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1 dalis. Apibrėžtis  

 

1.1 Įvadas 

 

Ataskaita “Bendra pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų studijų laipsnių ir profesinių kvalifikacijų 

pripažinimo procedūrų sistema”- tai informacijos apie bendrąsias Europos procedūras, kurias galima 

panaudoti migrantų studijų laipsniams ir kvalifikacijoms pripažinti, rinkimas, ypač: prieglobsčio 

prašytojų arba tarptautinės apsaugos turėtojų. Šias procedūras nustatė skirtingos organizacijos, 

Re.Inclusion projekto partnerės. Toliau pateikta ataskaita - tai visų mokslinių tyrimų ataskaitos, atliktos 

skirtingų šalių partnerių: Jungtinės Karalystės, Italijos, Vokietijos, Lietuvos, Ispanijos ir Graikijos. 

Šios ataskaitos tikslas – vienoje vietoje pateikti visas procedūras, tokiu būdu palengvinant ir 

sutrumpinant laiką skirtą šiai informacijai iš skirting šaltinių susirinkti.  

Be to, šioje ataskaitoje pateikiamas skirtingų procedūrų aprašymas kiekvienoje šalyje partnerėje, be 

norminės sistemos, išsami informacija apie įgyvendinimo priemonių išteklius. Be to, šalis pateikia 

ataskaitą apie skirtingų šalių skirtingų procedūrų palyginimą ir nurodys bendrus bei pagrindinius 

skirtumus. Kiekvienos šalies ataskaitą rasite priede. 

 

1.2 Pripažinimo apibrėžimas 

Užsienio kvalifikacija arba studijų laipsniai Europoje automatiškai nepripažįstami. Tai reiškia, kad jie 

neturi teisinės galios, tad turi būti siunčiamas valdžios institucijoms oficialus teisinio pripažinimo 

prašymas. 

Jei užsienietis nori naudoti savo studijų laispnį, kad galėtų atlikti darbą, dalyvauti darbo konkursuose 

arba tęsti savo mokymo kelią, jis turi prašyti pripažinimo. 

 

1.3 Pabėgėlių kvalifikacijos pripažinimo procedūrų analizė ir palyginimas 

Tolesnio palyginimo struktūra atitinka kiekvienos atskiros šalies ataskaitos turinį, kuriame aprašomos 

studijų pavadinimų ir kvalifikacijų pripažinimo procedūros. Pirmojoje dalyje aprašoma teisinė studijų 

programų pripažinimo ir profesinės kvalifikacijos sistema. Centrinis yra dalyvaujančių šalių 

palyginimas. Išsamią informaciją galima rasti šalies ataskaitose. 

Antrosios dalies antrojoje dalyje aprašomos individualios profesinių pavadinimų pripažinimo 

procedūros, taip pat studijų antraštės ir leidimai praktikuoti (reglamentuojamose) profesijose 

kiekvienoje šalyje. Joje taip pat pateikiama konkrečių procedūrų vizualizacija. 

Antrajame ataskaitos skyriuje pateikiama geriausių procedūrų sistema, individualiai dėka kiekvienoje 

susijusioje šalyje atliktų tyrimų ir galutinės santraukos. 

1.3.1 Profesinės kvalifikacijos  ir studijų laispnių teisinis reglamentavimo pagrindas 

Europos šalių profesinės kvalifikacijos ir studijų laipsnių reglamentavimo teisinė sistema skiriasi. 

Apskritai ES piliečiams taisyklės skiriasi nuo taisyklių, taikomų ne ES valstybių narių piliečiams. 

Naujoji ES direktyva dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įsigaliojo 2006 m. ES valstybės 
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pripažįsta viena kitos profesines kvalifikacijas kaip lygiavertes ir suteikia asmenims, kurie verčiasi 

šiomis profesijomis, laisvai patekti į vidaus darbo rinką. 

Kalbant apie trečiųjų šalių piliečių profesinių kvalifikacijų ir studijų laipsnių pripažinimo taisykles, 

taikomos nacionalinės teisės nuostatos. Todėl atitinkamose šalyse taisyklės labai skiriasi. 

Svarbi informacija pabėgėliams ir specialistams, dirbantiems su pabėgėliais, yra atkreipti dėmesį ne į 

kiekvieno įstatymo detales, o į įstatymų ir kitų teisės aktų svarbą apskritai. Daugelyje pabėgėlio 

įstatymų ir reglamentų, reglamentuojančių profesijas, ir studijų pavadinimai yra retesni arba jiems 

trūksta teisėsaugos, pvz. verslo atvėrimas gali būti daug lengviau nei Europos šalyse. Praktikai turėtų 

pateikti atitinkamą informaciją apie įstatymus ir apribojimus prieglobsčio prašytojo ir jo profesijos 

srityje. Tai taip pat labai svarbu, nes šie įstatymai ir apribojimai yra priežastis, kodėl procedūros gali 

užtrukti ilgiau, o laukimo laikotarpiai yra būtini.. Dauguma profesijų, taip pat įstojus į mokyklą ir 

aukštojo mokslo sistemą, reikalauja specialių kalbos įgūdžių gyvenamosios šalies kalba. 
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1.3.2. Švietimo ir aukštojo mokslo sistemos bei profesinio mokymo pagrindai 

 

Skirtingų šalių mokyklų sistemos labai skiriasi. Tokiose šalyse kaip Vokietija, kur švietimo sistema 

daugiausia reguliuojama ne nacionaliniu, o federaliniu įstatymu, netgi tarp šalių mokyklų sistemos 

skiriasi. Panašias atskirų mokyklų sistemų struktūras galima rasti JK, kur Škotija, Velsas, Anglija ir 

Šiaurės Airija turi skirtingas taisykles ir atsakingas institucijas, kurios nustato mokyklos sistemos 

struktūrą. Kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje jūs turite ne tik teisę į išsilavinimą, bet ir pareigą teikti 

išsilavinimą. Kai kuriose šalyse tai įgyvendinama bendrame privalomojoje mokykloje, kitose šalyse 

vienodai įmanomas ir valstybinis ugdymas, ir mokymas namuose. Šie reglamentai galioja ir 

prieglobsčio prašytojų ar migrantų vaikams. Imigrantams ir prieglobsčio prašytojams kiekvienos šalies 

įstojimo į mokyklą tvarka skiriasi. 

Viena iš mažiau paplitusių visų dalyvaujančių šalių yra standartizuota universitetų bakalauro ir 

magistro sistema. Norėdami patekti į aukštojo mokslo sistemą ir tęsti ar pradėti studijuoti universitete 

prieglobsčio prašytojai, migrantai iš ne ES šalių ir ES piliečiai turi susisiekti su pačiu universitetu, nes 

tai yra kompetentinga institucija, kuri sprendžia studijų lygiavertiškumą, laipsnius ir kredito taškai. 

Nors yra bendra bakalauro ir magistro sistema, universitetai ir jų teminiai klausimai skiriasi.  

Ypač pastebimas šalies ataskaitose buvo įvairių profesinių mokymų apibūdinimas. Kiekvienoje 

dalyvaujančioje šalyje egzistuoja skirtingos skirtingų lygių profesinio mokymo programos. Tai vaidina 

svarbų vaidmenį, kai kalbama apie pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų įtraukimą į darbą, nes daugeliu 

atvejų jų išsilavinimo fone dažnai kalbama apie praktinius įgūdžius ir patirtį. Profesinio mokymo 

programos yra puiki galimybė gauti praktinių įgūdžių, kurie yra sertifikuoti ir patekti į darbo rinką. 

Pavyzdžiui, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Graikijoje yra profesinio rengimo kursai pradiniame, 

tarpiniame ir aukštesniame lygmenyse. Lietuvoje yra 74 skirtingos profesinio mokymo įstaigos. 

Vokietija turi dvigubą mokyklinį profesinį mokymą, kuris gali paskatinti tolesnius mokymus, 

leidžiančius pradėti savo verslą arba mokyti stažuotojus. Didėja švietimo, kuris lemia praktinę 

kvalifikaciją ir įgūdžius, svarba. 

 

1.3.3 Profesijų ir studijų reguliavimo administracinės struktūros 

 

Vokietijoje ir Ispanijoje yra decentralizuota švietimo sistema. Tai reiškia, kad nacionaliniu lygmeniu 

yra skirtingų valdžios institucijų, kurios sprendžia dėl bendrojo švietimo politikos ir vietos valdžios 

institucijų, kurios kuria vykdomąją ir administracinę kompetenciją. Ispanijoje kompetentinga 

nacionalinio lygmens institucija yra Švietimo, kultūros ir sporto ministerija ir autonominės 

bendruomenės, turinčios švietimo skyrius, ir atitinkami universitetai. Vokietijoje rasite įvairių 

institucijų įvairioms profesijoms, pvz. Amatų rūmai, kiekvienos federalinės sritys švietimo ir kultūros 

ministerija ir kt. 

Jungtinėje Karalystėje decentralizuotą švietimo sistemą sudaro įvairios Jungtinės Karalystės dalys, 

tokios kaip Anglija, Škotija, Šiaurės Airija ir Velsas. Pavyzdžiui, įvairiose aukštojo mokslo laipsnio 

kvalifikacijos įstaigose yra Škotijos FQHEIS ir kitų JK dalių FHEQ. Lietuvoje reglamentuojamų 
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profesijų pripažinimą koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Mokyklų pažymėjimus 

pripažįsta mokyklos ir universitetai, kurie yra atsakingi už diplomų pripažinimą. Kvalifikacijos ir 

profesinio mokymo plėtros centras yra atsakingas už Lietuvos kvalifikacijų sistemos valdymą. 

Graikijoje Švietimo, mokslinių tyrimų ir religijos reikalų ministerija yra atsakinga už pradinio, 

vidurinio ir aukštojo mokslo valdymą ir priežiūrą. Tačiau vadovybės administravimą regioniniu 

lygmeniu vykdo regioniniai švietimo direktoratai. Nacionalinė kvalifikacijų ir profesinio orientavimo 

sertifikavimo organizacija (EOPPEP) yra atsakinga už pradinio profesinio mokymo ir tęstinio 

profesinio mokymo absolventų sertifikavimą ir kvalifikacijų sertifikavimą. 

Pabėgėliams svarbu turėti prieigą prie švietimo sistemos ir atsakingų ministerijų, kuriose pripažįstamos 

profesijos ir studijos, apžvalgos. Tai geriausiai pasiekiama supaprastinant informacijos vizualizaciją 

grafinio srauto schemos forma. 

 

1.3.4 Reglamentuotos profesijos ir jų pripažinimo nuostatos 

 

Vokietijoje, Graikijoje ir Jungtinėje Karalystėje yra daug reglamentuojamų profesijų, kurioms 

reikalinga speciali kvalifikacija. Labai svarbu, kad šios kvalifikacijos būtų taikomos šiose profesijose. 

Be to, dauguma šių profesijų reikalauja aukštojo mokslo laipsnio. Konkrečios informacijos apie 

reglamentuojamų profesijų sąrašą žr. Atitinkamose šalies ataskaitose. Savarankiškas darbas šiose šalyse 

galimas tik laikantis griežtų taisyklių ir tam tikrų nereglamentuojamų profesijų. 

Lietuvoje ir Ispanijoje yra mažiau reglamentuojamų profesijų. Nepaisant to, tie patys reikalavimai dėl 

kvalifikacijos yra labai svarbūs darbo pašalpos atveju. 

Svarbu suteikti migrantams ir prieglobsčio prašytojams informaciją apie skirtumą tarp 

reglamentuojamos profesijos ir nereglamentuojamos profesijos. Reikia pažymėti, kad tai yra standarto 

ir išsilavinimo lygio reikalavimas, reikalingas praktikai šioje profesijoje. Informacija turėtų apimti 

profesijų, kurioms reikalingas kvalifikacijos įrodymas, kad galėtų praktikuoti arba pradėti verslą, 

sąrašas. 

 

1.3.5 Oficialios kvalifikacijos, darbo rinkos patirties, neformalių įgūdžių ir neprofesinių įgūdžių 

ypatumai 

 

Pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams ir migrantams svarbu žinoti, kaip formalioje paraiškoje 

suformuluotos formalios kvalifikacijos, darbo rinkos patirtis, neformalūs įgūdžiai (pvz., Kalbos 

mokėjimas, produktyvumas ir pan.) ir neprofesiniai įgūdžiai. Pažymėtina, kad oficialus sertifikatas turi 

būti pridėtas prie paraiškos kiekvienoje šalyje. 

Europos lygmeniu egzistuoja dvi Europos Komisijos iniciatyvos, kad kvalifikacijos būtų palyginamos 

tarp Europos šalių. Europos kvalifikacijų sąrangą (EKS) galima naudoti norint nustatyti pareiškėjo 

formalųjį išsilavinimą. Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) taps sistema, lyginanti 

profesinio mokymo lygį Europos šalyse.  
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Lietuva, Jungtinė Karalystė, Vokietija ir Graikija naudoja nacionalinį EKS Europos kvalifikacijų 

sistemos variantą. EKS sistemos interneto svetainėje yra įrankis, kuriuo galima palyginti formaliojo 

švietimo lygius skirtingose šalyse, tačiau interneto įrankiai nėra ypač naudingi. Kai kuriose šalyse, 

pavyzdžiui, Vokietijoje, EKS nacionaliniai skirtumai dar nėra gerai nustatyti. 

Darbo rinkos patirtį paprastai patvirtina darbdavio parašytas informacinis laiškas. 

Be to, pranešama, kad darbdaviai vertina neoficialius ir neprofesinius įgūdžius, kurie visose šalyse 

vaidina vis didesnį vaidmenį paraiškų teikimo procese. 

 

1.3.6 Esami reglamentai ir galimybės neformalių įgūdžių ir kompetencijų bei darbo patirties 

pripažinimui. 

Neoficialių įgūdžių pripažinimas apima asmens žinojimo ar dokumentacijos nustatymą. Tai taip pat 

apima patvirtinimą, kad asmuo atitinka tam tikrus reikalavimus ar standartus, ir pripažįsta nurodytą 

sertifikavimą ar kvalifikaciją. 

Nacionalinis EKS variantas Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje ir Graikijoje suteikia galimybių įvertinti 

jūsų neformalius įgūdžius ir kompetencijas. Tačiau tai netinka Vokietijai. Vokietijoje yra galimybė 

įforminti savo neoficialią kvalifikaciją, kurią įgijote per darbo patirtį. Jei dirbote profesijose, kurioms 

reikalinga profesinė praktika, atsakingoje institucijoje galite kreiptis į baigiamąjį egzaminą kaip išorinis 

studentas. Bet jums reikia dirbti šioje profesijoje 1,5 karto ilgiau už faktinį mokymą. 

Ispanija turi IT įrankį, vadinamą ACCREDITA, kurią galima pasiekti per „TodoFP“ interneto portalą. 

Ši priemonė leidžia atlikti vertinimo ir akreditavimo procesą, kurio metu suteikiama profesinio 

mokymo kvalifikacija arba profesinės patirties sertifikatas. Esant nepakankamai profesinei 

kompetencijai, esamos kompetencijos gali būti iš dalies akredituotos ir organizuojamas tęstinis 

mokymas. Tai taikoma tik pabėgėliams, turintiems leidimą gyventi. 
 

1.3.7. Kitos praktikos, susijusios su kitomis profesinės kvalifikacijos pripažinimo formomis (pvz., 

rekomandaciniai laiškai, įgūdžių leidimai) 

Vokietijoje yra 16 federalinių valstybių kompetencijos centrų tinklas, vadinamas IQ (integracija per 

kvalifikaciją). Šie kompetencijos centrai teikia konsultacijas kredencialų pripažinimui ir įgūdžių 

tobulinimui bei tobulina ir įgyvendina būtinus papildomus mokymus, kad būtų visiškai pripažįstamos 

užsienio kvalifikacijos. Be to, šie centrai federaliniu lygmeniu yra skirti konkrečiai migrantams. Jie 

teikia ekspertų konsultacijas ir pagalbą regioniniams tinklams. Šie centrai rengia mokymo programas, 

priemones ir politikos rekomendacijas migrantų integracijai į darbo rinką. 
 

