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ĮVADAS 

Pasaulyje pastaruoju metu vis labiau įsivyrauja nuostata pripažinti neformaliuoju ir 

savaiminiu būdu įgytus gebėjimus, o kai kuriose šalyse toks pripažinimo procesas jau 

senokai yra formalizuotas. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje taip pat atsivėrė didelės 

galimybės žmogui mokytis ar studijuoti visą gyvenimą ir įgyti įvairių žinių, gebėjimų ir 

kompetencijų neformaliuoju būdu, pvz. dalyvaujant įvairiuose seminaruose, mokymuose, 

kursuose, savišvietos būdu ir kt. Šiuolaikinė kompetencijos samprata apibrėžiama kaip 

žinios, asmens raiška ir gebėjimai, nustatomi žmogaus veikloje, siekiant sėkmingo darbo 

rezultato.  

Neseniai atsiradusi neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo galimybė
1
 praplečia 

suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo ribas. Suaugusieji, neįgiję 

aukštojo išsilavinimo, bet turintys formaliuoju būdu nepripažintų kompetencijų, įgytų 

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

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi formalaus pripažinimo sistemos įvedimas didina 

studijų prestižą ir aukštojo mokslo prieinamumą, leidžia išlaikyti darbo vietas, keičiantis 

norminių aktų reikalavimams atitinkamoms profesijoms, ir didina konkurencingumą darbo 

rinkoje. Šios metodikos tikslas ir yra padėti asmenims įsivertinti savo turimus pasiekimus ir 

paskatinti juos siekti naujų kvalifikacijų. 1 paveiksle pavaizduota, kokios kompetencijos 

gali būti laikomos neformaliuoju būdu įgytomis žiniomis. 

 

1 pav. Kontekstai, kuriuose studentai ir / ar kandidatai galėtų įgyti žinių ir / ar kompetencijų  

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika sukurta 

remiantis ESF projekto Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

                                                 
1Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo 16, 17 str. (Žin., 2011, Nr. 38-1804) 
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sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose Nr. VP1–2.1–ŠMM–04–k–03–001 

ekspertų rekomendacijomis, vadovaujantis Lietuvos edukologijos universiteto parengta 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodologija, Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu Nr. V–2319 (2010–12–31) patvirtintomis Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose 

mokyklose rekomendacijomis ir Alytaus kolegijoje parengta ir įsigaliojusia Neformalaus 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas). Aprašą sudaro trylika skyrių.  

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika skirta 

akademinio ir administracinio personalo darbuotojams, siekiant išanalizuoti studento ir/ar 

kandidato siekiančio, kad jo pasiekimai, įgyti įvairiuose kontekstuose (žr. 1 pav.), mokantis 

neformaliai ir savišvietos ir / ar savaiminiu būdu, būtų įvertinti, o jų pagrindu įgytos 

kompetencijos – pripažintos, suteikiant kreditus už kompetencijas, kurios numatytos 

statinių inžinerinių sistemų studijų programoje (toliau – SIS). Metodikos tikslas – pateikti 

uždavinius, kuriuos turi atlikti konsultantas, analizuodamas suaugusiųjų, turinčių 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi informatikos inžinerijos krypties pasiekimų ir 

norinčių juos formalizuoti (t. y. siekti akademinių kreditų), galimybes, ir vertintojas, 

vertindamas kandidato parengtą klasikinį (portfolio
1
) arba skaitmeninį (e–portfolio) 

pasiekimų aplanką.Visa tai yra daroma, atsižvelgiant į besimokančios visuomenės ir nuolat 

besikeičiančios darbo rinkos keliamus naujus iššūkius aukštajam mokslui. Metodikoje 

pateiktos gairės, kurios kandidatui padės parengti pasiekimų aplanką, pristatyti mokymosi 

pasiekimų aplanko struktūrai keliami reikalavimai, apibrėžiami kriterijai, kuriais remiantis 

vertinami kandidatų pasiekimai ir pan. Taip pat metodikoje pateikiamas SIS studijų 

programos aprašymas, vertinimo metodai ir kriterijai. Siekiant neformaliuoju ir savaiminiu 

būdu mokymosi rezultatų įskaitymo kreditais, pateikti įrodymai turi atitikti SIS studijų 

programos rezultatus. Metodika suskirstyta į skyrius; pabaigoje pateikiami priedai, kurių 

medžiaga gali būti naudinga ir jauniems, ir patyrusiems vertintojams.  

Žinių, įgūdžių ir sąvokų, kurios įgyjamos mokykloje, kolegijoje ar universitete, neužtenka 

visam gyvenimui. Mokymas ir švietimas suteikia žmogui galimybių prisitaikyti prie 

besikeičiančios aplinkos ir naujų technologijų. Šiuolaikinis gyvenimas atveria ne tik 

daugiau galimybių ir alternatyvų, bet ir daugiau rizikos bei netikrumo. Tokiame 

socialiniame pasaulyje aukščiausios kokybės prekė yra naujausia informacija, žinios ir 

įgūdžiai. Žmogui turi būti sudarytos sąlygos nuolat mokytis. Jis nebus motyvuotas mokytis, 

jeigu mokymo ir švietimo kursų turinys ir metodai neatitiks jo poreikių, o įgytos žinios ir 

įgūdžiai nebus vertinami darbe. Todėl švietimo ir mokymo sistemos turi keistis ir suteikti 

galimybes žmonėms mokytis ir tobulėti. 
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

Šioje metodikoje 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), Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54–2140) ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 

pakeitimo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 38-1804) apibrėžtas sąvokas, pvz.: 

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

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

Gebėjimus sudaro mokėjimai ir įgūdžiai. 

Ekspertas – asmuo, vertinantis pretendento pasiekimus ir nustatantis kompetencijas, 

specialiai pasirengęs šiam darbui (atitinka kvalifikacinius reikalavimus), kuris taip pat 

išmano suaugusiųjų mokymosi ypatumus ir gali konsultuoti kolegas pirmiau išvardytais 

klausimais. 

Išsilavinimas – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens tam 

tikro lygio branda, kompetencija, kvalifikacija.  

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, 

įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma. 

Kvalifikacija – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens 

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

veiklai, visuma.  

Mokymosi pasiekimai – žinios, įgūdžiai, gebėjimai bei vertybinės nuostatos, kuriuos 

asmuo yra įgijęs ir gali pagrįsti. 

Mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio) – pretendento pasiekimų įrodymų: 

pažymėjimų, dokumentų, darbdavio atsiliepimų, projektų, planų, savianalizės ir kt., kuriais 

pagrindžiami mokymosi pasiekimai, rinkinys. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi ar savišvietos būdu įgyti mokymosi pasiekimai 

pasireiškia kaip žinios, įgūdžiai, gebėjimai bei vertybinės nuostatos, kuriuos asmuo gali 

pademonstruoti mokymosi pabaigoje. Tam tikras mokymosi pasiekimų derinys gali sudaryti 

kompetenciją. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi ar savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūra – kandidato, vertinimo institucijos, 

konsultantų bei vertintojų veiksmų visuma, nuosekli asmens pasiekimų vertinimo veiksmų, 

metodų ir procesų eiga. 

Neformalusis mokymasis – asmens ir visuomenės interesus atitinkantis mokymasis, 

lavinimasis ar studijos, kuris vyksta šalia pagrindinių švietimo ir mokymo sistemų. Jis yra 

apgalvotas ir organizuotas. Su formaliuoju mokymusi bendra tai, kad šį mokymąsi riboja 

institucinė priklausomybė. Jis būdingas kvalifikacijos tobulinimo sričiai. Neformalusis 

mokymasis gali būti teikiamas darbo vietose, juo gali rūpintis visuomeninės organizacijos ir 

grupės, taip pat organizacijos, įkurtos formaliajai sistemai papildyti (meno, muzikos sporto 

veikla). Valstybės pripažinti dokumentai neišduodami.  



7 

 

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

savišvietos ir / ar savaiminiu būdu, būtų įvertinti, o jų pagrindu įgytos kompetencijos – 

pripažintos pagal konkretaus studijų dalyko rezultatus. Asmuo įgyja kandidato statusą, kai 

su aukštąja mokykla pasirašo pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sutartį.  

Konsultantas – asmuo, konsultuojantis kandidatą, kaip pasirengti kompetencijų vertinimui. 

Savišvieta – nuolatinis savarankiškas mokymasis, kuris grįstas asmens iš jį supančios 

informacijos erdvės (bibliotekos, žiniasklaidos priemonės, internetas, muziejai, parodos ir 

t. t.) gaunamomis žiniomis ir iš kitų perimta gyvenimo patirtimi. 

Savaiminis mokymasis – natūralus, reguliariai vykstantis, patirtinis mokymasis profesinės 

veiklos metu, savanoriškoje veikloje, laisvalaikio metu, kuris nėra iš anksto suplanuotas ir 

apgalvotas, tikslingas ar specialiai organizuotas. 

Studijų rezultatai – tai, ką studentas privalo žinoti, suprasti ir gebėti padaryti pasibaigus 

studijų procesui, atsižvelgiant į visuomenės bei darbo rinkos reikalavimus. Studijų rezultatai 

paprastai apibrėžiami žiniomis, mokėjimais, vertybėmis, požiūriais ir privalomu parodyti 

kompetentingumu. 

Pasiekimų įvertinimo ir dalykų įskaitymo forma (kortelė) – dokumentas, kuriame įrašomi 

pasiekimų vertinimo pagrindu įskaitytų dalykų pavadinimai, dalykų apimtis kreditais ir 

įvertinimas pažymiu. 

Vertintojas – asmuo (dažniausiai dalyko dėstytojas), vertinantis kandidato pasiekimus ir 

nustatantis pastarojo kompetencijas, kuris yra specialiai pasirengęs šiam darbui (atitinka 

kvalifikacinius reikalavimus). Kandidato mokymosi pasiekimus gali vertinti ir dėstytojų 

grupė. 

Vertinimo procedūra – nuosekli asmens pasiekimų vertinimo veiksmų, metodų ir procesų 

eiga. 

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

besimokančiojo mokymąsi, pasiekimus bei įgytas kompetencijas. Vertinimu užbaigiamas 

tam tikras mokymo dalykas, modulis, kvalifikacijos įgijimas ir kt. 

Vertinimo kriterijus – požymis, pagal kurį lyginami vertinimo objektai. Vertinimo 

kriterijai yra demonstruojamos elgsenos, tam tikrų veiklos operacijų atlikimas ir pan. 

Įvertinimas – mokymosi pasiekimų kokybės laipsnio nustatymas, remiantis standartu 

(studijų programa); mokymosi pasiekimų atitikmens studijų rezultatams išraiška pažymiu.  
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STATINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

Studijų programos paskirtis 

Studijų programa skirta statinių inžinerinių sistemų specialisto profesijos pagrindams 

perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui šiuolaikinėje darbo 

rinkos aplinkoje būtiniems profesiniams ir bendriesiems įgūdžiams suformuoti. Studijų 

programa apima šias veiklos sritis: statinių inžinerinių sistemų projektavimą, jų montavimą, 

statinių inžinerinių sistemų techninės priežiūros bei remonto organizavimą ir vykdymą, 

verslo įmonės (padalinio) veiklos organizavimą. 

Studijų programos tikslai 

• suteikti žinių ir išugdyti statinių inžinerinių sistemų specialistą, gebantį vadovauti statinių 

inžinerinių sistemų montavimo darbams, organizuoti inžinerinių sistemų priežiūrą bei 

vykdyti įmonės veiklą, susijusią su inžinerinėmis sistemomis, rengti šildymo, vėdinimo ir 

oro kondicionavimo arba vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų projektus; 

• įgalinti ir užtikrinti, kad šios studijų programos studentai mokės naudotis informaciniais 

šaltiniais, atrinkti tikslinę informaciją, ją klasifikuoti ir analizuoti, nuolat tobulinti savo 

kompetencijas, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti bei analizuoti ir apibendrinti 

veiklos rezultatus. 

