
 

TARPTAUTINĖS TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOSIOS MOKYKLOS 

STUDENTŲ PASIEKTŲ DALYKO STUDIJŲ REZULTATŲ 

VERTINIMO NUOSTATAI 

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos (toliau – TTVAM) studentų pasiektų dalyko 

studijų rezultatų vertinimo nuostatai (toliau – Nuostatai) parengta vadovaujantis Švietimo ir mokslo 

ministerijos parengtomis Rekomendacijomis studijų rezultatų vertinimui tobulinti, ECTS naudotojo 

vadovu, metodine priemone „Žinių ir kompetencijų vertinimas: kaip sukurti studentų pasiekimo 

vertinimo metodiką“. 

 

2. Šie Nuostatai nustato, kaip vertinami studentų pasiekti TTVAM vykdomų studijų programų dalykų 

studijų rezultatai. 

 

3. Dalyko studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Dalyko studijų rezultatų vertinimas 

atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. 

 

4. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo 

(projekto) įvertinimu. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar 

įskaita (projektas). 

 

5. Dalyko studijų rezultatų vertinimas remiasi tokiais principais: 

• pagrįstumo (vertinimas siejamas su studijų programos studijų rezultatais ir turi matuoti dalykams 

įgyvendinti skirtus studijų rezultatus); 

• patikimumo (gaunama vertinimo informacija ir vertinimo rezultatai turi būti objektyvūs ir 

nepriklausyti pasikeitus vertintojui); 

• aiškumo (vertinimo sistema turi būti informatyvi, suprantama vertintojams ir vertinamiesiems); 

• naudingumo (atliekamas vertinimas turi būti teigiamai vertinamas pačių vertinamųjų ir prisidėti 

prie studijų programos tikslo įgyvendinimo); 

• nešališkumo (vertinimo metu naudojami vertinimo metodai turi būti vienodai tinkami visiems 

vertinamiesiems). 

 

6. Dalyko studijų rezultatų vertinimas susideda iš: 

6.1. žinių ir supratimo vertinimo; 

6.2. gebėjimų vertinimo. 

 

7. Žinių, supratimo ir gebėjimų įvertinimų sudedamųjų dalių svoris galutiniam įvertinimui priklauso 

nuo studijų dalyko ir studijų krypties. 

 

II. STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMAS 

 

8. Semestro pradžioje dėstytojas turi informuoti ir tradiciniu, ir nuotoliniu būdu (pagal individualų 

studijų planą) studijuojančius studentus apie TTVAM studentų pasiektų dalyko studijų rezultatų 

vertinimo tvarką išdėstydamas detalią dalyko programą, laukiamus studijų rezultatus, konkrečią 

dėstomojo dalyko studijų rezultatų vertinimo struktūrą (tarpinių atsiskaitymų įtaką galutiniam 
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pažymiui, kokiems rezultatams esant teks kartoti dalyko kursą arba bus galima pakartoti galutinį 

atsiskaitymą), vertinimo kriterijus ir reikalavimus. Dalyko programa parengiama pagal TTVAM 

patvirtintą formą, kiekvieno tarpinio vertinimo ir galutinio vertinimo užduotys studentams parengiamos 

pagal formą, pateiktą šių Nuostatų I priede. 
 

9. Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias 

praktikoje, objektyvų studentų pasiektų studijų rezultatų vertinimą, išvengti plagijavimo atvejų, esant 

galimybėms ir poreikiui, taikomas kaupiamasis vertinimas: 

9.1. taikant kaupiamąjį vertinimą studentų pasiektų studijų rezultatai vertinami tarpiniais 

atsiskaitymais; 

9.2. kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje 

numatyti studijų rezultatai; skirtingos kaupiamojo vertinimo dalys turi vertinti skirtingus studijų 

rezultatus; 

9.3. galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino (įskaitos) pažymiai; 

9.4. studentui nesurinkus nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo – neleidžiama 

laikyti egzamino (įskaitos); 

9.5. studentų pasiektų dalyko studijų rezultatų vertinimo galutinis pažymys apskaičiuojamas pagal 

tvarką, kuri pateikta šių Nuostatų II priede. 
 

