairių žanrų 

trumpametražio filmo scenarijaus 

Teorines kino meno ir operatoriaus 

darbo žinias taiko vadovaudamasis 

pavyzdžiais audiovizualinio 

kūrinio preprodukcijos ir 

produkcijos etapuose.   

Vadovaujant dėstytojui geba kurti 

įvairių žanrų trumpametražio filmo 

koncepciją ir ją išplėtoti 

scenarijuje. 

Nesistemingai laikosi numatyto 

darbo tvarkaraščio audiovizualinio 

kūrinio gamybos procese. 

Daro klaidas taikydamas 

filmavimo aparatūrą ir jos 
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parengimo reikalavimais. 

Patenkinamai analizuoja kino 

produkciją, remdamasis  

pagrindiniais skaitmeninio 

montavimo principais.  

Painiai mąsto ir  reiškia mintis. 

Patenkinamai pasirengęs tolesnėms 

studijoms. 

 

galimybes atliekant praktines 

užduotis.  

Schematiškai taiko filmavimo ir 

montavimo būdus, techninę ir 

programinę garso bei vaizdo 

įrangą. 

Nekūrybiškai, pagal pavyzdį taiko 

kino kalbos principus kurdamas 

įvairių žanrų trumpametražį filmą 

ir pasiekia patenkinamą techninį 

atlikimo lygį, vaizdas ir garsas ne 

visada sąveikauja, stiliuje stinga 

išraiškingumo ir vienovės. 

Patenkinami raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Minimalios kino ir operatoriaus 

meno srities žinios.    

Orientuojasi operatoriaus darbo, 

kino meno sąvokose ir video 

technikoje ir minimaliai naudojasi 

šiomis žiniomis analizuodamas 

savo ar kitų sukurtą video / kino  

medžiagą.  

Išvardija esminius operatoriaus 

darbo principus, reikalingus 

pasirengti filmavimo procesui.  

Susipažinęs su įvairių žanrų 

trumpametražio filmo scenarijaus 

parengimo reikalavimais. 

Silpnai analizuoja kino produkciją, 

remdamasis  pagrindiniais 

skaitmeninio montavimo principais.  

Painiai mąsto ir skurdžiai reiškia 

mintis. 

Minimaliai pasirengęs tolesnėms 

studijoms. 

Minimaliai taiko teorines kino 

meno ir operatoriaus darbo žinias 

audiovizualinio kūrinio 

preprodukcijos ir produkcijos 

etapuose.   

Geba parengti įvairių žanrų 

trumpametražio filmo scenarijaus 

schemą.  

Nespėja dirbti pagal numatytą 

darbo tvarkaraštį audiovizualinio 

kūrinio gamybos procese. 

Daro daug klaidų taikydamas 

filmavimo aparatūrą ir jos 

galimybes atliekant praktines 

užduotis.  

Schematiškai taiko filmavimo ir 

montavimo būdus, techninę ir 

programinę garso ir vaizdo įrangą. 

Vidutiniškai atlieka operatoriaus 

darbą pagal kitų nurodymus.  

Minimalūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių 

reikalavimų 

Gebėjimai netenkina minimalių 

reikalavimų 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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VIDEOFILMAVIMAS 2 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikiai išmano ir vartoja kino 

montažo sąvokas, montavimo tipus ir 

jų principus, tikslingai  juos taiko 

analizuodamas savo ar kitų sukurtą 

įvairių žanrų video / kino  montažą.  

Puikiai išmano pagrindines 

industrijoje naudojamas kino 

montažo skaitmenines ir klasikines 

technologijas bei jų taikymo 

galimybes analizuodamas kino 

produkciją.  

Savarankiškai studijuoja  papildomą 

teorinę bei praktinę metodinę 

medžiagą ir ją taiko jungdamas su 

kolegijoje gaunama informacija ir 

žiniomis. 

Kūrybiškai mąsto ir teikia originalias 

idėjas. 

Puikiai pasirengęs tolesnėms 

studijoms. 

 

Puikiai susieja operatorinio 

meno elementus ir principus su 

montavimo žiniomis 

montuodamas vaizdo medžiagą. 

Nepriekaištingai tiksliai 

pasirenka ir pritaiko montažo 

tipą skirtingo žanro kino filmui.  

