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ĮVADAS 

 

Neformaliojo švietimo sistemoje įgytų kompetencijų pripažinimas suteikia galimybę per 

gyvenimą įgytus įgūdžius ir žinias paversti pripažintais rezultatais, kurie palengvina norimų 

kvalifikacijų įgijimą. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

metodologijoje (LEU, 2012) teigiama, kad galimybė įvertinti ir pripažinti neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi būdu įgytus mokymosi rezultatus įteisinta švietimą 

reguliuojančiuose įstatymuose (Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 

23-593. Nauja įstatymo redakcija nuo 2011 m. Žin., 2011, Nr. 38- B804), Lietuvos 

Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 66-1909) ir 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140). Taip pat 

Nacionalinėje kvalifikacijų koncepcijoje (2008) teigiama, kad įvairių lygių kvalifikacijos 

gali būti įgyjamos ne tik formaliojo mokymo sistemoje, bet ir mokantis neformaliai arba 

savarankiškai, taip pat iš profesinės veiklos patirties. Europos Komisijos rekomendacijoje 

„Dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo“ (2012) aiškiai 

formuluojama savišvietos ir neformaliojo mokymosi svarba ir reikšmė kuriant gyventojų 

mokymosi visą gyvenimą strategiją, kuri turi užtikrinti kiekvienos valstybės 

konkurencingumą globalioje žinių erdvėje. 

Šv. Ignaco Lojolos kolegija, siekdama neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo, sudarė šią metodologiją, kuria siekiama vertinti ir pripažinti asmenų 

neformaliuoju būdu įgytas kosmetologijos ir grožio terapijos kompetencijas.  
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1. BENDROJI DALIS 

 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra įgytų pasiekimų vertinimo 

galutinis etapas, per kurį pripažįstama, kad asmens pasiekimai atitinka nustatytus 

reikalavimus. Neformaliuoju būdu įgytomis kompetencijomis gali būti laikomi: 

 formaliojo mokymosi kitoje aukštojo mokslo institucijoje rezultatai; 

 darbo vietoje įgytos kompetencijos; 

 neformaliojo mokymosi būdu įgytos kompetencijos; 

 iš gyvenimo patirties įgytos kompetencijos; 

 kitos įrodomos kompetencijos (bendrosios, dalykinės ar asmeninės). 

Neformaliojo mokymosi ir kompetencijų pripažinimas leidžia asmenims nusistatyti turimą 

kompetencijų lygmenį ir gauti iš asmeninės patirties įgytų žinių, įgūdžių ir kompetencijų 

pripažinimą. Pripažinimo rezultatas asmeniui – pripažinta kvalifikacija ar jos dalis, todėl 

pačioje pradžioje pripažinimo sėkmė priklauso nuo to, kiek atidžiai asmuo renkasi 

kvalifikaciją, kurios pripažinimo siekia, kaip tiksliai įsivertina, kurią jos dalį gali pagrįsti 

patirties būdu įgytais įrodymais. Nuo to didele dalimi priklauso viso pripažinimo sėkmė. 

Daugelis asmenų, kurie formaliai nesimoko, dažniausiai nelaiko savęs besimokančiais ir 

nekelia tobulėjimo tikslų. Tačiau akivaizdu, kad dalyvaudamas tam tikroje darbo, 

visuomeninėje veikloje ir įgydamas patirties, žmogus mokosi. Priklausomai nuo aplinkos ir 

mokymosi tikslų, mokymasis gali kisti nuo formaliojo iki neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi. 

Formalusis mokymasis vyksta švietimo ir mokslo Įstaigose. Toks mokymasis yra 

tikslingas, apgalvotas, organizuotas. Jį organizuojant, laikomasi fiksuotos mokymo(-si) 

trukmės ir tvarkaraščio. Šiam mokymuisi būdinga iš anksto numatyta tvarka, turinys, 

metodai ir mokymosi priemonės, hierarchinė vertinimo sistema, formalūs priėmimo ir 

registracijos reikalavimai. Mokymosi pabaigoje besimokantieji gauna valstybės pripažintus 

diplomus. 

Neformalusis mokymasis vyksta šalia švietimo ir mokymo sistemų Jis yra apgalvotas ir 

organizuotas besimokančiojo (numatoma mokymosi trukmė, mokymosi objektai ir 

mokymosi priemonės bei metodai). Valstybės pripažinti dokumentai neišduodami, 

kvalifikacija nesuteikiama. 

Savaiminis mokymasis – tai natūralus, kiekvieną dieną vykstantis mokymasis, susijęs su 

veikla šeimoje, darbe ar laisvalaikiu. Šis mokymasis gali būti iš anksto apgalvotas, tačiau 

dažniau būna atsitiktinis. 

Terminai „neformalusis mokymasis“ ir „savaiminis mokymasis“ dažnai vartojami kaip 

sinonimai. Šie mokymosi būdai yra pagrįsti asmenine besimokančiųjų socialine ir kultūrine 

patirtimi. Savaiminiam mokymuisi priskirtina ir draugų bei grupių įtaka. Grupės susikuria 

tam tikras elgesio normas – kaip reikia elgtis, kas leistina, ko daryti negalima, ir nariai turi 

joms paklusti. Grupės normos lemia tai, kad žmonės išmoksta tam tikro elgesio. Savaiminis 

mokymasis yra svarbus ir profesiniam tobulėjimui bei asmens karjerai. Jis neatsiejamas 

nuo konkrečios darbo vietos, sprendžiamų problemų, individualių atvejų. Bet koks 

konteksto pasikeitimas sudaro naujas galimybes mokytis darbo vietoje, suprantant tai kaip 

mokymąsi dabarčiai ir mokymąsi iš patirties. 
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2. GROŽIO TERAPEUTO PROFESIJOS TIKSLAS, VEIKLOS SRITYS IR 

REIKALINGI GEBĖJIMAI 

 

Medicinos žodyne grožio terapijos sąvoka apibrėžiama kaip „grožio priežiūros priemonių, 

pvz., veido odos priežiūros, šveitimo, kaukių, manikiūro, pedikiūro, depiliacijos ir kt. 

taikymas, siekiant pagerinti asmens fizinę išvaizdą ir, idealiu atveju, sustiprinti jo 

savivertę“ (Segen J. C., Medicinos žodynas, 2012).  

Grožio terapijos programa yra sėkmingai įgyvendinama daugelyje pasaulio šalių. Dar 

1954 m. įkurtas Elly Lukas grožio terapijos koledžas Australijoje sėkmingai vykdo veiklą ir 

siūlo 20 grožio terapijos, masažo, makiažo, SPA terapijos kursų. Londono grožio terapijos 

koledžas pasižymi aukštais absolventų įsidarbinimo rodikliais. Grožio terapeutų poreikį 

pasauliniu lygmeniu įrodo ir sėkminga įvairių grožio terapeutų asociacijų veikla (pvz., 

Naujosios Zelandijos grožio terapeutų asociacija, Britanijos grožio terapeutų ir 

kosmetologų asociacija (BABTAC), kuri yra ilgiausiai veikianti ir sėkmingiausia grožio 

terapeutų ir kosmetologų asociacija, užtikrinanti narių profesionalią veiklą, aktyviai veikia 

ir yra sulaukusios pripažinimo visame pasaulyje). Vien Didžiojoje Britanijoje dirba apie 

85 500 grožio terapeutų. Be to, tyrimai rodo, kad šios specialybės atstovai 2011 metais 

atlikto tyrimo metu buvo įvertinti kaip laimingiausi Didžiosios Britanijos darbuotojai 

(Beauty Industry Survey, 2011). Tyrėjai Black ir Sharma (2001) teigia, kad grožio 

terapeutai ne tik vykdo grožio procedūras. Jie (daugiausia moterims) sukuria sąlygas pabūti 

malonioje aplinkoje, užmegzti teigiamą ir gana artimą, nors ir trumpalaikį ryšį, pailsėti. Be 

to, jų veikla, kuri persipina su medicina, padeda žmonėms ne tik tapti gražesniems, bet ir 

sveikesniems, geriau jaustis emociškai). 

Lietuvoje grožio terapijos specialistų nėra daug. Tačiau ateities perspektyvos rodo, kad šių 

darbuotojų reikės. 

Grožio terapijos studijų programos absolventai dirba grožio salonuose ir kirpyklose, SPA 

centruose, sanatorijose, poilsio namuose, sporto klubuose, salėse, baseinuose, privačiose 

medicinos paslaugų įstaigose. 

Grožio terapeuto profesijos tikslas – kosmetologinių paslaugų teikimas. 

Atsižvelgiant į pasaulinius grožio terapijos išsilavinimo ir profesijos standartus, grožio 

terapijos studijose remiamasi šiomis veiklos sritimis:  

1. Kosmetologinių paslaugų teikimas grožio salonuose 

2. Mobiliųjų kosmetologinių paslaugų teikimas nespecializuotose vietose 

3. Kosmetologinių priemonių įrangos ir medžiagų naudojimas 

4. Kosmetologinės veiklos organizavimas 

5. Kosmetologinės kvalifikacijos kėlimas 

Grožio terapeutui svarbios šios asmeninės savybės: geranoriškumas ir dėmesingumas, 

atsakingumas, gebėjimas priimti sprendimus, kruopštumas, savarankiškumas, 

kūrybingumas, komunikabilumas, sąžiningumas. 

Pagrindinės priėmimo į kosmetologijos ir grožio terapijos studijų programą sąlygos:  



 

7 

 ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas (privalumas – kirpimo, kosmetikos, pėdų 

priežiūros, masažisto profesinis išsilavinimas, praktinio darbo sveikatos srityje 

patirtis);  

 pagal vidurinio ugdymo programą pasirinkti biologijos ar chemijos valstybiniai 

egzaminai (papildomas privalumas – meno krypties technologijų brandos 

egzaminas); 

 stojantieji laiko stojamąjį egzaminą – atlieka kolegijos nurodytą kūrybinę užduotį. 
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3. KOSMETOLOGIJOS IR GROŽIO TERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS 

CHARAKTERISTIKA 

 

Kosmetologijos ir grožio terapijos studijų programos objektas – žmogaus fizinės išvaizdos 

gerinimas ir savivertės didinimas. 

Pagrindinis programos tikslas – parengti biomedicinos mokslų studijų srities 

kosmetologijos ir grožio terapijos specialistus, gebančius parinkti ir atlikti grožio paslaugas, 

siekiant pagerinti asmens fizinę išvaizdą bei padidinti jo savivertę.  

Pagrindinis studijų programos tikslas įgyvendinamas realizuojant tris dalinius tikslus. 

Pirmasis dalinis tikslas ir jį detalizuojantys uždaviniai (laukiami programos rezultatai) 

suponuoja studijų programos rezultatus, skirtus bendrai erudicijai ugdyti. Antrasis dalinis 

tikslas orientuotas į medicinos–sveikatos krypties teorinius pagrindus. Trečiasis dalinis 

tikslas suponuoja gilesnės specializacijos studijų kryptyje studijų siekinius, skirtus 

profesiniams kosmetologijos ir grožio terapijos įgūdžiams formuoti. Studijų programos 

paskirtis detalizuojama daliniais programos tikslais: 

1. Gilinti ir plėsti bendrąjį išsilavinimą, sukuriantį profesiniam bakalaurui galimybes 

profesinės karjeros, taip pat asmeninės saviraiškos, visapusiškos integracijos į 

dinamiškai besikeičiančią visuomenę galimybes 

2. Suteikti žinias, formuojančias teorinius profesinės grožio terapeuto kompetencijos 

pagrindus 

3. Formuoti savarankiškam darbui reikalingus specialiuosius gebėjimus, susijusius su 

grožio terapijos koncepcijos kūrimu, jos įgyvendinimu (kūno, rankų, pėdų, plaukų 

priežiūra bei visų grožio elementų sujungimu į vieningą visumą) ir užsakovo 

konsultavimu, siekiant užsakovo fizinės išvaizdos gerinimo ir jo savivertės 

didinimo. 

Programa siekiama: 

 sudaryti sąlygas studijuojantiesiems įsisavinti šiuolaikines bendrųjų ir medicinos–

sveikatos studijų krypties dalykų žinias, išsiugdyti profesinius ir bendruosius 

gebėjimus, būtinus teikiant kosmetologijos ir grožio terapijos paslaugas;  

 Ugdyti studentų vertybines nuostatas, kūrybinį ir kritinį mąstymą, poreikį nuolat 

tobulintis ir siekti gilesnių profesinių žinių; 

 Prisidėti prie biomedicinos srities kokybinės plėtros. 

Programos paskirtis dera su kolegijos misija, vizija ir strateginėmis gairėmis. Programa 

padeda įgyvendinti kolegijos strategijoje, studijų srityje iškeltą tikslą: „darbo rinkoje 

paklausių specialistų, grindžiančių savo veiklą krikščioniškomis vertybėmis, rengimas, 

taikant kompetencijų perimamumo tarp profesinio mokymo ir aukštųjų koleginių studijų 

principą“.  

Kosmetologijos ir grožio terapijos studijų programos rezultatai suformuluoti atsižvelgiant į 

grožio terapeutų–praktikų bei darbdavių požiūrį bei užsienio šalyse vykdomas 

kosmetologijos ir grožio terapijos programas.  
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Baigus koleginę kosmetologijos ir grožio terapijos programą bus pasiekti šie studijų 

rezultatai: 

Žinios, jų taikymas 

Grožio terapeutas turi praktinį grožio paslaugų srities išmanymą suteikiančių naujausiais 

atradimais grindžiamų profesinės veiklos (grožio terapijos procedūrų parinkimo, 

organizavimo bei atlikimo, žmogaus organizmo sandaros, funkcijų ir patologijų, 

komunikacinės elgsenos, informacijos apdorojimo ir saugojimo) žinių, kurias geba taikyti 

nustatydamas ir spręsdamas kompleksines konkrečias ar abstrakčias veiklos srities 

problemas.  

Gebėjimai vykdyti tyrimus 

Geba suvokti taikomųjų tyrimų tikslingumą ir panaudojimą, rinkti, analizuoti ir sisteminti 

duomenis, reikalingus konkrečioms profesinės veiklos ir inovacijų diegimo problemoms 

spręsti, vertinti gautus rezultatus, analizuoti konkretaus užsakovo situaciją ir poreikius, 

spręsdamas kosmetologijos ir grožio terapijos praktines problemas, taikyti naujausias 

technologijas ir analizuoti grožio srities bei profesinės etikos dokumentus, rengdamas 

grožio priežiūros srities projektus. 

