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I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR Sf\ VOKOS 

1. Vadybos ir ekonomikos fakulteto (toliau - fakultetas) studijavimo pasiekim4 rezultat4 

vertinimo tvarka (toliau- Tvarka) nustato studij4 dalyk4fmoduli4 ir studij4 program4 studijavimo 

rezultat4 vertinimo principus ir kriterijus, egzamin4 ir kit4 atsiskaitym4 vykdymo ir vertinimo 

tvark~ fakultete. 

2. Studijavimo pasiekim4 vertinimo (toliau - vertinimas) tikslas- suteikti informacij~ apie 

studij4 programose, studij4 dalyk4 I moduli4 programose numatyt4 studij4 rezultat4 pasiekimo 

lygj, kuris leist4 jvertinti studij4 dalyko I modulio ar studij4 programos sekmy. 

3. Vertinimas reiksmingas siems subjektams: 

3.1. Studentams/klausytojams, nes informacija ap1e studijavimo pasiekimus skatina 

mokytis, o gaunamas grjztamasis rysys suteikia galimyby suzinoti silpn~sias ir stipri~sias studij4 

pasiekim4 puses. 

3.2. Destytojams, nes informacija apie student4 zini4, supratimo, gebejim4 ir jgudzi4 lygj 

sudaro prielaidas tobulinti mokymo turin!, mokymo(-si) bei vertinimo metod4 taikymo 

efektyvum~. 

3.3. Institucijai, nes informacija apie studijavimo pasiekimus leidzia pagrjsti sprendimus, 

del studij4 kokybes gerinimo ir yra garantas, kad pasiekiami studij4 programose numatyti studij4 

rezultatai. 

3.4. Darbdaviams, nes informacija apie studijavimo pasiekimus sudaro prielaidas jvertinti 

asmens gebejimus, kurie svarbus ir parinkti konkreCiai pareigybei. 

4. Vertinimui naudojama desimties bal4 kriterine vertinimo sistema, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. ISAK-2194 , Del 

studij4 rezultat4 vertinimo sistemos patvirtinimo" (Zin. , 2008, Nr. 86-3437). 

5. Si tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studij4 jstatymu (Zin., 

2009, Nr. 54-2140; Zin., 2009, Nr.61-0; Zin. , 2009, Nr.lOl-0, TAR i. k. 1091010ISTAOOXI-242); 

Lietuvos Respublikos Autori4 teisi4 ir gretutini4 teisi4 jstatymu (Zin. , 1999, Nr.50-1598, Zin. , 
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2003 , Nr. 28-1125 i. k. 0991010ISTAIII-1185); Kauno kolegijos Akademines tarybos 2014 m. 

rugsejo 11 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-16 patvirtinta Kauno kolegijos studij4 tvarka, Kauno kolegijos 

direktoriaus 2013 m. liepos 2 d. jsakymu Nr. 1-204 patvirtintu Kauno kolegijos akademines etikos 

kodeksu, Kauno kolegijos direktoriaus 2015 m. rugsejo 10 d. jsakymu Nr. 1-291 patvirtintomis 

Asmens duomen4 tvarkymo Kauno kolegijoje taisyklemis. 

6. Tvarkoje vartojamos sqvokos: 

6.1. Akademinis sqi iningumas - studento studij4 procese atlikti darbai, kaip savarankiski 

kurybines veiklos rezultatai, paremti originalumu. Remiantis originalumo reikalavimu, galima 

studij4 darbuose pateikti ne tik savo originalias idejas, tyrim4 rezultatus ir t. t, bet ir tinkamai, 

nepazeidziant autori4 teisi4, naudoti autori4 kurinius, jvairius informacijos saltinius. Teisetas 

kurinio naudojimas laikomas tada, kai: cituojant pateikiama nedidele kurinio dalis; cituojama 

mokymo tikslais, norint atskleisti kit4 autori4 idejas, jas kritiskai vertinant ar lyginant; citavimo 

apimtis turi nevirsyti citavimo tikslui reikalingo masto, t. y. galima cituoti tik tiek, kiek butina 

konkreCiam citavimo tikslui ; cituojant turi buti nurodytas citatos saltinis ir autorius, jei jis 

nurodytas kurinyje is kurio paimta citata. 

