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METODIKOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS 

Ekspertas  – asmuo, kuris vertina pretendento pasiekimus ir nustato kompetencijas. 

Elektroninis dokumentas – sukuriamas naudojant Asmens tapatybės kortelės (ATK) 

kvalifikuotą e. parašo sertifikatą ir specialią programinę įrangą SIGNA, kuri 

laisvai platinama ir ją galima atsisiųsti iš sertifikavimo centro, kurio funkcijas 

vykdo Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, 

svetainės www.nsc.vrm.lt. 

Elektroninis parašas – duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su 

kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam 

asmeniui identifikuoti. 

Elektroninio parašo sertifikatas – elektroninis liudijimas, kuris susieja parašo tikrinimo 

duomenis su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti 

pasirašančio asmens tapatybę. 

Elektroninio parašo galia – saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo 

įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams 

duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose 

dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme. 

Elektroninio parašo įranga – kompiuterių techninė ir (ar) programinė įranga arba 

atitinkami jų komponentai, kuriuos sertifikavimo paslaugų teikėjai naudoja 

teikdami su elektroniniu parašu susijusias paslaugas, arba kurie yra naudojami 

elektroniniam parašui kurti arba tikrinti. 

Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos (toliau LR) teisės 

aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias 

baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir 

(ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų 

reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. Formaliojo mokymosi 

pasiekimai patvirtinami valstybės pripažįstamais dokumentais. 

Išsilavinimas – LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens tam tikro lygio branda, 

kompetencija, kvalifikacija. 

Kandidatas – asmuo, siekiantis, kad jo pasiekimai, įgyti mokantis neformaliuoju ar 

savaiminiu būdu, būtų pripažinti studijų rezultatais, kuris yra pasirašęs su 

universitetu pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais sutartį. 

Kompetencija – žinių, gebėjimų, polinkių (talentų) ir vertybinių nuostatų derinys. Tai 

perteikiama daugiafunkcinė žinių, gebėjimų, nuostatų visuma, reikalinga visiems 

asmenims, siekiantiems individualaus pasitenkinimo ir tobulinimosi visą 

gyvenimą, įsitraukimo į aktyvų pilietinį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime ir 

galimybės gauti paklausų darbą darbo rinkoje. Kompetencija yra objektyvus 

studijų ir (ar) neformaliojo ar savaiminio mokymosi rezultatas. 

Kompetencijų pripažinimas – procedūra, taikoma tiems kandidato gebėjimams, kurie yra 

perkeliami iš neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytų į pripažinimą, siekiant 

http://www.nsc.vrm.lt/downloads.htm
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įgyti aukštojo mokslo ar profesinę kvalifikaciją ir gaunant atitinkamos formos 

patvirtinantį dokumentą (diplomą / pažymėjimą). 

Kompetencijų vertinimas – procesas, kuriame kaupiama, analizuojama ir sisteminama 

informacija (faktai) apie asmens neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytas kompetencijas, pasibaigiantis šių kompetencijų lygio nustatymu 

(įvertinimu).  

Kompetencijų vertinimo metodika – kompetencijų vertinimo procedūrų, dokumentavimo 

vertinimo metodų visuma. 

Kompetentingumas – absoliuti galimybė atlikti konkretų darbą pagal nustatytus standartus. 

Kompetentingumas (reikiamų įgūdžių, gebėjimų, gabumų turėjimas) glaudžiai 

susijęs su patenkinamu nustatytų vaidmenų atlikimu ir konkrečių uždavinių 

sprendimu, o kompetentingumo apibrėžimas apima gebėjimų ir įgūdžių, žinių 

ir gabumų, reikalingų konkretiems vaidmenims ir užduotims sėkmingai atlikti, 

derinį. 

Kvalifikacija – LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens turimų kompetencijų 

arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų tam tikrai veiklai, 

visuma. 

Kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatas – sertifikatas, kurį sudarė Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkantis sertifikavimo 

paslaugų teikėjas. Šiame sertifikate yra tokie duomenys: 

1) užrašas, kad tai yra kvalifikuotas sertifikatas; 

2) sertifikavimo paslaugų teikėjo ir jo buveinės šalies identifikatoriai; 

3) pasirašančio asmens vardas ir pavardė arba slapyvardis; 

4) pasirašančio asmens specialūs atributai, jei tai reikalinga atsižvelgiant į 

numatomus sertifikato naudojimo tikslus; 

5) parašo tikrinimo duomenys, atitinkantys pasirašančio asmens turimus 

parašo formavimo duomenis; 

6) sertifikato galiojimo pradžios ir pabaigos terminai; 

7) sertifikavimo paslaugų teikėjo suteiktas sertifikato identifikatorius; 

8) sertifikavimo paslaugų teikėjo saugus elektroninis parašas; 

9) sertifikato naudojimo paskirties apribojimai, jei tai nustatyta; 

10) leistina operacijų piniginė vertė, kada sertifikatas gali būti naudojamas, 

jei tai nustatyta. 

Lietuvos kvalifikacijų sandara – LR nustatytų kvalifikacijų, grindžiamų asmens veiklai 

reikalingomis kompetencijomis, lygių sistema. 

Mokymosi forma – švietimo teikėjo siūlomas ir asmens pasirinktas mokymosi organizavimo 

būdas. 

Mokymosi pasiekimų aplankas – kandidato mokymosi pasiekimų įrodymų (pažymėjimų, 

dokumentų, projektų, planų ir kt.), kuriais grindžiami mokymosi pasiekimai, 
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ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų (darbdavio atsiliepimų, 

savianalizės ir kt.) rinkinys. 

Mokymosi pasiekimų įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortelė – nustatytos formos 

dokumentas, kuriame įrašomi mokymosi pasiekimų vertinimo pagrindu 

įskaitytų dalykų pavadinimai, dalykų apimtis kreditais ir vertinimo pažymys. 

Kortelėje pasirašo vertintojas, o tvirtina studijų rezultatų įskaitymo 

koordinatorius.  

Mokymosi pasiekimų pripažinimas studijų rezultatais – kandidato pasiekimų, įgytų 

mokantis neformaliuoju ir savaiminiu būdu, pripažinimas atitinkančiais 

studijų dalyko rezultatais. 

Mokymosi pasiekimų vertinimas – procesas, kuriame vertinami pretendento mokymosi 

pasiekimai ir juos pagrindžiantys įrodymai 

Neformalusis mokymasis – mokymasis pagal neformaliojo švietimo programas, kurias 

išklausius gali būti išduodamas mokymosi pasiekimus nurodantis 

pažymėjimas.  

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, 

kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, 

išskyrus formaliojo švietimo programas. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

modelis – aukštojoje mokykloje veikianti sistema, užtikrinanti neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

vykdymą. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo metodika –

metodų visuma, taikoma vertinant asmens neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytas kompetencijas. 

Savaiminis mokymasis – mokymasis visuomeninėje, profesinėje veikloje ir laisvalaikiu, iš 

anksto nesuplanuotas, dažniausiai vykdomas ne mokymo institucijoje, 

nepatvirtinamas pažymėjimais, diplomais, sertifikatais ir pan. 

Savišvieta – savarankiškas mokymasis, kuris remiasi asmens iš įvairių šaltinių gaunamomis 

žiniomis ir jo praktine patirtimi. 

Saugus elektroninis parašas – elektroninis parašas, kuris atitinka visus šioje dalyje 

nurodytus reikalavimus: 

1) yra vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu; 

2) leidžia identifikuoti pasirašantį asmenį; 

3) yra sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo 

valia; 

4) yra susijęs su pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks šių duomenų 

pakeitimas yra pastebimas. 
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Saugi elektroninio parašo formavimo įranga – parašo formavimo įranga, kuri atitinka visus 

šioje dalyje nurodytus reikalavimus: 

1) parašo formavimo duomenis, kurie naudojami elektroniniam parašui 

sukurti, praktiškai įmanoma gauti tik vienintelį kartą ir užtikrinamas jų 

slaptumas; 

2) parašo formavimo duomenų, naudojamų elektroniniam parašui sukurti, 

atkurti praktiškai neįmanoma, ir nuo elektroninio parašo klastočių 

apsaugo esamos technologijos; 

3) parašo formavimo duomenis, naudojamus elektroniniam parašui sukurti, 

pasirašantis asmuo gali patikimai apsaugoti nuo kitų asmenų; 

4) parašo formavimo įranga, kuriant elektroninį parašą, nekeičia pasirašomų 

duomenų ir netrukdo pasirašančiam asmeniui stebėti tuos duomenis prieš 

pasirašant. 

Studijų krypties ar šakos kompetencijų aprašas – žinių ir gebėjimų, būtinų neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi pasiekimams pripažinti, visuma bei žinių ir gebėjimų 

nustatymo proceso reglamentavimas. 

Studijų rezultatai – studijų metu įgytos žinios, gebėjimai, mokėjimai, vertybinės nuostatos, 

kurių pasiekimų lygis įvertinamas pažymiu. 

Studijų rezultatų įskaitymo koordinatorius – aukštosios mokyklos vadovo paskirtas asmuo, 

atsakingas už atitinkamos studijų krypties rezultatų įskaitymą. 

Vertinamasis pokalbis – mokymosi pasiekimų vertinimo būdas, kai kandidatas žodžiu 

vertintojui pagrindžia mokymosi pasiekimus ir pakomentuoja mokymosi 

pasiekimų aplanke pateiktus įrodymus. Pokalbis fiksuojamas nustatytos 

formos pokalbio protokole.  

Vertinimas – metodų ir procedūrų, taikomų vertinant kandidato mokymosi pasiekimus 

(žinias, mokėjimus, įgūdžius, vertybines nuostatas), visuma. 

 – nuolatinis informacijos apie mokinio / studento mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas (MPPVS 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, 2004). 

 – įvairių faktų apie mokymąsi rinkimas, mokymosi rezultatų nustatymas arba 

matavimas (Gage, Berliner, 1994). 

Vertintojas(-ai) – studijų dalyko dėstytojas(-ai), vertinantis(-ys) kandidato mokymosi 

pasiekimus ir nustatantis(-ys) jų atitiktį studijų dalyko rezultatams. Kandidato 

mokymosi pasiekimus gali vertinti ir aukštosios mokyklos vadovo įsakymu 

sudaryta ekspertų grupė.  
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METODIKOS PASKIRTIS 

Modernios nuolat besikeičiančios visuomenės raidos tendencijos lemia esminius švietimo 

sistemos ir išsilavinimo standartų pokyčius. Naujomis sąlygomis, kai per trumpą laiką 

atsiranda ir išnyksta ištisos žmonių veiklos sritys, vis didesnę reikšmę turi ne konkrečių 

faktų žinojimas, o fundamentalios informacijos rinkimo, atrankos, tvarkymo, apdorojimo 

žinios ir praktiniai įgūdžiai.  

Informatika yra jauna, bet viena iš veržliausiai besivystančių žmogaus veiklos sričių. Sparti 

šios srities kaita reikalauja iš IT specialistų gerų mokymosi visą gyvenimą įgūdžių. Neretai 

IT specialistai reikiamas kompetencijas įgyja bei atnaujina ne švietimo įstaigose, o per 

darbo patirtį, įvairius mokymus, kursus, seminarus, atlikdami savanorišką visuomenei 

naudingą darbą ar savaiminiu būdu. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo sistemos 

kūrimas yra ambicingas bandymas susieti skirtingas sritis: formalųjį mokymąsi ir 

mokymąsi darbe, šeimoje, bendruomenėje. Toks ryšys, kur žinios ir kompetencijos 

pripažįstamos nepriklausomai nuo to, kaip jos įgytos, padeda suvienyti sunkiai derančias 

metodikas, kurios įgalina užfiksuoti didelę mokymosi būdų įvairovę. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi įvertinimas ir pripažinimas yra aktualus mokymosi 

visą gyvenimą plėtrai bei dirbantiems, o taip pat ir ieškantiems darbo žmonėms, kurie 

siekia kompetencijų, įgytų neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu, įvertinimo. 

Suaugusieji, dalyvaudami neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įvertinimo 

procese ir pagrįsdami savo neuniversitetinėje akademinėje aplinkoje įgytus mokymosi 

pasiekimus, sutaupo laiko ir lėšų, palyginti su tomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis, 

kurias jiems reikėtų skirti įprastinėms studijoms aukštojoje mokykloje. 

Ypatingą reikšmę įgyja informacija, žinios, kompetencija, gebėjimas naudotis informacinių 

technologijų teikiamomis galimybėmis. Asmuo, užsiimantis savišvieta ar aktyviai 

dalyvaujantis neformaliojo ugdymo veikloje, įgyja ir išplėtoja bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas, būtinas asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui. Išskirtinos 

asmeninės kompetencijos, kurias sudaro žinių, įgūdžių ir požiūrių visuma, reikalinga 

žmonių asmeninei raidai ir savirealizacijai, aktyviam įsitraukimui į visuomenę ir 

įsidarbinimui. Drauge asmuo aktyviai ugdosi socialines kompetencijas, kurias sudaro 

žmogaus santykį su kitais žmonėmis ir aplinka įtakojantys gebėjimai ir savybės. Socialinė 

kompetencija apima bendravimo, bendradarbiavimo ir veikimo socialinėje aplinkoje 

gebėjimus, o socialiniai įgūdžiai – gebėjimus siekti bendrų ir asmeninių tikslų, gerinti 

tarpasmeninių santykių kokybę. Dalykinės (profesinės) kompetencijos – tai sritis, apimanti 

žmogaus specifinius įgūdžius, profesinius sugebėjimus bei jo darbinę veiklą. Dalykinės 

kompetencijos yra dvejopos: teorinės, kurių pagrindą sudaro žinios, ir praktinės, 

apimančios įgūdžius ir gebėjimus tas žinias taikyti. Tokiu būdu įgyjamos kompetencijos 

turi tiesioginės įtakos sėkmingam asmens ugdymui(-si) ir formaliojo švietimo sistemoje. 

Įgytos kompetencijos padeda tapti brandžia asmenybe, gebančia atsakingai spręsti savo 

problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje bei įsitvirtinti darbo rinkoje. 

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų informatikos kompetencijų vertinimo metodika 

(toliau – metodika) yra Klaipėdos universitete vykdomo projekto „Neformaliuoju būdu 
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įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose 

mokyklose“ vienas iš rezultatų. 

Šios metodikos tikslas – padėti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų fizinių mokslų 

srities informatikos krypties mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo komitetų 

nariams ir dėstytojams parengti reikiamus dokumentus bei tinkamai organizuoti 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų pripažinimą ir įvertinimą. 

Šioje metodikoje akcentuojami dalykai, kurie susiję su informatikos studijų kryptimi ir jos 

dalykinėmis grupėmis. Metodika grindžiama informatikos studijų krypčių kompetencijų 

plėtotės metodika. 

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų informatikos kompetencijų vertinimo metodika 

taikoma asmens kompetencijoms, įgytoms neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu, 

vertinti: 

 asmeniui / kandidatui, pareiškusiam norą dalyvauti neformaliuoju ir 

savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje, 

siekiant įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją bei sutrumpinti studijas 

informatikos krypties studijų programoje. Klaipėdos universitete tokia 

programa vykdoma Informatikos katedroje pavadinimu Informatika.  

 kandidatui siekiant gauti dokumentą, patvirtinantį neformaliuoju ir 

savaiminiu būdu įgytas kompetencijas, ir tokiu būdu padidinti savo 

galimybes darbo rinkoje. 

Metodikai rengti naudoti mokslinės literatūros ir dokumentų analizės metodai.  

Prieduose pateikiamas Lietuvoje suaugusiųjų mokymąsi reglamentuojančių įstatymų ir 

teisinių aktų sąrašas, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo, 

pripažinimo procedūros bei pripažinimo modelio schema, dokumentai susiję su vertinimo ir 

pripažinimo procedūra. Taip pat pateikiami Klaipėdos universitete vykdomos Informatikos 

studijų programos atskirų dalykų parodomieji kompetencijų vertinimo pavyzdžiai. 