Socialiniai gebėjimai 

Geba konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka, kurti tarpdalykinio 

bendradarbiavimo ryšį su kolegomis, analitiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti 

organizuodamas ir teikdamas kosmetologijos ir grožio terapijos paslaugas, reikšti mintis 

taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba žodžiu ir raštu, skleisdamas profesinę patirtį ir 

konsultuodamas klientus, prisiimti etinę ir pilietinę atsakomybę analizuodamas duomenis ir 

perteikdamas žinias, dirbdamas komandoje, ieškodamas informacijos ir ją tvarkydamas, 

spręsdamas problemas. 

Asmeniniai gebėjimai 

Bendražmogiškosios savybės, paremtos humaniškumo nuostatomis bei krikščioniškomis 

vertybėmis, asmeninio ir profesinio tobulėjimo nuostatos, sprendimų priėmimas, analitinė 

veikla, kūrybiškumas, komunikavimas, savarankiškumo ugdymasis, naujų specialistų 

apmokymas, savo paties mokymosi bei profesinio tobulinimosi poreikių įsivertinimas, 

atsakingumas, taisyklingos lietuvių bei užsienio kalbos vartojimas įvairioje socialinėje ir 

kultūrinėje aplinkoje, kultūringas užsakovų aptarnavimas, kompiuterinis raštingumas. 

Specialieji gebėjimai 

Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti praktinę veiklą konkrečiose kosmetologijos ir 

grožio terapijos profesinės veiklos srityse – kūno, rankų, pėdų, plaukų, visų grožio 

elementų sujungimo į vieningą visumą, savarankiškai pasirinkdamas technologines, 

organizacines ir metodines priemones. 
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4. NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMO 

METODOLOGIJA 

 

4.1 VERTINIMO METODAI 

Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo priemonių apraše (2007) 

pateikiama kompetencijų nustatymo, dokumentavimo ir vertinimo metodų tipologija: 

Testai ir egzaminai – neformaliojo ir savaiminio mokymosi nustatymas ir pripažinimas 

taikant egzaminus formalioje sistemoje. 

Deklaratyvūs metodai – metodai, kurių pagrindas – paties individo kompetencijų 

nusistatymas ir fiksavimas; paprastai įvertinami ir pasirašomi trečiojo asmens. 

Aplanko (portfolio) metodai – metodų įvairovė, naudojama dokumentų, skirtingais būdais 

įrodančių asmeninius gebėjimus, rinkiniui parengti. 

Stebėjimas – įrodymų apie asmens turimas kompetencijas rinkimas stebint asmenį, 

atliekantį kasdienes darbo užduotis. 

Simuliacija ir įrodymų gavimas remiantis darbu – įrodymų apie asmens turimas 

kompetencijas rinkimas simuliacinėse situacijose, atitinkančiose visus realaus gyvenimo 

kriterijus. 

Lietuvoje neformaliojo suaugusiųjų mokymo institucijos, nustatydamos ir vertindamos 

kompetencijas, dažniausiai naudoja šiuos metodus: 

 individualius ir grupinius interviu, 

 klausimynus, 

 įgūdžių patikrinimą atliekant užduotį, 

 vaidmenų žaidimus, 

 turimų žinių ir gebėjimų savianalizę, 

 testus, 

 tiesioginį stebėjimą veikloje, 

 veiklos ir pasiekimų aprašymą, 

 asmeninių mokymosi tikslų analizę, 

 pasiekimų aplanką. 

Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje dažniausiai naudojami vertinimo modeliai, sudaryti iš vieno 

ar kelių toliau pateikiamų vertinimo metodų. 

Atvejo analizė 

Atvejo ar probleminės situacijos analizė – metodas, padedantis vertinti asmens įgūdžius 

taikyti savo profesines ir teorines žinias specifinėse situacijose. Sprendžiant probleminę 

situaciją, siekiama ją ištirti, išanalizuoti pačią problemą ir iškelti veiklos tikslus, 

suformuluoti hipotezę ir pasirinkti būdą, kaip bus siekiama iškelto tikslo, patikrinti hipotezę 

(Fokienė ir kt., 2010). 
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Minčių žemėlapis 

Metodas suteikia vertintojams diagnostinę informaciją apie ankstesnį mokymąsi; tai 

efektyvi priemonė, kuri padeda pavaizduoti ryšius tarp žinių elementų. Taikomas vertinant, 

kaip asmuo supranta ir taiko sąvokas ir žinias praktinėje veikloje (Fokienė ir kt., 2010). 

Mokymosi pasiekimų aplankas 

Svarbiausiu pripažinimo sistemos elementu daugelyje šalių yra laikomas mokymosi 

pasiekimų aplankas (portfolio). Laužackas, Teresevičienė, Stasiūnaitienė (2005) pateikia 

tokį neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinime taikomą mokymosi 

pasiekimų aplanko apibrėžimą: „[…] aplankas – tai tikslingai sudarytas, savianalize 

pagrįstas vertinamojo darbų rinkinys, iliustruojantis jo pastangas, mokymosi pažangą ir per 

patirtį įgytas kompetencijas. Mokymosi pasiekimų aplanko tikslas – įrodyti, jog asmuo, 

mokydamasis darbo ar kitoje aplinkoje, įgijo kompetencijas, atitinkančias tam tikrai 

profesijai keliamus reikalavimus“ (91 p.). 

Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo priemonių apraše (European 

Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning, 2007) aplanko metodas 

apibrėžiamas kaip nuoseklus individo žinias ir įgūdžius iliustruojantis įvairių dokumentų 

arba darbų pavyzdžių komplektas, paruoštas taikant įvairius metodus. Pasiekimų aplankas 

yra ypač svarbi neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo priemonė. Pats asmuo 

aktyviai dalyvauja rinkdamas mokymosi įrodymus. Renkant įrodymus taikoma metodų ir 

formų įvairovė. 

Fokienė (2009) mokymosi pasiekimų aplanką apibūdina kaip „sistemingų struktūruotų 

mokymosi pasiekimų, įgytų formaliojo mokymo metu ar už jo ribų, arba darbo aplinkoje, 

įrodymų rinkinį, paremtą savianalize. Jame parodyti asmeniniai mokymosi ir tobulėjimo 

poreikiai“ (142 p.). 

Mokymosi pasiekimų aplanko metodas padeda atpažinti, organizuoti ir iš naujo panaudoti 

savo formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, įgytus per tam tikrą 

laikotarpį, taip pat pasinaudoti surinkta informacija planuojant ir vertinant savo mokymosi 

pažangą. Pagrindiniai mokymosi pasiekimų aplanko komponentai (Fokienė ir kt., 2010): 

mokymo koncepcija, mokymo įrodymai, savęs vertinimas. 

Pokalbis (interviu) 

Fokienė ir kt. (2010) pokalbį apibūdina kaip dviejų žmonių požiūrių sąveiką dialogo forma, 

siekiant surinkti informaciją klausimais ir atsakymais. Pokalbio metu vertintojas, tiesiogiai 

bendraudamas, susipažįsta su vertinamuoju. Vertintojo ir vertinamojo bendravimas per 

pokalbį leidžia papildyti oficialias vertinimo procedūras. Svarbiausi pokalbio tikslai, anot 

autorių, yra: 

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

 tiksliai apibrėžti pateikiamą vertinti informaciją; 

 patikslinti neaiškius atsakymus į klausimus; 

 aptarti abejotiną ar prieštaringą informaciją; 

 paskatinti kandidatą toliau tobulėti; 
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 per individualų tiesioginį kontaktą surinkti informaciją apie kandidato veiklą, 

žinias, įgūdžius. 

Laužackas, Teresevičienė, Stasiūnaitienė (2005) pokalbį tarp vertinamojo ir vertintojo / 

specialisto apibrėžia kaip universalų metodą, „kada bendraujant galima gauti informacijos 

apie įvairius mokymosi proceso aspektus, tiesiogiai nematomus veiklos motyvus, 

vertinamųjų išgyvenimus, jų subjektyvų požiūrį į gyvenimo reiškinius“ (85 p.). Pokalbio 

metu, anot autorių, nustatomas vertinamojo išsilavinimas, pasirengimas atlikti tam tikros 

kvalifikacijos reikalaujantį darbą, darbo patirtis, komunikacijos įgūdžiai. Pasak autorių, 

pokalbio sėkmė priklauso nuo jo betarpiškumo, individualių pokalbio dalyvių savybių, 

situacijos, kurioje vyksta pokalbis, nagrinėjamos problemos, siekiamų tikslų. Autoriai 

pabrėžia, kad pokalbio metu vertinamasis ir vertintojas turi savų lūkesčių, žiūri į pokalbį 

kaip į sandorį. 

Be to, vykstant pokalbiui, neišvengiama klaidų, asmeninių požiūrių ir vertinimų, galinčių 

veikti atsakymus net ir tuo atveju, kai ir vertintojas, ir vertinamasis kruopščiai pasirengė ir 

sąžiningai elgiasi. Apibendrindami pokalbio metodą, Laužackas, Teresevičienė, 

Stasiūnaitienė (2005) mano, kad „pokalbio procesas vertinant asmens pasiekimus – gana 

sudėtingas reiškinys, todėl neįmanoma pasiekti visiško vertinimo patikimumo, taikant šį 

metodą“ (85 p.). 

Praktinių gebėjimų vertinimas darbo vietoje 

Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje vertinami praktiniai gebėjimai, t. y. pateikiama praktinė 

užduotis, kurią turi aprašyti pretendentas (žr. I užduotį 6 priede). Kaip teigia Laužackas, 

Teresevičienė, Stasiūnaitienė (2005), šio vertinimo tikslas – nustatyti, ar asmuo turi 

pasirinktai profesijai reikalingų kompetencijų. Praktinis testavimas vyksta darbo vietoje 

arba tokioje vietoje, kur sukurta darbo vietai artima aplinka. Autoriai pateikia šią praktinių 

įgūdžių vertinimo struktūrą: 

 pasirengimas užduočiai; 

 užduoties vykdymo etapas; 

 atliktos užduoties vertinimo / kompetencijų nustatymo etapas. 

Vertinant praktinius gebėjimus, autorių nuomone, reikšminga vertinti „gebėjimų 

perkėlimo“ procesą, kuris yra sudėtinga, mokymu pagrįsta procedūra. Ši procedūra yra 

susijusi su teorinės veiklos transformacija į praktinę veiklą žmogaus psichikoje ir 

pasireiškia turimos patirties pritaikymu įvairioms naujai kylančioms darbinėms 

problemoms spręsti kintančioje veiklos situacijoje. Perkėlimas įvyksta, jeigu išmokti 

dalykai gali būti panaudoti panašioje, bet naujoje situacijoje. Autoriai taip pat nurodo, kad 

„vertinant asmens kompetencijas darbo vietoje, dauguma užduočių yra susijusios su 

socialine sąveika, todėl tam tikrus veiksmus lemia situacijos specifika. Atsižvelgiant į šias 

sąlygas, būtina tinkamai interpretuoti kriterijus asmens pasiekimams vertinti. Kriterijai 

neturėtų būti nustatomi vieną kartą visam laikui, jie turėtų būti labai lankstūs ir kisti 

keičiantis situacijai“ (98 p.). 

Savęs vertinimas 

Fokienė ir kt. (2010) teigia, kad vertinimo metodų įvairovę papildo savęs vertinimas, 

kuriuo turi būti grindžiamas asmens sprendimas dalyvauti mokymosi pasiekimų 
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pripažinimo procedūroje. Savęs vertinimas suteikia informacijos apie asmens jau turimas 

žinias, įgūdžius, vertybines nuostatas, taip pat teigiamas ir tobulintinas savybes. Savęs 

vertinimo forma gali būti laisvos struktūros, reflektyvi arba griežtos struktūros, formalesnė. 

Savianalizė ir refleksija 

Savianalizė, kaip teigiama Psichologijos žodyne (1993), – savimonės nulemtas savęs 

pažinimas; mokymosi visą gyvenimą kontekste taikytina spontaniškoji savianalizė. 

Spontaniškoji savianalizė palaiko asmenybės vientisumą, padeda jai tobulėti – kiekvienas 

žmogus, atlikdamas tam tikrą veiklą, spontaniškai mintyse apžvelgia savo elgesį, jausmus, 

ketinimus, įvertina, derina juos su kitų asmenų nuomone, vertinimu. Analizuojant savo 

mokymosi, profesinę, visuomeninę veiklą, savarankiškai arba padedant pedagogui, 

konsultantui, vertintojui, stengiamasi gauti žinių apie save ir savo mokymosi pasiekimus. 

Refleksijos esmė, Laužacko, Teresevičienės, Stasiūnaitienės (2005) manymu, yra 

savianalizė ir mokymasis iš patirties, kuris nėra automatiškas. Mokymasis iš patirties yra 

daugialypis: žmogus gali analizuoti, matyti, girdėti, jausti, suvokti, stebėtis, naudoti 

vaizduotę, būti susidomėjęs. Autoriai nurodo tokį mokymosi reflektuojant ciklą: 

 pasižiūrėjimas į save ir savęs pažinimo stiprinimas. Tai savo minčių, veiksmų, 

požiūrių, vertybių bei jausmų atpažinimas, pergalvojimas ir analizavimas, 

situacijų, kuriose asmuo dirbo ar dirba analizavimas. Analizė susijusi su situacijos 

esminių faktorių žinojimu, t. y., kas ir kodėl iššaukia asmens reakcijas ir tam tikrus 

atsakus tam tikrose situacijose; 

 klausimų kėlimas ir iššūkiai. Tai susiję su prasmės ieškojimu, nauju požiūriu į tam 

tikras situacijas. Klausimų kėlimas ir iššūkiai lemia asmens supratimo gilinimą; 

 sintezė, kuri susijusi su naujo supratimo ir savo veiklos prasmingumo atradimu. 

Naujai įprasminta atnaujinta veikla skatina asmens naujo elgesio, minčių, jausmų, 

vertybių, požiūrių tobulėjimą; 

 galimybių ir pasekmių tyrinėjimas bei veiklos planų sudarymas. Asmens naujas 

suvokimas lems tai, kaip jis atrodys ir elgsis ateities situacijose. Naujo supratimo 

ir prasmių taikymas reikš naujų požiūrių ir idėjų išbandymą. 

Refleksija, autorių nuomone, apima žmogaus elgesio būdų, kuriais žmogus gali veikti 

skirtingai (kitaip) naujoje veikloje, šios veiklos rezultatų, veiklos įtakos situacijai ir pačiam 

žmogui identifikavimą. Refleksiją autoriai mato kaip procesą, kuriam vykstant profesinė 

patirtis verčiama į mokymąsi, mokymasis verčiamas į profesinį ir asmeninį tobulėjimą, 

kuris verčiamas į profesinės veiklos kokybiškesnį atlikimą. Vertinant asmens neformaliojo 

ir savaiminio mokymosi pasiekimus, vertinamojo savianalizė ir refleksija integruojama su 

kitais metodais. 

