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Įvadas

ĮVADAS
Lietuvos aukštojo mokslo studijų sistema tęsia dalyvavimą Europos bendrosios aukštojo mokslo
ir studijų erdvės raidos procesuose, kurių pagrindinis ilgalaikis tikslas yra į studentą orientuotų
studijų įgyvendinimas. Lietuvos kvalifikacijų sandarą suderinus su Europos kvalifikacijų sąranga,
įdiegus studijų kreditus, studentų ugdomas kompetencijas studijų programose aprašius studijų rezultatų kalba, dėmesys buvo nukreiptas į studijų krypčių aprašų rengimą ir jų įgyvendinimą; tai įvedė
studijų pasiekimų lygmenų reikšmę. Studijų krypčių aprašų taikymas studijų sistemoje iškėlė naujų
klausimų, kurie sukūrė prielaidas žengti kitą žingsnį ir telkti dėmesį į aukštosiose mokyklose įgyvendinamos studijų pasiekimų vertinimo sistemos įgalinimą.
Inicijuotas projektas1 paskatino reflektuoti studijų pasiekimo vertinimo patirtį, ją apibendrinant aukštosioms mokykloms aktualiomis rekomendacijomis, padėsiančiomis įgalinti sisteminio vertinimo
praktikas.
Sisteminio vertinimo įgalinimas aukštojoje mokykloje
Aukštajai mokyklai ir jos studentams svarbu, kad institucija būtų tikra dėl ją baigiančių studentų
pasiekimų lygio. Nuo Bolonijos proceso pradžios vis didesnis dėmesys skiriamas absolventų kompetencijoms ir jų atitikčiai globaliai ir sparčiai besikeičiančiai darbo aplinkai. Profesinėje aplinkoje
absolventų savybės ir kompetencijų lygis lemia jų konkurencingumą, todėl atsiranda vis didesnis
poreikis palyginti tos pačios srities absolventų kvalifikaciją, kurią sudaro žinių, gebėjimų ir savybių
visuma, išsiugdyta aukštojoje mokykloje. Studentų mokymosi pasiekimų lygis yra vienas pagrindinių aukštosios mokyklos veiklos rodiklių, todėl patikimos studijų pasiekimų vertinimo sistemos
sukūrimas ir jos veikimas turėtų tapti sudėtine studijų kokybės toje aukštojoje mokykloje užtikrinimo sistemos dalimi.
Studijų pasiekimų ir jų lygio lūkesčius formuoja tiek profesinė darbo aplinka, į kurią baigę studijas
įsilieja aukštųjų mokyklų absolventai, tiek mokslinio pažinimo aplinka, kurioje gimstantis inovatyvus
žinojimas perkeliamas į profesinio veikimo praktiką. Studijų pasiekimus ir jų lygmenis apibrėžia keletas riboženklių – kvalifikacijų sandara, studijų pakopų ir krypčių reglamentai, studijų programos
tikslai ir studijų rezultatai. Nepaisant pasiekimų dalykinio turinio įvairovės, visada kalbama apie studijuojančiojo pasiekimus ir jo pažangą siekiant užsibrėžto arba nustatyto pasiekimų lygmens.
Kita vertus, sparti globalaus pasaulio visuomeninė ir technologinė raida lemia nuolatinę mokymosi
pasiekimų ir konkurencingo aukštosios mokyklos absolvento kompetencijų kaitą, kuri savo ruožtu
verčia instituciją ne tik užtikrinti, kad aktualių kompetencijų ir savybių būtų įgyjama studijuojant, bet
ir sudaryti sąlygas įsitikinti, jog jos pasiekiamos reikiamu lygiu.

1 EHEA projektas „Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“ (angl. Development of Student-Centered
Learning, Teaching and Assessment within Bologna Learning Network; LOAF). Paraiškos teikėja – Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija, projekto koordinatorius – Švietimo mainų ir paramos fondas.
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Studijų pasiekimų patikimumą užtikrina pasiekimų vertinimo sistema, kurioje savo vaidmenis turi
visi studijų proceso dalyviai: studentai, dėstytojai, profesinės bendruomenės atstovai, administratoriai ir kiti. Kad pasiekimų vertinimas būtų tinkamas, patikimas ir teisingas, būtina, pirma, tinkamai
organizuoti vertinimo procesą, t. y. užtikrinti numatomų studijų rezultatų, studijų veiklų ir pasiekimų vertinimo būdų dermę, atliktų užduočių įverčių aiškumą, efektyvų vertinimo proceso administravimą, rezultatų skelbimą ir grįžtamojo ryšio apie vertinimo rezultatus teikimą; antra, išdėstyti
pasiekimų vertinimą laike, t. y. užtikrinti pasiekimų vertinimo nuoseklumą ir reguliarumą, dalyko
ar modulio egzamino arba baigiamojo vertinimo tinkamumą, skirtingų dalykų ar modulių pasiekimų
vertinimo dermę, egzaminų ir jų perlaikymo tvarkaraštį; trečia, užtikrinti patikimą praktikos ir baigiamųjų darbų vertinimą; ketvirta, apibrėžti vertinimo tvarkas ir taisykles, t. y. reglamentuoti
vertinimo procedūras, aprašyti nesąžiningumo, plagiato, darbo nesavarankiškumo vertinimo principus; penkta, užtikrinti vertinimo kokybę, t. y. apibrėžti vertinimo proceso dalyvių atsakomybes,
numatyti skundų ir apeliacijų teikimo ir vertinimo sąlygas ir procedūras, apibrėžti vertinimo sistemos
tobulinimo gaires.
Rekomendacijos: kam jos skirtos ir koks jų tikslas?
Rekomendacijų sąvadas (toliau – Rekomendacijos) skirtas aukštųjų mokyklų akademinei bendruomenei ir studijų administratoriams, tačiau jis gali būti naudingas ir išoriniams aukštųjų mokyklų
partneriams, dalyvaujantiems studijų programų valdymo grupėse. Rekomendacijomis siekiama aktyvinti diskusijas tarp šių visų dalyvių ir sutelkti bendras pastangas kuriant ir įgyvendinant aukštosiose mokyklose sutartą pasiekimų vertinimo kultūrą. Tam gali pasitarnauti Rekomendacijose pateikti
pavyzdžiai.
Skaitytojų patogumui Rekomendacijos yra apibendrintos pagal suinteresuotuosius dalyvius – studentus, dėstytojus – ir pasiekimų vertinimo aplinkas – studijų programos, dalyko ar modulio lygmenis. Jeigu studijų programos ir dalyko ar modulio lygmenyse gyvuojanti pasiekimų vertinimo
praktika skatina ją toliau tobulinti, tai aukštosios mokyklos kaip institucijos indėlis ir vaidmuo pasiekimų vertinimo procesuose išlieka nemenkas iššūkis, kurį kviečiame įveikti kartu ir dalytis įgyjama
institucine patirtimi.

Rekomendacijų rengimo ekspertų grupė:
Dr. Berita Simonaitienė
Dr. Daiva Lepaitė
Egidijus Kinderis
Kristina Sutkutė
Dr. Nijolė Zinkevičienė
Dr. Valdas Jaskūnas
Dr. Žymantė Jankauskienė
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Projekto grupė dėkoja užsienio ekspertams prof. Helen Cameron (Jungtinė Karalystė), prof. Declan Kennedy (Airija), Noël Vercruysse (Belgijos Karalystė) ir Neil Currant (Jungtinė Karalystė), kurie
dalijosi ekspertine ir institucine patirtimi, bei Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovams, dalyvavusiems
konsultaciniuose seminaruose ir teikusiems pasiūlymus bei pavyzdžius.

Siekiant pasitelkti gerąsias užsienio šalių pasiekimų vertinimo praktikas, atlikta užsienio šalių pasiekimų vertinimo sistemų analizė, su kuria galite susipažinti čia.
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1.

Sisteminis požiūris į studijų pasiekimų vertinimą

Studijų rezultatų siekimu grįstos studijos inicijavo ir vertinimo paskirties ir proceso pokytį. Studento
pasiekimų vertinimas, susietas su kvalifikaciniu laipsniu ir aprašytas studijų programos (toliau – programa) rezultatais, keičia reikalavimus tiek studijų procesui, tiek proceso dalyviams. Studijų rezultatai per daugiau nei dešimtmetį Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų sistemoje tapo pradiniu ir esminiu
programos konstravimo elementu: išmokta juos apibrėžti, palyginti ir derinti.
Programos studijų rezultatai yra atspirties taškas permąstant pasiekimų vertinimo sampratą ir vertinimo procesą.
Pasiekimų vertinimą aukštoji mokykla kuria ir plėtoja kaip visų studijų dalyvių mokymosi mokytis ir
mokymosi tobulinimo diskusijų ir susitarimų platformą. Vertinimas suprantamas kaip integrali studento mokymosi patirtis, stiprinanti studento mokymąsi, teikianti informaciją apie pažangą, auginanti asmenybės potencialą.
Rekomendacija. Aukštosios mokyklos praktikoje pasiekimų vertinimas turėtų apimti daugiau nei
vertinimo tvarką ir susieti daug komponentų:
•
•
•
•
•
•

pagrindinius pasiekimų vertinimo principus;
vertinimo organizavimą ir etiką;
akademinio sąžiningumo politiką;
dėstytojų ir studentų funkcijas, įsitraukimą, atsakomybę, teises ir pareigas;
programos studijų rezultatus kaip pradinį programos konstravimo elementą;
užduotis ir grįžtamojo atsako elementus kaip nuolat išgyvenamas ir patiriamas mokymosi situacijas ir kt.

Pasiekimų vertinimas Europos aukštojo mokslo erdvėje laiduoja įvertintų studijų rezultatų patikimumą ir atitiktį kvalifikacinio laipsnio reikalavimams.

Aukštosios mokyklos, kuriančios savas vertinimo sistemas, vertinimas turėtų būti suprantamas kaip:
• organizacijos kultūros norma;
• studento ir dėstytojo suvokta, atsakingai prisiimta studijų programos (proceso) funkcija;
• studentų įsitraukimo, atsakomybės prisiėmimo ir aktyvaus mokymosi platforma.
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Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų siekti, kad pasiekimų vertinimas atitiktų tinkamumo, patikimumo ir įtraukumo principus.
VERTINIMO PRINCIPAI
Tinkamumas ir pagrįstumas (angl. Valid). Vertinimas turėtų tiesiogiai sietis su programos
studijų rezultatais ir įvertinti pagrindinius dėstomo ir studijuojamo dalyko ar modulio aspektus.
Patikimumas (angl. Reliable). Vertinimo rezultatas turėtų įrodyti studijų rezultatų pasiekimą.
Vertinimo neturėtų paveikti žmogiškasis faktorius – skirtingi vertintojai turėtų gauti tą patį
vertinimo rezultatą. Vertinimo rezultatai neturėtų kisti dėl individualaus ar grupės pasirengimo lygio, vertintojų požiūrių skirtumų ar išskirtinių sąlygų tam tikrai grupei.
Įtraukumas (angl. Inclusive). Šis principas apima du neatskiriamus dalykus: standarto
pasiektumą ir lygias galimybes kiekvienam studentui tai parodyti. T. y. vertinimas turėtų
matuoti to paties studijų rezultato pasiektumą, bet būti lanksčiai pritaikomas prie skirtingų (individualių) mokymosi poreikių (negalios, tempo, mokymosi stiliaus ir t. t.); vertinimo
būdų alternatyvos kiekvienam studentui turėtų suteikti vienodas galimybes pademonstruoti, kokiu lygiu jis yra pasiekęs studijų rezultatus. Kartais šis principas sujungia du bruožus:
teisingą (angl. Fair) ir įtraukų; „teisingumo“ dimensija akcentuoja standarto išlaikymą, ne
supaprastinimą ar palengvinimą, o tik atsiskaitymo būdo parinkimą, kuris leistų studentui
geriausiai pademonstruoti jo studijų rezultatų pasiektumą.

Studijų
rezultatų,
mokymosi veiklų
ir vertinimo dermė
Parama
dėstytojui

Studentų
į(si)traukimas

Studento
ir dėstytojo
bendradarbiavimas

TINKAMAS,
PATIKIMAS IR
ĮTRAUKUS
VERTINIMAS

Įtrauki pasiekimų
vertinimo vadyba

Nuoseklus
pasiekimų
vertinimo skalės
naudojimas

Pasiekimų
vertinimo proceso
planavimas

1 pav.
Sisteminis požiūris
į pasiekimų vertinimą
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1.1. Studijų rezultatų, mokymosi veiklų ir vertinimo dermė
Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų kurti ir tobulinti programą kaip skaidrią sistemą, apimančią kvalifikacinį laipsnį apibrėžiančius studijų rezultatus ir studentą ugdančią aplinką, sukuriančią
prielaidas pasiekti numatytus studijų rezultatus. Vertinimas suprantamas kaip sudedamoji studijų
programos kūrimo proceso dalis, atitinkamai suderinta su numatomais studijų rezultatais dalyko
ar modulio (programos) lygiu. Sisteminis požiūris į studijų rezultatus, dėstymo ir studijų (mokymosi)
veiklą, vertinimą ir grįžtamojo atsako teikimą sukuria prielaidas studijų laikotarpiu pasiekti studijų
rezultatus.