Karjeros galimybės  

Statinių inžinerinių statinių profesinio bakalauro laipsnį įgiję absolventai galės dirbti 

statybos verslo įmonėse ir viešojo administravimo įstaigose bei statinių inžinerinių sistemų 

projektavimo ir priežiūros įmonėse. Jie taip pat galės tęsti aukštojo mokslo technologinių 

mokslų srities statybos inžinerijos krypties studijas universitetuose. 

Laipsnio suteikimo reikalavimai 

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir 

vertinami jam viešai ginant baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis 

projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir 

apginti skiriama 15 ECTS kreditų. 

Numatomi studijų programos rezultatai  

Studentas, baigęs SIS studijų programą, gebės: 

1. Taikyti bendrąsias inžinerijos mokslų pagrindų ir statybos inžinerijos žinias, 

nustatydamas ir spręsdamas statinių inžinerinių sistemų konstrukcines, eksploatacines ir 

projektines problemas 

2. Rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus statinių inžinerinių sistemų projektavimo ir 

modernizavimo problemoms spręsti, taikydamas ir naudodamas informacinių 

technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes 

3. Projektuoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo arba vandens tiekimo ir nuotekų 

šalinimo sistemas, vertinti inžinerinės įrangos įtaką pastato statybos projektui ir jo 

įgyvendinimui bei parengti projektų sąmatinę dokumentaciją 
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4. Planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti statinių inžinerinių sistemų atnaujinimo, 

montavimo, priežiūros ir remonto darbus, savarankiškai parinkdamas technologines, 

organizacines, saugumo ir konstrukcines priemones 

5. Taikyti komunikacinius, bendravimo ir bendradarbiavimo grupėse bei komandose 

įgūdžius, pristatyti statybos inžinerijos problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu 

taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų 

6. Organizuoti ir vykdyti priskirtą veiklą, perteikti profesines žinias, imtis atsakomybės 

už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaudamasis profesine etika ir 

pilietiškumu, įvertindamas technologinį, ekonominį, socialinį ir teisinį kontekstą 

7. Savarankiškai studijuoti, rasti ir vertinti informaciją, siekdamas nuolatinio profesinio 

tobulėjimo, suprasdamas mokymosi visą gyvenimą būtinybę ir įsipareigodamas mokytis 

visą gyvenimą 
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VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TVARKA IR PROCESAS 

2012 m. lapkričio 22 d. Alytaus kolegijos akademinė taryba patvirtino Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašą. Šiame dokumente apibrėžtos pagrindinės sąvokos, bendrosios 

neformalioje švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo 

procedūros, šių procedūrų vykdymo principai, jų organizavimo etapai ir kitos organizacijos 

nuostatos. Tvarkos aprašas yra taikomas asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, taip 

pat asmenims, studijuojantiems pagal formalią koleginių studijų programą, bei 

pageidaujantiems, kad būtų įvertinti jų neformaliojo ir savaiminio mokymosi ar savišvietos 

būdu įgyti mokymosi pasiekimai ir pripažinti studijų rezultatais. Šios tvarkos aprašas 

pateiktas 1 priede. 
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PASIEKIMŲ APLANKO  SUDARYMO  PRINCIPAI 

Kandidatas, pasirašęs pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sutartį su aukštąja mokykla, 

rengia pasiekimų aplanką arba portfolio, kuris yra vienas dažniausiai rekomenduojamų ir 

taikomų vertinimo metodų, plėtojant mokymosi visą gyvenimą ir savarankiškų studijų 

idėjas. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinime mokymosi pasiekimų 

aplankas yra 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. 

Pasiekimų aplankas gali būti pateikiamas klasikine (popieriuje) arba elektronine forma. 

Nepriklausomai nuo to, kokia mokymosi pasiekimų aplanko forma bus pasirinkta, 

tradiciškai juo siekiama keturių pagrindinių tikslų: 

1) informacijos kaupimo – kai aplanke saugoma visa ugdymo metu sukurta ar aptikta 

medžiaga; 

2) atrankos – kai atrenkami ir į aplanką dedami tik geriausiai ugdymo tikslus 

atitinkantys darbai; 

3) refleksijos – kai aplanke rašomi darbų, pažangos bei kitų ugdymo proceso aspektų 

apmąstymai ir kritiniai įsivertinimai; 

4) vertinimo – kai aplanke pristatomi pažangą ar galutinius rezultatus parodantys 

darbai. 

Šis metodas nėra mūsų dienų išradimas, nes ši sąvoka jau seniai gyvuoja kitose, ne tik su 

švietimo sistemomis susijusiose sferose. Tiksliau tariant, tai yra vertinimo metodas. Jo 

pagrindas yra informacijos ir įrodymų rinkinys, kuris turi būti asmens žinių, įgūdžių, 

gebėjimų ir kompetencijų atspindys. Mokymosi pasiekimų aplanko idėja arba portfolio 

metodologija atėjo į mokyklas ir švietimo sistemą praėjusio amžiaus aštuntajame 

dešimtmetyje, pirmiausia Didžiojoje Britanijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Iš pat pradžių 

pasiekimų aplankas, kaip vertinimo metodas, buvo naudojamas daugiau įsivertinant 

gimtosios ir / ar užsienio kalbų žinias ir mokėjimus, tačiau vėliau pasiekimų aplanko 

principais pagrįstas mąstymas ėmė plisti viso pasaulio mokyklose ir aukštosiose mokymo 

įstaigose. Daugelis švietėjų yra pateikę savo pasiekimų aplanko apibrėžimą, pvz.  Europos 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo priemonių apraše (European Inventory 

on Validation of Non-Formal and Informal Learning, 2007) porfolio 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 „sistemingos 

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

darbo aplinkoje, įrodymų rinkinys, paremtas savianalize. Jame parodyti asmeniniai 

mokymosi ir tobulėjimo poreikiai“ (p.142). Fokienė ir kt. (2010) mokymosi pasiekimų 
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aplanką apibrėžia kaip apmąstymų ir (popierinių bei skaitmeninių) įrodymų apie 

ankstesniojo mokymosi patirtis ir pasiekimus rinkinį. Autorių nuomone, mokymosi 

pasiekimų metodas padeda atpažinti, organizuoti ir iš naujo panaudoti savo formaliojo, 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, įgytus per tam tikrą laikotarpį, taip pat 

leidžia pasinaudoti surinkta informacija planuojant ir vertinant savo mokymosi pažangą. 

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

koncepcija, mokymo įrodymai, savęs vertinimas. Galima išskirti  kelias esmines šio metodo 

charakteristikas: 

1. Pasiekimų aplanką sudaro kandidato darbų rinkiniai: tam tikras skaičius jo 

atliktų darbų. 

2. Tie rinkiniai nėra atsitiktiniai, jie labiau tiksliniai. Pasiekimų aplanką turi 

sudaryti  kandidato darbų pavyzdžiai, surinkti krūvon tam tikram reikalui.  

3. Pasiekimų aplankas: išsamus dokumentų ir / arba panašių dalykų rinkinys, 

surūšiuotas taip, kad galima būtų perteikti informaciją apie gebėjimus, patirtį 

ar autoriaus poreikį tobulintis, dažniausiai palydimas pasakojamosios dalies. 

Mokymosi pasiekimų aplanko turinys yra lyginamas su nacionaliniais kvalifikacijos 

reikalavimais bei standartais, kurių pagrindu priimamas sprendimas dėl asmens 

kvalifikaciją ar kompetenciją patvirtinančio pažymėjimo suteikimo.  Pažymėtina, kad 

mokymosi pasiekimų aplanko vertę atspindi ne tik realus jo turinys, bet ir principinė 

medžiagos, talpinamos į aplanką, atranka, jos parengimas ir mokėjimas atitinkamai pateikti. 

Mokymosi pasiekimų aplanko turinio kokybę lemia ir tai, kokios pagalbos sulauks 

vertinamasis iš pasiekimų vertinimą organizuojančios institucijos, ar jam yra/bus suteiktos 

kokybiškos konsultacijos, kaip mokymosi pasiekimųaplanke sutalpinti kuo daugiau 

objektyvių ir asmens kompetencijas atspindinčių duomenų.  

Taikant pasiekimų aplanko metodą, vertinama ir pripažįstama (arba vertinama ir 

nepripažįstama) turima kandidato kompetencija, kai: 

 pateikiamas asmens veiklos faktas; 

 pateikiamas įrodymas.  

Įrodymai gali būti tiesioginiai ir netiesioginiai. Tiesioginiai įrodymai – tai projektų 

ataskaitos, laiškai, pristatymų vaizdo medžiaga, duomenų ir veiklos analizė, susirinkimų 

vaizdo (garso) įrašų medžiaga, kompiuterinės programos, publikuoti straipsniai ir pan. 

Netiesioginiai įrodymai – tai liudininkų parodymai, susirinkimų protokolai ir pan.  

Aplanko struktūra gali būti įvairi. Pavyzdžiui, jis gali turėti tokias dalis: 

1) titulinį lapą, kuriame nurodomas kandidato vardas, pavardė, adresas; 

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

3) kandidato CV (rekomenduojama Europass CV forma); 

4) kandidato pasiekimų įrodymus; 

5) kandidato atliktą patirties rezultatų ir turimų kompetencijų savianalizę. 
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Kandidatas gali pateikti informaciją apie savo neformaliojo švietimo sistemoje įgytus 

mokymosi pasiekimus pagal 1 lentelėje pateiktą schemą. 

1 lentelė. Schema, kuria remdamasis kandidatas gali pateikti informaciją apie save 

Prašymo blokas  Pateikiami įrodymai  Papildoma informacija  

Prašymas pripažinti 

pasiekimus  

  

Pateikiamos informacijos 

tikrumo deklaracija  

Įrodymų matrica  

Kontaktinė informacija  Aiškūs ir suprantami turimų 

pasiekimų įrodymai  

 

   

 

Taupydami savo ir vertintojų laiką, kandidatai privalo tinkamai parengti visą kompetencijų 

Taupydami savo ir vertintojų laiką, kandidatai privalo tinkamai parengti visą kompetencijų 

aplanką. Konsultantai turėtų akcentuoti keletą svarbių dalykų:  

  • duomenis reikia parengti kompiuteriu;  

 • visos mokymosi pasiekimo aplanko dalys turėtų būti parengtos išsamiai ir aiškiai 

atskirtos; 

• pageidautina, kad mokymosi pasiekimų aplankas būtų įdėtas į segtuvą su žiedais, 

kurie leidžia laisvai vartyti puslapius ir juos papildyti atskiromis dalimis;  

• pageidautina, kad kandidatas nenaudotų įmaučių atskiroms dalims – tai turėtų būti 

vientisas, lengvai skaitomas ir analizuojamas segtuvas (įmautes galima naudoti nebent 

atskiriems lapams, svarbiems dokumentams);  

• kad vertintojams būtų patogiau analizuoti, žymėtis pastabas ir nuspręsti, ar kandidato 

aplanke yra pakankamai dokumentų, pagrindžiančių įskaitomo dalyko kompetencijas, 

siūloma mokymosi pasiekimų aplanką pateikti spausdintą, pageidautina A4 formato 

segtuve. 

Jei aplankas pateikiamas elektroniniu formatu, jis vadinamas elektroniniu arba skaitmeniniu 

pasiekimų aplanku (e–portfolio). Elektroninis pasiekimų aplankas – tinkle realizuota 

informacijos valdymo sistema, naudojanti elektronines priemones ir paslaugas: 

besimokantysis konstruoja skaitmeninį aplanką, kuriame yra svarbiausi pasiekimai, 

įrodantys jo kompetenciją. Elektroninius pasiekimų aplankus gali sudaryti įdėtas tekstas, 

elektroniniai aplankai, paveikslėliai, multimedija, tinklaraščio nuorodos ir t. t. Elektroninis 

aplankas demonstruoja naudotojo gebėjimus ir yra puiki terpė saviraiškai; be to, jei jis yra 

tinkle, gali būti dinamiškai keičiamas laikui bėgant. Kai kurie pasiekimų aplankai prieinami 

visuomenei, todėl tas pats pasiekimų aplankas gali būti panaudotas ir ateityje, įgyvendinant 

kitus tikslus.  
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Skaitmeniniai pasiekimų aplankai nuo paprastų labiausiai skiriasi savo paprastumu ir 

patogumu bei galimybių įvairove. Verta pažymėti, kad skaitmeniniai aplankai pasižymi ir 

tokiais metodiniais privalumais, kaip kaupiamos informacijos integralumas, didesnės 

bendravimo ir apmąstymų galimybės ir pan. Pavyzdžiui, savo skaitmeniniame aplanke 

kandidatas gali leisti įrašyti pastabas bei komentarus ne tik vertintojui, bet ir kitiems 

vertinimo procedūros dalyviams. Aplanke jis gali kaupti konsultantų pasiūlytas nuorodas į 

išorinius, kad ir labai didelės apimties šaltinius bei kitą jam svarbią informaciją. Be to, į 

savo asmeninį aplanką jis gali įsidėti ne tik savo darbus, bet ir grupinių projektų kopijas, 

kartu papildyti jas tik jam vienam svarbiomis pastabomis bei grupinio darbo metu 

išgirstomis mintimis. Tai palengvina darbą ir konsultantui, nes jis gali virtualiai konsultuoti 

kandidatą, greitai pateikti atsiliepimus, pastabas ar rekomendacijas. 

Nesvarbu, kokią pasiekimų aplanko versiją bepasirinktume, jo išskirtinis požymis yra 

kandidato savianalizė, apsvarstant savo patirtį. Būdingi pasiekimų aplanko kūrimo procesai 

yra kaupimas, atrinkimas ir refleksija. Jei aplankas kaip priemonė neskatina atrankos ir 

refleksijos, jis tampa paprasčiausiu dokumentų rinkiniu. Gerai parengtas pasiekimų 

aplankas pasitarnaus ne tik parodant savininko reprezentacinį įvaizdį tam tikroje laiko 

atkarpoje, bet ir atspindint asmeninio bei profesinio tobulėjimo procesą per kelerius metų. 

Toks pasiekimų aplankas, be jokios abejonės, suteiks papildomos vertės mokymosi 

procesui ir vertinimo procedūroms, kaip sudėtinei proceso daliai.  

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

pasiekimų aplanko tikrinimo lentelė (žr. 2 lentelę).  

2 lentelė. Mokymosi pasiekimų aplanko tikrinimo lentelė 

 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 

aprašas 

  

 Trumpas pateikiamų įrodymų aprašas su reikiamais 

paaiškinimais  

  

 Aiškūs turimų pasiekimų įrodymai pagal sritį, kurioje 

siekiama pripažinimo  

  

 Patvirtintos dokumentų, kuriais pagrindžiami įrodymai, 

kopijos  
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KONSULTAVIMAS 

Konsultavimas, kaip pagalbos vertinamajam procesas, yra reikšmingas pradiniame 

vertinimo proceso etape. Konsultantui svarbu informuoti žmogų apie vertinimo procedūros 

eigą, padėti parengti dokumentus, reikalingus kompetencijų vertinimui, pamokyti 

konsultuojamąjį pasinaudoti ir pasitikėti savo jėgomis bei turimais ištekliais. Konsultantui 

svarbu išsiaiškinti vertinamojo siekius mokytis ir identifikuoti aktualiausius jo poreikius. 

Reikėtų pažymėti, kad konsultantas nėra ekspertas, kuris pateikia teisingą atsakymą ar 

sprendimą. Konsultantas turėtų taip organizuoti konsultavimo procesą, kad sudarytų 

sąlygas asmeniui sėkmingai mokytis ir tobulėti. Konsultavimo procesas – tai dialogas, 

kuriame žmogus, padedamas konsultanto, pats atranda mokymosi tikslus ir būdus bei 

numato jų siekimo priemones. Konsultavimo, kaip pradinio asmens pasiekimų vertinimo 

etapo, tikslas – suteikti informacijos apie vertinimo procedūrą ir padėti pasirengti 

pasiekimų vertinimui.  

Pagrindinė konsultanto naudojama metodika – konsultuojamojo palaikymas, motyvavimas 

ir tinkamos vertinimo strategijos pasirinkimas. Konsultanto skatinimas ir parama turi būti 

nukreipti į asmens, kuriam teikiama pagalba, veiklos tikslus. Konsultavimas apibrėžiamas 

kaip nepriklausomo patarimo suteikimas ir pagalba asmeniui, įgalinant jį panaudoti savo 

gebėjimus tam tikrai problemai spręsti. Dažniausiai konsultavimas apima problemų ir / ar 

požiūrių identifikavimą ir nagrinėjimą, atitinkamos veiklos problemai spręsti 

rekomendavimą ir pagalbą įgyvendinant duotas rekomendacijas. Vertinant kompetencijas 

pagal aplanką, gali kilti klausimų, kuriems spręsti yra rengiamos konsultacijos. Per jas 

pateikiami klausimai, aiškinamasi, ar yra kokių naujų kompetencijų įrodymų, ar tinkamai 

suprasti pateiktieji, ar kandidatas sutinka su pirminiu vertinimu. Informacija fiksuojama 

patikslinimo konsultacijų lentelėje (žr. 3 lentelę). Kandidatas turėtų išsakyti sutikimą 

vadovautis rekomenduojama konsultavimo forma ir pasirašyti konsultavimo lapą. 

3 lentelė. Konsultavimo lapas* 

Papildomi klausimai Kandidato vardas, pavardė 

1. 1 atsakymas 

2. 2 atsakymas 

3.  

  

Išvada dėl tolesnio vertinimo 

arba vertinimo nutraukimo 

 

*lentelė yra rekomendacinio pobūdžio, todėl galima taikyti ir kitokią  

 

Vertintojas (vertintojai)____________________________________________________ 

Kandidatas – sutinku, nesutinku (pabraukti)  

Parašas 
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STUDIJŲ PROGRAMOS AR JOS DALIES SĄSAJŲ SU PATEIKIAMOMIS 

VERTINTI KOMPETENCIJOMIS SUDARYMAS 

Pagal sutartą „Tuning“ projekto apibrėžimą, kompetencija yra žmogaus savybė, tuo tarpu 

siekiamus studijų rezultatai nustato institucija, t. y. formuluoja dėstytojai. Todėl šiuo 

požiūriu kompetencijos ir siekiami rezultatai yra susiję. Studijų rezultatai parodo 

kompetencijos lygį. Kompetencija gali būti plėtojama ne viename studijų dalyke, ne vienus 

metus, ne vienoje studijų pakopoje. Formuluojant kompetencijas svarbu parodyti skirtingą 

kompetencijos lygį, kurį ketinama ugdyti. Pavyzdžiui, tiriamojo darbo kompetencija gali 

būti plėtojama įvairiuose dalykuose visą studijų laikotarpį: pirmaisiais metais iš studento 

tikimasi demonstruoti gebėjimą rinkti duomenis, juos apdoroti, o paskutiniaisiais – gebėti 

atlikti tyrimą ir interpretuoti rezultatus. Studijų rezultatus formuluoja kolegijos dėstytojai 

kartu su vidiniais ir išoriniais socialiniais dalininkais, atsižvelgdami į Dublino aprašus, 

kurie apibrėžia penkis deskriptorius, implikuojančius ir vertybinį bei etinį studijų krypties 

pagrindą: 1) žinios ir supratimas, 2) žinių ir supratimo taikymas, 3) sprendimų priėmimas, 

4) bendravimas, 5) gebėjimas mokytis. 

Kandidato neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų išreiškimas ir įforminimas galimas, kai 

aiškiai suformuluoti studijų programos studijų rezultatai. SIS studijų programai 

suformuluotos 7 kompetencijos / studijų rezultatai. Labai dažnai viena kompetencija / 

studijų rezultatas siejasi su keliais arba net visais studijų programos dalykais. SIS studijų 

programos rezultatų ir dalykų sąsajos pateiktos 4 lentelėje.  

Studijų dalykui paprastai skiriami 2 – 5 studijų rezultatai. Siekiant sukurti metodiką, skirtą 

įvertinti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas, remiantis AK SIS 

profesinio bakalauro studijų programos dėstomų dalykų aprašu, sudarytas studijų 

programos dalykų ugdomų rezultatų sąrašas, kurio fragmentas pateiktas 2 priede. SIS 

studijų programos dalykų studijų rezultatų sąrašas padeda geriau įvertinti, kokie 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgyti mokymosi pasiekimai gali būti vertinami ir 

įskaitomi siekiant įskaityti pasirinktą studijų rezultatą ar jo dalį.Tam pačiam tikslui 

pateikiame 4 lentelę. 
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4 lentelė. SIS studijų programos rezultatų, tikslų ir dalykų sąsajos 
S
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1   x  x x    x  x x   x x x  x x x x x   

2   x x x x    x  x x    x x  x x x x   x 

3            x  x   x x  x x x x x   

4             x x  x x x x   x x  x x 

5 x x x x   x x       x           x 

6 x x    x x x x     x x    x x     x x 

7 x x x x x  x x      x x   x x       x 

 

* Studijų rezultatai pateikiami skyrelyje „Statinių inžinerinių sistemų  studijų programos 

aprašas“. 
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4 lentelės tęsinys 
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3 kursas 
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5 semestras 6 semestras 
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V
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ų
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  P
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as

 

B
ai

g
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ra
k

ti
k

a 

 B
ai

g
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m
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is
 d
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b

as
 

 
1    x         x 22 

2   x    x     x x 16 

3   x x x x   x x x x x 11 

4   x x   x x    x x 16 

5       x    x x x 9 

6 x x     x x   x x x 9 

7     x x x  x x  x x 14 

       

Bendrieji koleginių studijų dalykai  Studijų krypties dalykai 

 Bendrieji koleginių studijų dalykai  Privalomieji dalykai 

    Praktikos 

 Pasirenkamieji dalykai    

 Alternatyvūs dalykai 1    

 Alternatyvūs dalykai 2   
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Kiekvieno SIS studijų programos dalyko ugdomų studijų dalykų rezultatų ir studijuojamų 

temų sąrašas padeda geriau įvertinti, kokios neformaliai ir savaiminiu būdu įgytos 

kompetencijos gali būti vertinamos ir įskaitomos SIS studijų programos dalyko rėmuose. 

Pagal pateiktus kandidato įgytų kompetencijų įrodymus, taikant įvairius vertinimo metodus, 

nustatoma neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų ir studijų 

programos dalykų studijų rezultatų atitiktis bei šios atitikties apimtis (t. y. kokios kandidato 

žinios, supratimas, bendrieji ir specialieji gebėjimai bus vertinami). Vertinant 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas naudinga žinoti, kokias 

kompetencijas kandidatas yra įgijęs pagal studijuojamo dalyko temas (žr. 5 lentelę).  

5 lentelė. Kandidatų kompetencijų vertinimas studijų dalyko lygmeniu 

Data Kandidato vardas, pavardė 

 

Eil. 
Nr. 

Studijų dalykas ( n kreditų ) 

Dalyko 
temos 

Dalyko 
rezultatai 

Kompetencijos 
įrodymai 

Vertinama 

pažymiu, kai 

įrodymų yra 

daugiau kaip 50 
proc. 