Pastaba. Kandidato prašymas dėl dalyvavimo neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje (3 priedas) gali būti pateikiamas kaip 

elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. 
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I. NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI SAMPRATA IR REIKŠMĖ 

2003–2012 metų laikotarpiu Lietuvoje buvo vykdyta dauguma švietimo reformų, kurių tikslas – 

tobulinti švietimo sistemą, kad ji padėtų švietime dalyvaujantiems asmenims įgyti šiandieniniam 

gyvenimui reikalingų žinių, gebėjimų, įgūdžių. Tačiau iki šiol didžiausias dėmesys buvo 

skiriamas formaliojo švietimo sričiai. Visgi tenka pripažinti, kad keičiantis gyvenimo sąlygoms 

pastaruoju metu neformalusis švietimas suaugusiems asmenims yra viena patogiausių ir 

lengviausiai prieinamų švietimo formų. Neformalusis suaugusiųjų švietimas padeda atnaujinti ar 

įgyti naujas vertingas kompetencijas, būtinas nuolat besikeičiančioje visuomenėje.  

Informacinės visuomenės plėtra, mokslo proveržis bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

privalumai paskatino Lietuvą bei kitas Europos Sąjungos valstybes priimti nemažai 

tarptautinių politinių švietimo dokumentų, kuriuose svarstomas neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pasiekimų įvertinimo ir pripažinimo aktualumas bei reikšmingumas. Tai ir 

Europos užimtumo strategija (European Strategy for Employment, 1997), Bolonijos 

konvencija (Bologna Convention, 1999), Lisabonos konvencija (Lisbon Convention, 

(2000), Mokymosi visą gyvenimą memorandumas (A Memorandum on Lifelong Learning, 

(2001), Kopenhagos deklaracija (Copenhagen Declaration, 2002) ir kt. 

Lietuvoje yra sukurta įstatyminė bazė, reglamentuojanti ankstesniojo mokymosi, 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą. Lietuvoje suaugusiųjų 

mokymąsi reglamentuojantys įstatymai ir teisiniai aktai pateikti priede Nr. 1.  

Vienas svarbesnių Lietuvoje priimtų dokumentų yra 2004 m. kovo 26 d. Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro įsakymu Nr. ISAK-433/A1-83 priimta mokymosi visą gyvenimą 

užtikrinimo strategija, kuria Lietuvos vyriausybė prisidėjo prie komunikato „Suaugusiųjų 

mokymas: mokytis niekada nevėlu“. Komunikate pabrėžiama, kad suaugusiųjų švietimas ir 

mokymasis yra susijęs su pagrindinių įgūdžių ir žinių įgijimu.  

Neformalusis ir savaiminis mokymasis yra neatskiriama mokymosi visą gyvenimą dalis. 

Neformalusis ir savaiminis mokymas grindžiamas nauja ir reikšminga gyvenimiškąja bei 

profesine patirtimi, vertinamas kaip mažinantis atotrūkį tarp teorijos ir praktikos, didinantis 

organizacijų ir darbuotojų gebėjimą greitai ir efektyviai prisitaikyti prie sparčios ir 

nuolatinės kaitos, skatinantis pusiausvyros palaikymą tarp darbo rinkos pasiūlos ir 

paklausos, sudarantis kompetencijos plėtros ir išlikimo darbo rinkoje prielaidas.  

Mokymosi visą gyvenimą memorandume įvardijamos trys mokymąsi visą gyvenimą 

apimančios veiklos: formalusis, neformalusis ir savaiminis mokymasis: 

 formalusis mokymasis vyksta mokymo ar ugdymo institucijoje ir turi aiškią 

struktūrą – nurodomi mokymosi tikslai, uždaviniai, mokymosi trukmė ar 

mokymosi parama. Sėkmingai baigus studijas įteikiamas sertifikatas 

(diplomas);  

 neformalusis mokymasis taip pat turi struktūrą, tačiau nevyksta mokymo ar 

ugdymo institucijoje. Ir formaliojo, ir neformaliojo mokymosi atveju 

mokymasis yra pasirenkamas sąmoningai; 

 savaiminis mokymasis neturi struktūros ir dažniausiai nesertifikuojamas, 

kadangi jį sąlygoja kasdienė veikla darbe, šeimoje ar pomėgiai. Savaiminis 



 

11 

mokymasis gali būti sąmoningas, nors dažniausiai jis vyksta nesąmoningai 

(ar atsitiktinai) (Mokytojų vertinimo įgūdžių tobulinimo gairės, 2008). 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo aktualumas 

analizuotas daugeliu autorių darbuose (Laužackas (2005), Teresevičienė (2005), Fokienė 

(2006, 2009), Žemaitaitytė (2007), Šliogerienė (2007), Kaminskienė (2009), Stasiūnaitienė, 

Gudzuka, Baldins, Gudaitytė, Šlenterienė (2010), ir kt.) Minėtų autorių nuomone, 

formalusis mokymasis nepasiekia darbo rinkos tikslų. Tokiu būdu kokybiškas neformalusis 

ir savaiminis mokymasis padeda įgyvendinti ne tik kvalifikacijos kėlimo ir jos tobulinimo 

siekius, asmenybės augimą, bet ir bendrą šalies kultūrinę, socialinę, politinę ir ekonominę 

plėtrą ekstensyvios kaitos sąlygomis.  

Neformaliojo mokymosi rezultatų pripažinimas akcentuojamas LR švietimo įstatyme (nauja 

įstatymo redakcija nuo 2003 m. birželio 28 d. Nr. IX-1630). Įstatyme pažymima, kad 

„neformaliojo švietimo būdu asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo 

švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta arba 

aukštosios mokyklos nustatyta tvarka...“. Įstatyme taip pat nurodoma, kad asmens kompetencija, 

įgyta savišvietos būdu gali būti pripažįstama Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta 

tvarka, kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis. 

Taigi neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kvalifikacijų (kompetencijų) vertinimas 

ir pripažinimas ypač aktualus žinių ir rinkos plėtotės sąlygomis. Šiame kontekste diplomai, 

sertifikatai ir kiti kvalifikaciją liudijantys dokumentai yra svarbūs darbdaviams ir darbuotojams, 

norintiems konkuruoti rinkoje. Ekonomikos krizės bei intensyvios emigracijos sąlygomis vis 

daugiau darbdavių skundžiasi kvalifikuotų darbuotojų stoka. Didėja ir informacinių technologijų 

specialistų trūkumas.  

Lietuvos informacinių ir komunikacinių technologijų (santr. IKT) rinkos modernizavimo tempai 

yra pakankamai spartūs. Be to, Lietuva yra išsikėlusi tikslą tapti Šiaurės ir Baltijos šalių 

informacinių paslaugų mazgu ir didinti aukštųjų technologijų sektoriuose sukuriamą vertę. Ir 

nors Lietuva užima 11 vietą pasaulyje pagal aukštąjį išsilavinimą gaunančių žmonių skaičių, 

nuolat reikia informacinių sistemų specialistų, kurie nuodugniai išmano informacines sistemas. 

Taigi informacinių technologijų naudojimas įmonėje bei darbuotojų gebėjimai naudoti, kurti ir 

suvokti IKT šiuolaikinės globalizacijos bei kompiuterizacijos kontekste turi neįkainojamą vertę. 

Su kompiuteriu ir internetu dauguma susipažįsta dar prieš pradėdami lankyti mokyklą ir 

dažniausiai savarankiškai. Pastaraisiais metais informacinių ir komunikacinių technologijų 

srityje įvyko esminių pokyčių: suklestėjo socialiniai tinklai, padidėjo ryšio linijų pralaidumas, 

mobilumas, atsirado nuolatinės prieigos prie elektroninių informacijos išteklių galimybės ir pan. 

Šios ir kitos naujovės sąlygoja platesnį IKT taikymą bei verčia peržvelgti ir keisti informatikos 

srities specialistų rengimo procesą. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

vertinimas ir pripažinimas gali išspręsti tam tikras studijų organizavimo problemas, kurios ypač 

išryškėjo pastaraisiais metais. Tai ir aukštos kvalifikacijos IKT specialistų, sutinkančių perteikti 

savo žinias studentams, trūkumas; įmonių, kuriose būtų sudarytos sąlygos susipažinti su visais 

informacinių technologijų paslaugų valdymo procesais, stoka. Dėl neformaliuoju ir savaiminiu 

būdu įgytų kompetencijų įgijimo specifikos dalies šių problemų galima išvengti. Todėl 

neformaliuoju ir savaiminiu būdų įgytu kompetencijų pripažinimas tampa ypač aktualus.  
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II. INFORMATIKOS STUDIJŲ KRYPTIES VEIKLOS SRITYS IR 

KOMPETENCIJOS 

Atliekant neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir 

pripažinimą, svarbu teisingai suprasti kompetencijos ir kvalifikacijos sąvokas. 

Pagal žodžio kilmę kvalifikacija reiškia žmogaus žinias, mokėjimus, įgūdžius, nuostatas, 

kurie didžiąja dalimi įgaunami tam tikru išmokimo būdu. Iš kitos pusės, pasak Laužacko ir 

Pukelio (2000), kvalifikacija parodo „žmogaus tinkamumo tam tikram darbui laipsnį“. Tuo 

tarpu Blaschke (1986) pateikia kitą kvalifikacijos apibrėžtį, kurioje akcentuojami ne tik 

įgytos žinios ir gebėjimai, bet ir jų įvertinimo arba pripažinimo aspektas, dažniausiai 

išreiškiamas tam tikra formalia dokumentine forma. 

Kompetencijos terminas yra vienas svarbiausių, kai kalbama apie žinių visuomenę, 

šiuolaikines organizacijas ir darnų gyvenimą. Žodis kompetencija švietimo įstatyme 

apibūdinamas kaip mokėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, gebėjimų, 

vertybinių nuostatų visuma. Mokslinėje literatūroje ir švietimą reglamentuojančiuose 

dokumentuose galime rasti pačių įvairiausių išplėtotų kompetencijos sąvokos apibrėžimų. 

Kompetencijos sąvoka nagrinėjama Andriekienės, Anužienės (2006), Jovaišos (2007), 

Gedvilienės, Zuzevičiūtės (2007), Tight (2007), Laužacko (2008), Jovaišos ir kt. (2012) bei 

kitų mokslininkų darbuose. Įvairūs kompetencijos lygmenys bei kompetencijos ir 

kvalifikacijos santykis pakankamai detaliai nagrinėjami Jusevičienės (2010) mokslinėje 

patariamoje medžiagoje. Čia minima, kad kompetenciją kaip tyrimo objektą nagrinėjo 

edukologijos, vadybos ir kitų mokslų tyrinėtojai. Autorė nurodo, kad kai kurie tyrinėtojai 

linkę tapatinti kompetencijos ir kvalifikacijos sąvokas, tačiau XX a. pabaigoje, kai 

Lietuvoje prasidėjo aktyvūs kompetencijos tyrinėjimai, autoriai pradėjo akcentuoti 

kompetencijos ir kvalifikacijos skirtumus. Aprašiusi šiuos skirtumus, Jusevičienė nurodo 

šias kompetencijos ir kvalifikacijos apibrėžtis: 

 kvalifikacija – asmens žinios, įgūdžiai, gebėjimai, įgyti mokantis ir patvirtinti 

formaliai išduotu diplomu, pažymėjimu, liudijančiu turimą asmens potencialą 

konkrečios srities darbui atlikti; 

 kompetencija – asmens žinios, įgūdžiai, gebėjimai, požiūriai, vertybės, 

glūdinčios žmogaus viduje ir pasireiškiančios sėkmingais žmogaus konkrečios 

srities veiklos, darbo rezultatais. 

Tuo tarpu „Mokomojoje knygoje vertintojams“ (2006) akcentuojamas šių terminų 

skirtumas profesinių žinių ir gebėjimų plotmėje. Teigiama, kad „Jeigu kalbame apie 

gebėjimų, reikalingų tam tikrai profesijai, visumą, sakome kvalifikacija. Kalbėdami apie 

gebėjimą atlikti konkrečią operaciją, veiksmą ar funkciją – kompetencija. Profesiniame 

rengime įgyjamos ir kompetencijos, ir kvalifikacijos“.  

Kitaip tariant, kvalifikacija – tai darbuotojo turimos žinios, mokėjimai, įgūdžiai, gebėjimai, 

patyrimas, asmeninės savybės, kurie leidžia kokybiškai (kompetentingai) dirbti atitinkamos 

srities darbą. O kompetencija – sudedamoji kvalifikacijos dalis, darbuotojo funkcinis 

gebėjimas tinkamai atlikti tam tikrą darbą. 

Toks kvalifikacijos ir kompetencijos traktavimas leidžia išgryninti studijų programų, skirtų 

suteikti ir tobulinti atitinkamą kvalifikaciją, tikslus.  
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Leidinyje „Mokomoji medžiaga vertintojams“ taip pat akcentuojamas kategorijų 

„kvalifikacija“ ir „kompetencija“ sudėtingumas jų įvertinimo kontekste. Nurodoma, kad 

mokymosi pasiekimai pagal sudėtingumo juos įgyti bei įvertinti laipsnį yra skirstomi į 

kelias kategorijas, kurių sudėtingiausios yra dvi pastarosios: „kompetencija“ bei 

„kvalifikacija“ (1 pav.)  

 

1 pav. Mokymosi pasiekimų struktūra (Šaltinis: Mokomoji medžiaga vertintojams. 2006) 

 

Akivaizdu, kad kompetencijos ir kvalifikacijos turinys priklauso nuo studijų krypties ir 

srities.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749 patvirtino 

Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą ir 

Kvalifikacinių laipsnių sąrašą.  

Pagal šį dokumentą informatikos studijos patenka į fizinių ir technologijos mokslų studijų 

sritis. Fizinių mokslų studijų srities matematikos ir kompiuterių mokslo studijų krypčių 

grupei priklauso penkios su informatika susijusios kryptys: 

• informatika (kodas I100), 

• informacijos sistemos (kodas I200), 

• programų sistemos (kodas I300), 

• sveikatos informatika (kodas I500), 

• matematika ir kompiuterių mokslas (kodas I900). 

Technologijos mokslų studijų srities inžinerijos studijų krypčių grupėje yra: 

Teorinės ir praktinės žinios (informacija) 

Mokėjimas pasiekiamas taikant turimas žinias  

netipiškose ir nepasikartojančiose situacijose 

Įgūdis pasiekiamas dažniausiai kartojant veiklą  

tipiškose ir nuolat pasikartojančiose situacijose 

Kompetencija įgyjama jungiant turimus  

gebėjimus su patirtimi ir konkrečia veiklos aplinka 

Kvalifikacija apibrėžiama kaip baigtas  

profesinis pasirengimas tam tikrai veiklai 
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• informatikos inžinerija (kodas E100), 

• elektronikos ir elektros inžinerija (kodas H600). 

Klaipėdos universitete teikiama bakalauro studijų programa Informatika priklauso fizinių 

mokslų srities informatikos krypčiai (kodas I100). Aprašoma metodika skirta fizinių 

mokslų srities informatikos krypties studijų programai pavadinimu informatika, tačiau gali 

būti taikoma ir kitoms fizinių mokslų srities informatikos krypties studijų programoms.  

Rengiant ir vertinant informatikos studijų krypties programas rekomenduojama taikyti 

Informatikos krypties programų standartų ir akreditacijos kriterijų aprašą. Šis aprašas yra 

vienas iš informatikos studijų krypties kokybės užtikrinimo tinklo EQANIE veiklos 

rezultatų. Tinklas bendradarbiauja su kitais teminiais kokybės užtikrinimo tinklais 

(Centrinės ir Rytų Europos kokybės užtikrinimo aukštajame moksle agentūrų tinklu, 

Europos kokybės užtikrinimo aukštajame moksle asociacija, Tarptautiniu kokybės 

užtikrinimo aukštajame moksle agentūrų tinklu) ir didžiausią dėmesį skiria informatikos 

studijų krypties vertinimo kriterijams ir procedūroms bei kokybės užtikrinimui.  

Informatikos krypties programų standartų ir akreditacijos kriterijų apraše studijų rezultatai 

aprašomi kaip kompetencijų, mokėjimų ir žinių standartai keturiose kategorijose:  

1) informatikos pagrindų,  

2) analizės, projektavimo ir įgyvendinimo,  

3) technologinių, metodologinių ir perkeliamųjų mokėjimų,  

4) kitų profesinių kompetencijų.  

Kiekvienoje šių kategorijų yra apibrėžiami pirmosios ir antrosios studijų pakopų studijų 

rezultatai (Studijų krypčių aprašų skirtingoms pakopoms kūrimo metodika, 2011). 

ES švietimo dokumentuose išskiriamos šios pagrindinės kompetencijos, į kurių ugdymą 

būtina orientuoti visas formaliojo švietimo pakopas: komunikavimas gimtąja kalba, 

komunikavimas užsienio kalba, matematinis raštingumas, pagrindinės gamtos mokslų ir 

technologijų kompetencijos, IKT kompetencija, mokymasis mokytis, tarpasmeniniai ir 

pilietiniai gebėjimai, verslumas bei kultūrinė kompetencija. 

