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NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ 
VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Neformaliojo suaugusių švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos 
aprašas (toliau - Aprašas) nustato Šv. Ignaco Lojolos kolegijos (toliau – Kolegijos) studentų/laisvų 
klausytojų neformaliuoju ir (ar) savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo (toliau – kompetencijų 
pripažinimas) ir šio pripažinimo pagrindu vykdomo studijų dalykų (modulių) įskaitymo (toliau – studijų 
dalykų (modulių) įskaitymas) procedūrą. 
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos 
Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymu, Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, 
vertinimo ir pripažinimo bendraisiais principais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-289 „Dėl neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų 
kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose bendrųjų 
principų patvirtinimo“. 
3. Neformaliojo suaugusių švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tikslas – 
išplėsti studentų/laisvų klausytojų savarankiško mokymosi galimybes ir patenkinti individualius mokymosi 
poreikius įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principus. 
4. Neformaliojo suaugusių švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo principai: 
4.1. Prieinamumo principas. Studentų/laisvų klausytojų gali siekti, kad jų neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo sistemoje įgytos kompetencijos būtų vertinamos ir pripažįstamos neatsižvelgiant į jų įgijimo būdą.  
4.2. Lankstumo principas. Taikoma vertinimo metodika leidžia įvertinti studentų/laisvų klausytojų 
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 ir t.t. 
4.3. Skaidrumo ir objektyvumo principas. Studentų/laisvų klausytojų neformaliojo suaugusių švietimo 
sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimas atliekamas išvengiant vertintojo subjektyvaus 
požiūrio į neformaliuoju ir (ar) savišvietos būdu įgytas kompetencijas ir jų pripažinimo bei studijų dalyko 
(modulio) įskaitymo šio pripažinimo pagrindu procedūras. Studentui/laisvam klausytojui suteikiama 
grįžtamoji informacija apie priimtą sprendimą ir sudaroma galimybė teikti apeliaciją. 
4.4. Prilyginamumo principas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos 
vertinamos pagal atitinkamoje pagal atitinkamoje Kolegijos vykdomoje studijų programoje ir studijų dalyko 
(modulio) apraše nurodytus studijų siekinius. 
4.5. Savanoriškumo principas. Savanoriškai apsispręsdamas dalyvauti vertinimo procese, vertinimu 
suinteresuotas Studentas/laisvas klausytojas yra atsakingas už pateiktus vertinti neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo sistemoje įgytas kompetencijas liudijančius dokumentus, medžiagą: pažymėjimus, darbdavių 
atsiliepimus, projektus, savianalizes, vaizdo ir garso įrašus, darbų pavyzdžius ir kt. (toliau – kompetencijų 
įrodymai), yra motyvuotas būti vertinamas, pasirengęs vertinimo procedūrai ir, jei siekia įgyti kvalifikaciją, 
sąmoningai planuoja tolesnes studijas aukštojoje mokykloje. 
5. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos: 
5.1.Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių 
nuostatų ir asmeninių savybių visuma.  
5.2. Kompetencijų pripažinimas – asmens kompetencijų, įgytų neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
sistemoje, oficialus įvertinimas ir patvirtinimas dokumentu.  



5.3. Kompetencijų vertinimas – procesas, kurio metu nustatoma, kokias asmuo įgijo žinias, įgūdžius, 
gebėjimus bei vertybines nuostatas. Šio proceso metu nustatoma, ar asmens kompetencijos atitinka 
apibrėžtus studijų dalyko, modulio (studijų programos, jos dalies) rezultatus.  
5.4. Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos 
tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas.  
5.4. Savišvieta – nuolatinis savarankiškas mokymasis, kuris remiasi asmens iš įvairių šaltinių gaunamomis 
žiniomis ir jo praktine patirtimi.  
5.5. Studijų rezultatai – studijų programoje aprašytų studento turimų žinių, įgūdžių ir gebėjimų visuma, 
baigus dalyką, modulį ar programą. Studijų rezultatų apimtis apibrėžiama kreditais, o lygis įvertinamas 
pažymiu.  
5.6. Studijų rezultatų įskaitymas – pripažintų kompetencijų kaip studijų rezultatų įskaitymas, suteikiant 
tam tikrą kreditų skaičių, įskaitant tam tikrus studijų dalykus su atitinkamu pažymiu.  
5.7. Vertinimo metodai – vertinime taikomi įvairūs metodai, kurie leidžia įvertinti asmens kompetencijas 
(pvz.: kompetencijų aplanko, interviu, egzamino, atvejo tyrimo, praktinių užduočių, testavimo, vertinamojo 
pokalbio ir kt. metodai). 

 
II. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ 

VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO ORGANIZAVIMAS IR ĮFORMINIMAS 

6. Aprašas taikomas asmenims, pageidaujantiems įvertinti neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu 
įgytus pasiekimus ir siekiantiems pripažinimo pagrindu vykdomo studijų dalykų (modulių) 
įskaitymo (toliau – studijų dalykų (modulių) įskaitymas). 

