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PANEVĖŽIO KOLEGIJOS NEFORMALIUOJU IR SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTŲ
KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų (toliau – kompetencijų) vertinimo
ir pripažinimo Panevėžio kolegijoje (toliau – Kolegija) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl neformaliojo ir
savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo
aukštosiose mokyklose bendrųjų principų patvirtinimo“.
2. Aprašas nustato kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūras, jų vykdytojus ir
reikalavimus kandidatams, siekiantiems kompetencijų pripažinimo. Vertinamos įvairioje aplinkoje
įgytos kompetencijos: dirbant, keliant kvalifikaciją, dalyvaujant įvairių organizacijų ir grupių
veikloje, atliekant savanorišką veiklą, dirbant bendruomenei naudingą darbą, mokantis institucijose,
vykdančiose neformalųjį švietimą, ar savarankiškai, savišvietos ar kitu būdu ir kurias asmuo gali
pagrįsti ir įrodyti kaip lygiaverčius modulių (dalykų) studijų rezultatams.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. kandidatas – asmuo, siekiantis kompetencijų, įgytų neformaliojo suaugusiųjų
švietimo sistemoje, stažuotėse, tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, savišvietos būdu
įvertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais;
3.2. aplankas – įrodymų, kuriais pagrindžiamos neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytos
kompetencijos, rinkinys;
3.3. kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis žinių, įgūdžių, gebėjimų,
vertybinių nuostatų ir asmeninių savybių visuma;
3.4. konsultantas – asmuo, konsultuojantis kandidatą pasirengimo kompetencijų
vertinimui klausimais;
3.5. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme,
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir Kolegijos dokumentuose vartojamas sąvokas.
4. Bendrieji neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo principai:
4.1. prieinamumo principas. Suinteresuoti asmenys gali siekti, kad jų įgytos
kompetencijos būtų vertinamos ir pripažįstamos. Prieinamumas reiškia geografinį vertinimo vietos
pasiekiamumą, lygių galimybių užtikrinimą, vertinimo procedūros esmės, specifikos išaiškinimą,
galimų vertinimo rezultatų aptarimą;
4.2. lankstumo principas. Taikoma vertinimo metodika leidžia įvertinti asmens įgytas
kompetencijas neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jos buvo įgytos, sudaroma galimybė individualizuoti
studijų kelius asmeniui, patenkančiam į aukštojo mokslo sistemą iš įvairios aplinkos: praktinės
veiklos, institucijos, vykdančios neformalųjį švietimą, kitos valstybės ir t. t
4.3. skaidrumo ir objektyvumo principas. Asmens įgytos kompetencijos vertinamos
derinant ir jungiant įvairius vertinimo metodus ir išvengiant vertintojo subjektyvaus požiūrio į
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vertinimo procedūras, kriterijus ar asmenį, kurio kompetencijos yra vertinamos. Asmeniui
suteikiama grįžtamoji informacija apie priimtą sprendimą ir sudaroma galimybė teikti apeliaciją.
4.4. palyginamumo principas. Asmens įgytos kompetencijos vertinamos pagal
atitinkamoje studijų programoje aprašytus numatomus studijų rezultatus.
4.5. savanoriškumo principas. Savanoriškai apsispręsdamas dalyvauti vertinimo procese,
vertinimu suinteresuotas asmuo yra atsakingas už pateiktus vertinti įgytas kompetencijas
patvirtinančius dokumentus ir papildomą informaciją, yra motyvuotas, pasirengęs vertinimo
procedūrai ir, jei siekia įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją, sąmoningai planuoja tolesnes studijas
aukštojoje mokykloje.
5. Kandidatai, siekiantys kompetencijų pripažinimo, privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinį
išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vertinamojoje srityje.
II. KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO ORGANIZAVIMAS
6. Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas
vykdomas fakultetuose. Kompetencijų vertinimą ir pripažinimą vykdo fakulteto dekano teikimu,
direktoriaus įsakymu sudarytos neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo komisijos (toliau – Komisijos).
7. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įvertintos ir pripažintos jo įgytos kompetencijos per 5
(penkias) darbo dienas (šio termino galima nepaisyti jeigu asmuo neplanuoja kreiptis dėl einamojo
semestro studijų kainos sumažinimo) nuo naujojo semestro pradžios:
7.1. pateikia prašymą fakulteto dekanui (fakulteto dekanas nukreipia kandidatą pas
atitinkamos studijų krypties Komisijos pirmininką detalesniam vertinimo principų, procedūros,
vertinimo sąlygų išaiškinimui);
7.2. pateikia užpildytą registracijos anketą (1 priedas);