1.3.8 Kontaktiniai centrai ir pabėgėlių galimybė gauti informaciją apie esamą sistemą ir 

procedūras atitinkamoje šalyje 

Informacijos apie kontaktinius punktus rasite atitinkamose šalių ataskaitose ir skyriuje apie procedūrų 

apžvalgą atitinkamose šalyse ir skyriuje, kuriame išvardyti kontaktiniai centrai ir suknelės. 

 

1.3.9 NVO darbas ir vaidmuo 
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Įvairiose šalyse NVO atlieka skirtingus vaidmenis. Pavyzdžiui, Lietuvoje, kur tik nedidelis skaičius 

pabėgėlių, yra tik dvi nevyriausybinės organizacijos ir tik keletas savanorių. Šiuo atveju 

nevyriausybinės organizacijos gali atlikti svarbų vaidmenį, tačiau tik keletui pabėgėlių ir migrantų. 

Kadangi Ispanijoje NVO veikia kaip pirmasis kontaktinis centras, kurio teisinės procedūros ir 

reikalavimai po valstybės institucijų perėmimo. Taigi tikimasi, kad oficiali migrantų ir prieglobsčio 

prašytojų socialinės ir darbo įtraukties procedūros struktūra priklausys nuo nevyriausybinių 

organizacijų darbo šioje srityje. Šios NVO atlieka svarbų vaidmenį ir kai kuriais atvejais yra 

vieninteliai migrantų ir pabėgėlių kontaktiniai asmenys. Jungtinėje Karalystėje yra keletas NVO, 

dirbančių su migrantais. Kita vertus, NVO ir savanoriškas darbas Graikijoje ir Vokietijoje paprastai 

atlieka svarbų vaidmenį pabėgėlių ir migrantų socialinės ir darbo įtraukties srityje. Ypač Vokietijoje, 

kur trūksta kvalifikuotų darbuotojų, daugelis NVO vystosi ekonominio sektoriaus interesais, kad 

sustiprintų pabėgėlių įtrauktį. 
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2.1 Kvalifikacijų pripažinimo procedūrų analizė 

 

2.1.1 Kvalifikacijų pripažinimo sistema Italijoje 

 

Profesijų ir studijų pavadinimų teisinis pagrindas 

 

Šiandien teisinėje sistemoje galime rasti: 

  įstatymus dėl Europos direktyvų, susijusių su kilmės šalyje įgytų kvalifikacijų ir darbo 

patirties bei studijų laipsnių abipusio pripažinimo valstybėse narėse, įgyvendinimo; 

  dvišalių susitarimų tarp Europos šalių abipusio studijų ar profesinės kvalifikacijos 

pripažinimo srityje; 

 nacionalinius įstatymus užsienio kvalifikacijų pripažinimo srityje. 

 

Tarptautinis reglamentas 

Tarptautinės vyriausybinės organizacijos, atsižvelgdamos į konkrečias institucines užduotis, priėmė 

skirtingus įstatymus, skirtus tarptautiniam studijų ir profesinės kvalifikacijos pripažinimui. 

1997 m. Europos Vadovų Taryba ir UNESCO patvirtino susitarimą dėl aukštojo mokslo 

kvalifikacijų pripažinimo Europos regione (Lisabonos sutartis). 

Europos Sąjunga priėmė direktyvas, skirtas laisvam specialistų judėjimui ir abipusiam profesinės 

kvalifikacijos pripažinimui. 

 

  Europos Vadovų Taryba - UNESCO 

  Lisabonos sutartis 

  Europos Sąjunga 

  direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 

 

Dėl tarptautinės apsaugos standartų, Europos direktyvos 2004/83 / EB 27 straipsnyje nustatyta, kad 

valstybės narės turi užtikrinti vienodą požiūrį į pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus ir piliečius, 

laikydamiesi galiojančių procedūrų, susijusių su užsienio diplomų, kvalifikacijų ir laipsnių 

pripažinimu. 

Europos Direktyva 2011/95 / ES. 28 patvirtina šią pareigą. 

Str. VII priedas nurodo pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų kvalifikacijos pripažinimo procedūras ir 

nustato, kad:  

„Kiekviena šalis savo švietimo sistemoje ir pagal savo konstitucinius bei teisinius reglamentus 

imasi visų galimų ir pagrįstų priemonių, kad parengtų procedūras, kuriomis siekiama vienodai ir 

veiksmingai įvertinti, ar pabėgėliai ir panašūs asmenys atitinka keliamus reikalavimus, kad galėtų 

naudotis aukštojo mokslo, mokymo programų ar darbo vietų, net jei kilmės šalies suteiktų studijų 

laipsnių negalima įrodyti oficialiais dokumentais“. 

Lisabonos sutartis yra vienintelis tarptautinis aktas, turintis privalomą galią visoms pasirašiusioms 

šalims.    

 

Italijos reglamentai 
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Studijų pavadinimai arba užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos Italijoje negalioja, išskyrus 

atvejus, kai tai numatyta Italijos įstatymais. 

Visa informacija apie Italijos ir tarptautinius reglamentus yra prieinama Švietimo ir mokslo 

ministerijos, Universiteto ir mokslinių tyrimų tinklalapyje. 

Italija turi teisinę sistemą, skirtą užsienyje įgytų akademinių laipsnių ir profesinės kvalifikacijos 

pripažinimui. 

Į šią sistemą įeina Europos direktyvų įgyvendinimo ir įstatymų koregavimo reglamentas, dvišaliai 

susitarimai tarp Italijos ir užsienio šalių studijų antraštinės dalies abipusio pripažinimo srityje, 

Italijos teisės aktai dėl užsienio studijų ir kvalifikacijų pripažinimo.  

 

 European Europos direktyvų įgyvendinimas 

 Dvišaliai susitarimai 

 Italijos teisės aktai 

Įstatyminio dekreto Nr. 251/2007 26 straipsnyje (ir įstatyminiame dekrete 18/2014 numatyti 

pakeitimai) nustatyta, kad „pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos turėtojai turi tas pačias 

nuostatas, susijusias su diplomų, pažymėjimų ir kitų užsieniečių laipsnių pripažinimu Italijos 

piliečiams“. 

Kalbant apie profesinių kvalifikacijų, diplomų, pažymėjimų ir kitų laipsnių, kuriuos pabėgėliai ar 

prieglobsčio prašytojai gavo užsienyje, pripažinimą, Italijos teisės aktuose numatyta, kad 

„atsakingos viešosios įstaigos turi rasti tinkamą vertinimo, patvirtinimo ir akreditavimo sistemą, kad 

būtų galima pripažinti pagal Respublikos Prezidento dekreto Nr. 31/08/1999 Nr. 49 49 straipsnį. 

Vertinimas turi būti atliktas net ir tuomet, kai pripažinimo pareiškėjo kilmės šalis nepateikia 

oficialių pažymėjimų, jei pareiškėjas įrodo, kad neįmanoma gauti sertifikatus “.  

Bendrosios aukštojo mokslo studentų, studentų vystymo ir internacionalizacijos valdymo biurai 

pakvietė visas Italijos aukštosios mokyklos „užtikrinti užsienyje įgytų studijų laikotarpių ar kelių 

pripažinimą ir užsienio studija laipsnius, kad užsienio žmonėms būtų suteikta galimybė susipažinti 

su aukštuoju mokslu, universitetais ir Italijos akademiniais laipsniais (Įstatymo Nr. 148/2002 2 str.) 

"ir" realizuoti visas būtinas pastangas, kad būtų sukurtos nacionalinės procedūros ir sistemos, 

kuriomis siekiama įvertinti pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų kvalifikaciją, net jei jie neturi 

pakankamai dokumentų jas įrodyti“. Be to, ji kviečia aukštojo mokslo institucijas pasinaudoti 

ENIC-NARIC patirtimi ir tarptautine gerąja patirtimi. 

 

Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sistemos apžvalga 

Užsienio piliečiai, norintys Italijoje dirbti reguliuojamoje profesijoje, tęsti mokymą ar dalyvauti 

viešuosiuose egzaminuose, turi turėti būti baigę studijas arba turėti profesinę kvalifikaciją, turinčią 

teisinę galią Italijoje. Dėl šios priežasties, jei jie turi užsienio kvalifikaciją, jie galėtų aktyvuoti 

oficialią pripažinimo procedūrą, net jei tai nėra privaloma visoms profesijoms. 
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Mūsų švietimo sistema yra tokia:

 
 

Profesijų ir studijų reglamentavimo administracinė struktūra 

 
     Pripažinimo apibrėžimas 

 

Užsienio kvalifikacija arba studijos Italijoje automatiškai nepripažįstamos. Tai reiškia, kad jos 

neturi teisinės galios, reikia siųsti Italijos valdžios institucijoms oficialų teisinio pripažinimo 

prašymą, kad jos būtų pripažintos. 

Jei užsienietis nori naudoti savo studijų laipsnį, kad galėtų atlikti darbą, dalyvauti atvirame 

konkurse arba tęsti savo mokymo kelią, jis turi prašyti pripažinimo. 

Dėl šios priežasties labai svarbu suprasti kiekvieno žodžio reikšmę. Šie žodžiai paprastai vartojami 

kaip sinonimai, tačiau jie susiję su skirtingomis teisinėmis situacijomis: 

• Mokykla arba akademinė „Equipollenza“: tai yra užsienyje įgytų studijų  ir Italijos švietimo 

sistemoje egzistuojančio specialių studijų lygiavertiškumas; tai yra plačiausias pripažinimas, nes jis 

galioja visose situacijose 

• „Equivalenza“ - tai užsienio studijų pripažinimo deklaracija ir leidžia Europos piliečiams 

dalyvauti atvirame konkurse. Norint jį gauti, reikia išsiųsti oficialų prašymą, susijusį su konkrečiu 

viešu skelbimu, todėl vertės deklaracija galioja tik to konkretaus viešo skelbimo tikslams 

• „Riconoscimento“ yra užsienio studijų  ir italų kalbos lygio palyginimas, naudojamas tik 

konkretiems tikslams (mokyklos tęsimui, galimybė gauti darbą ir tt). 

Pavadinimo legalizavimas 

Studijų pavadinimas yra oficialus dokumentas. Kai kuriose nacionalinėse taisyklėse numatyta, kad 

oficialūs dokumentai turi būti legalizuoti, kad būtų užtikrintas jų autentiškumas. 
Už legalizavimą atsakingos nacionalinės institucijos, atsakingos už studijas. 

 
Vertės deklaracija 

Vertės deklaracija yra oficialus dokumentas, apibūdinantis konkrečią užsienio švietimo įstaigos 

suteiktą kvalifikaciją. Jis parašytas italų kalba ir apima visą informaciją apie užsienyje įgytą studijų 

ir jų vertę šalyje, kurioje žmonės ją gavo. Tai išduoda Italijos diplomatinė atstovybė (ambasada / 

konsulatas), kur žmonės gavo laipsnį. 
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Vertės deklaracija nesuteikia teisinio pripažinimo studijų pavadinime, tačiau tai labai svarbu, nes ji 

reikalinga užsienio studijų programos pripažinimo procedūrose. 

Vertės deklaracija nėra teisinis vertimo dokumentas, t.y. vertimo raštu, kurį atlieka profesionalus 

vertėjas (kuris užtikrina originalo teksto ištikimybę), arba kitų žmonių vertimas, o tada konsulatas 

juos įteisina. 

 Vertės deklaracija yra oficialus dokumentas, kuriame yra šie duomenys: 

 Turėtojo pavardė, vardas, duomenys ir gimimo vieta; 

 Viešoji institucija, atsakinga už šalį, kurioje asmuo gavo nuosavybės teisę; 

 Duomenys apie studijas 

 Oficialus registracijos numeris; 

 Studijų pavadinimą suteikusios mokyklos ar universiteto pavadinimas; 

 Laukas, specializacija; 

 Kurso trukmė; 

 Bendras baigiamojo egzamino vidurkis; 

 vertinimo sistema šalyje, kurioje asmuo įgijo laipsnį; 

 Nuoroda / profesija (profesinės kvalifikacijos pripažinimo atveju) 

 

Reikalingi dokumentai 

Reikalingi dokumentai keičiasi pagal dvišalius susitarimus, pagal kilmės šalį. Dėl šios 

priežasties labai svarbu kreiptis į atsakingas Italijos diplomatines atstovybes, kuriose žmonės 

gavo pavadinimą, kad galėtų paprašyti visos informacijos. 

Visais atvejais reikia: 

 studijų pavadinimo originalo arba autentiškumo 

 studijos pavadinimo teisinio vertimo į italų kalbą 

 

Norint gauti vertės deklaraciją ir paprašyti reikalingų dokumentų, žmonės turi kreiptis į Italijos 

konsulatą, atsakingą už kilmės šalį. 

 

Kas yra atpažinta: 

 Pirmosios pakopos vidurinės mokyklos diplomas 

  Vidurinės mokyklos diplomas 

  Universiteto laipsnis / akademinis ar konservatorijos diplomas 

  PhD 

  Profesinė kvalifikacija 

 

Saugomi profesiniai pavadinimai ir pripažinimo nuostatos 

Norint praktikuoti ne reglamentuojamą profesiją (profesijas, kurioms nereikia specialių teisinių 

reikalavimų), asmuo turi tiesiog parodyti savo patirtį ir kompetencijas. Tačiau tokiais atvejais taip 

pat gali būti naudinga pripažinti savo studijų pavadinimą arba profesinę kvalifikaciją. Priešingai, 

norint užsiimti reguliuojama profesija (medicinos profesijos, mokytojai, teisininkai, buhalteriai, 

psichologai ir kt.), oficialus studijų pavadinimo pripažinimas yra privalomas. 
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Oficialus pripažinimas grindžiamas lyginamąja logika: studijų ar profesinis kelias užsienyje yra 

lyginamas su panašiu itališku, o atsakingos institucijos nustato panašumus ir skirtumus. Kartais 

pripažinimas yra iš karto veiksmingas, kartais reikia tolesnių priemonių, kad būtų išvengta spragų 

tarp dviejų kelių, o kartais ir studijų pavadinimas arba profesinė kvalifikacija nepripažįstama. 

Pabėgėliai paprastai negali prašyti dokumentų savo nacionalinėms valdžios institucijoms (įskaitant 

konsulatus užsienyje), nes jie turi pagrįstą persekiojimo baimę. Tokia situacija gali sukelti daug 

problemų administracinėse procedūrose, dėl kurių pabėgėliai turi įrodyti savo asmeninį mokymo 

kelią, dokumentais ir pavadinimais, kuriuos  pildo atsakingos institucijos jų kilmės šalyje. Šių 

dokumentų stoka gali trukdyti įgyvendinti pagrindinę teisę. 

Siekdama išspręsti šią problemą, pagal Ženevos konvenciją šalis, kurioje yra pabėgėlis, turi padėti 

per administracines procedūras, pateikdama dokumentus ir pažymėjimus, kuriuos paprastai išduoda 

atsakingos institucijos savo kilmės šalyje.  

Ženevos konvencijoje numatyta, kad:  

Str. 25 Administracinė pagalba: 

1. Kai pabėgėlio teisė paprastai reikalinga užsienio valstybės institucijoms, į kurias jis negali 

kreiptis, Susitariančioji Valstybė, kurios teritorijoje jis gyvena, pasirūpina, kad tokia pagalba jam 

būtų suteikta jų pačių  institucijos arba tarptautinė institucija. 

2. 1 dalyje paminėta institucija arba institucijos pabėgėliams prižiūri arba perduoda juos prižiūrėti 

tokius dokumentus ar liudijimus, kuriuos paprastai užsieniečiams pristatys jų nacionalinės 

institucijos arba per kurią jie yra. 