6.2. Apeliacija- rastiskas studento/klausytojo prasymas isnagrineti sprendimq del: 

6.2.1. sesijos egzamino/jskaitos, kito galutinio atsiskaitymo (projektinio darbo, praktikos 

ataskaitos, kursinio darbo ir kt.) organizavimo ir vykdymo tvarkos bei jvertinimo; 

6.2.2. studij4 rezultat4 jskaitymo. 

6.3 . Diagnostinis vertinimas - procesas, kuriuo siekiama nustatyti teigiamas ir neigiamas 

asmens mokymosi ypatybes, numatyti tolimesnius poreikius ir suteikti pagalbq. Sis vertinimas 

atliekamas iki pradedant mokytis pagal numatytq programq. 

6.4. Formuojamasis vertinimas yra vykdomas per visq studij4 laikotarpi, juo siekiama 

nustatyti student4 pazangq arba norint koreguoti studij4 turin! (tikslus, metodus, turin! ir kt.). 

6.5. fvertinimas- procedura, kurios metu stebejim4 ir matavim4 rezultatai palyginami su 

nustatytomis valstybes arba paCios institucijos normomis (standartais) ir priimamas sprendimas 

apie studijavimo pasiekimus. Jvertinimu baigiamas studij4 dalykas/modulis. Jvertinimo raiska -

pazymys, kompetencijos pripazinimo pazymejimas, diplomas ir kt. 

6.6. Kaupiamasis vertinimas yra objektyvus studijavimo pasiekim4 vertinimas, taikomas 

siekiant isvengti plagijavimo atvej4 ir uztikrinti student4 ir klausytoj4 darbq per visq studij4 

laikotarpj. Jj sudaro tarpiniai atsiskaitymai, savarankiski darbai, egzaminas arba projektas, kurie 

turi buti nurodyti studij4 dalyk4fmoduli4 program4 aprasuose. 

6.7. Kolegialus vertinimas, siekiant objektyvumo, taikomas modulinese studij4 

programose ir vertinant student4 baigiamuosius darbus. Modulinese studij4 programose student4 
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studijavimo pasiekimus vertina modulio destytojai. Baigiamuosius darbus vertinanti 

kvalifikavimo komisija sudaroma direktoriaus jsakymu. 

6.8. Pasiekimai - zinios ir gebejimai, kuriuos asmuo gali demonstruoti mokymosi 

pabaigoje. 

6.9. PasiekimZf vertinimas- procesas, kurio metu renkami ir gaunami patvirtinimai apie 

student4 mokymqsi, pasiekimus bei jgytas kompetencijas. Vertinimu baigiamas studij4 dalykas I 

modulis. 

6.1 0. Plagiatas - sqrnomngas kito autoriaus vtso ar dalies darbo pastsavmtmas, arba 

kurinio dali4 kopijavimas is vieno ar daugiau saltini4, nepateikiartt nuorod4 j saltinius arba 

nurodartt saltini, taCiau neisskiriartt perrasyto teksto kabutemis. 

6.11. Proceduriniai pai eidimai - tai studij4 pasiekim4 ir rezultat4 vertinimo organizavimo 

irl ar vykdymo proceso pazeidimai, turejy neigiamos jtakos galutiniam jvertinimui. 

6.12. Saw;s vertinimas (jsivertinimas) - procesas, kuriuo metu asmuo pats vertina savo 

mokymosi pasiekimus ir mokymosi pazangq. 

6.13. StudiJZf rezultatlf vertintojai yra studij4 dalykq I moduli dest(( destytojai arba tam 

tikros studij4 krypties destytoj4 ir socialini4 partneri4 komisija, kuri skiriama dekano jsakymu. 

6.14. Vertinimo kriterijus - pozymis arba matas, kuriuo remiarttis vertinamas studij4 

pasiekim4 lygmuo. 

II. STUDIJA VIMO PASIEKIMT) VERTINIMO PRINCIPAl IR KRITERIJAI 

7. Vertinant studijavimo pasiekimus destytojai vadovaujasi aiskumo, objektyvumo, 

nesaliskumo, vertinimo tvarkos viesumo, abipuses pagarbos, gerartoriskumo principais bei tvarkos 

1 priede nurodyta studijavimo pasiekim4 vertinimo skale ir 2 priede numatytais baigiamojo darbo 

vertinimo kriterijais. 