Visiškai savarankiškai geba 

sukurti video produktą nuo 

filmavimo iki filmo grafinio 

apipavidalinimo.  

Puikiai taiko montažo techniką 

ir programinę įrangą atlikdamas 

praktines užduotis.  

Kūrybiškai  taiko kino kalbos 

principus montuodamas įvairių 

žanrų trumpametražį filmą ir 

pasiekia puikų meninį bei 

techninį atlikimo lygį, 

harmoningą garso ir vaizdo 

sąveiką, stiliaus išraiškingumą ir 

vienovę.  

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtai išmano ir vartoja kino 

montažo  sąvokas, montavimo tipus ir 

jų principus, tikslingai  juos taiko 

analizuodamas savo ar kitų sukurtą 

įvairių žanrų video / kino  montažą.  

Labai gerai išmano pagrindines 

industrijoje naudojamas kino 

montažo skaitmenines ir klasikines 

technologijas ir jų taikymo galimybes 

analizuodamas kino produkciją.  

Savarankiškai studijuoja  papildomą 

teorinę bei praktinę metodinę 

medžiagą ir ją taiko jungdamas su 

kolegijoje gaunama informacija ir 

žiniomis. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai gerai pasirengęs tolesnėms 

Labai gerai susieja operatorinio 

meno elementus ir principus su 

montavimo žiniomis 

montuodamas vaizdo medžiagą. 

Tiksliai pasirenka ir pritaiko 

montažo tipą skirtingo žanro 

kino filmui.  

Savarankiškai geba sukurti 

video produktą nuo filmavimo 

iki filmo grafinio 

apipavidalinimo.  

Labai gerai taiko montažo 

techniką ir programinę įrangą 

atlikdamas praktines užduotis.  

Kūrybiškai  taiko kino kalbos 

principus montuodamas įvairių 

žanrų trumpametražį filmą ir 

pasiekia labai gerą meninį bei 
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studijoms.  

 

techninį atlikimo lygį, 

harmoningą garso ir vaizdo 

sąveiką, stiliaus išraiškingumą ir 

vienovę.  

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Gerai išmano ir vartoja kino montažo  

sąvokas, montavimo tipus ir jų 

principus, tikslingai  juos taiko 

analizuodamas savo ar kitų sukurtą 

įvairių žanrų video / kino montažą.  

Gerai išmano pagrindines industrijoje 

naudojamas kino montažo 

skaitmenines ir klasikines 

technologijas bei jų taikymo 

galimybes analizuodamas kino 

produkciją.  

Savarankiškai studijuoja  papildomą 

teorinę bei praktinę metodinę 

medžiagą ir ją taiko jungdamas su 

kolegijoje gaunama informacija ir 

žiniomis. 

Aiškiai ir nepriklausomai mąsto, 

sklandžiai  reiškia mintis. 

Gerai pasirengęs tolesnėms 

studijoms. 

 

 

Gerai susieja operatorinio meno 

elementus ir principus su 

montavimo žiniomis 

montuodamas vaizdo medžiagą. 

Gerai pasirenka ir pritaiko 

montažo tipą skirtingo žanro 

kino filmui.  

Savarankiškai geba sukurti 

video produktą nuo filmavimo 

iki filmo grafinio 

apipavidalinimo.  

Tikslingai taiko montažo 

techniką ir programinę įrangą 

atlikdamas praktines užduotis.  

Korektiškai su nežymiomis 

improvizacijomis  taiko kino 

kalbos principus montuodamas 

įvairių žanrų trumpametražį 

filmą ir pasiekia gerą meninį bei 

techninį atlikimo lygį, 

pakankamą garso ir vaizdo 

sąveiką, stiliaus išraiškingumą ir 

vienovę.  

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutiniškai išmano ir vartoja kino 

montažo  sąvokas, montavimo tipus ir 

jų principus, juos taiko 

analizuodamas savo ar kitų sukurtą 

įvairių žanrų video / kino  montažą.  

Pakankamai su neesminėmis 

klaidomis žino pagrindines 

industrijoje naudojamas kino 

montažo skaitmenines ir klasikines 

technologijas bei jų taikymo 

galimybes analizuodamas kino 

produkciją.  

Nedaug savarankiškai studijuoja  

papildomą teorinę bei praktinę 

metodinę medžiagą ir ją taiko 

jungdamas su kolegijoje gaunama 

informacija ir žiniomis. 