3. Tokiu būdu pateikti dokumentai ar sertifikatai vietoj oficialių dokumentų, kuriuos užsieniečiai 

pateikia savo nacionalinėse institucijose arba per juos, ir jiems suteikiama teisė, jei nėra įrodymų 

priešingai. 

Užsienio studijų programos pripažinimo procedūra yra labai sudėtinga ir gali apimti daugybę įstaigų 

pagal studijų pavadinimo tipą ir pripažinimo tikslus. Viena iš dažniausiai pasitaikančių problemų 

yra tai, kad pabėgėlis negali gauti savo diplomo, pažymėjimų ir visų reikalingų dokumentų, 

nurodančių jo studijų kelią. Dėl šios priežasties Įstatyminis dekretas Nr. 18/2014 (pagal Europos 

direktyvą 2011/95 / UE) įvedė naują įstatymą, kuriame numatomas studijų pavadinimo 

pripažinimas be originalių dokumentų. 3 straipsnio papildomas punktas. 26 Įstatyminis dekretas 

251/2007 (ir Įstatyminio dekreto Nr. 18/2014 pakeitimai) numato, kad „atsakingos viešosios 

įstaigos turi rasti tinkamą vertinimo, patvirtinimo ir akreditavimo sistemą, kad būtų galima 

pripažinti pagal Respublikos Prezidento 49 straipsnį. Įstatymas Nr. 31/08/1999 Nr. 394. vertinimas 

turi būti atliktas net ir tuomet, kai pripažinimo pareiškėjo kilmės šalis nepateikia oficialių 

pažymėjimų, jei pareiškėjas įrodo, kad neįmanoma gauti pažymėjimų. 

Kai pareiškėjas turi originalius dokumentus, procedūra numato, kad bet kuriuo atveju bus pateiktas 

kitas dokumentas, vadinamas „vertės deklaracija“, patvirtinantis užsienyje įgytos vardinės vertės 

vertę, kurią išduoda Italijos diplomatinė atstovybė (ambasada / konsulatas) mokestis, kai žmonės 

gavo pavadinimą. 
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Konkrečiai, jie gali naudotis Bendrosios vadybos teikiamomis paslaugomis, susijusiomis su šalies 

sistemos skatinimu, VII biuras - Tarpuniversitetinis bendradarbiavimas, stipendijos ir studijų 

pavadinimai. 

Ši tarnyba vietoj pareiškėjo prašo Italijos diplomatinės atstovybės atsakyti už vertės deklaraciją, 

kurioje žmonės gavo pavadinimą. 

VII biuras renka visus reikalingus dokumentus ir siunčia juos paštu atsakingai Italijos diplomatinei 

atstovybei. Dėl konfidencialių tyrimų jis įgyvendina visus reikalingus patikrinimus, kad galėtų 

išduoti vertės deklaraciją. Jei tyrimas rezultatas teigiamas, Italijos diplomatinė atstovybė suteikia 

vertės deklaraciją ir vėl atsiunčia visus dokumentus. 

Reikalingi dokumentai, norintiems prašyti vertės deklaracijos: 

- dokumentai, patvirtinantys statusą; 

- originalus studijų pavadinimas (arba kopija, tačiau originalas yra geresnis) 

- studijų pavadinimo vertimas (tai nėra privaloma) 

- galimi įgaliojimai 

Kiekvienas gali išversti pavadinimą; pareiškėjas taip pat gali tai padaryti ir tada užregistruoti Italijos 

teisme (prisiekusiame vertime) be oficialaus vertėjo pagalbos. Tokiu būdu jis gali sumažinti 

procedūros išlaidas. 

MAE grąžins dokumentus pareiškėjui tieisogiai į rankas arba paštu. 

Kai pareiškėjas gauna vertės deklaraciją, jis turi eiti į: 

 provincijos USP, norint gauti „Equipollenza“ iš pirmosios pakopos vidurinėse mokyklose 

įgytų studijų pavadinimų (buvęs „Scuole medie“); 

 Bet kurįUSP, norint gauti „Equipollenza“ studijų pakopų, įgytų antrosios pakopos 

vidurinėse mokyklose (vidurinės mokyklos diplomas). 

 

MIUR reikia šių dokumentų: 

1. Paraiškos formos 

2. Studijų pavadinimo originalo su vertės deklaracija 

3. Pareiškėjo studijų kelio, kuriame jis turi tiksliai apibrėžti mokslo metus ir pagrindinius 

mokymo dalykus. Ši mokymo programa turi apimti teigiamus baigiamųjų egzaminų rezultatus ir 

galimą darbo patirtį, susijusią su atitinkamų studijų pavadinimu. Jei mokykla nepateikia 

dokumentų, atsakinga Italijos diplomatinė atstovybė gali rinkti informaciją apie mokymo 

programas. 

1. Visus kitus dokumentus (originalai ar kopijos), kuriuos pareiškėjas mano, kad gali būti 

naudingi norint įrodyti pareiškėjo studijų kelyje deklaruotą informaciją 

Visi dokumentai, parašyti užsienio kalbomis, turi būti siunčiami kartu su vertimu į italų kalbą. 

Vertimą turi patvirtinti atsakinga Italijos diplomatinė institucija, kai pareiškėjas įgijo nuosavybės 

teisę arba prisiekė Italijos teismo pastate. 
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Dokumentų kopijas gali patvirtinti atsakinga Italijos diplomatinė tarnyba arba notaras, teismo 

sekretorius arba Italijos savivaldybės biuras. 

Kai USP renka dokumentus, ji suranda Italijos mokyklą, kuri gali įvertinti pavadinimą, kad būtų 

suteiktas pripažinimas. Ši italų mokykla turi būti panaši į užsienio mokyklą, kuri suteikė 

pavadinimą. 

 

Per 90 dienų vertinama dokumentacija. 

Vertinimo proceso pabaigoje galima: 

 gauti visą „Equipollenza“, t.y. visiškai pripažinti užsienio pavadinimą  

 gauti dalinį Equipollenza. Tokiu atveju pareiškėjas turi atlikti papildomus testus (egzaminus, 

interviu ir kt.), kad gautų visišką pripažinimą. 

Dėl daugiau informacijos, kreipkitės į: 

Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

DG per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica  

Ufficio VI -  06/58492090; 06/58493632 

 

Akademinių pavadinimų pripažinimas 

Pagal 3 str. Įstatymo Nr. 11/07/2002 universitetai yra atsakingi už užsienyje išvystytų studijų 

krypčių ir užsienio studijų pavadinimų, kurie turi būti prieinami vidurinei mokyklai, pripažinimą, 

tęsti universitetą arba gauti Italijos akademinius pavadinimus. 

 

Reikalavimai 

Norint prašyti pripažinti akademinės studijos pavadinimą, reikia, jog: 

 užsienio studijų pavadinimas priklausytų universitetui ar kitai mokymo įstaigai 

 užsienio studijų pavadinimas būtų oficialus 

 jog studijos būtų  1, 2 ar 3 pakopos (bakalauras, magistras ar aukštesnės) 

 Italijoje egzistuotų panašus studijų pavadinimas 

Dokumentai 

Italijos universitetai gali dirbti šioje srityje savarankiškai. Tai reiškia, kad kiekvienas 

universitetas gali nuspręsti dėl dokumentų, kuriuos pareiškėjas turi pateikti, kad gautų 

pripažinimą. 

Reikalingi dokumentai paprastai yra: 

• Laipsnio originalas su išsamiu išlaikytų egzaminų sąrašu 

• Studijų programa 

• Studijų pavadinimo legalizavimas (parengtas kilmės šalies kompetentingos institucijos) 

• Oficialaus laipsnio ir studijų programos vertimas italų kalba (parengtas kilmės šalies 

diplomatinio atstovavimo) 

• vertės deklaracija (parengta kilmės šalies diplomatinio atstovavimo) 

 

Prieiga prie universiteto (pirmos pakopos kursai) 

a) Užsienio vidurinėje mokykloje įgytų įvertinimų vertinimo tvarka, siekiant įstoti į pirmosios 

pakopos kursus (pirmosios pakopos arba akademinis diplomas) 
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Ši procedūra neprilygina užsienio vidurinės mokyklos pavadinimo itališkam, tačiau leidžia patekti į 

pirmojo lygio kursus, jei užsienio pavadinimas turi visas šias charakteristikas: 

 užsienio vidurinės mokyklos pavadinimas yra oficialiai pripažintas užsienio švietimo 

sistemoje 

 užsienio vidurinės mokyklos pavadinimas leidžia užsienyje patekti į pirmojo lygio kursus 

(pvz., universitetą) 

 mokyklos vidurinės mokyklos pavadinimas įgytas po 12 metų 

 jei reikia, prieigą prie pirmojo lygio kursų reikia atlikti iš anksto 

Kartais užsienio aukštosios mokyklos pripažinimui reikia specialių reikalavimų. Šių papildomų 

pavadinimų ir reikalavimų sąrašas pateikiamas Užsienio studentų prieigos prie aukštojo mokslo 

procedūrų 2016-2017 m. 1 priede. 

Informaciją apie kursus ir reikalingus dokumentus teikia Italijos aukštojo mokslo institucijos. 

 

Studijų tęsimas (antra ir trečia pakopos) 

b) Užsienio pirmojo ir antrojo lygio mokyklose gautų baigiamųjų titulų vertinimo tvarka, 

siekiant patekti į antrosios pakopos kursus (pvz., magistro laipsnio) arba trečiojo lygio kursus 

Ši procedūra užsienio kalbos pavadinimą neprilygina itališkam, tačiau leidžia patekti į antrosios ar 

trečiosios pakopos mokymus, jei užsienio pavadinimas turi visas šias charakteristikas: 

 užsienio pirmosios ar antros pakopos pavadinimas yra oficialus užsienio švietimo sistemoje 

 Užsienio pirmojo ar antrojo lygio pavadinimas leidžia užsienyje naudotis antruoju ar 

trečiuoju lygmeniu 

 užsienio pirmojo ar antrojo lygio titului būdingos tokios pačios panašios kaip ir itališkam 

savybės (pvz., akademiniai reikalavimai, tyrimo elementai ir kt.) 

Šie reikalavimai visiems studentams, užsieniečiams, nurodomi nepriklausomai nuo jų pilietybės. Jie 

nurodo tiek kvalifikaciją, suteiktą Europos Sąjungos šalyse, tiek ne Europos Sąjungos šalyse. 

Informaciją apie kursus ir reikalingus dokumentus teikia Italijos aukštojo mokslo institucijos. 

 

Italijos universiteto studijų pavadinimas („Equipollenza“) 

a) Vertinimo procedūra pirmo ir antro lygio užsienio mokyklose įgytų įvertinimų / 

diploma tam, jog būtų gautas italų pripažinimo sertifikatas.  

Prieš daugelį metų ši procedūra buvo vadinama „equipollenza“, tačiau įstatymu 148/2002 šis žodis 

išnyko. Be to, Įstatymo Nr. 148/2002 9 straipsnyje panaikinta senoji „Equipollenza“ procedūra. 

Vertinant užsienio studijų pavadinimą galima gauti skirtingus rezultatus: 

a) korespondentinio Italijos pavadinimo suteikimas nereikalaujant atlikti kitų egzaminų; ši 

procedūra vadinama „tiesioginiu pripažinimu“ arba „tiesioginiu ekvipollenza“ (labai retais atvejais); 

b) prašymas išlaikyti papildomus egzaminus ar parengti baigiamuosius darbus, siekiant užbaigti 

užsienio studijų kelią ir padaryti jį panašiu į Italijos atitikmenį; ši procedūra vadinama „kursų 

mažinimu“ 

Siekiant įvertinti pripažinimo prašymą, užsienio pavadinimas turi turėti visas šias charakteristikas: 

 užsienio pirmosios ar antros pakopos pavadinimas yra oficialus užsienio švietimo sistemoje 
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 Užsienio pirmojo ar antrojo lygio pavadinimas leidžia užsienyje naudotis antruoju ar 

trečiuoju lygmeniu 

 užsienio pirmojo ar antrojo lygio titului būdingos tokios pačios arba panašios kaip ir 

itališkam savybės (pvz., akademiniai reikalavimai, tyrimo elementai ir kt.) 

 reikia, kad Italijoje egzistuotų studijų pavadinimas, kurį galima palyginti su užsienio, 

tipologijos ir pagrindiniais dalykais 

Šie reikalavimai visiems studentams, studijavusiems savo šalyse, nurodomi nepriklausomai nuo jų 

pilietybės. Jie aktualūs tiek kvalifikacijai, suteiktai Europos Sąjungos šalyse, tiek ne Europos 

Sąjungos šalyse. 

Informaciją apie kursus ir reikalingus dokumentus teikia Italijos aukštojo mokslo institucijos. 

 

Daktaro laipsnio "Equipollenza"  

Kartais užsienio universitetų daktaro laipsnį gali pripažinti Italijoje pagal 74 Prezidento dekreto Nr. 

382/80. Doktorantūros pripažinimas nėra reglamentuojamas Įstatymu Nr. 148/2002, nes 

kompetentinga institucija yra Švietimo, universitetų ir mokslinių tyrimų ministerija, padedama 

CUN (Nacionalinė universiteto taryba). 

Norint gauti informaciją apie reikalavimus, reikalingus susipažinti su šia pripažinimo procedūra, ir 

apie reikalingus dokumentus, kuriuos reikia pridėti prie paraiškos, ji turi kreiptis į kompetentingą 

ministrų tarnybą: 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) 

Direzione Generale per lo Studente“, -Uff. VI 

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma 

e-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it 

tel. +39 06.58497061 

 

Norint atsisiųsti paraiškos formą ir gauti daugiau informacijos, galima patikrinti MIUR svetainę 

šiame puslapyje: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-

b222 ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf 
 
Italijos ir užsienio akademinių pozicijų atitikmenų lentelė 
Ministrų nutarimu Nr. 662 2016 m. rugsėjo 1 d. apibrėžiama atitiktis tarp Italijos ir užsienio 

akademinių pozicijų: šią atitikmenų lentelę, kuri yra dekreto dalis, galima rasti šioje nuorodoje 

:http://attiministeriali.miur.it/media/303091/allegato_dm_662.pdf  

Užsienio akademinio pavadinimo turėtojas turi eiti į universitetą, kuris siūlo panašios pakraipos 

studijas, panašų studijų kelią. Siekiant rasti geriausią atitikmenį, galima susipažinti su universiteto ir 

mokslinių tyrimų ministerijos sukurta Italijos universitetų duomenų baze. Duomenų bazė prieinama 

šioje nuorodoje: http://cercauniversita.cineca.it/ 

 

CIMEA 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-b222%20ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-b222%20ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf
http://cercauniversita.cineca.it/
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Centro Informazioni Mobilità e Equivalenze Accademiche 

via XXI Aprile n. 36 00162 Roma tel. 06 - 86321281 

cimea@fondazionerui.it 

http://www.cimea.it/ 

Legislative references: Legge 11 luglio 2002 n. 148 

 

Ne akademinių tikslų pripažinimas 

Tam, kad galėtų dalyvauti viešuosiuose egzaminuose, Italijoje nereikia prašyti „titulinio“ tyrimo 

pavadinimo, nes galima kreiptis dėl „laikino pripažinimo“. Tai konkretus dekretas, patvirtinantis  

laikiną lygiavertiškumą tarp užsienio studijų pavadinimo ir itališko; šis laikinasis lygiavertiškumas 

leidžia dalyvauti paraiškos formoje nurodytame viešajame egzamine arba atlikti kitą veiklą, kuriai 

reikia pripažinti studijų pavadinimą, tačiau nenurodyti studijų kelio tęsimo. 

Tarptautinės apsaugos turėtojų įgytų užsienio studijų programų pripažinimo (ne akademinių tikslų) 

kompetentingos organizacijos yra:  

1. Užsienio reikalų ministerija. Ji gauna pareiškėjo atsiųstus dokumentus ir siunčia juos Italijos 

diplomatinei atstovybei, atsakingai už pavadinimą. Diplomatinė atstovybė rengia deklaraciją dėl 

vertės vietoje. 

