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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ 

AKADEMINIO PRIPAŽINIMO POLITIKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) kompetencijų ir kvalifikacijų 

akademinio pripažinimo politikos aprašas (toliau – politikos aprašas) nustato ankstesnio formalaus ir 

neformalaus mokymosi metu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo principus, atsakomybes ir 

jų įgyvendinimo priemones. 

2. Universiteto akademinio pripažinimo politika apima šias sritis: užsienyje įgytos 

kvalifikacijos pripažinimą, dalinių studijų metu įgytų kompetencijų pripažinimą ir neformaliuoju bei 

savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą. 

3. Šio politikos aprašo tikslas – užtikrinti tinkamą, skaidrų ir visiems prieinamą įgytų 

kompetencijų pripažinimą Universitete, laikantis Lisabonos pripažinimo konvencijos principų bei 

institucinio bendradarbiavimo praktikos. 

4. Universiteto akademinio pripažinimo politika orientuota į nuoseklų, sklandų, prieinamą ir 

skaidrų pripažinimo procesų valdymą, siekiant Universiteto strategijoje užsibrėžtų tikslų. 

5. Akademinis pripažinimas vykdomas vadovaujantis Lisabonos pripažinimo konvencija, 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Švietimo įstatymu, Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, poįstatyminiais aktais bei Universiteto teisės aktais, 

reglamentuojančiais akademinio pripažinimo procesus.  

6. Šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

 Akademinis pripažinimas – formalaus ir neformalaus mokymosi metu įgytų kompetencijų ar 

kvalifikacijos vertinimas ir pripažinimas.  

 Dalinės studijos – studento studijų kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje tarpsnis. 

 Diplomas – asmens įgytą kvalifikacinį laipsnį arba kvalifikacinį laipsnį ir profesinę kvalifikaciją 

liudijantis dokumentas, kuris išduodamas baigus pirmosios, antrosios pakopos arba vientisąsias 

studijas. 



 

 Kompetencija – praktiškai patikrintas gebėjimas integruotai ir tikslingai panaudoti įgytas žinias, 

mokėjimus ir kitus kompetentingumo elementus įvairiose darbo ar studijų situacijose, taip pat tobulėti 

profesinėje bei asmeninėje veikloje. 

 Kvalifikacija – kompetencijų visuma, kurias įgijus suteikiama tam tikra profesinė kvalifikacija 

arba profesinė kvalifikacija ir kvalifikacinis laipsnis (bakalauro, magistro), suteikiamas baigus 

atitinkamos pakopos studijas.  

 Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir 

studento darbo laikas. 1 ECTS atitinka 26,67 val. studentų darbo laiko.  

 Studijų rezultatai – studijų metu įgytų žinių ir gebėjimų visuma, kurios apimtis apibrėžiama 

kreditais, o lygis įvertinamas pažymiu. 

 

II. PAGRINDINIAI AKADEMINIO PRIPAŽINIMO POLITIKOS PRINCIPAI 

UNIVERSITETE 

 

7. Siekiant užtikrinti sklandų ir kokybišką akademinio pripažinimo procesą, kompetencijų 

vertinimas ir pripažinimas grindžiamas šiais principais:  

7.1. Prieinamumo principas. Universitetas siekia sudaryti sąlygas visiems asmenims 

dalyvauti akademinio pripažinimo procese. Prieinamumas reiškia geografinį vertinimo vietos 

pasiekiamumą, lygių galimybių užtikrinimą, vertinimo procedūros esmės, specifikos išaiškinimą, 

galimų vertinimo rezultatų aptarimą. 

7.2. Lankstumo principas. Universitetas siekia taikyti tokią vertinimo metodiką, kuri 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: kitų aukštojo mokslo institucijų, praktinės veiklos, institucijos, vykdančios neformalųjį 

švietimą, kitos valstybės ir t. t. 

7.3. Skaidrumo ir objektyvumo principas. Universitetas užtikrina, kad asmens įgytos 

kompetencijos vertinamos vadovaujantis Europos ir nacionalinio lygmens direktyvomis bei 

rekomendacijomis. Kompetencijos vertinamos derinant ir jungiant įvairius vertinimo metodus ir 

išvengiant vertintojo subjektyvaus požiūrio į vertinimo procedūras, kriterijus ar asmenį, kurio 

kompetencijos yra vertinamos. Asmeniui suteikiama grįžtamoji informacija apie priimtą sprendimą 

ir sudaroma galimybė teikti apeliaciją. 

7.4. Palyginamumo principas. Kompetencijos vertinamos ir pripažįstamos pagal atitinkamoje 

studijų programoje ar studijų dalyke siekiamus įgyti studijų rezultatus.  



 

7.5. Savanoriškumo principas. Savanoriškai apsispręsdamas dalyvauti kompetencijų 

vertinimo procese, asmuo yra atsakingas už pateiktus vertinti dokumentus, patvirtinančius įgytas 

kompetencijas, bei papildomą informaciją, yra motyvuotas, pasirengęs vertinimo procedūrai ir, jei 

siekia įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją, sąmoningai planuoja tolesnes studijas aukštojoje 

mokykloje. 

7.6. Bendradarbiavimo principas. Universitetas bendradarbiauja su visomis suinteresuotomis 

šalimis – esamais ir būsimais studentais, absolventais, socialiniais partneriais, kitomis aukštojo 

mokslo institucijomis, nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų tinklais ir kokybės 

agentūromis, siekdamas skaidraus ir lankstaus akademinio pripažinimo užtikrinimo. 

7.7. Teisėtumo principas. Universitetas, vykdydamas akademinį pripažinimą, laikosi teisės 

aktų reikalavimų ir Europos aukštojo mokslo erdvės rekomendacijų bei pripažinimo gairių. 

7.8. Lygių galimybių principas. Vertinant  asmens įgytas kompetencijas, 

negali būti diskriminuojama dėl lyties, rasės, kalbos, religijos, 

politinių įsitikinimų, tautinės, etninės ar socialinės kilmės arba dėl kitų su akademine kvalifikacijos 

esme nesusijusių priežasčių.  

 

III. PAGRINDINIAI AKADEMINIO PRIPAŽINIMO PROCESO ETAPAI 

 

8. Akademinis pripažinimas vykdomas šiais etapais: 

8.1. Informavimas. Asmenys supažindinami vertinimo principais, procedūra, vertinimo 

sąlygomis, galimais vertinimo rezultatais, individualius poreikius atitinkančiomis studijomis. Asmuo 

apsisprendžia dalyvauti vertinimo ir pripažinimo procedūroje. Informacija apie akademinio 

pripažinimo principus, procedūras, atsakingus asmenis ir kokybės užtikrinimą yra viešai prieinama. 

8.2. Konsultavimas. Asmenys pasirengimo vertinimo procedūrai metu yra konsultuojami, 

jiems išsamiai pristatoma įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra ir paaiškinama, kaip 

jai pasirengti. 

8.3. Vertinimas. Analizuojami įgytų kompetencijų įrodymai, vertinimui taikomi įvairūs 

vertinimo metodai ir nustatoma kompetencijų atitiktis atitinkamos studijos programos studijų 

rezultatams.  

8.4. Sprendimo priėmimas (įvertinimas). Nustatoma, ar pakanka asmens pateiktų įrodymų 

pagrįsti jo įgytas kompetencijas ir (ar) kvalifikaciją. Sprendimą dėl pripažįstamų asmens 

kompetencijų ir (arba) įskaitomų studijų modulių (dalykų) priima vertintojas ar vertinimo komisija. 

9. Universitetas užtikrina kiekvienos srities akademinio pripažinimo procesų kokybę, 

nuosekliai ir skaidriai planuojant, įgyvendinant, vertinant ir tobulinant procesus bei veiklas.  



 

 

IV. UŽSIENYJE ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS 

 

10. Vytauto Didžiojo universitetui suteikta teisė vykdyti užsienio šalių kvalifikacijų akademinį 

pripažinimą švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-589 ,,Dėl teisės vykdyti 

išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo Vytauto Didžiojo 

universitetui“. 

11. Užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimo tikslas – pasitelkiant įvairius vertinimo būdus 

įvertinti, ar užsienio šalyje įgyta kvalifikacija gali būti pripažįstama lygiaverte Lietuvos Respublikoje 

teikiamam viduriniam išsilavinimui ar atitinkamo lygmens aukštojo mokslo kvalifikacijai ir suteikti 

teisę stoti į Universiteto vykdomas studijas.  

12. Vertinamos užsienyje įgytos kvalifikacijos, suteikiančios teisę stoti į bakalauro, magistro 

ar doktorantūros studijų programas.  

13. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimas atliekamas centralizuotai vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) bendrosiomis ar 

individualiomis (kai nėra bendrųjų) rekomendacijomis, o esant poreikiui konsultuojantis su SKVC 

atsakingais darbuotojais. 

14. Užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimą ir pripažinimą Universitete pagal bendruosius 

reikalavimus atlieka Tarptautinių ryšių departamento specialistai. 

15. Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas asmeniškai, ar jam suteikiama / 

nesuteikiama teisė stoti į Universitete vykdomas studijas. 