Aiškiai mąsto ir  reiškia mintis. 

Vidutiniškai pasirengęs tolesnėms 

Vidutiniškai susieja operatorinio 

meno elementus ir principus su 

montavimo žiniomis 

montuodamas vaizdo medžiagą. 

Gerai su su neesminėmis 

klaidomis pasirenka ir pritaiko 

montažo tipą skirtingo žanro 

kino filmui.  

Remdamasis pavyzdžiu geba 

sukurti video produktą nuo 

filmavimo iki filmo grafinio 

apipavidalinimo.  

Su neesminėmis klaidomis taiko 

montažo techniką ir programinę 

įrangą atlikdamas praktines 

užduotis.  

Schematiškai  taiko kino kalbos 

principus montuodamas įvairių 

žanrų trumpametražį filmą ir 
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studijoms. 

 

pasiekia gerą meninį ir techninį 

atlikimo lygį, vidutinišką garso 

ir vaizdo sąveiką, stiliaus 

išraiškingumą ir vienovę.  

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  nei 

vidutiniai, yra klaidų 

Žino ir patenkinamai vartoja kino 

montažo  sąvokas, montavimo tipus ir 

jų principus, juos taiko su klaidomis 

analizuodamas savo ar kitų sukurtą 

įvairių žanrų video / kino  montažą.  

Orientuojasi pagrindinėse industrijoje 

naudojamose kino montažo 

skaitmeninėse ir klasikinėse 

technologijose, yra susipažinęs su jų 

taikymo galimybėmis bei taiko su 

klaidomis šias žinias analizuodamas  

kino produkciją. 

Nedaug savarankiškai studijuoja  

papildomą teorinę ir praktinę 

metodinę medžiagą ir ją taiko 

jungdamas su kolegijoje gaunama 

informacija ir žiniomis. 

Painiai mąsto ir  reiškia mintis. 

Patenkinamai pasirengęs tolesnėms 

studijoms. 

 

 

Patenkinamai susieja 

operatorinio meno elementus ir 

principus su montavimo 

žiniomis montuodamas video 

medžiagą. 

Patenkinamai su klaidomis 

pasirenka ir pritaiko montažo 

tipą skirtingo žanro kino filmui.  

Remdamasis pavyzdžiu geba 

sukurti video produktą nuo 

filmavimo iki filmo grafinio 

apipavidalinimo.  

Patenkinamai su klaidomis taiko 

montažo techniką ir programinę 

įrangą atlikdamas praktines 

užduotis.  

Schematiškai  taiko kino kalbos 

principus montuodamas įvairių 

žanrų trumpametražį filmą ir 

pasiekia patenkinamą meninį bei 

techninį atlikimo lygį, vaizdas ir 

garsas ne visada sąveikauja, 

stilistikoje stinga išraiškingumo 

ir vienovės. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Silpnai vartoja kino montažo  

sąvokas, montavimo tipus ir jų 

principus, juos taiko su klaidomis 

analizuodamas savo ar kitų sukurtą 

įvairių žanrų video / kino  montažą.  

Orientuojasi pagrindinėse industrijoje 

naudojamose kino montažo 

skaitmeninėse bei klasikinėse 

technologijose ir susipažinęs su jų 

taikymo galimybėmis. 

Papildomą teorinę ir praktinę 

metodinę medžiagą labai retai jungia 

ir taiko su kolegijoje gaunama 

informacija ir žiniomis. 

Painiai mąsto ir skurdžiai reiškia 

mintis. 

Minimaliai pasirengęs tolesnėms 

Silpnai susieja operatorinio 

meno elementus ir principus su 

montavimo žiniomis 

montuodamas video medžiagą. 

Silpnai su klaidomis pasirenka ir 

pritaiko montažo tipą skirtingo 

žanro kino filmui.  

Remdamasis pavyzdžiu geba 

sukurti video produktą nuo 

filmavimo iki filmo grafinio 

apipavidalinimo.  

Silpnai su klaidomis taiko 

montažo techniką ir programinę 

įrangą atlikdamas praktines 

užduotis.  

Schematiškai  taiko kino kalbos 

principus montuodamas įvairių 

žanrų trumpametražį filmą ir 
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studijoms. 

 

pasiekia silpną meninį ir 

techninį atlikimo lygį, silpna 

vaizdo ir garso sąveika, skurdi 

stilistinė raiška.  