7.3. sumoka Kolegijos tarybos nustatytą įmoką;
7.4. pasirašo neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo sutartį, kurią parengia Mokslo taikomosios veiklos ir neformaliojo švietimo skyriaus
specialistas.
8. Kandidato registracijos anketa perduodama atitinkamos studijų krypties Komisijos
pirmininkui, kuris:
8.1. įvertina, ar kandidatas atitinka Aprašo 5 punkto reikalavimus;
8.2. informuoja kandidatą apie kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą bei
konsultacijų galimybes;
8.3. esant poreikiui kandidatui skiria konsultantą.
9. Kandidatas, pageidaujantis, kad būtų įvertintos ir pripažintos jo įgytos kompetencijos
per 10 (dešimt) darbo dienų (šio termino galima nepaisyti jeigu asmuo neplanuoja kreiptis dėl
einamojo semestro studijų kainos sumažinimo) nuo sutarties pasirašymo dienos, konsultuojamas
Komisijos pirmininko ar paskirto konsultanto, parengia kompetencijų aplanką (2 priedas).
III. KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS
10. Komisija, vykdydama kompetencijų vertinimą ir pripažinimą:
10.1. įvertina kandidato parengtą kompetencijų aplanką;
10.2. jei kompetencijų aplanko duomenys tik iš dalies pagrindžia turimų kompetencijų
atitiktį modulio (dalyko) studijų rezultatams, Komisija nusprendžia, kurie modulio (dalyko) studijų
rezultatai bus vertinama papildomai, ir kokie metodai bus naudojami ir apie tai informuoja
kandidatą;
10.3. paskiria vertinimo datą (ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienos po kompetencijų
aplanko pateikimo dienos) ir apie tai informuoja kandidatą.
11. Sprendimas dėl kandidato kompetencijų atitikimo modulio (dalyko) studijų rezultatams
priimamas Komisijos posėdyje ir įforminamas posėdžio protokolu:
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11.1. Komisija posėdžio metu, taikydama numatytus vertinimo metodus, nustato kandidato
įgytų kompetencijų atitikmenį studijų programos studijų modulių (dalykų) studijų rezultatams,
pateiktų įrodymų svarumą;
11.2. sprendimas dėl kandidato neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų
pripažinimo gali būti teigiamas, iš dalies teigiamas ir neigiamas:
11.2.1. priėmus teigiamą sprendimą, kandidato neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytos
kompetencijos patvirtinamos pažymėjimu (4 priedas). Pažymėjime nurodomi moduliai (dalykai),
kurių studijų rezultatais pripažintos įgytos kompetencijos, suteiktų kreditų skaičius ir įvertinimas.
Pažymėjimą rengia Mokslo taikomosios veiklos ir neformaliojo švietimo skyriaus specialistas,
pasirašo fakulteto dekanas ir Kolegijos direktorius;
11.2.2. priėmus iš dalies teigiamą sprendimą, kandidatui suteikiama galimybė per
nustatytą laiką pateikti papildomus kompetencijų įrodymus ir kandidato kompetencijas vertinti
papildomais metodais;
11.2.3. priėmus neigiamą sprendimą, kandidato neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytos
kompetencijos nėra pripažįstamos.
12. Studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje ir kuriems buvo
pripažintos neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytos kompetencijos, fakulteto dekanui gali teikti
prašymus dėl semestro studijų kainos sumažinimo. Prašymai dėl semestro studijų kainos
sumažinimo gali būti teikiami per vieną mėnesį, skaičiuojant nuo semestro, kurio studijų kainą
prašoma sumažinti, pradžios. Vėliau pateikti studentų prašymai dėl semestro studijų kainos
sumažinimo nėra svarstomi.
13. Kandidato kompetencijų aplankas ir komisijos posėdžio protokolas saugomi archyve.
IV. APELIACIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
14. Jei kandidatas nesutinka su sprendimu dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų
kompetencijų pripažinimo, jis turi teisę per 10 (dešimt) dienų pateikti apeliaciją Kolegijos
direktoriui. Kartu su apeliacija pateikiami ir dokumentų, liudijančių įgytas kompetencijas, originalai
arba notaro patvirtintos kopijos.
15. Apeliacijas nagrinėja direktoriaus įsakymu iš 5 narių sudaryta apeliacinė komisija
(toliau – Komisija), kurios sudėtyje privalo būti nors vienas Studentų atstovybės ir vienas darbdavių
atstovas.
16. Komisijos posėdis kviečiamas per vieną mėnesį nuo apeliacijos pateikimo dienos.
Komisija sprendimą priima per 10 (dešimt) darbo dienų ir raštu informuoja apeliaciją pateikusį
asmenį. Komisijos sprendimas dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų
pripažinimo yra galutinis.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Aprašas tvirtinamas ir keičiamas Akademinės tarybos nutarimu.
18. Kitus neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo
Panevėžio kolegijoje klausimus, kurių nenumato šis Aprašas, sprendžia fakulteto dekanas, suderinęs
su direktoriaus pavaduotoju studijoms.