10. Nesant galimybėms ir poreikiui (laikant akademinį skirtumą ir/ar akademinę skolą ir kt.) 

kaupiamaisis vertinimas gali būti netaikomas. Netaikant kaupiamojo vertinimo egzamino užduotys apima 

100 proc. visų dalyko programoje numatytų studijų rezultatų. Galutinį įvertinimą sudaro tik egzamino įvertinimas. 

 

11. Išplėstinis studijų rezultatų vertinimo sistemos aprašas: 
Išlaikymo 

slenkstis 

Pažymys ir trumpas 

žinių ir gebėjimų 

apibūdinimas* 

 

Išsamus žinių ir supratimo apibūdinimas 

 

Išsamus gebėjimų apibūdinimas 

Išlaikyta 10 (puikiai) 

Puikios, išskirtinės 

žinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos žinios ir jų 

taikymas sprendžiant sudėtingas praktines 

problemas. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, geba 

analizuoti jas platesniame dalyko kontekste. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Puikūs analitiniai ir vertinimo įgūdžiai, 

įžvalga. 
Puikus pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Puikiai taiko teorines žinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

nestandartines užduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė atlikimo 

kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 
Gerai supranta, ką ir kodėl daro. 

Pasiekti visi studijų rezultatai 

9 (labai gerai) 

Tvirtos, geros žinios ir 
gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos žinios ir jų 

taikymas sprendžiant sudėtingas praktines 

problemas. 

Savarankiškai studijavo papildomą 

medžiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, 

sąvokas vartoja tinkamai. 
Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geri analitiniai, vertinimo ir sintezės 

įgūdžiai. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Labai gerai taiko teorines žinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas tipines 

užduotis. 

Labai gera atlikimo kokybė. 

Labai geri raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Supranta, kokius metodus, 

technikas taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90 proc. studijų rezultatų 
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 8 (gerai) 

Geresnės nei vidutinės 

žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės žinios ir jų taikymas 
sprendžiant praktines problemas. 

Susipažino su privaloma medžiaga. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma 

medžiaga. 

Supranta sąvokas ir principus, juos taiko 

tinkamai. 

Gerai argumentuoja ir argumentus 

pagrindžia faktais. 
Geras pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Gerai taiko žinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

užduotis. 

Gera atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo įgūdžiai. 

Žino, kokius metodus, technikas 

taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų rezultatų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės žinios ir 

gebėjimai, yra 
neesminių klaidų 

Vidutinės žinios, yra neesminių klaidų. 

Žinias taiko praktinėms problemoms spręsti. 

Susipažino su pagrindine medžiaga. 

Supranta ir vartoja sąvokas ir principus. 

Kelios esminės dalys susiejamos į visumą. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Gera atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

Pakankami raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70 proc. studijų rezultatų 

6 (patenkinamai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) žemesni nei 

vidutiniai, yra klaidų 

Žemesnės negu vidutinės žinios, yra klaidų. 

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Susipažino su pagrindine medžiaga. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba savais 

žodžiais apibūdinti priimamą informaciją. 

Analizuojant susitelkiama į keletą aspektų, 

tačiau nesugebama jų susieti. 
Patenkinamas pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Žinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdžiais. 

Patenkinama atlikimo kokybė. 

Moka veikti pagal analogiją. 

Teisingai atlieka lengvas užduotis, 

bet nesuvokia sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60 proc. studijų rezultatų 

5 (silpnai) 

Žinios ir gebėjimai 

(įgūdžiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Žinios tenkina minimalius reikalavimus. 

Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 

problemoms spręsti. 

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, 

teksto atpasakojimas. Atsakymas sutelktas į 

vieną aspektą. 

Minimalus pasirengimas tolesnėms 

studijoms. 

Minimalūs pakankami gebėjimai 

problemoms spręsti vadovaujantis 

pavyzdžiais. 

Geba veikti pagal analogiją. 

Patenkinami raiškos ir pristatymo 

įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų rezultatų 

Neišlaikyta 4 Nepatenkinamai 

Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 

Žinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina minimalių 

reikalavimų 3 

2 

1 
 Pasiekta mažiau kaip pusė studijų rezultatų 

* Žinios, supratimas ir gebėjimai vertinami ne tik pažymiais, bet ir įskaita. Egzaminai ir baigiamieji darbai vertinami 

pažymiu. Studijų programų dalykai gali būti vertinami įskaitomis, kuriomis siekiama patikrinti studento įgytas žinias. 