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių 

reikalavimų 

Gebėjimai netenkina minimalių 

reikalavimų 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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FOTOGRAFINIS DIZAINAS 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos 

fotografinio dizaino teorinės žinios ir 

įgūdžiai, reikalingi kuriant grafinio 

dizaino produktus. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, geba 

analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikūs praktiniai darbo įgūdžiai, kuriant 

grafinio dizaino produktus ir 

interpretuojant tekstą.  

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines 

fotografinio dizaino žinias, 

kurdamas grafinio dizaino 

produktus. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

fotografinio dizaino užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

reklaminių fotografijų atlikimo 

kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Gera supranta, ką ir kodėl 

daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos fotografinio 

dizaino teorinės žinios ir įgūdžiai, 

reikalingi kuriant grafinio dizaino 

produktus. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą 

medžiagą, sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geri analitiniai ir praktiniai 

įgūdžiai. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

fotografinio dizaino žinias, 

kurdamas grafinio dizaino 

produktus. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

tipines teksto iliustravimo 

užduotis. 

Labai gera atlikimo kokybė. 

Labai geri raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus 

taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės fotografinio 

dizaino teorinės žinios ir įgūdžiai, 

reikalingi kuriant grafinio dizaino 

produktus. 

Susipažino su privaloma medžiaga. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga. 

Gerai suvokia tekstų iliustravimo 

Gerai taiko praktikoje 

fotografinio dizaino žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo ir sunkesnes 

užduotis. 

Gera atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 
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principus ir galimybes. Žino, kokius metodus, 

technikas taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, reikalingos 

fotografinio dizaino kūrimui. 

Žinias taiko praktinėmis problemos 

spręsti.  

Susipažino su pagrindine medžiaga. 

Kelios esminės dalys susiejamos į 

visumą. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės fotografinio 

dizaino žinios, yra klaidų. 

Žinias taiko nesudėtingomis praktinėms 

problemoms spręsti. 

Susipažino su pagrindine medžiaga. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba jas 

apibūdinti savais žodžiais, tačiau 

analizuodamas nesugeba jų susieti. 

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama atlikimo kokybė. 

Moka veikti pagal analogiją. 

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Fotografinio dizaino žinios tenkina 

minimalius reikalavimus. 

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemos spręsti. 

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas 

sutelktas į vieną aspektą. 

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pakankami 

gebėjimai fotografinio dizaino 

problemoms spręsti, 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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REKLAMOS FOTOGRAFAVIMO TECHNOLOGIJA 

 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo 

apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų 

apibūdinimas 

 

10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išsamios, fotografavimo 

reklamai žinios, reikalingos 

savarankiškam uždavinio sprendimui. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, 

geba analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Puikiai taiko teorines reklamos 

fotografijos žinias. 

Puikiai atlieka pavestas 

užduotis. 

Nepriekaištinga, dalykui 

keliamus reikalavimus 

atitinkanti atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai.  

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 

gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos žinios, 

reikalingos reklamos fotografijos 

uždavinių sprendimui, paieškai.  

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą 

medžiagą, sąvokas vartoja tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines 

reklamos fotografijos žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas 

tipines reklamos fotografijos 

užduotis. 

Labai gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Labai geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus, 

technikas taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90  proc. studijų tikslų 

8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės žinios, 

reikalingos reklamos fotografijos 

uždavinių sprendimui, paieškai. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga.  

Supranta reklamos fotografijos sąvokas 

ir jas  taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja. 

Geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Gerai taiko reklamos 

fotografijos žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

reklamos fotografijos užduotis. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Žino, kokius metodus, 

technikas taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) Vidutinės žinios, reikalingos reklamos 

fotografijos sprendimams, jų paieškai, 

Reklamos fotografijos žinios 

taikomos vadovaujantis 
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Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

yra neesminių klaidų. 

Supranta ir vartoja sąvokas. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera užduočių atlikimo 

kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70  proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) prastesni  

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Prastesnės negu vidutinės žinios, 

reikalingos reklamos fotografijos 

sprendimams, jų paieškai, yra klaidų.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba 

savais žodžiais apibūdinti priimamą 

informaciją.  