Studijų veikla ugdo studentą, padeda jam pasiekti studijų rezultatus, skatina gilų, aktyvų ir
refleksyvų mokymąsi.
Studijose taikoma užduočių visuma ne tik įvertina studijų rezultatų pasiekimą (t. y. leidžia
studentui įrodyti įgytas žinias ir gebėjimus), bet nuoseklus užduočių atlikimas padeda ugdyti gebėjimų perkeliamumą.
Vertinimo užduočių apimtys užtikrina tinkamą studentų darbo krūvį. Atsisakoma daug atskirų mažos vertės vertinimų, nes tokios užduotys suskaido mokymąsi ir neatskleidžia studentų tarpusavyje susijusių žinių ir gebėjimų.
Vertinimo planavimas ir praktika skatina inovatyvius sprendimus. Taikomos platesnės, sudėtingesnės, daugiau elementų apimančios užduotys, reikalaujančios įrodyti žinių ir gebėjimų kompleksiškumą, o ne vienkomponenčius rezultatus. Tokios užduotys duoda tikslesnius rezultatų pasiekimo įrodymus.

1.2. Studento ir dėstytojo bendradarbiavimas
Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų skatinti ir palaikyti studento ir dėstytojo bendradarbiavimą, kuris įtraukia į mokymąsi, kuria ir palaiko naujas ir tęstines mokymosi patirtis. Bendradarbiavimo kultūra reikalauja abiejų pusių pasirengimo ir įsitraukimo.

• Studentui pristatomi programos tikslai, planuojami studijų rezultatai, aptariami abipusiai lūkesčiai ir reikalavimai;
• dėstytojas rengia ir teikia užduotis, kurios studentui padeda nuosekliai ugdytis gebėjimus ir
diskutuoti apie mokymosi pažangą;
• dėstytojas formuluoja vertinimo kriterijus, kuriais remiantis apibūdinama studento pažanga
ir pastangos; taikydamas vertinimo skalę apibūdina užduoties atlikimą, išbaigtumą, rezultato pasiektumą;
• studentas geba stebėti bei lyginti suplanuotus siekiamus studijų rezultatus ir savo įgyjamas
ir įgytas žinias, gebėjimus ir kintančias nuostatas;
• studentai mokomi ir skatinami atpažinti, kuriuos suplanuotus studijų rezultatus jie jau yra
įgiję ir gali pateikti įrodymų, jeigu yra taikoma ankstesniojo mokymosi pripažinimo praktika;
• studentai mokomi stebėti savo pažangą, supažindinami su įvairiais įsivertinimo būdais.
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1.3. Nuoseklus pasiekimų vertinimo skalės naudojimas
Rekomendacija. Šalyje įteisintas studento studijų pasiekimų vertinimas priskiriant juos vienam iš
pasiekimų lygių – puikiam, tipiniam arba slenkstiniam. Aukštoji mokykla gali pati nusistatyti vertinimo skalę, naudojamą pasiekimams plačiau diferencijuoti pasiekimų lygmenų rėmuose. Sėkmingai
baigus studijas, aukštosios mokyklos išsilavinimo dokumentuose pateikia informaciją, kuri išsamiai
atskleidžia, ką absolventas galės, gebės atlikti, t. y. studentų pasiektus studijų rezultatus. Kadangi
lygmenimis yra perteikiami lūkesčiai, ką atitinkamą lygį pasiekęs studentas turėtų žinoti ir gebėti
atlikti, jie suteikia objektyvų apibrėžtos studijų krypties arba giminingų studijų rezultatų standartą.
Tokiu būdu visuomenė, aukštosios mokyklos, darbo rinkos organizacijos informuojamos apie studento įgytą kvalifikacinį laipsnį ir pasirengimą tolimesniems pasirinktiems iššūkiams.

Tris lygmenis – puikus, tipinis slenkstinis – apibūdinantys bruožai:
• taikomi moduliui (dalykui);
• studento studijų pasiekimų lygmuo nustatomas aukštosios mokyklos apibrėžtu vertinamuoju laikotarpiu;
• apibūdina studento įgytas žinias ir gebėjimus;
• aprašomi per šias pagrindines kategorijas:
žinios ir supratimas;
žinių ir supratimo taikymas;
sprendimų priėmimas;
komunikavimas;
mokymasis mokytis (tolimesnis tobulėjimas).

Rekomendacija. Vadovaujantis Studijų krypčių aprašuose apibūdintais studijų pasiekimų lygmenimis, aukštoji mokykla turėtų parengti programos ir ją sudarančių dalykų ar modulių pasiekimų
lygmenų struktūrą – prie atitinkamo studijų rezultato turėtų būti nurodoma, ko konkrečiai tikimasi iš
studento, kurio studijų pasiekimai bus priskirti lygmeniui „puikus“, „tipinis“ ar „slenkstinis“.
Pavyzdys
Naujojo Pietų Velso universiteto parengta instrukcija, kaip panaudoti bendruosius pasiekimų lygmenis aprašant konkretaus dalyko ar modulio pasiekimų lygmenis:
https://teaching.unsw.edu.au/interpreting-grading-learning (žr. skyrelį Strategies).

10

1. Sisteminis požiūris į studijų pasiekimų vertinimą

1.4. Pasiekimų vertinimo proceso planavimas
Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų kurti ir užtikrinti skaidrų vertinimo procesą, tikslias ir visiems aiškias procedūras. Priimamų sprendimų skaidrumą ir patikimumą užtikrina aiškiai suformuluoti studijų rezultatai, reikalavimai, tinkamos užduotys, standartai ir kriterijai, kurie komunikuojami
visoms suinteresuotosioms šalims.

Atsiskaitymų tvarka ir aiškios procedūros aprašytos aukštosios mokyklos vertinimo
tvarkoje (apraše) ar kitame dokumente:
1. Sąlygos vertinimo procesui organizuoti.
2.
3.
4.
5.
6.

Sąlygos studentų pažangai vertinti.
Baigiamųjų kvalifikacinių darbų (ir praktikos) vertinimas.
Vertinimo organizavimo tvarkos ir taisyklės.
Vertinimo kokybės užtikrinimas ir atsakomybės.
Papildomos sąlygos specialiųjų poreikių turintiems studentams.

1.5. Įtrauki pasiekimų vertinimo vadyba
Rekomendacija. Vertinimo sistemą turėtų veiksmingai ir efektyviai valdyti ir administruoti aukštosios mokyklos akademiniai padaliniai ir tarnybos, atsakingos už vertinimo skaidrumą.

Pagrindinė atsakomybė:
• vertinimo sistemos dermės ir veiksmingumo stebėsena, kad programos studijų rezultatai
būtų numatyti studijų dalykuose ar moduliuose, šių studijų rezultatai derėtų su užduotimis
ir vertinimo kriterijais, būtų taikomi tinkami vertinimo metodai, kurie leistų pamatuoti dalyko
ar modulio ir programos rezultatų pasiekimą ir teiktų studentams išsamią grįžtamąją informaciją;
• vertinimo procesų vykdymo stebėsena, užtikrinimas, laiku skelbiant atsiskaitymo laikotarpių datas, rašto darbų pateikimo reikalavimus, vertinimui reikalingos infrastruktūros parengimas ir kitų aukštojoje mokykloje įteisintų vertinimo procedūrų stebėsena.
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1.6. Studentų į(si)traukimas
Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų sudaryti sąlygas studentams į(si)traukti į pasiekimų vertinimo gairių kūrimą. Studentai taip pat turėtų būti atsakingi už aktyvų įsitraukimą į vertinimo procesą.
Įsitraukimas gali būti realizuojamas savivaldos struktūrose, kuriose yra numatytos kvotos studentams. Įteisinant pasiekimų vertinimo konceptualias nuostatas, tvarkas, procedūras ir reikalavimus,
studentų atstovai gali tiesiogiai išsakyti savo poziciją – pritarimą ar nepritarimą. Studentai turėtų
aktyviai įsitraukti į kasdienes studijų aktualijas ir vertinimo procesą bendradarbiaudami, išsakydami
nuomonę, teikdami pasiūlymus ir taip stimuliuodami pasiekimų vertinimo kultūros kaitą. Aukštoji
mokykla turėtų būti atsakinga ir sudaryti galimybes studentams tinkamai dalyvauti vertinimo procese ir diskusijose apie mokymosi tobulinimą, nes studentai į aukštąsias mokyklas įstoja su skirtinga
mokymosi patirtimi, gebėjimais ir nevienodai suprasdami aukštojo mokslo studijas.

Institucijos parengia dokumentus – rekomendacijas, taisykles, instrukcijas ar kitus – siekdamos visų studentų lygiaverčio dalyvavimo savo pasiekimų vertinime ir diskusijose su dėstytojais apie mokymąsi.
Aukštosios mokyklos į savo praktiką įtraukia veiklas, kurios pastiprintų ir padidintų studentų
pasirengimą savarankiškai studijuoti. Kiekvienam studentui studijų pradžioje, pirmuosiuose
dalykuose ar moduliuose ir papildomosiose veiklose, sudaromos sąlygos dalyvauti mokymosi (kartu ir vertinimo) gebėjimų ugdymo programose siekiant, kad studentai sėkmingai
įsitrauktų į studijas ir taptų savarankiškais ir savivaldžiais besimokančiaisiais.
Studentai turi gauti tinkamą paramą ir ugdytis gebėjimus, stiprinančius pasitikėjimą vertinti
savo pasiektus studijų rezultatus, jų išsamumą ir (arba) tikslumą, atsižvelgiant į vertinimo
kriterijus. Studentų kritinio mąstymo gebėjimų ugdymas yra vienas pagrindinių aukštojo
mokslo siekių. Kritinio mąstymo ugdymas apima savikritiškumo ugdymą, nepriklausomos
nuomonės formavimą, nuolatinio mokymosi skatinimą. Asmeninė atsakomybė už savo pasiekimų vertinimą, dalijimasis grįžtamąja informacija apie pasiekimų vertinimą turi būti ugdomas, skatinamas ir stiprinamas visą studijų laikotarpį.
Aukštosios mokyklos dėstytojams, dėstantiems pirmųjų studijų metų studentams, rekomenduojama dalį savo dalyko ar modulio užduočių skirti naujai studentų mokymosi patirčiai
formuoti. Tokios užduotys gali padėti studentams ugdytis mokymosi, darbo su informacija,
analizės, vizualizavimo ir kitus studijoms reikalingus gebėjimus, pavyzdžiui, rengti rašto darbus, struktūrinti ir tvarkyti informaciją, pristatyti atliktą užduotį ir gautus rezultatus. Vertinimo
užduotys pirmaisiais studijų metais neturėtų apsiriboti tik studijuojamo dalyko ar modulio
žinių ir gebėjimų demonstravimu, bet turėtų teikti informaciją studentams ir dėstytojams
apie kylančius mokymosi sunkumus, pažangą ir akademinius iššūkius.
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1.7. Parama dėstytojui
Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų užtikrinti tinkamą paramą dėstytojui.

Dėstytojai aukštosios mokyklos iniciatyva ir pastangomis turėtų gauti būtinąją paramą tobulinant pedagoginę kompetenciją programos vertinimo sistemai pertvarkyti, dalyko ar
modulio vertinimo užduotims parengti ir vertinimui atlikti, dialogui su studentais kurti ir palaikyti. Parama dėstytojams gali būti teikiama organizuojant kvalifikacijos kėlimą aukštojo
mokslo didaktikos temomis (pavyzdys – KTU Edukacinė laboratorija)
Aukštosios mokyklos, atnaujindamos egzistuojančias vertinimo sistemas, turėtų pasirengti
dėstytojų pedagoginės kompetencijos atnaujinimo planą ir programas, paruošti rekomendacijas, gaires, kurios padėtų dėstytojams atnaujinti taikomą pasiekimų vertinimo praktiką
dalyko ar modulio apimtyje. Programų komitetai taip pat galėtų formuluoti užduotis, atsižvelgdami į programos dalininkų poreikius.
Aukštosios mokyklos turėtų atnaujinti dėstytojų darbo krūvio apskaitos skaičiuokles, numatyti, kaip bus skaičiuojamas laikas, kurį dėstytojas turėtų skirti grįžtamajai informacijai apie
studento darbą suteikti, aptarti tobulėjimo ir mokymosi sprendimus.

Pavyzdys
Kauno technologijos universitetas įsteigė universitetinio lygmens padalinį, kurio užduotis –
dėstytojams teikti aukštojo mokslo didaktikos mokymus, pristatyti didaktikos inovacijas,
skleisti „kitokią“ mokymo ir mokymosi ﬁlosoﬁją, atitinkančią šiuolaikines ugdymo tendencijas (daugiau informacijos – https://ktu.edu/edu_lab/).
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Prielaidos studijų rezultatų, vertinimo metodų ir
pasiekimų vertinimo dermei

2.

INSTITUCINIS LYGMUO

NACIONALINIS LYGMUO

EUROPINIS LYGMUO

2.1. Kvalifikacijos lygmuo

Europos kvalifikacijų sandara
Profesinių kvalifikacijų
pripažinimo direktyvos
Dublino aprašai

Lietuvos kvalifikacijų sandara
Studijų krypčių aprašai
Studijų pakopų aprašas

Studijų programos aprašas

Studijų dalyko ar modulio aprašas

2 pav.
Europinių ir nacionalinių studijas reglamentuojančių
dokumentų bei studijų programos sąsaja

Rekomendacija. Aukštojoje mokykloje kuriant studentų pasiekimų vertinimo gaires programos ir
dalyko ar modulio lygmenimis, būtina atsižvelgti į Europos kvalifikacijų sąrangos ir ją atitinkančios
Nacionalinės kvalifikacijų sandaros lygmenį.