Tuo tarpu pagal „Tuning“ projekte pateiktą metodologiją kompetencijos yra skirstomos į 

bendrąsias ir specialiąsias. „Tuning“ projekto paskirtis – realizuoti Bolonijos proceso 

uždavinius, sukuriant bendrą studijų erdvę, per studentų ir dėstytojų mainus (mobilumą) 

internacionalizuojant studijas bei nustatant suderintus parametrus studijų rezultatams – 

kompetencijų spektru ir lygiu. Per projekte pateiktą metodologiją akcentuojamas į 

mokymosi siekinius ir kompetencijas orientuotas požiūris, kuris gali reikšti pokyčius tam 

tikroje programoje taikomiems dėstymo, mokymosi ir vertinimo metodams (Tuning..., 

2012). 

„Tuning“ projekte taip pat vykdytas profesinės veiklos lauko tyrimas, kurio pagrindinis 

tikslas buvo apibrėžti dalykines bei bendrąsias kompetencijas, kurių reikia tam tikros srities 

specialistams jų profesinei veiklai tinkamai atlikti. Tyrime atliekant kiekybinę darbdavių 

apklausą buvo siekiama išsiaiškinti Lietuvos darbdavių nuostatas apie jų įmonėse dirbančių 

aukštųjų mokyklų absolventų, baigusių 8 studijų krypčių programas, bendrąsias ir dalykines 
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kompetencijas. Viena iš minėtų 8 studijų krypčių buvo informatika. Dėl pastarųjų 

priežasčių „Tuning“ projekto rezultatai ypač aktualūs rengiant Neformaliuoju ir savaiminiu 

būdu įgytų informatikos kompetencijų vertinimo metodiką.  

„Tuning“ projekte rengiant ECTS koncepciją, buvo apibrėžtos trys svarbiausių bendrųjų 

kompetencijų grupės, kurios aktualios universitetų absolventams ir universalios visoms 

studijų sritims ir kryptims. 

Instrumentinės kompetencijos apibūdinamos kaip kognityviniai gebėjimai suprasti, valdyti 

ir pritaikyti mintis ir idėjas; metodologiniai gebėjimai valdyti aplinką: organizuoti laiką, 

taikyti mokymosi strategijas, priimti sprendimus ir spręsti problemas; technologiniai 

įgūdžiai, susiję su technologinių priemonių naudojimu, kompiuteriniais įgūdžiais ir 

gebėjimu apdoroti informaciją; lingvistiniai gebėjimai – bendravimas žodžiu ir raštu, 

antrosios kalbos mokėjimas. 

Prie instrumentinių kompetencijų priskiriami šie gebėjimai: 

 gebėjimas atlikti analizę ir sintezę; 

 gebėjimas organizuoti ir planuoti; 

 bazinių bendrųjų žinių įgijimas; 

 profesijos pagrindą sudarančių bendrųjų žinių įgijimas; 

 gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu gimtąja kalba; 

 gebėjimas bendrauti užsienio kalba; 

 elementarūs skaičiavimo gebėjimai; 

 informacijos valdymo gebėjimai; 

 problemų sprendimas; 

 sprendimų priėmimas. 

Tarpasmeninės kompetencijos – tai asmeninės savybės, susijusios su gebėjimu reikšti 

jausmus, kritinis, savikritiškas mąstymas; socialiniai gebėjimai, susiję su darbu grupėje, 

gebėjimu būti socialiai atsakingam ir prisiimti etinius įsipareigojimus. 

Prie tarpasmeninių kompetencijų priskiriami: 

 kritikos ir savikritikos gebėjimai; 

 komandinio darbo gebėjimas; 

 bendravimo įgūdžiai; 

 gebėjimas dirbti tarpdisciplininėje komandoje; 

 gebėjimas komunikuoti su kitų sričių ekspertais; 

 kultūrinės įvairovės ir daugiakultūriškumo supratimas ir pripažinimas; 

 etinis įsipareigojimas. 
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Sisteminės kompetencijos – tai kompleksiniai gebėjimai derinti žinias, supratimą, suvokimą, 

visumos ir dalies tarpusavio ryšius, sąveikas; gebėjimas numatyti pokyčius, tobulinti 

sistemas ir kurti naujas. 

Sisteminių kompetencijų elementai yra šie: 

 gebėjimas taikyti žinias praktikoje; 

 tyrimų įgūdžiai; 

 gebėjimas mokytis; 

 gebėjimas adaptuotis naujose situacijose; 

 gebėjimas generuoti naujas idėjas (kūrybiškumas); 

 gebėjimas vadovauti (lyderystė); 

 gebėjimas dirbti savarankiškai; 

 kitų šalių kultūrų ir papročių supratimas; 

 projektų kūrimas ir valdymas; 

 iniciatyvumas ir verslumas; 

 rūpinimasis kokybe. 

Jakubė, Juozaitis (2012) dokumente „Bendrųjų kompetencijų ugdymas aukštojoje 

mokykloje“ remdamiesi nuostata, kad kompetencijos gali būti ugdomos tiek savivaldžiai, 

tiek bendraujant su dėstytoju ar kolega, tiek bendraujant grupėje, siūlo nagrinėjamas 

kompetencijas skirstyti į tokias grupes: 

 kompetencijos, kurios įvaldomos individualiai, nepriklausomai nuo kitų 

asmenų, 

 kompetencijos, kurios įvaldomos individualiai, bet pasireiškia bendraujant 

su kitais asmenimis, 

 kompetencijos, kurios įvaldomos tiek individualiai, tiek grupėje. 

Taigi, autoriai pirma minėtas bendrąsias kompetencijas skirsto į tris grupes (žr. 1 lentelę). 

Individualiai valdomomis kompetencijomis asmuo gali remtis nepriklausomai nuo kitų 

asmenų, t. y. veikdamas visiškai savarankiškai. 

Individualiai valdomos, bet pasireiškiančios bendraujant su kitais kompetencijos yra 

ypatingos tuo, kad asmuo turi jas demonstruoti individualiai, tačiau ji atsiskleidžia tik 

bendraujant su kitais. Kitų asmenų dalyvavimas ugdant šią kompetenciją yra svarbus, nes 

besimokantysis turi stebėti, reflektuoti, suvokti bei demonstruoti savo santykių su kitais 

kaitą ir jų priklausymą nuo kitų asmenų elgsenos. 
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1 lentelė. Bendrųjų kompetencijų skirstymas pagal Jakubę ir Juozaitį 

 Instrumentinė 

kompetencija 

Sisteminė 

kompetencija 

Tarpasmeninė 

kompetencija 

Individualiai 

valdomos 

kompetencijos 

 Informacijos 

valdymo 

gebėjimai 

 Profesijos 

pagrindą 

sudarančių 

bazinių žinių 

įgijimas 

 Tyrimo įgūdžiai 

 Gebėjimas 

generuoti naujas 

idėjas 

(kūrybingumas) 

 Gebėjimas dirbti 

savarankiškai 

 

Individualiai 

valdomos, bet 

pasireiškiančios 

bendraujant su 

kitais, 

kompetencijos 

  Lyderystės 

gebėjimai 

(gebėjimas 

vadovauti) 

 Komandinio 

darbo gebėjimas 

 Bendravimo 

įgūdžiai 

 Kritikos ir 

savikritikos 

gebėjimai 

 Kultūrinės 

įvairovės ir 

daugiakultūrišku

mo supratimas ir 

pripažinimas 

 Etinis 

įsipareigojimas 

Kompetencijos, 

valdomos tiek 

individualiai, 

tiek grupėje 

 Gebėjimas 

organizuoti ir 

planuoti 

 Problemų 

nagrinėjimas 

 Sprendimų 

priėmimas 

 Gebėjimas mokytis 

 Rūpinimasis 

kokybe 

 

Šaltinis: Jakubė, A., Juozaitis, A. Bendrųjų kompetencijų ugdymas aukštojoje mokykloje 

(2012). 

Santykių kitimo poreikis ugdant kompetenciją lemia, kad tik dirbant grupėje galimas šių 

kompetencijų atskleidimas ir tobulinimas. 

Trečiajai grupei priklausančios kompetencijos – valdomos tiek individualiai, tiek kartu su 

komanda – yra „statiškos“ ir „dinamiškos“. Jas asmuo turi įgyti asmeniškai, mokėti jas 
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taikyti dirbdamas individualiai, tačiau jos turi būti taikomos dirbant kartu su kitais, t. y. 

grupėmis.  

Bendrosios ir profesinės kompetencijos kiekvienoje studijų kryptyje pasižymi specifiškumu, 

kuris apibrėžtas profesiniuose standartuose, studijų programų reglamentuose. Į tai privalo 

atsižvelgti ekspertai, kurie vykdo neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimą. 

„Tuning“ projekte atlikto profesinės veiklos lauko tyrimo eigoje buvo konkretizuotas 

informatikos krypties bendrųjų kompetencijų rinkinys (2 lentelė). 

2 lentelė. Bendrųjų kompetencijų sąrašas informatikos krypties studijų programoms 

Eil. Nr. Kompetencija 

BK1 Žinias pritaikyti praktikoje 

BK2 Taikyti dalykinės srities žinias ir suprasti savo profesiją 

BK3 Abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją 

BK4 Spręsti problemas 

BK5 Naudoti informacines ir komunikacines technologijas 

BK6 Organizuoti ir planuoti darbus 

BK7 Bendrauti žodžiu ir raštu valstybine (lietuvių) kalba 

BK8 Bendrauti žodžiu ir raštu dalykine užsienio kalba 

BK9 Atlikti mokslinius tyrimus 

BK10 Mokytis 

BK11 Ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją apdoroti ir analizuoti 

BK12 Mąstyti kritiškai ir savikritiškai 

BK13 Prisitaikyti prie naujų situacijų 

BK14 Kurti naujas idėjas (kūrybiškumas) 

BK16 Priimti sprendimus 

BK17 Dirbti grupėje 

BK18 Tarpasmeniniai ir bendravimo gebėjimai 

BK19 Motyvuoti kitus ir siekti bendrųjų tikslų 

BK20 Bendrauti su žmonėmis, kurie nėra darbuotojo profesinės srities ekspertai 

BK21 Atsižvelgti į įvairovę ir daugiakultūriškumą 

BK22 Dirbti tarptautinėje aplinkoje 
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BK23 Dirbti savarankiškai 

BK24 Rengti ir valdyti projektus 

BK25 Atsižvelgti į situaciją, saugumą 

BK26 Iniciatyvumas ir verslumas 

BK27 Veikti etiškai (etiniai įsipareigojimai) 

BK28 Įvertinti ir palaikyti darbo kokybę (dėmesys kokybei) 

BK29 Atkaklumas ir ryžtingumas 

BK30 Įsipareigojimas saugoti aplinką 

BK31 Socialinis atsakingumas ir pilietiškumas 

BK32 Lygių galimybių ir tolerancijos principo laikymasis 

Šaltinis: Bukauskas, Denisovas ir kt. Informatikos studijų krypties kompetencijų plėtotės 

metodika (2011). 

Kalbant apie informatikos krypties dalykinių kompetencijų nustatymą, svarbu identifikuoti 

sritis, kuriose dirba absolventai. Pagal „Tuning“ projekte atliktą tyrimą viešajame sektoriuje 

absolventai dirba informacinių technologijų (toliau – IT) aptarnavimo, techninio 

aprūpinimo, viešojo valdymo ir gynybos srityse. Informacinių technologijų specialistai yra 

atsakingi už atitinkamos techninės ir programinės įrangos parinkimą organizacijai, 

įdiegimą, pritaikymą bei palaikymą. Absolventai, dirbantys viešajame sektoriuje, paprastai 

dirba valstybės biudžetinėse įmonėse. Paminėtina tai, kad daugiausia informatikos krypties 

studijų programų absolventų dirba privačiame sektoriuje: informacinių ir ryšio technologijų 

prekybos srityje; programinės įrangos gamybos ir leidybos srityje; informacinių paslaugų 

kūrimo srityje; informacinių paslaugų priežiūros ir aptarnavimo srityje; kitoje informacinių 

technologijų paslaugų srityje, pavyzdžiui: finansų, draudimo, bankininkystės paslaugų 

kūrimas ir valdymas. 

Pagal užimamų pareigų dažnumą informatikos absolventų užimamos pareigos gali būti 

išdėstytos tokia tvarka: programuotojas; specialistas (vykdantis užduotis ir tiesioginius 

pavedimus kartu su kitais specialistais); vyriausiasis specialistas (vykdantis užduotis ir 

priimantis sprendimus); IT specialistas ar IT produktų vadybininkas, vykdantis produktų 

pardavimą ir konsultuojantis klientus produktų klausimais; IT paslaugų administratorius: 

tinklo, duomenų bazių, tarnybinių stočių prieglobos, programinės įrangos ar specializuotos 

įrangos priežiūra ir valdymas; IT produktų kūrimo srities projektų vadovas; IT produktų 

kūrimo analitikas-konsultantas; projektuotojas, inžinierius; padalinio vadovas; įstaigos 

vadovas. 
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3 lentelė. Dalykinės kompetencijos informatikos krypties studijų programoms pagal 

apklausas 

Dalykinė kompetencija Svarbi 

(proc.) 

Labai 

svarbi 

(proc.) 

Iš viso 

Duomenų bazių ir jų valdymo principų žinojimas 36,2 50,5 86,7 

Operacinių sistemų paskirties bei veikimo principų 

žinojimas ir gebėjimas pasirinkti, įdiegti ir moderninti 

operacines sistemas 

30,5 44,8 75,3 

Informacijos paieškos, failų, tekstinės ir skaitmeninės 

informacijos apdorojimo supratimas ir gebėjimas šias 

žinias panaudoti sprendžiant praktinius uždavinius 

42,9 44,8 87,7 

Operacinių sistemų valdymo ir apsaugos mechanizmų 

žinojimas ir sugebėjimas užtikrinti informacijos 

saugumą 

44,8 41,9 86,7 

Įvairių tipų kompiuterių architektūros ir atskirų 

įrenginių veikimo principų žinojimas, gebėjimas 

įvertinti organizacijos kompiuterinės įrangos poreikį  

32,4 41 73,4 

Gebėjimas pagrįstai parinkti programinės įrangos 

vystymo modelius 

36,2 40 76,2 

Programų testavimo ir derinimo išmanymas 39  40 79 

Objektinio programų projektavimo principų ir būdų, 

objektinio programavimo priemonių žinojimas 

36,2  39 75,2 

Profesinės etikos standartų žinojimas ir laikymasis 43,8  38,1 81,9 

Failų sistemų paskirties, struktūros, funkcijų 

žinojimas 

45,7  33,3 79 

Duomenų struktūrų ir algoritmų žinojimas 45,7  32,4 78,1 

Informacijos paskirstymo bei apdorojimo metodų ir 

saugos principų žinojimas ir taikymas 

44,8  31,4 76,2 

Duomenų struktūrų tarpusavio ryšių, naujų struktūrų 

sudarymo taisyklių žinojimas 

45,7  31,4 77,1 

Šaltinis: Bukauskas, Denisovas ir kt. Informatikos studijų krypties kompetencijų plėtotės 

metodika. (2011). 

„Tuning“ projekte profesinio lauko tyrimo metu buvo atlikta darbdavių ir absolventų 

apklausa, leidusi nustatyti svarbiausias dalykines kompetencijas, reikalingas informatikos 

krypties studijų programų absolventų profesinėje veikloje (3 lentelė). 
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Apibendrinant apklausų rezultatus, galima teigti, kad informatikos krypties studijų 

absolventas privalo turėti duomenų bazių, operacinių sistemų principų ir saugumo, 

informacijos paieškos, apsaugos ir apdorojimo, algoritmų ir duomenų struktūrų žinių bei 

gebėjimų. 