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Reklamos fotografijos žinios 

taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama užduočių 

atlikimo kokybė.  

Moka veikti pagal analogiją.  

Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60  proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Minimalios pakankamos žinios, 

reikalingos reklamos fotografijos 

sprendimams, jų paieškai.  

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti.  

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas 

sutelktas į vieną aspektą.  

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pakankami 

reklamos fotografijos 

gebėjimai problemoms spręsti, 

vadovaujantis pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją.  

Patenkinami raiškos ir 

pristatymo įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

1 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina 

minimalių reikalavimų 2 

3 

4 

 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 
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7. VERTINIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

 

Kolegijos kokybės užtikrinimo politika ir procedūros apibrėžtos Kokybės vadove, kuris yra 

atviras ir prieinamas kolegijos bendruomenei15. Juo vadovaujamasi ir formuojant vidinę 

neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo kokybės politiką, kuri 

vykdoma laikantis šių pagrindinių nuostatų: 

 visos kolegijoje vykdomos profesinio bakalauro laipsnį teikiančios 

programos turi aiškiai ir tiksliai numatomus rezultatus; 

 studijų programų komitetai stebi ir užtikrina studijų programų vidinę 

kokybę; 

 kolegijos akademinis ir administracijos personalas teikia 

besimokantiesiems akademinę paramą; 

 akademinis personalas pasižymi profesionalumu, akademine etika, 

iniciatyvumu ir socialine atsakomybe; 

 siekiant užtikrinti studijų proceso kokybę, periodiškai atliekamas 

akademinio personalo darbo vertinimas; 

 kolegijoje periodiškai atliekamos apklausos bei tyrimai, siekiant išsiaiškinti 

suinteresuotų šalių nuomonę bei požiūrį į teikiamų paslaugų kokybę. 

 

STEBĖSENA. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo kokybės 

užtikrinimui atitinkamoje studijų programoje ar giminingų programų grupėje turi būti 

sudarytas kompetencijų pripažinimo komitetas. Jis rengia kompetencijų vertinimo 

metodikas, koordinuoja kompetencijų vertinimą, atsako už nuolatinį neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų vertinimo proceso atnaujinimą ir tobulinimo gairių parengimą. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo kokybės užtikrinimą taip 

pat garantuoja bendra kolegijos kokybės užtikrinimo sistema ir iš kandidatų gaunamas 

grįžtamasis ryšys. Be to, itin svarbus socialinių dalininkų įtraukimas į kokybės užtikrinimo 

procesą.  

Pripažinimo kokybės vertinimas turi būti atliekamas periodiškai, kasmet, nuolat renkant 

informaciją apie vykdomą vertinimą; vertinimo rezultatai viešinami, teikiamos 

rekomendacijos. Tikrinant kokybę reikėtų įvertinti šias sritis: 

 politiką ir aplinką (ar yra neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo 

pripažinimo procesą reglamentuojantys dokumentai, numatyti pripažinimo 

principai, ar ši informacija viešinama, sudarytos vienodos sąlygos visiems, 

siekiantiems pripažinimo, ar bendradarbiaujama su socialiniais partneriais 

ir kt.); 

                                                           
15 2012 m. gruodžio 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-349 „Dėl kokybės vadovo patvirtinimo“ 

patvirtintas Kokybės vadovas ir paskirti asmenys, atsakingi už kolegijos kokybės politikos 

įgyvendinimą. 
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 išteklius (ar pakankamos turima įranga ir patalpos, ar yra visas reikiamas 

personalas, ar sukaupta visa su neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

vertinimu ir pripažinimu susijusi dokumentacija, kokie taikomi mokesčiai už 

vertinimą ir pripažinimą); 

 personalą (ar yra visas reikiamas personalas, ar jis apmokytas ir registruotas, 

ar vadovaujasi kolegijos teisės aktuose nustatytais vertinimo principais, ar 

konsultavimą ir vertinimą atlieka skirtingi asmenys, ar jų funkcijos apibrėžtos 

ir kt.); 

 pagalbą ir konsultavimą (ar kandidatams padedama atlikti savianalizę ir 

nustatyti, kokias kompetencijas galima pripažinti, kokio reikia papildomo 

mokymosi, ar kandidatui padedama pasirengti įvertinimui, surinkti ir 

susisteminti įrodymus, ar padedama sudaryti programą trūkstamoms žinioms 

ir gebėjimams įgyti, ar kandidatai konsultuojami apie karjerą ir darbo 

galimybes ir kt.); 

 procesų stebėseną, vertinimą ir patikrinimą; 

 dokumentaciją (ar yra kandidatų registras, ar suformuota kandidato byla, ar 

joje sukaupta visa su kandidatu, jo vertinimo ir pripažinimo procesu susijusi 

dokumentacija, ar yra vertinimo rezultatai ir rekomendacijos tolesnei veiklai 

ir kt.). 