16. Užsienyje įgytų kvalifikacijų̨ vertinimo kokybės užtikrinimas garantuojamas 

bendradarbiaujant su SKVC. Kiekvienais metais yra teikiamos metinės ataskaitos SKVC apie 

priimtus kvalifikacijos pripažinimo sprendimus. 

 

V. DALINIŲ STUDIJŲ METU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS 

 

17. Universitete pripažįstamos kompetencijos, įgytos dalinių studijų metu tiek pagal iš anksto 

suderintą planą, kuomet studentas buvo išvykęs dalinių studijų į kitą aukštojo mokslo instituciją 

ir pagal iš anksto nesuderintą planą, kuomet studentas studijavo anksčiau toje pačioje arba kitoje 

institucijoje.  

18. Asmens, studijavusio kitoje Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje pagal sutartį, 

sudarytą tarp aukštųjų mokyklų arba dalinių studijų (Erasmus, dvigubo diplomo ar kitų studijų mainų) 



 

sutartį ar kitu teisėtu pagrindu suderinus studijų turinį, įgytos kompetencijos ir pasiekti studijų 

rezultatai įskaitomi konvertavus gautus įvertinimus į ECTS ir įskaičius pagal iš anksto suderintus 

atitikmenis, jei studijuotų dalykų atžvilgiu nenustatoma sutarties ar kito dokumento, kuriuo buvo 

suderintas studijų planas, reikalavimų pažeidimų. 

19. Universitete dalinės studijos pagal iš anksto suderintą planą grindžiamos mokymosi 

susitarimu, kurį derina studentas, studentą siunčianti institucija ir jį priimanti institucija. Jame 

numatomi kiekvienos šalies įsipareigojimai ir nurodoma (prieš mobilumo laikotarpį), kokius dalykus 

studentas studijuos, ar studijų rezultatai yra tinkami, kaip ir kiek kreditų bus suteikta. 

20. Sprendimas dėl kompetencijų pripažinimo ir studijų rezultatų įskaitymo įforminamas 

dalinių studijų rezultatų įskaitymo dokumentu. Įskaitytų dalykų pavadinimai, jų apimtis kreditais ir 

įvertinimai įrašomi išduodamo diplomo priedėlyje, o akademinėje pažymoje vietoj studijų 

programoje numatytų dalykų.  

21. Asmens, studijavusio ar studijuojančio kitoje Lietuvos aukštojoje arba užsienio aukštojoje 

mokykloje pagal nesuderintą studijų turinį arba klausytojo statusu, studijų rezultatai įskaitomi 

įvertinus studijų rezultatų įskaitymo formaliuosius reikalavimus ir atitikimą studijų programos 

reikalavimams. 

22. Įskaityti galima ne daugiau kaip 75 proc. ketinamos studijuoti studijų programos apimties 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro bei Universiteto nustatyta 

tvarka. 

23. Universitete dalinių studijų metu įgytas kompetencijas ir pasiektus studijų rezultatus 

vertina akademiniame padalinyje paskirtas studijų rezultatų įskaitymo kuratorius. 

 

VI. NEFORMALIAI IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS 

 

24. Siekiant užtikrinti asmenų teisę mokytis visą gyvenimą ir taip padidinti jų galimybes darbo 

rinkoje, Universitete pripažįstamos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos kompetencijos. 

25. Universitete vertinamos ir pripažįstamos kompetencijos, įgytos darbinėje veikloje, 

neapmokamame ar savanoriškame darbe, stažuočių metu, mokantis savarankiškai, laisvalaikiu. 

26. Siekiant vertinti ir pripažinti neformaliuoju bei savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

vertinimui ir pripažinimui pateikiami įgytų kompetencijų įrodymai. 

27. Asmens neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos kompetencijos gali būti įskaitomos kaip 

dalis ketinamos studijuoti arba studijuojamos studijų programos, bet ne daugiau kaip 75 proc. 

programos apimties.  



 

28. Įvertinus neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas žinias, gebėjimus bei įgūdžius, aprašytus 

studijų dalyko (-ų) rezultatuose, jos yra įforminamos pažymiu, suteikiami atitinkamo studijų dalyko 

(-ų) kreditai ir išrašoma tai patvirtinanti akademinė pažyma. 

29. Universitete neformaliuoju ir savaime įgytų kompetencijų vertinimą atlieka kompetencijų 

vertinimo organizatorius, konsultantas ir ekspertas, vertinantis pasiekimus ir nustatantis 

kompetencijas. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Priimti akademinio pripažinimo sprendimai gali būti skundžiami vadovaujantis 

Universiteto Senato patvirtintomis, akademinio pripažinimo procedūrų tvarkų aprašuose nurodytomis 

nuostatomis. 

 

 

 

 