8. Destytojas privalo 
. . 

pnnctpmgat reaguoti student4 nesctziningumo atvejus 

(plagijavimas, nusirasinejimas, duomen4 falsifikavimas, fabrikavimas, egzamin4 ar jskait4 

rezultat4 klastojimas, naudojimasis pasaline pagalba egzamino ar vertinimo metu, svetimo rasto 

darbo pateikimas kaip savo, uzdarbiavimas rengiant rasto darbus kitiems studentams, rasto darbo 

pirkimas ir jo pateikimas akademines bendruomenes nario vertinimui, to paties jvertinto rasto 

darbo pateikimas atsiskaitartt uz kitct kursq ir part.) ir apie tai informuoti katedros vedejq ar 

fakulteto dekartq, kuris sprendzia del kreipimosi i Kauno kolegijos Etikos komitetq. 

9. Studijavimo pasiekim4 vertinimas susideda is: 

9.1. Zini4 supratimo ir vertinimo. 

9.2. Gebejim4 vertinimo. 
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9.3 . Zinil..!, supratimo ir gebejiml..! jvertiniml..! santykines dalies galutiniame jvertinime 

nurodytos studijl..! dalykt!lmodulil..! programl..! aprasuose. 

10. Visiems studijuojantiems taikomi tie patys studijavimo pasiekiml..! vertinimo kriterijai, 

kurie aprasyti studijl..! dalyko/modulio aprase. 

11. Destytojai ar kiti fakulteto administracijos darbuotojai egzaminl..! ir kitl..! atsiskaityml..! 

metu privalo nustatyti studentl..! asmens tapatyb((. 

III. STUDIJA VIMO PASIEKIMl) VERTINIMO ORGANIZA VIMAS IR VYKDYMAS 

12. Pirmosios studijl..! dalyko/modulio paskaitos/seminaro metu destytojas (modulineje 

studijl..! programoje visi destantys destytojai) supazindina studentus su studijl..! dalyko/modulio 

studijavimo pasiekiml..! vertinimo tvarka, kriterijais ir reikalavimais, kurie yra nurodyti studijl..! 

dalyko/modulio aprase. 

13. Egzaminai ir kiti galutiniai atsiskaitymai, kurie numatyti studij4 grafikuose, vykdomi 

sesijl..! metu, kuri4 tvarkarasciai pateikiami ne veliau kaip pries dvi savaites iki sesijos pradzios. 

Rekomenduojama, kad tarp egzamin4 ir kitl..! galutini4 atsiskaitym4 butt! ne mazesnis kaip dviej4 

dien4 tarpas. 

14. Del svarbil..! priezasCi4 dekano leidimu egzaminus galima laikyti ne sesijos metu, jei 

studentas ivykde studij4 dalyko/modulio aprase nurodytus reikalavimus. 

15. Dekanas nustato individualius atsiskaitymo terminus studentams, kurie nustatytu laiku 

negalejo dalyvauti egzaminuose/atsiskaitymuose del svarbi4 priezasCi4 (pvz., ligos; seimynini4 

aplinkybi4 ir kt.) ir pristate tai patvirtinanCius dokumentus. Prasym~ del egzamin4 

sesijos/galutinio atsiskaitymo termino pratysimo ir priezastj pagrindzianCius dokumentus 

studentas turi pristatyti i dekanat~ per 5 darbo dienas nuo egzamino/atsiskaitymo, kuriame 

negalejo dalyvauti del svarbi4 priezasci4. 

16. Vertinant student4, turinCi4 speciali~l..! poreikil..! (regos, klausos, judejimo ar kt. 

negali~), studijavimo pasiekimus, taikomos lanksCios vertinimo formos, derinamos prie si4 

asmenl..! individualil..! poreikil..! ir galimybi4 (pvz. , padidinant uzduoci4 srift~, pratysiant studijavimo 

pasiekim4 vertinimo laik~, pritaikant fiziny aplink(! ir kt.). Fakulteto administracija iki pirmo 

auditorinio uzsiemimo (paskaitos, seminaro ar kt.) informuoja studijl..! dalykt!lmoduli4 destytojus 

( egzaminl..! komisij (!, egzaminuotojus - iki egzamino/jskaitos pradzios) apie studentus su 

specialiaisiais poreikiais, suteikia studijavim4 pasiekim4 vertinimui pagal tokio asmens galimybes 

reikalingas priemones, uztikrina galutinio studij4 pasiekiml..! vertinimo vietos pritaikym(!. 