Papildomos 
studijos 

1 A A1    

A2   

2 B B1    

B2   

3 C C1    

C2   

4 D D1    

D2   

 Suteikiamas kreditas: 

*lentelė yra rekomendacinio pobūdžio, todėl galima taikyti ir kitokią  

 

Siekiant sukurti neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo metodiką SIS 

studijų programos dalykų ugdomoms kompetencijoms įrodyti, galima išskirti labiausiai 

konkrečiai kompetencijai tinkamą įrodymą, pavyzdžiui, testo laikymą, praktinės užduoties 

atlikimą, savarankiškai atliekamą darbą (projektą, esė) ir pan. 3 priede pateikiama keletas 

dalyko vertinimo pavyzdžių.  

Siekiant įvertinti, kaip konkretaus SIS studijų programos dalyko studijų rezultatai atitinka 

SIS studijų programos rezultatus, sudarytas dalykų studijų rezultatų atitikties programos 

studijų rezultatams sąvadas (4 priede pateikiamas trumpas fragmentas iš bendro sąvado). 

Sąvade pateikiamos SIS studijų programos dalykų temos, studijų rezultatai, užtikrinantys 

programos studijų rezultatų pasiekimą bei galintys būti įskaityti kaip savaiminiu ir 

neformaliuoju būdu įgyti mokymosi pasiekimai.  
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VERTINIMO METODŲ IR KRITERIJŲ PARINKIMAS 

Nesvarbu, koks vertinimo tikslas ir kokio pobūdžio vertinimas bus vykdomas, jam reikia 

pasiruošti, t. y.numatyti jo žingsnius, metodus, parengti vertinimo užduotis. Galvojant apie 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą, tenka prisiminti pagrindinius 

loginius ir nuoseklius vertinimo metodus ir užduočių parinkimo žingsnius, kurie taikomi 

formaliojo švietimo sistemoje. Formaliojo profesinio mokymo ar studijų procesas, kurio 

tam tikri etapai (moduliai, kursai) užbaigiami vertinimu, yra projektuojamas laikantis tam 

tikros logikos. Studijų programose apibrėžiamos profesinės veiklos sritys, išskiriamos 

veiklai atlikti reikalingos kompetencijos, numatomi mokymo / studijų tikslai, vertinimo 

kriterijai bei vertinimo užduotys. 4 pirmieji parametrai paprastai nurodomi profesiniuose 

standartuose, kurie apibrėžia reikalavimus vienai ar kitai kvalifikacijai. Mokymosi 

pasiekimų vertinimas – procesas, kuriame taikant įvairius metodus ir procesus vertinamos 

asmens žinios, įgūdžiai, kompetencijos, požiūriai, vertybinės nuostatos ir kt. Marzano 

(2005, p.20), remdamasis Bloom (1956), pažymi, kad „vertinimas – tai nuomonės apie 

žinių vertingumą susidarymas“. Tai kriterijų, standartų taikymas, kuriuo siekiama 

kiekybinių arba kokybinių išvadų, reiškiančių įvertinimą. Įvertinimas nusako sprendimų 

priėmimą, skiriamąją vertę arba sprendimą apie skirtingumą. Jis siejamas su terminu 

vertybė, vertė žymi ir tam tikros vertės priskyrimą arba sprendimo priėmimą. Taigi 

įvertinimas – sprendimo apie vertę priėmimas, pagrįstas susisteminta informacija, siekiant 

pagerinti atliekamą veiklą, mūsų atveju – asmens mokymąsi, tiek formalųjį, tiek 

neformalųjį. Laužackas savo veikaluose teigia, kad įvertinimas – tai vertinimo rezultatas, 

kuris mokymo ir mokymosi procese gali būti fiksuojamas įvairiais būdais – pažymio 

parašymu, kompetencijos ar kvalifikacijos pripažinimu, išduodant pažymėjimą ar diplomą 

ir t. t. Aptariant vertinimo vietą mokymo ir mokymosi procese, galima pastebėti, kad jis 

gali turėti labai skirtingus tikslus ir paskirtį. Formaliojo mokymosi kontekste vertinimas yra 

integruota ir nuolatos planuojama mokymo ir mokymosi proceso dalis. Kalbant apie 

neformalųjį ir savaiminį mokymąsi, reikėtu įvertinti ir tokio mokymosi būdų specifiškumą. 

Neformaliajam ir savaiminiam mokymuisi būdinga veikla, susijusi su asmeniniais interesais 

ir poreikiais, kurie dažniausiai atsiranda dirbant. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pripažinimas ypač reikšmingas ilgą laiką esantiems be darbo, nekvalifikuotiems, vienišiems 

tėvams, etninių mažumų grupėms, asmenims, kurie priklauso socialinės atskirties grupėms. 

Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų pasiekimų vertinimas nėra taip nuosekliai 

planuojamas, kaip formaliojo mokymosi metu, nors abiem atvejais vertinimo tikslai turi 

būti aiškiai apibrėžti – t. y., svarbu nusakyti, ko tikimasi vertinant, kas bus vertinama.  

Metodas apibrėžiamas kaip sąmoningai pasirinktas veikimo būdas užsibrėžtam tikslui 

pasiekti. Taip pat kai kuriuose teoriniuose šaltiniuose teigiama, kad metodas – tai tikslinių 

veiksmų ir priemonių visuma. Taigi, mokymosi pasiekimų vertinimo metodas – tai veikimo 

būdas arba tikslinių priemonių ir veiksmų visuma mokymosi pasiekimams nustatyti.  

Mokymosi pasiekimams vertinti taikomi įvairus metodai. Neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pasiekimų vertinimo praktikoje, siekiant atskleisti visapusišką asmens 

mokymosi pasiekimų paveikslą, vertinimo metodai yra kombinuojami tarpusavyje ir / arba 

pateikiamos integruotos užduotys. Tačiau tai, kad neformalusis ir savaiminis mokymasis 

nėra sistemiškas mokymasis, o yra nulemtas profesinės veiklos, veiklos šeimoje ir / ar 

laisvalaikio, skatina taikyti arba kombinuoti vertinimo metodus, kurie leistų geriausiai 
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nustatyti tokiu būdu įgytus mokymosi pasiekimus. Vertinant neformalųjį ir savaiminį 

mokymąsi, taikomi metodai ir priemonės, kurie padeda nustatyti: 

 akivaizdžius ir turimus mokymosi pasiekimus (faktines kompetencijas); 

 mokymosi pasiekimus, įgytus mokantis neformaliai ir savaiminiu būdu; 

 numanomus mokymosi pasiekimus, atsiskleidžiančius tik konsultavimo ar 

vertinimo procese. 

Dažniausiai mokymosi pasiekimams vertinti taikomi šie metodai: pokalbis (interviu), 

testavimas, veiklos vertinimas darbo vietoje, stebėjimas, savianalizė. Kokiu vertinimo 

metodus taikyti konkrečiu atveju, sprendžia vertintojas / –ai.  

Pokalbis – tai 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 

planuoti. Šio metodo esmė – naudojant klausinėjimo techniką ir dialogo kūrimo įgūdžius, 

atskleisti kandidato kompetencijų įrodymus. 

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 ne, 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, gebėjimus, kompetencijas). Užduoties 

atlikimo rezultatas leidžia nustatyti, ką kandidatas žino ir geba.  

Vertinimo darbo vietoje tikslas – nustatyti, ar asmuo turi pasirinktai profesijai reikalingų 

kompetencijų. Praktinis testavimas dažniausiai vyksta darbo vietoje arba vertinimą 

vykdančioje institucijoje, kurioje sukurta darbo vietai artima aplinka. 

Stebėjimo tikslas – papildyti turimą informaciją apie asmens mokymosi pasiekimus 

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

vertinant asmens praktinius įgūdžius.  

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. 

Kadangi kiekvienu atveju mokymosi 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 6 lentelėje. 
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6 lentelė. Vertinimo balų lentelė 

Balai  Duomenų išsamumas   Pagrindimas  

0–3 balai 
Nėra turimos 

kompetencijos įrodymų  

Įrodymų nepateikta arba jie neatitinka studijų 

rezultato, pagrindimas nepateiktas arba 

nereflektuojamas. 

4–6 balai 
Silpni įgytos 

kompetencijos 

įrodymai  

Įrodymai nepakankami arba pateikiami netvarkingai, 

yra klaidų ir neatitikimų, pagrindimas nepakankamas, 

turimos kompetencijos refleksija silpna.  

7–8 balai  

Adekvatūs 

kompetencijos 

įrodymai  

Įrodymai pateikiami tvarkingai, be klaidų ir 

neatitikimų, bet įrodymų informacija apima tik 

bazinius kompetencijos reikalavimus, pateikiamiems 

įrodymams trūksta išsamumo ir sistemiškumo. 

9–10 balų  

Stiprūs turimos 

kompetencijos 

įrodymai  

Įrodymai pateikiami tvarkingai, nuodugniai parodo 

turimų kompetencijų ryšį su studijų rezultatais, 

pasižymi integralumu ir sistemiškumu. Visi 

pateikiami įrodymai išsamūs ir pagrįsti faktais.  

*lentelė yra rekomendacinio pobūdžio, todėl galima taikyti ir kitokią  

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;  

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

kitų – adekvatūs;  

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

adekvatūs;  

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

vieno rezultato iš likusiųjų įrodymai – adekvatūs;  

 patenkinamai – kai 10–12 studijų dalykų rezultatų įrodymai yra 

adekvatūs;  

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

Tam tikrais atvejais arba kandidatui prašant, galima duoti praktinių užduočių. Užduotimis 

turėtų būti siekiama gauti papildomos informacijos apie kandidato gebėjimus. Praktinės 

užduoties įvykdymo rezultatai gali papildyti vertinimo rezultatus. Tokiu atveju vertinimai 

gali būti koreguojami.. 
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7 lentelė. Praktinio kompetencijų patikrinimo lentelė* 

Užduoties pavadinimas Kandidato vardas, pavardė 

Užduoties įvertinimas (balai ar 

kiti įvertinimai pagal dalyko 

reikalavimus) 

Pademonstruoti gebėjimai, 

žinios, nuostatos 

1.   

2.   

3.   

   
Išvada dėl tolesnio 

vertinimo arba vertinimo 

nutraukimo 

 

*lentelė yra rekomendacinio pobūdžio, todėl galima taikyti ir kitokią  

Vertintojas (vertintojai)______________________________________________________ 

Data______________ 

 

Kilus neaiškumų ir neradus atsakymų per konsultaciją, tikslinga kreiptis į trečiuosius 

asmenis, kurie galėtų patvirtinti kandidato teiginius ar suteikti papildomos informacijos. 

Kreipimosi į trečiuosius asmenis tikslas turėtų būti praplėsti kandidato įrodymų turinį, 

patikslinti įrašus arba gauti naujų įrodymų, kuriuos praleido pats kandidatas. Šiuo atveju 

pildoma lentelė pagal Alytaus kolegijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 

mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašo 12 priedą.  
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BAIGIAMASIS ĮVERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS 

Šis pripažinimo etapas yra sudėtingiausias, nes reikia atlikti keletą veiksmų ir jie turi būti 

tikslūs, 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.  

 

8 lentelė. Neformaliojo švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 

pripažinimas 

Kandidato vardas, 

pavardė  

 

Data 

Eil. 

Nr. 

Studijų 

dalykai  

Dalyko 

kreditai* 

Vertinant suteikta 

kreditų įrodymams* 

Įrodymų įvertinimas balais 

  3 2 8 (gerai) 

     

Suma     

Pastaba – sumuojamos tik žvaigždute pažymėtos skiltys. (Lentelė yra rekomendacinio 

pobūdžio, todėl galima taikyti ir kitokią.) 

 

Pareigos, vardas, pavardė__________________________________________________  

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo komiteto pirmininkas 

 

Vėliau pildoma galutinė ataskaita apie vertinimą: Alytaus kolegijos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašo 11 priedas. 

 



25 

 

VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO REFLEKSIJA 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo praktikoje refleksiją laikome ir 

būdu, ir metodu, kuris gali būti naudojamas ir kaip vertinimo metodas jį taikant kartu su 

savianalize. Refleksija reiškia gilų susimąstymą, samprotavimą, pagrįstą ko nors analize. 