Studentas išlaiko įskaitą, jei įrodo, kad įsisavino ne mažiau kaip pusę dalyko žinių. 

 

III. VERTINIMO METODAI 

 

12. Vertinimo žodžiu metodai 

Vertinimo žodžiu metodai – tai įvairūs apklausos metodai, dažniausiai taikomi TTVAM atliekant 

studentų formuojamąjį ir apibendrinamąjį vertinimą. Taikant pristatymų metodus vyksta vieši 

savarankiškai atliktų individualių ir grupinių užduočių, projektų, atliktų tyrimų, laboratorinių ir lauko 

darbų pristatymai. 



4  

13. Apklausos metodai. 

Frontalinė žodinė apklausa. Tai žodinės apklausos metodas, kai dėstytojas pateikia klausimus visai 

studentų grupei. Grupei duodama keletas sekundžių pagalvoti, po to įvardijamas atsakymą privaląs 

pateikti studentas. Pateikiami klausimai turi būti aiškiai suformuluoti, vienas su kitu susiję, apimti visą 

tikrinamą medžiagos dalį. Jie turi versti studentus mąstyti, lyginti, analizuoti, daryti išvadas. Frontalinė 

žodinė apklausa leidžia apklausti daugiau studentų, pagyvina paskaitą. Šis metodas tinka 

formuojamajam vertinimui. 

Individuali žodinė apklausa. Individuali žodinė apklausa – tai tikrinimo ir vertinimo metodas, plačiai 

taikomas ir formuojamajam, ir apibendrinamajam ar baigiamajam vertinimui. Atliekant individualią 

žodinę apklausą, studentas atsako į dėstytojo pateiktus klausimus. 

Individuali žodinė apklausa dažnai yra kolokviumo formos. Kolokviumas (lot. colloquium – 

pašnekesys, pokalbis) – tai mokymo ir vertinimo metodas, kai pokalbiu yra mėginama gauti grįžtamąją 

informaciją apie tai, ką studentas yra išmokęs. Šis vertinimo metodas taikomas kaip pasiruošimo 

įskaitai ar egzaminui etapas. Šis formuojamajam vertinimui atlikti taikomas vertinimo metodas sudaro 

galimybes ugdyti studentų loginį ir kritinį mąstymą, taisyklingą kalbą, tinkamą kalbos tempą, 

intonaciją, laikyseną. 

 

14. Pristatymų metodai. Tai žodiniai vertinimo metodai. Prie pristatymų metodų priskiriami 

pranešimai, pasisakymai ar pristatymai. 

Pristatymas (viešas pasisakymas, pateikimas). Pristatymas žodžiu (oral presentation0 taikomas 

tarpiniams studijų programos, studijuojamų dalykų, temų atsiskaitymams. Pranešimų ir pasisakymų 

struktūra gali būti įvairi atsižvelgiant į dėstytojo suformuluotus studijų rezultatus. Pristatymas gali būti 

individualus arba grupinis. Tai būdas studentui pranešti ir pateikti mokymosi rezultatus: parašytus 

referatus, literatūros, dokumentų ir kitų šaltinių analizes, pranešti apie tiriamuosius, kūrybinius ir 

projektinius darbus. Patikrinami įvairūs gebėjimai: gebėjimas dirbti su moksline literatūra ir 

dokumentais; gebėjimas suvokti, analizuoti ir vertinti mokslines ir profesinės srities problemas; 

gebėjimas teisingai vartoti mokslinę kalbą, logiškai ir kritiškai mąstyti; gebėjimas kalbėti prieš 

auditoriją; gebėjimas naudoti multimediją (Power Point) savo darbui pristatyti. Pristatant laboratorinio, 

eksperimentinio, kūrybinio darbo rezultatus, rodomi įgyti praktiniai gebėjimai. Šis metodas ypač tinka 

viešojo kalbėjimo gebėjimams ugdyti ir tobulinti. Atliekant vertinimą, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos 

kokybiško pristatymo požymius: aiškus idėjų pristatymas; kalbėjimo kokybė (aiškumas, garsumas); 

argumentavimo kokybė; įvado (įvadinio pristatymo dalies) kokybė; išvadų kokybė; akių kontaktas su 

auditorija; naudojimasis skaidrėmis grafoprojektoriui ar multimedijos projektoriui (Power Point); 

vizualiai pateikiamos medžiagos kokybė; klausimų valdymas (atsakymo į klausimus kokybė; laiko 

valdymas (ar tinkamai išnaudotas pristatymui skirtas laikas). 

