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Jungtinės Karalystės ir Šiaurės Airijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų 

dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas 2016 m. 

 

 

1. Jei suteikta General Certificate of Education kvalifikacija 
 

Dalykų atitikmenys nustatomi ir pažymiai pervedami iš egzaminų bei jų įvertinimų, nurodytų 

baigimo pažymėjime (General Certificate of Education), išduotame vienos iš pripažintų išorinių 

egzaminavimo tarybų. General Certificate of Education egzaminai gali būti 2 lygmenų: 

− General Certificate of Education Advanced level – baigus pilną (įprastai 2 m. trukmės) 
programą ir išlaikius galutinius egzaminus;  

− General Certificate of Education Advanced Subsidiary – baigus pusė GCE (įprastai 1 m. 
trukmės) ir išlaikius tarpinius egzaminus.  

 

Nuo 2010 metų GCE vertinimo skalė (nuo aukščiausio iki žemiausio patenkinamo įvertinimo) yra ši: 

A*, A, B, C, D, E. Pagal Jungtinės Karalystės (toliau – JK) NARIC duomenų bazėje teikiamą informaciją1 A* 

įvertinimą gauna apie 8 proc. laikiusiųjų, A – 17,8 proc., B – 26,4 proc., C – 24,3 proc., D – 14,8 proc., E – 

apie 7 proc. 

 

GCE Advanced level įvertinimai pervedami taip: 

- į šimtabalę vertinimo sistemą Lietuvoje pervedami remiantis procentiniu pasiskirstymu, aukščiau 

pateikta informacija ir atsižvelgus į paskutiniųjų trejų metų procentinį Lietuvos valstybinių brandos 

egzaminų įvertinimų pasiskirstymą; 

- į dešimtbalę vertinimo sistemą Lietuvoje pervedami vadovaujantis patvirtinta formule.  

 

Atsižvelgus į tai, kad bendrąjį priėmimą į JK aukštąsias mokyklas administruojanti institucija (UCAS), 

formuodama konkursinį balą naudoja ir GCE Advanced Subsidiary level rezultatus, tačiau suteikia mažesnį 

koeficientą nei GCE Advanced level rezultatams, GCE Advanced Subsidiary level įvertinimai pervedami 

atitinkamo Advanced level įvertinimo atitikmenį padauginus iš patvirtinto mažinimo koeficiento 0,9. Ši 

nuostata taikoma tik tiems dalykams, kurių nebuvo laikyti GCE Advanced level egzaminai.  

 

1. Pažymių atitikmenys 
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 https://www.naric.org.uk/ 

A (Advanced), skalė nuo A* iki E 

Įvertinimas JK 
Įvertinimas Lietuvoje 

Egzamino pažymys Metinis pažymys 

A* 100 10 (10,00) 

A 90 9 (8,90) 

B 74 8 (7,80) 

C 52 7 (6,70) 

D 36 6 (5,60) 

E 29 5 (4,50) 
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2. Dalykų atitikmenys 

 

Dalykų atitikmenys nustatomi individualiai, atsižvelgus į mokomojo dalyko turinį. Atitikmenys 

nustatomi tik tiems dalykams, iš kurių gali būti formuojamas konkursinis balas Lietuvoje.  

 

3. Dalykų lygmenys 

 

Egzamino lygmuo Jungtinėje Karalystėje Mokomojo dalyko lygmuo Lietuvoje 

A (Advanced)  A 

AS (Advanced Subsidiary) B 

 

2. Jei suteikta profesinio pobūdžio kvalifikacija (pvz. BTEC 3-iojo lygmens kvalifikacija, tokios kaip BTEC 
level 3 Diploma, BTEC National Diploma, BTEC National Certificate ir kt.). 

 

Tokiu atveju konkursinį balą formuoja LAMA BPO, atsižvelgusi į Studijų kokybės vertinimo centro 

suteiktą informaciją apie pareiškėjo gautus įvertinimus bei vertinimo skales. 

 

Parengta 2016 m. balandžio mėn. 

AS (Advanced Subsidiary), skalė nuo a iki e 

Įvertinimas JK 
Įvertinimas Lietuvoje 

Egzamino pažymys Metinis pažymys 

a 81 8 (8,01) 

b 67 (66,60) 7 (7,02) 

c 47 (46,80) 6 (6,03) 

d 32 (32,40) 5 (5,04) 

e 26 (26,10) 4 (4,05) 