Savianalizė yra reikšminga rengiant mokymosi pasiekimų aplanką, kuriame vertinamasis 

pateikia kritinę analizę apie savo pasiekimus ir karjeros galimybes. Vertinamojo pokalbio 

metu taip pat svarbus vertinamojo kritinis savęs vertinimas. Testuojant asmens praktinius 

pasiekimus, kartu su vertinamuoju siekiama išanalizuoti užduoties atlikimo eigą, aptarti 

sėkmes ir nesėkmes. 
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Simuliacija (imitacija) 

Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo priemonių apraše (European 

Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning, 2007) šis metodas 

vadinamas imitacija ir darbo vietoje surinktais įrodymais. Imitacija – tai tikroviškos 

praktinės veiklos kriterijus atitinkanti situacija, sukurta siekiant įvertinti asmens žinias ir 

gebėjimus. Kompetenciją patvirtinančiais įrodymais gali būti darbo vietoje surinkti fizinių 

arba intelektinių mokymosi rezultatų įrodymai. Jie gali būti susiję su situacijomis darbe, 

šeimoje ir kitomis aplinkybėmis. Remdamasi šiais įrodymais, trečioji šalis patvirtina 

kompetencijos pripažinimą. Fokienė ir kt. (2010) šį metodą apibrėžia kaip „įprastinės darbo 

užduoties ar situacijos imitaciją“ (71p.). Autorių teigimu, metodas pasitelkiamas siekiant 

nustatyti tokios užduoties ar realios situacijos įgyvendinimo kokybės laipsnį. 

Stebėjimas 

Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo priemonių apraše (European 

Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning, 2007) metodas 

apibrėžiamas kaip įrodymų apie asmens kompetencijas surinkimas stebint jo kasdienę 

veiklą darbo vietoje. 

Laužackas, Teresevičienė, Stasiūnaitienė (2005) teigia, kad stebėjimas taikomas 

vertinamojo pokalbio ir asmens praktinių įgūdžių vertinimo metu. 

Anot Fokienės ir kt. (2010), „stebėjimo tikslas – naudojant stebėjimo metu surinktus 

duomenis papildyti turimą informaciją apie kandidato mokymosi pasiekimus. Apdairiai 

atlikus stebėjimą, galima patobulinti mokymo patirtį, padėti keistis gerąja patirtimi ir 

skatinti naujovių pritaikymą. Stebėti galima kandidato elgseną, charakterio savybes, 

susijusias su atliekama veikla, užduočių sprendimą ir veiklos rezultatus. Stebėjimo objektas 

yra rodikliai, leidžiantys spręsti apie kandidato įgytus mokymosi pasiekimus“ ( 77 p.). 

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

stebėjimas ir susitikimas rezultatams aptarti ir apibendrinti. Svarbiausias stebėjimo aspektas 

– užtikrinti pozityvią sąveiką tarp stebėtojo ir kandidato, siekiant pastarojo pasitikėjimo. 

Stebėjimas yra tik viena viso vertinimo proceso dalis. Prieš taikant stebėjimo metodą, 

derėtų išsiaiškinti galimus metodo trūkumus. 

Testai ir egzaminai 

Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo priemonių apraše (European 

Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning, 2007) testai ir egzaminai 

apibrėžiami kaip instrumentai neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimams nustatyti 

ir pripažinti taikant formaliosios sistemos egzaminavimo metodiką. 

Anot Laužacko (2005), testas – specialiai sudaryta užduotis, skirta vertinti, matuoti asmens 

žinias ar gebėjimus.  

Didaktiniais testais matuojamos žinios, mokėjimai ir įgūdžiai. Tiriant asmens bendruosius 

gebėjimus, svarbiausia ne išmokimas ar įgytos žinios, bet sugebėjimas savarankiškai tiksliai 

ir greitai spręsti iškilusias problemas. 

Laužackas, Teresevičienė, Stasiūnaitienė (2005), apibendrindami testų charakteristikas, 

teigia, kad testas – tai kruopščiai, pagal nustatytas taisykles parengtas klausimų ir užduočių 
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rinkinys, skirtas pateikti vertinamiesiems, siekiant įvertinti jų mokymosi rezultatus bei 

asmenybės savybes ar kitas charakteristikas ir, atitinkamai pagal jų atsakymus, gauti 

kiekybinį rezultatą. 

 

4.2 VERTINIMO ETAPAI 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą sudaro šie nuoseklūs etapai:  

1. Raštiškas kandidato pareiškimas siekti kompetencijų pripažinimo ir įrodymų 

pateikimas 

2. Kandidato supažindinimas su vertinimo procedūra, konsultavimas ir informavimas 

3. Kandidato pateiktų įgytų kompetencijų įrodymų vertinimas 

4. Sprendimas dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo arba 

nepripažinimo 

4.2.1. Raštiškas kandidato pareiškimas siekti kompetencijų pripažinimo ir įrodymų 

pateikimas 

Kandidato pareiškimo (žr. 2 priedą) dalyvauti neformaliame kompetencijų vertinimo etape 

fiksuojami pagrindiniai duomenys apie pageidaujančius pripažinimo kandidatus: jų patirtį, 

išsilavinimą, amžių, studijų programą, pagal kurią kandidatai siekia pripažinimo. Šie 

duomenys naudojami neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos pripažinimo procedūroms 

tobulinti ir prieinamumui didinti. 

 

4.2.2. Kandidato supažindinimas su vertinimo procedūra, konsultavimas ir 

informavimas 

Supažindinimo, informavimo ir konsultavimo etape kandidatai supažindinami su 

pripažinimo procedūra, principais, vertinimo kriterijais, galimais vertinimo rezultatais 

siekiant užtikrinti pripažinimo proceso kokybę. Informavimo etape būtina nustatyti 

kokybinius kriterijus ir numatyti įvadines paskaitas kandidatams, siekiant užtikrinti tinkamą 

kompetencijos įrodymų sutvarkymą ir pateikimą. Įvadinėmis paskaitomis kandidatams 

užtikrinamos lygios galimybės, paaiškinama pripažinimo specifika ir suteikiama proga aptarti 

galimus vertinimo rezultatus. Šiame poetapyje taip pat renkama informacija ir atsiliepimai, 

naudojami tobulinant pripažinimo metodiką ir užtikrinant procedūrų kokybę. Konsultavimo 

poetapyje konsultantas padeda kandidatui pasiruošti kompetencijų vertinimui. Šiame 

poetapyje būtinas skaidrumas ir sąžiningumas kandidato atžvilgiu, t. y. kandidatas turi žinoti, 

koks turės būti jo paties indėlis į vertinimo procedūrą, kiek laiko truks vertinimas, kokie 

vertinimo kriterijai bus taikomi ir kokius vertinimo metodus jis gali pasirinkti. Konsultavimas 

gali būti individualus arba grupinis. Konsultuojant išsamiai papasakojama apie vertinimo 

procedūrą. Per asmenines konsultacijas taip pat padedama parengti mokymosi pasiekimų 

aplanką (portfolio) ar kitus įrodymus apie asmens žinias, įgūdžius ir vertybines nuostatas (žr. 

3 priedą). Konsultantas gali patarti, kokia seka pateikti dokumentus, refleksijas, užrašus, 

pažymėjimus, diplomų kopijas ir kitus kompetenciją liudijančius dokumentus.  
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4.2.3. Kandidato pateiktų įgytų kompetencijų įrodymų vertinimas 

Kandidato pateiktų įgytų kompetencijų įrodymų vertinimo etapas apima kandidato 

kompetencijų įrodymų, studijų pasiekimų įrodymų, pateiktų įgytų kompetencijų įrodymų 

aplanke, analizę ir patikrinimą pagal tai, ar įrodymai atitinka mokymosi / studijų rezultatus, 

nurodytus mokymo / studijų programoje. Vertintojai užtikrina, kad pripažinimo procese būtų 

naudojami autentiški, validūs, patikimi, esamą situaciją atitinkantys ir pakankami įrodymai.  

Jei pateiktuose įrodymuose trūksta medžiagos, įrodančios kandidato siekiamas pripažinti 

kompetencijas, vertintojas parenka kitus kompetencijų demonstravimo metodus: pokalbį, 

testą (žodžiu arba raštu), praktines užduotis (ir praktinių užduočių stebėjimą), refleksijų 

analizę. Vertinimo metodai gali būti įvairūs, jie pasirenkami atsižvelgiant į situaciją, kad būtų 

galima nustatyti kuo daugiau kandidato pasiekimų ir pateikti išsamų siekiamų pripažinti 

kompetencijų aprašą. Vertindami pateiktus įrodymus vertintojai taip pat atkreipia dėmesį į 

šiuos aspektus:  

 kandidato veiklos, per kurią jis įgijo kompetencijas, pobūdį;  

 šios veiklos įvairovę ir specifiškumą, taip pat ar ši veikla yra susijusi su 

kompetencijomis, numatytomis studijų programų rezultatuose;  

 kandidato patirties atitiktį ir trukmę.  

 

Pagalba rengiant pasiekimų aplanką 

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

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

individualios ir grupinės konsultacijos apie neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

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

aplanką, kandidatams organizuojami individualūs interviu, siekiant suteikti pagalbą, 

nustatyti tikslus, planuoti tolesnį mokymąsi. Rengiant pasiekimų aplanką, kartu su 

kandidatu atliekamas darbo, mokymosi ir kitokios (pvz., savanoriškos) veiklos 

inventorizavimas ir pervadinimas į kompetencijas, fiksuojami turimi įrodymai. Toliau 

teikiama pagalba renkant faktus ir aprašant kompetencijas, gerosios patirties pavyzdžius.  

Pagalbinės formos rengiantis savo neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimui 

pavyzdys pateikiamas 1 lentelėje. Joje kandidato ankstesniojo mokymosi pasiekimai 

prilyginami studijų programos rezultatams ir numatoma, kaip tai galėtų būti įrodoma ir 

patikrinama (pirma ir paskutinė grafos pildomos vertintojo).  

1 lentelė. Savianalizės klausimai 

Studijų programos 

rezultatai 

Ar tai galiu ir kokiu 

lygiu? 

Kaip galiu tai 

įrodyti? 

Kaip tai gali būti 

vertinama? 

Žinoti …..   

Gebėti  ….   
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Suprasti    

Taikyti     

Atlikti     

 

Aplanko rengimas nėra lengvas procesas. Jam reikia specialių kandidato įgūdžių, visų 

pirma savo patirties refleksijos, taip pat kritinio mąstymo, gebėjimo vertinti save. Dėl šios 

priežasties praverstų turėti kandidatams parengtas rekomendacijas, kuriose išsamiai 

aprašoma, kaip rengti atskiras pasiekimų aplanko dalis ir kokios pagalbos tam tikrais 

atvejais jie gali tikėtis (žr. 1 pav.).  

 

1 pav. Pagalbos rengiant pasiekimų aplanką bendroji schema 
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Siekiant nustatyti, ar kandidatas pateikia visus reikiamus aplanko dokumentus, naudojama 

pasiekimo aplanko tikrinimo lentelė.   

2 lentelė. Pasiekimų aplanko tikrinimas 

 TAIP NE 

Ar kandidatas pasiliko pateikiamo aplanko kopiją?   

Ar aplanką sudaro visos šios dalys: 

 Kontaktinė informacija   

 Prašymas dėl neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos 

pripažinimo 

  

 Pateikiamų duomenų tikrumo deklaracija   

 Dabartinę situaciją atitinkantis tam tikros formos 

gyvenimo aprašymas 

  

 Trumpas pateikiamų teikiamų įrodymų aprašas su 

reikiamais paaiškinimais 

  

 Aiškūs turimų pasiekimų įrodymai pagal sritį, kurioje 

siekiama pripažinimo 

  

 Patvirtintos dokumentų, kuriais pagrindžiami įrodymai, 

kopijos 

  

 

Pasiekimų analizė ir vertinimas 

Kadangi kiekvienu atveju pasiekimų aplankas yra individualus projektas, jo turinys turi būti 

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

vertinamas pagal atitiktį šiems rezultatams. Kiekvienas neformaliuoju būdu įgytos 

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

nustatytiems studijų rezultatams laipsnį. Vertinimo balais sistema pateikiama 3 lentelėje.  

3 lentelė. Vertinimo balai 

Balai Duomenų išsamumas Pagrindimas 

0 – 4 balai  

 

Nėra turimos kompetencijos 

įrodymų  

Įrodymų nepateikta arba jie neatitinka 

studijų rezultato, pagrindimas nepateiktas 

arba nereflektuojamas.  

5 – 6 balai  

 

Silpni įgytos kompetencijos 

įrodymai  

Įrodymai nepakankami arba pateikiami 

netvarkingai, yra klaidų ir neatitikimų, 

pagrindimas nepakankamas, turimos 

kompetencijos refleksija silpna.  

7 – 8 balai  Adekvatūs kompetencijos Įrodymai pateikiami tvarkingai, be klaidų ir 
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 įrodymai  neatitikimų, bet įrodymų informacija apima 

tik bazinius kompetencijos reikalavimus, 

pateikiamiems įrodymams trūksta 

išsamumo ir sistemiškumo.  

9 – 10 

balų  

 

Stiprūs turimos 

kompetencijos įrodymai  

Įrodymai pateikiami tvarkingai, nuodugniai 

parodo turimų kompetencijų ryšį su studijų 

rezultatais, pasižymi integralumu ir 

sistemiškumu. Visi pateikiami įrodymai 

išsamūs ir pagrįsti faktais.  

 

Pasiekimų aplanko vertinimas 

Siekiant prilyginti studijų rezultatams, pripažinti pasiekimai vertinami balu, atspindinčiu 

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

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

pateikti įrodymai vertinami:  

 puikiai – kai pateikiami išsamūs dalykų rezultatų kompetencijų įrodymai, o kiti 

pateikiami įrodymai yra adekvatūs;  

 labai gerai – kai 10–12 studijų dalykų rezultatų įrodymai yra stiprūs, o kitų – 

adekvatūs;  

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

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

rezultato iš likusiųjų įrodymai – adekvatūs;  

 patenkinamai – kai 10–12 studijų dalykų rezultatų įrodymai yra adekvatūs;  

 silpnai – kai bent 7 studijų dalykų rezultatų įrodymai yra adekvatūs. 

 

Studijų programos ar jos dalies sąsajų su pateikiamomis vertinti kompetencijomis 

sudarymas 

Tai yra pirminis portfolio duomenų analizės etapas. Jis padeda greitai nustatyti, kurie 

įrodymai yra priskirtini tolesnei analizei, o kurie turi būti atmesti kaip netinkantys šiai 

studijų programai. Jie gali būti tinkami kitai programai ir tai turi būti pranešta pretendentui 

per konsultacijas. Analizei palengvinti skirta 4 lentelė. Šios lentelės turinio dalis imama iš 

studijų programos aprašo. Lentelė padeda greitai sudėstyti kompetencijos įrodymus pagal 

studijų dalykus.   
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4 lentelė Kompetencijų įrodymai ir studijų rezultatai 

Data Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

Dalykai Studijų 

rezultatai 

Pateikti 

įrodymai 

Įrodymų lygio ir 

turinio atitiktis 

rezultatams 

Taip  Ne  

1.  Meno filosofijos 

pagrindai  

1.1.Apibūdinti 

pamatinius 

žmogaus būties 

bruožus, estetikos 

svarbą 

visuomenės kaitos 

ir saviugdos 

kontekste, 

kritinio, 

kūrybinio, 

analitinio ir 

sisteminio 

mąstymo, 

asmeninių ir 

bendražmogiškųj

ų vertybių sąryšį  

   

2.  Estetika     

3.  Sociologijos pagrindai     

4.  Bendravimo 

psichologija  

   

5.  Asmenybės psichologija     

6.  Profesinės vertybės ir 

etika  

   

7.  Meno istorija     

8.  Kūrybingumas ir 

asmeninė vadyba 

   

1.  Sociologijos pagrindai  1.2. Apibūdinti 

modernios 

visuomenės 

perspektyvą 

socialinių 

reiškinių analizėje 

panaudojant 

informacines 

technologijas 

informacijos 

paieškai, 

apdorojimui, 

sisteminimui, 

saugojimui  

   

2.  
Estetika  

   

3.  
Bendravimo 

psichologija  

   

4.  
Asmenybės psichologija  

   

5.  
Informacinės 

technologijos  

   

6.  
Užsienio kalba I  

   

7.  Užsienio kalba II    

1.  Bendravimo 

psichologija 

1.3. Analizuoti 

žmogų, kaip 

fizinę ir dvasinę 

visumą, atpažinti 

ir nagrinėti 

   

2.  Estetika    

3.  Asmenybės psichologija    



 

21 

4.  Užsienio kalba I visuomenės ir 

užsakovų 

poreikius, 

problemas bei 

kūrybiškai 

modeliuoti jų 

sprendimo būdus 

laikantis etinių, 

psichologinių ir 

teisinių normų 

   

5.  Užsienio kalba II     

6.  Viešasis kalbėjimas     

7.  Meno filosofijos 

pagrindai  

   

8.  Teisės pagrindai     

9.  Anatomija ir fiziologija     

10.  Odos ir venerinės ligos     

11.  Bendrosios ir estetinės 

chirurgijos pagrindai  

   

12.  Neatidėliotinoji pagalba     

13.  Asmens higiena ir 

sveika gyvensena  

   

14.  Bendroji kosmetologija     

15.  Kosmetinės procedūros     

16.  Dekoratyvinė kosmetika     

17.  Specialiojo makiažo 

technologijos  

   

18.  Rankų priežiūros 

atlikimo technologijos  

   

19.  Pėdų priežiūros atlikimo 

technologijos  

   

20.  Kūno priežiūra     

21.  Plaukų priežiūra     

22.  Netradiciniai terapijos 

metodai  

   

23.  Profesinės vertybės ir 

etika  

   

24.  Pažintinė praktika     

25.  Technologinė praktika I     

26.  Technologinė praktika II     

27.  Kūrybinė praktika     
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28.  Baigiamoji praktika     

29.  Darbas komandoje     

30.  Tarpkultūrinė 

komunikacija  

   

1.  Užsienio kalba I  1.4. Demonstruoti 

taisyklingą 

lietuvių bei 

užsienio kalbą 

įvairioje 

socialinėje ir 

kultūrinėje bei 

profesinėje grožio 

terapeuto 

aplinkoje  

   

2.  Užsienio kalba II     

3.  Viešasis kalbėjimas     

4.  Bendravimo 

psichologija  

   

5.  Asmenybės psichologija     

6.  Tarpkultūrinė 

komunikacija 

   

7.  Kūrybingumas ir 

asmeninė vadyba  

   

8.  Darbas komandoje     

9.  Karjeros projektavimas     

10.  Informacinės 

technologijos  

   

11.  Pažintinė praktika    

12.  Technologinė praktika I     

13.  Technologinė praktika II     

14.  Kūrybinė praktika     

15.  Baigiamoji praktika    

1.  Estetika  2.1. Apibūdinti 

meno istorijos, 

stiliaus ir mados 

raidą ir kaitą  

   

2.  Informacinės 

technologijos  

   

3.  Užsienio kalba I     

4.  Užsienio kalba II     

5.  Meno istorija     

6.  Stilius ir mada     

7.  Spalvotyra ir piešimas     
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8.  Pažintinė praktika     

9.  Technologinė praktika I     

10.  Technologinė praktika II     

11.  Kūrybinė praktika     

12.  Baigiamoji praktika    

1.  Teisės pagrindai  2.2. Analizuoti 

profesinės srities 

problemas ir teikti 

argumentuotus 

siūlymus dėl 

grožio terapijos 

procedūrų 

organizavimo bei 

atlikimo 

tobulinimo 

   

2.  Taikomųjų tyrimų 

metodologija  

   

3.  Grožio paslaugų verslo 

org. ir rinkodara  

   

4.  Odos ir venerinės ligos     

5.  Bendrosios ir estetinės 

chirurgijos pagrindai 

   

6.  Neatidėliotinoji pagalba     

7.  Asmens higiena ir 

sveika gyvensena  

   

8.  Darbo sauga ir aplinkos 

sveikata 

   

9.  Užkrečiamosios ligos ir 

jų prevencija 

   

10.  Bendroji kosmetologija    

11.  Pažintinė praktika     

12.  Kūrybinė praktika     

13.  Baigiamoji praktika    

1.  Bendravimo 

psichologija  

2.3. Taikyti 

praktinėje 

profesinėje grožio 

terapeuto veikloje 

teorines 

specialybės žinias 

siekiant pagerinti 

asmens fizinę 

išvaizdą ir 

padidinti asmens 

savivertę 

   

2.  Estetika     

3.  Asmenybės psichologija     

4.  Užsienio kalba I     

5.  Užsienio kalba II     

6.  Viešasis kalbėjimas     

7.  Meno filosofijos    
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pagrindai  

8.  Teisės pagrindai     

9.  Mikrobiologija     

10.  Biochemija ir 

kosmetikos chemija  

   

11.  Anatomija ir fiziologija     

12.  Odos ir venerinės ligos     

13.  Užkrečiamosios ligos ir 

jų prevencija  

   

14.  Bendr. ir estetinės 

chirurgijos pagr. 

   

15.  Neatidėliotinoji pagalba     

16.  Asmens higiena ir 

sveika gyvensena  

   

17.  Darbo sauga ir aplinkos 

sveikata 

   

18.  Stilius ir mada    

19.  Bendroji kosmetologija     

20.  Kosmetinės procedūros     

21.  Dekoratyvinė kosmetika     

22.  Spalvotyra ir piešimas     

23.  Specialiojo makiažo 

technologijos  

   

24.  Rankų priežiūros 

atlikimo technologijos  

   

25.  Pėdų priežiūros 

technologijos  

   

26.  Kūno priežiūra     

27.  Plaukų priežiūra     

28.  Netradiciniai terapijos 

metodai  

   

29.  Profesinės vertybės ir 

etika  
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30.  Pažintinė praktika     

31.  Technologinė praktika I     

32.  Technologinė praktika II     

33.  Kūrybinė praktika     

34.  Baigiamoji praktika    

35.  Darbas komandoje    

36.  Karjeros projektavimas     

37.  Kūrybingumas ir 

asmeninė vadyba  

   

38.  Tarpkultūrinė 

komunikacija   

   

1.  Teisės pagrindai 2.4. Pagrįsti 

grožio terapijos 

verslo 

organizavimo 

galimybes taikant 

rinkodaros bei 

teisinio 

reguliavimo 

srities esmines 

ypatybes   

   

2.  Informacinės 

technologijos  

   

3.  Užsienio kalba I     

4.  Užsienio kalba II     

5.  Grožio priežiūros verslo 

org. ir rinkodara  

   

6.  Profesinės vertybės ir 

etika 

   

7.  Pažintinė praktika    

8.  Kūrybinė praktika     

9.  Baigiamoji praktika     

10.  Karjeros projektavimas    

11.  Kūrybingumas ir 

asmeninė vadyba  

   

12.  Darbas komandoje    

1.  Sociologijos pagrindai   

2.5. Taikyti 

teorines žinias 

vertinant 

konkretaus 

užsakovo 

   

2.  Bendravimo 

psichologija  

   

3.  Asmenybės psichologija     

4.  Užsienio kalba I     
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5.  Užsienio kalba II  situaciją, rengiant 

grožio priežiūros 

srities projektus 

bei sprendžiant 

grožio terapijos 

praktines 

problemas  

   

6.  Viešasis kalbėjimas     

7.  Mikrobiologija     

8.  Biochemija ir 

kosmetikos chemija  

   

9.  Anatomija ir fiziologija    

10.  Odos ir venerinės ligos     

11.  Užkrečiamosios ligos ir 

jų prevencija  

   

12.  Bendr. ir estetinės 

chirurgijos pagr. 

   

13.  Neatidėliotinoji pagalba     

14.  Asmens higiena ir 

sveika gyvensena  

   

15.  Darbo sauga ir aplinkos 

sveikata 

   

16.  Stilius ir mada     

17.  Spalvotyra ir piešimas     

18.  Bendroji kosmetologija     

19.  Kosmetinės procedūros     

20.  Dekoratyvinė kosmetika     

21.  Specialiojo makiažo 

technologijos  

   

22.  Rankų priežiūros 

atlikimo technologijos  

   

23.  Pėdų priežiūros 

technologijos 

   

24.  Kūno priežiūra      

25.  Plaukų priežiūra     

26.  Netradiciniai terapijos 

metodai  

   

27.  Profesinės vertybės ir 

etika  
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28.  Pažintinė praktika     

29.  Technologinė praktika I     

30.  Technologinė praktika II     

31.  Kūrybinė praktika     

32.  Baigiamoji praktika    

1.  Taikomųjų tyrimų 

metodologija  

2.6. Demonstruoti 

mokymosi 

įgūdžius, 

reikalingus grožio 

terapijos 

profesiniams 

gebėjimams 

nuolat tobulinti 

   

2.  Grožio priežiūros verslo 

org. ir rinkodara  

   

3.  Karjeros projektavimas     

4.  Kūrybingumas ir 

asmeninė vadyba  

   

5.  Darbas komandoje     

6.  Pažintinė praktika     

7.  Technologinė praktika I     

8.  Technologinė praktika II     

9.  Kūrybinė praktika     

10.  Baigiamoji praktika    

1.  Meno filosofijos 

pagrindai  

3.1. Išdėstyti 

fizinio grožio ir 

savivertės 

derinimo esmę 

bei procesus 

   

2.  Estetika     

3.  Bendravimo 

psichologija 

   

4.  Asmenybės psichologija    

5.  Asmens higiena ir 

sveika gyvensena 

   

6.  Meno istorija    

7.  Netradicinės terapijos 

metodai 

   

8.  Profesinės vertybės ir 

etika 

   

9.  Pažintinė praktika    



 

28 

10.  Technologinė praktika I    

11.  Technologinė praktika II    

12.  Kūrybinė praktika    

13.  Baigiamoji praktika    

1.  Biochemija ir 

kosmetikos chemija 

3.2. Projektuoti 

užsakovo grožio 

terapijos eigą per 

pagrindinius 

elementus (kūno, 

rankų, pėdų, 

plaukų priežiūros, 

visų grožio 

elementų 

sujungimo į 

vieningą visumą) 

   

2.  Anatomija ir fiziologija    

3.  Odos ir venerinės ligos    

4.  Užkrečiamosios ligos ir 

jų prevencija 

   

5.  Neatidėliotinoji pagalba    

6.  Asmens higiena ir 

sveika gyvensena 

   

7.  Darbo sauga ir aplinkos 

sveikata 

   

8.  Bendr.  ir estetinės 

chirurgijos pagrindai 

   

9.  Stilius ir mada    

10.  Kosmetinės procedūros    

11.  Dekoratyvinė kosmetika    

12.  Specialiojo makiažo 

technologijos 

   

13.  Rankų priežiūros 

atlikimo technologijos 

   

14.  Pėdų priežiūros atlikimo 

technologijos 

   

15.  Kūno priežiūra    

16.  Plaukų priežiūra    

17.  Netradiciniai terapijos 

metodai 

   

18.  Technologinė praktika I    

19.  Technologinė praktika II    

20.  Kūrybinė praktika    
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21.  Baigiamoji praktika    

22.  Darbas komandoje    

1.  Karjeros projektavimas 3.3. Planuoti ir 

organizuoti grožio 

terapijos paslaugų 

teikimą 

įgyvendinant 

fizinio grožio ir 

savivertės 

derinimo procesą 

   

2.  Kūrybingumas ir 

asmeninė vadyba  

   

3.  Darbas komandoje    

4.  Pažintinė praktika    

5.  Technologinė praktika I    

6.  Technologinė praktika II    

7.  Kūrybinė praktika    

8.  Baigiamoji praktika    

1. Profesinės vertybės ir 

etika 

3.4. Laikytis 

profesinių 

vertybių ir etikos 

normų, 

įgyvendinant 

fizinės išvaizdos 

ir savivertės 

derinimo procesą; 

dirbti 

savarankiškai ir 

komandoje, 

bendrauti ir 

bendradarbiauti 

   

2. Darbas komandoje    

3. Tarpkultūrinė 

komunikacija 

   

4. Bendravimo 

psichologija 

   

5. Asmenybės psichologija    

6. Viešasis kalbėjimas    

7. Pažintinė praktika    

8. Technologinė praktika I    

9. Technologinė praktika II    

10. Kūrybinė praktika    

11. Baigiamoji praktika    

Su-

ma 

     

 

Neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimas yra vykdomas palyginant portfolio apraše 

pateiktus įrodymus su dalykų aprašuose esančiais rezultatais. Tada juos atrinkus galima 

analizuoti pateiktuosius įrodymus ir juos sisteminti. 
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4.2.4. Sprendimas dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo arba 

nepripažinimo. 

