DALYKO (MODULIO) TARPINIŲ ĮVERTINIMŲ PERŽIŪRA
Kelias :
I.

Nuspausti įrašą ,,Peržiūrėti įvertinimus“ :

II.

Esant pasirinktam norimam semestrui (pvz. 2016/2017m.m pavasario sem.) norimo
užsiėmimo eilutėje stulpelyje ,,Tarpin. įvert“ paspausti ženkliuką su žalia varnele:

III.

Atsivertusiame lange ,,Užsiėmimo įvertinimai“ studentas gali matyti:
• visus dalyko tarpinius įvertinimus bei
• preliminarų (numatomą) galutinį dalyko įvertinimą (tik tada kai visi
tarpiniai įvertinimai įrašyti ir dėstytojas atitinkame langelyje yra jau įrašęs
numatomą dalyko galutinį įvertinimą):

Šiame pvz. yra matomi keturi dalyko tarpiniai įvertinimai: praktinis darbas Nr.1 – 5.00;
praktinis darbas Nr.2 – 9,00; praktinis darbas Nr.3 – 6,00; egzaminas – 8,00
bei numatomas dalyko galutinis įvertinimas. Šį galutinį dalyko įvertinimą pagal tarpinių
įvertinimų svorį apskaičiuoja sistema, o dėstytojas suapvalina pagal bendras apvalinimo
taisykles. Dėstytojas šį įvertinimą dar gali koreguoti per perlaikymų savaitę.

Tarpinių įvertinimų svorį (procentais) galutinio dalyko įvertinimo bale studentas gali
pamatyti atsidaręs lango sekciją - ,,Kategorijos“:

Analizuotame pavyzdyje visi trys praktiniai darbai sudaro 45% galutinio įvertinimo (kiekvienas
praktinis darbas – 15%), o egzaminas – 55% galutinio įvertinimo.
Kitame pavyzdyje kiekvienas praktinis darbas gali turėti atskirus skirtingus svorius (pvz. praktinis
darbas Nr.1 - 10% ; praktinis darbas Nr.2 - 15% ; praktinis darbas Nr.3 - 20%)

IV.

Dėstytojas kiekvienam studentui ties bet kuriuo tarpiniu įvertinimu gali įrašyti bet kokio
turinio pastabą. Šią pastabą mato tik konkretus studentas, kuriam skirta ta pastaba.
Pastabos turinį studentas gali pamatyti paspaudęs užrašą ,,Pastaba“ arba paspaudęs
sekcijos ,,Dėstytojo pastabos“ pavadinimą:

Pastabos turinys. Pvz.:

V.

Po perlaikymų savaitės numatomą dalyko galutinį įvertinimą dėstytojas galutinai
tvirtina ir perkelia į dalyko žiniaraštį.
!!! Kai šis žiniaraštis po sesijos ir perlaikymų savaitės registruojamas fakulteto
dekanate, studentas patvirtintą ir registruotą galutinį dalyko pažymį pamato lange
,,Peržiūrėti įvertinimus“ stulpelyje ,,Įvertinimas“:

PASTABA: prie informacijos apie tarpinius įvertinimus galima prisijungti taip pat ir per langą
,, Tarpiniai atsiskaitymai“:

!!! LABAI SVARBU:
jei dėstytojas dėstomo dalyko kaupiamojo vertinimo sistemoje yra nurodęs, kad galutinio
įvertinimo pažymys negali būti teigiamas, jei viena iš kaupiamojo įvertinimo dalių yra
įvertinta nepatenkinamai (pvz. ,,Atvejų analizė – 3 (nepatenkinamai)“), tai dėstytojas
galutinio įvertinimo pažymį gali išvesti neigiamą , pvz.: ,,4“, nors pagal tarpinio įvertinimo
dedamųjų svorį sistemos suskaičiuotas galutinis įvertinimas yra teigiamas, pvz. ,,4,9“:
Tokiu atveju, dėstytojas ties neigiamai įvertintos kaupiamojo vertinimo dalies pažymiu įrašo
pastabą apie galutinį įvertinimą, kurią savo savitarnoje mato ir studentas:

