ASMENS MOTYVACIJOS, REKOMENDACIJOS, GYVENIMO APRAŠYMO VERTINIMO KRITERIJAI
Kriterijus Nr. 1. Studijų programos pasirinkimas
Vertinamos:
studijų programos pasirinkimo priežastys. Aprašymas laikomas pagrįstu, jei asmuo aprašo, kodėl pasirinko šią studijų programą,
nurodo, kuo išsiskiria jo pasirinkta studijų programa, kokias kompetencijas suteikia pasirinkta studijų programa.
Maksimalus balų skaičius – 10. Komisijos narys įrašo konkretų balą: nuo 0 iki 10 pagal pateiktą vertinimo skalę.
Vertinimo skalė
Nenurodytos nei studijų programos pasirinkimo priežastys, nei informacija apie studijų programą arba nurodytos be jokio
pagrindimo.
Nurodytos tiek studijų programos pasirinkimo priežastys, tiek informacija apie studijų programą. Abu aprašymai
nepakankamai pagrįsti arba pakankamai pagrįstas tik vienas iš aprašymų.
Nurodytos tiek studijų programos pasirinkimo priežastys, tiek informacija apie studijų programą. Pakankamai aiškiai pagrįsti
abu aprašymai.
Nurodytos tiek studijų programos pasirinkimo priežastys, tiek informacija apie studijų programą. Itin išsamiai pagrįsti abu
aprašymai.
Kriterijus Nr. 2. Ankstesni pasiekimai
Vertinami ankstesni asmens pasiekimai: jų pobūdis ir sąsaja su pasirinktomis studijomis.
Maksimalus balų skaičius – 10. Komisijos narys įrašo konkretų balą: nuo 0 iki 10 pagal pateiktą vertinimo skalę.

0–2 balai
3–5 balai
6–8 balai
9–10 balų

Vertinimo skalė
Ankstesni asmens pasiekimai neaprašyti arba yra labai riboti, neturintys sąsajos su pasirinktomis studijomis.
Ankstesni asmens pasiekimai yra pakankami: asmuo yra dalyvavęs olimpiadose ar konkursuose arba turi darbo patirties, arba
yra atlikęs praktiką, stažuotę, turi savanoriškos veiklos patirties Lietuvoje, turi veiklos, kuri yra vertinga jo pasirinktoms
studijoms, patirties.
Ankstesni asmens pasiekimai yra išskirtiniai bent vienoje iš nurodytų sričių:
1) asmuo yra laimėjęs Lietuvos ar pasaulinėse olimpiadose, konkursuose arba yra mokslinių straipsnių ar publikacijų autorius;

0–2 balai
3–5 balai

6–8 balai
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2) asmuo turi darbo patirties, yra atlikęs praktiką, stažuotę, turi savanoriškos veiklos patirties Lietuvoje, turi veiklos, kuri yra
vertinga jo pasirinktoms studijoms, patirties.
Asmens pasiekimai yra išskirtiniai įvairiose srityse. Jis yra pasiekęs laimėjimų pasaulinėse olimpiadose, tarptautiniuose
9–10 balų
konkursuose ar kitu būdu garsinęs savo šalį arba yra mokslinių straipsnių ar publikacijų autorius. Be šių pasiekimų jis taip pat
turi darbo patirties arba yra atlikęs praktiką, stažuotę, turi savanoriškos veiklos patirties Lietuvoje, turi veiklos, kuri yra
vertinga jo pasirinktoms studijoms, patirties.
Kriterijus Nr. 3. Pridėtinė vertė asmens karjerai ir Lietuvai
Vertinamos asmens įžvalgos apie naudą, kurią studijos teiks jo karjerai, bei grąžą, kurią studijos suteiks Lietuvai:
1) naudos asmens karjerai aprašymas laikomas pagrįstu, jei asmuo aprašo, kurioje srityje numato siekti karjeros, kurioje įmonėje, įstaigoje ar
organizacijoje ar kokią veiklą vykdydamas numato pritaikyti savo studijų metu įgytas žinias;
2) studijų grąžos Lietuvai aprašymas laikomas pagrįstu, jei asmuo aprašo, kodėl Lietuvai reikalingi tam tikros srities specialistai, kokią naudą
konkrečios srities plėtojimas gali sukurti Lietuvai.
Maksimalus balų skaičius – 10. Komisijos narys įrašo konkretų balą: nuo 0 iki 10 pagal pateiktą vertinimo skalę.
Vertinimo skalė
Pridėtinė vertė asmens karjerai ir Lietuvai nenurodyta arba nurodyta be jokio pagrindimo.
Nurodyta pasirinktų studijų nauda tiek asmens karjerai, tiek Lietuvai. Nepakankamai aiškiai pagrįsti abu – tiek naudos
karjerai, tiek grąžos Lietuvai – aprašymai arba pakankamai aiškiai pagrįstas tik vienas iš aprašymų.
Nurodyta pasirinktų studijų nauda tiek asmens karjerai, tiek Lietuvai. Pakankamai aiškiai pagrįsti abu – tiek naudos karjerai,
tiek grąžos Lietuvai – aprašymai.
Nurodyta pasirinktų studijų nauda tiek asmens karjerai, tiek Lietuvai. Itin išsamiai pagrįsti abu – tiek naudos karjerai, tiek
naudos Lietuvai – aprašymai. Vienas ar abu aprašymai išskirtiniai savo vizija apie ateities planus ir įžvalgomis dėl srities
naudingumo šaliai perspektyvų.
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