Atsižvelgdamos į studijų pakopų skirtumus, aukštosios mokyklos turi užtikrinti vykdomų
studijų programų turinio, apimties, studentų darbo krūvio, mokymo ir mokymosi metodų bei
vertinimo metodų atitiktį numatomiems studijų rezultatams.
Studijų programose, rengiančiose specialistus reglamentuojamoms profesijoms, būtina laikytis europinių direktyvų.
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2.2. Studijų programos lygmuo
Rekomendacija. Suformulavus programos studijų rezultatus (arba juos atnaujinus), dalykų ar modulių, kuriais siekiama to paties studijų rezultato, dėstytojai turėtų kartu aptarti taikomus mokymo(si)
metodus ir vertinimo metodus, kuriais bus matuojami pasiekti studijų rezultatai.
Turint tokį susietų studijų ir vertinimo metodų rinkinį dėstytojams yra lengviau nuspręsti:
• kuriuos metodus pasirinkti dėstomam dalykui ar moduliui;
• kokios kelių dalykų ar modulių užduotys gali būti integruojamos ir kaip jos bus vertinamos.
Svarbu, kad:
• pasirinktų mokymosi ir vertinimo metodų būtų ne vienas ir
• mokymosi ir vertinimo metodai vieni kitus pateisintų.

Dalykų ar modulių studijų rezultatai,
kuriais siekiama programos studijų rezultato

Programos
studijų
rezultatas

1 dalyko
ar
modulio
studijų
rezultatai

2 dalyko
ar
modulio
studijų
rezultatai

3 dalyko
ar
modulio
studijų
rezultatai

4 dalyko
ar
modulio
studijų
rezultatai

Dalykų ar
modulių
dėstytojai
aptaria
mokymo(si) ir
vertinimo
metodus bei
integruotų
savarankiškų
darbų
galimybes
programos
studijų rezultatui

Dalykų ar modulių
dėstytojai rengia
savo dėstomo
dalyko ar modulio
teorines, praktines
ir savarankiško
darbo užduotis
dalyko ar modulio
studijų rezultatams
pasiekti bei
vertinimo matricas
studijų
pasiekimams
įvertinti

3 pav.
Programos studijų rezultato, dalykų ar modulių studijų
rezultatų, mokymo(si) ir vertinimo metodų dermė

Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų užtikrinti, kad pasirinkti vertinimo metodai sudarytų galimybę patikrinti numatytų studijų rezultatų pasiektumą. Studijų ir vertinimo metodų dermė – tai
įrodymai, parodantys, ar rengiama, pertvarkoma arba atnaujinama studijų programa iš tiesų yra
grindžiama studijų rezultatais. Siekiamų ugdyti kompetencijų vertinimas reikalauja įtraukti įvairesnių
vertinimo metodų, juk kompetenciją sudarantys elementai – žinios, gebėjimai, įgūdžiai, vertybinės
nuostatos – nulemia skirtingus jų vertinimo (matavimo) būdus ir procedūras.
Pavyzdžiui, žinioms vertinti galime pasitelkti įvairaus tipo (ilgų ar trumpų klausimų ir atsakymų) testus; jei vertiname vertybines nuostatas, tai tinkamiausios stebėjimo technikos –
nuostatų matavimo skalės arba įsivertinimo metodai. Kritiško, kūrybiško mąstymo (analizės, sintezės, palyginimo ir pan.) gebėjimams vertinti tiktų įvairaus tipo esė.
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Rekomendacija. Studijų pasiekimams vertinti turėtų būti taikomi įvairūs vertinimo metodai (pvz.
egzaminas, projektai, atlikimo ir darbų pavyzdžių demonstravimas, žinių ir įgūdžių testavimas, praktinių įgūdžių pristatymas, demonstravimas praktinio mokymo darbo vietoje ar darbo laboratorijoje,
stažuočių ataskaitos ar dienoraščiai, tiriamasis projektas, rašiniai, ataskaitos, atvejo analizė, pasiekimų aplankas ir pan.). Metodo pasirinkimas priklauso ir nuo studijų krypties.
Rekomendacija. Programos apraše būdingiausius programos studijų ir vertinimo metodus reikėtų
apibūdinami trumpai, o juos išsamiau aptarti – dalykų ar modulių aprašuose.

Pagrindiniai konkrečiai studijų krypčiai būdingi studijų pasiekimų vertinimo metodai numatyti studijų krypčių aprašuose, tačiau daugumoje jų nėra aiškaus pagrindimo, kodėl būtent
tie metodai rekomenduojami.

Rekomendacija. Atnaujinant studijų krypčių aprašus akademinė bendruomenė turėtų susitarti dėl
studijų ir pasiekimų vertinimo metodų pateikimo, pagrindžiant rekomenduojamų metodų tinkamumą.

2.3. Dalyko (modulio) lygmuo
Dalyko ar modulio lygmens pasiekimų vertinimo planavimas yra atsakingas ir nuolatinės peržiūros
reikalaujantis procesas. Sprendimą dėl numatomų taikyti pasiekimų vertinimo metodų priima dalyko ar modulio programą rengiantys dėstytojai, o parengtą dalyko ar modulio vertinimo strategiją
turėtų patvirtinti programos (arba studijų krypties) komitetas. Studentų studijų pasiekimų vertinimo
metodai, kaip minėta anksčiau, turi atitikti dalyko ar modulio programoje apibrėžtus numatomus
studijų rezultatus, derėti su studijų dalyko ar modulio studijų turiniu ir studijų metodais. Visiems
studijuojantiesiems taikomi tie patys studijų pasiekimų vertinimo kriterijai, aprašyti studijų dalyko ar
modulio apraše.
Rekomendacija. Dėstytojas, rengiantis ar atnaujinantis dalyko ar modulio programą, turėtų atlikti
šias veiklas (4 paveikslas):
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1.

Numatyti:
a) vertinimo kokybės analizės priemones dėstytojo ir studentų
veiklos stipriosioms ir tobulintinoms sritims išsiaiškinti;
b) mokymo ir mokymosi veiklos atitiktį kokybės kriterijams;
c) toliau tobulinti dalyko dėstymo ir vertinimo metodiką ir
studentų studijų rezultatus.

2.

Numatyti grįžtamosios informacijos studentams teikimo
metodus ir priemones.

3.

Parinkti vertinimo instrumentus ir užduotis apsispręsdamas,
kokį vertinimo būdą ir metodą pasirinkti.

4.
5.
6.
4 pav.
Dėstytojo veiklos žingsniai
rengiant ar atnaujinant dalyko
ar modulio studijų programą

7.

Identifikuoti vertinimo objektą: kas bus vertinama – žinios
ir jų taikymas, gebėjimas atlikti tyrimus, specialieji, socialiniai
ir asmeniniai gebėjimai.

Nustatyti mokymo(si) metodų ir juos atitinkančių pasiekimų
vertinimo metodus.

Suformuoti ir (arba) atnaujinti dalyko ar modulio turinį ir įvertinti,
ar šis turinys leidžia įgyvendinti suformuluotus studijų dalyko ar
modulio tikslus ir studijų rezultatus.

Suformuluoti ir (arba) atnaujinti dalyko ar modulio tikslus
ir numatomus studijų rezultatus.

Dalyko mokymo, mokymosi ir vertinimo dermė turi būti tobulinama vienu metu. Nuolatinė visų
sričių kaita, kintantys ugdymo tikslai ir švietimo kontekstas, visuomenės ir individo poreikiai –
tai veiksniai, kurie skatina ugdytojus nuolat keisti ir tobulinti šias sąsajas.
Rekomendacija. Vertinant studentų su specialiaisiais poreikiais (turinčių regėjimo, klausos, judėjimo sutrikimų) žinias ir gebėjimus, reikėtų taikyti atitinkamas studijų pasiekimų vertinimo formas ir
metodus atsižvelgiant į šių asmenų individualius poreikius ir galimybes.
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2.4. Pasiekimais vertinama studijų veikla
Vertinimas dažniausiai atliekamas semestro eigoje ir pasibaigus dalyko ar modulio studijų laikotarpiui.
• Semestro eigoje vertinamos savarankiško darbo užduotys, kurios turi užtikrinti studijų rezultatų pasiektumo demonstravimą ir išmatavimą ir užtikrinti tinkamą studentų darbo krūvį. Jų gali būti kelios,
jų svoris galutiniam įvertinimui gali būti skirtingas. Esminis reikalavimas šioms užduotims – jos turi
būti tiesiogiai susietos su dalyko ar modulio studijų rezultatais, studentai jas atlikdami turi gilinti
žinias ir ugdyti gebėjimus, o galutinis rezultatas turi leisti pamatuoti dalyko ar modulio vieno ar viso
sąrašo studijų rezultatų pasiektumą.
• Pasibaigus studijų laikotarpiui studentai dažniausiai gauna egzaminų užduotis, rečiau taikomos kitokios baigiamojo atsiskaitymo formos.
Rečiau taikomos, bet egzistuojančios egzamino formos yra egzaminas su šaltiniais (angl. open
book) arba egzaminas namuose (angl. take home).
Egzamino raštu klausimai ar užduotys gali būti įvairių formų ir reikalauti skirtingų formų atsakymų: esė, trumpo atsakymo, problemos sprendimo ar daugiavariančio (angl. multiple-choice)
pasirinkimo.
Egzaminas raštu paprastai yra apibrėžtos trukmės.
Egzamino žodžiu formos gali būti pokalbiai, diskusijos, debatai, pristatymai ir individualus indėlis seminare. Egzaminas žodžiu gali papildyti vertinimo sprendimus, priimtus kitais būdais.
Kiti galimi baigiamojo atsiskaitymo variantai gali būti studento pasiekimų aplankas (angl. portfolio), vykdyto projekto gautų rezultatų (viešas) pristatymas, išsamus mokymosi dienoraštis (angl.
reflective journal) ir kt.

Rekomendacija. Studijų pasiekimų vertinimo planavimas ir praktika turėtų skatinti inovatyvius vertinimo sprendimus. Rekomenduojama baigiamajam dalyko ar modulio atsiskaitymui taikyti ir kitas
atsiskaitymo formas (būdus), neapsiriboti tik egzaminu. Kuriant egzamino užduotis reikėtų atsisakyti
mažos vertės, daug skirtingų užduočių. Kompleksiškesnis rezultatų pasiekimo įrodymas gali būti
suplanuotas taikant didesnės aprėpties užduotis, reikalaujančias įtraukti studentų gebėjimų įvairovę.
Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų stebėti ir vertinti studentų neformalias studijų veiklas. Studentams, aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje ir (arba) taikomojoje mokslinėje veikloje, savanorystės,
mentorystės veiklose, meno ir (arba) sporto kolektyvuose ir kt., ši veikla gali būti įskaitoma kaip
pasiekti studijų rezultatai. Aukštajai mokyklai rekomenduojama pasitvirtinti minėtų veiklų įskaitymo
tvarką, užtikrinančią šio proceso skaidrumą ir objektyvumą. Studentams, minėtose veiklose pasiekusiems išskirtinių rezultatų, taip pat gali būti išduodamas aukštosios mokyklos pažymėjimas, liudijantis atliktos veiklos reikšmingumą.

18

3. Pasiekimų vertinimo įgyvendinimas

3.

Pasiekimų vertinimo įgyvendinimas

3.1. Institucinis lygmuo
Aukštosios mokyklos studijų pasiekimų vertinimo politika ir jos įgyvendinimas yra svarbūs formuojant akademinės bendruomenės požiūrį į vertinimą. Reikėtų formuoti nuostatą, kad vertinimas yra
vienas svarbiausių mokymosi veiksnių, neatskiriama mokymo ir mokymosi proceso dalis, reikšmingai prisidedanti prie mokymosi rezultatų. Tai esminis kaitos aspektas. Aukštosios mokyklos prievolė – ne tik pateikti formalius su vertinimu siejamus institucijos veiklos elementus, tačiau ir aiškiai komunikuoti informaciją, kaip tai bus įgyvendinama studijų procese ir kokius įsipareigojimus prisiima
akademinės bendruomenės nariai.

3.1.1. Studijų pasiekimų vertinimo politikos dokumentas
Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų pasirengti studijų pasiekimų vertinimo politikos dokumentą, kuriame aprašomi vertinimo politikos ketinimai, kryptys ir vertinimo gairės. Šis dokumentas turėtų būti integrali aukštosios mokyklos veiklos politikos dalis, paremta senato ar akademinės tarybos
patvirtintomis studijų pasiekimų vertinimo nuostatomis ir privaloma visiems akademinės bendruomenės nariams.
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X aukštosios mokyklos studijų pasiekimų vertinimo politikos gairės
Pagrindinės dokumento dalys:
1. Dokumento taikymo sritis ir paskirtis.
2. Įvadas ir dokumento sudarymo principai:
2.1. kuo vadovaujantis buvo sudaromas dokumentas;
2.2. aukštosios mokyklos įsipareigojimai (pvz., teikti įvairias mokymosi aplinkas, kad atitiktų skirtingus studentų poreikius, kylančius iš įvairių švietimo, socialinių, etninių ir
ekonominių aplinkybių);
2.3. studijų pasiekimų vertinimo taikymo sritys (vertinimas, kuris vyksta įvairiose situacijose: auditorijoje, nuotoliniu būdu, darbo vietoje, atliekant kitas veiklas);
2.4. studijų pasiekimų vertinimo ir suinteresuotųjų subjektų poreikių sąsajos (studentų,
dėstytojų, administracijos, darbdavių, aukštojo mokslo politikos formuotojų, visuo-

3.