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

Nepriklausomai nuo to, kokios formalios žinios bus suteiktos mokymosi procese, asmuo 

formuoja savitą reiškinio ar veiklos supratimą, t. y. kuria savo teorijas. Minimos dvi 

teorijos – idėjinė ir naudojamoji. Idėjinė teorija yra tokia, kurią asmuo pripažįsta, suvokia ir 

įsipareigoja laikytis savo veikloje. Ji gali sutapti arba nesutapti su naudojamąja teorija, apie 

kurios egzistavimą sprendžiama iš realių žmogaus atliekamų veiksmų. Tam, kad asmuo 

identifikuotų savo naudojamąją teoriją, ją derindamas su idėjine, reikia nuolat apmastyti 

savo veiklą – kalbėtis ir sistemiškai aiškinti savo atliktus veiksmus, siekiant geriau 

projektuoti savo tolimesnius veiksmus. Kadangi kritiškas pažvelgimas į savo veiklą, atliktą 

darbą, jo įvertinimas, stipriųjų ir silpnųjų jo pusių identifikavimas įmanomas refleksyviai 

mąstant, galima teigti, kad refleksija yra mokymosi iš patirties sąlyga. 

Vertindamas neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus, vertintojas gali lanksčiau 

naudotis ugdomojo vertinimo metodais. Vertintojui tuomet būdinga patariančio asmens 

funkcija, o vertinamasis gali mokytis ir tobulinti savęs vertinimo įgūdžius. Vertinimui yra 

svarbus asmens pasitikėjimas vertintojų sprendimu. Tačiau vertinti ir priimti teisingą 

sprendimą, kuris gali turėti įtakos dirbančiojo asmeninei ir profesinei kaitai, nėra lengva, 

ypač jei grupėje dirba keli vertintojai. 

Pagal Alytaus kolegijos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 

mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašo baigiamųjų 

nuostatų skyriaus 17, 18 ir 19 punktus, jei kandidatas nesutinka su sprendimu dėl mokymosi 

pasiekimų vertinimo ir kompetencijos(-ų) pripažinimo, jis turi teisę per 20 dienų nuo 

atsakymo gavimo dienos pateikti apeliaciją Alytaus kolegijos direktoriui. Apeliacijoms dėl 

mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijos(-ų) pripažinimo nagrinėti direktorius 

sudaro apeliacinę komisiją, kuri gautą skundą išnagrinėja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 

dienų ir pateikia raštišką atsakymą skundą padavusiam asmeniui. 
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1 priedas  

PATVIRTINTA 

Alytaus kolegijos  

akademinės tarybos  

2012-11-22 protokolu 

Nr. V3-62 

 

ALYTAUS KOLEGIJOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO 

SISTEMOJE ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR 

KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų (toliau – 

pasiekimų) vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarkos (toliau – tvarka) 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“ (2003-06-17, Nr. IX-

1630; aktuali redakcija 2010-01-21) ir 39 str. 1 punktu, teigiančiu, 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“, ir 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. Tvarkos aprašas taikomas asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą patvirtinantį 

dokumentą, kurie pageidauja, kad jų mokymosi pasiekimai būtų įvertinti ir pripažinti 

studijų rezultatais. 

3. Tvarkos aprašas taikomas ir asmenims (kandidatams), studijuojantiems pagal 

formalią koleginių studijų programą, bet siekiantiems neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi ar savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo, kompetencijų 

pripažinimo ir kompetencijų formalizavimo, asmenims (kandidatams), nestudijuojantiems 

pagal koleginių studijų programą, taip pat asmenims (kandidatams): 

3.1. turintiems vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantiems įsivertinti neformaliuoju, 

savaiminiu ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas; 

3.2. pareiškusiems ketinimą dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje, siekiant įgyti aukštojo mokslo 

kvalifikaciją; 

3.3. siekiantiems neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 

oficialaus patvirtinimo dokumentu, turint tikslą padidinti savo galimybes darbo rinkoje; 
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3.4. neturintiems aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba; 

3.5. turintiems aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantiems ne pagal suteiktą kvalifikaciją. 

4. Bet kuris aukščiau minėtas asmuo (kandidatas) turi teisę pretenduoti į vertinimą ir 

pripažinimą jo mokymosi pasiekimų, kurie buvo įgyti: 

4.1. profesinėje veikloje, 

4.2. savanoriškoje veikloje, 

4.3. kursų, seminarų, stažuočių, projektų ir kt. vykdymo metu, 

4.4. laisvalaikiu. 

5. Tarp kandidato ir kolegijos sudaroma sutartis, kurioje apibrėžiami abiejų šalių 

finansiniai įsipareigojimai ir kiti santykiai (1.5 priedas).  

 

II. BENDRI NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO 

PRINCIPAI  

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

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos būtų vertinamos ir pripažįstamos 

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

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

7. Lankstumo principas. Taikoma vertinimo metodika leidžia įvertinti kandidato 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas neatsižvelgiant į tai, kur 

ir kaip jos buvo įgyjamos, 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. 

8. 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 suteikiama galimybė teikti apeliaciją. 

9. Prilyginamumo principas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos 

kompetencijos vertinamos pagal atitinkamoje studijų programoje aprašytas studento 

turimas žinias ir gebėjimus jam baigus mokymosi dalyką, modulį, programą (toliau – 

studijų rezultatai). 

10. 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 
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kvalifikaciją, sąmoningai planuoja tolesnes studijas aukštojoje mokykloje. 

 

III. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO 

PROCEDŪROS ORGANIZAVIMAS  

11. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo 

ir kompetencijų pripažinimo procedūrą Alytaus kolegijoje koordinuoja Kompetencijų ir 

mokslo taikomosios veiklos centras (toliau – Centras). 

11.1. Centras parengia AK studijų programų mokymosi pasiekimų aplankus ir kitus 

šiai procedūrai reikalingus dokumentus, jeigu jų reikia: sutartį (1.5 priedas), profesinio 

pokalbio formą (1.7 priedas), veiklos liudininkų parodymų formą (1.11 priedas) ir kitus. 

11.2. Centras teikia kandidatui pirminę informaciją apie neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo ar 

pripažinimo studijų rezultatais procedūros organizavimą ir eigą Alytaus kolegijoje. 

11.3. Centras rengia direktoriaus įsakymą procedūrai vykdyti pagal siūlomų vertinti 

kompetencijų sąrašą (1.6 priedas). 

11.4. Kandidatas pateikia Centrui: 

11.4.1.  užpildytą kandidato anketą
2
 (1.2 priedas) arba tik prašymą

3
 (1.1 

priedas) įvertinti jo neformaliojo švietimo būdu įgytus mokymosi 

pasiekimus ir prašymą dėl dalyvavimo neformaliojo ir / ar savaiminio 

ir / ar savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir 

kompetencijų pripažinimo procedūroje (1.4 priedas); 

11.4.2.  gyvenimo aprašymą (pagal Europass formą); 

11.4.3.  vidurinį arba kitokį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas 

ir originalus; 

11.4.4.  įmokos už prašymą dalyvauti procedūroje kvitą; 

11.4.5.  įmokos už mokymosi pasiekimų vertinimo ar kompetencijų 

(kompetencijos) pripažinimą kvitą
4
. 

 

IV. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO 

PROCEDŪROS ETAPAI 

12. Informavimas: 

                                                 
2 Jeigu kandidatas nėra AK studentas 
3 Jeigu kandidatas yra AK studentas 
4Procedūrą finansuoja kandidatas, taip pat gali finansuoti darbdavys, asociacijos, Lietuvos darbo birža 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.  
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12.1. Šis tvarkos aprašas skelbiama viešai AK tinklalapyje.  

12.2. Centras įpareigojamas viešinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo galimybę Alytaus 

kolegijoje ir plėsti Alytaus visuomenės suvokimą apie šią galimybę, pačios procedūros 

organizavimą. 

13. Konsultavimas: 

13.1. Pradinį kandidatų konsultavimą, per kurį jiems teikiama informacija apie visas 

katedros kuruojamas studijų programas, vykdo atitinkamos katedros vedėjas (taikomas 

pokalbio metodas, pildomas 1.7 priedas).  

a) Pradiniam kandidatų konsultavimui skiriama viena akademinė valanda. 

b) Tolesnį kandidatų konsultavimą vykdo katedrų dėstytojai, turintys 

specialų pasirengimą (taikomi mokymosi pasiekimų aplanko, testavimo, stebėjimo, 

savianalizės / refleksijos ir kt. metodai). 

c) Kandidatus konsultuojančiam dėstytojui skiriama iki dvidešimt 

akademinių valandų; kiekvieną konsultavimo valandą jis aprašo stebėjimo formoje (1.7 

priedas). 

13.2. Kandidatų konsultavimas vykdomas kiekvienų akademinių metų pirmąjį 

semestrą.  

13.3. Konsultantai kandidatui pataria, kaip paruošti mokymosi pasiekimų aplanką, 

pasirengti vertinimui ir kt. 

13.4. Atitinkamų studijų programų konsultantai skiriami katedrų vedėjų siūlymu ir 

tvirtinami direktoriaus įsakymu.  

13.5. Kandidatas savo mokymosi pasiekimų aplanką, parengtą per sutartyje nurodytą 

laiką, pateikia vertintojams-ekspertams. 

14. Vertinimas: 

14.1. Vertintojų – ekspertų komisija pagal atitinkamas studijų programas skiriama 

direktoriaus įsakymu. 

14.2. Vertintojų – ekspertų komisija susideda iš ne mažiau kaip trijų vertintojų: 

katedros vedėjo, atitinkamo dalyko dėstytojo, socialinių partnerių atstovo ir kt. 

14.3. Vertintojų – ekspertų komisija analizuoja mokymosi pasiekimų aplanko turinį 

ir įvertina, ar jame pateikti įrodymai pagrindžia kandidato pasiekimus, kurių pagrindu bus 

pripažintos kompetencijos, bei pateikia įvertinimo formą (1.9 priedas)
5
.  

14.4. Vertintojų – ekspertų komisija nustato suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 

kompetencijų ir studijų rezultatų atitiktį bei šios atitikties apimtis. 

                                                 
5
Jeigu reikalingas žinių testavimas, jo rezultatus vertintojų - ekspertų komisija pateikia formoje (1.10 

priedas). 
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14.5. Jei mokymosi pasiekimų aplanke pateikti įrodymai tik iš dalies pagrindžia 

turimas kandidato kompetencijas, vertintojų – ekspertų komisija nusprendžia, kokiais 

vertinimo metodais bus vertinama papildomai ir apie tai informuoja pretendentą skirdama 

papildomą pasiekimų vertinimo datą. 

14.6. Vertintojų – ekspertų komisija per 10 darbo dienų parengia galutinę vertinimo 

ataskaitą (1.11 priedas), kurioje pateikia išvadą – pripažinti arba nepripažinti neformaliojo 

ir / ar savaiminio mokymosi ir / ar savišvietos būdu įgytus mokymosi pasiekimus ir 

kompetencijas. Pripažinimo atveju mokymosi pasiekimų lygis įvertinamas pažymiu 10 balų 

sistemoje. 

14.7. Fakulteto dekanas supažindina kandidatą su komisijos sprendimu ir vertinimo 

rezultatais. 