2. MIUR gauna dokumentus ir pateikia savo nuomonę dėl ne akademinių tikslų pripažinimo. Ši 

nuomonė yra privaloma, jei pripažinimas apima viešąsias įstaigas (pavyzdžiui, Viešosios 

administracijos ir inovacijų departamentas gauna pareiškėjo dokumentus, patikrina MIUR 

nuomonę ir parengė pripažinimo dekretą (jei vertinimas yra teigiamas).  

 

Procedūra, skirta pripažinti ne akademinius tikslus 

Tam, kad būtų pripažinti ne akademiniai tikslai, reikia dviejų žingsnių, į kuriuos įeina Užsienio 

reikalų ministerija ir Viešojo administravimo departamentas. 

Norint gauti vertės deklaraciją, pareiškėjas turi pateikti oficialų prašymą pripažinti studijų 

pavadinimą ir profesinę kvalifikaciją. Tarptautinės apsaugos turėtojai gali paprašyti pagalbos ir 

paramos MAE, o ypač jie gali naudotis paslaugomis, teikiamomis pagal Bendrąją šalies sistemos 

skatinimo kryptį, VII biurą - tarpuniversitetinį bendradarbiavimą, stipendijas ir studijų pavadinimus. 

Ši tarnyba prašo vertės deklaracijos Italijos diplomatinei atstovybei, atsakingai už pavadinimą. 

Taigi jie siunčia pripažinimo prašymą vietoj realaus pareiškėjo. Ši tarnyba renka visus reikalingus 

dokumentus ir siunčia juos Italijos diplomatinei atstovybei, atsakingai už pavadinimą. Diplomatinė 

atstovybė atlieka privačius tyrimus, kad patikrintų visą informaciją, kuri yra naudinga rengiant 

vertės deklaraciją. Jei šio tyrimo rezultatas yra teigiamas, jis pateikia vertės deklaraciją ir visus 

dokumentus siunčia MAE. 

 

Reikalingi dokumentai, siekiant gauti vertės deklaraciją. 

Dokumentai, patvirtinantys tarptautinės apsaugos turėtojo statusą 

mailto:cimea@fondazionerui.it
http://www.cimea.it/
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
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 Studijų pavadinimas originalo kalba (jei pareiškėjas prie paraiškos prideda studijų 

pavadinimo kopiją, vertės deklaracijos gavimas yra sunkesnis) 

 Studijų pavadinimo vertimas (neprivalomas) 

Galimi įgaliojimai 

Kiekvienas gali išversti pavadinimą; pareiškėjas taip pat gali tai padaryti ir tada užregistruoti 

Italijos teisme (prisiekusiame vertime) be oficialaus vertėjo pagalbos. Tokiu būdu jis gali 

sumažinti procedūros išlaidas. 

Tada MAE siunčia visus dokumentus pareiškėjui. 

Kai pareiškėjas gauna vertės deklaraciją, jis turi eiti į: 

1. MIUR 

2. Viešojo administravimo departamentą 

MIUR prašo šių dokumentų: 

- Paraiškos forma su visais prašomais duomenimis ir informacija (galima rasti MIUR 

svetainėje) 

- Tapatybės kortelė 

- Tarptautinio apsaugos turėtojo statusą patvirtinantys dokumentai 

- Galimi įgaliojimai 

- Studijų pavadinimas, originalas, vertės deklaracija, patvirtinanti visą atliktą praktinę ir 

teorinę veiklą 

- Viešas informacinis pranešimas 

Viešojo administravimo departamentas prašo pateikti šiuos dokumentus: 

- Paraiškos forma su visais prašomais duomenimis ir informacija (galima rasti Viešojo 

administravimo departamento viešojo administravimo tinklalapyje) 

-Tapatybės kortelė 

- Tarptautinio apsaugos turėtojo statusą patvirtinantys dokumentai 

- Viešas informacinis pranešimas 

 

Visi dokumentai, parašyti užsienio kalbomis, turi būti išversti į italų kalbą. Vertimas turi būti 

- patvirtintas pavadinimą suteikusios šalies diplomatinės atstovybės 

arba 

- prisiekė Italijos teismo rūmai 

Kiekvienas gali išversti pavadinimą; pareiškėjas taip pat gali tai padaryti ir tada užregistruoti Italijos 

teisme (prisiekusiame vertime) be oficialaus vertėjo pagalbos. Tokiu būdu jis gali sumažinti 

procedūros išlaidas. 
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Dokumentų kopijas gali patvirtinti atsakingoji diplomatinė atstovybė šalyje, kuri suteikė 

pavadinimą, arba notaras, teismo sekretorius arba Italijos savivaldybių darbdaviai. 

Kai MIUR gauna dokumentus, ji juos įvertina. Šis vertinimas gali būti: 

- privalomas, jei paskelbimą apie nuorodą pateikia viešoji įstaiga 

- nėra privalomas, jei paskelbimą apie nuorodą pateikia privati organizacija 

Kai viešojo administravimo departamentas gauna MIUR vertinimą (per 2 mėnesius nuo prašymo 

pateikimo), jis parengia pripažinimo dekretą. 

Jei pareiškėjas prašo pripažinti Universiteto studijų pavadinimą, jis turi kreiptis į Universiteto GD 

IX skyrių, Studentų ir Universiteto studentų teisę. Jei pareiškėjas prašo pripažinti antrosios pakopos 

mokykloje įgytą studijų pavadinimą, referencinis biuras yra Švietimo departamento IV skyrius - 

Mokyklos GD sistema. 

 

Esama tvarka neformalių įgūdžių ir kompetencijų bei darbo patirčiai pripažinti  

Italijoje profesijas galima suskirstyti į 2 kategorijas: 

 nereglamentuojamos profesijos 

 reglamentuojamos profesijos 

Nereglamentuojamos profesijos gali būti praktikuojamos be specialaus studijų 

pavadinimo/konkretaus išsilavinimo. 

Šias profesijas gali praktikuoti žmonės, studijavę tiek Italijoje, tiek užsienyje. 

Asmeniui, baigusiam studijas užsienyje ir norinčiam verstis nereglamentuojama profesija Italijoje, 

nereikia teisinio ar oficialaus pripažinimo, kad galėtų patekti į Italijos darbo rinką. 

Nereglamentuojamų profesijų pavyzdžiai apima šias sritis: reklama, komunikacija, menas ir muzika 

(rinktinis dizaineris, aktorius, šokėjas, dainininkas, kompozitorius, orkestro režisierius, atlikėjas, 

dizaineris, stilistas, dailininkas, kino režisierius, skulptorius ir kt.), lingvistinis tarpininkavimas 

(vertėjai žodžiu ir raštu), rinkodara ir daugelis kitų. 

Kai asmuo ieško darbo nereglamentuojamos profesijos srityje, darbdaviui gali būti naudinga 

nurodyti baigtų studijų pavadinimą su pridėtu dokumentu, kuriame aprašoma užsienio studijų 

ypatybės: darbdaviui turėtų būti lengviau suprasti, kokios tai studijos. 

Reglamentuojamas profesijas galima praktikuoti pagal nacionalinių įstatymų nuostatas. 

Norint užsiimti reglamentuojamomis profesijomis, nacionaliniai įstatymai nustato reikalingą studijų 

pavadinimą, šiuos privalomus mokymo etapus (pvz., stažuotę, viešąjį egzaminą ir kt.) ir bendras 

profesinės etikos taisykles. Nacionaliniai įstatymai saugo šių profesijų praktiką ir nustato, kad tik 

tam tikri žmonės gali būti kvalifikuoti ir dirbti šiose srityse. 

Asmenys, turintys užsienyje įgytą profesinį vardą, turi įgyti kompetentingos Italijos institucijos 

pripažinimą, kad galėtų dirbti pagal atitinkamą profesiją. 
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Profesinis pavadinimas yra teisinis pavadinimas, reikalingas profesijai verstis. Šis pavadinimas 

paprastai gaunamas pasibaigus studijų krypčiai arba kvalifikacijos kelyje: pavyzdžiui, socialinis 

asistentas, gydytojas, teisininkas, mokytojas ir kt. 

 Profesinė kvalifikacija patvirtina, kad turi tam tikrą žinių, įgūdžių ir kompetencijų lygį, įgytą 

dėka studijų kelio ar darbo patirties. Italijoje profesinė kvalifikacija apima šias sritis: 

meistriškumą, prekybą, pramonę (pvz., kosmetologą, kirpyklą, mechaniką, parduotuvių 

valdytoją). 

Siekiant gauti profesinių kvalifikacijų pripažinimą, ne UE piliečiai turi laikytis šių veiksmų 

ir pateikti šiuos dokumentus: 

 Parodyti studijų pavadinimą: kai prašoma studijų pavadinimo, jis turi būti parodytas 

originalu, jis turi būti oficialiai suteiktas mokymo centre ir turi būti pateiktas kartu su 

studijuojamų dalykų sąrašu. Vertės deklaracija turi būti pateikta kartu su pavadinimu. Vertės 

deklaracijoje turi būti aprašyti visi kriterijai, numatyti patekti į profesiją kilmės šalyje; 

 Pateikti dokumentus, įrodančius atliktą darbo patirtį; 

 Teikti sertifikavimą, patvirtinantį kilmės šalies kompetentingų vietos valdžios institucijų 

„leidimą verstis praktika“; 

 Pateikti oficialų visų originalo kalba parašytų dokumentų legalizavimą; 

 Pateikti dokumentus, įrodančius, kad kompetentingai ministerijai buvo išsiųstas oficialus 

profesinės kvalifikacijos pripažinimo prašymas; 

Patikrinti visus dokumentus (tyrimo etapą); 

Atitinkama institucija gauna paraišką. Tai viešoji organizacija, kurią sudaro visos viešojo 

administravimo institucijos, kompetentingos kvalifikacijos ir profesinių vardų pripažinimo srityje. 

Ji įvertina visus prašymus dėl pripažinimo. Paslaugų konferencijos dalyvavimas gali būti 

vengiamas, jei ministerija gautų panašius prašymus dėl pripažinimo. Šiuo atveju ministerija gali 

atlikti vertinimą pati. 

Per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo, turi būti pateiktas įvertinimas, kuris gali būti: 

o nedelsiant pripažinti 

o pripažinimas su prašomomis papildomomis priemonėmis 

o atmetimas 

 

ES piliečiai privalo laikytis tu pačių žingsnių, tačiau jie gali pakeisti deklaracijos dėl atitikties 

deklaracijai Europos reglamentu deklaraciją, kurią parengė kilmės šalies kompetentinga institucija 

referencinei profesijai. 

ES piliečiams Europos šalyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimas yra teisė, todėl 

pripažinimo procesas negali baigtis atmetimu. Jis gali būti baigtas tik neatidėliotinu pripažinimu 

arba papildomų dokumentų ar priemonių prašymu. 
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Be to, jei kai kurie dokumentai gali būti pateikiami kopijuoti, UE piliečiai gali atsiųsti savo 

pažymėjimą. 

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje ES piliečiai turi vadovautis Europos direktyva 2013/55 / 

EB, iš dalies pakeičiančia Direktyvą 2005/36 / EB (Italijos įstatyminis dekretas Nr. 206/2007). 

 

Daugiau informacijos rasite Europos politikos departamento svetainėje. 

Kai asmuo gauna profesinės kvalifikacijos pripažinimą, jis turi patikrinti, ar referencinė 

profesija numato registrą (pavyzdžiui, teisininkus). Jei taip, jis turi eiti į Oficialųjį profesinį 

rangą, kad galėtų kreiptis dėl registracijos ir tapti kvalifikuotu užsiimti profesija. 

Norint registruotis reitinge paprastai reikia atlikti egzaminų testus. 

Pripažinimo dekretas patenka į: 

 jei registracija neatliekama per 2 metus nuo pripažinimo 

 Jei nėra oficialaus profesinio rango, kai pareiškėjas nedirba profesijos 2 metus 

Profesinio mokymo kurso pripažinimas 

Išankstinis įgytų kvalifikacijų lygiavertiškumas nebūtinas, norint tęsti studijas, pavyzdžiui, jei kas 

nors nori užsiregistruoti profesinio mokymo kursuose, aukštojoje mokykloje ar universitete. Tačiau 

privaloma pateikti informaciją ir dokumentus, kad švietimo institucija galėtų pripažinti pavadinimą. 

Daugiau informacijos rasite Europos Tarybos Tarybai pirmininkaujančios valstybės Europos 

politikos skyriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo centre (tel. 06 67795322 - 5210; el. Paštas: 

centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it): 

http://www.politicheeuropee.it/attivita/19656/riconoscimento-qualifiche-professionali 

Dėl informacijos apie užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimą Italijoje kreipkitės į atsakingas 

institucijas arba į profesinės kvalifikacijos pripažinimo centrą. CIMEA nėra atsakinga už šias 

procedūras, todėl ji neatsakys į klausimus, susijusius su profesinių kvalifikacijų pripažinimu. 

 

 

Atsakingos ministerijos ir reglamentuojamos profesijos: 

Daugiau informacijos apie Europos Tarybos posėdį (dok. 06 67795322 - 5210; el. Paštas: 

centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it): 

http://www.politicheeuropee.it/attivita/19656/riconoscimento-qualifiche-professionali 

Informacijos apie minėtąsias institucijas arba į profesines kvalifikacijos pripažinimo centrą. CIMEA 

nėra atsakinga už šias procedūras,http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/ 

VII SKYRIUS. Medicinos, specializuotos medicinos, vaistinės, odontologijos, specializuotos 

odontologijos, veterinarijos, psichologijos, psichoterapijos kvalifikacijų pripažinimas. 

 IV ANTRAŠTINĖ DALIS. Slaugos, vaikų slaugos, sveikatos priežiūros, vaikų gerovės, 

akušerijos, fizioterapijos, rentgeno technologijų, laboratorinių technologijų, audiometrijos, 

dietinio, profesinio mokymo, dantų higienos, podiatrijos, kalbos terapijos, patofiziologijos, 

širdies ir kraujagyslių perfuzijos pripažinimas, profesinė terapija, prevencija darbo vietose, 

vaikų auginimo psichometrija, masažai, galvos gelbėtojas hidroterapijos įmonėje, optika, 

dantų technika, sveikatos pagalba. 

mailto:centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it
mailto:centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
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 NB: Regiono Lombardia leido Éupolis Lombardia atlika teisminį tyrimą Sveikatos apsaugos 

ministerijos vardu dėl kvalifikacijos, susijusios su:  

Radiologijos sveikatos priežiūros specialistais 

Švietimo ministerija, universitetai…. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/riconoscimento-professioni-area-architettura 

Darbo ir gerovės politikos ministerija - pasyvaus ir aktyvaus darbo politikos generalinis 

direktoratas 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Qualifica-professionale-di-Estetista 

Už: kosmetologo profesijas.  

Ekonomikos plėtros ministerija - Konkurencijos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-

esteri 

Profesijoms: sistemų montuotojas; švaresnis; žmonės, atsakingi už dezinfekavimą / deratizavimą / 

sanitarinę priežiūrą; kūno parduotuvės mechanikas; automatinis elektrikas; padangų prekiautojas; 

porteris ir sandėlio darbuotojas; prekybos pareigūnas (pardavėjo verslo tarpininkai, siuntėjas, laivo 

tarpininkas); kirpėjas; kirpėjas. 

 

Ministrų Tarybos pirmininkavimas 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-al-Turista/Professioni-Turistiche/index.html 

Kelionių organizatoriaus, kelionių agentūros techninio direktoriaus, gido specialistų profesijoms. 

http://www.sportgoverno.it/percorsi/guide-alpine.aspx 

http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx 

Sport office - Profesijoms: kalnų gidas, slidinėjimo instruktorius. 

Dėl informacijos ir paramos apie profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūras kreipkitės: 

- nacionalinis kvalifikacijų kontaktinis centras 

- CIMEA, nacionalinis informacijos apie užsienio kvalifikacijų pripažinimą centras. 