17. Studij4 dalyko/modulio jvertinimas apvalinamas vadovaujantis matematikos 

taisyklemis (iki 0,5 - i mazesni'!i'! sveik'!i'! dalj; 0,5 ir daugiau- i didesni'!i~ sveik'!i'! dali). 
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18. Visi rasto darbai pateikti studentll studijavimo pasiekimll vertinimui privalo buti 

parengti savarankiskai. 

19. Dalyko/modulio destytojui ir/ar egzaminuotojui iskilus abejonei, kad studentas 

naudojasi neleistinais informacijos saltiniais ar priemonemis studentas privalo dalyko destytojui/ 

egzaminuotojui paneigti ar patvirtinti jtarimus. Studento atsisakymas bendradarbiauti vertinamas 

kaip nes~ziningumo patvirtinimas ir ziniarastyje jrasoma ,nevertinta". 

20. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami studijll dalyko/modulio 

programoje numatyti tarpiniai studijll rezultatai. Sill rezultatll vertinimo kriterijai turi buti numatyti 

ir su jais supazindinta is anksto. Skirtingos kaupiamojo vertinimo dalys turi vertinti skirtingus 

studijll rezultatus. Galutinj studijll dalyko/modulio pa:lymj sudaro tarpinill atsiskaitym4 ir 

egzamino I projekto pazymys. Rekomenduojama egzaminui arba projektui skirti ne maziau kaip 

50 procent"4, o tarpiniams atsiskaitymams - ne daugiau kaip 50 procent"4. Modulineje studij4 

programoje visi tarpiniai atsiskaitymai turi buti jvertinti nemaziau kaip pazymiu 5 (silpnai). 

21. Kartojant studijll dalykwmodulj kaupiamasis vertinimas skaiCiuojamas is naujo. 

Studentams, t<rsiantiems studijas po akademinill atostogl!fstudijll pertraukos, kaupiamasis balas 

skaiCiuojamas toliau, jei studijll dalyko/modulio programa is esmes nepasikeite. Jei studij4 

dalyko/modulio programa keitesi ar studijll pertrauka yra ilgesne nei metai, tuomet kaupiamasis 

vertinimas skaiCiuojamas is naujo. 

22. Kaupiamasis balas fiksuojamas ir saugomas vienerius metus po studijll dalyko/modulio 

baigimo informacineje aplinkoje (pvz., Moodie, Studijll valdymo sistemoje ir pan.). 

23 . Vertinant grupinius savarankiskus darbus rekomenduojama dalj vertinimo skirti, 

atsizvelgiant i individualll studento darb~. 

24. Studentas, grjzys po akademinill atostogl!fstudij4 pertraukos ir turintis ne visus studijll 

dalyko/modulio aprase numatytus tarpinius atsiskaitymus,juos turi jvykdyti. Jei studentas negalejo 

dalyvauti rengiant grupinj savarankisk~ darb~, rekomenduojama destytojui parengti ir pateikti 

individuali~ uzduotj, kuri leistll jvertinti studento studijll rezultatus, numatytus studijll 

dalyko/modulio aprase. 

25 . Studentas, studijavys pagal studentll mainll program~ ir del to neturejys galimybes 

jvykdyti studijll dalyko/modulio aprase nurodytll reikalavimll arba turintis jvertinim~ is kitos 

institucijos, taCiau neatitinkantj studijll dalyko/modulio aprase numatytll studij4 rezultatll, privalo 

islyginti skirtumus, kad pasiekt4 studij4 dalyko/modulio aprase numatytus studij4 rezultatus ir 

gautll jvertinim~. 