7. Kandidatas turi teisę pretenduoti vertinti kompetencijas, įgytas skirtingose aplinkose: 
7.1.darbinėje aplinkoje; 
7.2.tobulinant kvalifikaciją (stažuotės, kursai, seminarai, projektai ir kt.); 
7.3.dalyvaujant įvairių organizacijų ir grupių veikloje; 
7.4.atliekant savanorišką veiklą, 
7.5.dirbant bendruomenei naudingą darbą; 
7.6.mokantis institucijose, vykdančiose neformalųjį švietimą; 
7.7.mokantis savarankiškai; 
7.8.laisvalaikio metu; 
7.9.kitoje aplinkoje. 

8. Įgytų kompetencijų įrodymai gali būti: 
8.1.kandidato parengtų dokumentų kopijos (ataskaitos, parengtos atmintinės ir kt.); 
8.2.darbdavio rekomendacijos, atsiliepimai, vertinimai; 
8.3.klientų, vartotojų atsiliepimai apie kandidato veiklą; 
8.4.mokymų, seminarų metu gauti pažymėjimai; 
8.5.darbų, renginių medžiaga; 
8.6.publikacijos, pranešimai; 
8.7.padėkos, apdovanojimo raštai. 

9. Pripažinti kompetencijų vertinimo rezultatai yra įskaitomi kaip studijų pasiekimai ir yra priskiriami 
vienam iš studijų pasiekimų lygmenų bei įskaitytas studijų dalykas (modulis) yra įvertinimas:  

9.1. 10 - 9 jeigu studento pasiekimai buvo priskirti puikiam studijų pasiekimų lygmeniui; 
9.2. 8 -7 jeigu studento pasiekimai buvo priskirti tipiniam studijų pasiekimų lygmeniui; 
9.3. 6 - 5  jeigu studento pasiekimai buvo priskirti slenkstiniam studijų pasiekimų lygmeniui. 
10. Baigiamasis darbas ir (ar) baigiamasis egzaminas neįskaitomas; 
11. Įskaitoma ne daugiau nei 50 proc. ketinamos studijuoti programos apimties;
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12. Kompetencijų vertinimo rezultatų pripažinimas ir užskaitymas atliekamas studentui/laisvam 
klausytojui pateikiant prašymą (Priedas Nr. 1) du kartus per metus: rudens semestre iki spalio 1 
d. ir pavasario semestre iki kovo 1 d. Vėliau pateikti prašymai nėra svarstomi.  

13. Kompetencijų vertinimo komisijas sudaro katedros vadovas. 
14. Studentas/laisvas klausytojas, rengdamas mokymosi pasiekimų aplanką (Priedas Nr. 3), dėl 
vertinimo procedūros, vertinimo principų, kriterijų ir kitų klausimų, susijusių su mokymosi pasiekimų 
aplanko rengimu, gali konsultuotis su vertinimo komisijas nariais/nariu, kuris yra paskirtas 
atitinkamos katedros vadovo sprendimu. 
15. Komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi gauti  
Studento/laisvo klausytojo mokymosi pasiekimų aplanką. 
16. Komisija ne vėliau kaip per 1 mėnesį, priima sprendimą, kad:  
12.1. studento/laisvo klausytojo, pateikti įrodymai leidžia pripažinti, kad studentas yra įgijęs ne 
žemesnį nei slenkstinį studijų dalyko (modulio) pasiekimų lygmenį atitinkančias kompetencijas, ir 
įskaityti studijų dalyką (modulį); 
12.2. studento/laisvo klausytojo pateikti įrodymai leidžia pripažinti, kad studentas nėra įgijęs ne 
žemesnio nei slenkstinio studijų dalyko (modulio) pasiekimų lygmens atitinkančių kompetencijų, ir 
studijų dalyko (modulio) neįskaityti; 
12.3. studento/laisvo klausytojo pateiktų įrodymų nepakanka objektyviai ir visapusiškai įvertinti ir 
pripažinti, kad studentas yra įgijęs ne žemesnį nei slenkstinį dalyko (modulio) pasiekimų lygmenį 
atitinkančias kompetencijas, ir skirti papildomus vertinimo metodus (testas, praktinės užduotys, 
praktinės veiklos stebėjimas ar kt.). Komisija suderina su katedros vadovu ir paskiria atsakingas 
dalyko (modulio) apraše numatytą studijų dalyko (modulio) dėstytoją papildomam studento/laisvo 
klausytojo vertinimui. 
12.4. studento/laisvo klausytojo pateikti įrodymai negali būti objektyviai ir visapusiškai įvertinti 
Komisijos narių ir prašyti katedros vadovo sudaryti vertinimo komisiją, kuri ne vėliau kaip per 10 
darbo dienų nuo jos sudarymo turi atlikti papildomą vertinimą ir pateikti Komisijai rekomendaciją 
dėl kandidato neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir dalyko (modulio) 
įskaitymo. 
13. 12.3 ir 12.4 punktuose nustatytais atvejais atlikus papildomą vertinimą, Komisija ne vėliau kaip 
per 10 d. nuo rekomendacijos gavimo turi priimti galutinį sprendimą dėl studento/laisvo klausytojo 
kompetencijų pripažinimo ir studijų dalyko (modulio) įskaitymo.  
14. Studento/laisvo klausytojo turi būti informuotas apie Komisijos posėdžio laiką ir vietą bei turi 
teisę dalyvauti Komisijos posėdyje ir pristatyti jos nariams mokymosi pasiekimų aplanką bei atsakyti 
į Komisijos narių klausimus.  
15. Komisijos priimtas sprendimas dėl studento/laisvo klausytojo kompetencijų pripažinimo ir studijų 
dalyko (modulio) įskaitymo yra fiksuojamas posėdžio protokole, kuris perduodamas studijų 
programos kuratoriui įforminti sprendimą ir supildoma įskaitymo kortelė (Priedas Nr. 2).  
16. Už kompetencijų vertinimą, pripažinimą yra nustatytas mokestis -  10% (dešimt procentų) nuo 
įskaitomų kreditų sumos. 
17. Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros kainą 
sudaro  įmoka už dokumentų priėmimą, prašymo dalyvauti neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje nagrinėjimą, konsultavimą, vertinimo procedūros 
vykdymą ir dokumentų parengimą. 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
18. Jei asmuo nesutinka su sprendimu dėl kompetencijų vertinimo ir pripažinimo, turi teise pateikti 
apeliaciją vadovaudamasis Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentų apeliacijų nagrinėjimo tvarkos 
aprašu. 
19. Studento/laisvo klausytojo prašymas, studijų pasiekimų aplankas bei studento neformaliuoju ir 
savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir studijų dalyko (modulio) įskaitymo kortelė 
saugomi Kolegijos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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1 Priedas 

 

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos   

Katedros vadovui 

.................................................................studijų programa 

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

Kontaktai, (tel. nr. el.p.)................................................  

 

 

PRAŠYMAS 

____________ 
data 

 

Prašau įvertinti neformalaus mokymosi būdu įgytas kompetencijas, pripažinti 
kompetencijas ir įskaityti kaip studijų rezultatus, suteikiant tam tikrą kreditų skaičių, įskaitant tam 
tikrus studijų dalykus su atitinkamu pažymiu pagal pateiktus kompetencijų įgijimo įrodymus 
(dokumentus). 

 

/Studento vardas ir pavardė, parašas/ 
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2 Priedas 

 

 

............................................................. 
(studijų programos pavadinimas) 
 

 

................................................................................................................ 
(vardas., pavardė, parašas, data) 
 

 

Neformaliojo suaugusių švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įvertinimo ir dalykų įskaitymo 
kortelė 

Eil. 
Nr.  

Įskaitomas studijų 
dalykas/modulis  

Kreditai  Įvertinimas  Komisija 

Vardas,pavardė  Parašas  

1.        1. 
2. 
3. 
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3 Priedas 

KIMPETENCIJŲ APLANKAS 
 

KOMPETENCIJŲ APLANKO STRUKTŪRA 

1. GYVENIMO APRAŠYMAS ( CV PAGAL EUROPASS FORMĄ ) 
2. FORMALAUS MOKYMOSI BŪDU ĮGYTOS KOMPETENCIJOS, 

KVALIFIKACIJOS BEI IŠSILAVINIMAS IR TAI PATVIRTINANTYS 
DOKUMENTAI  

Kompetencijos 
ir/arba 
kvalifikacijos 
ir/arba 
išsilavinimas 

Dokumento 
pavadinimas 

Išdavusi institucija,  
išdavimo metai 

Pastabos Kompetencijų 
vertinimo 
komisijos 
išvada 

     

3. NEFORMALAUS MOKYMOSI BŪDU ĮGYTOS KOMPETENCIJOS BEI 
IŠSILAVINIMAS IR TAI PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI  

Kompetencijos Dokumento 
pavadinimas 

Išdavusi 
institucija,  
išdavimo metai 

Pastabos Kompetencijų 
vertinimo komisijos 
išvada 

     

 

Kompetencijų vertinimo komisijos išvados 

Eil. 
Nr. 

Kompetencijos Įskaitomo dalyko/ 
modulio pavadinimas 

Kreditai 

    

    

 

Kompetencijų vertinimo komisija  

________________ 
Vardas, pavardė, parašas 
 
________________ 
Vardas, pavardė, parašas 
 

________________ 
Vardas, pavardė, parašas 