15. Sprendimo priėmimas: 

15.1. Įskaitymas: 

15.1.1.  neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi 

pasiekimų įskaitymas vyksta pagal studijas reglamentuojančius LR 

švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei šį tvarkos aprašą; 

15.1.2.  Alytaus kolegijos studento laisvai pasirenkami dalykai įskaitomi be 

apribojimų; 

15.1.3.  studijų kreditų, suteiktų už kandidato neformaliojo ir / ar 

savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgytas kompetencijas, gali 

būti ne daugiau negu 75 procentai visos ketinamos studijuoti ar 

studijuojamos studijų programos apimties; 

15.1.4.  Alytaus kolegijos studijų programų baigiamasis darbas 

neįskaitomas; 

15.1.5.  katedros vedėjas parengia įskaitymo dokumentą – formą (1.12 

priedas) arba Alytaus kolegijos nustatytos formos studijų pažymėjimą; 

15.1.6.  pagal kandidato pateiktą prašymą ir patvirtintos neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų 

įskaitymo formos duomenis atitinkamame fakultete parengiami 

dokumentai (įsakymai, individualios studijų programos, pažymos) apie 

įskaitytus dalykus ar modulius. 

15.2. Įforminimas: 

15.2.1. įskaitytų dalykų pavadinimai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai 

įrašomi išduodamo diplomo priedėlyje arba akademinėje pažymoje. 

15.2.2. dalykų pavadinimai, įvertinimai, kiti duomenys, susiję su studijų 

rezultatų įskaitymu, į diplomo priedą (priedėlį) ar akademinę pažymą 

įrašomi lietuvių kalba; 

15.2.3. jei kandidatas nestudijuoja Alytaus kolegijoje, jam išduodamas 
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pažymėjimas, kuriame nurodomos pripažintos kompetencijos; 

15.2.4. visi dokumentai, įrodantys kandidato pasiekimus (mokymosi 

pasiekimų aplankas, protokolai, žinių patikrinimo testai ir kt.) saugomi 

atitinkamo fakulteto dekanate arba perduodami į archyvą.  

15.3. Finansavimas. Už kompetencijų vertinimą, pripažinimą yra imamas nustatyto 

dydžio mokestis, kurį sudaro: 

15.3.1. įmoka už prašymo dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje 

nagrinėjimą, taip pat Alytaus kolegijos pasirengimą vertinimo 

procedūrai; ši įmoka yra ne didesnė nei 1 bazinės socialinės išmokos 

(BSI) dydis; 

15.3.2. įmoka už kompetencijos (kompetencijų) vertinimą, kuri priklauso 

nuo kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos 

kompetencijos (kompetencijų) ir studijų rezultatų atitikties apimties, už 

vieną studijų kreditą taikant įmoką, BSI dydžiu. Ši įmoka neturi būti 

didesnė nei 0,6 BSI. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Jei kandidatas nesutinka su sprendimu dėl mokymosi pasiekimų vertinimo ir 

kompetencijos(-ų) pripažinimo, jis turi teisę per 20 dienų nuo atsakymo gavimo dienos 

pateikti apeliaciją Alytaus kolegijos direktoriui. 

17. Apeliacijoms dėl mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijos(-ų) pripažinimo 

nagrinėti direktorius sudaro apeliacinę komisiją, susidedančią iš 3 narių. 

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

dienų ir pateikia raštišką atsakymą skundą padavusiam asmeniui. 

19. Ši tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos. 

______________________________________ 
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Alytaus kolegijos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašo 

1.1 priedas 

 

 

Alytaus kolegijos direktorei 

Danutei Remeikienei 

 

 

VARDAS, PAVARDĖ ____________________________ 

 _____________________ programa, studijų forma ___________________ 

Adresas, telefono numeris ___________________ 

 

PRAŠYMAS 

(prašymo data) 

(vieta) 

 

Prašau įvertinti neformaliojo mokymosi būdu įgytus mokymosi pasiekimus, pripažinti 

kompetencijas ir nustatyti jų vertę studijų kreditais pagal pateiktus kompetencijų įgijimo 

įrodymus. 

 

(Studento vardas ir pavardė, parašas) 
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Alytaus kolegijos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašo 

1.2 priedas 

 

Kandidato anketa 

 

1. Kandidato vardas ir pavardė 

_________________________________________________________________________ 

2. Kandidato adresas 

_________________________________________________________________________ 

3. Miestas, pašto kodas, valstybė 

_________________________________________________________________________ 

4. Kandidato e. paštas, telefono ir fakso numeriai 

_________________________________________________________________________ 

5. Kandidato darbo situacija (dirbu, nedirbu) 

_________________________________________________________________________ 

6. Kandidato išsilavinimas: 

6.1. datos_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6.2. kvalifikacija ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6.3.Įstaiga, kurioje įgytas išsilavinimas pavadinimas ir tipas 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Darbo patirtis:  

7.1. datos _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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7.2. profesija arba pareigos  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7.3. darbovietės pavadinimas ir adresas  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7.4. pagrindinė kandidato veikla šioje (šiose) darbovietėse 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7.5. pagrindinės darbovietės veiklos šaka ar ūkio šaka 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Institucija ar įstaiga, kuriai pateikiama anketa__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Studijų programa, į kurios kreditus kandidatas pretenduoja ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Kandidato  parašas ___________________________________ 

Data _______________________________________________ 

 

Žyma apie kandidato atitiktį Alytaus kolegijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašo 2, 3, 

4 punktuose nurodytiems reikalavimams: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Fakulteto dekanas  

 

(Data) (Parašas)   (Vardas ir pavardė) 
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Alytaus kolegijos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašo 

1.3 priedas 

 

(VARDAS, PAVARDĖ) 

 

(adresas, tel. Nr. ,el. p. adresas) 

 

Alytaus kolegijos direktorei  

Danutei Remeikienei  

 

PRAŠYMAS DĖL DALYVAVIMO NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO 

SISTEMOJE  ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR 

KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO PROCEDŪROJE 

(prašymo data) 

(vieta) 

 

Prašau leisti dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi 

pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo procedūroje, vertinant ir pripažįstant šias ________ 

_________________________ studijų programos kompetencijas. 

 

Eil. 

Nr. 

Kompetencijų sąrašas Pastabos 

   

   

 

 

Kandidatas _________________                                            ___________________ 

                      (parašas)                                                                 (vardas, pavardė) 
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Alytaus kolegijos 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytų 

mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašo 

1.4 priedas 

ALYTAUS KOLEGIJOS IR NEFORMALIOJO IR / AR SAVAIMINIO IR / AR 

SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR 

KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO SIEKIANČIO KANDIDATO SUTARTIS 

 

20     m. ___________mėn.      d.      Nr. 

 

Alytaus kolegija (toliau – Kolegija), atstovaujama direktorės Danutės Remeikienės, 

veikiančios pagal Alytaus kolegijos statutą, ir kandidatas ............................. 

.................................,.asmens kodas ................................, į neformaliojo ir / ar savaiminio, 

ir / ar savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo 

procedūrą ......................................................fakulteto...............................................studijų 

programos........kurso profesinio bakalauro laipsniui (arba jo daliai) įgyti, vadovaudamiesi 

Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudarome šią sutartį: 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši sutartis sudaroma Kandidato siekiamų neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei 

savišvietos būdu įgytų pasiekimų įvertinimo ir pripažinimo laikotarpiui, joje nustatomos 

sąlygos, forma ir tvarka bei įmokų dydis. 

2. Kandidatas gali siekti neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgytų 

pasiekimų įvertinimo ir pripažinimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijoje registruotus ir Kolegijoje vykdomos ________________________________ 

studijų programos modulius. 

3. Įmokų dydį / kainą nustato kolegija. 

 

II. KOLEGIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI 

4. Kolegija įsipareigoja: 

4.1. Sudaryti Kandidatui sąlygas neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei savišvietos 

būdu įgytų pasiekimų vertinimui bei kompetencijų pripažinimui pagal pasirinktą studijų 

programą; 
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4.2. Užtikrinti vertinimo ir pripažinimo proceso objektyvumą bei nešališkumą; 

4.3. Kandidatui, po vertinimo pageidaujančiam studijuoti Kolegijoje pasirinktoje studijų 

programoje, įskaityti atitinkamus modulius arba jų dalį pagal nustatytą tvarką, remiantis 

vertintojų / ekspertų išvadomis; 

4.4. Kandidatui, po vertinimo nepageidaujančiam studijuoti Kolegijoje pasirinktoje studijų 

programoje, išduoti pažymėjimą, patvirtinantį pripažintas kompetencijas ir jų prilyginimą 

studijų dalykų rezultatams. 

III. KANDIDATO ĮSIPAREIGOJIMAI 

5. Kandidatas įsipareigoja: 

5.1. Laikytis Kolegijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi 

pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarkos; 

5.2. Laiku mokėti Kolegijos nustatytas įmokas; 

5.3. Vykdyti kitus Kolegijos vidaus tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus 

įsipareigojimus. 

 

IV. MOKĖJIMAS UŽ VERTINIMĄ IR PRIPAŽINIMĄ 

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

procedūras. 

7. Įmokos turi būti sumokamos prieš pradedant kandidato vertinimą į Kolegijos nurodytą 

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

8. Pažymėjimo išdavimo įmoka yra 10 Lt. Ši įmoka gali būti keičiama Kolegijos 

direktoriaus įsakymu. 

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

10. Nutraukus sutartį, sumokėtos įmokos negrąžinamos. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Vienas sutarties egzempliorius atitenka 

Kandidatui, kitas yra saugomas Kolegijoje, asmens byloje (kopija buhalterijoje). 

12. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. 

13. Sutartis gali būti nutraukta, jeigu Kandidatas: 

13.1. Grubiai pažeidžia Kolegijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 

mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarką bei kituose Kolegijos 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas taisykles; 

13.2. Nevykdo šios sutarties reikalavimų; 
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13.3. Nesumoka nustatytų įmokų. 

14. Sutartis pasibaigia: 

14.1. Pasibaigus vertinimo ir kompetencijų įskaitymų procedūroms ir už jas visiškai 

atsiskaičius. 

14.2. Nutraukus ją anksčiau laiko dėl 13 punkte numatytų priežasčių. 

15. Šioje Sutartyje nenumatytos sąlygos nustatytos kituose Kolegijos studijų dokumentuose. 

16. Tarp šalių kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI 

Alytaus kolegija: 

 

Kandidatas: 

 

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

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

 

 

ŠALIŲ PARAŠAI 

 

Direktorė 

-------------------------- 

Kandidatas 

-------------------------- 

(parašas) (parašas) 

Danutė Remeikienė -------------------------- 

(vardas, pavardė) 
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Alytaus kolegijos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašo 

1.5 priedas 

 

SIŪLOMŲ VERTINTI KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS 

 

Kandidatas_______________________________________________________________ 

Katedros vedėjas __________________________________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 
Kompetencijos 

Siūlomi vertinimo 

metodai 

Įskaitomas 

dalykas/-ai ar jo 

dalis 

Kreditų 

sk. 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

Kandidatas -------------------------------- 

(parašas) 

-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 

Katedros vedėjas -------------------------------- 

(parašas) 

-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 
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Alytaus kolegijos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašo 

1

1.6 priedas 

STEBĖJIMO FORMA 

 

Kandidatas__________________________________________________ 

Konsultantas_________________________________________________ 

Data _________________ 

 

Vertinama kompetencija Veiklos aprašymas Išvados 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Kandidatas ______________________       ______________________ 

 (parašas)                                (vardas, pavardė) 

 

Konsultantas ______________________        ______________________ 

 (parašas)                                 (vardas, pavardė) 
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Alytaus kolegijos 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytų 

mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašo 

1.7 priedas 

 

PROFESINIO POKALBIO PROTOKOLO FORMA 

 

 

Kandidatas ___________________________________________________ 

Katedros vedėjas ______________________________________________ 

Data ________________________ 

 

 

Profesinio pokalbio temos Išvados 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4.  
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Klausimai Išvados 

  

  

  

  

  

 

 

Galutinė išvada: 

 

 

 

Kandidatas -------------------------------- 

(parašas) 

-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 

Vertintojas / ekspertas -------------------------------- 

(parašas) 

-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 

Vertintojas / ekspertas -------------------------------- 

(parašas) 

-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 

Vertintojas / ekspertas -------------------------------- 

(parašas) 

-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 
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Alytaus kolegijos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašo 

1.8 priedas 

VERTINIMO – TESTAVIMO REZULTATAI IR IŠVADOS 

 

Kandidatas  

Vertintojas / Ekspertas  

Vertintojas / Ekspertas  

Vertintojas / Ekspertas  

Data  

 

Vertinama kompetencija Vertinimo rezultatai 

  

  

  

  

  

  

 

Galutinės testavimo išvados: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Kandidatas -------------------------------- 

(parašas) 
-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 

Vertintojas / ekspertas -------------------------------- 

(parašas) 
-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 

Vertintojas / ekspertas -------------------------------- 

(parašas) 
-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 

Vertintojas / ekspertas -------------------------------- 

(parašas) 
-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 
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Alytaus kolegijos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašo 

1.9 priedas 

GALUTINĖ ATASKAITA 

 

Kandidatas  

Vertintojas / Ekspertas  

Vertintojas / Ekspertas  

Vertintojas / Ekspertas  

Data  

 

Kompetencija 

(Žinios, gebėjimai, 

įgūdžiai) 

Taikyti vertinimo 

metodai 

Vertinimo 

rezultatai 
Vertinimo išvada 

1. 1.   