4.
5.
6.
7.

menės, kitų aukštųjų mokyklų bendruomenių);
2.5. studijų pasiekimų vertinimo užduočių, kurias studentas privalo atlikti, kad pasiektų
studijų rezultatus, pristatymas;
2.6. studijų pasiekimų vertinimo ir reitingavimo kriterijų pristatymas (kuomet vertinimas
susiejamas su iš anksto nustatytais ir apibrėžtais kriterijais, siejamais su įgūdžių,
žinių ir kompetencijų standartais. Vertinimo kriterijų taikymas didina skaidrumą ir
nuoseklumą, nes studentų veiklos lūkesčiai yra aiškūs studentams ir dėstytojams.
Tai leidžia kiekvieno studento pasiekimus palyginti individualiai ir kolektyviai, nėra iš
anksto dalykui ar moduliui nustatytų nesėkmės rodiklių.).
Studijų pasiekimų vertinimo tikslai, kuriais vadovaujantis kuriama vertinimo kultūra aukštojoje mokykloje (į studentą orientuotų studijų kontekste), ir vertinimo politikos taikymo
principai (dermė su studijų programos, dalyko ar modulio rezultatais; vertinimo užduočių
sudėtingumo ar kompleksiškumo lygio atitiktis kvalifikacijos lygmeniui; vertinimo nuoseklumas, kuris leidžia studentams laipsniškai ugdyti gebėjimus ir įgūdžius; iš anksto
pateikti dalyko ar modulio vertinimo reikalavimai, vertinimo užduočių lygiavertiškumas,
vertinimo procesų sąžiningas ir nuoseklus taikymas visiems studentams).
Studentų atsakomybės už savo mokymąsi ir atitinkamų standartų siekimą studijose pateikimas.
Dėstytojų atsakomybės, siejamos su studijų pasiekimų vertinimo pareigų vykdymu, pateikimas (prieš vertinimą, vertinimo metu, po vertinimo).
Akademinio padalinio administracijos atsakomybė už studijų pasiekimų vertinimo politikos palaikymą ir pateikimą.
Senato ar akademinės tarybos atsakomybė už studijų pasiekimų vertinimo politikos formavimą, atnaujinimą, priežiūrą ir pateikimą.

Pvz., Čarlzo Sterto universiteto pasiekimų vertinimo politikos dokumentas
https://policy.csu.edu.au/view.current.php?id=00301
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3.1.2. Dėstytojų kompetencijų ugdymas
Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų prisiimti atsakomybę užtikrinti nuolatinį dėstytojų pedagoginių kompetencijų tobulinimą aukštojo mokslo didaktikos srityje.
Pavyzdys
1. Naujai priimtų dėstytojų dalyvavimas privalomuose aukštojo mokslo didaktikos seminaruose ir periodiškas žinių bei įgūdžių atnaujinimas per penkerių metų dėstytojo kadenciją.
Vertinimo strategijų žinojimas bei taikymas yra aukštosios mokyklos ir dėstytojo pareiga bei
atsakomybė.
2. Vertinimo kompetencijų tobulinimas siejamas su programos įgyvendinimu. Studijų programos ar krypties studijų komitetui turi būti suteikti įgaliojimai ne tik formuluoti programų studijų rezultatus, bet ir nustatyti bei planuoti programą įgyvendinančio pedagoginio personalo
didaktinių kompetencijų tobulinimo poreikį.

3.1.3. Pasiekimų vertinimo apeliavimas
Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų užtikrinti, kad studentams būtų sudaryta galimybė ginčyti
(apeliuoti) gautą įvertinimą ir gauti argumentuotą atsakymą dėl apeliacijos svarstymo. Studentams
turėtų būti sudaryta galimybė apskųsti ne tik galutinius dalyko ar modulio įvertinimus, tačiau ir tarpinį bei nuolatinį pasiekimų įvertinimą, o tokio apeliavimo tvarka turėtų būti aiškiai aprašyta bei
nustatyti skaidrūs kriterijai.
Pavyzdys
1. Studentas, gavęs galutinį dalyko ar modulio pasiekimų įvertinimą, turi galimybę per tris darbo
dienas susipažinti su savo darbu. Per šį laikotarpį studentas galėtų susipažinti su įvertinimu,
padarytomis klaidomis bei nuspręsti, ar pasiekimų įvertinimo apeliavimas yra reikalingas, ir
per septynias dienas nuo pasiekimų įvertinimo paskelbimo pateikti administracijai argumentuotą apeliaciją, paaiškinančią, kodėl nesutinkama su pasiekimų įvertinimu.
2. Aukštojoje mokykloje gali būti sudaryta galimybė teikti apeliaciją dėl tarpinio pasiekimų įvertinimo ne iš karto po rezultatų paskelbimo, o paskelbus galutinį įvertinimą pateikti apeliaciją
dėl atskirų vertinimo dalių arba viso vertinimo.
3. Aukštoji mokykla turi užtikrinti, kad studijų procesą reglamentuojančios tvarkos aiškiai nurodytų, kokia informacija privalo būti pateikta studento teikiamoje apeliacijoje (dalyko ar modulio pavadinimas, vertinantis dėstytojas, informacija apie atsiskaitymo laiką bei metodą, argumentai, kodėl nesutinkama su pateiktu įvertinimu, studento kontaktinė informacija ir pan.)
bei kam tokią apeliaciją teikti (institucijos administracijai, studijų skyriui ar pan.).
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Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų įsteigti instanciją, skirtą pasiekimų apeliacijoms nagrinėti.
Pavyzdys
1. Apeliacinė komisija, kurios sudėtyje yra po du arba tris akademinio personalo ir studentų
atstovus.
2. Funkcijas perima kita vidaus ginčams spręsti sukurta komisija, išlaikant lygiavertį abiejų
suinteresuotųjų grupių atstovavimą.

Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų užtikrinti, kad pateikta apeliacija būtų svarstoma skaidriai
ir nešališkai. Esant poreikiui, gali būti sudaroma papildoma komisija studento pasiekimams įvertinti.
Pavyzdys
Atsakingajai institucijai apeliacijos gali būti pateikiamos nuasmenintos ir užkoduotos specifiniu numeriu, kad apeliacinės instancijos nariai negalėtų identifikuoti apeliaciją dėl pasiekimų įvertinimo teikiančio asmens.

3.1.4. Priemonės akademiniam sąžiningumui užtikrinti
Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų užtikrinti, kad jų akademinio sąžiningumo politika būtų
pristatyta visai akademinei bendruomenei; daugiausia dėmesio institucija turėtų skirti dėstytojų informavimui apie sąžiningumo politiką, nes būtent jie apie šią politiką turi informuoti studentus. Aukštoji mokykla pasiekimų vertinimo kultūrą turėtų formuoti pagal pačių paruoštą akademinės etikos
kodeksą. Kadangi šio dokumento rengimas reikalauja laiko ir didelio akademinės bendruomenės
sutelktumo, parengiamajame etape – akademinės etikos užtikrinimo gairėse – turėtų būti numatyti
akademinės etikos diegimo būdai studentų ir dėstytojų bendruomenėse.
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Pavyzdys
I. Vienos iš dažniausiai pasitaikančių praktikų akademiniam sąžiningumui pasiekimų vertinimo metu užtikrinti yra:
1) tinkamas pasiekimų vertinimo vietos parinkimas – nesudaroma galimybė matyti kito asmens darbo;
2) tinkamas atsiskaitymo metodų parinkimas – metodai, skatinantys atsiminti informaciją, o
ne ją įsisavinti ir gebėti panaudoti, skatina studentui turėti ir naudoti paruoštukus;
3) į pasiekimų vertinimą pakviesti stebėtojų – ne tik vertinimo vykdytojas, tačiau ir jo kolegos
bei studentai gali būti stebėtojais, kurie užtikrina rimtį, tvarką ir akademinį sąžiningumą;
4) studentų prieš pasiekimų vertinimą prašoma pasirašyti sąžiningumo deklaraciją – tokios
deklaracijos pasirašymas sumažina studentų norą būti akademiškai nesąžiningiems;
akademinio sąžiningumo aspektas taip pat gali būti įtrauktas į studijų sutartį;
5) studentų supažindinimas su etikos taisyklėmis, institucijos politika ir galimomis nuobaudomis už nesąžiningą elgesį;
6) paaiškinti studentams, kokie veiksmai prieštarauja akademinio sąžiningumo principams, – taip išvengiama dviprasmiškų situacijų, parodoma, kad institucija bei vertinimą
vykdantis asmuo yra suinteresuotas užtikrinti akademinį sąžiningumą;
7) studentams paruošti skirtingus užduočių variantus.
II. Geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų praktikoje galima rasti pavyzdžių, kaip akademinio
sąžiningumo idėja diegiama tiek dėstytojams pedagoginių kompetencijų gilinimo kursuose,
tiek studentams, ypač pradedantiems studijas aukštojoje mokykloje, per pirmąsias įvadines
paskaitas paaiškinant akademinio sąžiningumo idėją, tikslą, akademinio sąžiningumo normų nesilaikymo pasekmes.
III. Labai svarbu, kad aukštosios mokyklos užtikrintų, jog akademinio sąžiningumo principams
prieštaraujantys atvejai nebūtų toleruojami, ir imtųsi veiksmų tokiems atvejams paaiškėjus.
Tik tada, kai visa akademinė bendruomenė žinos, jog už akademinio sąžiningumo principų
nesilaikymą gresia atitinkamos pasekmės, bus užtikrinta, kad akademinis sąžiningumas neliktų tik deklaracija.

3.2. Dėstytojo lygmuo
3.2.1. Efektyvus studijų pasiekimų vertinimas
Rekomendacija. Dalyko ar modulio vertinimo reikalavimai, įskaitant vertinimo užduotis ir kriterijus,
kuriais remiantis užduotys bus vertinamos, studentams turėtų būti pateikiami prieš prasidedant
dalyko ar modulio studijoms. Studentų skatinimas ir vertinimas turėtų būti vykdomi sąžiningai ir patikimai. Būtina ruošti studentus nuolatiniam, visą profesinės karjeros laikotarpį besitęsiančiam savęs
bei kitų asmenų profesiniam vertinimui.