Sprendimas dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo arba nepripažinimo 

yra paskutinis vertinimo procedūros etapas. Sprendimą dėl kompetencijų pripažinimo arba 

nepripažinimo priima vertintojas arba vertinimo komisija. Jei kandidatas įrodo turintis 

atitinkamas kompetencijas ir jas grindžiančias žinias ir įgūdžius, aprašytus studijų 

programos pasiekimuose, jam yra suteikiami atitinkamos studijų programos dalies kreditai. 

Jeigu atlikus vertinimą paaiškėja, kad kandidatas nepateikė pakankamai įrodymų apie 

turimas kompetencijas ir negali jų pademonstruoti kitais būdais, jam rekomenduojami 

papildomi užsiėmimai, kad būtų galima būtų įskaityti atitinkamus studijų programos 

kreditus. Kandidatas gali pasirinkti tik tuos studijų programos modulius ir dalykus, kurie 

būtini norint gauti atitinkamų kompetencijų pripažinimą.  

Kandidatas gali nesutikti su vertintojų priimtais sprendimais ir teikti apeliaciją remdamasis 

kolegijoje galiojančia apeliacijų nagrinėjimo tvarka 

  

4.3. VERTINIMO PROCEDŪRA 

4.3.1. Vertinimo kriterijų parinkimas 

Kadangi kiekvienu atveju pasiekimų aplankas yra individualus projektas, jo turinys turi būti 

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

vertinamas pagal atitiktį šiems rezultatams. Kiekvienas neformaliuoju būdu įgytos 

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

nustatytiems studijų rezultatams laipsnį. Vertinimo balais sistema pateikiama 5 lentelėje.  

 

5 lentelė. Vertinimo balai 

Balai Duomenų 

išsamumas  

Pagrindimas 

0–4 

balai  

Nėra turimos 

kompetencijos 

įrodymų  

Įrodymų nepateikta arba jie neatitinka studijų rezultato, 

pagrindimas nepateiktas arba nereflektuojamas.  

5–6 

balai  

 

Nepilni, 

fragmentiški įgytos 

kompetencijos 

įrodymai  

Žinios – gali pateikti studijų įrodymus, parašyti 

fragmentišką darbą pateikta tema.  

Apibūdina pamatinius žmogaus būties bruožus, 

estetikos svarbą visuomenės kaitos ir saviugdos 

kontekste. Nežino kritinio, kūrybinio, analitinio ir 

sisteminio mąstymo, asmeninių ir bendražmogiškųjų 

vertybių sąryšio. 

Nepilnai apibūdina modernios visuomenės perspektyvą 

socialinių reiškinių analizėje panaudodamas 

informacines technologijas informacijos paieškai, 
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apdorojimui, sisteminimui, saugojimui. 

Bando analizuoti žmogų kaip fizinę ir dvasinę visumą, 

bet nesugeba atpažinti ir nagrinėti visuomenės ir 

užsakovų poreikių, problemų bei kūrybiškai modeliuoti 

jų sprendimo būdų. 

Demonstruoja taisyklingą lietuvių kalbą įvairioje 

socialinėje ir kultūrinėje bei profesinėje grožio 

terapeuto aplinkoje, profesinėje veikloje nesugeba 

vartoti užsienio kalbos. 

Žino meno istorijos, stiliaus ir mados raidą ir kaitą, bet 

nesugeba apibūdinti ir taikyti stiliaus ir mados 

tendencijų grožio terapeuto darbe. 

Neanalizuoja profesinės srities problemų ir neteikia 

argumentuotų siūlymų, kaip organizuoti ir atlikti grožio 

terapijos procedūras. 

Fragmentiškai taiko praktinėje–profesinėje grožio 

terapeuto veikloje teorines specialybės žinias 

siekdamas pagerinti asmens fizinę išvaizdą ir padidinti 

asmens savivertę. 

Iš dalies geba pagrįsti grožio terapijos verslo 

organizavimo galimybes, bet netaiko rinkodaros bei 

teisinio reguliavimo srities esminių ypatybių. 

Taiko teorines žinias įvertindamas konkretaus 

užsakovo situaciją, bet nesprendžia grožio terapijos 

praktinių problemų. 

Fragmentiškai demonstruoja mokymosi įgūdžius, 

reikalingus grožio terapijos profesiniams gebėjimams 

nuolat tobulinti. 

Žino fizinio ir dvasinio grožio puoselėjimo ypatumus, 

bet nepilnai išdėsto fizinio grožio ir savivertės 

derinimo esmę bei procesus. 

Projektuoja užsakovo grožio terapijos eigą per kelis 

pagrindinius elementus (kūno, rankų, pėdų, plaukų 

priežiūros). Nesujungia visų grožio elementų į vieningą 

visumą. 

Planuoja ir organizuoja grožio terapijos paslaugų 

teikimą, bet negeba planuoti ir organizuoti grožio 

terapijos paslaugų teikimo įgyvendindamas fizinio 

grožio ir savivertės derinimo procesą. 

Iš dalies laikosi profesinių vertybių ir etikos normų, 
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įgyvendindamas fizinės išvaizdos ir savivertės 

derinimo procesą; dirba savarankiškai ir komandoje, 

bendrauja  ir bendradarbiauja.  

7–8 

balai  

 

Adekvatūs 

kompetencijos 

įrodymai  

Įrodymai pateikiami tvarkingai, be klaidų ir 

neatitikimų, bet įrodymų informacija apima tik 

bazinius kompetencijos reikalavimus, pateikiamiems 

įrodymams trūksta išsamumo ir sistemiškumo.  

Žinios – gali pateikti studijų įrodymus, parašyti 

argumentuotą darbą pateikta tema.  

Apibūdina pamatinius žmogaus būties bruožus, 

estetikos svarbą visuomenės kaitos ir saviugdos 

kontekste. Iš dalies žino kritinio, kūrybinio, analitinio 

ir sisteminio mąstymo, asmeninių ir bendražmogiškųjų 

vertybių sąryšį. 

Apibūdina modernios visuomenės perspektyvą 

socialinių reiškinių analizėje panaudodamas 

informacines technologijas informacijos paieškai, 

apdorojimui, sisteminimui, saugojimui. 

Analizuoja žmogų kaip fizinę ir dvasinę visumą, geba 

atpažinti ir nagrinėti visuomenės ir užsakovų poreikius 

ir problemas. 

Demonstruoja taisyklingą lietuvių kalbą įvairioje 

socialinėje ir kultūrinėje bei profesinėje grožio 

terapeuto aplinkoje, geba vartoti užsienio kalbas 

profesinėje veikloje. 

Žino meno istorijos, stiliaus ir mados raidą ir kaitą, 

geba apibūdinti ir taikyti stiliaus ir mados tendencijas 

grožio terapeuto darbe. 

Analizuoja profesinės srities problemas ir teikia 

argumentuotus siūlymus dėl grožio terapijos procedūrų 

organizavimo bei atlikimo. 

Taiko praktinėje–profesinėje grožio terapeuto veikloje 

teorines specialybės žinias siekdamas pagerinti asmens 

fizinę išvaizdą ir padidinti savivertę. 

Geba pagrįsti grožio terapijos verslo organizavimo 

galimybes, taiko rinkodaros bei teisinio reguliavimo 

srities esmines ypatybes. 

Taiko teorines žinias įvertindamas konkretaus 

užsakovo situaciją, sprendžia grožio terapijos praktines 

problemas. 
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Demonstruoja mokymosi įgūdžius, reikalingus grožio 

terapijos profesiniams gebėjimams nuolat tobulinti. 

Geba išdėstyti fizinio grožio ir savivertės derinimo 

esmę bei procesus. 

Projektuoja užsakovo grožio terapijos eigą per 

pagrindinius elementus (kūno, rankų, pėdų, plaukų 

priežiūros). Geba sujungti visus grožio elementus  į 

vieningą visumą. 

Planuoja ir organizuoja grožio terapijos paslaugų 

teikimą įgyvendindamas fizinio grožio ir savivertės 

derinimo procesą. 

Laikosi profesinių vertybių ir etikos normų, 

įgyvendindamas fizinės išvaizdos ir savivertės 

derinimo procesą; dirba savarankiškai ir komandoje, 

bendrauja  ir bendradarbiauja. 

9–10 

balų  

 

Stiprūs turimos 

kompetencijos 

įrodymai  

Įrodymai pateikiami tvarkingai, nuodugniai parodo 

turimų kompetencijų ryšį su studijų rezultatais, 

pasižymi integralumu ir sistemiškumu. Visi pateikiami 

įrodymai išsamūs ir pagrįsti faktais.  

Žinios – gali pateikti studijų įrodymus, parašyti 

išplėtotą darbą pateikta tema.  

Išsamiai apibūdina pamatinius žmogaus būties bruožus, 

estetikos svarbą visuomenės kaitos ir saviugdos 

kontekste, kritinio, kūrybinio, analitinio ir sisteminio 

mąstymo, asmeninių ir bendražmogiškųjų vertybių 

sąryšį. 

Analizuoja pamatinius žmogaus būties bruožus. Taiko 

socializacijos, socialinės stratifikacijos ir socialinės 

pozicijos sampratas, kontekstus, tipus. 

Apibūdina modernios visuomenės perspektyvą 

socialinių reiškinių analizėje panaudodamas 

informacines technologijas informacijos paieškai, 

apdorojimui, sisteminimui, saugojimui. Geba naudotis 

statistinio ir interpretacinio duomenų apdorojimo 

metodikomis. 

Analizuoja žmogų kaip fizinę ir dvasinę visumą, geba 

atpažinti ir nagrinėti visuomenės užsakovų poreikius ir 

problemas bei kūrybiškai modeliuoja jų sprendimo 

būdus laikydamasis etinių, psichologinių ir teisinių 

normų. Nagrinėja visuomenės užsakovų poreikius 
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estetikos ir meno filosofijos kontekstuose.  

Demonstruoja taisyklingą lietuvių kalbą įvairioje 

socialinėje ir kultūrinėje bei profesinėje grožio 

terapeuto aplinkoje, geba vartoti užsienio kalbas 

profesinėje veikloje. Vertina kliento grožio terapijos 

poreikius. Atlieka kliento išorės duomenų bei dvasinių 

vertybių analizę. 

Išsamiai apibūdina meno istorijos, stiliaus ir mados 

raidą ir kaitą, geba apibūdinti ir taikyti stiliaus ir mados 

tendencijas grožio terapeuto darbe. Geba numatyti 

mados prognozes. 

Analizuoja profesinės srities problemas ir teikia 

argumentuotus siūlymus dėl grožio terapijos procedūrų 

organizavimo bei atlikimo tobulinimo. Geba parinkti 

mokslinių tyrimų strateginį tipą, apdoroti tyrimo 

duomenis specialiomis kompiuterinėmis programomis, 

skirtomis empirinių tyrimų duomenims apdoroti. 

Taiko praktinėje–profesinėje grožio terapeuto veikloje 

teorines specialybės žinias siekdamas pagerinti asmens 

fizinę išvaizdą ir padidinti savivertę.  

Geba pagrįsti grožio terapijos verslo organizavimo 

galimybes, taiko rinkodaros bei teisinio reguliavimo 

srities esmines ypatybes. Planuoja komandinį darbą ir 

vertina jo efektyvumą. 

Taiko teorines žinias vertindamas konkretaus užsakovo 

situaciją, rengdamas grožio priežiūros srities projektus 

bei spręsdamas grožio terapijos praktines problemas. 

Geba numatyti, planuoti ir atlikti nedidelės apimties  

sociologinį tyrimą ir parengti sociologinio tyrimo 

ataskaitą. 

Demonstruoja mokymosi įgūdžius, reikalingus grožio 

terapijos profesiniams gebėjimams nuolat tobulinti. 

Geba naudotis tyrimo metu gauta kokybine bei 

kiekybine informacija, siekdamas išaiškinti profesines 

problemas ir projektuoti jų sprendimus. 

Geba sistemingai išdėstyti fizinio grožio ir savivertės 

derinimo esmę bei procesus. Vertina ir analizuoja 

užsakovo poreikius parinkdamas paslaugas. 

Projektuoja užsakovo grožio terapijos eigą per 

pagrindinius elementus (kūno, rankų, pėdų, plaukų 

priežiūros). Geba sujungti visus grožio elementus į 

vieningą visumą. Pagrįstai aiškina komandinę 



 

35 

aptarnavimo paslaugos veiklą.  

Planuoja ir organizuoja grožio terapijos paslaugų 

teikimą įgyvendindamas fizinio grožio ir savivertės 

derinimo procesą. 

Laikosi profesinių vertybių ir etikos normų, 

įgyvendindamas fizinės išvaizdos ir savivertės 

derinimo procesą; dirba savarankiškai ir komandoje, 

bendrauja  ir bendradarbiauja. 

Vertinant kompetencijas pagal aplanką, gali kilti klausimų, kuriems spręsti yra rengiamos 

konsultacijos. Per jas pateikiami klausimai, fiksuojami patikslinimo konsultacijų lentelėje. 

Aiškinamasi, ar yra kokių naujų kompetencijų įrodymų, ar tinkamai suprasti pateiktieji, ar 

kandidatas sutinka su pirminiu vertinimu. Kandidatas turėtų pasirašyti konsultavimo lapą. 

6 lentelė. Konsultavimo lapas 

Papildomi klausimai  Kandidato vardas, pavardė  

1.  1 atsakymas  

2.  2 atsakymas  

3.   

Išvada dėl tolesnio vertinimo arba 

vertinimo nutraukimo 

 

Vertintojas (vertintojai)_________________________________________________  

Kandidatas – sutinku, nesutinku (pabraukti)  

 

Esant reikalui arba kandidato prašymu galima duoti praktinių užduočių. Užduotimis turėtų 

būti siekiama gauti papildomos informacijos apie kandidato praktines žinias bei praktinius 

gebėjimus bei jų pritaikymą. Tuo atveju vertinimai gali būti koreguojami.  

Užduoties įvykdymas 

7 lentelė. Užduoties įvykdymas 

Užduoties 

pavadinimas  

 

Kandidato vardas, pavardė  

Užduoties įvertinimas (balai 

ar kiti įvertinimai pagal 

dalyko reikalavimus)  

Pademonstruoti gebėjimai, 

žinios, nuostatos  

1.    

2.    

3.    
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Išvada dėl tolesnio 

vertinimo arba 

vertinimo nutraukimo 

  

 

Vertintojas (vertintojai)___________________________________________________  

 

Data______________ 

  

Kilus neaiškumų ir neradus atsakymų per konsultaciją, gali būti tikslinga kreiptis į 

trečiuosius asmenis, kurie galėtų patvirtinti kandidato teiginius arba suteikti papildomos 

informacijos. Kreipimosi į trečiuosius asmenis tikslas turėtų būti praplėsti kandidato 

įrodymų turinį, patikslinti įrašus arba gauti naujų įrodymų, kuriuos praleido pats 

kandidatas.  