2.  

3.  

2. 1.   

2.  

3.  

 

Galutinis vertintojų/ekspertų komisijos sprendimas: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Kandidatas -------------------------------- 

(parašas) 
-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 

Vertintojas / ekspertas -------------------------------- 

(parašas) 
-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 

Vertintojas / ekspertas -------------------------------- 

(parašas) 
-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 

Vertintojas / ekspertas -------------------------------- 

(parašas) 
-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 
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Alytaus kolegijos 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytų 

mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašo 

1.10 priedas 

 

VEIKLOS LIUDININKŲ PARODYMŲ FORMA 

 

Kandidatas  

Liudininkas (vardas, pavardė, 

organizacija, pareigos) 
 

Vertintojas / Ekspertas  

Data  

 

Veiklos aprašymas Išvada 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Liudininkas -------------------------------- 

(parašas) 
-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 

Kandidatas -------------------------------- 

(parašas) 
-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 

Vertintojas / ekspertas -------------------------------- 

(parašas) 
-------------------------------- 

(vardas, pavardė) 
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Alytaus kolegijos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo tvarkos aprašo 

1.11 priedas 

 

Alytaus kolegijos ________________________ fakulteto _______________ grupės  

 (fakulteto/ skyriaus pavadinimas)               (grupės kodas) 

studento(-ės) ____________________________________, a. k. _____________________  

 (vardas, pavardė)  (asmens kodas), 

studijuojančio(-čios) ______________________ studijų programą ___________________, 

           (studijų programos pavadinimas)       (valstybinis kodas) 

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ ĮSKAITYMO ALYTAUS KOLEGIJOJE FORMA 

 

Eil

. 

Nr. 

Pageidaujam

o įskaityti 

studijų 

dalyko 

pavadinimas 

(lietuvių, 

anglų ir 

originalo 

kalbomis) 

Vertinimo 

komisijos 

sprendimas 

Alytaus kolegijos studijų dalyko atitikmuo 

Išvad
a 

Pažymy
s 

Apimtis 

kreditai

s 

Pažymy
s 

Studij

ų 
dalyko 

kodas 

Studijų 

dalyko 
pavadinima

s 

Studijų 
dalyko 

grupės 

pavadinima
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Dokumentai, kuriais remtasi įskaitant studijų rezultatus: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

(dokumento pavadinimas, jį išdavusi institucija, išdavimo data) (studijų 

rūšis, pakopa ir forma) 

Fakulteto dekanas -------------------------------- 

(vardas, pavardė) 
-------------------------------- 

(parašas, data) 

Katedros vedėjas -------------------------------- 

(vardas, pavardė) 
-------------------------------- 

(parašas, data) 
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2  priedas 

SIS profesinio bakalauro studijų programos dalykų studijų rezultatai (fragmentas) 

Dalykas Studijų rezultatai 

Hidraulika ir aerodinamika  Gebės apibendrinti skysčių fizines savybes, 

hidrostatikos ir hidrodinamikos dėsnius, jų taikymą 

praktikoje, naudodamiesi laboratorine įranga; 

 Gebės apibendrinti dujų judėjimo dėsnius ir jų taikymą 

aerodinamikoje, integruodami ir kitų dalykų žinias; 

 Gebės paaiškinti hidraulinio smūgio ir kavitacijos 

susidarymo sąlygas, poveikį vamzdynams bei hidraulikos 

įrenginiams, šių reiškinių neigiamas pasekmes ir priemones 

nuo jų žalingo poveikio4 

 Gebės apskaičiuoti debitą, slėgius, slėgio pokyčius, 

vamzdžių bei vamzdynų nuostolius, projektuodami 

inžinerines sistemas; 

 Gebės parinkti tinkamos konstrukcijos siurblius 

hidraulinei sistemai, žinos jų konstrukcijas, veikimo 

principus, panaudojimo sritį, eksploatacinius ypatumus. 

Matematika  Gebės pateikti pagrindines matematikos sąvokas, 

teiginius, padedančius spręsti įvairius statybos inžinerijos 

uždavinius; 

 Gebės taikyti klasikinius tiesinės algebros ir 

matematinės analizės metodus tipiniams uždaviniams 

spręsti, nustatyti metodų ypatumus, interpretuoti gaunamus 

rezultatus; 

 Gebės planuoti ir atlikti analizę, susijusią su 

inžinierinių procesų vertinimu bei valdymu; 

 Gebės sisteminti, priimti racionalų sprendimą, 

parinkdami tinkamą uždaviniui sprendimo metodą; 

 Gebės bendrauti, bendradarbiauti, taikyti komandinio ir 

grupinio darbo principus. 

Geodezija  Gebės taikyti matematinių geodezinių matavimų 

pagrindų principus, projektuodami statinius, vidaus ir lauko 

inžinerines sistemas; 

 Gebės sudaryti teodolitinį ėjimą, jį susieti su 

geodeziniu pagrindu ir apskaičiuoti taškų koordinates; 

 Gebės analitiškai ir grafiškai nustatyti objekto plotą bei 

žemės darbų tūrius statybos aikštelėje; 

 Gebės naudotis įvairias geodeziniais matavimo 

prietaisais (teodolitu, nivelyru, distomatu, GPS, tachometru 
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ir kt.), atlikdami pagrindinius matavimus statyboje; 

 Gebės projektuoti inžinerinius statinius, sudaryti 

topografinį planą hidrotechniniams projektams vykdyti; 

 Gebės naudodamiesi AutoCAD aplinka parengti 

brėžinius, spręsdami įvairias geodezines užduotis. 

Šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo sistemos 
 Gebės taikyti pastatų šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo procesų pagrindų žinias, apskaičiuodami 

šiluminės ir vėsinimo energijos poreikį pastatams; 

 Gebės naudodamiesi laboratorine įranga ir prietaisais 

tirti ir analizuoti įvairias šildymo ir vėdinimo bei oro 

kondicionavimo sistemas ir jų įrangą, taikydači skaičiavimo 

ir analizės metodus;         

 Gebės nagrinėti klimato ir mikroklimato įtaką šilumos 

galiai bei sąnaudoms, paaiškinti duomenis ir pateikti 

išvadas; 

 Gebės palyginti ir parinkti reikiamus šildymo, 

vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų prietaisus ir įrangą, 

įvairios paskirties pastatams, vertindami ekonominiu 

aspektu; 

 Gebės apskaičiuoti šiluminės ir vėsinimo energijos 

poreikį pastatams; 

 Gebės naudoti h-x diagramą oro apdorojimo procesams 

vaizduoti ir apskaičiuoti bendrosios kaitos vėdinimo oro 

kiekį. 

a

s 
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3  priedas 

Hidraulikos ir aerodinamikos kompetencijų vertinimas studijų dalyko lygmeniu (pavyzdys) 

 

Data Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

STUDIJŲ PROGRAMA – statinių inžinerinės sistemos 

HIDRAULIKA IR AERODINAMIKA – 6 kreditai  

Dalyko temos 
Dalyko 

rezultatai 

Kompeten-

cijos 

įrodymai  

Vertina-

ma 

pažymiu, 

kai 

įrodymų 

yra 

daugiau 

kaip 50 

proc. 

Papildo-

mos 

studijos 

Studijų 

programos 

rezultatai / 

kompetencijos 

1. 1. Skysčio 

sąvoka ir 

fizinės 

savybės. 

 

Gebės 

apibendrinti 

skysčių fizines 

savybes, 

hidrostatikos ir 

hidrodinami-

kos dėsnius, jų 

taikymą 

praktikoje, 

naudodamiesi 

laboratorine 

įranga 

Ankstesnių 

studijų 

įrodymai  

  1. Taikyti 

bendrąsias 

inžinerijos 

mokslų 

pagrindų ir 

statybos 

inžinerijos 

žinias, nustatant 

ir sprendžiant 

statinių 

inžinerinių 

sistemų 

konstrukcines, 

eksploatacines 

ir projektines 

problemas.  

 

Teigiamai 

įvertintas 

pasiekimų 

vertinimo 

testas 

  

Savarankiš-

kai parengtas 

darbas (pvz., 

kursinis, 

straipsnis 

ir kt.) 

  

Pateikti 

panašios 

darbinės 

veiklos 

įrodymai 

  

10. Dujų 

judėjimo 

dėsniai ir jų 

taikymas 

aerodinamikoje 

 

Gebės 

apibendrinti 

dujų judėjimo 

dėsnius ir jų 

taikymą 

aerodinami-

koje, 

integruodami 

Ankstesnių 

studijų 

įrodymai  
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ir kitų dalykų 

žinias. 

   Teigiamai 

įvertintas 

pasiekimų 

vertinimo 

testas 

   

Savarankiš-

kai parengtas 

darbas (pvz. 

kursinis, 

straipsnis 

ir kt.) 

  

Pateikti 

panašios 

darbinės 

veiklos 

įrodymai 

  

2.  4. Hidrauliniai 

nuostoliai. 

Tėkmės 

režimai, 

hidraulinių 

nuostolių 

grupės, 

hidraulinių 

nuostolių 

koeficientai, 

nuostolių 

skaičiavimas 

esant 

alkūnėms, 

hidraulinių 

nuostolių 

skaičiavimas 

esant vamzdžio 

skerspjūvio 

pokyčiui, 

vamzdžio ir 

vamzdyno 

sąvoka, 

vamzdynų tipai 

Gebės atlikti 

hidraulinius 

matavimus 

specialia 

laboratorines 

įranga bei 

gautus 

rezultatus 

analizuoti, 

vertinti ir 

pateikti 

grafiškai 

Ankstesnių 

studijų 

įrodymai  

  2. Rinkti ir 

analizuoti 

duomenis, 

reikalingus 

statinių 

inžinerinių 

sistemų 

projektavimo ir 

modernizavimo 

problemoms 

spręsti, taikant 

ir naudojant 

informacinių 

technologijų, 

sistemų ir 

duomenų bazių 

teikiamas 

galimybes. 

 

Teigiamai 

įvertintas 

pasiekimų 

vertinimo 

testas 

  

Savarankiškai 

parengtas 

darbas (pvz., 

kursinis, 

straipsnis 

ir kt.) 

  

Pateikti 

panašios 

darbinės 

veiklos 

įrodymai 

  

3.  4. Hidrauliniai 

nuostoliai. 

