
 

 

 

 

ECVET SĄVOKOS 

 

Kvalifikacija 

 

Qualification  

 

Oficialus įvertinimo ir 

patvirtinimo proceso rezultatas, 

gaunamas, kai kompetentinga 

institucija nustato, kad asmens 

mokymosi rezultatai atitinka 

nustatytus standartus. * 

Mokymosi rezultatai  

 

Learning outcomes  

 

Teiginiai apie tai, ką besimokantis 

asmuo žino, supranta ir sugeba 

daryti pasibaigus mokymosi 

procesui. Mokymosi rezultatams 

apibrėžti vartojami terminai 

„žinios“, „įgūdžiai“ ir 

„kompetencija“. * 

Mokymosi rezultatų 

vienetas (vienetas)  

 

Unit of learning outcomes 

(unit)  

 

Kvalifikacijos sudedamoji dalis. Jį 

sudaro nuosekli žinių, įgūdžių ir 

kompetencijos, kuriuos galima 

įvertinti ir patvirtinti, visuma. * 

Mokymosi rezultatų 

kreditas (kreditas)  

 

Credit for learning outcomes 

(credit)  

 

Asmens mokymosi rezultatų, 

kurie yra įvertinti ir kuriuos 

galima kaupti siekiant įgyti 

kvalifikaciją arba perkelti į kitas 

mokymosi programas ar 

kvalifikacijas, visuma.* 

Kompetentinga 

institucija  

Competent institution 

 

Institucija, atsakinga už 

kvalifikacijų sudarymą ir jų 

suteikimą arba vienetų 

pripažinimą ar kitas su ECVET 

susietas funkcijas, pvz., 

kvalifikacijų ir vienetų įvertinimą 

ECVET taškais, mokymosi 

rezultatų vertinimą, patvirtinimą ir 

pripažinimą, laikantis 

dalyvaujančių šalių taisyklių ir 

praktikos. * 

Savitarpio supratimo 

memorandumas  

Memoranda of Understanding Kompetentingų institucijų 

susitarimas, nustatantis kreditų 

perkėlimo sistemą. Jis oficialiai 

įformina ECVET partnerystę, 

nustatydamas susitarimą 

sudariusių kompetentingų 

institucijų statusą ir 

bendradarbiavimo procedūrų 

tvarką.** 

Mokymosi sutartis Learning agreement Mokymosi sutartį sudaro 

besimokantis asmuo ir dvi 

kompetentingos institucijos, 

dalyvaujančios mokymo ir 



vertinimo veikloje, veikiančios 

pagal Savitarpio supratimo 

memorandumą.* 

Mokymosi rezultatų 

vertinimas 

Assessment of learning 

outcomes  

 

Metodai ir procesai, naudojami 

siekiant nustatyti, kokią tam tikrų 

žinių, įgūdžių ir kompetencijos 

dalį įgijo besimokantis asmuo. * 

Asmens mokymosi 

rezultatų aprašas 

A personal transcript  Dokumentas, kuriame pateikiama 

išsami informacija apie 

besimokančio asmens mokymosi 

rezultatus, sukauptus vienetus ir 

skirtus ECVET taškus. *  

Mokymosi rezultatų 

patvirtinimas  

Validation of learning 

outcomes  

Procesas, kurio metu 

patvirtinama, kad tam tikri 

įvertinti asmens pasiekti 

mokymosi rezultatai atitinka 

konkrečius reikalavimus, kurie 

gali būti keliami vienetui ar 

kvalifikacijai įgyti. * 

Mokymosi rezultatų 

pripažinimas  

Recognition of learning 

outcomes  

 

Procesas, kurio metu oficialiai 

patvirtinami pasiekti mokymosi 

rezultatai, suteikiant mokymosi 

vienetus ar kvalifikacijas.* 

ECVET taškai ECVET points 

 

Skaičiais išreikštas mokymosi 

rezultatų bendras svoris 

kvalifikacijoje ir santykinis 

vienetų svoris kvalifikacijos 

atžvilgiu. * 

 

* Nuorodos internete: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:lt:PDF;     

 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF 

 

** Nuoroda internete http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_qna_web_21_04_2010_1.pdf 
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