 

8 lentelė. Trečiųjų asmenų įrodymai 

Kreipimosi į trečiuosius asmenis 

klausimas  

Kandidato vardas, pavardė  

 

Į ką kreiptasi  Atsakymai  

1.    

2.    

3.    

Išvada dėl gautos informacijos 

tinkamumo įtraukti į įrodymus  

 

 

Vertintojas_____________________________________________________________  

 

Data_______________ 
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4.3.2. Baigiamasis įvertinimas ir pripažinimas 

Šis pripažinimo etapas yra sudėtingiausias, nes reikia padaryti keletą veiksmų, kurie turi 

būti tikslūs ir gerai apsvarstyti.  

Pagal pirminio vertinimo ir papildomų informacijos šaltinių rezultatus atrenkami studijų 

dalykai, kurie koresponduoja su pateiktais įrodymais. Per šį vertinimą nustatoma įrodymų 

vertė balais ir kreditais. Tokių lentelių skaičius priklauso nuo dalykų, kurių įrodymai 

pateikti, skaičiaus.  

Bendra pripažinimo lentelė apima visus dalykus, kuriuose pripažįstamos neformaliuoju 

būdu įgytos kompetencijos. Šį pripažinimą turėtų autorizuoti pripažinimo komiteto 

pirmininkas ir ji būtų pagrindas sudarant adaptuotą studijų planą kandidatui.  

9 lentelė. Neformaliojo mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 

Kandidato 

vardas, pavardė  

 

Data   

Eil. Nr.  Studijų 

dalykai  

Dalyko 

kreditai*  

Vertinant 

suteikta kreditų 

įrodymams*  

Įrodymų 

įvertinimas 

balu  

  3  2  8 ( gerai )  

     

     

Suma      

 

Pastaba – sumuojamos tik žvaigždute pažymėtos skiltys.  

Pareigos, vardas, pavardė__________________________________________________  

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo komiteto pirmininkas 

 

4.3.3. Vertinimo ir pripažinimo refleksija 

Pripažinimo procese vyksta daug įvairių dalykų: bendravimas su kandidatu, programos 

analizė, komunikacija su trečiaisiais asmenimis, darbas grupėje, individualus darbas, 

sprendimų priėmimas. Todėl siekiant užtikrinti kokybę taikoma pripažinimo proceso 

refleksija – priemonė, kurią tinkamai panaudojus gali turėti naudos ir studijų įstaiga, ir 

studentai. Refleksijos forma gali būti tobulinama, tačiau be jos būtų sunku kalbėti apie 

pripažinimo tobulinimą.  

Vertintojai pasibaigus vertinimo procesui aprašo įgytas patirtis ir nusistato veiklos 

tobulinimo uždavinius.  
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 10 lentelė. Patirtis, įgyta pasirengimo, vertinimo ir pripažinimo procesuose 

Konsultavimo proceso apibūdinimas 

 Kaip apibūdintumėte vertintojų ir kitų darbuotojų tarpusavio bendravimą ir 

supratimą? 

   

   

   

 Kandidatas neaiškumų priežastis bandė suversti tretiesiems asmenims. 

   

   

   

 Klausiausi kandidato, apibendrindavau jo teiginius ir leidau jam sutikti arba 

nesutikti. 

   

   

   

 Kiek sugebėjau, buvau empatiškas, atidus ir pagarbus. 

  

 

11 lentelė. Naujos žinios 

Ką apie tai žinojote iki vertinimo ir pripažinimo? 

 Klausymasis ir atsakinėjimas yra labai efektyvi žmonių skatinimo kalbėti apie 

esamą situaciją priemonė. 

   

   

 Dėl savo klaidų žmonės mėgsta kaltinti kitus ir juose ieškoti priežasčių. 

   

   

 Skatinant žmones nuoširdžiam pokalbiui apie juos svarbu pagarba, empatija. 
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 Esu gana geras klausytojas. 

   

   

   

 Suprantu, kad galima padėti tik tiek, kiek leidžia situacija ir mano pareigos. 

   

   

   

 Ne aš turiu spręsti klientų problemas, tai daryti turi jie patys. 

   

 

 

12 lentelė. Nauji įgūdžiai 

Ką darytumėte geriau dabar, kai įgijote patirties? 

 Įsitikinau, kad klausymasis ir atsakinėjimas padeda žmonėms labiau 

susigaudyti situacijoje. 

   

 Galiu užduoti atvirus klausimus, kurie skatina atvirumą. 

   

 Moku nustatyti pagalbos ribas. 

   

   

 Galiu drąsiai prašyti pagalbos, jei matau, kad negaliu išspręsti klausimo. 

   

 Nesijaučiu galintis išspręsti žmonių problemas. 

   

 Išlieku blaiviai mąstantis ir atidus, kai susiduriu su problemomis. 
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13 lentelė. Programos analizės patirtis 

Ką apie tai žinojote iki vertinimo ir pripažinimo? 

 Analizuojama patirtis įgyta analizuojant dalykų rezultatus ir temas bei jų 

derėjimą su neformaliojo mokymosi pasiekimų įrodymais. 

   

 

 

 

 14 lentelė. Patirties pritaikymas 

Kur pritaikytumėte įgytą patirtį? 

 Skatinčiau darbo koordinavimą ir profesinio orientavimo įtraukimą. 

   

   

 Jaučiuosi labiau sustiprėjęs ir galėčiau imtis kitų darbų. 

   

   

 Galėčiau... 

   

   

 

 

4.4. VERTINIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

Kuriant vidinę neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo kokybės 

užtikrinimo politiką, remiamasi Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo principais 

(ASG), nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimą, gerąja užsienio valstybių patirtimi ir kolegijos veiklos kokybės 

užtikrinimo sistemos aprašu. 

Bendrieji kokybės užtikrinimo (KU) principai aukštajame moksle Europos kvalifikacijų 

sąrangos bei neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo kontekste: 

1. Kokybės užtikrinimo politika ir procedūros turi aprėpti visus Lietuvos 

kvalifikacijų sąrangos lygmenis, kuriuos apima Europos kvalifikacijų sąrangos lygmenys 

2. Kokybės užtikrinimas turi būti integrali švietimo institucijų vidinės vadybos dalis 
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3. Kokybės užtikrinimas turi apimti reguliarų institucijų, jų programų ar jų KU 

sistemų įvertinimą, kurį atlieka išorinės vertinimo agentūros 

4. Kokybės užtikrinimas turi apimti konteksto, išteklių, procesų ir rezultatų 

dimensijas, akcentuojant produkciją ir mokymosi / studijų rezultatus 

5. Kokybės užtikrinimo sistemoje turi būti numatyti šie elementai:  

- aiškūs ir pamatuojami tikslai bei standartai;  

- įgyvendinimo gairės, įtraukiant ir socialinius dalininkus;  

- atitinkami ištekliai;  

- pagrįsti vertinimo metodai, apimantys vidinį vertinimą ir išorinį patikrinimą;  

- grįžtamojo ryšio mechanizmai ir kokybės gerinimo procedūros;  

- viešai prieinami vertinimo rezultatai.  

Kolegijos kokybės vadybos sistema grindžiama Europos kokybės vadybos fondo sistemos 

(EFQM) modeliu. Kolegijos studijų ir mokymosi visą gyvenimą srities kokybės 

užtikrinimo sistema atitinka Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo 

nuostatas ir gaires (ESG). 

Kokybės vadybos sistema apima visas pagrindines kolegijos veiklos sritis: viziją, misiją, 

tikslus (tinkamumas), politiką ir procedūras; vidinės studijų kokybės užtikrinimą 

(efektyvumas); studijų administravimą (efektyvumas) – studijų programų, suteikiamų 

kvalifikacijų patvirtinimą, stebėseną ir periodinį vertinimą; studentų pažangą (akademinis, 

profesinis ir asmenybinis tobulėjimas) – studentų pasiekimų vertinimą; akademinio 

personalo kvalifikaciją (tinkamumas ir tobulinimas) – dėstytojų kokybės užtikrinimą, 

paramą studentams (efektyvumas); materialinius studijų išteklius (tinkamumas, 

pakankamumas ir prieinamumas); išorinius ryšius (naudingumas ir plėtojimas) – 

informacijos sistemas ir viešąjį informavimą. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

vertinimo kokybės užtikrinimas integruojamas į visas kolegijos kokybės vadybos sistemos 

grandis. 

Neformaliuoju būdu įgytų kvalifikacijų vertinimo kokybės užtikrinimą, greta bendros 

institucijos kokybės užtikrinimo sistemos, laiduoja kandidatų gaunami atsiliepimai. 

Pripažinimo kokybės vertinimas atliekamas periodiškai, nuolat renkant informaciją apie 

vykdomą vertinimą, vertinimo rezultatai naudojami siekiant pagerinti neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų pripažinimo kokybę.  

Socialinių dalininkų įtraukimas į kokybės užtikrinimo procesą ir surinktos informacijos 

vertinimą garantuoja veiklos efektyvumo vertinimo objektyvumą ir nuolatinį kokybės 

užtikrinimo gairių tobulinimą. Kiekvienas pripažinimo procedūrą praėjęs kandidatas 

pateikia atsiliepimus apie bendrą kompetencijos vertinimo ir pripažinimo organizavimo 

efektyvumą institucijoje, taip pat atskirų etapų įvertinimą ir bendrą pasitenkinimą 

dalyvavimu vertinimo procese.  

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo kokybės užtikrinimo tikslas 

– nuolat stebėti ir periodiškai vertinti, kaip kolegija teikia kompetencijų vertinimo ir 

įskaitymo paslaugas (ar viskas vyksta taip, kaip suplanuota), informuoti apie šio proceso 
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rezultatus ir teikti rekomendacijas dėl tobulinimo. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo kokybės užtikrinimo procesas ir nuolat viešinami jo rezultatai turi 

padėti visuomenei ir būsimiems kandidatams, kurie siekia kompetencijų pripažinimo, įgyti 

pasitikėjimo teikiamos paslaugos kokybe. 

Pagrindiniai vidinės neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimo kokybės užtikrinimo 

principai yra: 

 kolegijoje vykdoma grožio terapijos studijų programa turi aiškiai ir tiksliai 

numatomus rezultatus, kurie gali būti objektyviai pamatuojami; 

 grožio terapijos studijų programą kuruojanti katedra įgyvendina studijų 

programos vidinį kokybės užtikrinimą, padedantį nuolat tobulinti ir gerinti studentams 

siūlomas studijas; 

 visas kolegijos ir tikslinės katedros akademinis ir administracijos 

personalas yra pasirengęs, nori ir geba mokyti bei teikti besimokantiesiems paramą, 

padedančią siekti studijų rezultatų; 

 periodiškai atliekamas akademinio personalo, dalyvaujančio neformaliuoju 

būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procese, darbo vertinimas ir pripažinimas; 

 viešinama visa su studijų programų įgyvendinimo kokybės užtikrinimu 

susijusi informacija; 

 viešinama visa su neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimu 

susijusi informacija. 

Institucijos lygiu neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo proceso 

akademinę kokybę užtikrina (stebi, vertina, viešina vertinimo rezultatus ir teikia 

rekomendacijas dėl tobulinimo) kolegijos veiklos kokybės grupė, kuri organizuoja ir 

koordinuoja studijų kokybės užtikrinimo veiklą. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

vertinimo ir įskaitymo administravimo kokybę užtikrina vidaus auditas. 

Katedrų lygmeniu akademinę neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo proceso kokybę užtikrina katedros vedėjas. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo kokybės užtikrinimas apima: 

 institucijos indėlio kokybę,  

 neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo proceso kokybę ir  

 gautų (galutinių) rezultatų kokybę (Gurskienė ir kt., 2011). 

Kolegijos indėlį sudaro:  

 institucijos aplinka ir politika;  

 ištekliai (fiziniai, finansiniai, žmonių);  

 personalo mokymas ir registravimas;  

 konsultacijos kandidatams;  

 neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo įgyvendinimo 

procesų stebėsena, vertinimas ir patikrinimas;  

 neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo procesai ir metodai;  
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 kandidatų registracijos dokumentacijos ir ataskaitų sistema;  

 neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo programos struktūra, 

teikiamos kvalifikacijos ir akademiniai standartai;  

 institucijos kokybės užtikrinimo sistema (Motaung, 2007).  

Institucijos indėlio atitiktį vidaus, nacionaliniams ir ES teisės aktams nustato Studijų kokybės 

vertinimo centro parinkti ekspertai, atlikdami institucijos vertinimą. Kolegijoje indėlio 

kokybė vertinama atliekant katedrų savianalizės bei kolegijos veiklos kokybės grupėje. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo procesą sudaro septyni etapai: 

1. Pasirengimas teikti prašymą 

2. Prašymo pateikimas ir savirefleksija 

3. Kompetencijas liudijančių įrodymų rinkimas ir parengimas vertinimui 

4. Kandidato surinktų ir vertintojui pateiktų įrodymų vertinimas 

5. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas arba 

nepripažinimas 

6. Kandidato informavimas apie atlikto vertinimo rezultatus 

7. Institucijos nustatytos formos pažymėjimo išdavimas (Motaung, 2007) 

Proceso reikalavimai aptarti „Reikalavimuose neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

įvertinimo ir pripažinimo proceso tvarkai“ (Gurskienė ir kt., 2011).  

Gautą rezultatą sudaro kandidato pasitenkinimas gautu rezultatu ir suteiktų paslaugų 

(aptarnavimo) kokybe. Suteiktos paslaugos apima su procesu susijusios dokumentacijos 

tvarkymą, grįžtamąjį ryšį ir pripažintus rezultatus / kompetencijas. Gauto rezultato kokybę 

stebi, vertina, ataskaitų ir apklausų rezultatus viešina bei rekomendacijas teikia katedros bei 

kolegijos veiklos kokybės grupė.  
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1 priedas 

ŠV. IGNACO LOJOLOS KOLEGIJOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ 

ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR 

PRIPAŽINIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Neformaliojo mokymosi pasiekimų (toliau – pasiekimų) vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymo 17 str. 4 punktu, kuris teigia, 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 

nusistatyta tvarka“ (2003 m. birželio 17 d, Nr. IX-1630), aktuali redakcija 2010 m. sausio 

21 d.) ir 39 str. 1 punktu, kuriame teigiama, kad „asmens formaliojo, neformaliojo ar 

savišvietos būdu įgyti mokymosi pasiekimai įteisinami įstatymų nustatyta tvarka išduotu 

dokumentu (pažymėjimu, brandos atestatu, diplomu), kurio turinį, formą ir išdavimo tvarką 

nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija“, o taip pat Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu Nr. V-2319 (2010.12.31) patvirtintomis „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose 

rekomendacijomis“. 

2. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 

1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853), Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 66-1909) ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140) apibrėžtas sąvokas. 

3. Bendrieji įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo principai: 

3.1. Prieinamumo principas. Suinteresuoti asmenys gali siekti, kad jų neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos būtų vertinamos ir pripažįstamos 

neatsižvelgiant į jų įgijimo būdą. Prieinamumas reiškia procedūrų aiškumą, lygių galimybių 

užtikrinimą, vertinimo esmės ir reikalavimų aiškumą, vertinimo rezultatų aptarimą. 

3.2. Lankstumo principas. Taikoma vertinimo metodika leidžia įvertinti kandidato 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas neatsižvelgiant į tai, kur 

ir kaip jos buvo įgytos, sudaroma galimybė projektuoti individualius studijų kelius 

kandidatui, patenkančiam į aukštojo mokslo sistemą iš įvairios aplinkos: praktinės veiklos, 

institucijos, vykdančios neformalųjį švietimą, kitos valstybės ir t. t. 

3.3. Skaidrumo ir objektyvumo principas. Kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytos kompetencijos vertinamos derinant ir jungiant įvairius vertinimo metodus ir 

išvengiant vertintojo subjektyvaus požiūrio į vertinimo procedūras, kriterijus ar vertinamą 

kandidatą. Kandidatui suteikiama grįžtamoji informacija apie priimtą sprendimą ir sudaroma 

galimybė teikti apeliaciją. 

3.4. Prilyginamumo principas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos 

kompetencijos vertinamos pagal atitinkamoje studijų programoje aprašytas studento 
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turimas žinias ir gebėjimus jam baigus mokymosi dalyką, modulį, programą (toliau – 

studijų rezultatai). 

3.5. Savanoriškumo principas. Savanoriškai apsispręsdamas dalyvauti vertinimo 

procese, vertinimu suinteresuotas kandidatas yra atsakingas už pateiktus vertinti 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas liudijančius 

dokumentus, medžiagą: pažymėjimus, darbdavių atsiliepimus, projektus, savianalizes, 

vaizdo ir garso įrašus, darbų pavyzdžius ir kt. (toliau – kompetencijų įrodymai), yra 

motyvuotas būti vertinamas, pasirengęs vertinimo procedūrai ir, jei siekia įgyti 

kvalifikaciją, sąmoningai planuoja tolesnes studijas aukštojoje mokykloje. 

4. Šiame tvarkos apraše tvarka nustatomi neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų 

kompetencijų vertinimo reikalavimai ir procedūros. 

5. Pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarka taikoma asmenims, 

pageidaujantiems įvertinti neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu įgytus pasiekimus. 

6. Pretendentas einamojo semestro metu pasirengia pasiekimų vertinimui ir kompetencijų 

pripažinimui tų studijų dalykų, kurie studijuojami būsimųjų semestrų metu. 

7. Tarp pretendento ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos atitinkamos katedros yra sudaroma 

kompetencijų vertinimo sutartis, kurioje apibrėžiami abiejų šalių įsipareigojimai.  

8. Kompetencijų vertinimo ir apeliacijų komisijas sudaro katedros. 

 

II. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ 

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO ORGANIZAVIMAS 

1. KONSULTAVIMAS 

1.1. Konsultavimas ir pasirengimas vertinimui vyksta visus kalendorinius metus. 

1.2. Pretendentui yra skiriama pirminė konsultacija, kitos konsultacijos – pagal 

pretendento poreikį. Konsultantai konsultuoja pretendentą, kaip parengti kompetencijų 

aplanką, tikrina jo turinį. 

1.3. Pirmajai konsultacijai skiriama ne mažiau kaip 1 akademinė valanda. 

 

2. KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS 

2.l. Kompetencijų vertinimą vykdo kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija 

vertindama teorinį ir praktinį pasirengimą. 

2.2. Vertinamasis turi pateikti kompetencijų aplanką, kuriame pagrįstų turimų 

kompetencijų atitiktį dalyko studijų programos ar jos dalies reikalavimams.  

2.3. Vertinamasis laiko teorinių ir praktinių žinių patikrinimo testą. Vertinamasis 

informuojamas apie patikrinimo testą, paskiriama vertinimo data.  

2.3. Komisija, remdamasi vertinimo rezultatais, nustato turimų kompetencijų atitiktį 

arba neatitiktį dalyko studijų programos reikalavimams.  
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2.4. Komisija vertinimo išvadas ir siūlymus dėl pripažinimo teikia tvirtinti Šv. 

Ignaco Lojolos kolegijos atitinkamų katedrų vedėjams arba jų įgaliotiems atstovams. 

 

3. KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS 

3.1. Pripažinti kompetencijų vertinimo rezultatai yra įskaitomi kaip studijų 

pasiekimai. 

3.2. Baigiamasis darbas ir (ar) baigiamasis egzaminas neįskaitomas. 

3.3. Įskaitoma ne daugiau nei 75 proc. ketinamos studijuoti programos apimties. 

3.4. Šv. Ignaco Lojolos kolegijos patvirtintos laipsnio neteikiančios programos / 

moduliai gali būti įskaitomi kaip studijų programos dalis pagal jų apimtį kreditais ir atitiktį 

studijų programai. 

 

4. KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO ĮFORMINIMAS 

4.1. Teikiamų konsultacijų pretendentams apskaita žymima Šv. Ignaco Lojolos 

kolegijos atitinkamos katedros Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo konsultacijų žurnale. 

4.2. Pretendento kompetencijų įrodymai pateikiami kompetencijų aplanke, kuris 

saugomas Šv. Ignaco Lojolos kolegijos atitinkamos katedros archyve. 

4.3. Komisija savo išvadas apie kompetencijų vertinimą ir / ar įskaitymą įrašo 

nustatytos formos kompetencijų vertinimo ir dalykų įskaitymo kortelėje (2 priedas), prideda 

vertinimo metu užpildytus dokumentus (pretendento kompetencijų įrodymų aplanką, 

atliktus testus, pokalbio protokolus ir kt.), pasirašo ir perduoda koordinatoriui. 

4.4. Dalykų pavadinimai, įvertinimai, kiti duomenys, susiję su studijų rezultatų 

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

4.5. Jei pretendentas nutraukia studijas ar pereina studijuoti, jam išduodamas Šv. 

Ignaco Lojolos kolegijos pažymėjimas, kuriame nurodomos pripažintos kompetencijos. 

4.6. Visi dokumentai, įrodantys pretendento pasiekimus, perduodami Šv. Ignaco 

Lojolos kolegijos atitinkamos katedros archyvui. 

 

III. FINANSAVIMAS 

1. Už kompetencijų vertinimą ir pripažinimą yra imamas nustatyto dydžio mokestis, kurį 

sudaro: 

1.1. Įmoka už prašymo dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 

kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje nagrinėjimą, taip pat aukštosios 

mokyklos pasirengimą vertinimo procedūrai; ši įmoka yra ne didesnė nei 1 bazinės 

socialinės išmokos dydis 

1.2. Įmoka už kompetencijos (kompetencijų) vertinimą, kuri priklauso nuo 
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kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos 

(kompetencijų) ir studijų rezultatų atitikties apimties, už vieną studijų kreditą taikant 

įmoką, išreiškiamą bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžiu. Ši įmoka neturi būti 

didesnė nei 0,3 BSI 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Jei asmuo nesutinka su sprendimu dėl kompetencijų vertinimo ir pripažinimo, jis turi 

teisę per 20 dienų nuo atsakymo gavimo dienos pateikti apeliaciją Šv. Ignaco Lojolos 

kolegijos atitinkamos katedros vedėjui. 

1.1. Apeliacijoms dėl kompetencijų vertinimo ir pripažinimo nagrinėti katedros 

vedėjas sudaro apeliacinę komisiją, susidedančią iš 3 narių. Į komisiją įeina vienas katedros 

vedėjo paskirtas studijų programos dėstytojas, vienas kompetencijų pripažinimo komisijos 

narys ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktorius. 

1.2. Apeliacinė komisija gautą skundą išnagrinėja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 

dienų ir pateikia raštišką atsakymą skundą padavusiam asmeniui. 
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2 priedas 

Prašymo įvertinti kosmetologijos ir grožio terapijos neformaliojo mokymosi būdu 

įgytas kompetencijas forma 

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos 

katedros vedėjui 

....................................................programa 

Studijų forma.............................................. 

Vardas, pavardė............................... 

telefono numeris................................................ 

 

 

PRAŠYMAS 

(prašymo data) 

 

Prašau įvertinti kosmetologijos grožio terapijos neformaliojo mokymosi 

būdu įgytas kompetencijas ir nustatyti jų vertę studijų kreditais pagal pateiktus 

kompetencijų įgijimo įrodymus. 

Pridedama: 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

 

 

 

 

 

 

/Pretendento vardas ir pavardė, parašas/ 
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3 priedas 

Kompetencijų įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortelės forma 

 

 

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

(studijų programos pavadinimas) 

 

 

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

(v., pavardė, parašas, data) 

 

Kompetencijų įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortelė 

Eil. 

Nr.  

Įskaitomas studijų 

dalykas  

Kreditai  Įvertinimas  Ekspertai  

 

 

 

 

Vardas,pavardė  

Parašas  

1.            

1.            

3.            

4.            

5.            
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4 priedas 

KOMPETENCIJŲ APLANKO STRUKTŪRA 

1. Gyvenimo aprašymas (CV pagal Europass formą ) 

2. Formaliojo mokymosi būdu įgytos kompetencijos, kvalifikacijos bei išsilavinimas 

ir tai patvirtinantys dokumentai (lentelė)  

Kompetencijos ir / 

arba kvalifikacijos 

ir / arba 

išsilavinimas 

Dokumento 

pavadinimas 

Kas išdavė 

ir išdavimo 

metai 

Konsultanto 

pastabos 

Kompetencijų 

vertinimo 

komisijos išvada 

     

     

 

3. Neformaliojo mokymosi būdu įgytos kompetencijos bei išsilavinimas ir tai 

patvirtinantys dokumentai (lentelė) 

Kompetencijos Dokumento 

pavadinimas 

Kas išdavė 

ir išdavimo 

metai 

Konsultanto 

pastabos 

Kompetencijų 

vertinimo 

komisijos išvada 

     

     

 

4. Kompetencijų vertinimo komisijos išvados 

Eil. 

Nr. 

Kompetencijos Įskaitomo dalyko 

pavadinimas 

 

Kreditai 

    

    

    

    

 

Kompetencijų vertinimo komisija  
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5 priedas 

PROFESINIO TINKAMUMO PATIKRINIMAS STOJANT 

 Į GROŽIO TERAPIJOS KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMĄ 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Stojant į grožio terapijos studijų programą vykdomas profesinio tinkamumo 

patikrinimas (toliau – PTP). 

1.2. Stojantieji, kurie nelaikė arba neišlaikė PTP, negali dalyvauti konkurse į studijų 

programos vietas. 

1.3. Stojantysis privalo atlikti visas PTP užduotis. Jeigu neatliko bent vienos užduoties arba 

jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu.  

1.4. PTP organizuojamas pagal kasmetinėse Studentų priėmimo į Šv. Ignaco Lojolos 

kolegiją taisyklėse pateiktą tvarkaraštį. 

 

2. PROFESINIO TINKAMUMO PATIKRINIMAS 

KŪRYBINĖ UŽDUOTIS 

2.1. Profesinio tinkamumo patikrinimo užduotis susideda iš dviejų dalių: teorinio testo ir 

vakarinio makiažo atlikimo bei pristatymo / pokalbio. Vakarinio makiažo atlikimo 

popieriaus lape užduotis – kūrybinis projektas. Darbas aprašomas popieriaus lape, darbo 

priemonės laisvai pasirenkamos. Užduočiai atlikti skiriamos 2 val. Pristatymo / pokalbio 

metu tikrinamos pretendento vertybinės nuostatos bei bendrosios kompetencijos. Šiai 

užduoties daliai skiriama iki 0,5 val. 

2.2. Stojantysis turi turėti spalvotų pieštukų komplektą (12 spalvų). 

 

3. PROFESINIO TINKAMUMO PATIKRINIMO EIGA 

3.1. Patalpos PTP turi būti techniškai tvarkingos.  

3.2. Į PTP laikymo vietą stojantieji įleidžiami pateikę tapatybės dokumentą. 

3.3. Prieš PTP pradžią stojantieji supažindinami su jo trukme ir kitais reikalavimais. 

 

 

 

 



 

54 

4. PROFESINIO TINKAMUMO PATIKRINIMO VERTINIMAS 

 

4.1. Stojančiųjų gebėjimus vertina direktoriaus įsakymu iš kolegijos specialistų bei 

praktikų-dizainerių sudaryta PTP jungtinė vertinimo komisija (toliau – vertinimo komisija), 

susidedanti ne mažiau kaip iš 3 asmenų.  

4.2. Atliktas PTP užduotis kiekvienas vertinimo komisijos narys vertina šimtabalėje 

sistemoje savarankiškai užduoties atlikimo metu ir po jos atlikimo. Vertinamas kūrybinės 

užduoties atlikimas ir rezultatas. Kūrybinės užduoties atlikimas vertinamas kriteriniu būdu 

pagal esminių gebėjimų grupes. 

 

 

Eil. Nr. Vertinimo kriterijus 

1. Projektavimas 

1.1. Gebėjimas formuluoti sumanymą 

1.2. Gebėjimas numatyti projekto paskirtį  

1.3. Gebėjimas sukurti projekto eskizą  

1.4. Projekto sumanymo atitiktis tematikai 

  

2.  Informacija 

2.1. Gebėjimas išsiaiškinti pateiktą užduotį  

2.2. Gebėjimas surasti ir konstruktyviai panaudoti reikalingą informaciją 

2.3. Gebėjimas pristatyti projektą ir darbo eigą 

  

3.  Medžiagos ir priemonės 

3.1. Gebėjimas atpažinti ir parinkti tinkamas medžiagas ir priemones 

3.2. Gebėjimas derinti medžiagas ir priemones konstrukciniu, technologiniu ir 

kūrybiniu aspektais 

  

4.  Technologiniai procesai ir jų rezultatai 

4.1. Gebėjimas pasiruošti darbui (apranga, priemonės ir medžiagos) 

4.2. Gebėjimas optimaliai (saugiai ir tvarkingai) įrengti savo darbo vietą  

4.3. Gebėjimas atlikti kuriamo projekto elementus ir sukomponuoti juos į 
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vieningą visumą 

  

5.  Kūrybiškumas 

5.1. Projekto inovatyvumas 

5.2. Projekto originalumas 

5.3. Kūrybiškas medžiagų, technologijų panaudojimas 

  

5.5. Bendrieji gebėjimai 

5.6. Gebėjimas pristatyti projektą 

5.2. Gebėjimas bendrauti  

5.3. Gebėjimas bendradarbiauti 

5.4. Profesinės etikos ir etiketo reikalavimų laikymasis 

 

4.3. Galutinis vertinimas išvedamas pagal komisijos įvertinimų vidurkį ir įrašomas į 

žiniaraštį. PTP žiniaraštyje pasirašo visi vertinimo komisijos nariai. 