26. Vertinant studijavimo pasiekimll galutinius rezultatus modulineje studijll programoje 

turi dalyvauti visi moduli dest<r destytojai . 
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27. Modulj koordinuojantis destytojas yra atsakingas uz modulio studij4 programos 

jvykdym'! bei studij4 rezultat4 jvertinim'!: apibendrina tarpinius jvertinimus, apskaiCiuoja galutinj 

modulio jvertinim'! ir pasiraso ziniarastyje, studijavimo pasiekim4 lapelyje bei suveda j 

informaciny sistem'!. 

IV. STUDIJA VIMO P ASIEKIMlJ REZUL T ATlJ APSKAIT A IR GRJZT AMASIS RYSYS 

28. Kiekvienas studentas turi teisy susipazinti su savo dalyko/modulio studijavimo 

pasiekim4 rezultatais (jvertinimu), jvertintos uzduoties triikumais, klaidomis ir pastabomis. 

29. Studij4 dalyko/modulio destytojas supazindina studentus su jvertintos uzduoties 

triikumais, klaidomis ir pan. ne veliau kaip per 7 darbo dienas iki galutinio studij4 dalyko/modulio 

jvertinimo paskelbimo. 

30. Studijavimo pasiekim4 vertinimo rezultatai skelbiami laikantis konfidencialumo. Viesai 

skelbiant student4 jvertinim'! nurodoma tik studento registracijos numeris (vardas, pavarde 

nenurodomi) ir studij4 dalyko I modulio studijavimo pasiekim4 rezultatas (jvertinimas). 

31. Jvertinys studento studijavimo pasiekimus destytojas per 7 darbo dienas nuo galutinio 

studij4 dalyko/modulio jvertinimo paskelbimo privalo uzpildyti studij4 pasiekim4 ziniarastj, 

pasirasyti studento studijavimo pasiekim4 lapelyje, suvesti i informaciny sistem'! (pvz. , Moodie, 

Studij4 valdymo sistemoje ir pan.). 

32. Studentai, nesutinkantys su galutiniu studij4 dalyko/modulio jvertinimu, turi teisy teikti 

apeliacij'! fakulteto dekanui. 

33. Pasibaigus zini4 vertinimui, studij4 dalyko/modulio destytojas If fakulteto 

administracija turi sudaryti galimyby studentams pareiksti nuomony del studij4 dalyko/modulio 

destymo ir vertinimo metod4, kriterij4 bei tvarkos. 

V. APELIACI.TlJ NAGRINEJIMO PROCEDUROS 

34. Studentai gali pateikti dekanui apeliacij'! del pasiekimo jvertinimo atitikimo is anksto 

pateiktiems kriterijams, kurie nurodyti dalyko/modulio aprase, per 3 darbo dienas nuo galutinio 

rezultato paskelbimo (paskelbimo data j sj termin'! nejeina). 

35. Apeliacija rasoma laisva forma, nurodant argumentus ir motyvus, del koki4 priezasci4 

nesutinkama su galutiniu studij4 dalyko/modulio jvertinimu. 

36. Jeigu vertinant studijavimo pasiekim4 rezultatus buvo taikomas kolegialus vertinimas, 

tai apeliacija gali buti teikiama tik del procedurini4 pazeidim4. 
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3 7. Baigiamojo darbo apeliacija galima tik del procedurini4 pazeidim4 ir nagrinejama pagal 

Kauno kolegijos Akademines tarybos 2014 m. rugsejo 11 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-16 patvirtintq 

Kauno kolegijos studij4 tvarkos 141 ir 142 punktuose numatytq tvarkq. Apeliacija del baigiamojo 

darbo turinio vertinimo nepriimama. Siuo atveju Kvalifikacines komisijos sprendimas yra 

galutinis. 

38. Apeliacijai svarstyti fakulteto dekanas paskiria komisijq, susidedanCiq is katedros 

vedejo ir/arba fakulteto prodekano, dviej4 ekspert4 ir student4 atstovybes atstovo, kuris turi tik 

patariam'lii balsq. Ekspertais gali buti fakultete destantys destytojai.l apeliacijos komisijq gali buti 

kvieCiami ir dalykq I moduli destantys destytojai. 

39. Jei apeliantas apeliuoja tik del studij4 dalyko jvertinimo, kuris buvo gautas atsakinejant 

rastu, tai apeliacineje komisijoje vertinamas tik rasto darbas. 