Dalis minėtų bendrųjų ir profesinių kompetencijų bei siekiamų studijų rezultatų turi būti 

apibrėžti studijų programos apraše priklausomai nuo studijų programos specifikos. Tačiau 

rengiant, vykdant ir vertinant informatikos krypties (kodas I100) studijų programas būtina 

vadovautis Informatikos studijų krypties aprašu (2012). Juo remiantis sėkmingai baigę 

informatikos krypties universitetinių studijų programas absolventai turi įgyti išplėstines 

žinias ir gebėjimus, kaip pasitelkus teoriją, teorines priemones aprašyti informacijos 

apdorojimo procesus, kaip taikyti profesinės etikos standartus: 

 suvokti pagrindines informatikos koncepcijas bei sąvokas, informatikos 

dalykų aprėptį; 

 įgyti analizės, projektavimo ir įgyvendinimo žinias, gebėjimus ir 

supratimą: 

 suvokti informatikos taikymo sritis; turėti žinių apie esamą 

kompiuterių techninę ir programinę įrangą ir gebėjimų ją naudoti;  

 gebėti įžvelgti naujas informatikos taikymo galimybes; suvokti 

informatikos žinių poreikį atskirose taikomosiose sritys;  

 gebėti įvertinti reikalingų srities žinių mastą bent vienoje situacijoje;  

 gebėti formalizuoti ir specifikuoti realaus pasaulio problemas, kurių 

sprendimui reikia taikyti informatikos metodus;  

 turėti žinių ir gebėjimų įvertinti informatikos problemų 

kompleksiškumą bei jų sprendimų būdų įgyvendinamumą;  

 turėti žinių ir gebėjimų pasirinkti ir naudoti atitinkamus informacijos 

apdorojimo analizės ir modeliavimo metodus ir priemones;  

 turėti žinių ir gebėjimų aprašyti sprendimus abstrakčiu lygmeniu; 

 turėti žinių ir gebėjimų projektuoti programinę įrangą pagal 

nurodytus reikalavimus;  

 žinoti programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus, kuriant naujas 

programines sistemas arba vykdant esamų programų sistemų 

priežiūrą;  

 turėti žinių ir gebėjimų parinkti ir naudoti tinkamus procesų 

modelius ir programavimo aplinkas tradicinių ir naujų informatikos 

taikymų projektuose;  

 turėti žinių ir gebėjimų modeliuoti ir projektuoti žmogaus ir 

kompiuterio sąveiką; turėti žinių ir gebėjimų vykdyti informacijos 

apdorojimo sistemų testavimą. 
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  įgyti technologines ir metodologines žinias, gebėjimus ir supratimą: 

 gebėti derinti teoriją su praktiką informatikos uždavinių sprendimui; 

 gebėti atlikti literatūros paiešką, naudoti duomenų bazes ir kitus 

informacijos šaltinius; 

 gebėti projektuoti ir atlikti atitinkamus praktinius tyrimus; 

 žinoti perspektyvias technologijas ir jų taikymo specifiką; 

 suvokti mokymosi visą gyvenimą būtinybę ir įsipareigoti mokytis 

visą gyvenimą. 

 įgyti profesinį kompetentingumą: 

 gebėti spręsti įvairius taikomųjų sričių uždavinius, įvertindami 

technologinį, ekonominį, socialinį ir teisinį kontekstą; 

 gebėti taikyti projektų valdymo, rizikos ir pokyčių valdymo 

praktikas; 

 gebėti formuluoti racionalius, efektyvius sąnaudų ir laiko prasme 

problemų sprendimo variantus, naudodami informatikos metodus; 

 gebėti efektyviai komunikuoti su kolegomis, potencialiais 

programinės įrangos užsakovais ir naudotojais bei plačiąja 

visuomene esminiais klausimais pasirinktos specializacijos rėmuose; 

 gebėti raštu ir žodžiu perteikti idėjas ir siūlomus sprendimus. 

Pristatant informatikos studijų kryptyje įgyjamas kompetencijas, bazinėmis pasirinktos 

Klaipėdos universiteto Informatikos katedroje vykdomos bakalauro studijų informatikos 

programos kompetencijos pateiktos 4 lentelėje. 

4 lentelė. KU informatikos studijų programos kompetencijos / rezultatai 

Programos tikslai Kompetencija/rezultatas 

A. Informatikos koncepcinių 

pagrindų supratimas 

A1. Turi bazinių matematikos ir teorinės informatikos 

žinių, įgalinančių suprasti ir vertinti informatikos mokslo 

pasiekimus ir nustatyti modernių informacinių ir ryšio 

technologijų taikymo ribas. 

A2. Demonstruoja programinės įrangos ir moderniųjų 

integruotų kompiuterinių sistemų gyvavimo ciklo procesų 

ir šiuos procesus įgyvendinančių metodų supratimą. 

A3. Turi humanitarinių ir socialinių mokslų žinių, 

reikalingų informatikos profesijos tikslams pasiekti, 

supranta vadybinius ir tarpdalykinius informatikos 

aspektus, supranta ir sugeba taikyti profesinėje veikloje 

projektų ir kokybės valdymo metodus ir priemones. 
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A4. Turi fundamentalių žinių apie gamtą ir jos reiškinius, 

sugeba pateikti ir analizuoti tų reiškinių kiekybinę 

išraišką, konceptualizuoti ir modeliuoti gamtines 

sistemas. 

B. Analizės, projektavimo ir 

įgyvendinimo žinios, 

gebėjimai ir supratimas 

(gebėjimai atlikti tyrimus) 

B1. Supranta informacinių ir programų sistemų gyvavimo 

ciklo procesus ir modelius, sistemų analizę, reikalavimų 

inžineriją, architektūros ir komponentų projektavimą, 

įgyvendinimą ir testavimą, sistemų tobulinimo ir kokybės 

užtikrinimo principus, procedūras ir standartus, sugeba 

taikyti šiuos procesus įgyvendinančius metodus ir 

priemones. 

B2. Geba planuoti ir atlikti informacijos gavimo, 

saugojimo, apdorojimo, vizualizavimo ir interpretacijos 

procesus, efektyviai dalyvauti analitinių, modeliavimo ir 

eksperimentinių tyrimų vykdyme. 

B3. Geba integruoti žinias, parinkti ir taikyti tinkamus 

informatikos metodus ir priemones spręsdami 

kompleksiškas problemas tradicinių ir naujų informatikos 

taikymų projektuose. 

B4. Geba holistiškai vertinti esamas ir kuriamas sistemas 

ir taikomus profesinius sprendimus, subalansuodami 

sąnaudas, pelną, kokybę, saugą, patikimumą, 

naudojamumą ir išvaizdą bei aplinkos įtaką. 

C. Technologinės ir 

metodologinės žinios, 

gebėjimai ir supratimas 

(specialieji gebėjimai) 

C1. Geba derinti teoriją ir praktiką, integruoti 

informatikos ir kitų sričių žinias spręsdami informatikos 

užduotis ir profesinės veiklos problemas, vertindami ir 

parinkdami tam tinkamas naujas technologijas. 

C2. Geba kritiškai vertinti taikomų informatikos metodų 

ir technologijų tinkamumą nagrinėjamai problemai 

spręsti, savarankiškai priimti sprendimus, numatyti 

veiklos strategijas ir jas pagrįsti įgytomis informatikos ir 

informacinių sistemų srities žiniomis. 

C3. Geba vykdyti literatūros paiešką, naudotis duomenų 

bazėmis ir saugyklomis, duomenų apdorojimo ir 

ekspertinėmis sistemomis, modeliavimo ir CASE 

įrankiais, kurdami programų sistemų prototipus ir 

atlikdami su jais eksperimentinius tyrimus, reikalingus 

projektavimo sprendimams pagrįsti. 

D. Profesinis 

kompetentingumas 

D1. Efektyvaus ir savarankiško darbo savo profesinėje 

srityje įgūdžiai. Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti 

darbo rezultatus apibūdinančią informaciją specialistams 

ir kitiems asmenims, spręsdami profesinės ir gretimų 



24 

(socialiniai gebėjimai) sričių uždavinius. 

D2. Geba efektyviai komunikuoti ir dirbti komandoje, 

sudarytoje iš įvairių sričių, skirtingos kompetencijos ir 

tautybės žmonių, dalykiškai bendrauti ir efektyviai 

komunikuoti su potencialiais klientais ir užsakovais. 

D3. Geba planuoti, organizuoti, vadovauti ir įgyvendinti 

mokslinio-projektinio darbo asmenines ir kolektyvines 

užduotis šalies ir tarptautinėje aplinkoje. 

D4. Geba savarankiškai planuoti studijų ir asmeninio 

tobulėjimo procesą, savarankiškai pasirinkti tobulinimosi 

kryptis ir integruotis į naujas mokymosi bei profesines 

aplinkas. 

D5. Geba apibendrinti ir kritiškai vertinti profesinės 

srities informaciją, raštu ir žodžiu pateikti idėjas ir 

siūlomus sprendimus lietuvių ir bent viena užsienio kalba. 

D6. Geba prisiimti atsakomybę už savo veiklos kokybę ir 

jos vertinimą, vadovaudamiesi informatiko profesine 

etika ir pilietiškumu. 

 

Taigi, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo pagrindu 

laikomos studijų programoje numatytos kompetencijos – studijų rezultatai. Remiantis 

minėtais dokumentais, gali būti įskaityta iki 50 proc. studijų kreditų apimties pagal studijų 

programą Informatika. 
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III. INFORMATIKOS STUDIJŲ KRYPTIES NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PROCEDŪROS ETAPAI IR 

KRITERIJAI 

Vertinimas yra viena iš sudėtinių bei esminių mokymo ir mokymosi dalių. Vertinant 

studentų žinias ar žinojimą, svarbu žinoti, kokių žinių ir kokio žinojimo tikimės iš studentų. 

Egzistuoja daug vertinimo bei įvertinimo sąvokų apibrėžimų, tačiau esmė išlieka ta pati – 

vertinant siekiama rinkti ir apibendrinti informaciją, o įvertinimo terminas apibūdina patį 

sprendimų priėmimą, vertės nustatymą arba sprendimą apie vertingumą. 

Vertinimas – tai metodų ir procedūrų, taikomų vertinti kandidato mokymosi pasiekimus 

(žinias, mokėjimus, įgūdžius, vertybines nuostatas), visuma. Neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas aukštojoje mokykloje vykdomas tik tuo 

atveju, jei siekiama tos aukštosios mokyklos pagrindinių studijų dalykų pripažinimo. Šiuo 

atveju kandidatas gali rinktis iš dviejų galimybių: 

1. Prašyti aukštosios mokyklos pripažinti tik tam tikrus informatikos programos 

studijų dalykus 

2. Toliau studijuoti pasirinktos aukštosios mokyklos informatikos studijų 

programoje 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo procedūra vykdoma nuosekliais 

žingsniais ir etapais, kuriuose atliekamos tam tikros funkcijos ir veiksmai, reikalingi 

kandidato mokymosi pasiekimams nustatyti ir vertinti. 

Neformaliojo mokymosi ir savaiminiu būdu įgytų pasiekimų vertinimas bei pripažinimas 

vyksta formaliojo švietimo sistemoje neatsiejamai nuo Klaipėdos universiteto veiklos 

sistemos remiantis VšĮ Klaipėdos universiteto Senato 2011 m. gegužės 6 d. nutarimu 

Nr. 11-52 patvirtintomis Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir 

pripažinimo nuostatomis ir grindžiamas šiais principais: 

1) prieinamumo principas. Siekiama, kad kandidato neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi būdu įgytos kompetencijos būtų vertinamos ir pripažįstamos neatsižvelgiant 

į jų įgijimo būdą. Prieinamumo principas suprantamas kaip lygių galimybių 

užtikrinimas, vertinimo procedūros kandidatui išaiškinimas ir galimų vertinimo 

rezultatų aptarimas; 

2) lankstumo principas. Vertinimo ir pripažinimo tvarka leidžia įvertinti kandidato 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas, neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip 

jos buvo įgytos. Taip sudaromos galimybės kandidatui patekti į aukštojo mokslo 

sistemą iš įvairios aplinkos: praktinės veiklos, institucijos, vykdančios neformalųjį 

švietimą, kitos valstybės, pasirenkant kurią nors iš aukštojoje mokykloje vykdomų 

tolimesnių studijų formų; 

3) skaidrumo ir objektyvumo principas. Kandidato neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

būdu įgytos kompetencijos vertinamos derinant ir jungiant įvairius vertinimo metodus, 

taip išvengiant ekspertų (vertintojų) subjektyvumo. Kandidatui suteikiama grįžtamoji 

informacija apie priimtą sprendimą ir sudaroma galimybė teikti apeliaciją; 
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4) prilyginimo principas. Neformaliuoju ar savaiminio mokymosi būdu įgytos 

kompetencijos vertinamos pagal atitinkamoje studijų programoje aprašytus studijų 

rezultatus; 

5) savanoriškumo principas. Kandidatas, savanoriškai apsisprendęs dalyvauti vertinimo 

procese, pateikia dokumentus, liudijančius neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu 

įgytas kompetencijas: pažymėjimus, darbdavių atsiliepimus, projektus, savianalizes, 

vaizdo ar garso įrašus, darbų pavyzdžius ir kt. ir atsako už dokumentų tikrumą. 

Pagal LR švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-2319 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose 

rekomendacijų patvirtinimo“ kandidato kompetencijų, įgytų neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi būdu, vertinimo procedūrą universitete sudaro tokie etapai: 

 informavimas: 

 kandidatas supažindinamas su vertinimo principais, procedūra, 

vertinimo sąlygomis, galimais vertinimo rezultatais, individualius 

poreikius atitinkančiomis studijomis; 

 kandidatas apsisprendžia dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

procedūroje. 

 konsultavimas: 

 kandidatas pasirengia vertinimo procedūrai konsultuojamas grupėje 

arba individualiai; 

 kandidatui išsamiai pristatoma kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo procedūra ir paaiškinama, kaip parengti kandidato 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 

įrodymų rinkinį (aplanką), kaip pasirengti vertinamajam pokalbiui ar 

kitais metodais atliekamam vertinimui. 

 vertinimas: 

 analizuojami kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų kompetencijų įrodymai ir įvairiais vertinimo metodais 

nustatoma kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų kompetencijų ir studijų rezultatų atitiktis bei šios atitikties 

apimtis. 

 sprendimo priėmimas: 

 nustatoma, ar pakanka kandidato pateiktų įrodymų pagrįsti jo įgytas 

kompetencijas ir (arba) kurie studijų dalykai ar moduliai yra 

įskaitomi; 

 sprendimą dėl pripažįstamų kandidato kompetencijų ir (arba) 

įskaitomų studijų dalykų ar modulių priima vertintojas ar vertinimo 

komisija. 
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Tuo tarpu Klaipėdos universiteto Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir pripažinimo nuostatose išskiriamos tokios trys pagrindinės procedūros: 

 kandidatų priėmimas, informavimas ir orientavimas;  

 kandidato mokymosi pasiekimų aplanko sudarymas, konsultavimas;  

 mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas.  

Vertinimu siekiama vertinti ir pripažinti teisę studijuoti pagal Klaipėdos universitete 

vykdomą informatikos studijų programą, pripažinti neformalaus ir savaiminio mokymosi 

pasiekimus, įgytus kitoje, ne formalioje, švietimo aplinkoje, ginti baigiamąjį darbą ir įgyti 

informatikos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 

Visa VšĮ Klaipėdos universitete taikoma Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo bei pripažinimo procedūra pagal informatikos studijų programą pateikta 2 priede. 

Kandidato priėmimo, informavimo ir orientavimo etapas skirtas supažindinti kandidatą su 

vertinimo procedūra, vertinimo principais, kriterijais, galimais vertinimo rezultatais 

(kvalifikacijos pripažinimu, atskirų kompetencijų pripažinimu, galimybėmis tęsti aukštojo 

mokslo studijas, kvalifikacijos ar kompetencijos nepripažinimu ir pan.). Priėmimo, informavimo 

ir orientavimo etape laikomasi informacijos prieinamumo, lygių galimybių užtikrinimo, 

aiškumo principų. Minėtame etape: 

 kandidatas pasirenka informatikos krypties studijų programą;  

 kandidatas pateikia prašymą Universiteto rektoriui dėl dalyvavimo neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje (3 priedas) bei 

prašymą kandidatuoti mokymo pasiekimų vertinimo pripažinime (4 priedas). 

Pastarajame prašyme kandidatas nurodo, ar pageidauja studijuoti nurodytoje 

programoje, ar siekia gauti pažymėjimą apie kompetencijų lygmenį ir atitikmenį 

atitinkamai programai ir dalykui. Šis prašymas gali būti pateikiamas kaip elektroninis 

dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu; 

 kandidatų priėmimo komisija informuoja kandidatą apie vertinimo procedūras, 

vertinimo principus, kriterijus, galimus vertinimo rezultatus, konsultuoja kandidatą 

mokymosi pasiekimų aplanko I dalies rengimo klausimais, formaliai įvertina aplanko 

dokumentų tinkamumą ir pakankamumą tolimesnei vertinimo procedūrai. 