23

3. Pasiekimų vertinimo įgyvendinimas

Rekomendacija. Dėstytojas turėtų suderinti vertinimo užduotis su siekiamais studijų rezultatais,
kurie savo ruožtu atspindi studijų programos ir dalyko ar modulio tikslą bei studijų rezultatus, mokymosi patirtį ir studijų programos principus.
Pavyzdys
1. Akademinio personalo pareigos, siejamos su vertinimu.
1.1. Išankstinės dėstytojo pareigos ir atsakomybė:
1.1.1. užtikrinti studijų dalyko ar modulio rezultatų, studijų ir vertinimo metodų dermės atitiktį studijų programos tikslui bei studijų programos rezultatams, jų
aptarimą su kolegomis;
1.1.2. studijų krypties ar programos komitete peržiūrėti vertinimo užduotis prieš
pradedant jas taikyti;
1.1.3. integruoti dalyko ar modulio vertinimo metodus ir užduotis bendrame studijų
programos vertinimo metodų bei užduočių žemėlapyje;
1.1.4. pristatant studentams studijų programą, dalykų ar modulių aprašus, pateikti
ne tik vertinimo metodus ir užduotis, bet ir pristatyti vertinimo užduočių išsidėstymą semestro eigoje, užduotims vertinti taikomus kriterijus ar standartus;
1.1.5. užtikrinti, kad dalyko ar modulio kaupiamojo vertinimo formulė (jei tokia taikoma) ir vertinimo užduotys dalyko ar modulio studijų laikotarpiu nesikeistų.
1.2. Dėstytojo pareigos ir atsakomybė, vykdant studijų dalyko ar modulio žinių vertinimą:
1.2.1. užtikrinti, kad vertinimo užduotys būtų suformuluotos aiškiai, be klaidų;
1.2.1. teikti studentams atsiliepimus apie visus vertinimo elementus;
1.2.2. užtikrinti, kad atsiliepimai būtų informatyvūs ir pateikti laiku;
1.2.3. užtikrinti, kad įvertinimai būtų susieti ir pagrįsti nustatytais vertinimo kriterijais
bei standartais;
1.2.4. studentams teikti akademinės paramos paslaugas;
1.2.5. užtikrinti, kad būtų laikomasi vertinimo rezultatų ir dokumentų pateikimo studentams terminų;
1.2.6. paskirstyti galutinius vertinimo balus; jie turi būti tinkamai patikrinti studijų
procesą priežiūrinčių darbuotojų, kurie padeda pašalinti klaidas;
1.2.7. dėstytojo pareigos ir atsakomybė po studijų dalyko ar modulio žinių įvertinimo:
1.2.8. užtikrinti, kad tinkami ir tikslūs įrašai apie atskirų studentų pasiekimus ir jų žinių įvertinimą būtų prieinami darbuotojams, atsakingiems už studijų proceso
įgyvendinimo priežiūrą;
1.2.9. užtikrinti laiku pateikiamą (informavimo terminai turi būti apibrėžti studijų
procesą reglamentuojančiuose dokumentuose) konfidencialų studento informavimą apie jo vertinimo rezultatus;
1.2.10. siekiant vertinimo veiksmingumo vykdyti periodišką vertinimo užduočių kokybės vertinimą;
1.2.11. atsakingiems skyriams ar komitetams pateikti grįžtamąją informaciją apie
vertinimą.
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3.2.2. Pirmoji paskaita
Rekomendacija. Dėstytojas turėtų tinkamai pasirengti ir pravesti pirmąją paskaitą, kurios metu būtina paskelbti tokią informaciją: dalyko ar modulio tikslą, siekiamus rezultatus, jų sąsajas su studijų
programos studijų rezultatais, paskaitų, seminarų datas, laiką, vietą, susiejant tai su konkrečiomis
studentų ir dėstytojo veiklomis. Toliau pateikti patarimai gali padėti sukurti tinkamą studijų aplinką,
paskatinti studentus įsitraukti į veiklas bei jose dalyvauti.
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Pavyzdys
1. Dėstytojo prisistatymas. Kadangi prašoma studentų prisistatyti, būtų tikslinga atitinkamai prisistatyti ir dėstytojui. Nebūtina pateikti visos gyvenimo istorijos, tačiau visiems būtų
įdomu sužinoti apie dėstytojo išsilavinimą, profesinę patirtį. Šiek tiek atvirumo padės užmegzti ryšį su studentais. Verta įtraukti informacijos apie pomėgius, tyrimo sritis, kodėl dėsto šį kursą, pateikti nuomonę, kodėl tai domina dėstytoją, taip siekiant sudominti studentus.
2. Studentų informacinės anketos. Išdalyti studentams anketas ar tiesiog popieriaus lapus, kuriuose jie galėtų pateikti šią informaciją: formaliuoju ar neformaliuoju būdu studijuotus dalykus ar modulius, kurie siejasi su studijuojamu dalyku ar moduliu. Taip pat tinka
paklausti apie su dalyko ar modulio studijomis siejamus lūkesčius, kokias temas norėtų nagrinėti, kokie studijų metodai būtų labiau patrauklūs, kodėl jie pasirinko šį dalyką ar modulį
(jei tai laisvai pasirenkamas dalykas ar modulis). Norint sukurti asmeniškesnį ryšį, galima
prašyti pateikti gimtojo miesto pavadinimą, pomėgius, karjeros siekius.
3. Dalyko ar modulio informacija: bendra informacija apie konsultacijas, paskaitų laiką
ir vietą. Vienas iš pasiūlymų yra pasidalyti dėstymo filosofija, paaiškinti, kodėl pasirinkote
tokią dėstymo ir vertinimo techniką, strategiją. Tai ne tik atskleis jūsų profesionalumą ir
atsidavimą dalyko ar modulio dėstymui, tačiau ir padės išvengti studentų nepasitenkinimo
galimai jiems neįprastais vertinimo ar užduočių metodais. Reikia aiškiai pristatyti, ko bus
tikimasi iš studentų, kokios jų atsakomybės ruošiantis studijų veikloms ir jose dalyvaujant.
Pavyzdžiui, jei pateikta užduotis pasiruošti diskusijai, svarbu pristatyti, kodėl svarbu prieš
diskusiją atlikti atitinkamų šaltinių analizę, pristatyti dalyvavimo diskusijoje taisykles, vertinimo kriterijus. Reikėtų studentams patarti, kaip tinkamai pasiruošti. Vertėtų iš anksto atsakyti
į klausimus, kaip pasirengti atsiskaitymams, kokio tipo bus klausimai, kokio mąstymo tikimasi, kaip studentams ruoštis, ar bus pateikiama medžiaga, santraukos, ar bus apibendrinamosios paskaitos, kaip bus vertinami rašto ir panašūs darbai, kiek atsiskaitomųjų darbų
bus, kokia tikimybė gauti gerą dalyko įvertinimą (ar esi griežtas vertintojas).
4. Abipusis interviu: tai trumpas bendravimas, kuris gali būti taikomas kaip alternatyva studentų anketoms, siekiant apsikeisti abiem pusėms naudinga informacija. Studentams išdalijami lapai su tokiais klausimais: ko tikiesi iš šio dalyko ar modulio? Koks numatomas tavo
indėlis ir kokia galima dėstytojo parama, siekiant dalyko ar modulio rezultatų? Kokių rūpesčių
tau kelia šis dalykas ar modulis? Kokius turi šio dalyko ar modulio pagrindus? Kokias taisykles
ir ribas turėtume nustatyti, siekdami sėkmingo rezultato? Kokie aspektai gali trukdyti mokytis
šį dalyką ar modulį? Patariama į klausimus atsakyti individualiai, tuomet diskutuoti grupėse ir
pristatyti garsiai. Tuomet tokiu pat principu sugalvojami ir pristatomi klausimai dėstytojui.
5. Studentų vardų įsiminimas: esant mažesnėms grupėms, studentai bus maloniai nustebinti, jei atsiminsite jų vardus. Tai sukurs betarpišką bendravimą ir parodys jūsų susidomėjimą bei rūpinimąsi studentais.
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3.2.3. Vertinimo procesas (vertinimo metodai, įrankiai, rezultatas)
Rekomendacija. Vertinimo proceso metu reikėtų taikyti nuostatą, kad skirtingi vertinimo proceso
dalyviai (studentai, dėstytojai, programos komitetas, padalinio administracija) turi skirtingus vertinimo uždavinius.
Pavyzdys
Vertinimo uždaviniai:
•
•
•
•
•

Studentų žinių ir gebėjimų tobulinimas
Instrukcinis studijų programos tobulinimas
Studentų, dėstytojų ar institucijos atskaitomybė
Programos vertinimas
Ateities veiklos ir (arba) pasiekimų vertinimas

Studentai turėtų būti informuoti, kokias užduotis jie turės atlikti, supažindinti su pagrindinėmis koncepcijomis. Kitaip tariant, reikia parodyti ryšį tarp studijų rezultatų ir kaip jie bus vertinami pasitelkus
užduotis. Verta pateikti įvairesnių užduočių, kad vienas vertinimas nenulemtų galutinio pažymio;
suteikti studentams daugiau galimybių praktikuotis ir siekti nustatytų studijų rezultatų iki galutinio jų
darbo kokybės įvertinimo.
Rekomendacija. Vertinimo proceso metu turėtų būti naudojami vertinimo įrankiai (pvz., rubrikos),
kurie prisideda prie vertinimo skaidrumo gerinimo ir subjektyvumo mažinimo, padidina galutinio
vertinimo patikimumą ir teikia informaciją visiems studijų proceso dalyviams – studentams ir dėstytojams – apie vertinimo kriterijus ir standartus.

Užduotis ir vertinimo įrankis nėra tapatūs vertinimo instrumentai. Užduoties pavyzdys gali
būti esė (rašinys), ataskaita ar darbų aplankas, vertinimo įrankis, suderintas su užduotimi,
gali būti rubrika. Vertinimo įrankiai (instrumentai) apima kriterijus, kriterijaus svorį, standarto pasiekimo skalę, galutinio įvertinimo skaičiuoklę, grįžtamosios informacijos ar kokybinio
vertinimo pateikimo galimybę. Minėtosios išplėstinės visuminio vertinimo rubrikos yra puikūs tokių instrumentų pavyzdžiai.
Vertinimo kriterijus yra siekiamų žinių, gebėjimų atlikti veiksmą ir turimų nuostatų vertinimo
matas.
Kriterijų visuma susieja dalyko ar modulio studijų rezultatus ir užduotį, konkrečiau – užduoties žanrą, formatą, atlikimo ir apimties reikalavimus. Kriterijai gali būti skirtingo svorio ir
turėti skirtingą įtaką galutiniam įvertinimui.
Kriterijus turi vidinį kintamąjį (standartą), kuris išskleidžiamas į skalę (skaitinę, raidinę, procentinę ar apibrėžtą pasiekimų lygmenimis) ir aiškiai parodo, kokiu lygiu standartas pasiektas.

27

SKALĖ

KRITERIJAI

Silpnai

Pakankamai

Gerai

Puikiai

1
2
3
5 pav.
Rubrikų šablonas, rubrikų pavyzdys čia

Rekomendacija. Vertinimo rezultatas, išreikštas aukštosios mokyklos pasirinkta forma (pvz., procentine, žodine ar pagal atitinkamą sutartą skalę), teisės aktų numatytais atvejais turėtų būti priskiriamas atitinkamam pasiekimų lygmeniui. Kadangi pasiekimų vertinimo lygmenys yra tiesiogiai
siejami su studijų rezultatais, atsiranda galimybė atsižvelgti ne tik į pasiektą skalės įvertinimą, bet ir
į įvertintos užduoties, dalyko ar programos sudėtingumą. Konkretaus skalės įvertinimo ir pasiekimo
lygmens santykis turėtų būti ne matematinis, automatinis, bet pagrįstas studijų rezultatais. Tai reiškia, kad tas pats įvertinimas, gautas įvykdžius skirtingo sudėtingumo užduotis, remiantis numatytais
studijų rezultatais gali būti projektuojamas į skirtingus pasiekimų vertinimo lygmenis.
Pavyzdys
Planuojant užduotis reikėtų atsižvelgti į studijų rezultatą (ar rezultatus, jei užduotis apima
kelių studijų rezultatų pasiekimo įrodymus), o studento atliktos užduoties rezultatas gali
atskleisti pasiekimą, kurio įvertinimas patenka į kažkurį lygmenį. Jei užduotis yra sudėtinga
ir reikalauja pademonstruoti žinias ir gebėjimus, siejamus su puikiu pasiekimo lygmeniu,
pvz., ja prašoma išspręsti netipinę profesinės veiklos problemą, net ir žemesni šios užduoties įvertinimai galėtų būti siejami su puikiu pasiekimų lygmeniu. Atvirkščiai, jei užduotimi
tik siekiama vertinti, ar studentai įsisavino teoriją, aukščiausias jos įvertinimas nepasiektų
pasiekimo lygmens „puikus“.

N

N+

SLENKSTINIS

TIPINIS

N

PUIKUS

N+

TIPINIS

PUIKUS

6 pav.
Taikomos skalės ir pasiekimų lygmenų derinimo pavyzdys
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Pavyzdys
Siekiant išlaikyti tinkamas sąsajas su lygmenų studijų rezultatais, galima atsižvelgti į bendrą studentų progresiją ir nusistatyti skirtingus skalės atitikmenis skirtingiems studijų dalykams ar net metams. Pavyzdžiui, pirmaisiais studijų metais, kai studijuojami įvadiniai kursai,
teikiantys pagrindines studijų krypties žinias ir nesudarantys galimybių pademonstruoti jų
pritaikymą ar naujų idėjų kūrimą, prilyginimui puikiam skalės lygmeniui gali būti reikalaujama aukščiausio įvertinimo. Studentui progresuojant, sudėtingėjant su dalykais susietomis
žiniomis ir gebėjimams, su puikiu lygmeniu galima susieti ir daugiau skalės įverčių.