 

15. Vertinimo raštu metodai 

Egzamino ar įskaitos metu taikant apklausos raštu metodą, studentai į dėstytojo pateiktus klausimus 

atsakinėja raštu. 

Referatas (lot. referre – pranešti) – tai rašto darbas, kurio tikslas – atlikti gilesnę studijuojamo dalyko, 

temos, literatūros šaltinių analizę. Ruošiant referatą būtina nurodyti visus šaltinius, kuriais buvo 

naudotasi. Referatai rodo, ką studentas suvokia, ar geba analizuoti, logiškai mąstyti. Referatas padeda 

išmokti mokslinę kalbą, įvaldyti mokslinį kalbos stilių, lavina gebėjimą atlikti teksto kompresiją 

(suspaudimą), referuojamo teksto struktūravimą ir citavimą. Referuojama raštu arba žodžiu. Tai – 

formuojamajam vertinimui tinkantis metodas. Referato apimtį nustato dėstytojas. 

Apžvalgos. Jų paskirtis – apžvelgti ir apibendrinti analizuojamus informacijos šaltinius. Jos tinka 

išsiaiškinti, kaip besimokantieji gali suvokti ir apibendrinti analizuojamo informacijos šaltinio turinį, 

ugdo jų kritinio mąstymo ir vertinimo gebėjimus. Apžvalgoms galima siūlyti įvairias užduotis: 
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apžvelgti informacinį ar akademinį medžiagos turinį, interneto svetainę, mokslinį žurnalą ar žurnalo 

straipsnį. 

Recenzija. Recenzijų (lot. recensio – įvertinimas) rašymas, kaip formuojamojo vertinimo metodas, 

leidžia patikrinti vertinimo gebėjimus. Studentai gali recenzuoti seminarų referatus. Recenzijoje, 

skirtingai nuo referato, svarbu išsakyti recenzento nuomonę. Prieš pradedant taikyti recenzijų metodą 

kaip vertinimo metodą, būtina išmokyti studentus, kaip jas rašyti, ir supažindinti su struktūra. 

Recenzijos dalys: 1) recenzuojamo objekto metrika; 2) objekto sandara; 3) sandaros turinys; 4) 

recenzento vertinimai; 5) išvados. Vertinimo pastabos pateikiamos recenzijos pabaigoje arba aptariant 

sandaros turinį. Vertinamąsias pastabas būtina argumentuoti. Išvadose paprastai sumuojami 

vertinamojo darbo privalumai ir trūkumai bei rekomenduojamas galutinis vertinimas. 

Esė – tai įvairios tematikos straipsnis, kurio stiliui būdingas publicistinio, mokslinio ir meninio stiliaus 

elementų jungima. Esė forma gali būti naudojama formuojamajam ir apibendrinamajam vertinimui, 

pvz., egzaminams raštu. Egzistuoja daug įvairių esė tipų: argumentinis esė (Argumentative essay), 

priežasties-pasekmės (Cause and Effect essay), klasifikacijos (Classification essay), lyginamasis 

(Comparison essay), kritinis (Critical essay), deduktyvus (Deductive essay), naratyvinis (Narrative 

essay), tiriamasis (Exploratory essay, Research essay) ir kt.) Esė turi aiškią, griežtą struktūrą, kurią 

sudaro trys dalys ir penkios pastraipos: 1) Įvadinė dalis (Introductory paragraph). Pristatoma tema, 

problema ir pagrindinė tezė, kuri vėliau plėtojama pagrindinėje dalyje; 2) Pagrindinė dalis (Body). 

Dažniausiai jai skiriamos 3 pastraipos. Pvz., argumentinio tipo esė pirmoje (iš šiai daliai skirtų 3 

pastraipų) pastraipoje pateikiamas stipriausias argumentas, plėtojamas ir pagrindžiamas įvairiais 

pavyzdžiais. Antroje ir trečioje pateikiami ir plėtojami mažiau reikšmingi argumentai; 3) 

Apibendrinanti / išvadų dalis (Concluding/Summary paragraph). Joje pateikiami apibendrinimai ir 

formuluojamos išvados. 

Atsižvelgiant į tipą, esė struktūra gali šiek tiek skirtis. Taip pat gali būti skirtinga esė apimtis, kurią 

nustato dėstytojas (pvz., 5 tūkst. žodžių). Pateikta esė apimtis, jos laikymasis yra vienas iš esė 

vertinimo kriterijų, todėl mokant studentus rašyti esė, būtina išmokyti, kaip esė tekstą išplėsti ar 

sumažinti. 

Mokymosi dienoraščiai ir žurnalai. Siekiant fiksuoti studento asmeninių įgūdžių raidą, studentai yra 

prašomi atliekant tam tikras vertinamąsias užduotis (pvz., rašant referatą, kursinį ar kt.) pildyti specialų 

dienoraštį. Tai labai tinka ugdant studentų gebėjimus refleksyviai mąstyti, atlikti savęs vertinimą, 

geriau organizuoti ir valdyti laiką ir vadovauti savarankiškam mokymuisi. Mokymosi dienoraščiai ar 

žurnalai gali būti įvairios, struktūrizuotos, taip pat elektroninės formos. Tokiame dienoraštyje pagal 

nustatytus kriterijus ar kitus reikalavimus turėtų būti registruojami įvairūs veiklos etapai, pvz., darbo 

tema, numatomi rezultatai, hipotezės, reikšminiai žodžiai, skyrių antraštės ir paantraštės, schemos, 

informacijos šaltinių paieškos būdai ir strategija, atradimai, kritinės refleksijos, bibliografija ir pan. 

Bibliografijos sąrašo sudarymas. Studentai prašomi sudaryti informacijos šaltinių sąrašą nurodyta ar 

pasirinkta tema. Studento parengtas bibliografijos sąrašas gali parodyti, kiek giliai studentas studijavo 

temą, nes sąrašas gali įvairuoti nuo paprasčiausio abėcėlinio knygų ir kitų (pvz., internetinių šaltinių) 

šaltinių sąrašo iki mokslinių straipsnių ir anotuotos kritinės bibliografijos. 

 

16. Grafiniai ir vizualiniai vertinimo metodai 

Formuojamajam studentų vertinimui siūlomos įvairios formos lentelės, vertinimo formos, blankai, 

protokolai, kuriuos turi užpildyti vertinamąsias užduotis atliekantis studentas. Jie skirti tikrinti įvairius 

aukštesnio lygmens kognityvinius gebėjimus: lyginti, klasifikuoti, analizuoti, struktūrinti, hierarchiškai 

sugrupuoti, apibendrinti. 

Minčių ir sąvokų žemėlapiai. Dar vadinami kognityviniais žemėlapiais, nes parodo, kaip studentai 

mąsto, kaip suvokia studijuojamą medžiagą, ar supranta sąvokas, koncepcijas, sudėtingus, sisteminius 

reiškinius, ar geba išskirti struktūrinius elementus ir parodyti egzistuojančius ryšius. Minčių žemėlapiai 
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labiau tinka diagnostiniam vertinimui, kuomet aiškinamasi, ką studentai žino apie numatomą analizuoti 

reiškinį, o sąvokų žemėlapiai yra puikus apibendrinamojo vertinimo metodas. 

Plakatų pristatymai (poster presentations) ir darbų demonstravimas. Ant plakato dydžio lapų 

studentai vizualiai pateikia savarankiškai atlikto darbo rezultatus (parengtus struktūrinius modelius, 

schemas, atlikto tyrimo, laboratorinio darbo rezultatus, individualius ar grupinius projektus). Šis 

vertinimo metodas leidžia įvertinti studentų gebėjimą analizuoti, klasifikuoti, sisteminti, lyginti, 

modeliuoti ir vizualizuoti savarankiškos veiklos elementus. 