40. Jei apeliantas apeliuoja del studij4 dalyko jvertinimo, gauto atsakinejant zodziu, 

pripazinus apeliacijos pagristumq apeliacine komisija is naujo ivertinajo atsakymus zodziu is visos 

modulio/dalyko programos. 

41. Apeliacijq svarstanti komisija priima sprendimq, kuris iforminamas protokolu ir pateikia 

fakulteto dekanui isvadq per 15 darbo dien4 po apeliacijos gavimo. 

42. Apeliacijq svarstanti komisija pateikia vienq is si4 isvad4: 

42.1. Apeliacijq atmesti. 

42.2. 

42.3 . 

atsiskaitymq. 

42.4. 

Apeliacijq patenkinti ir pateikti kitq galutini ivertinimq. 

Apeliacijq patenkinti ir leisti perlaikyti/laikyti egzaminq/iskaitq ar kitq galutini 

Apeliacines komisijos sprendimq apeliantui perduoda fakulteto administracija 

elektroniniu pastu ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo apeliacijos isnagrinejimo dienos ir 

pateikimo fakulteto dekanui. 

42.5. Apeliacines komisijos dokumentai saugomi vienerius metus dekanate. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOST ATOS 

43. Si Tvarka isigalioja nuo jos patvirtinimo datos. 
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Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto 
Studijavimo pasiekim4 vertinimo tvarkos 
1 priedas 

STUDIJA VIMO PASIEKIMlJ VERTINIMO SKALE IR PAZYMIAI 

Pazymys ir Bsamus ziniq ir supratimo apibudinimas ISsamus gebejimq Studijq 
trumpas ziniq ir apibiidinimas dalyko 
gebejimq pasiekimo 
apibiidinimas Iygis 
I 0 (puikiai) Puikios, isskirtines, visapusiskos zinios ir jq Puikiai taiko teorines Pasiekta 
Puikios, isskirtines taikymas sprendziant sudetingas praktines zinias ir atlieka daugiau kaip 
zinios ir problemas. sudetingas 1 00 procentai 
gebejimai. Savarankiskai studijuoja papildomq nestandartines uzduotis, tiksl4 . 

mediiagq. isskirtine atlikimo 
Puikiai supranta ir vartoja S'!Vokas, geba kokybe. 
analizuoti jas platesniame dalyko kontekste. Puikus raiskos ir 
Originaliai ir nepriklausomai m'!sto . pristatymo jgudziai . 
Puikus analitiniai ir vertinimo jgudziai, Gerai supranta, k'! ir 
jzvalga. kodel daro. Visus darbus 
Puikus pasirengimas tolesnems studijoms. ir visas uiduotis atliko 

laiku. 
9 (labai gerai) Tvirtos, geros, visapusiskos zinios ir j4 Labai gerai taiko Pasiekta ne 
Tvirtos, geros taikymas sprendziant sudetingas praktines teorines zinias. maziau kaip 
zinios ir problemas. Lengvai atlieka 90 procentai 
gebejimai. Savarankiskai studijavo papildom'! sudetingas tipines tiksl4 . 

medziag'!. uzduotis. 
Labai gerai supranta studijuojam'! Labai gera atlikimo 
medziag'!, S'!vokas vartoja jas tinkamai. kokybe. 
Originaliai ir nepriklausomai m<1sto. Labai geri raiskos ir 
Labai geri analitiniai, vertinimo ir sintezes pristatymo jgudziai. 
jgudziai. Supranta, kokius 
Labai geras pasirengimas tolesnems metodus, technikas taiko 
studijoms. ir kodel. Visus darbus ir 

visas ui duotis atliko 
laiku. 

8 (gerai) Geresnes nei vidutines zinios ir j4 taikymas Gerai taiko zinias. Pasiekta ne 
Geresnes nei sprendziant praktines problemas. Teisingai atlieka maziau kaip 
vidutines zinios ir Susipazinys su privaloma medziaga. vidutinio sudetingumo ir 80 procentai 
gebejimai. Geba savarankiSkai dirbti su papildoma sunkesnes uzduotis. tiksl4. 

medziaga. Gera atlikimo kokybe. 
Supranta S'!Vokas ir principus, juos taiko Geri raiskos ir 
tinkamai. pristatymo jgudziai. 
Gerai argumentuoja ir pagrindzia Zino, kokius metodus ir 
argumentus faktais. technikas taikyti. 
Geras pasirengimas tolesnems studijoms. 