 

Nacionalinė praktika, susijusi su kitomis profesinių kvalifikacijų pripažinimo formomis 

Tikslinio pripažinimo procedūros: sutelkto pripažinimo sąvoka 

Įgyvendinant Lisabonos konvenciją, 2002 m. Liepos 11 d. Įstatymu Nr. 148. 

Todėl, prieš pradedant bet kokias vertinimo procedūras, labai svarbu pripažinti tikslą ir priežastį, 

kodėl reikalinga pripažinimo procedūra. Be to, būtina atsižvelgti į įvairias procedūras, kurios šiuo 

metu egzistuoja mūsų sistemoje, ir valdžios institucijas, atsakingas už šiuos įvykius.  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/riconoscimento-professioni-area-architettura
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Qualifica-professionale-di-Estetista
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-al-Turista/Professioni-Turistiche/index.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-al-Turista/Professioni-Turistiche/index.html
http://www.sportgoverno.it/percorsi/guide-alpine.aspx
http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx
http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx
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Koks yra prašomos užsienio kvalifikacijos pripažinimas? 

Atsakymas į šį klausimą iš karto nurodys tinkamiausią procedūrą ir už jos įgyvendinimą atsakingą 

instituciją: be šios išankstinės informacijos tiek institucija, tiek užsienio kvalifikaciją turintis asmuo 

rizikuos gauti naudingų rezultatų. Be to, jie neteks laiko ilgesnėms procedūroms įgyvendinti, o dėl 

to pripažinimo prašymas gali būti nesėkmingas. 

 

Tikslinės atpažinimo procedūros 

CATEGORY AIM OF THE RECOGNITION AUTHORITY IN CHARGE 
LEGISLATIVE 

REFERENCE 

Academic 

recognition 

Access to a course/Progression of studies 

Universities and Institutions for 

high education in Music and Arts 

Article 2  Law 

148/2002 

Course abbreviation/Recognition of a 

study period/Recognition of credits 

Acquiring the corresponding Italian 

qualification (equivalence) 

PhD equivalence 
Ministry of Education, University 

and Research (MIUR) 
Article 74 DPR 382/80 

Non academic 

recognition 

Access to public calls 

Presidency of the Council of 

Ministers - Department of Public 

Function - Office P.P.A. 

Article 38 Law 

165/2001 and Article 2 

DPR 189/2009 

Award of points for the definition of the 

final ranking for public calls/Career 

progression within public administration 

Ministry of Education, University 

and Research (MIUR) through the 

application addressed to the 

administration in charge 

Article 3   DPR 

189/2009 

Social security schemes/Redemption of 

a study period 

Enrolling at Job Centres 

Access to internships or traineeships after 

acquired a qualification 

Award of grants and other benefits Administration in charge 
Article 4   DPR 

189/2009 

Evaluation of qualifications and European 

certifications 

Administration in charge, with the 

legal advice of the Ministry of 

Education, University and 

Research (MIUR) 

Article 12  Law 

29/2006 

Professional 

recognition 

Practice of a regulated profession (e.g. 

Chemist, Doctor, Psychologist, Engineer, 

etc.): 

Ministry moniotoring professions 

(e.g. Health, Justice, etc.) 

Directive 2005/36/CE 

and Directive 

2013/55/EU 

Access to the labour market for non 

regulated professions 
Employer Not applicable 

 
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx 

 

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx
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NB: Mūsų sistema vis dar turi „lygiavertiškumo“ sąvokos kultūrinę įtaką, kaip vienintelę galimybę pripažinti užsienio 

kvalifikaciją. Šiuo atžvilgiu Įstatymas Nr. 148/2002 nebesinaudoja šiais žodžiais ir, kaip nurodyta 9 straipsnyje, 

ankstesnė lygiavertiškumo procedūra buvo panaikinta. 
 

„Gerosios praktikos“ studijų programos pripažinimo ir profesinės kvalifikacijos srityje 

pavyzdžiai 

1. Projekto universitetas be ribų (UNINETTUNO) 

Šiuo metu imigracijos ekstremalių situacijų paplitimas vis labiau įsigali įtraukiant arabų šalis, 

subsaharų Afrikos šalis ir visą Europą kaip šeimyną. Dėl šios priežasties Tarptautinis telematikos 

universitetas UNINETTUNO sukūrė interneto portalą „Švietimas be sienų“ 

www.istruzionesenzaconfini.it.  

Uninettuno yra vienintelis universitetas pasaulyje, kur mokymo ir mokymosi programos yra 

suskirstytos į penkias skirtingas kalbas (italų, prancūzų, anglų, arabų ir graikų). Yra tūkstančiai 

studentų, atvykstančių iš daugiau nei 140 skirtingų šalių, o mokytojai moko daugelyje universitetų 

visame pasaulyje. Technologijų naudojimas paskatino sukurti didelį žmonių, kurie dalijasi ir 

keičiasi žiniomis, tinklą. Šis galingas tinklas kartu su arabų pasaulio mokytojais iš Sirijos, Egipto, 

Jordanijos, Libano, Tuniso ir Maroko universitetų sukūrė virtualią aukštojo mokslo erdvę ir žinių 

perdavimą Europos ir Viduržemio jūros regione. Dėl šios tarptautinės patirties UNINETTUNO 

naudojo internacionalizaciją kaip praktinę bendradarbiavimo priemonę. Taigi, šis darbas leido 

lengvai sukurti švietimo be sienų sistemą www.istruzionesenzaconfini.it, kad pabėgėliai ir 

imigrantai galėtų patekti į Universitetą iš viso pasaulio. 

Ši priemonė leidžia pripažinti kvalifikacijas, kurias pabėgėliai ir imigrantai jau įgijo savo šalyse, ir 

pripažinti jų profesinius įgūdžius, kad būtų lengviau patekti į priimančiųjų šalių švietimo įstaigas, 

mokyklas ir universitetus. 

Tai pirmasis pasaulyje įrankis, sukurtas pabėgėliams anglų, prancūzų, italų ir arabų kalbomis, 

siekiant: palengvinti įvairių lygių integraciją į formuojančias institucijas Europos ir Viduržemio 

jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant universitetams ir profesinės kvalifikacijos kursams; skatinti 

priimančiųjų  šalių kalbų studijas; skleisti arabų kalbos ir kultūros kursus tarp priimančiųjų šalių; 

perduoti informaciją apie galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis; skatinti teisėtą 

šeimininkų ir svečių teisių ir pareigų pripažinimą. „Švietimas be sienų“ 

www.istruzionesenzaconfini.it jau davė rezultatų. 

Jo vardas yra Haroutas, jis yra pirmasis Sirijos pabėgėlis Libane, kuris įstojo į Tarptautinio 

nuotolinio mokslo  universiteto UNINETTUNO organizuojamą informatikos inžinerijos studijų 

pakopą vienoje iš 50 stipendijų, skirtų pabėgėlių studentams. Net ir šiame tarptautinio lygio baimės 

laikotarpiu pagrindinis tikslas yra skatinti ir remti pabėgėlių akademinį kelią, kad priimančiosiose 

šalyse būtų lengviau įtraukti į darbą. Nauja technologija, ypač e-mokymosi metodas, gali pagerinti 

pabėgėlių priėmimą. Stipraus tinklo dėka šiame XXI a. universitete žmonės iš viso pasaulio gali 

mokytis ir mokytis be erdvės ar laiko. 

Haroutas yra trisdešimt metų, jis gimė Alepo mieste, kur įgijo chemijos bakalauro laipsnį. Šiuo 

metu jis yra politinis pabėgėlis Libane ir, tikiuosi, jei vėl bus taika savo šalyje, jis sugebės 

įgyvendinti savo svajonę: jis baigs studijas ir gaus akademinį pažymėjimą, galiojantį ir Europoje. 

http://www.istruzionesenzaconfini.it/
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Be Harouto, 60% žmonių, įtrauktų į portalą „Švietimas be sienų“, yra Sirijos pabėgėliai, gyvenantys 

Vokietijoje. Kaip Haroutas, jie internete ieškojo būdų tęsti studijas, kad įgytų kvalifikaciją, net jei 

jie nebėra savo šalyse ir jie yra pabėgėliai. 

Pagrindiniai instituciniai vaidmenys 

Nuo 1986 m. Viešojo švietimo ministerija CIMEA yra vadinamas Italijos centru Europos NARIC 

tinkle - Nacionaliniuose akademinio pripažinimo informacijos centruose ir UNESCO tinkle ENIC - 

Europos nacionaliniuose informacijos centruose. 

Pagal Konvencijos dėl aukštojo mokslo akademinės kvalifikacijos pripažinimo Europoje (paprastai 

vadinama Lisabonos konvencija) IX.2 straipsnį Švietimo, universitetų ir mokslinių tyrimų 

ministerija - MIUR suteikė CIMEA atsakomybę už veiklos vykdymą. MIUR vardu nuo 1993 m. 

CIMEA rėmė „Eurostudent“ apklausos instituciją Italijoje ir taip pat buvo Europos „Eurostudent“ 

tinklo atstovas Italijoje. 

Nuo 2012 m. CIMEA bendradarbiavo su kvalifikacijų sąrangų nacionaliniu korespondentu (QF-

EHEA), atstovaujančiu Italiją Europos Taryboje, valdydama Italijos kvalifikacijų sąrangas - QTI. 

2009 m. MIUR išrinko CIMEA Italijos atstovą Bolonijos proceso informacijos ir skatinimo tinkle 

(IPN) Europos tinkle, kurį remia Europos skatinimo ir mobilumo agentūros. 

CIMEA yra Europos Tarybos kvalifikuotų pabėgėlių, perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių situacijoje 

esančių asmenų pripažinimo darbo grupės narė. 

Apibendrinant, CIMEA dalyvauja Bolonijos proceso ir Europos aukštojo mokslo erdvės darbuose 

tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, bendradarbiaujant su nacionalinių grupių „Bolonijos 

proceso ekspertai“ veikla ir Bolonijos tolesnės grupės remiamomis iniciatyvomis ( BFUG). 

CIMEA INICIATYVOS: 

• Raštiški palyginamumo sertifikatai yra išduodami nemokamai pabėgėliams ir asmenims, 

turintiems papildomą apsaugą. Šiuos dokumentus universitetai galėtų naudoti studentams 

registruoti, o ne vertės deklaracijai (jei to neįmanoma gauti, nes pernelyg sunku grįžti į šalį, kurioje 

buvo išleista kvalifikacija, arba dėl to, kad ambasada buvo nutraukta). 

• 2016 m. liepos 7 d. CIMEA oficialiai paprašė Italijos aukštojo mokslo institucijų dalyvauti 

Nacionaliniame pabėgėlių kvalifikacijų vertinimo koordinavimo centre (CNVQR), neformaliame 

administracinio sektoriaus ekspertų tinkle. Jie nagrinėja kvalifikacijų pripažinimą, siekdami plėtoti 

ir dalytis gerąja patirtimi ir naujoviškomis procedūromis pripažinimo srityje, kai trūksta dokumentų 

ar be dokumentų. 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO 

INICIATYVA 

Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija atvėrė pabėgėliams ir visiems 

tarptautinės apsaugos žmonėms skirtą paslaugą, kad padėtų jiems rinkti originalius dokumentus dėl 

Italijos ambasadų paramos. 

 

GEROS EUROPOS PRAKTIKOS IR NAUDINGOS PRIEMONĖS NOKUT: nuo 2005 m. 

„NOKUT“, ENIC-NARIC centras Norvegijoje, pradėjo procedūrą (UVD procedūra) dėl pabėgėlių, 
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neturinčių dokumentų arba neturinčių dokumentų, kvalifikacijos pripažinimo. Išsamų klausimyną 

apie jų ankstesnį išsilavinimą ir egzaminus, taip pat susitikimus su ekspertų grupėmis, ši procedūra 

padeda pareiškėjui pripažinti savo kvalifikaciją tuo pačiu lygiu, kaip ir tiems, kurie turi visus 

reikalingus dokumentus. 

EUA: Europos universitetų asociacija sukūrė žemėlapį, kuriame kiekviena aukštojo mokslo 

institucija gali savanoriškai įterpti visas iniciatyvas, kurias jos iš tikrųjų įgyvendina remdamos 

pabėgėlius ir visus tarptautinės apsaugos žmones. 

Šiuo metu Italijoje jie nurodė 13 institucijų iniciatyvas, skirtas pabėgėliams įvairiomis temomis, 

pvz., Universitetinių mokesčių, stipendijų, kalbų, kultūros tarpininkavimo paslaugų ir kt. nebuvimo. 

 

ENIC-NARIC: 

• EAR vadovas ir EAR HEI vadovas: visas EAR vadovo 12 skyrius ir EAR HEI vadovo 21 skyrius 

skirtas užsienio kvalifikacijų pripažinimo pabėgėliams klausimui. 

Pagrindinis tikslas yra pateikti nuomones ir rekomendacijas dėl galimų procedūrų ir naudingų 

priemonių sąžiningam ir skaidriam pripažinimui, net jei dokumentų nėra. 

• Tinklapis ENIC-NARIC: tai erdvė, skirta pabėgėlių kvalifikacijų pripažinimui su informacija ir 

naudingomis nuorodomis šia tema. Be to, tame pačiame tinklalapyje taip pat yra vadinamojo 

pagrindinio dokumento aprašymas, gerosios praktikos, skirtos vertinti tuos žmones, kuriems trūksta 

dokumentų ar neturinčių dokumentų, pavyzdys. 

 

Europos gairės aukštojo mokslo institucijų įgaliojimų vertintojams ir darbuotojams apie 

kvalifikacijų pripažinimą, kai trūksta dokumentų 

CIMEA sudarė brošiūrą, kad padėtų žmonėms, dirbantiems aukštojo mokslo įstaigose, gaunančiose 

paraiškas dėl kvalifikacijų pripažinimo trūkstamais dokumentais, nes dauguma pareiškėjų yra kilę iš 

karo sunaikintų Meditarrenean šalių. 

Brošiūra yra 2014 m. Paskelbto Europos aukštojo mokslo įstaigų pripažinimo vadovo (EAR-HEI) 

ištrauka. Šiame vadove pateikiama praktinių patarimų dėl akademinių kvalifikacijų pripažinimo ir 

institucijų, ratifikavusių ratifikuotų šalių, pareigų. Lisabonos konvencija. 

Konvencija galioja daugiau nei 50 šalių, ypač Europoje, Vidurinėje Azijoje, Australijos regionuose, 

nuo Islandijos iki Tagikistano, nuo Norvegijos iki Naujosios Zelandijos. Tai teisinis Europos 

aukštojo mokslo erdvės pagrindas. Kadangi tai yra tarptautinis gydymas y, tai turi įstatymo poveikį. 

Konvencija įpareigoja aukštojo mokslo institucijas laikytis kelių principų, tokių kaip: 

• nediskriminuoti pareiškėjų dėl jų amžiaus, lyties, etninės kilmės, seksualinės orientacijos ar 

pilietybės; 

• atsisakymas pripažinti kvalifikaciją tik tuo atveju, jei iš tikrųjų įrodytas esminis skirtumas tarp 

vietinio ir užsienio pavadinimo; 

• apsvarstyti priežastį, kodėl buvo reikalaujama pripažinimo - jei, pavyzdžiui, tai yra darbui ar 

studijoms; 

• visų rodomų procedūrų tiesioginio ryšio suteikimas ir įrodymas. 

Tai yra bendra sąlyga daugeliui žmonių: pabėgėliai, asmenys be pilietybės, prieglobsčio prašytojai, 

migrantai. Nors tiksli apibrėžtis įvairiose šalyse gali skirtis, atsižvelgiant į skirtingas pasekmes dėl 

vizos, gyvenamosios vietos ir finansinės paramos tinkamumo, yra aiškių gairių dėl galimybės 

naudotis aukštojo mokslo sistema. 
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Pagal Konvencijos VII straipsnį pabėgėliai ir visi žmonės, gyvenantys panašioje situacijoje, kurie 

yra išsilavinę pripažintoje ir (arba) akredituotoje įstaigoje, turi teisę būti vertinami, kai jie kreipiasi 

dėl registracijos studijų metu net jei dėl tinkamų priežasčių jie neturi dokumentų apie jų 

kvalifikaciją. 