Vertinimo kokybės užtikrinimui itin svarbi kandidato nuomonė apie neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesą ir vertinimo rezultatus. Todėl 

kiekvienas pripažinimo procedūrą praėjęs kandidatas turi pateikti atsiliepimus apie bendrą 

kompetencijų vertinimo ir pripažinimo organizavimo efektyvumą kolegijoje, taip pat 

atskirų etapų įvertinimą ir bendrą pasitenkinimą dalyvavimu vertinimo procese. Tuo tikslu 

siūloma kandidatui pateikti anketą, įtraukiant šiuos indikatorius
16

: 

 Ar pripažinimo procesas pateisino kandidato lūkesčius? 

 Ar pripažinimas palengvino kelią įgyti aukštąjį mokslą? 

 Ar pripažinimas padėjo gauti paaukštinimą ir padaryti karjerą? 

 Ar pripažinimas padėjo įgyti profesinę kvalifikaciją? 

 Ar kandidatas gavo visą reikiamą informaciją? 

 Ar kandidatas gavo tinkamą paramą (konsultacijas) pasirengimo vertinimui 

metu? 

 Ar kandidato vertinimas buvo nešališkas? 

 Kokių jis turi pastabų ir pasiūlymų? 

Atsižvelgiant į naujausius mokslo pasiekimus bei besikeičiančią aukštojo mokslo strategiją, 

įvertinant neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesą, 

atsižvelgiant į nustatytas stipriąsias ir silpnąsias puses, kas penkeri metai turi būti 

persvarstoma ir, jei reikia, atnaujinama neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo 

metodologija. 

                                                           
16

 Tokius indikatorius siūlo S. Grigaravičiūtė straipsnyje „Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

vertinimo ir įskaitymo kokybės užtikrinimas“ // Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo metodologija / doc. dr. T. Jovaiša.- Panevėžys: UAB „Smalta“, 2012.- p. 189 
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APELIAVIMO TVARKA. Jei kandidatas nesutinka su sprendimu dėl kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo, jis turi teisę per 10 dienų nuo atsakymo gavimo dienos pateikti 

apeliaciją fakulteto dekanui. 

Apeliacijų komisija sudaroma direktoriaus įsakymu fakulteto dekano teikimu per 10 dienų 

po kandidato apeliacijos pateikimo. Fakulteto dekanas sudaro apeliacinę komisiją, 

susidedančią iš dekano skirtų trijų studijų programos dėstytojų ir vieno fakulteto ar 

kolegijos administracijos atstovo (komisijos pirmininko).  

Apeliacinė komisija gautą skundą išnagrinėja ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų ir 

pateikia raštišką atsakymą skundą padavusiam kandidatui. 
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

Dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis studentus ir klausytojus aukštojoje mokykloje. 

Formalusis mokymasis – mokymasis, kuris vyksta organizuotoje ir struktūriškai 

apibrėžtoje aplinkoje, skirtoje specialiai mokymosi tikslams, ir paprastai baigiasi 

kvalifikacijos suteikimu išduodant sertifikatą ar diplomą. Toks mokymasis vyksta bendrojo 

lavinimo, pirminio profesinio ir aukštojo mokslo įstaigose. 

Kandidatas – asmuo, siekiantis, kad jo pasiekimai, įgyti mokantis neformaliai ir 

savaiminiu būdu, būtų pripažinti studijų rezultatais, ir pasirašęs su kolegija kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais sutartį. 

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

gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma. Ji pripažįstama, kai visi ją sudarantys įrodymai 

atitinka vertinimo reikalavimus ir procedūras. Kompetencija susideda iš tam tikrų 

elementų: visų pirma tai – žinios ir gebėjimai, arba funkciniai, pažintiniai, bendrieji 

elementai, kuriuos galime suprasti kaip bendruosius arba dalykinius.  