Šiame etape naudojami kokybiniai kriterijai ir rodikliai pateikti 5 lentelėje. 

Kandidato mokymosi pasiekimų aplanko II dalies rengimas, konsultavimas. Šiame etape 

kandidatas pasirengia vertinimo etapui. Konsultantas kandidatui paaiškina vertinimo 

procedūrą, kokiais kriterijais bus vadovaujamasi vertinant kandidato kompetencijas, koks 

kandidato indėlis į vertinimo procedūrą. Ypač akcentuojami neformaliuoju ar savaiminiu 

būdu įgytų pasiekimų įrodymai, analizuojama jų atitiktis pasirinktos studijų programos 

studijų rezultatams. Konsultavimo etape laikomasi konsultavimo tikslumo, tikslingumo, 

aiškumo, konfidencialumo, sistemiškumo principų. 
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5 lentelė. Informavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 

Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Informacijos prieinamumas Išplėtota informavimo sistema 

universiteto svetainėje, socialiniuose 

tinkluose 

2. Informacijos sklaida pasiekimų 

vertinimu ir kompetencijų 

pripažinimu suinteresuotoms 

grupėms  

Informavimo sistemoje dalyvauja 

socialiniai partneriai, dalininkai 

3. Geografinė aprėptis  Informacija prieinama visuose šalies 

regionuose, ypač Vakarų ir Šiaurės 

Lietuvos regionuose 

4. Lygių galimybių užtikrinimas Užtikrinamos lygios sąlygos gauti 

informaciją pagal lytį, amžių ir kt. grupes 

5. Informacijos struktūra ir aiškumas  Aiškiai apibrėžti vertinimo proceso 

etapai, aiški terminologija. Visa 

informacija skelbiama viešai. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pripažinimui (2009). 

Konsultavimas gali būti atliekamas individualiai ar grupėje. Kandidatas pasirenka jam priimtiną 

konsultavimo ir vertinimo būdą. Aptariamas ir sudaromas konsultavimo tvarkaraštis. Suderi-

nama ir paskiriama vertinimo / ekspertų komisijos posėdžio data. Apsisprendimą dėl konsul-

tavimo ir vertinimo kandidatas priima pasirašydamas nustatytos formos sutartį (5 priedas).  

Per konsultaciją konsultantas kandidatui suteikia pagalbą rengiant kompetencijas 

liudijančių dokumentų, įrašų aplanką, mokymosi pasiekimų aplanką, konsultantas pataria, 

kokia seka sudėti dokumentų, pažymėjimų ir kitų dokumentų kopijas, jei reikia, paprašo 

pristatyti papildomus dokumentus. Aplanko dokumentų sąrašo pavyzdys pateiktas 6 priede. 

Konsultavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai pateikti 6 lentelėje. 

6 lentelė. Konsultavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 

Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Konsultavimo 

tikslingumas ir aiškumas 

Suteikiama aiški informacija apie pačią vertinimo 

procedūrą, atsižvelgiant į turimus pasiekimų 

įrodymus, t. y. atlikus aplanko įvertinimą 

2. Konsultavimo rezultatų 

konfidencialumas 

Konsultacijos vykdomos individualiai, ir jokia 

informacija apie kandidatą nėra viešinama 

3. Konsultavimo eigos ir 

rezultatų sisteminimas 

Informacija apie konsultavimo eigą ir rezultatus 

saugoma dokumentuojant, įrašant komentarus ir 

pan. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pripažinimui (2009). 
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Vertinimo etapas. Šiame etape analizuojami kandidato mokymosi pasiekimų įrodymai, pateikti 

mokymosi pasiekimų aplanke, ir nustatoma, ar / kaip jie atitinka informatikos studijų 

programoje apibrėžtus studijų rezultatus (informatikos studijų kryptyje). Vertinant mokymosi 

pasiekimų aplanko turinį, atsižvelgiama į tai, ar pakanka įrodymų norimoms kompetencijoms 

pagrįsti, ar jie yra autentiški, t. y., ar tiksliai atspindi kandidato turimas faktines žinias ir 

gebėjimus (7 priedas). Jeigu mokymosi pasiekimų aplanke pateiktų įrodymų nepakanka 

kandidato norimoms kompetencijoms pagrįsti, vertintojas(-ai) / ekspertas(-ai) naudoja kitus 

vertinimo metodus. Tai gali būti pokalbis su atitinkamos srities specialistu, testai (žodžiu, raštu), 

praktinės užduotys, projektinio ar kito darbo pristatymas / demonstravimas, atvejo tyrimas. 

Vertinimo etape vertinimo metodai gali būti įvairūs ir parenkami tokie, kurie leidžia nustatyti 

kuo daugiau kandidato mokymosi pasiekimų ir susidaryti išsamų jo kompetencijų vaizdą. 

Vertinimo etape vertintojas(-ai) / ekspertas(-ai) vadovaujasi objektyvumo, pagrįstumo, 

patikimumo, praktiškumo, konfidencialumo principais.  

Vertinimo procesas vyksta tokiais etapais: 

 rektoriaus įsakymu sudaroma vertintojų / ekspertų komisija; 

 vertintojai / ekspertai analizuoja pateiktų dokumentų turinį; 

 vertintojai / ekspertai priima sprendimą, kokius metodus taikyti kandidato 

kompetencijoms vertinti; 

 vykdomas vertinimas taikant vertintojų / ekspertų parinktus metodus; 

 nustatomos kandidato kompetencijos; 

 nustatytos kandidato kompetencijos lyginamos su atitinkamos studijų 

programos studijų rezultatais; 

 vertintojai / ekspertai parengia posėdžio protokolą (8 priedas) ir įvertinimo 

ataskaitas ir informuoja kandidatą apie rezultatus ir komisijos sprendimą. 

Vertinant vadovaujamasi kokybiniais kriterijais ir apibrėžtais rodikliais (7 lentelė). 

7 lentelė. Vertinimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 

Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Įrodymų 

pakankamumas 

Kandidato pateikti dokumentai, įrodantys turimas žinias ir 

gebėjimus, yra tinkami ir pakankami 

2. Vertinimo priemonių 

pagrįstumas 

Pasirinktos vertinimo priemonės leidžia įvertinti 

kandidato turimas žinias ir gebėjimus, kurie ir yra 

vertinami pagal kompetencijas, atspindėtas informatikos 

studijų programos studijų rezultatuose. 

3. Vertinimo procedūrų 

praktiškumas 

Vertintojų skaičius ir laikas vertinimui skiriamas 

optimalus, įvertinant stresą, kurį gali patirti kandidatas, ir 

susikaupti reikalingą laiką. 

4. Vertinimo metodų 

patikimumas 

Atliekant tas pačias užduotis (jei testuoja kiti vertintojai) 

gaunami tie patys ar panašūs rezultatai. 

5. Vertinimo Kandidato vertinimo rezultatai nekoreguojami, tačiau 
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daugiafunkciškumas numatomos individualios galimybės mokytis, sudaromas 

individualus mokymosi planas, aptariamos kelios galimų 

aukštojo mokslo studijų formos alternatyvos. 

6. Vertinimo aplinkos 

saugumas ir 

komfortabilumas 

Kandidatui pateikiama aiški informacija apie vertinimui 

skiriamą laiką, vietą, sąlygas, vertinimo metodus. 

Sukuriama gera vertinimo aplinka, kuri mažina kandidato 

patiriamą stresą. 

7. Vertinimo 

informacijos 

konfidencialumas 

Informacija apie vertinimo rezultatus yra konfidenciali ir 

prieinama tik už vertinimą atsakingiems darbuotojams. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pripažinimui. (2009). 

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

kandidato kompetencijos yra pripažįstamos, priima vertintojas ir / ar vertinimo ekspertų 

komisija. Nustatytos kompetencijos formalizuojamos atitinkamais dokumentais, t. y. užpildoma 

Mokymosi pasiekimų įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortelė (9 priedas), kurią tvirtina 

Universiteto studijų prorektorius. Jei kandidatas siekia įgyti daugiau kompetencijų ir 

kvalifikaciją, rektoriaus įsakymu gali būti parengiamas individualus mokymosi planas ir 

kandidatas gali rinktis tik tuos informatikos studijų programos modulius ar dalykus, kurių 

trūksta norimoms kompetencijoms ar kvalifikacijai įgyti. Sprendimo priėmimo etape laikomasi 

objektyvumo, skaidrumo, lygių galimybių principų. Sprendimo priėmimo etapas grindžiamas 

kokybiniais kriterijais ir rodikliais, nurodytais 8 lentelėje. 

8 lentelė. Sprendimo priėmimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 

Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Vertinimo rezultatų 

skaidrumas  

Vertinimo rezultatai aiškiai suprantami kandidatui 

2. Galimybių studijuoti 

užtikrinimas 

Užtikrinama, kad kandidato mokymosi pasiekimų įrodymai 

būtų tiesiogiai susiję su informatikos studijų programos 

rezultatais. Numatytos galimybės baigti programą ir 

pasiekti numatytus studijų rezultatus arba numatytos 

individualios mokymosi galimybės (sudaromas 

individualus mokymosi planas). 

3. Sprendimo 

objektyvumas 

Objektyvus sprendimas priimamas vadovaujantis kelių 

vertintojų (ekspertų komisijos) išvada, kuri pagrįsta 

kandidato pasiekimų įrodymais. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pripažinimui. 2009. 

Vertinimo komisijai svarbu suteikti grįžtamąją informaciją apie galutinį sprendimą. 

Priėmus sprendimą, kandidatui paaiškinama, kas lėmė vienokį ar kitokį ekspertų komisijos 

vertinimo sprendimą, kokias klaidas kandidatas padarė atlikdamas, tarkime, praktinę 

užduotį ar teorinių žinių patikrinimo testą. 
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Remiantis LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-2319 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose 

rekomendacijų patvirtinimo“, sprendimas dėl kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytų kompetencijų įvertinimo gali būti teigiamas, iš dalies teigiamas ir neigiamas: 

1. Priėmus teigiamą sprendimą, kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytos kompetencijos patvirtinamos atitinkamu dokumentu, o jei kandidatas 

siekia įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją, suteikiamas tam tikras informatikos studijų 

programos studijų kreditų skaičius ir įskaitomi tam tikri studijų dalykai. 

2. Priėmus iš dalies teigiamą sprendimą, kandidatui suteikiama galimybė per 

nustatytą laiką pateikti papildomus kompetencijų įrodymus ir / arba kandidato 

kompetencijos vertinamos papildomais metodais. Taip pat kandidatui gali būti pasiūlyta 

rinktis kitą gretutinės srities studijų programą. 

3. Priėmus neigiamą sprendimą, kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytos kompetencijos nėra pripažįstamos lygiavertėmis informatikos studijų 

programos reikalavimams. 

Jei kandidatas nesutinka su sprendimu dėl neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytų žinių ir 

gebėjimų vertinimo, jis turi teisę pateikti apeliaciją aukštosios mokyklos vadovui, kuris 

kandidato apeliacijai nagrinėti sudaro apeliacinę komisiją. 

Kandidatų apeliacijos nagrinėjamos laikantis aukštosios mokyklos nustatytos apeliacijų 

nagrinėjimo tvarkos, kurioje be kitų sąlygų numatyti kandidatų apeliacijų nagrinėjimo 

terminai ir kandidatų informavimo apie priimtus sprendimus būdai. 
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IV. NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI BŪDU ĮGYTŲ 

INFORMATIKOS KOMPETENCIJŲ VERTINIMO METODAI 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimas yra labai 

svarbus mokymosi visą gyvenimą kontekste, kadangi tokiu būdu pripažįstamos įgytos 

žinios ir įgūdžiai. Dirbant bei mokantis įgyjama daugelis profesinių ir asmeninių 

kompetencijų, kurių įvertinimas gali įtakoti tolesnį žmogaus gyvenimą. Kaip teigia 

Fokienė, Sajienė (2009): „Turint galvoje, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pasiekimų vertinimo procedūra pradedama patikrinimu ir egzaminavimu, o baigiama 

asmeninių profesinio tobulėjimo planų kūrimu, svarbu paminėti, kad neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas nėra susijęs vien tik su mokymosi pasiekimų 

įvertinimu, bet ir su efektyviausio mokymosi būdo parinkimu konkrečiam asmeniui.“ 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimo 

procese siekiama nustatyti, ar kandidato pateikti įrodymai patikimi ir pakankami 

pageidaujamai kompetencijai pripažinti. Kompetencijų pripažinimas yra padalytas į etapus, 

kuriuose sprendžiamos kiekvienam etapui skirtos užduotys vertintojams ir kandidatui. 

Vertinimo aiškumui užtikrinti kandidato pateikiami įrodymai yra vertinami pagal 

kompetencijas grindžiančias dalis – gebėjimus, žinias, supratimą ir vertybines nuostatas. 

Vertinimo komisija kompetencijų įrodymus vertina siekdama bendro sutarimo, remdamasi 

informatikos studijų programos reikalavimais ir pretendento gebėjimais. Kompetencijų 

pripažinimo procesas yra baigiamas studijų programos atitinkamo dalyko kreditų 

priskyrimu pagal įvertintus įrodymus. 

Kaip teigiama Mykolo Romerio universiteto parengtame dokumente Neformaliuoju ir 

savaiminiu būdu įgytų žinių ir įgūdžių vertinimas bei pripažinimas universitetinėse 

studijose universitetinėse studijose (2008), naudojamos kelios vertinimo formos ir 

egzistuoja didelė vertinimo metodų įvairovė.  

Dažniausiai naudojamos šios vertinimo formos: 

 sumuojantis vertinimas – ypač svarbus priimant reikšmingus sprendimus bei 

atliekamas pasibaigus kursui; 

 formuojantis vertinimas – reguliarus; atliekamas kurso eigoje;  

 kriterinis vertinimas – asmeniniai besimokančiojo pasiekimai lyginami su iš 

anksto apibrėžtais kriterijais;  

 norminis vertinimas – asmeniniai besimokančiojo pasiekimai lyginami 

tarpusavyje reprezentacinės grupės atžvilgiu; šis vertinimas reikalauja didelės 

apimties reprezentacinės grupės, todėl universitetinėse studijose naudojamas 

rečiausiai. 

Galima pastebėti, kad sumuojantis vertinimas (pvz., egzaminas, teorinių žinių patikrinimo 

testas ir pan.) užtikrina aukštą patikimumą nustatant turimų teorinių žinių atitiktį 

universitetiniam standartui, tačiau nėra pakankamai validus vertinant perkeliamuosius 

įgūdžius.  

Universitetuose kandidato neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimui gali 

būti naudojamas vienas vertinimas metodas ar kelių metodų kombinacija. Tačiau visgi 
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neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimui patariama taikyti 

visus prieinamus vertinimo metodus, kurie leistų visapusiškai, efektyviai ir lanksčiai 

įvertinti įgytas kompetencijas. Patariama derinti skirtingus vertinimo metodus tam, kad 

būtų surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių įgytas profesines žinias ir gebėjimus, 

bendrąsias kompetencijas.  

Visgi ne visi formaliojo švietimo sistemoje taikomi vertinimo metodai yra tinkami 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimui. Tai sąlygoja aplinkos, 

kurioje buvo įgytos žinios ir gebėjimai, specifika. Taip pat vertinimo procese taikomi 

metodai priklauso nuo vertintojo pasirinkimo ir žinių, įgūdžių, gebėjimų ir vertybių, 

reikalingų tam tikrai profesijai.  

Anot Burkšaitienės (2007), dažniausiai neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 

kompetencijų vertinimui taikomi metodai yra šie: 

 aplanko (portfolio) parengimas – kandidato mokymosi pasiekimų įrodymų 

(pažymėjimų, dokumentų, darbdavio atsiliepimų, projektų, planų, 

savianalizės ir kt.), kuriais grindžiami mokymosi pasiekimai, rinkinio 

sudarymas ir pagrindimas; 

 interviu (klausinėjimas žodžiu) – struktūrinis vertintojo ir kandidato pokalbis, 

leidžiantis vertintojui susidaryti vaizdą apie kandidato mokymosi išsamumą 

ir apimtį; po pokalbio vertintojas kandidatui gali suteikti galimybę pristatyti 

trūkstamus įrodymus siekiamam kreditui gauti; 

 egzaminas – laiko kandidatai, norintys gauti kreditą už nebaigtą kursą. 