3.2.4. Informavimas apie vertinimo rezultatus arba grįžtamasis atsakas
Grįžtamasis atsakas (informavimas apie vertinimo rezultatus) turėtų būti:
• Suteikiamas laiku. Svarbu grįžtamąjį atsaką suteikti laiku, kad studentas, atsižvelgęs į pateiktas
pastabas, kitą kartą užduotį atliktų geriau. Užsienio universitetų praktika rodo, kad grįžtamoji informacija, studentui suteikta praėjus mėnesiui nuo atsiskaitymo, praranda prasmę, tampa neaktuali,
kadangi tiek pats vertintas darbas, tiek jame padarytos klaidos dažnai yra pamirštami. Siūlome
tarpinius atsiskaitymus ir semestro metu atliekamus darbus aptarti su studentais, paaiškinant jų
padarytas klaidas, per dvi savaites nuo atsiskaitymo datos.
• Išsamus. Teikiant grįžtamąjį atsaką turi būti nurodomos konkrečios studento darbo klaidos, taisymo siūlymai, pateikiami argumentai bei panašūs pavyzdžiai, padedantys studentui greičiau ir
lengviau tobulėti. Išsamus grįžtamasis atsakas užtikrina gilesnį studijų dalyko suvokimą ir leidžia
studentams matyti teorinių žinių pritaikomumą.
• Objektyvus ir orientuotas į studento pasiekimus. Teikiant grįžtamąjį atsaką, svarbu laikytis aukštosios mokyklos Akademinės etikos kodekso bei išlaikyti dalykinius santykius su studentu. Svarbu,
kad studentas nesijaustų prastai dėl padarytų klaidų ir suprastų, kad dėstytojas siekia prisidėti prie
jo turimų žinių tobulinimo, todėl nurodo klaidas.
• Įvairiapusis (subalansuotas). Dėstytojai, teikdami grįžtamąjį atsaką studentams, turėtų stengtis
subalansuoti teigiamą ir neigiamą grįžtamąją informaciją. Subalansuotas grįžtamasis atsakas padeda studentui suprasti savo tiek stipriąsias, tiek silpnąsias vietas, o atsiradusi kritikos ir pagyrimų
pusiausvyra ne tik parodo daromas klaidas, bet ir motyvuoja tobulėti, greičiau mokytis bei geriau
suvokti studijų dalyko esmę.
Rekomendacija. Dėstytojai turėtų skirti dėmesį grįžtamajam atsakui apie vertinimo rezultatus, ypač
pirmaisiais bakalauro studijų metais, kuomet studentų žinios, įgūdžiai, gebėjimai yra minimalūs, įgyti
ankstyvajame mokymosi etape. Grįžtamąjį atsaką galima integruoti į didaktikos sprendimus (rašto
darbų išsamūs komentarai; komentarai žodžiu, bandomosios užduotys, kurios nevertinamos, o tik
suteikiamas išsamus grįžtamasis atsakas; grįžtamasis atsakas individualus ir (arba) grupei).
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Pavyzdys
Dėstytojas gali taikyti įvairias studentų informavimo apie studijų pasiekimų vertinimo rezultatus strategijas ir pasirinkti grįžtamojo atsako formas.
Formuojamasis grįžtamasis atsakas – tai rinkinys rekomendacijų, kurias pateikiame studentams dar ankstyvoje užduoties atlikimo stadijoje, kuomet rašome komentarus darbo
juodraščiuose ar studentai komentuoja vienas kito juodraščius tikėdamiesi, jog rekomendacijos bus apžvelgtos ir bus atsižvelgta į pasiūlymus. Tai motyvuoja studentus ir skatina
tobulinti darbą, tačiau tai neturėtų būti įskaičiuota į galutinį įvertinimą. Toks grįžtamasis
atsakas studentui ir dėstytojui naudingas dėl kelių priežasčių: skatina studentą pastoviai rašyti ir atlikti užduotį, kuomet pateikiami kriterijai, pastabos, pagal kurias galima gerinti darbo
kokybę, komunikacinius gebėjimus, taip pat moko profesionalaus kūrybinio darbo, kuriam
būdinga nuolatinė išsami peržiūra. Dėstytojui tai suteikia galimybę siekti kokybiškesnių vertinamos užduoties rezultatų, eliminuoja plagiavimo tikimybę, dėstytojo poziciją iš vertintojo
keičia į pagalbininko. Formuojamasis grįžtamasis atsakas bus vertingesnis, jei:
• planuosite užduoties atlikimą, nustatydami terminus užduoties temai pasirinkti, šaltinių
paieškai, planui parengti, pirmajam juodraščiui pateikti;
• komentuosite konstruktyviai, personalizuotai, neformaliai, akcentuodami ir pagirdami tinkamus darbo aspektus, nes dažnai studentai nežino, ką daro gerai, o ką – blogai;
• skatinsite studentus peržiūrėti kolegų darbus ir suteikti objektyvų grįžtamąjį atsaką, pateikiant nevertinamus klausimus, siekiant nustatyti klaidas, pateikti asmeninę nuomonę apie
darbą;
• paaiškinsite studentams, kad jie turi suprasti darbo komentarų esmę, o ne tai, kad pataisius
klaidas jiems bus garantuotas aukštesnis įvertis.

3.2.5. Grįžtamasis ryšys kaip pasiekimų vertinimo peržiūra ir stebėsena
Grįžtamasis ryšys – tai procesas, tarnaujantis informacijai apie dalyko, modulio arba studijų programos kokybę surinkti. Labai svarbu užtikrinti, kad grįžtamasis ryšys dėstytojui būtų pateiktas ne tik
po galutinio pasiekimų vertinimo, bet ir visą semestrą, nes tokiu atveju studentai dėstytojo darbo
bei dalyko ar modulio turinio pokytį galėtų pajusti dar studijuodami dalyką. Dėstytojas turėtų aktyviai
dalyvauti šiame grįžtamojo ryšio teikimo procese ragindamas studentus pateikti savo nuomonę apie
dalyko ar modulio turinį bei dėstymą. Itin svarbu užtikrinti, kad studentų pateikiamos pastabos būtų
laukiamos ir neigiamų pasekmių studentų vertinimui nesukeltų.
Rekomendacija. Dėstytojas turėtų sudaryti sąlygas grįžtamajam ryšiui, kad studentai galėtų pateikti informaciją apie studijuojamą dalyką bei dėstytojo darbą.
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Pavyzdys
1. Studentai pateikia dėstytojui grįžtamąją informaciją apie vertinimą semestro metu. Tai vyksta dalį paskaitos paskyrus diskusijai apie tai, kas dėstomame dalyke bei metodikose studentams kelia mokymosi sunkumų, pateikiama siūlymų, kaip situaciją būtų galima pakeisti.
Svarbu pastebėti, kad šis metodas gali būti naudingas tik tais atvejais, kai dėstytojo ir studentų bendravimas yra kolegiškas ir paremtas tarpusavio bendradarbiavimu.
2. Dėstytojas skatina studentus pateikti grįžtamąją informaciją apie vertinimą ir pasibaigus
semestrui. Tai vyksta paaiškinus studentams gaunamos informacijos panaudojimo prasmę,
leidžiant studentams suprasti, kad iš jų gauta informacija bus atsakingai svarstoma, o įvykdyti pokyčiai bus paviešinti studentų informavimo kanalais.

3.3. Studento lygmuo
3.3.1. Studento atsakomybės už mokymosi pažangą ugdymas
Rekomendacija. Studijų metu aukštojoje mokykloje turėtų būti stiprinama nuostata, kad visi studentai turėtų tobulinti gebėjimus, ugdytis savigarbos jausmą ir savireguliacijos nuostatas.
Pavyzdys
Atsakomybę ugdytis padeda vertinimo užduotys, kurias atlikdami studentai turi:
• įvertinti pateiktos informacijos, rezultatų, išvadų patikimumą;
• atlikti stebėjimų apibendrinimą, pateikti prognozes turėdami ribotą informacijos kiekį;
• paaiškinti, kas lemia jų nuostatas, sprendimus ir kuo dabartiniai įsitikinimai skiriasi nuo
ankstesniųjų;
• identifikuoti pasirinkimą lemiančius veiksnius (tai kultūra, patirtis, norai, interesai, sisteminis
mąstymas);
• aptikti klaidas, klaidingas analogijas, skirti aktualius ir nesvarbius klausimus, prieštaravimus, klaidingas prognozes;
• kritiškai vertinti mokslinį tyrimą;
• naudoti mokslinius tyrimus, analizę ieškodami geriausių galimų problemos sprendimo
būdų, paaiškinti, kodėl jie yra geriausi;
• pasirinkti galimus elgesio būdus, perspektyvas, požiūrius, paaiškinti pasirinktą sprendimą.

Rekomendacija. Studentams turėtų būti sudaromos galimybės įvertinti savo pasiekimus ir tobulėjimą studijų dalyko ar modulio rėmuose atliekant įvairias užduotis, kurios neturi įverčio galutiniame
pasiekimų vertinime, arba įsivertinant jau atliktas užduotis; tai padėtų suvokti studentų temos supratimą ir įsigilinimą į ją.
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Pavyzdys
Dėstytojas gali taikyti įvairias studentų įsivertinimo strategijas ir formas:
• Formuojamasis (ugdomasis) vertinimas. Vertinimo užduotis yra ugdanti, kai ji pateikia studentams atsiliepimų apie tai, kaip galima pagerinti jų darbą. Tokiu būdu ketinama padėti
studentams stebėti ir apmąstyti mokymosi pažangą ir nustatyti, kaip ją tobulinti.
• Akademinės grupės vertinimo metodai – tai nevertinamos veiklos ir pratimai, skiriami studentams (dažnai anonimiškai), kad galėtumėte įvertinti jų akademinius įgūdžius, intelektinį
vystymąsi, savimonę, reakcijas į mokomąją medžiagą ir medžiagos supratimą. Diagnostinis
testas (angl. Background Knowledge Probe) yra stimulas prisiminti anksčiau įgytas žinias.
Savarankiško pasitikrinimo metu studentai įvertina savo pažinimo ir mokymosi įgūdžius
arba žinias. Tai didina studentų savimonę, o dėstytojui suteikia žinių apie studentų kognityvinį ir psichologinį pasiruošimą dėstomam dalykui.
• Studento galima paprašyti įvertinti savo atliktą užduotį jau po to, kai ji buvo pateikta atsiskaitymui, ir sudaryti sąlygas įvertinti savo darbą kritiškai, pateikti pastabų, kritikos, galima
prašyti įvertinti pažymiu. Tokiu būdu studentas turės giliau susipažinti su jau analizuota tema,
pats supras, kur darė klaidų. Toks studento savęs įvertinimas gali būti ir sudėtinė galutinio
vertinimo dalis (tačiau tam neturėtų būti skiriama daugiau nei 10 % galutinio vertinimo).

3.3.2. Studentų kolegų vertinimas (angl. peer review)
Studentams tai puiki proga susipažinti ir įsigilinti į kitas dalyko ar modulio tematikas, taip pat vertinant kolegų darbą pagalvoti apie savo atliktą užduotį bei įsivertinti ją lyginant su kolegų darbais.
Studentų kolegų vertinimas galėtų būti vertinimo strategijos dalis.
Rekomendacija. Dėstytojai, prieš atlikdami studentų pasiekimų vertinimą, turėtų ugdyti studentų
gebėjimus vertinti studentų kolegų darbą ir kurti tuos gebėjimus ugdančias užduotis: suteikti objektyvų grįžtamąjį atsaką apie kolegų darbus pateikiant asmeninę nuomonę apie darbą, nevertinamus
klausimus ir siekiant identifikuoti klaidas.
Pavyzdys
1. Kolegų vertinimas yra vertinimo strategijos dalis:
a) suteikiant galimybę pasiekimų vertinimo nedidelę procentinę dalį paskirti „studentas studentui“ (5–20 %);
b) įvertinant studento pateiktą įvertinimo balą (ar tinkamai atliktas) bei pateiktą grįžtamąjį atsaką (ar įsigilinta į temą, ar adekvačiai ir konstruktyviai pateiktas atsakas) (10–30 %).
Tokiu būdu konkrečios užduoties studento vertinimas galėtų būti sudarytas iš trijų dalių:
atliktos užduoties dėstytojo vertinimas, atliktos užduoties kito studento vertinimas bei kito
studento atliktos užduoties vertinimo ir grįžtamojo atsako pateikimo dėstytojo vertinimas.
2. Kolegų vertinimas nėra vertinimo strategijos dalis, tačiau jis ugdo studento kritiškumą, motyvuoja įsigilinti į analizuojamą temą.
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Pasiekimų vertinimo tobulinimas

Pasiekimų vertinimo tobulinimo ciklas yra nuolat besikartojantis procesas programoje bendrai ir
atskiruose jos dalykuose ar moduliuose. Pagrindinis vertinimo tobulinimo ciklo tikslas – tobulinti ir
didinti vertinimo patikimumą vadovaujantis teikiama ir gaunama grįžtamąja informacija apie studentų studijų pasiekimus. Pasiekimų vertinimo tobulinimo klausimai būtų šie:
1. Ką studentai mokosi? Atsakymas į šį klausimą padeda nustatyti numatytų studijų rezultatų ir studentų pasiektų rezultatų ryšį.
2. Kokia studentų mokymosi pažanga? Atsakymas į šį klausimą padeda stebėti mokymosi pasiekimų
dinamiką.
Ciklas gali prasidėti nuo bet kurio elemento, pateikto 7 paveiksle, ir koncentruotis į vieną pasirinktą
elementą, jei yra toks poreikis. Vis dėlto vertinimo tobulinimo plano veiksmai turi numatyti visus šio
vertinimo tobulinimo ciklo elementus, nes jie kompleksiškai atsako į pirmiau pateiktus du klausimus.

Programos/
dalyko (modulio)
rezultatai

Studijų ir vertinimo
metodų sąsajos
programos lygmenyje
ir dalykuose
(moduliuose)

Grįžtamasis ryšys:
studentų, dėstytojų,
išorinių socialinių
partnerių

Pasiekimų
vertinimo
duomenys

7 pav.
Vertinimo tobulinimo ciklas

Rekomendacija. Dėstytojai ir kiti už vertinimą atsakingi studijų proceso dalyviai aukštojoje mokykloje turėtų vadovautis pasiekimų vertinimo tobulinimo ciklu ir jį įgyvendinti keturiomis veiklomis,
lydimomis į(si)vertinimo klausimų (8 paveikslas).
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1 veikla. Programos studijų rezultatų tobulinimas: atitinkamai studijų
dalyko rezultatų atnaujinimas.

KĄ studentai
mokosi?

2 veikla. Studijų rezultatų vertinimo metodų įgyvendinimo stebėsena
(duomenų kaupimas): vertinimo metodų suderinimas su siekiamais
studijų dalyko rezultatais.
Į(si)vertinimo klausimai:
Ar vertinimo metodai matuoja tinkamai ir tuos rezultatus,
kuriuos turi matuoti?
Ar studentai atpažįsta siekiamus studijų rezultatus
(studentų grįžtamasis ryšys)?