4.4. Per PTP sukurti darbai saugomi 5 darbo dienas.  

4.5. Apeliacijos dėl PTP vertinimo klaidų ar procedūrų pažeidimo teikiamos raštu kolegijos 

priėmimo komisijai per 24 valandas po rezultatų paskelbimo. Jos išnagrinėjamos ir 

rezultatai paskelbiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo apeliacijos gavimo dienos. 

Pavėluotai įteiktos apeliacijos nenagrinėjamos. Apeliacinė komisija sudaroma ir jos darbo 

tvarka tvirtinama kolegijos direktoriaus įsakymu. 
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6 priedas 

PRAKTINIO SPECIALIŲJŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO EGZAMINO 

UŽDUOTIS 

Testas 

Eil. 

Nr. 

Klausimas Atsakymai Atsakym

as 

1.  Kokie yra pagrindiniai 

odos sluoksniai? 

A. Epidermis, derma, hipoderma. 

B. Pamatinis, dygliuotasis, grūdėtasis, 

skaidrusis, raginis. 

C. Spenelinis, tinklinis. 

 

2.  Kas nulemia žmogaus 

odos spalvą? 

A. Raudonieji kraujo kūneliai. 

B. Raudonieji ir baltieji kraujo kūneliai. 

C. Pigmentas melaninas.  

 

3.  Kokio tipo oda 

greičiausiai reaguoja į 

aplinkos, temperatūros 

pokyčius, stresą? 

A. Normali.  

B. Sausa.  

C. Riebi. 

D. Jautri.  

 

4.  Iš ko sudarytas kraujas? A. Eritrocitų, leukocitų ir kraujo 

plazmos. 

B. Eritrocitų ir leukocitų. 

C. Chromosomų ir tarpląstelinės 

medžiagos. 

 

5.  Kokią funkciją atlieka 

eritrocitai? 

A. Perneša deguonį ir anglies dioksidą. 

B. Dalyvauja kraujo krešėjime. 

C. Vykdo fagocitozę. 

 

6.  Kuris organas yra 

virškinimo liauka? 

A.Tulžies pūslė. 

B. Kasa. 

C. Inkstai. 

 

7.  Kaip vadinamas pulso 

padažnėjimas? 

A. Bradikardija. 

B. Hipertonija. 

C. Tachikardija. 
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8.  Koks yra normalus 

kraujospūdis? 

A. 90/80 mmHg. 

B. 120/80 mmHg. 

C. 80/70 mmHg. 

 

9.  Koks audinys dengia 

kūno paviršių? 

A. Nervinis.   

B. Raumeninis. 

C. Epitelinis. 

 

10.  Kokios yra raumeninių 

audinių rūšys? 

A. Lygieji ir skersaruožiai. 

B. Kremzliniai ir purieji. 

C. Vienasluoksniai ir daugiasluoksniai. 

 

11.  Kur prasideda maisto 

virškinimas? 

A. Skrandyje. 

B. Plonojoje žarnoje. 

C. Burnoje. 

 

12.  Ką vadiname kosmetine 

emulsija? 

A. Skystos ir kietos medžiagų mišinį. 

B. Dviejų skystų medžiagų mišinį. 

C. Dviejų kietų medžiagų mišinį. 

 

13.  Kokiu būdu kosmetinės 

medžiagos patenka į 

gilesnius odos 

sluoksnius? 

A. Per odos poras.  

B. Per plaukų folikulus. 

C. Per odos poras ir plaukų folikulus. 

 

14.  Kokio poveikio kremas 

tinka įvairiems odos 

tipams? 

A. Maitinamasis. 

B. Drėkinamasis 

C. Regeneruojantysis. 

 

15.  Kada rekomenduosite 

klientei atlikti antakių 

korekciją prieš proginį 

makiažą? 

A. Prieš dieną. 

B. Prieš savaitę. 

C. Prieš valandą. 

 

16.  Kokie turi būti įrankiai, 

jeigu teikiant paslaugą 

pažeidžiamas kliento 

odos vientisumas? 

A. Labai švarūs. 

B. Išvalyti, dezinfekuoti, sterilūs. 

C. Išvalyti, dezinfekuoti. 

 

17.  Kaip kontūriniu pieštuku 

koreguojamos siauros 

lūpos? 

A. Apvedant iš vidinės lūpų kontūro 

pusės. 

B. Išorinius lūpų kampučius pakeliant į 

viršų. 
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C. Apvedant iš išorinės lūpų kontūro 

pusės. 

18.  Kokios spalvos vyrauja 

nuotakos makiaže?   

 

A. Ryškios, tamsios spalvos. 

B. Blizgios, natūralios, pastelinės 

spalvos. 

C. Blizgios, ryškios spalvos. 

 

19.  Kurios iš šių spalvų yra 

šiltos? 

A. Geltona, raudona, oranžinė, mėlyna. 

B. Geltona, oranžinė, raudona, ruda. 

C. Mėlyna, violetinė, žydra. 

 

20.  Kurios iš šių spalvų yra 

šaltos? 

A. Geltona, raudona, oranžinė, mėlyna. 

B. Geltona, oranžinė, raudona, ruda. 

C. Mėlyna, violetinė, žydra. 
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Praktinė užduotis 

Užpildykite šį aprašą ir pagal jį klientei padarykite makiažą.   

Vardas pavardė  

Spalvinis tipas  

Odos tipas  

Korekcijos  Veido formos:  

Antakių formos: 

Akių formos: 

Lūpų formos: 

Veido grimavimas Naudojamos priemonės ir medžiagos: 

Spalvos: 

Atlikimas: 

Akių dažymas Naudojamos priemonės ir medžiagos: 

Spalvos: 

Atlikimas: 

Lūpų dažymas Naudojamos priemonės ir medžiagos: 

Spalvos: 

Atlikimas: 

Skaistalų tepimas Naudojamos priemonės ir medžiagos: 

Spalvos: 

Atlikimas: 

Pudravimas biria 

pudra 

Naudojamos priemonės ir medžiagos: 

Spalvos: 

Atlikimas: 

 

Praktinės užduoties atlikimo vertinimo kriterijai: 

1. Odos tipo nustatymas 

2. Spalvinio tipo nustatymas 

3. Kosmetinių priemonių ir medžiagų parinkimas 

4. Veido dalių formų korekcijos 
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Atliktos užduoties pristatymas 
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TERMINŲ PAAIŠKINIMAI 

CV (lot. Curriculum vitae) – gyvenimo aprašymas. 

Gebėjimas – mokymosi / studijų metu išlavintas atitinkamas gabumas, tam tikrų 

intelektualinio ir / ar fizinio pobūdžio veiksmų atlikimas konkrečioje veiklos srityje. 

Gebėjimus sudaro mokėjimai ir įgūdžiai. 

Grįžtamasis ryšys – informacija apie mokymosi veiklos rezultatus ir veiksmingumą, kuri 

tam tikru pavidalu pasiekia jos dalyvius (mokinius / studentus ir mokytojus / dėstytojus) ir 

kurios pagrindu vykdoma tos veiklos korekcija. Grįžtamasis ryšys yra būtina mokymosi 

veiklos sąlyga. 

Įgūdžiai – iki automatizmo (tobulai) išlavinti žmogaus mokėjimai.  

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą operaciją ar užduotį realioje ar imituojamoje 

veiklos situacijoje. Kompetenciją lemia mokymosi / studijų metu įgytos žinios, gebėjimai, 

turimi požiūriai ir vertinimai. Kompetencijos kokybiškumą lemia darbuotojo sukaupta 

patirtis. Apibrėžtai platesnei veiklai (profesijai) reikalingos kompetencijos sudaro 

kvalifikaciją. 

Konsultantas – tiesiogiai su kandidatu bendraujantis darbuotojas, kuris padeda kandidatui 

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

informuoja ir konsultuoja apie įvairias galimybes sėkmingo ir nesėkmingo įvertinimo ir 

pripažinimo atveju. 

Kreditas – modulio, kurso ar programos dalies išmokimo kiekio ir lygio matavimo 

vienetas. 

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

demonstruoti mokymosi pabaigoje. 

Mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio) – tikslingai sudarytas, savianalize pagrįstas 

kandidato darbų rinkinys, iliustruojantis jo pastangas, mokymosi pažangą ir per patirtį 

įgytas kompetencijas. Mokymosi pasiekimų aplanko tikslas – įrodyti, jog asmuo, 

mokydamasis darbo ar kitoje aplinkoje, įgijo kompetencijų, atitinkančių tam tikrai 

profesijai keliamus reikalavimus. Šiame dokumentų ir veiklos įrodymų rinkinyje 

fiksuojami visi formaliojo ir neformaliojo mokymosi ir kūrybinio proceso etapai bei 

esminiai vertinamajam reikšmingi pasiekimai. 

Neformalusis mokymasis – mokymasis, turintis planingumo (tikslų, laiko, vietos ir kt.) 

požymių ir svarbus besimokančiajam. Jį baigus, dažniausiai neišduodamas sertifikatas arba 

diplomas. 

Pokalbis – universalus metodas, kada bendraujant galima gauti informacijos apie įvairius 

mokymosi aspektus, tiesiogiai nematomus veiklos motyvus, išgyvenimus, subjektyvų 

požiūrį į profesinės veiklos ir / ar gyvenimo reiškinius ir pan. Pokalbio, kaip vertinimo 

metodo, tikslas – ne tik atskleisti kandidato teorinių profesinių žinių lygį ir aptarti 

kompetencijas, kurias norima patvirtinti. Pokalbis vertinant anksčiau įgytus pasiekimus yra 

naudingas kandidato poreikiams ir / ar tam tikroms pretenzijoms nustatyti, karjerai 
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planuoti. Šio metodo esmė – naudojant klausinėjimo techniką ir dialogo kūrimo įgūdžius, 

atskleisti kandidato kompetencijų įrodymus. 

Refleksija – gilus susimąstymas, samprotavimas, pagrįstas ko nors analize. Filosofiniu 

požiūriu tai yra pažinimas, kurio objektas yra pats pažįstantysis subjektas. Refleksija yra 

gebėjimas kritiškai pažvelgti į praeitį ir tikslingai analizuoti bei nuosekliai planuoti. 

Savaiminis mokymasis – mokymasis, kuris vyksta darbo vietoje, šeimoje ar laisvalaikiu. 

Jis nėra tikslingas ar specialiai organizuotas; jį baigus, neišduodamas sertifikatas arba 

diplomas. 

Savęs vertinimas – procesas, kai asmuo pats vertina savo mokymosi pasiekimus ir 

mokymosi pažangą. 

Savianalizė – savimonės nulemtas savęs pažinimas. Analizuojant savo mokymosi, 

profesinę, visuomeninę veiklą savarankiškai arba padedant pedagogui, konsultantui, 

vertintojui, stengiamasi gauti žinių apie save ir savo mokymosi pasiekimus. 

Saviugda – savišvieta ir saviaukla. Savišvieta yra savarankiškas darbas siekiant žinių ir 

įgūdžių. Saviaukla – tai sąmoningas žmogaus poveikis pačiam sau, siekiant atsikratyti 

nepageidaujamų savybių ir susiformuoti norimas. 

Stebėjimas – leidžia papildyti turimą informaciją apie asmens mokymosi pasiekimus 

stebėjimo būdu gautais duomenimis. Stebėjimas taikomas per pokalbį su kandidatu ir 

asmens praktinių įgūdžių vertinimą. 

Testas – kruopščiai, pagal nustatytas taisykles parengtas klausimų ir / ar užduočių rinkinys, 

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

nepriklausomai nuo to, ar jis standartizuotas ar nestandartizuotas, yra sudarytas iš skirtingų 

savo forma ir turiniu užduočių. 

Užduotis – žodinis ar rašytinis pratimas, uždavinys, kuris pateikiamas asmeniui siekiant 

išsiaiškinti ar ištirti jo mokymosi pasiekimus (žinias ir gebėjimus). 

Vertinimas – procedūra, kurios metu stebėjimų ir matavimų rezultatai lyginami su 

valstybės arba pačios institucijos nustatytomis normomis (standartais ir instituciniais 

standartais) ir priimamas tam tikras sprendimas apie mokymosi / studijų pasiekimų, 

mokymo / studijų programos ar institucijos veiklos kokybę. Vertinimu baigiamas tam tikras 

mokymo / studijų dalykas, modulis, kvalifikacijos įgijimas ir kt. (vertinimo išraiška – 

pažymys, kompetencijos ar kvalifikacijos pripažinimas sertifikatu ar diplomu ir kt. ar teise 

pradėti studijas universitete tam tikrame jų vyksmo (ne nuo pradžios) etape. 

Vertinimas (pasiekimų) – procesas, kuriame renkami ir gaunami patvirtinimai apie 

besimokančiojo mokymąsi, pasiekimus ir įgytas kompetencijas. Vertinimu baigiamas tam 

tikras mokymo dalykas, modulis, kvalifikacijos įgijimas ir kt. 

Vertinimas (proceso) – nuolatinis tam tikros informacijos (faktų) apie mokinių (studentų) 

mokymo(-si) rezultatus, kaip tam tikro jų intelektinio pajėgumo pokyčius, arba / ir apie 

mokymo metodų, priemonių arba programų efektyvumą, kaupimas. 
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Vertinimo kriterijus – požymis, pagal kurį lyginami vertinimo objektai. Vertinimo 

kriterijai yra demonstruojamos elgsenos (pavyzdžiui, gebėti išvardyti tam tikras socialines / 

vadybines teorijas ir jas apibūdinti), tam tikrų veiklos operacijų atlikimas ir pan. 

Vertintojas – asmuo, atliekantis besimokančiojo pasiekimų, projektų ir mokymosi bei 

studijų procesų, mokymo / studijų institucijų veiklos ir pasiekimų matavimą, kuris yra 

specialiai pasirengęs šiam darbui (atitinka kvalifikacinius reikalavimus). 
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