___________________________________________
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1 priedas
Registracijos anketos forma
REGISTRACIJA
NEFORMALIUOJU IR SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ
VERTINIMO PROCEDŪRAI
Vertinančioji institucija – Panevėžio kolegija
Pavardė

Vardas
Adresas

El. paštas

Telefonas
Išsilavinimas
(pažymėkite ženklu +)

Vidurinis
Aukštesnysis (spec.vidurinis, įgytas iki 1993 metų)
Aukštasis koleginis
Aukštasis universitetinis
Kita (nurodyti)

Darbo
santykiai

Šiuo metu dirbu
(nurodyti
darbovietę)
Šiuo metu nedirbu

Mokymosi
pasiekimai įgyti
(pažymėkite ženklu +)

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kursuose, seminaruose, stažuotėse
Neformaliojo švietimo programose
Mokantis savarankiškai
Apmokamame darbe
Savanoriškame darbe, laisvalaikio metu

Studijų programa, kurioje
sieksite kompetencijų pripažinimo (įrašykite)
Orientacinis modulio(ų) (dalyko(ų))
pavadinimas (pvz., anglų k., masažas,
vadyba,slaugos praktika....)

Kandidatas
(vardas, pavardė)

(parašas)
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2 priedas
Kompetencijų aplanko forma
PANEVĖŽIO KOLEGIJA

Kandidatas Vardenis Pavardenis
N E F O R M A L I UO JU I R S A V IŠ V I E T O S B Ū D U ĮG Y T Ų
KOMPETENCIJŲ APLANKAS
..................................... studijų dalykas

Konsultantas Vardaitis Pavardaitis

Panevėžys, 202....
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IŠPLĖSTINIS KANDIDATO CV
1.Asmeninė informacija
Vardas, pavardė
Adresas
Telefonas
El. paštas(-ai)
Gimimo data
2.Darbo patirtis, susijusi su vertinamais studijų rezultatais
Datos
Profesija arba pareigos
Darbovietės pavadinimas ir adresas
Išsilavinimas
Kvalifikacija
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
3.Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgyti gebėjimai
Pasiekimai, įgyti darbo aplinkoje
Darbo veikla ir laikotarpis
Pareigybė
Įgytos žinios, gebėjimai
Pasiekimai mokantis neformaliuoju būdu
Įgytų žinių, gebėjimų dokumento
pavadinimas, įstaiga išdavusi
dokumentą
Laikotarpis, išdavimo data
Įgytos žinios, gebėjimai
Pasiekimai mokantis savišvietos būdu
Žinių šaltiniai
Gebėjimai
Gebėjimų šaltinis
Gebėjimai
4. Asmeniniai gebėjimai
Socialiniai gebėjimai
Organizaciniai gebėjimai
Asmeninės savybės
Darbo kompiuteriu gebėjimai
Užsienio kalbos
Kreditų, į kurių pripažinimą
pretenduoja kandidatas, skaičius

Kandidatas
(vardas, pavardė)

(parašas)
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ĮGYTŲ ASMENINIŲ SAVYBIŲ, ĮGŪDŽIŲ IR ŽINIŲ APRAŠYMAS
I. DARBINĖS VEIKLOS PASIEKIMAI
Modulio (dalyko) studijų rezultatai
(žinios, supratimas, įgūdžiai,
gebėjimai)
Pildo Komisijos pirmininkas ar
konsultantas (įrašomi dalyko apraše
nurodyti studijų rezultatai)

Įgytų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir kompetencijų aprašymas