3 veikla. Studijų rezultatų vertinimo duomenų apžvalga: studentų
pasiekimų įvertinimas (išvados ir kiekybiniai duomenys), padedantis
nustatyti studentų mokymosi pažangą.

KOKIA studentų
mokymosi
pažanga?

Į(si)vertinimo klausimai:
Ar studentų pasiekimai veda į pažangą pagal apibrėžtus
programos ir dalyko studijų rezultatus?
Ar dėstytojų grįžtamasis ryšys padeda įsivertinti savo pažangą?
4 veikla. Veiklos plano sudarymas: numatyti reikalingas priemones,
kurios padėtų išspręsti vertinimo apžvalgoje nustatytus probleminius
vertinimo aspektus.

8 pav.
Pasiekimų vertinimo į(si)vertinimo
klausimai tobulinimo veiksmams

Grįžtamoji informacija tarnauja kaip:
• studento studijų pasekmė;
• studijų programos įgyvendintojams pateikiamas studijų kokybės įvertinimas;
• aukštosios mokyklos sukurtos studijų aplinkos pridėtinės vertės kūrimas studento, visuomenės
raidos ir darbo rinkos poreikiams.
Rekomendacija. Aukštoji mokykla turėtų kaupti grįžtamąją informaciją, kuri vertinimo tobulinimo
cikle dėstytojui padeda į(si)vertinti taikomo vertinimo tinkamumą (ką matuoja) ir patikimumą (kaip
matuoja).
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Pavyzdys
Grįžtamoji informacija (duomenys) kaupiama iš šių šaltinių:
• studentų kaip tiesioginių studijų programos dalyvių, siekiančių kvalifikacinio laipsnio. Šiuos
duomenis individualiai gali kaupti dėstytojai arba aukštoji mokykla, sukūrusi duomenų apie
modulio ar dalyko studijas kaupimo įrankius, padedančius centralizuotai analizuoti gautus
duomenis;
• dėstytojų kaip asmenų, stebinčių ir formuojančių studentų mokymosi pažangą bei ją fiksuojančių vertinimo sprendimais. Šiuos kokybinius duomenis gali kaupti studijų programų
vadovai ir juos analizuoti programų valdymo komitetuose;
• šorinių partnerių (pvz., alumnų, darbdavių atstovų, dalyvaujančių programų valdymo struktūriniame darinyje). Šiuos duomenis gali kaupti akademinių padalinių administracija arba
programų vadovai bei juos analizuoti rinkos lūkesčius lygindami su studijų krypties pasiekimų lygmenimis.
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Kaip pasitikrinti pasiekimų vertinimo būklę?
Kontroliniai kriterijai

Rekomendacija. Aukštoji mokykla taikomą studentų pasiekimų vertinimą gali patikrinti pagal toliau
pateiktus teiginius (kriterijus).
1. Aukštojoje mokykloje taikomas studentų pasiekimų vertinimas suderintas su jos misija, strateginiais
tikslais, etosu ar kultūra, ištekliais (Ar vertinimo procesas atspindi mokyklos misiją, etosą, išteklius
ir dydį?).
2. Studentų pasiekimų vertinimas yra aiškus, žinomas ir suprantamas visiems dalyviams, tvarus, vykdomas skaidriai, reguliariai įvertinamas ir prireikus tobulinamas:
• yra tvarka, pagal kurią studentų pasiekimų vertinimas pristatomas naujai priimtam studentui ir
dėstytojui;
• dėstytojai kaip pagrindiniai pasiekimų vertintojai laiku gauna vertingą paramą;
• studentų pasiekimų vertinimo rezultatai sutartu periodiškumu yra aptariami sutartose susijusių
studijų programos dalyvių grupėse (pvz., programų komitetuose, padalinio sukurtuose diskusijų
forumuose ir pan.).
3. Aukštojoje mokykloje susitarta, kuris padalinys ar kurias nors pareigas einantis asmuo yra atsakingi
už programos studijų rezultatų, mokymosi veiklų ir studentų pasiekimų vertinimo dermę (Ar yra paskirtas asmuo arba kurias nors pareigas einantis asmuo, ar padalinys, koordinuojantis vertinimą?).
4. Aukštoji mokykla kuria prielaidas aktyviam studentų įsitraukimui ir atsakingam dalyvavimui vertinant
pasiekimus.
5. Aukštojoje mokykloje aptarta studentų pasiekimų vertinimo paskirtis ir vertinimo poveikis siekiant
programos studijų rezultatų.
6. Aukštojoje mokykloje susitarta, kokia vertinimo skalė taikoma ir kaip ji suderinta su studijų pasiekimų lygmenimis.
7. Aukštoji mokykla turi veiksmų algoritmą, kris užtikrina, kad užduotis yra tinkama ir patikima dalyko,
modulio ar programos studijų rezultatams patikrinti.
• vertinama dalyko ar modulio užduotis tiesiogiai siejasi su dalyko ar modulio studijų rezultatu,
kurio pasiekimą studentas turi įrodyti;
• pasirinktas tinkamas vertinimo metodas dalyko ar modulio studijų rezultato pasiektumui pamatuoti;
• vertinimas suteikia vienodas galimybes visiems studentams parodyti, kokiu lygiu yra pasiekti studijų rezultatai, t. y. lanksčiai pritaikomas prie skirtingų (individualių) mokymosi poreikių (negalios,
tempo, mokymosi stiliaus ir t. t.);
• užduotis aiškiai nusako, ką studentas turi atlikti, kad parodytų, kokiu lygiu yra pasiekęs studijų
rezultatus;
• vertinimo rezultatai suteiks dėstytojui reikiamą informaciją, kaip patikslinti dėstymo planus;
• vertinimo rezultatai suteiks studentui informaciją, reikalingą suprasti, kuriose srityse reikia tobulėti.

Development of student-centred
learning, teaching and assessment
within Bologna learning network:
manual of recommendations
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Executive summary

Introduction
The system of higher education in Lithuania continues its participation in the processes of the development of the European Higher Education Area, where the main long-term goal is the implementation of student-centred learning. The Lithuanian Qualifications Framework has been aligned with
the European Qualifications Framework; study credits have been introduced; student competences in
the Program have been described by learning outcomes; the focus has been set on the preparation
of study field descriptions and their implementation. All this enhanced the importance of the levels of
learning achievements. Application of study field descriptions in the study system raised new questions that created the preconditions for taking next step and focusing on the empowerment of the
system of learning achievement assessment implemented in higher education institutions.
The European project2 encouraged reflection of the experience in the assessment of learning achievements by summing it up by the recommendations for higher education institutions that would help to
enable systematic assessment practices.
Enabling systematic assessment of learning achievements at a
higher education institution
It is important for a higher education institution and its students to be sure about the graduates‘ level
of learning achievements. From the beginning of the Bologna process, the focus has been on graduates‘ competences and their relevance to the global and rapidly changing work environment. In the
professional environment, the qualities and qualifications of graduates determine their competitiveness, and therefore there is an increasing need for comparing the qualifications of the graduates of the
same field, which consists of knowledge, skills and qualities acquired at a higher education institution.
The level of students‘ learning achievements is one of the main indicators of the higher education institution, therefore, the creation of a reliable system for the assessment of learning achievements
and its functioning should become an integral part of the quality assurance system.
The expectations of the learning achievements and their level are shaped by both the professional
work environment, which includes graduates of higher education institution, and the environment of
scientific cognition, where the emerging innovative knowledge is transferred to professional practice.
The learning achievements and their levels are defined by the structure of qualifications and standards
of recognition, the regulations of study cycles and fields, and the aims and learning outcomes of the
Program. But despite the diversity of the subject content, the learning achievements and learner‘s
progress in reaching a particular level are crucially important.
On the other hand, the rapidly developing global society and technologies lead to a constant change
in the learning outcomes and competencies of a competitive higher education institution graduate,

1 EHEA project. “Development of Student-Centred Learning, Teaching and Assessment within Bologna Learning Network (LOAF)”,
coordinated by Educational Exchanges and Support Foundation in 2016-2018.
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which in turn forces the institution not only to ensure that the competences and qualities are acquired
during the studies, but also to create sufficient conditions for reaching the necessary level.
The reliability of the learning achievements is ensured by the system of achievement assessment
where all participants of the study process - students, teachers, representatives of the professional community, administrators and others - play their roles. In order for the assessment of learning
achievements to be appropriate, reliable and correct, it is necessary, to properly organize the assessment process, i.e. to ensure coherence between the expected learning outcomes, the methods
of assessment of learning activities and achievements, the clarity of the estimates for the performed
tasks, the effective management of the assessment process, the publication of results and the feedback; to plan the assessment in time, i.e. to ensure the consistency and regularity of achievement
assessment, the suitability of the subject / module examination or final evaluation, the consistency
between the assessment of the achievements of the different subjects / modules, the timetable for
examinations and retake; to ensure reliable assessment of the practices and final thesis; to define the assessment procedures and rules, i.e. to regulate assessment procedures, describe the
assessment principles for prevention of dishonesty, plagiarism and ensuring work independence; to
ensure the quality of the assessment, i.e. to define the responsibilities of participants in the evaluation process, provide conditions and procedures for the provision and evaluation of complaints and
appeals, and define guidelines for improving the assessment system.
Recommendations: What are they for?
The recommendations are for the academic community of the higher education institution and the
study administrators, but they can also be useful for external HEI partners participating in the Program
management groups. The recommendations are intended to stimulate discussion among all these actors and to focus their efforts on developing and implementing a culture of achievement assessment
accepted at a higher education institution. Examples given may also serve for this purpose. For the
convenience of the reader, the recommendations are summarized according to the interested participants - students, lecturers - and the environment of learning achievement assessment - the Program,
subject / module levels. If the practice of learning achievement assessment in the Program or subject/
module level encourages reflection for further development, then the role of higher education institutions in the process of assessment of achievements becomes a significant challenge. Therefore, we
would suggest higher education institutions to join their forces and learn from each other’s institutional
experience.

Expert Group on preparation of recommendations:
PhD Berita Simonaitienė
PhD Daiva Lepaitė
Egidijus Kinderis
Kristina Sutkutė
PhD Nijolė Zinkevičienė
PhD Valdas Jaskūnas
PhD Žymantė Jankauskienė
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Summary
These recommendations are a tool for a higher education institution ‘s academic community and
study administrators to enable student-centred learning achievement assessment based on learning
outcomes. Each recommendation aims at reflecting the latest trends in achievement assessment and
includes practical examples or advice on their implementation. Foreign experts have been consulted
and the analysis of learning achievement assessment systems in foreign countries has been performed to identify good practices. It can be accessed
http://smpf.lt/uploads/extra/Us.%20ali%20pasiekim%20vertinimo%20sistem%20analiz.pdf.
The recommendations propose a systematic approach to learning achievement assessment, including the coherence of learning outcomes, learning activities and assessment, collaboration between
students and teachers, as well as student involvement, support, efficiency, management and process
planning and consistent use of scales. The recommendations include a combination of the above
assumptions to help ensure an adequate, reliable and inclusive assessment of the achievements.
A more detailed mapping of the achievement assessment with learning outcomes and learning activities is discussed, in addition to the interfaces at the level of the course or learning activity, as well
as a more general level of study programs and qualifications. You can find suggestions on how to incorporate achievement assessment into the Program design to maintain the integrity of methods and
tasks, and to ensure that the achieved learning outcomes are in line with the appropriate degree of
qualification. We propose the guidelines that could help the teacher to prepare or update the subject
program properly.
We have prepared separate recommendations for implementation of learning achievement assessment for higher education institutions, teachers and students. They indicate the main functions and
responsibilities of these groups. The general approach of the achievement assessment and policies
at the institution level is introduced, the responsibility of the institution for the development of skills of
teachers, academic integrity culture and a transparent and impartial appeal review are discussed. At
the level of the teacher, apart from practical advice on ensuring coherence between the tasks, learning
outcomes and subjects/Program aims, the examples of possible evaluation tools and the relationship
between levels and scales of achievement assessment are discussed. In this section special attention
is paid to the first lecture and the feedback. We suggest the ways students ‚ responsibility for education can be enhanced, and their ability to assess themselves and colleagues can be developed.
Recommendations end up with the improvement of assessment of learning achievements and checking its quality. The potential improvement cycle of achievement assessment as well as main indicators
are introduced. A list of the statements is provided that can be used to diagnose the status of achievement assessment and consequently to improve it.
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1.

A systematic approach to the assessment of learning achievements

Recommendation. In a higher education institution’s practice, the assessment of learning achievements should be understood wider than the assessment procedure and link many components:
•
•
•
•
•
•

the main principles of assessment of achievements;
organization of assessment and ethics;
academic honesty policy;
functions of teachers and students, their engagement, responsibilities, rights and duties;
Program learning outcomes as the initial element of the Program;
tasks and elements of feedback, as continuously experienced learning situations etc.

Recommendation. A higher education institution should strive for the assessment of learning
achievements to be in line with the principles of suitability, credibility and inclusiveness.

1.1. The coherence of learning outcomes,
learning activities and assessment
Recommendation. A higher education institution should develop and improve the Program as a
transparent system that includes the learning outcomes determining the qualification and a student-friendly environment that creates the preconditions for achieving the expected learning outcomes. Assessment is understood as an integral part of the Program development process, corresponding to the expected learning outcomes at the level of the subject / module (program). A
systematic approach to anticipated learning outcomes, teaching and learning activities, assessment and feedback is a prerequisite for achieving learning outcomes during a study period.