Kompetencijų vertinimo principai. Kompetencijų vertinimas grindžiamas šiais 

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

patikimumas, visapusiškumas, praktiškumas, sistemingumas, kriterijų aiškumas, 

objektyvumas, teisėtumas, autentiškumas, kokybės užtikrinimas. 

Konsultavimas – procesas, per kurį konsultantas padeda kandidatui pasirengti vertinimo 

procedūrai. Šiame etape kandidatas turi žinoti, koks bus jo vaidmuo vertinimo procedūroje, 

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

individualus ir grupinis. 

Kvalifikacija – įstatymų, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta 

tvarka pripažintas mokėjimas ir teisė verstis tam tikra profesine veikla. 

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, 

kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas. 

Pažymėjimas – įstatymų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis asmens 

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

kvalifikacijos, kompetencijos įgijimą. 

Pripažinimas – procesas, per kurį formaliojo švietimo sistemoje, taip pat neformaliojo 

mokymosi būdu įgyti pasiekimai (žinios, mokėjimai, įgūdžiai, kompetencijos) pripažįstami 

atitinkančiais dalinę arba visą tam tikros studijų programos, kvalifikacijos ar kvalifikacinio 

laipsnio kvalifikaciją.  

Studijų rezultatai – tai, ką asmuo žino, supranta ir geba daryti pasibaigus mokymosi 

procesui; mokymosi rezultatams apibrėžti vartojami terminai „žinios“, „gebėjimai“, 

„įgūdžiai“ ir „kompetencija“. 

Vertinimas – mokymosi pasiekimų pripažinimo proceso dalis. Atliekant vertinimą 

nustatoma pasiekimų atitiktis reikalavimams. 

Vertintojas – asmuo, pagal nustatytas procedūras ir kompetencijų vertinimo principus 

atliekantis kandidato pasiekimų analizę ir įvertinantis, ar pripažinti pateikiami įrodymai yra 

pakankami ir gali būti pripažįstami kaip studijų programos ar kvalifikacijos dalis. Asmuo, 

siekiantis tapti vertintoju, turi atitikti specialius reikalavimus. 
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1 priedas 

 

................................................................................................ 

(Vardas, pavardė) 

................................................................................................ 

(Gyvenamoji vieta) 

Tel. ......................................................................... 

El. p. .............................................................................. 

 

 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos  

direktorei  

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL ................................................................................ 

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

Vilnius 

 

 

Prašau įvertinti neformaliojo mokymosi būdu įgytas kompetencijas, jas pripažinti ir 

nustatyti jų vertę studijų kreditais pagal pateiktus kompetencijų įgijimo įrodymus.  

 

 

 .........................................              .............................................  

       (parašas)                                          (vardas, pavardė) 
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2 priedas 

 

 

Konsultacijų grafikas 

 

Eil. 

Nr. 

Įskaitomas 

studijų dalykas 

Kreditai Konsultacijos 

data 

Konsultantas 

V. Pavardė Parašas 

1.           

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.           

9.           

10.           
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3 priedas 

 

KOMPETENCIJŲ APLANKO STRUKTŪRA 

 

1. Titulinis lapas. 

2. Turinys. 

3. Gyvenimo aprašymas (CV pagal EUROPASS formą ) 

4. Pateikiamų duomenų tikrumo deklaracija. 

5. Formaliojo mokymosi būdu įgytos kompetencijos, kvalifikacijos bei išsilavinimas ir tai 

patvirtinantys dokumentai (1 lentelė) 

Kompetencijos ir / 

arba kvalifikacijos ir 

/ arba išsilavinimas 

Dokumento pavadinimas Kas išdavė ir 

išdavimo metai 

   

 

6. Neformaliojo mokymosi būdu įgytos kompetencijos bei išsilavinimas ir tai patvirtinantys 

dokumentai (2 lentelė ) 

Kompetencijos Dokumento 

pavadinimas 

Kas išdavė ir 

išdavimo metai 

Pastabos 

    

 

7. Priedai 

 

..................................    .................................................  