 

17. Kaupiamojo ir integruoto vertinimo metodai 

Aplanko ar portfelio metodas (portfolio). Tai vertinimo metodas, naudojamas kriterijais ir standartais 

grįstuose vertinimo modeliuose atliekant kaupiamąjį vertinimą. Studijose naudojami: 

Į studijų procesą orientuotas aplankas, ypač formuojamajam vertinimui atlikti, kaip 

nenutrūkstamo vertinimo instrumentas. Aplanke kaupiami įrodymai, rodantys įvairius mokymo(si) 

proceso etapus ir aspektus, taip pateikiant visą vaizdą, kaip studijuojantieji geba integruoti įgyjamas 

žinias ir specifinius gebėjimus, kokią daro pažangą, kaip tobulėja įvairūs kognityviniai gebėjimai (pvz., 

parengtas strateginis planas ar verslo plano pavyzdys, iliustruojantys gebėjimą planuoti; atlikta atskiro 

atvejo (probleminės situacijos) vertinamoji analizė ir pan.). 

Į rezultatą orientuotas aplankas. Tai metodas, leidžiantis patikrinti ugdymo tikslų 

įgyvendinimą, nustatyti, ar buvo pasiekti užsibrėžti kriterijai ar standartai. Į šį aplanką įtraukiami 

geriausi visiškai užbaigtų darbų pavyzdžiai, iliustruojantys įgytas kompetencijas. Aplanke gali būti 

pateikiami įvairūs elektroninėje laikmenoje ar kitais būdais (nuotraukose, vaizdajuostėse) užfiksuoti 

darbai. Aplanke taip pat būtina pateikti studentų savęs vertinimą iliustruojančią medžiagą, t. y., aplanke 

turi būti pateikiamos studentų refleksijos, parodančios studentų gebėjimą kritiškai mąstyti ir vertinti 

savo darbo produktus. Šis metodas itin tinka vertinti tokiems dalykams, kurių programose numatytas 

konkrečių, specifinių kompetencijų išugdymas. 

Atskiro atvejo analizė (case study). Privalomųjų dalykų metu specialioms kompetencijoms įvertinti 

dėstytojas gali pasiūlyti analizuoti konkrečius atvejus, t. y., įvairias problemines, keblias situacijas, 

kylančias konkrečiuose profesiniuose kontekstuose. Vertinimo metu studentai turi pasiūlyti konkrečių 

problemos sprendimo būdų ir taip pat pademonstruoti specialiųjų kompetencijų elementus (specifines 

procedūrines žinias ir praktinius gebėjimus). 

Projektai. Jie gali būti individualūs arba grupiniai, skirti įvairioms praktinėms problemoms analizuoti 

atliekant empirinius tyrimus ir problemų sprendimo būdų paieškai. Projekto medžiaga gali parodyti, 

kaip studentai geba pritaikyti įgytas kompetencijas konkrečiose situacijoje. 

 

IV. VERTINIMO FORMA 

 

18. Studentų pasiektų dalyko studijų rezultatų patikrinimas egzamino forma: 

18.1. Egzamino rengimo tikslas – leisti studentui įrodyti, kad jis pasiekė dalyko programoje nurodytus 

studijų rezultatus. Egzamino paskirtis – nustatyti studento dalyko studijų rezultatų pasiekimo lygį. 

18.2. Praktinės užduotys sudaromos taip, kad studentai, taikydami studijų metu įgytas teorines žinias ir 

praktinius įgūdžius, galėtų pademonstruoti gebėjimą analizuoti būsimai profesinei veiklai būdingas 

praktines situacijas ir savarankiškai spręsti praktinius uždavinius bei iškeltas problemas. Kiekvieną 

praktinę užduotį sudaro: 

- užduoties sąlygos arba (ir) praktinės situacijos aprašymas; 

- užduoties klausimai arba (ir) iškelta problema; 

- atsakymų į užduoties klausimus arba problemos sprendimo pateikimo formos pavyzdys. 

18.3. Dalykų egzaminai vyksta raštu ir/arba virtualioje mokymo(si) aplinkoje Moodle. Egzamino 

užduotis studentas atlieka raštu egzaminų lape. Egzamino darbą studentas turi parašyti taisyklinga 

kalba, aiškia rašysena. 
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19. Įskaita: 

19.1. Įskaitos tikslas – studentų studijų rezultatų (žinių, mokėjimų ir įgūdžių) patikrinimas. Tai 

studentų studijų programos dalykų turinio įvaldymo ir savarankiško darbo (praktinių, mokomųjų 

užduočių, profesinės veiklos praktikos, rašto, laboratorinių darbų ir kt.) įvertinimas. 