7 (vidutiniskai) Vidutines zinios, yra neesmini4 klaid4. Zinios taikomos Pasiekta ne 
Vidutines zinios ir Zinias taiko praktinems problemoms vadovaujantis pateiktais maziau kaip 
gebejimai , yra sprysti . pavyzdziais. 70 procentai 
neesmini4 klaid4. Susipazinys su pagrindine medziaga. Gera atlikimo kokybe. tiksl4. 

Supranta ir vartoja S'!vokas ir principus. Teisingai atlieka 
Kelios esmines dalys susiejamos j visum'!. vidutinio sunkumo 
Pakankamai gerai argumentuoja. uzduotis. 
Pakankamas pasirengimas tolesnems Pakankami raiskos ir 
studijoms. pristatymo jgudziai. 

6 (patenkinamai) Zemesnes negu vidutines zinios, yra klaid4. Zinios taikomos Pasiekta ne 
Zinios ir gebejimai Zinias taiko nesudetingoms praktinems vadovaujantis pateiktais maziau kaip 
(igiidziai) zemesni problemoms sprysti . pavyzdziais. 50 procentai. 
nei vidutiniai, yra Susipazino su pagrindine medziaga. Patenkinama atlikimo studij4 tiksl4. 
klaid4. Patenkinamai suvokia S'!Vokas, geba savais kokybe. 

zodziais apibudinti priimam'! informacij'!. Moka veikti pagal 
analogij'!. 
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Analizuojant susitelkiama j keletll aspekt4, Teisingai atlieka lengvas 
taciau nesugebamaj4 susieti. uzduotis, bet nesuvokia 
Patenkinamas pasirengimas tolesnems sudetingesni4. 
studijoms. Patenkinami raiskos ir 

pristatymo jgudziai. 
5 (silpnai) Zinios tenkina minimal ius reikalavimus. Minimalus pakankami Pasiekta ne 
Zinios ir gebejimai Zinias taiko nesudetingoms praktinems gebejimai problemoms maziau kaip 
(jgudziai) tenkina problemoms spr~sti . spr~sti vadovaujantis puse studij4 
mini mali us Paprastas jsisavint4 sllvok4 vardijimas, pavyzdziais. dalyko tiksl4. 
reikalavimus. teksto atpasakojimas. Atsakymas sutelktas i Geba veikti pagal 

vienll aspektll. analogijll. 
Minimalus pasirengimas tolesnems Patenkinami raiskos ir 
studijoms. pristatymo jgudziai. 

4 Zinios netenkina minimali4 reikalavim4 Gebejimai netenkina Pasiekta ne 
(nepatenkinamai) Nepatenkinamai minimali4 reikalavim4. daugiau kaip 

Netenkinami minimalils reikalavimai. Nepateike savarankisk4 40 proc. 
Egzamino ir atliktos tarpines uzduotys darb4. dalyko I 
neatitinka minimali4 reikalavim4. modulio 

studij4 
rezultat4. 

3 Netenkinami minimalus reikalavimai. Gebejimai netenkina Pasiekta ne 
(nepatenkinamai) minimali4 reikalavim4. daugiau kaip 

Nepateike savarankisk4 30 proc. 
darb4. dalyko I 

modulio 
studij4 
rezultat4. 

2 Netenkinami minimalils reikalavimai Gebejimai netenkina Pasiekta ne 
(nepatenkinamai) minimali4 reikalavim4. daugiau kaip 

Nepateike savarankisk4 20 proc. 
darb4. dalyko I 

modulio 
studij4 
rezultat4. 

1 Netenkinami minimalus reikalavimai Gebejimai netenkina Pasiekta ne 
(nepatenkinamai) minimali4 reikalavim4. daugiau kaip 

Nepateike savarankisk4 10 proc. 
darb4. dalyko I 

modulio 
studij4 
rezultat4. 
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