      (parašas)                       (kandidato vardas pavardė)     
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4 priedas 

APLANKO TITULINIS LAPAS 

 

 

 

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA 

... FAKULTETAS 

... KATEDRA 

 

 

 

 

 

 

Vardas Pavardė 

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ APLANKAS 

 

 

Studijų programa 

 

 

 

 

 

 

Vilnius, 2014 
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5 priedas 

 

KOMPETENCIJŲ ĮVERTINIMO IR DALYKŲ ĮSKAITYMO KORTELĖ 

 

 

Eil. 

Nr. 

Įskaitomas studijų 

dalykas 
Kreditai Įvertinimas 

Kompetencijų įvertinimo ir 

pripažinimo komisijos 

pirmininkas 

V. Pavardė Parašas 

1.           

2.      

3.           

4.           

5.           

 

 

...................................... ..................................   ................................................. 

            (pareigos)             (parašas)                        (vardas, pavardė) 
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6 priedas 

 

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO 

KOMISIJOS IŠVADŲ KORTELĖ 

 

 

Eil. 

Nr. 
Įskaitomo dalyko pavadinimas Kreditai 

Kompetencijos 

(pripažintos / iš dalies 

pripažintos / 

nepripažintos) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija 
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7 priedas 

Fotografijos technologijos studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir studijų 

dalykų (modulių) sąsajos* 

 

Programos tikslas Studijų rezultatai 
Studijų dalykai 

(moduliai) 

Suteikti studentams žinių, 

gebėjimų ir įgūdžių, 

formuojančių galimybę 

kūrybiškai ir 

profesionaliai dirbti 

fotografijos srityje 

Žinoti fizikos ir chemijos 

procesus, kuriais grindžiamos 

fotografijos technologijos 

Pažintinė praktika  

Taikomoji fizika 

Fotoprocesų teorija 

Spalvotoji fotografija 

Profesionaliai taikyti foto ir 

filmavimo įrangos galimybes 

bei apšvietimo metodiką 

Fotoaparatūra ir įrengimai 

Filmavimo pagrindai 

Apšvietimo praktika 

Specialiosios 

fotografavimo 

technologijos 

Profesionaliai taikyti meninės 

kūrybos principus darbo 

procese 

Dizaino pagrindai 

Kompozicija 

Fotografavimo strategijos 

Kompiuterinė grafika 

Kūrybinė praktika 

Objektyviai fiksuoti įvykius, 

taikant įvairius fotografavimo 

metodus 

Fotografavimo metodai 

Žiniasklaidos pagrindai 

Žinoti įvairių epochų ir 

šiuolaikinį kultūros kontekstą 

Kultūros istorija 

Moderniojo meno istorija 

Fotografijos istorija 

Kino meno istorija 

Filosofija 

Rinkti informaciją ir vertinti 

fotografijos verslo aplinkybes 

bei tendencijas 

Įmonių ekonomika 

Žmonių sauga 

Teisė 

Sociologija 

Organizuoti kūrybinius 

projektus, tiriamąją veiklą, 

spręsti jų realizavimo ir 

Taikomieji tyrimai 

Kultūros projektų vadyba 
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finansavimo klausimus Reklamos pagrindai 

Gebėti komunikuoti su 

klientais ir verslo partneriais 

bei dirbti komandoje 

Psichologija 

Kalbos kultūra 

Užsienio kalba 

Informacinės 

technologijos 

Profesinė praktika 

Baigiamoji praktika 

Teikti skaitmeninių 

fotolaboratorijų paslaugas 

Fotolaboratorinė technika 

Fotopaslaugų rinkodaros 

pagrindai 

Fotoprekės ir paslaugos 

Mokslinė ir taikomoji 

fotografija 

Fotografuoti žiniasklaidai ir 

leidykloms bei filmuoti 

įvykius ir siužetus 

Žurnalistikos teorija 

Fotožurnalistiniai žanrai 

Fotoiliustracija 

Virtualioji žurnalistika 

Videofilmavimas 1 

Videofilmavimas 2 

Režisūros pagrindai 

Kurti taikomojo pobūdžio 

fotografijas reklamai ir 

grafiniam dizainui 

Reklamos psichologija 

Reklamos projektai 

Fotografinis dizainas 

Reklaminės fotografijos 

technologija 

Taikyti informacines 

technologijas šiuolaikinės 

skaitmeninės fotografijos 

srityse 

Technologijų filosofija 

Medijų technologijos 

Vaizdo programavimas 

Dirbtinis intelektas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išleido ir spausdino UAB „Riprosetas“ 
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