Todėl, kaip rasti sprendimą? 

 

Rekomendacijos 

1 žingsnis. Priimkite visas paraiškas, net jei trūksta dokumentų, ir pabandykite atsekti akademinį 

takelį naudodami kitą pareiškėjo pateiktą informaciją „foniniame dokumente“. 

a) Pagrindiniame dokumente turėtų būti: 

Pareiškėjo asmens duomenys: vardas, gimimo data, gimimo vieta ir kt. 

įgytos kvalifikacijos pavadinimas; 

Kvalifikaciją išleidusios institucijos pavadinimas; 

įgytos kvalifikacijos lygis; 

Studijų eigos trukmė; 

Kvalifikacijos gavimo metai; 

Studijų kurso pavadinimas; 

Studijų turinio aprašymas, įskaitant modulius, dalykus / kursus, vertinimą ir darbo krūvį (jei nėra 

transkripto); 

Pareiškėjo pasirašytas tikslumo patvirtinimas. 

b) pareiškėjo pateikti dokumentai ir kiti įrodymai, siekiant paremti ankstesnes deklaracijas 

Patarimas: norėdami parašyti foninį popierių, naudokite diplomo priedėlio pavyzdį. 

Ištrinkite nenaudingas sekcijas. Jei fone dokumentus užpildo pareiškėjas, duokite jam atitinkamas 

instrukcijas. 

c) paprašykite bendro pobūdžio informacijos apie švietimo sistemą, atitinkančią kvalifikaciją, nes 

gali būti naudinga geriau patikrinti paraiškos tikslumą. 

Patarimas: naudokite ankstesnes paraiškas, gautas iš tos pačios institucijos ar to paties studijų kurso, 

kad surinktumėte daugiau informacijos ir patikrintumėte pareiškėjo pateiktos informacijos tikslumą.  

 

2 etapas. Įvertinkite kvalifikaciją pagal pagrindiniame dokumente pateiktą informaciją ir 

apsvarstykite penkis kvalifikacijos elementus: kokybę, lygį, darbo krūvį, mokymosi rezultatus. 

Pasirinkti lankstų požiūrį, kad ne visi reikalingi dokumentai būtų įtraukti į paraišką. Sutelkti dėmesį 

į galutinį pareiškėjo tikslą ir stengtis nustatyti, ar jis / ji turi reikiamų įgūdžių, kad sėkmingai 

įvykdytų savo ateities planus. 

 

3 etapas. Jei įmanoma ir (arba) būtina, vertinime taip pat galėtų būti pateikta kompetencijos 

vertinimo procedūra. Tai priklauso nuo informacijos. 

Pasirinkite tinkamiausią vertinimo metodą pagal galutinį paraiškos tikslą. 

Pavyzdžiui: 

- naudoti esamas priemones, pvz., testą (specifinį priėmimą į bakalauro studijų programas) 

ir, jei įmanoma, pritaikyti šias priemones prie konkrečių aplinkybių; 

- pokalbis su žmonėmis, atsakingais už pripažinimą, ir su vietos įstaigos darbuotojais; 

- užduoti prisiekusius pareiškimus dalyvaujant teisinei institucijai. 
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Vertinant kompetencijas ir įgūdžius svarbu sutelkti dėmesį į bendruosius mokymosi 

rezultatus, reikalingus norint gauti konkrečią studijų programą. 

Užtikrinkite vietos institucijos patvirtinimą ir užtikrinkite švietimo kokybę. 

 

9. Tiesioginė partnerių patirtis, Soc. Coop. Il Sicomoro - Matera – Italija 

 

Socialinės kooperatyvas „Il Sicomoro“, turintis dešimt metų patirtį migrantų integracijos srityje, 

integracijos procedūrų ekspertas. Jie taip pat yra nacionalinio tinklo „SPRAR“ dalis ir, remdamasis 

savo specifiniais tyrimais, nagrinėjo kai kurių pabėgėlių iš Afganistano akademinę kvalifikaciją nuo 

27 iki 32 metų. 

Pabėgėliai išgyveno tokį akademinį kelią: „SULTAN HIGH SCHOOL / LEVEL 4“ EKS, o jų 

išsilavinimo laipsnis buvo: HIGH SCHOOL DIPLOMA / 12-ojo laipsnio kvalifikacijos sertifikatas 

+. 

Visi pabėgėliai turėjo dokumentus, įrodančius jų akademinį kelią, būtent jie turėjo sertifikatą, 

patvirtinantį atliktus egzaminus. 

Pripažinimo tvarką atliko Italijos CIMEA Naric centras. Jie išleido „Užsienio kvalifikacijų 

palyginamumo sertifikatą“, kurį nuo šių metų universitetai gali priimti vietoj vertės deklaracijos 

pagal MIUR direktyvas. Šis sertifikatas yra tik konsultacinis, o universitetai gali jį priimti arba ne. 

 

Kontaktiniai punktai ir pabėgėlių prieiga prie informacijos apie esamas sistemas ir procedūras 

atitinkamoje šalyje 

 

Aktyvios pabėgėlių kvalifikacijos pripažinimo paslaugos 

1. Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija (MAECI) pradėjo teikti 

paslaugas pabėgėliams ir asmenims, turintiems papildomą apsaugą, kreiptis dėl „vertės 

deklaracijos“. 

2. CIMEA, rezervavimo tarnyba užsienio kvalifikacijų sertifikavimui - Kvalifikacijos 

informacinė tarnyba - Užjūrio - leidimas „užsieniečių kvalifikacijų palyginamumo 

sertifikatams“ nemokamai suteikti pabėgėliams, papildomos apsaugos asmenims ir 

kaliniams. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su šiuo el. pašto adresu: 

cis@cimea.it 

3. CIMEA skatino ir aktyvino Nacionalinį pabėgėlių kvalifikacijų vertinimo koordinavimą 

(CNVQR), neformalų aukštojo mokslo administravimo srities ekspertų tinklą, kuris 

sprendžia kvalifikacijų pripažinimą, kad galėtų dalytis vertinimo procedūromis, sunkiais 

atvejais. , informacijos šaltinius ir metodines strategijas pabėgėlių kvalifikacijos įvertinimui, 

netgi tais atvejais, kai trūksta dokumentų arba nėra jokių dokumentų. 

Daugiau informacijos rasite ENIC-NARIC tinklalapyje: http://www.enic-

naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx. 

 

1. Tarptautiniai šaltiniai 

2. Kadangi kai kuriose sistemose nėra daugiakalbių svetainių, kai kurios šalys ir kai kurios 

tarptautinės organizacijos sukūrė sąrašus ir duomenų bazes apie institucijas ir aukštojo 

mokslo sistemas, kad galėtų patikrinti ir suprasti kiekvienos šalies konkrečius elementus. 

3. CIMEA sukūrė universitetinių sistemų duomenų bazę, kuri yra naudinga priemonė gauti 

informaciją apie įvairius užsienio aukštojo mokslo sistemos aspektus visoms toms Italijos 

institucijoms, kurios turi įvertinti užsienio kvalifikacijas. 

4. Žemiau pateikiami dažniausiai naudojami tarptautiniai šaltiniai: 

CIMEA - Banca dati dei sistemi universitari (IT)  

ENIC-NARIC (EN)  

http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-universitari.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-universitari.aspx
http://www.enic-naric.net/
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EU Commission: Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems (EN)  

EACEA - Overview of the Higher Education Systems in the Tempus Partner Countries (EN)  

UNESCO - Portal to Recognised Higher Education Institutions (EN)  

UNESCO - International Bureau of Education (Country Dossiers) (EN)  

IAU - World Higher Education Map (EN)  

ANABIN Database (DE)  

CICIC - Country Education Profiles (EN, FR)  

IQAS Alberta - International Education Guides (EN)  

NAFSA - Online Guide to Education Systems Around the World (EN)  

Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC) - Countries and regions - Study Visits 

(SE, EN)  

EP-NUFFIC - Country modules (EN, NL)  

Organisation de Estados Iberoamericanos - Sistemas Educativos Nacionales (ES)  

WES Canada – Country list (EN)  

 

Pagrindinės internetinės svetainės: 

 

http://www.fondazionecrui.it/seminari/Pagine/Titoli-dei-rifugiati.aspx 

http://www.processodibologna.it/riconoscimento-titoli/ 

http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-numeri-dellasilo 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:it:PDF 

http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf 

http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2014/03/Decreto-legislativo.pdf 

http://www.tuttostranieri.it/forum/index.php?topic=8703.0 

http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/dpr394_1999modificato.pdf 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/ProtezioneInternazionale/Pagine/assistenza-

amministrativa.aspx#7 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0360Normat/index_cf2.htm 

http://en.unesco.org/ 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2260Normat_cf2.htm 

 

Išsamesnei analizei apsilankykte šiuose puslapiuose:  

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm 

http://www.enic-naric.net/italy.aspx 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions/
http://www.ibe.unesco.org/en/where-we-work
http://whed.net/home.php
http://anabin.kmk.org/anabin-datenbank.html
http://www.cicic.ca/853/Assessor/index.canada
http://work.alberta.ca/Immigration/international-education-guides.html
http://www.nafsa.org/Resource_Library_Assets/Publications_Library/Online_Guide_to_Educational_Systems_Around_the_World/
http://norric.org/publications/publications#countries
https://www.epnuffic.nl/en/diploma-recognition/foreign-education-systems
http://www.oei.es/quipu/
http://www.wes.org/ca/wedb/ecountrylist.htm
http://www.fondazionecrui.it/seminari/Pagine/Titoli-dei-rifugiati.aspx
http://www.processodibologna.it/riconoscimento-titoli/
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-numeri-dellasilo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:it:PDF
http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2014/03/Decreto-legislativo.pdf
http://www.tuttostranieri.it/forum/index.php?topic=8703.0
http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/dpr394_1999modificato.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/ProtezioneInternazionale/Pagine/assistenza-amministrativa.aspx#7
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/ProtezioneInternazionale/Pagine/assistenza-amministrativa.aspx#7
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0360Normat/index_cf2.htm
http://en.unesco.org/
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2260Normat_cf2.htm
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
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http://www.comune.modena.it/europedirect/europa-in-diretta-1/vivere-in-italia/riconoscimento-

titoli-di-studio/riconoscimento-titoli-di-studio-stranieri-in-italia 

http://www.esteri.it/mae/it/ 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/siti_csa 

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

http://www.universitaly.it/index.php/maps/ 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-

b222-ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf 

https://www.cun.it/homepage/ 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/settembre/dm-01092016.aspx 

http://attiministeriali.miur.it/media/303091/allegato_dm_662.pdf 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgpromozionesistemapaese/ 

centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it 

http://www.politicheeuropee.it/attivita/19656/riconoscimento-qualifiche-professionali 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:c11065 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0055 

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=22 

http://www.istruzioneformazionelavoro.it/Engine/RAServeFile.php/f/documentazione/19990831_3

94_Dpr.pdf 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/ministe

ri_competenti.aspx 

www.politicheeuropee.it/http://www.istruzione.it/urp/cpia.shtml 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-

dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri 

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_6_agosto_2013_n.97.pdf 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Pagine/PERMESSO-DI-

SOGGIORNO-CE-PER-LUNGO-SOGGIORNANTI.aspx 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01165dl.htm 

http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/ 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/riconoscimento-professioni-area-architettura 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Qualifica-professionale-di-Estetista 

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&

cid=1213582250335&p=1213582250335&pagename=RGNWrapper 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-

esteri 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-al-Turista/Professioni-Turistiche/index.html 

http://www.sportgoverno.it/percorsi/guide-alpine.aspx 

http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx 

https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=Punto+nazionale+di+contatto+sulle+qualifiche&* 

http://www.comune.modena.it/europedirect/europa-in-diretta-1/vivere-in-italia/riconoscimento-titoli-di-studio/riconoscimento-titoli-di-studio-stranieri-in-italia
http://www.comune.modena.it/europedirect/europa-in-diretta-1/vivere-in-italia/riconoscimento-titoli-di-studio/riconoscimento-titoli-di-studio-stranieri-in-italia
http://www.esteri.it/mae/it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/siti_csa
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.universitaly.it/index.php/maps/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-b222-ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-b222-ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf
https://www.cun.it/homepage/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/settembre/dm-01092016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/media/303091/allegato_dm_662.pdf
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgpromozionesistemapaese/
mailto:centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19656/riconoscimento-qualifiche-professionali
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:c11065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0055
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=22
http://www.istruzioneformazionelavoro.it/Engine/RAServeFile.php/f/documentazione/19990831_394_Dpr.pdf
http://www.istruzioneformazionelavoro.it/Engine/RAServeFile.php/f/documentazione/19990831_394_Dpr.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/ministeri_competenti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/ministeri_competenti.aspx
http://www.politicheeuropee.it/
http://www.politicheeuropee.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_6_agosto_2013_n.97.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Pagine/PERMESSO-DI-SOGGIORNO-CE-PER-LUNGO-SOGGIORNANTI.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Pagine/PERMESSO-DI-SOGGIORNO-CE-PER-LUNGO-SOGGIORNANTI.aspx
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01165dl.htm
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/riconoscimento-professioni-area-architettura
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Qualifica-professionale-di-Estetista
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&cid=1213582250335&p=1213582250335&pagename=RGNWrapper
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&cid=1213582250335&p=1213582250335&pagename=RGNWrapper
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-al-Turista/Professioni-Turistiche/index.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-al-Turista/Professioni-Turistiche/index.html
http://www.sportgoverno.it/percorsi/guide-alpine.aspx
http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=Punto+nazionale+di+contatto+sulle+qualifiche&*
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http://www.cimea.it/it/index.aspx 

http://www.cimea.it/it/servizi/convenzione-di-lisbona/convenzione-di-lisbona-1.aspx 

http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

http://cis.cimea.it/estero/ 

http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/ 

http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-

universitari.aspx 

CIMEA - Banca dati dei sistemi universitari (IT)  

ENIC-NARIC (EN)  

EU Commission: Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems (EN)  

EACEA - Overview of the Higher Education Systems in the Tempus Partner Countries (EN)  

UNESCO - Portal to Recognised Higher Education Institutions (EN)  

UNESCO - International Bureau of Education (Country Dossiers) (EN)  

IAU - World Higher Education Map (EN)  

ANABIN Database (DE)  

CICIC - Country Education Profiles (EN, FR)  

IQAS Alberta - International Education Guides (EN)  

NAFSA - Online Guide to Education Systems Around the World (EN)  

Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC) - Countries and regions - Study Visits 

(SE, EN)  

EP-NUFFIC - Country modules (EN, NL)  

Organisation de Estados Iberoamericanos - Sistemas Educativos Nacionales (ES)  

WES Canada – Country list (EN)  

http://www.cimea.it/it/servizi/convenzione-di-lisbona/convenzione-di-lisbona-1.aspx 