Egzaminais gali būti tiesiogiai testuojamas tam tikro kurso turinys arba 

rezultatai; 

 pristatymas / demonstravimas – trumpas specifinių įgūdžių demonstravimas; 

 užduotys – dažnai skiriamos kandidatams kaip papildomas darbas, vertintojui 

nurodžius tam tikrus – dažniausiai aplanke esančius – trūkumus; 

 atvejo tyrimas – ankstesnio mokymosi vertinimo metodas, leidžiantis 

kandidatui parodyti arba pritaikyti turimus įgūdžius tam tikroms situacijoms; 

gali būti taikomas raštu ir žodžiu; 

 testai – reikalaujantys iš kandidato naudoti specifines žinias ir įgūdžius 

sprendžiant gyvenimo problemas. 

Aplanko metodas yra dažniausiai taikytinas kompetencijoms įvertinti ir pripažinti, kadangi 

suteikia galimybę identifikuoti, analizuoti, įvardyti ar pademonstruoti bet kokioje aplinkoje 

vykusį mokymąsi. Aplanku laikoma oficialių dokumentų visuma, apibrėžianti profesinę ir 

neformaliojo mokymosi patirtį ir naudojama siekiant pripažinti įgytas kompetencijas. Šis 

metodas atspindi didžiausią įgytų kompetencijų įvairovę.  

Mokymo pasiekimams fiksuoti skirtas aplankas yra darbų, kuriuos pats kandidatas laiko 

geriausiais, rinkinys. Taigi, aplankalo vertę atspindi ne tik realus jo turinys, bet ir 

medžiagos atranka, jos parengimas ir mokėjimas tinkamai pateikti. Tad gali būti vertinamas 

mokymosi pasiekimų aplankalo turinys, o tam taikomi tokie vertinimo kriterijai: 
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1 – autentiškumas / pakankamumas – ar pateikti įrodymai leidžia teigti, jog yra 

įgyta kompetencija, pagrįsta įrodymų šaltiniu, nekelianti abejonių, ar iš pateiktų 

įrodymų pagrindžiant kompetencijas galime teigti, kad yra pakankamai patirties 

pasirinktoje įrodinėti srityje; 

2 – kūrybiškumas, originalumas – kaip pateikta įrodymui kompetencija pristatoma, 

ar studentas yra naudojęs mokymosi pasiekimus įvairiose situacijose ir įvairioje 

aplinkoje; 

3 – pilnumas – sukomplektuotas pilnas kompetencijos portfelis, įrodantis įgytas 

studento žinias ir gebėjimus. 

Be to, vertinimo procesas gali būti išskaidytas į kelias dalis: 

1 – pradinis vertinimas – kompetencijų portfelį raštu įvertina pats studentas; 

2 – grupinis / ekspertinis vertinimas – kompetencijų portfelį raštu įvertina 

komisija; 

3 – apibendrinamasis vertinimas – komisija, atsižvelgdama į prieš tai pateiktus 

įvertinimus, pateikia galutinį apibendrintą įvertinimą 10-ies balų sistemoje su 

komentarais ir paaiškinimais. 

Interviu (pokalbio) metodas – tai mokymo ir vertinimo metodas, kai pokalbiu yra 

mėginama gauti grįžtamąją informaciją apie tai, ką kandidatas yra išmokęs (Jovaiša, 1993). 

Šis vertinimo metodas sudaro galimybes ugdyti studentų loginį ir kritinį mąstymą, 

taisyklingą kalbą, tinkamą kalbos tempą, intonaciją.  

Pasak Kardelio (2002), skiriamos dvi pokalbio rūšys: laisvasis ir standartinis. Laisvasis 

pokalbis yra mažiau apribotas nagrinėjamos problemos, tuo tarpu standartiniam pokalbiui 

iš anksto sudaromas planas, suformuluojami klausimai, laikomasi nustatytos tvarkos. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimui patariama 

rinktis standartinio pokalbio tipą. 

Sėkmingam pokalbiui keliami tokie reikalavimai: 

 nuteikti vertinamąjį palankiai, įgyti jo pasitikėjimą, skatinti norą atvirai 

kalbėti; 

 apibrėžti pokalbio tikslą – nustatyti, ką norima išsiaiškinti pokalbiu; 

 aiškiai formuluoti klausimus; 

 tiksliai fiksuoti pokalbio eigą (Mokomoji medžiaga vertintojams, 2006). 

Interviu metu gali būti taip pat taikomas atskiro atvejo analizės metodas (angl. case study). 

Privalomųjų dalykų specialioms kompetencijoms įvertinti vertintojas gali pasiūlyti 

analizuoti konkrečius atvejus, t. y. įvairias problemines, keblias situacijas, kylančias 

konkrečiuose profesiniuose kontekstuose. Vertinime studentai turi pasiūlyti konkrečių 

problemos sprendimo būdų ir taip pat pademonstruoti specialiųjų kompetencijų elementus 

(specifines procedūrines žinias ir praktinius gebėjimus). 
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Galima atkreipti dėmesį į tai, kad individualiai žodinei apklausai reikia daug laiko, sunku 

išvengti vertinimo subjektyvumo, o tai prieštarauja vienam iš neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi būdu įgytų pasiekimų vertinimo bei pripažinimo principų – skaidrumo ir 

objektyvumo principui. Be to, šis vertinimo metodas reikalauja aukštos tyrėjo kvalifikacijos 

(jis turi mokėti užmegzti kontaktą, sugebėti reikšti susidomėjimą, supratimą ar nepritarimą, 

mokėti improvizuoti, atidžiai klausytis ir t. t.), rezultatus sunku formalizuoti.  

Nors metodas gana populiarus neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimo procese, šios metodikos ekspertų manymu, šis metodas negali būti pagrindinis 

vertinant fizinių mokslų srities informatikos studijų programos kompetencijas dėl studijų 

programos specifikos. Todėl rekomenduotina šį metodą taikyti kartu su kitais vertinimo 

metodais, siekiant tiksliau identifikuoti vertinamą kompetencijų lygmenį. 

Egzamine gali būti derinami keli vertinimo metodai. Tai ir darbo pristatymas, testas raštu, 

pokalbis pasitelkiant atvejo tyrimą ir pan.  

Pristatymo (viešo pasisakymo, pateikimo, demonstravimo) atveju pranešimų ir pasisakymų 

struktūra gali būti įvairi atsižvelgiant į dalyko, kurio kompetencijos vertinamos, specifiką. 

Pristatymas yra puikus būdas supažindinti vertintojus su mokymosi rezultatais: 

laboratoriniais, tiriamaisiais, kūrybiniais ir projektiniais darbais. Viešai pristatydami savo 

darbą, kandidatai turi galimybę parodyti įgytas žinias ir išlavintus gebėjimus. Taip 

patikrinami įvairūs gebėjimai: gebėjimas atlikti informacijos paiešką, duomenų, vartotojo 

poreikių analizę; gebėjimas teikti pasiūlymus, gebėjimas suvokti, analizuoti ir vertinti 

mokslines, profesinės srities problemas, standartus ir kitus teisės dokumentus, susijusius su 

profesine veikla; gebėjimas logiškai ir kritiškai mąstyti; gebėjimas kalbėti prieš auditoriją ir 

valdyti klausimus. Pristatant laboratorinio, eksperimentinio, kūrybinio darbo rezultatus, 

rodomi įgyti praktiniai gebėjimai, kaip studentas geba pritaikyti įgytas kompetencijas 

konkrečiose situacijoje. 

Atliekant žodinio pristatymo vertinimą, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos kokybiško 

pristatymo požymius: 

 aiškus problematikos apibrėžimas, idėjos, metodo ar projekto pristatymas; 

 kalbėjimo kokybė (aiškumas, garsumas); 

 argumentavimo kokybė; 

 išvadų kokybė; 

 akių kontaktas su auditorija; 

 vizualiai pateikiamos medžiagos kokybė; 

 klausimų valdymas; 

 laiko valdymas (ar tinkamai išnaudotas pristatymui skirtas laikas). 

Testas. Skiriamos įvairios testų klasifikacijos: pagal vertinimo objektą; pagal testo 

užduočių pobūdį, pagal testo užduočių pateikimo testuojamiesiems formą bei pagal 

testavimo taikymo sritį.  
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Pagal vertinimo objektą skiriami šie testų tipai: intelekto testai, gabumų testai, pasiekimų 

testai, asmenybiniai testai, tarpasmeniniai testai. Pagal šių testų apibrėžimą informatikos 

studijų programos kompetencijoms vertinti tinkamiausi gabumų testai, nes jie leidžia 

įvertinti individo mokslumą, gebėjimą nesunkiai įgyti žinių, formuoti mokėjimus ir 

įgūdžius. Tuo tarpu kito tipo testai labiau tinkami socialinių mokslų sričių kompetencijoms 

vertinti. 

Pagal testo užduočių pobūdį testai skirstomi į:  

 verbalinius – jų medžiaga, užduočių turinys pateikiami teksto forma; 

 vaizdinius – juos atliekantys žmonės dirba su įvairiais piešiniais, schemomis, 

remdamiesi ne verbaliniu, o vaizdiniu mąstymu; 

 praktinius – juos atliekantys testuojamieji manipuliuoja realiais objektais 

arba jų pakaitalais; 

 kombinuotus, kurių turinį paprastai sudaro verbalinė ir neverbalinė medžiaga. 

Ekspertų manymu, visi šie testai yra tinkami įvertinti kandidatų informatikos studijų srities 

žinias ir gebėjimus. 

Pagal testo užduočių pateikimo testuojamiesiems formą skiriami tokie testų tipai: blankiniai 

testai, prietaisų arba kompiuteriniai testai, žodiniai testai bei piešinių testai. Atsižvelgiant į 

informatikos studijų programos specifiką, kandidatų mokymosi pasiekimų vertinimui 

dažniausiai naudojami blankiniai bei kompiuteriniai testai, pvz., naudojant virtualios 

mokymo sistemos Moodle galimybes, kurioje atitinkami klausimai, esant poreikiui 

papildomi grafiniais elementais (schemomis, grafikais ir pan.).  

Pagal testų atlikimo laiką testai skirstomi į: 

 greičio testus, kuriuose pagrindinis testų atlikimo rodiklis yra užduočių 

atlikimo greitis. Analizuojant testo rezultatus vertinamas bendras atliktų 

užduočių skaičius per nurodytą laiką arba fiksuojamas laikas, per kurį buvo 

atliktos testo užduotys; 

 rezultatyvumo testus, kuriuose tiriamųjų testo atlikimo greitis nėra siejamas 

su testo rezultatais ir nedaro jiems įtakos. Laikas testui atlikti nustatomas (ar 

ribojamas) tik tam, kad būtų užtikrinama testavimo standartizavimo 

procedūra. 

Testai taip pat gali būti klasifikuojami pagal testo užduočių formuluotes, t. y. kokį pavidalą 

įgyja testų užduotys – uždaro, atviro, pusiau atviro tipo užduotys (kurios gali būti ir 

klausimų, ir teiginių formos). 

Uždaro tipo teste pateikiami atsakymų variantai. Čia testą atliekantis testuojamasis turi iš 

dviejų ar daugiau pateiktų variantų, alternatyvų išrinkti ir sutartu būdu pažymėti teisingą. 

Tokiems testams atlikti reikia mažai laiko, vertintojui pagal pasirengtą šabloną lengva jas 

tikrinti ir įvertinti. Pagrindinis uždaro tipo užduočių trūkumas – medžiagos neišmokęs 

studentas gali spėliodamas nurodyti teisingą atsakymą. Tad klaidingi ar klaidinantys 

atsakymai turi būti kuriami taip, kad iš pirmo žvilgsnio atrodytų pakankamai teisingi, ir tik 
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gerai medžiagą suvokęs studentas, pasitelkdamas loginį mąstymą, gebės iš karto išskirti 

teisingą atsakymą iš klaidingų. 

Kadangi testai su uždaro tipo užduotimis orientuoti į mokymosi turinio, rezultatų 

atpažinimą ir todėl skatina paviršutinišką išmokimą (angl. surface learning), didaktinių 

testų rengėjai pradėjo į testus traukti sudėtingesnes, pusiau atviro tipo užduotis, dar 

vadinamas papildymo tipo užduotimis. Joms atlikti testuojamasis pats turi nurodyta forma 

įrašyti teisingą atsakymą arba jį papildyti. Tai gali būti vienas žodis, terminas, pavadinimas, 

autoriaus vardas, skaičius, formulė, nebaigtas sakinys, kurį reikia pabaigti, apibendrinantis 

žodis ir pan. 

Atviro tipo užduotys rečiau įtraukiamos į kuriamų testų struktūrą, nes jose nepateikiami 

jokie atsakymai. Tai tokios užduotys, kurios leidžia įvertinti įgytas praktines ar profesines 

kompetencijas, gebėjimus atlikti tam tikrą veiklą. Atsakymų į atviro tipo užduotis 

vertinimas sudėtingesnis, būtina iš anksto numatyti ir aiškiai suformuluoti vertinimo 

kriterijus. 

Siekiant matuoti ne tik išmoktos medžiagos atpažinimą, bet ir išugdytus aukštesnio 

lygmens pažintinius gebėjimus, loginį ir kritinį mąstymą, gebėjimą savarankiškai ir 

kūrybiškai spręsti problemas, atviro tipo užduotis pradėta taikyti ir didaktiniuose testuose.  

Praktinės užduotys gali būti naudojamos ir kaip atskiras vertinimo metodas. Bendrieji 

užduočių vertinimo kriterijai gali būti: 

 užduoties atlikimo išsamumas (užduotis atlikta išsamiai; užduotis atlikta 

nepakankamai, neišsamiai); 

 užduoties atlikimo teisingumas (užduotis atlikta teisingai, užduotis atlikta iš 

dalies teisingai); 

 užduoties tinkamas pristatymas / pateikimas (užduotis pristatyta tinkamai, 

užduotis pristatyta iš dalies). 

Vienas populiariausių kompiuterizuotų vertinimo būdų yra didaktinis testavimas. 

Didaktiniai testai – tai mokymosi pasiekimų vertinimo testai, plačiai taikomi diagnostiniam, 

formuojamajam ir apibendrinamajam vertinimui atlikti. Vienas pagrindinių šio metodo 

privalumų yra tas, kad jis padeda išvengti ekspertinio vertinimo subjektyvumo, šališkumo, 

neobjektyvumo, neskaidrumo. Didaktinių testų veiksmingumas buvo patvirtintas tikrinant 

išsilavinimo, specialistų rengimo ir profesijų standartų įgyvendinimą ir jų veiksmingumą, 

nes jie teikia galimybę standartizuoti užduotis ir leidžia išmatuoti, ar kandidatas įgijo 

studijų programoje numatytas įgyti žinias ir kompetencijas. 

Sudarant didaktinį testą rekomenduojama parengti tokias testo struktūrines dalis: 

 testo instrukciją, kurioje nurodomi testo tikslai, testo trukmė, vertinimo 

kriterijai ir tai, kaip reikia atlikti testo užduotis. Instrukcija taip pat reikalinga 

testą administruojantiems žmonėms; 

 informaciją apie testuojamuosius. Būtina numatyti, kokios informacijos 

reikės apie testuojamuosius (studento vardas, pavardė, amžius, studijų 
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programa, dalyko, dalyko modulio pavadinimas, testo atlikimo data ir pan.) 

Tai gali būti viena iš testo struktūrinių dalių; 

 testo užduotis (teiginių arba klausimų pavidalu); 

 atsakymų variantus (išskyrus tuos atvejus, kai juos turi pateikti patys 

testuojamieji); 

 teisingus pateikiamų testo užduočių atsakymus ir raktažodžius pusiau atviro 

ir atviro tipo užduotims. 

Testo struktūra visada priklauso nuo vertinimo tikslų – ar testas skirtas matuoti vieną kurį 

nors pažinimo lygmenį, pvz., žinojimą, ar atlikti apibendrinamąjį vertinimą. Pastaruoju 

atveju testas kuriamas taip, kad apimtų visus kognityvinius lygmenis ir galėtų matuoti visas 

konkretaus dalyko ugdomas kompetencijas.  

Testo specifikacija – tai testo techninė užduotis, kurioje nurodoma, kas bus vertinama. 

Dėstomo dalyko ugdymo tikslų ir ugdymo turinio pagrindu galima parengti savo dalyko 

modulių ar temų specifikacijų lentelę. Jai pasitelkti galima Bloomo kognityvinių ugdymo 

tikslų taksonomiją. Vykdant „Tuning“ projektą, buvo sudaryta informatikams adaptuota 

Bloomo taksonomija, kuri pateikiama 9 lentelėje.  

