
 
KVALIFIKACIJŲ AR DALINIŲ STUDIJŲ BE IŠSILAVINIMO DOKUMENTŲ SPECIALI PRIPAŽINIMO 

PROCEDŪRA 
 

Procedūra pradedama tik įsitikinus, kad: 

 asmuo negali pateikti išsilavinimo dokumentų dėl objektyvių priežasčių; 

 jų negali pakeisti kita analogiška informacija. 
 
Asmuo turi duoti sutikimą tokiai procedūrai atlikti. 
 
Procedūros etapai 

 

Atkuriamojo dokumento ( skirto rekonstruoti kvalifikaciją ar baigtas dalines studijas) parengimas 
Atkuriamasis dokumentas susideda iš asmens pateiktos ir institucijos papildomai surinktos informacijos:  

 pagal nustatytą formą (klausimyną*) asmuo prašomas pateikti informaciją apie baigtą mokymąsi ar studijas, 
ar jų dalį (dalinių studijų atveju) bei įgytą kvalifikaciją;  

 taip pat asmuo prašomas pateikti bet kokius netiesioginius mokymosi studijų įrodymus (profesinis 
licencijavimas, studento pažymėjimas, studijų knygelės, egzaminų laikymo kortelės, kt.).  

 pripažinimą atliekanti institucija taip pat renka bendrą informaciją apie studijų/kvalifikacijos kilmės šalies 
sistemą ir studijas, reikalavimus deklaruotos kvalifikacijos įgijimui, anksčiau turėtas analogiškas kvalifikacijas 
ir pan. 

 
*Klausimyno formų pavyzdžiai: 

 Pridedame SKVC naudojamą formą; 

 European Qualifications Passport for Refugees gavimui pildomą formą: https://www.unhcr.org/fr-
fr/5ecfb92c7.pdf  ; 

 ARENA projekte naudojamas klausimynas (1 priedas, nuo 20 psl.: 
https://www.nokut.no/globalassets/nokut/artikkelbibliotek/utenlandsk_utdanning/veiledere/toolkit_for_re
cognition_of_refugees_qualifications.pdf 

 
Asmeniui užpildžius klausimyną, reikėtų jį išanalizuoti, remiantis turima informacija apie deklaruojamos kvalifikacijos 
ar studijų kilmės šalies sistemą, atsižvelgti į asmens pateiktos informacijos nuoseklumą ir padaryti tam tikras išvadas 
apie asmens pateiktos informacijos patikimumą bei kvalifikacijos lygmenį, paskirtį, struktūrą ir kitus pagrindinius 
elementus. Tam gali padėti ARKET projekte parengti įrankiai (2 priedas, nuo 28 psl.): 
https://www.nokut.no/globalassets/nokut/artikkelbibliotek/utenlandsk_utdanning/veiledere/toolkit_for_recognitio
n_of_refugees_qualifications.pdf 
 
Dėmesio. Šiame procedūros etape procesas gali ir pasibaigti: 

 gali būti nutrauktas,  jei kyla abejonių dėl asmens teikiamos informacijos patikimumo; 

 gali būti priimtas pripažinimo sprendimas, kai papildomi dokumentai ir surinkta informacija leidžia būti 
tikriems dėl kvalifikacijos įgijimo ar dalinių studijų baigimo.  

Visgi neretu atveju gali prireikti interviu.  
 

Interviu 
Jei asmens pateikta informacija atrodo patikima ir nuosekli, suorganizuojamas asmens interviu su kvalifikacijos 
vertintoju ir srities specialistu ar keliais specialistais, kurie prieš tai buvo supažindinti su interviu tikslais, užsienio 
šalies švietimo sistema, atkuriamuoju dokumentu (jei toks buvo rengiamas) ar išsilavinimo dokumentais. Jei interviu 
rezultatas yra teigiamas, priimamas pripažinimo sprendimas.  
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Interviu organizuojant rekomenduojame naudotis  ARKET projekte numatytu  standartizuoto interviu formatu (4 
priedas, nuo 31 psl.): 
https://www.nokut.no/globalassets/nokut/artikkelbibliotek/utenlandsk_utdanning/veiledere/toolkit_for_recognitio
n_of_refugees_qualifications.pdf 
 
Interviu  tikslas gali būti dvejopas: nustatyti, ar asmuo tikrai įgijo deklaruojamą kvalifikaciją ar baigė dalį studijų  arba 
nustatyti, ar asmens žinios ir gebėjimai galėtų būti lygiaverčiai LT teikiamoms kvalifikacijoms. 
 
 Interviu gali būti organizuotas ir tais atvejais, kai asmuo turi išsilavinimo dokumentus, bet jie  kelia abejonių ir nėra 
galimybių jų autentifikuoti arba kvalifikacijos įgijimo aplinkybės kelia rimtų abejonių, kad rezultatai buvo pasiekti. 
Tokiais atvejais atkuriamasis dokumentas nerengiamas. 
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