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm 

www.istruzionesenzaconfini.it 

http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/il-progetto.aspx 

http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/riconoscimenti.aspx 

https://europass.cedefop.europa.eu/it 

https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97 

http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/riconoscimento-competenze-professionali.aspx 

http://www.enic-naric.net/italy.aspx 

http://www.enic-naric.net/italy.aspx 

http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6 

http://www.enic-naric.net/italy.aspx 

http://www.enic-naric.net/italy.aspx 

http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6 

http://www.eurostudent.it/ 

http://www.eurostudent.eu/ 

http://www.erasmusmundus.it/ 

http://www.cimea.it/it/index.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/convenzione-di-lisbona/convenzione-di-lisbona-1.aspx
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://cis.cimea.it/estero/
http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/
http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-universitari.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-universitari.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-universitari.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-universitari.aspx
http://www.enic-naric.net/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions/
http://www.ibe.unesco.org/en/where-we-work
http://whed.net/home.php
http://anabin.kmk.org/anabin-datenbank.html
http://www.cicic.ca/853/Assessor/index.canada
http://work.alberta.ca/Immigration/international-education-guides.html
http://www.nafsa.org/Resource_Library_Assets/Publications_Library/Online_Guide_to_Educational_Systems_Around_the_World/
http://norric.org/publications/publications#countries
https://www.epnuffic.nl/en/diploma-recognition/foreign-education-systems
http://www.oei.es/quipu/
http://www.wes.org/ca/wedb/ecountrylist.htm
http://www.cimea.it/it/servizi/convenzione-di-lisbona/convenzione-di-lisbona-1.aspx
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
http://www.istruzionesenzaconfini.it/
http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/il-progetto.aspx
http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/riconoscimenti.aspx
https://europass.cedefop.europa.eu/it
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97
http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/riconoscimento-competenze-professionali.aspx
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6
http://www.eurostudent.it/
http://www.eurostudent.eu/
http://www.erasmusmundus.it/
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http://www.ehea.info/cid104454/nqf-correspondents-network.html 

http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1 

http://archive.ehea.info/folder?year_selected=8&issued_by=94&parent_issued_by=14 

http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/ 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento_titoli_studio/titoli

studiorifugiati.html) 

http://www.nokut.no/en/Foreign-education/Other-recognition-systems/Recognition-Procedure-for-

Persons-without-Verifiable-Documentation/ 

http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/34 

http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx 

http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx 

http://ec.europa.eu/education/tools/diplomasupplement_nl.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehea.info/cid104454/nqf-correspondents-network.html
http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1
http://archive.ehea.info/folder?year_selected=8&issued_by=94&parent_issued_by=14
http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento_titoli_studio/titolistudiorifugiati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento_titoli_studio/titolistudiorifugiati.html
http://www.nokut.no/en/Foreign-education/Other-recognition-systems/Recognition-Procedure-for-Persons-without-Verifiable-Documentation/
http://www.nokut.no/en/Foreign-education/Other-recognition-systems/Recognition-Procedure-for-Persons-without-Verifiable-Documentation/
http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/34
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
http://ec.europa.eu/education/tools/diplomasupplement_nl.htm
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2.1.2 Kvalifikacijų pripažinimo sistema Vokietijoje 

Profesijų ir studijų teisinis pagrindas 

Vokietijos vyriausybė reglamentuoja profesijas, kurias ji laiko ypač vertingomis. Siekdama užkirsti 

kelią trečiosioms šalims (pvz., klientams) patirti žalą, vyriausybė reikalauja papildomų 

kvalifikacijos įrodymų iš tų, kurie nori užsiimti reguliuojama profesija. Minėtos profesijos negali 

būti praktikuojamos be valstybės patvirtinimo procedūros arba be oficialaus profesinės 

kvalifikacijos pripažinimo. 

Vokietijoje Reglamentuojamos profesijos apima teismų sistemas arba sveikatos ir švietimo 

sektorius (pvz., advokatą, gydytoją, vaistininką, slaugytoją ar mokytoją). Be to, kai kurioms 

profesijoms taikomos specialios taisyklės, jei esate savarankiškai dirbantis asmuo (pavyzdžiui, 

kepėjas ar kirpėjas). Reguliuojamų profesijų pavyzdžių sąrašas pateikiamas skyriaus pabaigoje. 

Išsamų savarankiškai dirbančių reglamentuojamų profesijų sąrašą galima rasti 

„Handwerksordnung“, amatų kodekso (a.k.a Crafts-Ordinance) priede. Oficialus amatų nutarimo 

vertimas nėra prieinamas, tačiau neoficialus priedėlio vertimas pateikiamas čia: 

https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/ZDH/0725-Berufe_englisch.pdf 

Nereglamentuojamose profesijose formalus kvalifikacijų pripažinimas nebūtinas norint dirbti 

(pavyzdžiui, prekyboje ar IT darbuotojo). Tokiais atvejais galite kreiptis dėl darbo vietų darbo 

rinkoje be jūsų kvalifikacijos įvertinimo. Tačiau patikrinus kvalifikaciją, galima padidinti galimybes 

susirasti darbą, nes darbdaviai galės geriau įvertinti kandidato kvalifikaciją. 

Tiems, turintiems profesinę kvalifikaciją, įgytą už Vokietijos ribų, tai reiškia, kad daugeliu atvejų 

yra naudinga pripažinti jūsų kvalifikaciją. Tačiau kai kuriais atvejais tai yra privaloma. Toms 

reguliuojamoms profesijoms, kuriose nėra savarankiško darbo, dažnai reikia aukštesnio išsilavinimo 

lygio: daugiau nei trečdalis šių darbo vietų reikalauja universitetinio laipsnio. Šių reglamentuojamų 

profesijų atstovams reikalingas universiteto laipsnis: 

- Visi gydytojai, pavyzdžiui: 

o bendrosios praktikos gydytojas 

o Stomatologas 

o chirurgas 

- vaistininkas 

- Teisininkas 

- Architektas 

- Inžinieriai 

o Medicinos inžinierius 

o Laivo inžinierius 

o tilto inžinierius 

- Auditorius 



                                      
 

38 
 

- Mokytojas / profesorius 

o Pradinis (pradinis) mokymas 

o vidurinis (vidurinis) mokymas 

o Aukštasis (universitetinis) mokymas 

Kitai reglamentuojamų profesijų grupei reikalingas ne trumpesnis kaip dvejų metų profesinis 

mokymas. Daugelis jų yra ir medicinos profesijos: 

- slaugytoja 

o Geriatrijos slaugytoja 

o Vaikų slaugytoja 

- Medicinos padėjėjas 

- Akušerė 

- Paramedikas 

- Jaunimo darbuotojai / pedagogai 

- Skrydžio valdovas 

Be to, visos valstybės tarnautojo pareigos yra Reglamentuojamos; šiems darbams reikalingas 

išsilavinimo lygis skiriasi, nors beveik visoms jų reikės profesinio mokymo arba universitetinio 

laipsnio. 

Savarankiškai dirbančių reglamentuojamų profesijų atžvilgiu taisyklės taikomos tik tiems, kurie 

atlieka priežiūros funkcijas (t. y. „Betriebsleiter“) arba įmonės steigėjai (savarankiškai dirbantys 

asmenys). Šie amatų reglamentų pavyzdžiai yra šie: 

- Dailidės 

- Dailininkai  

- Variklinių transporto priemonių technikai 

- Elektrotechnikas 

- Kepėjai 

- Kirpėjai 

- Optikai 

Užsienio kvalifikacijos pripažinimą galima palyginti su reikalavimais, nustatytais šioje profesijoje 

Vokietijoje. Kaip tai veikia tiksliai, aprašyta 5 skyriuje „Profesinių vardų pripažinimo procedūros“. 
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Švietimo ir aukštojo išsilavinimo apžvalga Vokietijoje bei profesinio mokymo galimybės  

Vokietijos mokyklų sistemoje yra daug įvairių mokyklų. Iš esmės nesvarbu, kurią mokyklą jūs 

kažkada pradėjote norėdami pasiekti bet kokį išsilavinimo lygį, nes visada yra galimybė tęsti 

aukštesnės pakopos mokslus. 

Švietimo sistema 

Vokietijoje pagal federalinę sistemą mokyklų sistema yra federalinių valstybių reikalas. Žemiau 

pateikta Vokietijos mokyklų sistemos apžvalga gali skirtis įvairiose federalinėse valstybėse. 

Pradinė mokykla yra pirmoji ir bendra 

mokykla. Ją sudaro 1 klasė - 4 klasė, ir 

jos tikslas - padėti visiems mokiniams 

tobulėti. Pradinės mokyklos 

palengvina žinių įgijimą, inicijuoja 

supratimą ir ugdo interesus. Po 4 metų 

vyksta mokinių perėjimas į vieną iš 

vidurinių mokyklų. Tėvai ir mokytojai 

kartu sprendžia pagal mokinio 

pasiekimus, kuri vidurinė mokykla yra 

tinkama. Trys egzistuojančios 

vidurinės mokyklos yra vidurinė 

mokykla, vidurinė moderni mokykla 

arba gimnazija. 

Vidurinė mokykla suteikia žinių per 

praktiką. Klasės yra orientuotos į 

turinį, susijusį su profesijomis. 

Vidurinę mokyklą sudaro 5–9 arba 5–

10 metai. 

Po 9 metų mokiniai gali baigti vidurinę 

mokyklą, įgydami kvalifikacinį 

diplomą, kuris pripažįsta jus į 10-ąjį 

filialo, turinčio teisę į bendrojo 

vidurinio ugdymo pažymėjimą, 

kvalifikacijos etape atitinkamo lygio 

vidurkį. Taip pat galima patekti į 

profesinį gyvenimą (arba profesinę 

mokyklą, dvigubą profesinį mokymą). 

Po 10 metų mokiniai gali gauti 

vidurinės mokyklos baigimo 

pažymėjimą. Profesinį gyvenimą 

(profesinę mokyklą, dvigubą profesinį 

mokymą) arba tolesnį mokymą galima 

įgyti per technikos kolegiją arba 

gimnaziją (įvadinė klasė). 
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Nuo 2008 m. Viršutinė profesinė mokykla (Berufsoberschule) yra sujungta su technikos kolegija 

(Fachoberschule), į ją įeina 11-asis laipsnis iki 13-ojo laipsnio galmybė patekti į universitetą, jei 

patvirtinama antroji užsienio kalba. 

Be to, Vokietijoje yra techninių mokyklų, pavyzdžiui, technikai, meistrai, komercinės technikos 

mokyklos, namų ūkio ir socialinių paslaugų techninės mokyklos. Techninę mokyklą sudaro nuo 1 

iki 4 metų, kai kuriais atvejais - ne visą darbo dieną, skirtingose švietimo kryptyse. 

Technikos akademija trunka 2–3 mokslo metus ir rengiasi iškeltai profesinei karjerai. Diplomas, 

kurį galite gauti čia, yra baigiamasis valstybinis egzaminas, suteikiantis jums teisę į aukštąjį 

techninį išsilavinimą, praėjus papildomam 

egzaminui.  (https://www.km.bayern.de/download/2520_en2009.pdf 

https://www.km.bayern.de/education-in-bavaria.html) 

 

Aukštojo švietimo sistema 

Vokietijoje yra įvairių tipų aukštojo mokslo institucijos, siūlančios skirtingas kvalifikacijas ir 

karjeros galimybes. Yra universitetai, taikomųjų mokslų universitetai (Fachhochschulen) / 

kolegijos, technikos kolegijos, muzikos ir meno kolegijos, mokytojų rengimo kolegijos, verslo 

vadybos mokyklos. (http://www.bamf.de/LT/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html) 

 

Dvejopo profesinio mokymo programa 

Vienas iš būdų įgyti savo būsimą profesiją Vokietijoje yra dvejopo profesinio mokymo programa. 

Tokios programos suteikia daug galimybių mokytis darbo vietoje ir įgyti darbo patirties. Jos 

paprastai trunka nuo dviejų iki trejų su puse metų ir apima teorinius bei praktinius elementus. 

Mokiniai vieną ar dvi dienas per savaitę arba kelias savaites iš karto praleidžia profesinėje 

mokykloje, vadinamoje „Berufsschule“, kur įgyja teorines žinias, kurių jiems reikės ateityje. Likęs 

laikas bus praleistas įmonėje, kur sužinoma, kaip ji veikia. Šis teorijos ir praktikos derinys suteikia 

pagrindą darbo rinkos pradžiai. Vokietijoje yra apie 350 oficialiai pripažintų mokymo programų. 

Paprastai jos prasideda kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. arba rugsėjo 1 d. Studentai, besimokantys 

pagal profesinio mokymo programą, gauna mėnesinį atlyginimą iš įmonės, kurioje dirba. 

Vidutiniškai stažuotojas uždirba apie 795 eurų, tačiau tai priklauso nuo profesijos ir regiono ir alga 

gali būti mažesnė arba didesnė. Studentai turi teisę gauti ne mažiau kaip 24 darbo dienas arba 

keturias savaites atostogų, tačiau į atostogas galite išeiti tik atostogų metu. 

Klasėse mokoma vokiečių, anglų ir socialinių mokslų. Du trečdaliai klasių sutelkiami į dalykus, 

kurie yra svarbūs jūsų būsimai specialybei. Po pirmosios mokymo programos pusės laikomas 

egzaminas, kad įvertintumėte, ko išmokote mokykloje ir kaip jūs galėjote taikyti šias žinias savo 

įmonėje. Be to, mokymų pabaigoje bus baigiamieji egzaminai, kurie paprastai vyks vokiečių kalba. 

Mokyklos profesinis mokymas 

Mokyklos profesinis mokymas skiriasi nuo dvejopo profesinio mokymo, nes įmonėje praleidžiama 

mažiau laiko. Jūs išmoksite savo būsimos specialybės teoriją ir praktiką mokykloje, vadinamoje 

„Berufsfachschule“ arba „Berufskolleg“. Ši profesinio rengimo forma yra labai paplitusi slaugos, 

dizaino / profesinės pramonės, verslo ir inžinerijos srityse. 

https://www.km.bayern.de/download/2520_en2009.pdf
https://www.km.bayern.de/education-in-bavaria.html
http://www.bamf.de/LT/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html
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Mokyklos profesinis mokymas paprastai trunka nuo vieno iki trejų metų. Jį siūlo valstybinės ir 

privačios mokyklos. Privačios mokyklos dažnai ima mokestį. Priešingai nei dvejopos mokymų 

programos, mokyklinio profesinio mokymo metu jūs negausite darbo užmokesčio. Vienintelė 

išimtis yra sveikatos priežiūra / slauga, kai stažuotojai ilgą laiką dirbs ligoninėse arba slaugos 

namuose. Šie stažuotojai gauna atlyginimą už visą jų mokymo laikotarpį. Pavyzdžiui: kaip stažuotės 

slaugytoja pirmuosius metus uždirbsite 956 eurus per mėnesį, antraisiais - 1 017 eurų, trečiaisiais - 

1 118 eurų. 

Dvejopas profesinis laipsnis 

Dvejopas profesinis laipsnis (ausbildungsintegriertes duales Studium) yra speciali studijų 

programos forma. Ji integruoja studijas aukštojo mokslo institucijoje, pavyzdžiui, universitete arba 

Berufsakademie, ir mokymą įmonėje. Tai reiškia, kad gausite tiek laipsnį, tiek pripažintą profesinę 

kvalifikaciją. Šis integruotas dvigubo laipsnio kursas yra ypač paplitęs verslo ir inžinerijos srityse 

(pvz., verslo studijos, mechaninė inžinerija ar IT). 

Skirtingai nuo įprastų universitetinių studijų programų, dvejopi profesiniai laipsniai visų pirma nėra 

orientuoti į akademines studijas. Be teorijos, kuri mokoma aukštojo mokslo įstaigoje ar 

Berufsakademie, studentai taip pat mokosi darbo vietoje įmonėje. Tai suteikia jiems reikiamą darbo 

patirtį, kuri atveria puikias karjeros galimybes. Be to, studentai gauna darbo užmokestį, kaip ir bet 

kuris kitas stažuotojas, kai jie dirba savo kompanijoje. 

Dvejopo profesinio mokymo programos paprastai trunka nuo trejų iki penkerių metų. Daugeliu 

atvejų profesinė dalis yra ribota iki dvejų metų, kad įsitikintumėte, jog akademinei daliai yra 

pakankamai laiko. Tokio laipsnio kurse galite dalyvauti tik tuo atveju, jei turite reikiamą Vokietijos 

universitetų kvalifikaciją. Pirmasis žingsnis yra kreiptis į įmonę, kuri bus atsakinga už jūsų praktinį 

mokymą. Tada jūs užsiregistruosite į universitetą, su kuriuo bendradarbiauja jūsų įmonė. 