9 lentelė. Informatikams adaptuota Bloomo taksonomija 

Lygis Kategorija Kognityvieji procesai 

1 Prisiminti Atpažinti, pri(si)minti, apibūdinti, teigti 

2 Suprasti Interpretuoti, iliustruoti pavyzdžiais, klasifikuoti, lyginti, 

paaiškinti, daryti išvadas, parafrazuoti ar paaiškinti savais 

žodžiais, apibendrinti 

3 Taikyti Vykdyti (pavyzdžiui, atlikti), realizuoti (pavyzdžiui, naudoti), 

skaičiuoti, manipuliuoti, spręsti 

4 Analizuoti Diferencijuoti, sisteminti, priskirti, atskirti, išskirti, dalyti į dalis 

5 Vertinti (Su)tikrinti, kritikuoti, vertinti, lyginti, sugretinti 

6 Kurti Generuoti, planuoti, gaminti (kurti, rašyti), projektuoti, atnaujinti, 

sugalvoti (išrasti), organizuoti (surengti) 

Šaltinis: Bukauskas, Denisovas ir kt. Informatikos studijų krypties kompetencijų plėtotės 

metodika. (2011). 

Skirtingiems lygmenims vertinti galima pasitelkti įvairius metodus. 10 priede nurodyti 

informatikos studijų programos kompetencijų / rezultatų vertinimo metodai, o taip pat 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo užduočių 

pavyzdžiai atitinkamoms informatikos studijų programos kompetencijoms vertinti 

(11 priedas). 

Vertinimo priemonėms kurti galima pasirinkti ir kitas taksonomijas. Viskas priklauso nuo 

to, kokie yra suformuoti vertinamo dalyko tikslai. 
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11 lentelė. Informacinių sistemų krypties bakalauro žinių lygiai 

IS žinių 

lygis 

Bloomo 

taksonomijos 

lygmuo 

Gebėjimai 

0 – nėra 

žinių 

  

1 – 

supratimas 

1 – žinios ir 

atpažinimas 

Apibrėžti (ką); pateikti (kieno) savybes; išvardyti 

(kieno) komponentus; nubrėžti (kokią) diagramą; 

išvardyti (kieno) privalumus ir trūkumus 

2 – 

raštingumas

, 

geros žinios 

1 – diferencijavimas 

pagal kontekstą 

Lyginti / paaiškinti (ką); parašyti / įvykdyti mažą 

(ką); apibrėžti funkcionalumo galimybes, 

apibrėžti (kokius) ryšius / sąveiką / sąsajas tarp 

objektų.  

3 – sąvokų 

vartojimas, 

gebėjimas 

2 – supratimas, 

vertimas, 

ekstrapoliavimas, 

žinių naudojimas 

Naudoti (ką); taikyti / susieti abstrakciją; 

esant (ko) aibei interpoliuoti / ekstrapoliuoti (ką); 

išvardyti (kokias, kokius) sąvokas / pagrindinius 

žingsnius 

4 – detalus 

supratimas, 

taikymas, 

gebėjimas 

3 – žinių taikymas Ieškoti teisingo sprendimo ir jį pritaikyti (kur); 

projektuoti ir realizuoti (ką); rašyti sintaksiškai 

teisingą (ką); testuoti / ieškoti klaidų (angl. 

debug); taikyti principus (kur, kam, kada); 

realizuoti ir palaikyti (ką) 

5 – aukštas 

lygis 

4 – analizė 

5 – sintezė 

6 – vertinimas 

Kurti / vystyti (ką); konstruoti / adaptuoti (ką); 

generuoti naujoviškus sprendimus (kam, kur); 

įvertinti svarbą / prasmę, atsižvelgiant į (ką) 

Šaltinis: Bukauskas, Denisovas ir kt. Informatikos studijų krypties kompetencijų plėtotės 

metodika. (2011). 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimu siekiama išryškinti asmens 

kompetencijas ir kvalifikacijas nepriklausomai nuo jų įgijimo aplinkybių. Vertinant 

mokymosi pasiekimus, padedama mokytis visą gyvenimą, plėsti įsidarbinimo galimybes, 

sutrumpinti studijas, sudaromos sąlygos tolesnei karjeros plėtotei. Vertinimas skatina 

integraciją į darbo rinką, profesinį mobilumą bei padeda asmenims tobulėti. 
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V. MOKYMOSI PASIEKIMŲ PRIPAŽINIMO STUDIJŲ REZULTATAIS 

ĮFORMINIMAS 

Vienas paskutiniųjų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo etapų yra mokymosi 

pasiekimų pripažinimas. Čia užpildyta mokymosi pasiekimų įvertinimo ir dalyko įskaitymo 

kortelė pristatoma į Universiteto studijų skyrių tam, kad kandidato duomenys būtų įvesti į 

Studentų registrą.  

Visi kandidato vertinimo dokumentai (mokymosi pasiekimų įvertinimo ir dalykų įskaitymo 

kortelė, aplanko vertinimo forma, užpildyti testai, pokalbio protokolai ir kt.) saugomi 

nustatytame Universiteto padalinyje. 

Duomenys apie įskaitytą informatikos studijų krypties atitinkamos studijų programos 

studijų dalyką pateikiami akademinėje pažymoje, kuri po vertinimo procedūros išduodama 

kandidatui, arba diplomo priedėlyje. 
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1 priedas 

LIETUVOJE SUAUGUSIŲJŲ MOKYMĄSI REGLAMENTUOJANTYS 

ĮSTATYMAI IR TEISĖS AKTAI 

 LR neformaliojo suaugusių švietimo įstatymas, 1998 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Nr. X-689 (Žin., 2006 06 13, Nr. 73-2758 

(nauja redakcija)) 

 LR švietimo ir mokslo ministro 2001 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 1353 „Dėl 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje ir savarankiškai įgytų žinių įvertinimo 

ir valstybės pripažįstamų aukštesniojo išsilavinimo ir profesinio mokymo arba tam 

tikros jų pakopos ar modulio baigimo dokumentų bei kvalifikacijos įgijimo 

laikinosios tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 88-3111) 

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl darbo rinkos profesinio 

mokymo įstaigų, įmonių atrankos egzaminavimui eksterno būdu tvarkos 

patvirtinimo“, 2002 05 31, Nr. 70 (Žin., 2002, Nr. 58-2357) 

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl darbo rinkos neformaliojo 

profesinio mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos ir darbo rinkos neformaliojo 

profesinio mokymo programų sąvado nuostatų patvirtinimo“, 2002 03 22, Nr. 38 

 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

tarybos nuostatų ir sudėties“, 1998 12 09, Nr. 1518 (Žin., 1998, Nr. 110 -3044) 

 LR švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas „Dėl neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo finansavimo tvarkos“, 1999 01 07, Nr. 15 

 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl teisės užsiimti neformaliuoju 

suaugusiųjų švietimu įgijimo tvarkos“, 1999 12 24, Nr. 1279 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl mokymosi visą gyvenimą 

užtikrinimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano tvirtinimo“, 2004 03 26, 

Nr. ISAK-433/A1-83. Nauja redakcija 2008-10-24 
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2 priedas 

NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO BEI 

PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA IR PRIPAŽINIMO MODELIS 

Kandidatų priėmimo komisija

KU padaliniai ir komisijos

Pripažinimo komisija

Kandidato priėmimas, prašymo registravimas

Kandidato įforminimas, orientavimas 
(seminaras)

Mokymosi pasiekimų aplanko (I dalis) rengimas

Mokymosi pasiekimų aplanko I dalies 
analizė ir vertinimas

Pasiekimų aplanko I dalies duomenų 
papildymas, patikslinimas

Ne
(Kandidato

informavimas)

Prašymo tenkinimas

                                          Taip      (Kandidato informavimas)

Procedūros pabaiga
Ne

(Kandidato
informavimas)

Mokymosi pasiekimų aplanko II dalies 
rengimas, kandidato konsultavimas

Aplanko II dalies analizė ir vertinimas
Pasiekimų aplanko II dalies duomenų 

papildymas, patikslinimas
Ne

(Kandidato
informavimas)

Komisijos posėdis ir pokalbis su kandidatų

                                          Taip      (Kandidato informavimas)

Komisijos sprendimas

Mokymosi pasiekimų 
nepripažinimas

Procedūros pabaiga

Mokymosi pasiekimų pripažinimas 
(Studijų programos dalykų užskaitymas)

Mokymosi pasiekimų pripažinimas 
(Dalies studijų programos 

kompetencijų)

Nukreipimas Į tam tikrus modulius

Studijos ir baigiamojo darbo rengimas

Gynimo komisijos 
sprendimas

Diplomo neišdavimas, 
papildomas rengimasis baigiamojo darbo gynimui

Ne
 (Kandidato

 informavimas)     

Baigiamojo darbo gynimas

Procedūros pabaiga

 
         Taip  

        (Kandidato
        informavimas)

KU akademinės pažymos sudarymasKU akademinės pažymos sudarymas

Kitos studijų programos, nei 
buvo siekiama pasirinkimas

                                              Ne
                                               (Kita programa)

                                      Taip
                                       (Pirminė programa)

Diplomo išdavimas

                                              
    Ne 

(Kandidato
informavimas)

Pripažintos visos studijų programos 
kompetencijos

             Taip

                              Ne
                             (Kandidato
                             informavimas) Studijos 

tęsiamos
Pažymos išdavimas

Ne

Procedūros pabaiga
                   Taip

                                          Taip      (Kandidato informavimas)
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3 priedas 

Vardas, pavardė, a/k..........................................................................................  

Gimimo data ir vieta:........................................................................................  

Adresas:............................................................................................................  

Telefonas:.........................................................................................................  

Elektroninis paštas:..........................................................................................  

Pilietybė:................................................................................................ ..........  

 

Klaipėdos universiteto  

Rektoriui  

 

PRAŠYMAS  

Dėl mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo  

20___m. _____________mėn._____d.  

Klaipėda  

 

Pareiškiu, kad esu susipažinęs (-usi) su neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo bei pripažinimo procedūra ir prašau leisti joje dalyvauti.  

Šiuo metu dirbu (nurodyti darbovietės pavadinimą, jos adresą, pareigas) 

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

Turimas išsilavinimas (nurodyti) 

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

Siekiamo diplomo pavadinimas 

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

Dalyvavimo procedūroje motyvacija 

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

Patvirtinu, kad visi pateikti duomenys yra teisingi.  

Patvirtinu, kad dalyvavau orientaciniame seminare, skirtame neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimui bei pripažinimui.  

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

Kandidato vardas, pavardė, parašas  

 

Pastaba. Šis kandidato prašymas dėl dalyvavimo neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir 

pripažinimo procedūroje gali būti pateikiamas kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu 
parašu.
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4 priedas 

 

_______________________________________________________________ 

(VARDAS, PAVARDĖ, a/k) 

_______________________________________________________________ 

(Adresas)  

 

(Data)  

Klaipėdos universiteto  

Rektoriui  

 

 

PRAŠYMAS  

 

Prašyčiau sudaryti man sąlygas dalyvauti neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų MP 

__________________________________________________________________  

(įvardijama programa bei dalykas(-ai) joje)  

vertinime bei kandidatuoti šių pasiekimų pripažinime. Pageidauju:  

(pažymėti tinkantį)  

1) Toliau studijuoti nurodytoje programoje, į(si)vertinus nurodyto dalyko ar dalykų 

kompetencijas, ir taip sutrumpėjus studijų laikui (ar sumažėjus intensyvumui).  

2) Toliau nestudijuoti, tačiau gauti pažymėjimą apie kompetencijų lygmenį ir atitiktį 

programai ir dalykui.   

(Siekiant tęsti studijas numatytoje programoje pažymėjimo galiojimo terminas yra trys 

metai. Praėjus daugiau negu trejiems metams, procedūrą reikia kartoti, tačiau pažymėjimą 

galima naudoti kaip įrodymą, rengiant mokymosi pasiekimų aplanką.)  

 

 

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

Kandidato vardas, pavardė, parašas  
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5 priedas 

 

SUTARTIS DĖL NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ (MP) VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO PROCEDŪROS 

 

VšĮ Klaipėdos universitetas, atstovaujamas Rektoriaus, ir (vardas, pavardė) (toliau – 

kandidatas) sudaro šią sutartį dėl neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų MP vertinimo, 

siekiant jų pripažinimo. 

Šalių įsipareigojimai 

Universitetas: 

1) įsipareigoja pateikti kandidatui visus būtinus dokumentus ir informaciją apie 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų MP vertinimo procedūrą; 

2) įsipareigoja informuoti kandidatą apie vertinimo laiką ir sąlygas bei apmokėjimo 

sąlygas; 

3) įsipareigoja patvirtinti vidurinio išsilavinimo atestato autentiškumą bei legalumą; 

4) įsipareigoja įgyvendinti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų MP vertinimo 

procedūrą per su kandidatu suderintą laikotarpį, kuris pažymimas šios sutarties priede 

patvirtintame tvarkaraštyje; 

5) kandidatui sėkmingai įgyvendinus MP vertinimo procedūrą, Universitetas įsipareigoja 

pripažinti neformaliai ir savaiminiu būdu įgytus MP pagal kandidato pageidavimus ir 

per dvi savaites priimti sprendimą dėl leidimo tęsti studijas kandidato nurodytoje 

studijų programoje; 

6) Universitetas neatsako (nei finansiškai, nei etiškai, nei legaliai), jei MP procedūra 

kandidatui buvo nesėkminga. 

 Kandidatas įsipareigoja: 

1) pateikti teisingą informaciją apie savo išsilavinimą ir patirtį, įgytą neformaliuoju ir 

savaiminiu būdu. 

2) kandidatas turi galimybę rinktis vertinimo procedūrą individualią arba grupėje. Už 

individualų vertinimą kandidatas per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos turi 

pervesti į Universiteto sąskaitą ___________ Lt, už vertinimą grupėje – 

_____________ Lt. Vertinimo procedūros tikslas ir pobūdis nurodomi šios sutarties 

priede. 

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Universitete.  

 

Šalių rekvizitai: 



 

50 

 

VšĮ Klaipėdos universitetas   Kandidatas 

Rektorius 

______________________  _________________________________ 

(vardas ir pavardė)   (vardas ir pavardė) 

A.V. 

______________________  _________________________________ 

                 (Parašas)                                                                             (Parašas)  
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PRIEDAS PRIE SUTARTIES DĖL NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU 

ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ (MP) VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO 

PROCEDŪROS  

 

Šis priedas yra sudėtinė sutarties dalis ir jo nuostatai yra teisiškai įpareigojančio pobūdžio. 

Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų MP vertinimu siekiama (pažymėti tinkamą) 

1. Toliau studijuoti nurodytoje studijų 

programoje, įvertinus nurodyto dalyko ar 

dalykų kompetencijas ir taip sutrumpinus 

studijų laikotarpį. 

1. Toliau nestudijuoti, tačiau gauti 

pažymėjimą apie kompetencijų lygmenį ir 

atitikimą. 

 

 (kandidato vardas ir pavardė, parašas) 

 

(kandidato vardas ir pavardė, parašas) 

 

Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų MP vertinimo pobūdis (pažymėti tinkamus) 

Individualus Grupėje (laukiama, kol susirinks 15 žmonių 

grupė) 

 

(kandidato vardas ir pavardė, parašas) 

 

(kandidato vardas ir pavardė, parašas) 

 

Konsultacijų datos: 

20____ m. ______________________ mėn. ____d. 

20____ m. ______________________ mėn. ____d. 

20____ m. ______________________ mėn. ____d. 

20____ m. ______________________ mėn. ____d. 

20____ m. ______________________ mėn. ____d. 

20____ m. ______________________ mėn. ____d. 

20____ m. ______________________ mėn. ____d. 

 

Vertinimo ir pripažinimo data: 

20____ m. ______________________ mėn. ____d. 

 

Kandidatas  ________________________________________________________ 

 (vardas ir pavardė, parašas) 
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6 priedas 

APLANKO DOKUMENTŲ SĄRAŠO PAVYZDYS 

Eil

. 

Nr. 

Dokumento pavadinimas Dokumento trumpas aprašymas 

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

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

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

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

5.  Dalyvavimo projekte 

pažyma 

Dalyvavau X projekte, sukūriau X produktą (įstaiga, 

metai), Nr. X 

6.  
Darbdavio atsiliepimas 

X darbovietėje dirbau(u) X metų. Darbo specifika: X, 

atlikti darbai: X. 