1.2. Student and teacher co-operation
Recommendation. Student-teacher collaboration in teaching and learning should be encouraged
and supported, as it creates, maintains and develops new and continuous learning experiences.
The culture of cooperation requires both actors to prepare and engage.

1.3. Coherent use of achievement assessment scale
Recommendation. In Lithuania, the assessment of student learning achievements is legitimized by
attributing them to one of the levels - excellent, typical or threshold. A higher education institution
can set an assessment scale of its own and use it for better differentiation within the achievement
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levels. Upon successful completion of studies, a higher education institution provides information
that fully discloses what the graduate will be able to do, i.e. student’s achieved learning outcomes.
As expectations what the student should be aware of and be able to do at an appropriate level are
expressed, they provide an objective standard within a particular field of study or between related
learning outcomes. This way, the society, higher education institutions, labour market organizations
are informed about the qualification degree acquired by the student and his/her readiness for further
professional challenges.
Recommendation. In accordance with the learning achievement levels described in the study field
descriptors, the structure of the learning achievement levels of the Program and its components /
modules should be prepared – each learning outcome should have a description indicating what is
specifically expected from the student whose learning achievements will be attributed to the level
„excellent“, „typical“ or „threshold“.

1.4. Planning the learning achievement assessment process
Recommendation. A higher education institution should develop and ensure a transparent assessment process, precise and clear procedures. The transparency and reliability of the decisions
made is ensured by clearly formulated learning outcomes, requirements, appropriate assignments,
standards and criteria that all the actors are familiar with.

1.5. Inclusive management of learning
achievement assessment
Recommendation. The assessment system should be managed and administered efficiently and
effectively by the academic divisions and services of the higher education institution responsible for
transparency of the assessment.

1.6. Student engagement
Recommendation. A higher education institution should make it possible for the students to engage in the development of the assessment of learning achievements. Students are also responsible
for active participation in the assessment process. Engagement can be implemented in self-management structures, which include quotas for students. By validating the conceptual provisions,
procedures and requirements for the assessment of learning achievements, student representatives
can directly express their position - consent or disagreement. Students actively engage in daily
study and evaluation processes by collaborating, expressing opinions, making suggestions and this
way stimulating the change in the learning achievement assessment culture. Higher education institutions are responsible and enable students to participate properly in the assessment process and
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in discussions on improving their studies, as students enter universities and colleges with different
learning experiences, skills and understanding about higher education studies.

1.7 Support to the teachers
Recommendation. A higher education institution should provide appropriate support to the teacher in the field of learning achievement assessment.
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2.

Assumptions for coherence of learning outcomes, teaching-learning
methods and learning achievement assessment methods

2.1. Qualification level
Recommendation. Developing guidelines for the assessment of student learning achievements at
the Program level and at the subject / module level the European Qualifications Framework and the
corresponding National Qualifications Structure must be taken into account.

2.2. Program level
Recommendation. After the Program learning outcomes have been formulated (or updated), teachers of the subjects/modules that are supposed to reach the same learning outcome, should be
encouraged to discuss jointly the appropriate teaching / learning methods and assessment methods that measure the achieved learning outcomes.
Recommendation. The selected methods must enable the measurement of the achieved learning
outcomes. The coherence of teaching/learning and assessment methods is evidence that the prepared / modified / updated Program is based on the learning outcomes. The assessment of the to
be developed competences requires introduction of diverse assessment methods, since the competence elements - knowledge, skill, and values - determine different ways and procedures for their
assessment (measurement).
Recommendation. Different assessment methods (examinations, projects, demonstration of performance and work examples, testing of knowledge and skills, presentation of practical skills, demonstration in practical training, the workplace or in the laboratory, traineeship reports or diaries,
research projects, essays, reports, case studies, portfolios) are used to evaluate the learning achievements. They also depend on the subject / module‘s study field.
Recommendation. In the Program descriptor, teaching/learning and assessment should be described briefly, and detailed in the subject / module descriptors.
Recommendation. While updating the study field descriptors, academic community should discuss and agree upon the presentation of teaching/learning and assessment methods for justification of their appropriateness.
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2.3. Study subject (module) level
Recommendation. The teacher should complete the following activities in preparing / updating the
subject / module program:
• to design: (a) measures to assess the quality of assessment analysis in order to point out strengths
and areas for improvement in the activities of the lecturer and students; (b) the compliance with the
teaching-learning activities for quality criteria; c) further improvement of the subject teaching and
assessment methodology and learning outcomes;
• to plan methods and tools for providing feedback to students;
• to select assessment tools, tasks, deciding what assessment modes and methods will be applied;
• to identify the object of assessment: what will be assessed – knowledge and its application, ability
to perform research, special, social and personal skills;
• to define the teaching/learning methods and corresponding learning achievement assessment methods;
• to form/update the subject (module) content and assess whether this content is appropriate for the
realization of the formulated subject (module) aims and expected learning outcomes;
• to formulate/update the subject (module) aims and expected learning outcomes.
Recommendation. In assessing the knowledge and skills of students with special needs (sight, hearing, movement impairment), appropriate forms and methods of assessment of learning achievements should be applied, taking into account the personal needs and abilities of these individuals.

2.4. Learning activities assessed by achievements
Recommendation. Planning and practice of assessment of learning achievements should promote
innovative assessment decisions. It is also recommended to apply other forms (methods) of assessment for the final assignment of the subject / module, not only the examination. When creating an
examination assignment, we recommend not to use a high number and low value tasks. A more
complex evidence of achievements can be planned using broader, more complex tasks requiring a
variety of student capacities.
Recommendation. Higher education institutions should monitor and assess students‘ non-formal
learning activities. Students actively participating in scientific / applied research, volunteering, mentoring, art / sports activities etc., should have the opportunity for their above mentioned activities
to be recognized as learning outcomes. Higher education institutions are recommended to confirm
the procedure of recognition of these activities for ensuring the transparency and objectivity of this
process. Students who have achieved exceptional results in these activities may also be issued a
certificate to highlight the significance of the performance.
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3.

Implementation of learning achievement assessment

3.1. Institutional level
3.1.1. Learning achievement assessment policy paper
Recommendation. A higher education institution should prepare a policy document for the assessment of learning achievements, which describes the intentions and orientations of the assessment
policy and the guidelines. This document should be an integral part of the general policy of higher
education institution performance, based on the institutional provisions of the learning achievement
assessment approved by the Senate / Academic Council and binding on all members of the academic community.

3.1.2. Teacher competence development
Recommendation. A higher education institution takes responsibility for ensuring continuous improvement of the academic staff competences in the field of higher education didactics.

3.1.3. Appeal appraisal of achievements
Recommendation. A higher education institution should ensure that students have the opportunity
to challenge (appeal) the evaluation received and get a reasoned response on the hearing of the
appeal. Students should be able to appeal not only the final evaluations of the subject (module), but
also the intermediate and continuous assessment of learning achievements, and the appeal procedure must be clearly described and clear criteria should be set.
Recommendation. Higher education institutions should have a special appellate instance for the
appraisal of appeals.
Recommendation. When reviewing an appeal, it must be ensured that it is conducted in a transparent and impartial manner.

3 .1.4. Measures to ensure academic honesty
Recommendation. Higher education institutions must ensure that their academic honesty policy
is presented to the entire academic community, with the focus of attention on teachers‘ awareness
of honesty policies, as it is they who must inform the students of this policy. Higher education institutions should create a culture of assessment of learning achievements by preparing an academic
code of ethics. As the preparation of this document requires time and a high degree of concentration of the academic community, in the preparatory phase, in the guidelines for academic ethics,
implementation of academic ethics in student and teacher communities should be envisaged.
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3.2. Teacher’s level
3.2.1. Effective assessment of learning achievements
Recommendation. Teachers should match assessment tasks with the intended learning outcomes, which in turn reflect the purpose of the Program and the subject (module) as well as the learning outcomes, learning experience and Program principles.

3.2.2. First lecture
Recommendation. The teacher should prepare for the first lecture and conduct it appropriately.
It is necessary to provide students with the following information: aim of the subject (module), its
intended learning outcomes, their links with the Program learning outcomes, the time and venue of
lectures and seminars, highlighting specific activities for the student and teacher. Other details can
help create an appropriate study environment and student engagement and participation.

3.2.3. Assessment process (assessment methods, tools, result)
Recommendation. The assessment process should be managed with the provision that different
participants in the assessment process (students, teachers, Program Committee, administration)
have different assessment objectives.
Recommendation. Assessment tools (such as the Rubrics) should contribute to enhancing the
transparency of the assessment and reducing subjectivity, increase the reliability of the final assessment, and provide information to all participants of the process - students and teachers - on
assessment criteria and standards.
Recommendation. The result of the assessment, expressed in the form chosen by the higher
education institution (e.g. by percentage, verbally or by equivalent scale), should be attributed to
the relevant level of achievement in the cases provided for in the legislation. Since the achievement
assessment levels are directly linked to the learning outcomes, it is possible to take into account not
only the achieved assessment of the scale, but also the estimated complexity of the task, subject
matter or Program. The relationship between particular scale assessment and level of achievement
should be non-mathematical or automatic, but based on the learning outcomes. This means that
the same assessment resulting from the performance of different levels of task complexity, can
belong to different level of achievement assessment.
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3.2.4. Information about assessment results or feedback
Recommendation. Teachers should pay attention to feedback on the results of the assessment,
especially during the first year of undergraduate studies, when students‘ knowledge, skills, abilities
are minimal, acquired at an early stage of their learning. The feedback can be integrated into the
didactic decisions (detailed comments on the writing, oral comments, pilot assignments that are not
assessed, but only provide a comprehensive feedback, individual and / or group feedback).

3.2.5. Feedback as a review and monitoring of achievement assessment
Recommendation. The teacher‘s duty is to create conditions for feedback, where students provide
information about the subject and the performance of the teacher.

3.3. Student level
3.3.1. Development of student responsibility for learning progress
Recommendation. During studies it is necessary to strengthen the provision that all students can
improve their abilities, develop their own self-esteem and self-regulation.
Recommendation. Students should be given the opportunity to assess their achievements and development within the study subject (module), performing various tasks that do not have an estimate
in the final assessment of achievements, or by evaluating their tasks already done, which will help
to see how deep students‘ understanding of the subject is.

3.3.2. Student Peer Review
Recommendation. Before the assessment of student achievements, teachers should develop students‘ ability to assess the work of their fellows and create tasks that would develop those abilities:
to provide an objective feedback to colleagues‘ work, presenting a personal opinion about the work,
non-assessed questions and identifying mistakes.
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4.

Improvement of learning achievement assessment

Recommendation. Teachers and other evaluators responsible for the assessment at higher education institution should follow a cycle of development of learning achievement assessment and
implement it in 4 activities (improvement of Programme learning outcomes; monitoring of implementation of learning achievement assessment techniques (data collection); review of the learning
achievement assessment data; establishment of the operational plan) that are accompanied by
assessment (self-assessment) questions.
Recommendation. Higher education institutions should compile feedback that helps in evaluating
the suitability of the teacher‘s assessment (what they measure) and reliability (how they measure) in
the assessment cycle.
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5.

How to check the state of achievement assessment?
Control Criteria

Recommendation. A higher education institution can check the student achievement assessment
according to the following statements (criteria):
1. The assessment of student achievement at a higher education institution is consistent with its mission, strategic goals, ethos / culture, resources (Does the evaluation process reflect the institution‘s
mission, ethos, resources and size?);
2. Assessment of student achievements is clear, well-known and understood by all participants, sustainable, carried out in a transparent manner, regularly evaluated and reviewed when there is a need:
• there is a procedure for evaluating student learning achievement delivered to a new student and
teacher;
• teachers, as the main achievement assessors, receive timely and valuable support;
• results of student achievement assessment are discussed periodically in appropriate groups of
related Program participants (eg Program Committees, discussion forums created by the Department, etc.).
3. A higher education institution has an agreement which unit or position is responsible for the coherence of the Program‘s learning outcomes, learning activities and student achievement assessment (Is there a designated person / position or unit that coordinates the assessment?);
4. A higher education institution creates preconditions for active involvement of students and their
responsible participation in learning achievement assessment;
5. The purpose of the assessment of students‘ learning achievements and the impact of the assessment on the achieved learning outcomes of the Program are discussed at a higher education
institution;
6. It is agreed at a higher education institution, what scale of assessment is applied and how it is aligned with the levels of learning achievement;
7. A higher education institution has a common agreement upon the algorithm for the suitability and
reliability of subject (module) tasks for the attainment of subject (module) and Program learning
outcomes.
• subject (module) task directly relates to the subject (module) learning outcomes the achievement
of which the student has to prove;
• an appropriate assessment method is chosen to measure the achievement of the study subject
(module) learning outcome;
• assessment provides equal opportunities for each student to show the level at which learning
outcomes are achieved, i.e. it flexibly adapts to different (individual) learning needs (disability,
pace, learning style, etc.).
• the task clearly indicates what the student should do to prove the level at which the learning
outcomes are achieved;
• the results of the assessment will provide the teacher with the necessary information on how to
improve the teaching plans;
• the results of the assessment will provide students with the information they need to understand
where to improve.
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