Tėkmės 

režimai, 

hidraulinių 

Gebės 

apskaičiuoti 

debitą, slėgius, 

slėgio 

pokyčius, 

Savarankiškas 

praktinės 

užduoties 

atlikimas 

  3. Projektuoti 

šildymo, 

vėdinimo ir oro 

kondicionavimo 

arba vandens 
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nuostolių 

grupės, 

hidraulinių 

nuostolių 

koeficientai, 

nuostolių 

skaičiavimas 

esant 

alkūnėms, 

hidraulinių 

nuostolių 

skaičiavimas 

esant vamzdžio 

skerspjūvio 

pokyčiui, 

vamzdžio ir 

vamzdyno 

sąvoka, 

vamzdynų 

tipai.  

9. Vamzdynų 

skaičiavimas. 

Nuosekliai ir 

lygiagrečiai 

jungtų 

vamzdynų 

skaičiavimas. 

10. Skysčių 

tekėjimas pro 

angas ir 

antgalius 

vamzdžių bei 

vamzdynų 

nuostolius, 

projektuojant 

inžinerines 

sistemas 

 

tiekimo ir 

nuotekų 

šalinimo 

sistemas, 

vertinti 

inžinerinės 

įrangos įtaką 

pastato statybos 

projektui ir jo 

įgyvendinimui, 

bei parengti 

projektų 

sąmatinę 

dokumentaciją. 

 

6. Siurbliai. 

Siurblių 

klasifikacija, 

rotoriniai 

siurbliai, jų 

konstrukcija, 

našumas; 

vožtuviniai 

siurbliai, jų 

konstrukcija, 

našumas; 

dinaminiai 

siurbliai, jų 

ypatumai, 

našumas, 

siurblių 

jungimas į 

Gebės parinkti 

tinkamos 

konstrukcijos 

siurblius 

hidraulinei 

sistemai, žinos 

jų 

konstrukcijas, 

veikimo 

principus, 

panaudojimo 

sritį, 

eksploatacinius 

ypatumus. 

 

Teigiamai 

įvertintas 

pasiekimų 

vertinimo 

testas 
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siurblinių 

sistemas. 

4. 2. Slėgių tipai, 

matavimo 

prietaisai, 

pagrindinė 

hidrostatikos 

lygtis ir jos 

taikymas 

praktikoje, 

slėgio jėga, 

slėgio centras. 

4. Hidrauliniai 

nuostoliai. 

Tėkmės 

režimai, 

hidraulinių 

nuostolių 

grupės, 

hidraulinių 

nuostolių 

koeficientai, 

nuostolių 

skaičiavimas 

esant 

alkūnėms, 

hidraulinių 

nuostolių 

skaičiavimas 

esant vamzdžio 

skerspjūvio 

pokyčiui, 

vamzdžio ir 

vamzdyno 

sąvoka, 

vamzdynų tipai 

7. Hidraulinis 

smūgis. 

Fiziniai 

reiškiniai 

hidraulinio 

smūgio metu, 

teigiamas ir 

neigiamas 

hidraulinis 

smūgis, slėgio 

padidėjimo 

nustatymas, 

Gebės 

paaiškinti 

hidraulinio 

smūgio ir 

kavitacijos 

susidarymo 

sąlygas, 

poveikį 

vamzdynams 

bei hidraulikos 

įrenginiams, 

šių reiškinių 

neigiamas 

pasekmes ir 

priemones nuo 

jų žalingo 

poveikio. 

Savarankiškas 

praktinės 

užduoties 

atlikimas 

  4. Planuoti, 

organizuoti, 

vykdyti ir 

vertinti statinių 

inžinerinių 

sistemų 

atnaujinimo, 

montavimo, 

priežiūros ir 

remonto darbus, 

savarankiškai 

parenkant 

technologines, 

organizacines, 

saugumo ir 

konstrukcines 

priemones. 

 

Pateikti 

panašios 

darbinės 

veiklos 

įrodymai 
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priemonės 

hidrauliniam 

smūgiui 

mažinti. 

8. Kavitacija. 

Kavitacijos 

susidarymo 

sąlygos, jos 

žalingas 

poveikis 

hidraulinei 

sistemai, 

apsaugos 

priemonės. 

 Suteikiamas kreditas – iš viso 75% visiems 6 kr.  
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4  priedas 

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų kompetencijų vertinimas studijų dalyko 

lygmeniu (pavyzdys) 

Data Kandidato vardas, pavardė 

Eil. 

nr. 

STUDIJŲ PROGRAMA – statinių inžinerinės sistemos 

ŠILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS – 6 kreditai  

Dalyko temos 
Dalyko 

rezultatai 

Kompeten-

cijos 

įrodymai  

Vertina-

ma 

pažymiu, 

kai 

įrodymų 

yra 

daugiau 

kaip 50 

proc. 

Papildo-

mos 

studijos 

Studijų 

programos 

rezultatai / 

kompetencijos 

1. 1. Teoriniai 

šilumokaitos 

pagrindai 

Gebės taikyti 

pastatų 

šildymo, 

vėdinimo ir oro 

kondicionavi-

mo procesų 

pagrindų žinias, 

apskaičiuodami 

šiluminės ir 

vėsinimo 

energijos 

poreikį 

pastatams. 

Teigiamai 

įvertintas 

pasiekimų 

vertinimo 

testas 

  1. Taikyti 

bendrąsias 

inžinerijos 

mokslų 

pagrindų ir 

statybos 

inžinerijos 

žinias, 

nustatant ir 

sprendžiant 

statinių  

inžinerinių 

sistemų 

konstrukcines, 

eksploatacines 

ir projektines 

problemas.  

2.  2. Pastato 

šildymo 

sistemos galios 

įvertinimas 

pastatuose 

Gebės nagrinėti 

klimato ir 

mikroklimato 

įtaką šilumos 

galiai bei 

sąnaudoms, 

paaiškinti 

duomenis ir 

pateikti išvadas. 

   2. Rinkti ir 

analizuoti 

duomenis, 

reikalingus  

statinių 

inžinerinių 

sistemų 

projektavimo ir 

modernizavimo 

problemoms 

spręsti, taikant 

ir naudojant 

informacinių 

technologijų, 

4. Šildymo 

sistemų 

parametrų 

skaičiavimas 

Gebės 

naudodami 

laboratorinę 

įrangą ir 
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6. Vėdinimo ir 

oro 

kondicionavi-

mo sistemų 

parametrų 

skaičiavimas 

prietaisus tirti ir 

analizuoti 

įvairias šildymo 

ir vėdinimo bei 

oro kondiciona-

vimo sistemas 

ir jų įrangą, 

taikydami 

skaičiavimo ir 

analizės 

metodus         

sistemų ir 

duomenų bazių 

teikiamas 

galimybes. 

 

3.  3. Šildymo 

sistemų tipai, 

įranga ir 

principinės 

schemos 

5. Vėdinimo ir 

oro 

kondicionavimo 

būdai, įranga ir 

principinės 

schemos 

Gebės palyginti 

ir parinkti 

reikiamus 

šildymo, 

vėdinimo ir oro 

kondicionavimo 

sistemų prietai-

sus ir įrangą, 

įvairios paskir-

ties pastatams, 

vertindami 

ekonominiu 

aspektu 

   3. Projektuoti 

šildymo, 

vėdinimo ir oro 

kondicionavi-

mo arba 

vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

šalinimo 

sistemas, 

vertinti 

inžinerinės 

įrangos įtaką 

pastato 

statybos 

projektui ir jo 

įgyvendinimui, 

bei parengti 

projektų 

sąmatinę 

dokumentaciją. 

 

3. Šildymo 

sistemų 

parametrų 

skaičiavimas 

6. Vėdinimo ir 

oro 

kondicionavimo 

sistemų 

parametrų 

skaičiavimas 

Gebės 

apskaičiuoti 

šiluminės ir 

vėsinimo 

energijos 

poreikį 

pastatams 

   

4. 6. Vėdinimo ir 

oro 

kondicionavimo 

sistemų 

parametrų 

skaičiavimas 

Gebės naudoti 

h-x diagramą 

oro apdorojimo 

procesų 

vaizdavimui ir 

apskaičiuoti 

bendrosios 

kaitos vėdinimo 

oro kiekį   

Savarankiš-

kas 

praktinės 

užduoties 

atlikimas 

  

Pateikti 

panašios 

darbinės 

veiklos 

įrodymai 

 Suteikiamas kreditas – iš viso 75 % visiems 6 kr.  
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5  priedas   

SIS studijų programos dalykų atitiktis studijų programos rezultatams (fragmentas) 

3 studijų programos rezultatas 

Žinos matematikos, fizikos, duomenų bazių, informacijos valdymo, interneto technologijų ir 

kompiuterių tinklų, operacinių sistemų, programavimo kalbų ir algoritmų, informacinių sistemų 

pagrindus bei sąvokas, jų taikymo įmonėse principus. 

Dalykas Dalyko rezultatai Dalyko temos 

Geodezija Gebės atlikti inžinerinių statinių 

projektavimą, sudaryti topografinį planą 

hidrotechniniams projektams vykdyti. 

9. Trasavimo darbai 

10. Horizontalinis planavimas ir 

geodeziniai skaičiavimai 

11. Vertikalusis planavimas ir 

projektavimas 

12. Topografiniai-geodeziniai 

vandenų tyrinėjimai 

Statiniai ir 

medžiagos 

Gebės nagrinėti statinio, kuriame 

projektuojamos inžinerinės sistemos, 

technines charakteristikas. 

 

2. Statiniai (konstrukciniai 

sprendimai; statinių elementai; 

medžiagos ir gaminiai) 

Gebės parinkti statybos gaminius pagal 

inžinerinėms sistemoms keliamus 

reikalavimus. 

4.Statybos gaminiai statinių 

inžinerinėms sistemoms 

(vamzdžiai; armatūra; įrengimai 

ir įranga; pagalbinės medžiagos) 

Hidraulika Gebės apskaičiuoti debitą, slėgius, 

slėgio pokyčius, vamzdžių bei 

vamzdynų nuostolius, projektuodami 

inžinerines sistemas 

 

4. Hidrauliniai nuostoliai.   

9. Vamzdynų skaičiavimas. 

10. Skysčių tekėjimas pro angas 

ir antgalius 

Gebės parinkti tinkamos konstrukcijos 

siurblius hidraulinei sistemai, žinos jų 

konstrukcijas, veikimo principus, 

panaudojimo sritį, eksploatacinius 

ypatumus. 

 

6. Siurbliai.  

Įmonių ekonomika 

ir valdymas 

Gebės sudaryti statinio inžinerinių 

sistemų sąmatas, naudojantis 

specializuota kompiuterine programa 

7. Įmonės darbo ištekliai. 

8. Įmonės gamybos išlaidos 

(statinių kainos skaičiavimo 

tvarka; statinių statybos sąmatinė 

dokumentacija) 

Šildymo vėdinimo 

ir oro 

Gebės palyginti ir parinkti reikiamus 

šildymo, vėdinimo ir oro 

3. Šildymo sistemų tipai, įranga ir 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gintaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/My%20Documents/Documents%20and%20Settings/User/Local%20Settings/Local%20Settings/Temp/kl%20ir%20uzd/ATE%20kl%20ir%20uzd/ATE%2011%20tema.doc
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kondicionavimo 

sistemos 

kondicionavimo sistemų prietaisus ir 

įrangą, įvairios paskirties pastatams, 

įvertindami ekonominiu aspektu 

principinės schemos 

5. Vėdinimo ir oro 

kondicionavimo būdai, įranga ir 

principinės schemos 

Gebės apskaičiuoti šiluminės ir 

vėsinimo energijos poreikį pastatams 

3. Šildymo sistemų parametrų 

skaičiavimas 

6. Vėdinimo ir oro 

kondicionavimo sistemų 

parametrų skaičiavimas 

Gebės naudoti h-x diagramą oro 

apdorojimo procesams vaizduoti 

vaizdavimui ir apskaičiuoti bendrosios 

kaitos vėdinimo oro kiekį   

6. Vėdinimo ir oro 

kondicionavimo sistemų 

parametrų skaičiavimas 

... ... … 
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