19.2. Studentų žinios ir gebėjimai per įskaitas vertinami įskaityta arba neįskaityta. Įskaita yra išlaikyta, 

jeigu studentas įgijo daugiau nei 50 proc. dalyko apraše ir programoje numatytų įgyti žinių ir gebėjimų. 

 

20. Kursinių darbų rengimo, vertinimo, gynimo tvarką reglamentuoja Kursinių darbų rašymo ir 

vertinimo metodiniai nurodymai. Praktikos ataskaitos rengimo, gynimo ir vertinimo tvarką 

reglamentuoja TTVAM studentų profesinės ir baigiamosios profesinės veiklos praktikos nuostatai ir 

Praktikos ataskaitų rengimo metodiniai nurodymai. 

 

V. STUDENTŲ IR DĖSTYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

VERTINANT STUDIJŲ REZULTATUS 

 

21. Dalyko dėstytojas privalo imtis visų priemonių užtikrinti, kad vertinimo metu pateikiamos užduotys 

nebūtų žinomos iki vertinimo pradžios, išskyrus, kai vertinimo metodika numato kitaip. 

 

22. TTVAM administracija ir dalyko dėstytojas (egzaminuotojas) privalo užtikrinti, kad būtų sudarytos 

tinkamos darbo sąlygos. Dėstytojas, nustatydamas vertinimo organizavimo tvarką (laiką, leistinas 

naudoti priemones ir kt.), turi užtikrinti, kad ji leistų tinkamai įvykdyti numatytas užduotis. 

 

23. Dalyko dėstytojas privalo imtis visų priemonių užkirsti kelią studentų nesąžiningumui studijų 

rezultatų vertinimo metu. Egzaminuotojas turi iki rezultatų vertinimo pradžios informuoti studentus 

apie vertinimo metu leistinus ir neleistinus naudoti šaltinius ir priemones. 

 

24. Visi studentų rašto darbai privalo būti atlikti savarankiškai. Rašto darbas laikomas nesavarankiškas 

tada, kai jis visas arba iš dalies parašytas kito autoriaus (perrašytas kito autoriaus darbas ir jo dalis be 

nuorodų, taip pat viršijant konkrečiu atveju LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo leidžiamas 

citavimo ribas), rašto darbe yra pažeistos autorių asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, darbas visas 

arba iš dalies buvo panaudotas vertinant kitą dalyką TTVAM ar kitose aukštosiose mokyklose. 

 

25. Vertindamas rašto darbą ir nustatęs, kad studentas jį atliko nesavarankiškai, dalyko dėstytojas jį 

vertina neigiamai ir informuoja TTVAM administracijos darbuotoją ar TTVAM direktorių apie 

nesąžiningumo atvejį ir pateikia jam studento rašto darbą bei įrodymus, kad jo darbas atliktas 

nesąžiningai. Studijų programos vadovas ar TTVAM direktorius, susipažinęs su studento 

pasiaiškinimu, taiko jam nuobaudą, nustatytą AM studijų nuostatuose. 

 

26. Kiekvienas studentas supažindinamas su savo žinių ir gebėjimų vertinimu. Paskelbęs vertinimo 

rezultatus, dalyko dėstytojas turi informuoti studentus apie pagrindinius jų darbo trūkumus ir klaidas. 

 

27. Studentas, nesutinkantis su egzamino ar įskaitos įvertinimu, turi teisę ne vėliau kaip per tris darbo 

dienas nuo egzamino ar įskaitos įvertinimo paskelbimo paduoti apeliaciją Studijų programos vadovui 

ar TTVAM direktoriui. Apeliacijos nagrinėjimo tvarką ir terminus nustato apeliacijų pateikimo ir 

nagrinėjimo tvarka. 

 

28. Pasibaigus vertinimui, dalyko dėstytojas ir TTVAM administracija turi sudaryti galimybę 

studentams pareikšti nuomonę dėl dalyko dėstymo ir vertinimo metodų, formos bei tvarkos. 
 


