
PATVIRTINTA 

Kauno technikos profesinio mokymo centro 

direktoriaus 2017 m. kovo 20 d.  

įsakymu Nr. 01-68 

 

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ UŽSKAITYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2008 m. vasario 11 d. įsakymu 

Nr. 72 „Dėl ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. Aprašas reguliuoja asmens, priimto mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo 

programą (toliau – Programa) ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymą kaip šios Programos 

mokymosi pasiekimų dalį. 

3. Mokymosi pasiekimai – asmens gebėjimas atlikti užduotis pagal nustatytus jų 

atlikimo kriterijus. Gebėjimas atlikti užduotis įgyjamas mokantis pagal formaliojo ir neformaliojo 

profesinio mokymo programas, kitas švietimo programas, darbo patirties arba savišvietos būdu. 

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos profesinio mokymo 

2014 m. gruodžio 16 d. įstatyme Nr. VIII-450, Lietuvos Respublikos švietimo 2011 m. kovo 17 d. 

įstatyme Nr. XI-1281, 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos 

„ECVET“ rekomendacijoje vartojamas sąvokos. 

 

II. ANKSTESNIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ UŽSKAITYMAS 

 

5. Asmuo, priimtas mokytis pagal programą ir siekiantis kad jo ankstesnio mokymosi 

pasiekimai būtų užskaityti, Kauno technikos profesinio mokymo centro (toliau – Centras) 

direktoriui pateikia: 

5.1. prašymą užskaityti jo ankstesnio mokymosi pasiekimus; 

5.2. ankstesnio mokymosi pasiekimų sąrašą, sudarytą vadovaujantis Programa; 

5.3. ankstesnio mokymosi pasiekimus liudijančius dokumentus; 

5.4. kvalifikacijos pažymėjimus; 

5.5. profesinio mokymo pažymėjimus; 

5.6. profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimus; 

5.7. kompetencijų įvertinimo pažymėjimus (diplomus); 

5.8. kitus pažymėjimus; 

5.9. kitus dokumentus, liudijančius mokymosi pasiekimus. 

6. Ankstesnio mokymosi pasiekimus vertina Centro direktoriaus įsakymu paskirti 

profesijos mokytojai (sudaroma darbo grupė). Prireikus gali būti konsultuojamasi su įmonių ar 

įstaigų darbuotojais, dirbančiais su Programa susijusiose veiklos srityse. 

7. Asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai įgyti mokantis pagal formaliojo profesinio 

mokymo programas, užskaitomi, įvertinus pateiktuose dokumentuose įvardytų mokymosi 

pasiekimą atitiktį nurodytiems Programoje. Esant neatitikimams ar neaiškumams, gali būti 

atliekamas ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimas pagal Programoje nustatytus mokymosi 

pasiekimų vertinimo reikalavimus. 

8. Asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai, įgyti mokantis pagal neformaliojo 

profesinio mokymo programas, kitas švietimo programas (išskyrus formaliojo profesinio mokymo 

programas), darbo patirties arba savišvietos būdu užskaitomi tik atlikus jų įvertinimą pagal 

programoje nustatytus mokymosi pasiekimų vertinimo reikalavimus. 
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9. Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymas įteisinamas Centro direktoriaus 

įsakymu, jo paskirtų profesijos mokytojų teikimu (mokinių, kuriems užskaitomi ankstesnio 

mokymosi pasiekimai sąrašas). 

 

III. MOKYMOSI PASIEKIMŲ, ĮGYTŲ ATLIEKANT DALĮ PRAKTINIO MOKYMO(SI) 

KITOJE PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOJE, ĮSKAITYMAS  

 

10. Asmens, besimokančio pagal formaliojo profesinio mokymo programą ir dalį 

praktinio mokymo(-si) atlikusio kitoje profesinio mokymo įstaigoje (šalies arba užsienio), 

mokymo(-si) pasiekimai pripažįstami, įskaitomi ir perkeliami į asmens mokymosi rezultatų aprašą 

(e-dienyną arba praktinio mokymo dienyną), jei: 

10.1. siunčianti ir priimanti organizacijos yra sutarusios dėl mokymo(si) pasiekimų 

vertinimo sistemos; 

10.2. mokymosi proceso dalyviai (profesijos mokytojai, mokiniai) žino suplanuotus 

mokymosi procesus, siekiamus mokymo(si) rezultatus ir vertinimo kriterijus, mokiniams atliekant 

praktinį mokymąsi kitoje profesinio mokymo įstaigoje (pasirašyta ECVET (Europos profesinio 

mokymo kreditų sistemos) mokymosi sutartis); 

10.3. mokinys, grįžęs iš praktinio mokymo kitoje mokymo institucijoje, pateikia 

profesijos mokytojui vertinimo dokumentus bei pažymėjimą apie atliktą praktinį mokymąsi; 

10.4. pasiekti mokymosi rezultatai ir vertinimo kriterijai atitinka numatytus ECVET 

mokymosi sutartyje. 

11. Esant neatitikimams ar neaiškumams, profesijos mokytojas turi teisę atlikti 

mokymosi pasiekimų vertinimą pagal Programoje nustatytus mokymosi pasiekimų vertinimo 

reikalavimus. 

________________________ 
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