Pildo kandidatas

II. PASIEKIMAI MOKANTIS NEFORMALIUOJU BŪDU
Modulio (dalyko) studijų rezultatai
Įgytų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir kompetencijų aprašymas
(žinios, supratimas, įgūdžiai, gebėjimai)
Pildo
Komisijos
pirmininkas
ar Pildo kandidatas
konsultantas (įrašomi dalyko apraše
nurodyti studijų rezultatai)

III. PASIEKIMAI MOKANTIS SAVIŠVIETOS BŪDU
Modulio (dalyko) studijų rezultatai
Įgytų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir kompetencijų aprašymas
(žinios, supratimas, įgūdžiai,
gebėjimai)
Pildo Komisijos pirmininkas ar Pildo kandidatas
konsultantas (įrašomi dalyko apraše
nurodyti studijų rezultatai)

Kandidatas
(vardas, pavardė)

(parašas)
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3 priedas
Panevėžio kolegijos neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų aplanko duomenų
vertinimo forma
INFORMACIJA APIE KOMPETENCIJŲ APLANKĄ
(pildo konsultantas)
Kandidato vardas, pavardė
Išsilavinimas
Profesija
Studijų modulis (dalykas)
Studijų kreditų skaičius
Konsultanto vardas, pavardė,
parašas
Aplanko gavimo data
Aplanko perdavimo vertinimui data
APLANKO VERTINIMAS
(pildo Komisijos pirmininkas)
Aplanko struktūra aiški ir atitinka
Taip
nustatytus reikalavimus

Ne*

Pateikti darbo patirties,
susijusios su vertinamomis
kompetencijomis, įrodymai

Taip

Ne*

Pateikti neformaliuoju būdu
įgytų gebėjimų ir kompetencijų
įrodymai

Taip

Ne*

Pateikti savišvietos būdu įgytų
gebėjimų ir kompetencijų įrodymai

Taip

Ne*

Deklaruoti mokymosi pasiekimai
atspindi teorinius studijų dalyko
aspektus (ne mažiau 50 proc.)

Taip

Ne*

Deklaruoti mokymosi pasiekimai
atspindi praktinius studijų dalyko
aspektus (ne mažiau 60 proc.)

Taip

Ne*

Pateikti mokymosi pasiekimų
įrodymai atitinka studijų dalyko
rezultatus (ne mažiau 50 proc.
dalyko rezultatų)
* pateikti paaiškinimą lentelėje

Taip

Ne*
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REKOMENDACIJA
(Komisijos pirmininkas pažymi vieną variantą)
Rekomenduojama kandidato kompetencijas
pripažinti studijų rezultatais ir suteikti studijų  Nerekomenduojama suteikti studijų kreditų**
kreditus
** kandidatui pateikiami siūlymai dėl papildomų įrodymų arba papildomų vertinimo metodų


KANDIDATUI SIŪLOMA
(pildoma tuo atveju, kai kandidatui nerekomenduojama suteikti kreditų)

Per nustatytą laiką kandidatui siūloma pateikti papildomus kompetencijų įrodymus (nurodyti kokius), ir (arba)
kandidato kompetencijas vertinti papildomais metodais (nurodyti konkrečiai metodus ir suformuluoti užduotį, pvz.,
parengti pristatymą, pasirengti pokalbiui nurodyta tema, atlikti kitas papildomas užduotis).

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų
vertinimo ir pripažinimo komisijos pirmininkas
(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

Komisijos nariai
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4 priedas

PAŽYMĖJIMAS
APIE NEFORMALIUOJU IR SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ
PRIPAŽINIMĄ
20.... m. .......... mėn. ...........d. Nr. KTC - .....

......................................... 20....–20.... m. m. dalyvavo neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų
(studento vardas pavardė)
kompetencijų pripažinimo procedūroje.

........................................ studijų krypčių dalykų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisijos,
(studijų kryptis)

sudarytos Panevėžio kolegijos direktoriaus 20.... m. .......... mėn. ...........d. įsakymu Nr. V1-...., sprendimu
................................................... kompetencijos pripažintos ................................................ studijų krypties,
(studijų kryptis)

(studento vardas pavardė)

studijų programos ........................................... modulio (dalyko) studijų rezultatais. Suteikti šio modulio
(studijų programa)

(dalyko) studijų kreditus ir nustatyti įvertinimą:
Eil.
Nr.
1.

Apimtis
ECTS kreditais

Modulio (dalyko) pavadinimas

Įvertinimas

Direktorius
(pareigos)

(parašas)

(vardas pavardė)

(parašas)

(vardas pavardė)

A. V.

Fakulteto dekanas
(pareigos)