7.  Konferencijos dalyvio 

pažymėjimas 

Dalyvavau X konferencijoje ir/ar skaičiau straipsnį X 

tema (įstaiga, metai), Nr. X 

 

Eil. Nr. – įrodymo numeris, skaičiai didėjančia tvarka 

Dokumento pavadinimas – trumpas pavadinimas 

Dokumento trumpas aprašymas – trumpas apibūdinimas, platesnė informacija apie pateiktą 

įrodymą (pavadinimai, įstaiga, data, konkretūs darbai) 
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7 priedas 

APLANKO VERTINIMO FORMA  

 

KREDITŲ SUTEIKIMO PATVIRTINIMAS 

 

INFORMACIJA APIE KANDIDATĄ (pildo komisijos nariai)  

Vardas  

Pavardė  

Studijų dalykas, modulis  

Akademinių kreditų skaičius  

Ar kandidatas yra anksčiau studijavęs universitete?  

Jeigu taip, nurodykite studijų programą  

Vertintojas  

Vardas, pavardė, parašas, data  

 _____________________________________ 

 (vardas ir pavardė, parašas) 

_____________________________________ 

 (pareigos) 

_____________________________________ 

 (katedra) 

_____________________________________ 

 (data) 

Aplanko vertinimas: 

1. Aplanko struktūra aiški ir logiška    taip  ne 

2. Aplanke pateikti įvairioje aplinkoje įgytų mokymosi pasiekimų 

įrodymai 

 taip  ne 

3. Aplanke pateikti neformaliojo mokymosi pasiekimų įrodymai  taip  ne 

4. Aplanke pateikti savaiminio mokymosi pasiekimų įrodymai  taip  ne 
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5. Pateikti mokymosi pasiekimai atspindi teorinius studijų dalyko aspektus 

(ne mažiau nei 60 proc.) 

 taip  ne 

6. Pateikti mokymosi pasiekimai atspindi praktinius studijų dalyko 

aspektus (ne mažiau nei 60 proc.) 

 taip  ne 

7. Pateikti mokymosi pasiekimų įrodymai atitinka studijų dalyko 

programoje numatytus studijų rezultatus (ne mažiau nei 60 proc.) 

 taip  ne 

8. Mokymosi pasiekimams aprašyti naudojamas kalbos diskursas atitinka 

universitetinio lygio kalbos reikalavimus 

 taip  ne 

     

 

Jeigu į kurį nors klausimą atsakėte „ne“, paaiškinkite išsamiai (jeigu būtina, atskirame lape) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Jeigu akademinių kreditų suteikti nerekomenduojama, kandidatui siūloma:  

 pateikti papildomus įrodymus (nurodyti, kokius)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________  

 parengti pristatymą (nurodyti temą)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________  

 pasiruošti pokalbiui (nurodyti pokalbio temą)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________  

 papildomai perskaityti nurodytą literatūrą (literatūros sąrašas, jeigu būtina, pateikiamas 

atskirame lape)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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 atlikti papildomas užduotis (testas, rašto darbas, atvejo analizė, situacijos imitacija, 

demonstracija ir pan.)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________  

 

Galutinės pastabos ir rekomendacijos kandidatui 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

 

Aplanko vertinimą atlikęs ekspertas  

Vardas, pavardė _______________________________________________________ 

Parašas ________________________________________________________ 

Pareigos  ________________________________________________________ 

Fakultetas  ________________________________________________________ 

Katedra  ________________________________________________________ 

Data  ________________________________________________________ 
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8 priedas 

NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ 

VERTINIMO PROTOKOLAS 

 

Dalyvavo: 

Kandidatas: 

_________________________________________________________________________ 

(Vardas ir pavardė) 

_________________________________________________________________________ 

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

Vertintojas: 

_________________________________________________________________________ 

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

Vertintojas: 

_________________________________________________________________________ 

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

Vertintojas: 

_________________________________________________________________________ 

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

 

Turinys 

 

 

Patvirtiname, kad pirma pateikta informacija tikra: 

Kandidatas    

 (Vardas ir pavardė, parašas)  (Data) 

    

Vertintojas    

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

parašas) 
 (Data) 

    

Vertintojas    

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

parašas) 
 (Data) 

    

Vertintojas    

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

parašas) 
 (Data) 

 



9 priedas 

TVIRTINU: 

ĮSKAITYTI   

NEĮSKAITYTI   

 

Informatikos studijų programos rezultatų įskaitymo koordinatorius 

_________________________________________________________________________ 

(vardas ir pavardė, parašas, data) 

_________________________________________________________________________ 

(kandidato vardas ir pavardė) 

_________________________________________________________________________ 

(studijų programos pavadinimas / asmens kodas, jei nestudijuoja KU) 

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO IR DALYKŲ ĮSKAITYMO KORTELĖ 

 

Įskaitomas studijų 

dalykas 

Kreditai Įvertinimas Vertintojai / Ekspertai 

Vardas ir 

pavardė 

Parašas 
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10 priedas 

INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS KOMPETENCIJŲ / REZULTATŲ 

VERTINIMO METODAI 

Programos tikslai Kompetencija / rezultatas 
Vertinimo 

metodai 

A. Informatikos 

koncepcinių pagrindų 

supratimas 

A1. Turi bazinių matematikos ir teorinės 

informatikos žinių, įgalinančių suprasti ir 

vertinti informatikos mokslo pasiekimus ir 

nustatyti modernių informacinių ir ryšio 

technologijų taikymo ribas. 

Aplankas 

Egzaminas 

Užduotys 

Testas 

A2. Demonstruoja programinės įrangos ir 

moderniųjų integruotų kompiuterinių sistemų 

gyvavimo ciklo procesų ir šiuos procesus 

įgyvendinančių metodų supratimą. 

Aplankas 

Egzaminas 

Užduotys 

Testas 

A3. Turi humanitarinių ir socialinių mokslų 

žinių, reikalingų informatikos profesijos 

tikslams pasiekti, supranta vadybinius ir 

tarpdalykinius informatikos aspektus, 

supranta ir sugeba taikyti profesinėje veikloje 

projektų ir kokybės valdymo metodus ir 

priemones. 

Aplankas 

Atvejo 

tyrimas 

Egzaminas 

Užduotys 

A4. Turi fundamentalių žinių apie gamtą ir 

jos reiškinius, sugeba pateikti ir analizuoti tų 

reiškinių kiekybinę išraišką, konceptualizuoti 

ir modeliuoti gamtines sistemas. 

Aplankas 

Egzaminas 

Užduotys 

Testas 

B. Analizės, 

projektavimo ir 

įgyvendinimo žinios, 

gebėjimai ir supratimas 

(gebėjimai atlikti 

tyrimus) 

B1. Supranta informacinių ir programų 

sistemų gyvavimo ciklo procesus ir modelius, 

sistemų analizę, reikalavimų inžineriją, 

architektūros ir komponentų projektavimą, 

įgyvendinimą ir testavimą, sistemų 

tobulinimo ir kokybės užtikrinimo principus, 

procedūras ir standartus, sugeba taikyti šiuos 

procesus įgyvendinančius metodus ir 

priemones. 

Aplankas 

Užduotys 

Atvejo 

tyrimas 

Egzaminas 

B2. Geba planuoti ir atlikti informacijos 

gavimo, saugojimo, apdorojimo, 

vizualizavimo ir interpretacijos procesus, 

efektyviai dalyvauti analitinių, modeliavimo 

ir eksperimentinių tyrimų vykdyme. 

Aplankas 

Egzaminas 

Užduotys 

Atvejo 

tyrimas 
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Programos tikslai Kompetencija / rezultatas 
Vertinimo 

metodai 

B3. Geba integruoti žinias, parinkti ir taikyti 

tinkamus informatikos metodus ir priemones 

spręsdamas kompleksiškas problemas 

tradicinių ir naujų informatikos taikymų 

projektuose. 

Aplankas 

Egzaminas 

Užduotys 

Atvejo 

tyrimas 

B4. Geba holistiškai vertinti esamas ir 

kuriamas sistemas ir taikomus profesinius 

sprendimus, subalansuodamas sąnaudas, 

pelną, kokybę, saugą, patikimumą, 

naudojamumą ir išvaizdą bei aplinkos įtaką. 

Aplankas 

Egzaminas 

Užduotys 

Atvejo 

tyrimas 

C. Technologinės ir 

metodologinės žinios, 

gebėjimai ir supratimas 

(specialieji gebėjimai) 

C1. Geba derinti teoriją ir praktiką, integruoti 

informatikos ir kitų sričių žinias spręsdamas 

informatikos užduotis ir profesinės veiklos 

problemas, vertindamas ir parinkdamas tam 

tinkamas naujas technologijas. 

Aplankas 

Egzaminas 

Užduotys 

Atvejo 

tyrimas 

C2. Geba kritiškai vertinti taikomų 

informatikos metodų ir technologijų 

tinkamumą nagrinėjamai problemai spręsti, 

geba savarankiškai priimti sprendimus, 

numatyti veiklos strategijas ir jas pagrįsti 

įgytomis informatikos ir informacinių 

sistemų srities žiniomis. 

Aplankas 

Interviu 

Egzaminas 

Užduotys 

Atvejo 

tyrimas 

C3. Geba vykdyti literatūros paiešką, 

naudotis duomenų bazėmis ir saugyklomis, 

duomenų apdorojimo ir ekspertinėmis 

sistemomis, modeliavimo ir CASE įrankiais, 

kurdamas programų sistemų prototipus ir 

atlikdamas su jais eksperimentinius tyrimus, 

reikalingus projektavimo sprendimams 

pagrįsti. 

Aplankas 

Interviu 

Užduotys 

Testas 

D. Profesinis 

kompetentingumas 

(socialiniai gebėjimai) 

D1. Efektyvaus ir savarankiško darbo savo 

profesinėje srityje įgūdžiai. Geba aiškiai ir 

argumentuotai perteikti darbo rezultatus 

apibūdinančią informaciją specialistams ir 

kitiems asmenims, spręsdamas profesinės ir 

gretimų sričių uždavinius. 

Aplankas 

Interviu 

Pristatymo 

metodas 

Užduotys 

Atvejo 

tyrimas 

D2. Geba efektyviai komunikuoti ir dirbti 

komandoje, sudarytoje iš įvairių sričių, 

Aplankas 
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Programos tikslai Kompetencija / rezultatas 
Vertinimo 

metodai 

skirtingos kompetencijos ir tautybės žmonių, 

dalykiškai bendrauti ir efektyviai 

komunikuoti su potencialiais klientais ir 

užsakovais. 

Interviu 

Pristatymo 

metodas 

Užduotys 

Atvejo 

tyrimas 

D3. Geba planuoti, organizuoti, vadovauti ir 

įgyvendinti mokslinio-projektinio darbo 

asmenines ir kolektyvines užduotis šalies ir 

tarptautinėje aplinkoje. 

Aplankas 

Interviu 

Pristatymo 

metodas 

Užduotys 

D4. Geba savarankiškai planuoti studijų ir 

asmeninio tobulėjimo procesą, savarankiškai 

pasirinkti tobulinimosi kryptis ir integruotis į 

naujas mokymosi bei profesines aplinkas. 

Aplankas 

Interviu 

Pristatymo 

metodas 

Užduotys 

D5. Geba apibendrinti ir kritiškai vertinti 

profesinės srities informaciją, raštu ir žodžiu 

pateikti idėjas ir siūlomus sprendimus 

lietuvių ir bent viena užsienio kalba. 

Aplankas 

Interviu 

Pristatymo 

metodas 

Užduotys 

D6. Geba prisiimti atsakomybę už savo 

veiklos kokybę ir jos vertinimą, 

vadovaudamasis informatiko profesine etika 

ir pilietiškumu. 

Aplankas 

Interviu 

Pristatymo 

metodas 
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11 priedas 

INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS KOMPETENCIJŲ / REZULTATŲ 

VERTINIMO UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI 

UŽDARO (ATRANKOS) TIPO UŽDUOČIŲ PAVYZDYS 

Trumpo atsakymo 

pasirinkimas iš dviejų 

alternatyvų (dichotominiai),  

pvz., taip / ne, teisingai / 

klaidingai ir panašiai 

Ar gali būti palaikomas surišamų duomenų vientisumas 

toliau pateiktose lentelėse surišant jas pagal lauką 

ASMENS KODAS? 

 

a) Taip b) Ne 

Vieno teisingo atsakymo 

pasirinkimas iš kelių 

alternatyvų: 

Koks ryšio tipas bus nustatytas tarp lentelių 

DARBUOTOJAI (asmens kodas, vardas, pavardė, adresas) 

ir SKYRIUS (skyriaus pavadinimas, aprašymas), jei vienas 

darbuotojas gali dirbti keliuose skyriuose? 

a) vienas prie vieno 

b) vienas prie daugelio 

c) daugelis prie daugelio 

Išorinis raktas – tai: 

a) atributas, kuris gali būti pirminiu raktu 

b) raktas, sudarytas iš kelių atributų 

c) raktas, nurodantis kitos esybės objektą 

 

Yra lentelės: 

PREKĖ  

=======  
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Prekės ID  

Prekės aprašymas  

Gamintojo ID  

GAMINTOJAS 

============  

Gamintojo ID  

Gamintojo pavadinimas 

   

Koks ryšio tipas gali būti nustatytas tarp lentelių pagal 

pateiktą struktūrą? 

a) vienas prie daugelio 

b) daugelis prie daugelio 

c) vienas prie vieno  

Kelių teisingų atsakymų 

pasirinkimas iš pateikiamų 

alternatyvų 

DBS sudaro: 

 

Techninė įranga  

Duomenys  

Programinė įranga  

Įmonė  

Vartotojai  

Užduotys eigai, sekai, 

ryšiams nustatyti ir loginėms 

operacijoms įvertinti 

Išdėstykite DBS gyvavimo ciklo etapus chronologine 

tvarka klasikinėje (krioklio) schemoje. 

1 etapas Reikalavimų rinkimas ir analizė 

2 etapas Prototipo kūrimas 

3 etapas Duomenų konvertavimas 

4 etapas  Projektavimas (kartu su DB projektavimu) 

5 etapas Programinė realizacija 

6 etapas Testavimas 

7 etapas Palaikymas 

8 etapas Planavimas 
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PUSIAU ATVIRO TIPO UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI 

Atributas, leidžiantis vienareikšmiškai nusakyti 

esybės objektą, vadinamas  

Atsakymas: 

___________________ 

  

Ką programa atspausdins, jei pradiniai 

duomenys 0, 15? 

 

 program prat6; 

  var n, m, x : integer; 

 begin 

  readln (n,m); 

  x:=n+1; 

  m:=m+2; 

  x:=x mod m+m mod x; 

  writeln (x); 

 end. 

Atsakymas: 

___________________ 

 

  

Kiek kartų bus atliekamas ciklas ir kokios bus  

kintamųjų a, b ir s reikšmės? 

 

 program reiksmes; 

   var a, b, s: integer; 

 begin 

   a: = 3; 

   b: = 20; 

   while a + b < 38 do 

               begin 

                 a := a + 5; 

                 b := b - 2 

               end; 

Atsakymas:  

a =        b =       s =  
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   s := a + b; 

 end. 

  

Kiek klaidų yra pateiktoje programoje? 

Nurodykite klaidų skaičių, jas išvardykite ir 

parašykite programą teisingai. 

 

 program didesnysis 

   var a, b, max: integer; 

 begin; 

   read(a, a); 

   if a >= b then max := a;  

               else max = b; 

   writeln(max) 

 end. 

 

Atsakymas:  
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ATVIRO TIPO UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI 

 

Veiklos testo 

užduotys 

 

Pasinaudodami ant stalo esančiomis kompaktinėmis plokštelėmis su 

programine įranga, įdiekite į kompiuterį programą, reikalingą dirbti 

su nuotraukomis. 

 

Pasinaudodami esančiomis medžiagomis / objektais / prietaisais, 

atlikite X eksperimentą (realioje ar virtualioje mokymo(si) aplinkoje). 

 

Perskaitykite tekstą ir jame pavaizduotą situaciją apibūdinkite 

matematine formule. 

 

Pasinaudodami pateikta informacija ir priemonėmis, nustatykite 

veiksmų seką. 

 

 

Ilgos kūrybinės 

užduotys (jas 

pateikiant būtina 

nurodyti 

reikalavimus, 

apimtį) 

 

 

Palyginkite A autoriaus ir B autoriaus koncepcijas / teorijas / 

metodikas, nurodykite jų panašumus ir skirtumus. 

 

Kokios yra interneto teikiamos elektroninių atsiskaitymų galimybės? 

Pateikite privalumus ir trūkumus. 
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