Tęstinis švietimas ir mokymas 

Galima tęsti mokymą, siekiant gauti papildomą kvalifikaciją. Tai gali suteikti galimybę 

specializuotis toliau, tobulinti savo karjerą arba pradėti savo verslą. Kokio tipo tęstinis mokymas 

yra tinkamas studentui, priklauso nuo pramonės ir profesijos, kurioje jis dirba. 

Amatai 

Pabaigus amatininkų mokslus, galima tapti meistru. Tai lems vokišką Meister pavadinimą, kuris yra 

oficialiai pripažinta kvalifikacija. Be to, kaip „Meister“, jūs galėsite patys užsiimti stažuotojais. 

Inžinerija 

Žmonės, dirbantys statybos ar mechanikos inžinerijoje, gali tęsti mokymą, kad taptų sertifikuotu 

inžinieriumi (staatlich geprüfter Techniker). Nuolatinis mokymas trunka ne mažiau kaip dvejus 

metus ir apima aukštųjų profesinių mokyklų (vadinamos Fachschule) klases. Mokymo pabaiga - 

valstybinis egzaminas. Jei tęsiate tęstinį mokymą, kad taptumėte meistru ar sertifikuotu 

inžinieriumi, jūs galite gauti finansinę paramą „Meister-BAföG“ forma. (Federalinė ekonomikos ir 
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energetikos ministerija: http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-in 

germany/PDF/MIIG_Ratgeber_Ausbildung_en_150407.pdf) 

Profesijų ir studijų pavadinimų reglamentavimo administracinė struktūra 

Apskritai švietimo sistemą, taip pat visas mokymo programas reglamentuoja valstybės ir 

federaliniai įstatymai. Valstybės įstatymai suteikia teisinę bazę, kurioje valstybės gali veikti. Šie 

įstatymai yra valstybės įstatymai, kuriuose yra bendrojo lavinimo politika, t. y. kiekvieno tėvo teisė 

nuspręsti, kurias religijos klases vaikai lanko. Šie valstybės įstatymai taip pat apima universitetų ir 

kitų švietimo įstaigų užduotis. 

• Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

• Hochschulrahmengesetz (HRG) 

• „Bundesausbildungsförderungsgesetz“ (BAföG) 

• Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (ABFG) 

• „Handwerksordnung“ („HwO“) 

• Sozialgesetzbuch III (SGB III) 

• Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) 

• Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 

• „Bundespersonalvertretungsgesetz“ („B PersVG“) 

• Ethik-Rat-Gesetz (EthRG) 

Be to, Artikel 30 (Grundgesetz) federalinės sritys turi kultūrinį suverenitetą. Štai kodėl federalinės 

sritys yra atsakingos už švietimo sistemos administravimą, organizavimą ir teisės aktus. Dėl šios 

priežasties gali būti įvairių teisinių studijų programų ir profesijų pripažinimo sistemų. Vadinasi, 

profesijų ir studijų pavadinimų reglamentavimo administracinė struktūra kiekvienoje federalinėje 

valstybėje gali skirtis. Pavyzdžiui, mokytojas, baigęs studijas vienoje federalinėje valstybėje, gali 

nesugebėti mokyti kitoje federalinėje valstybėje. 

Pripažinimo įstatymas apima Profesinių kvalifikacijų vertinimo įstatymą 

(Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz - BQFG), už kurį atsako BMBF, taip pat nuostatas dėl 

profesinių kvalifikacijų pripažinimo apie 60 federalinių įstatymų ir reglamentų, reglamentuojančių 

profesijas, pvz., Sveikatos priežiūros profesijas (gydytojų kodeksas). Slaugos įstatymas ir meistrai 

(amatų įstatymas). 

Federalinės sritys taip pat priėmė savo teisės aktus, susijusius su profesijomis, už kurias jie yra 

atsakingi (pvz., mokytojai, inžinieriai, architektai, socialinių paslaugų profesijos). Visi valstybės 

teisės aktai dėl pripažinimo įsigaliojo 2014 m. liepos 1 d. siekiant užtikrinti standartizuotą 

nacionalinę tvarką asmenims, turintiems užsienio kvalifikaciją, bus dedamos papildomos pastangos, 

http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-in
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kad pripažinimo procedūra būtų suteikta asmenims, turintiems trečiųjų šalių kvalifikaciją visose 

profesijose - ypač trūksta profesijų, pvz., mokytojų ir inžinierių. (Švietimo ir mokslo ministerija 

https://www.bmbf.de/en/recognition-of-foreign-professional-qualifications-1413.html) 

Be to, už skirtingus sertifikatus atsakingos įvairios institucijos, t. y. visų amatų profesijų 

pavaduotojai kiekvienos federalinės sritys amatų rūmai yra atsakingi už atitikties Vokietijos 

profesijų pavadinimams tikrinimą. Už mokyklų atestatų pripažinimą atsakinga kiekvienos 

federalinės sritys švietimo ir kultūros ministerija. Medicinos įstaigos yra atsakingos už medicininio 

švietimo pripažinimą. Taigi tai priklauso nuo to, kokioje federalinėje valstybėje norite lankyti 

mokyklą ar mokymo programą, ar norite užsiimti savo profesija. Pagal šią profesiją tai priklauso 

nuo to, kas yra atsakingas už profesijos pavadinimų pripažinimą. Išsiaiškinti, kuri institucija yra 

atsakinga už jūsų profesinio vardo ar mokyklos pažymėjimų pripažinimą į mokymo programą, 

Švietimo ministerija sukūrė interneto priemonę įvairiomis kalbomis: https://www.anerkennung-in-

deutschland.de/tools / berater / lt / 

Jums tereikia įvesti profesiją ir, jei ieškote leidimo dirbti arba patekti į mokymo programas ir kur 

esate, ir interneto svetainėje bus pateikta informacija apie atsakingą instituciją ir jos kontaktiniai 

duomenys. 

Saugomi profesiniai pavadinimai ir pripažinimo nuostatos 

Pirmajame skyriuje jau paaiškinta, kad Vokietija turi daug saugomų profesinių pavadinimų. Būtų 

lengviau išvardyti neapsaugotas profesijas. Ši sudėtinga sistema atsispindi saugomų profesinių 

pavadinimų pripažinimo nuostatose. Tolesniame skyriuje aprašomos pripažinimo nuostatos ir su 

jais susiję profesinių pavadinimų pripažinimo reikalavimai. 

Reikalavimai ES, Lichtenšteino, Islandijos, Norvegijos ar Šveicarijos piliečiams 

ES, Lichtenšteino, Islandijos, Norvegijos ar Šveicarijos piliečiai bet kuriuo metu kviečiami pradėti 

profesinį mokymą Vokietijoje. Jiems nereikia vizos atvykti į Vokietiją ar pradėti profesinio 

mokymo programą. Jei jie norėtų gyventi Vokietijoje, jie turi užsiregistruoti (vadinamas 

Einwohnermeldeamt arba Bürgeramt). 

Reikalavimai kitų šalių piliečiams 

Kitų šalių piliečiai bet kuriuo metu gali pradėti profesinį mokymą Vokietijoje. Norint tai padaryti, 

jiems reikės vizos, kurią jie gali kreiptis į Vokietijos ambasadą savo šalyje. Norint gauti vizą, jie 

turi atitikti šiuos kriterijus: 

- Jis arba ji yra įsteigusi profesinio mokymo vietą su Vokietijos įmone. 

- Vokietijos federalinė užimtumo agentūra patvirtino savo profesinį mokymą, nes nėra Vokietijos 

kandidatų ar kandidatų iš privilegijuotos šalies (pvz., ES šalies) atitinkamoms pareigoms. Ši 

nuostata netaikoma kandidatams, turintiems mokyklos baigimo pažymėjimą iš Vokietijos mokyklos 

užsienyje. Be to, darbo sąlygos neturi skirtis nuo Vokietijos darbuotojų. 
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- Prašyme išduoti vizą turi būti įrodymas, kad asmenys turi galimybę mokėti už savo gyvenimą, 

nesvarbu, ar asmuo vykdo dvejopą ar mokyklinį mokymą. Tai ypač svarbu pradedant mokyklų 

mokymo programą, nes dauguma programų yra nemokamos. Visi dokumentai, reikalingi prašant 

vizos ir papildoma informacija gali būti surinkta Vokietijos atstovybėje bet kurioje šalyje. 

Studentams leidžiama dirbti iki dešimties valandų per savaitę darbe, nesusijusiame su profesiniu 

mokymu, pavyzdžiui, dirbant restorane, mokant kaip mechatronikos inžinierius. 

Reikalavimai pabėgėliams 

Galimybė patekti į darbo rinką priklauso nuo pabėgėlio teisinio statuso. Tik pripažinti pabėgėliai, 

turintys leidimą apsigyventi (tiek laikinai, tiek nuolat), turi neribotą priėjimą prie darbo rinkos. 

Visiems pabėgėliams, kurie vis dar yra prieglobsčio procese, ir atmetamiems prieglobsčio 

prašytojams taikomos specialios taisyklės, visiškai nesusijusios su jų turima kvalifikacija ir šių 

kvalifikacijų pripažinimu. Šie specialūs nuostatai taikomi reguliuojamam, nereguliuojamam ir 

savarankiškai dirbančiam asmeniui. Per pirmuosius tris mėnesius po atvykimo į Vokietiją 

pabėgėliams yra visiškai uždrausta integruotis darbo rinkoje. Trijų mėnesių laikotarpis gali būti 

pratęstas ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, reikalaujant, kad pabėgėlis gyventų 

Federalinės migracijos ir pabėgėlių tarnybos valdomoje priėmimo įstaigoje. Prieglobsčio prašytojai 

iš saugių kilmės šalių (sąrašas šalių, kurios šiuo metu laikomos saugiomis kilmės šalimis 

Vokietijoje, yra baigtos šio skyriaus pabaigoje) draudžiama dirbti visą jų prieglobsčio suteikimo 

procesą.  

Likę prieglobstį turintys pabėgėliai arba tie, kurie buvo atmesti, bet dar nebuvo išsiųsti, gali pradėti 

dirbti su atitinkamu leidimu. Šis leidimas išduodamas vietinėje Imigracijos tarnyboje (a.k.a. 

užsieniečių tarnybos tarnyboje „Ausländerbehörde“ vokiečių kalba), kuri prašo leidimo iš 

Federalinės užimtumo agentūros. Darbo ieškantis asmuo neprivalo gauti darbo agentūrų leidimo. 

Užimtumo agentūros leidimas pradėti darbą taip pat žinomas kaip prioritetinė peržiūra. Čia 

nagrinėjami trys kriterijai: 

• užimtumo poveikis darbo rinkai; 

• ar yra prieinami prioritetiniai pareiškėjai, 

• konkrečios darbo sąlygas 

2016 m. rugpjūčio mėn. prioritetinė peržiūra buvo laikinai sustabdyta daugiau nei dviem 

trečdaliams Vokietijos, sukuriant rajonų, kur ji vis dar taikoma, pleistrą. Visi šie rajonai yra 

Meklenburgo-Vorpommerno (Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos), Šiaurės Reino Vestfalijos ir 

Bavarijos valstijose (išsamus sąrašas šio skyriaus pabaigoje). 

Be to, yra keletas išimčių, kai Užimtumo agentūros leidimas apskritai nėra būtinas: tai profesinis 

mokymas, stažuotės tolesniam mokymui, savanoriškas darbas ar aukštos kvalifikacijos asmenys, 

pradedantys dirbti. Imigracijos institucija kiekvienu konkrečiu atveju patikrina, ar konkrečiam 

darbui netaikomas leidimas. 
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Kalbant apie agentūrą ir savarankišką darbą, asmenys, turintys leidimą gyventi arba laikinai 

sustabdyti išsiuntimo statusą, gali dirbti laikinaisiais darbuotojais. Tačiau taikomos tos pačios 

taisyklės dėl išankstinio leidimo, t. y. pirmenybės peržiūros. 

Pripažinti pabėgėliai gali užsiimti savarankišku darbu. Asmenys, turintys leidimą gyventi, iš 

principo negali užsiimti savarankišku darbu. Priešingai, asmenys, kurie laikinai sustabdo 

deportacijos statusą, gali užsiimti savarankišku darbu, jei imigracijos institucija jį aiškiai leido. 

Reikalavimai nepilnamečiams pabėgėliams 

Nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos statuso, pabėgėlių vaikai turi tokias pačias teises kaip 

ir visi kiti vaikai Vokietijoje. Pagal JT vaiko teisių konvencijos 28 straipsnį. Birželio 26 d. ES 

priėmimo direktyvos 14 straipsnyje, pabėgėlių vaikai turi teisę į vienodas galimybes naudotis 

švietimo sistema. Todėl nėra specialių reikalavimų nepilnamečiams pabėgėliams patekti į 

Vokietijos švietimo sistemą. Jie turi teisę lankyti mokyklą. (http://www.netzwerk-

kinderrechte.de/en/our-topics/refugee-children.htm) 

Reikalingi sertifikatai 

Kokio tipo mokyklos baigimo pažymėjimas, kurį asmuo turi įsidarbinti Vokietijoje, priklauso nuo 

profesijos ir programos, kurią jis domina. 

Dvejopas profesinis mokymas 

Siekiant pradėti mokymus įmonėje Vokietijoje, mokyklos baigimo pažymėjimas nereikalingas. 

Kiekviena bendrovė savo nuožiūra nusprendžia, kokios kvalifikacijos reikia jų kandidatams. 

Tačiau, jei įmonė turi kelis kandidatus, mokyklos baigimo pažymėjimas, geri rezultatai ir tinkami 

vokiečių kalbos įgūdžiai gali būti raktas į vietą. „BERUFENET“ (vokiečių kalba) galima patikrinti, 

ar pageidaujama profesija priima stažuotojus.  

Mokyklos profesinis mokymas 

Norint, kad Berufsfachschule arba Berufskolleg būtų priimtas į kursą, jis turi būti baigęs bendrojo 

lavinimo mokyklą ir pateikti mokyklos baigimo pažymėjimą iš mokyklos, kuri yra lygiavertė 

gimnazijai ar „Realschule“. Kai kurioms profesinio mokymo programoms taip pat reikia įrodyti, 

kad jau turite tam tikrą darbo patirtį šioje srityje (pvz., per stažuotę). Be to, kai kuriose mokymo 

programose gali būti nustatyti minimalūs amžiaus reikalavimai. Išsamesnę informaciją apie įvairių 

profesinio mokymo programų priėmimo reikalavimus galima rasti BERUFENET (vokiečių kalba). 

Dvejopas profesinis laipsnis 

Tam, kad būtų leista įgyti dvejopą profesinį laipsnį, jungiantį akademines studijas ir mokymą 

įmonėje, reikalinga universiteto priėmimo kvalifikacija. Be to, reikalinga pasirašyta mokymo 

sutartis su įmone. (Federalinė ekonomikos ir energetikos ministerija: http://www.make-it-in-

germany.com/fileadmin/content/make-it-

ingermany/PDF/MIIG_Ratgeber_Ausbildung_en_150407.pdf) 
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Universitetai 

Priklausomai nuo aukštosios mokyklos tipo, stojimo reikalavimas yra Hochschulreife / Abitur 

(bendrojo lavinimo baigimo kvalifikacija, leidžianti studijuoti aukštąjį mokslą, tai yra Abituras) 

arba techninis mokyklos baigimo pažymėjimas (Fachhochschulreife). Užsienio kvalifikacijų atveju 

institucijų tarptautinės akademinės tarnybos („Akademische Auslandsämter“) arba „vienintelės 

pagalbos“ tarnyba nusprendžia, ar sąlygos įvykdytos. Institucijos pačios nusprendžia, kokiu mastu 

kitoje šalyje įgytas kreditas gali būti įskaitytas į studijų kursą Vokietijoje (žr. 4.1.2 skyrių). 

(http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html) 

ES piliečiams ir Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos studentams, norintiems patekti į 

aukštojo mokslo sistemą ir pradėti mokytis Vokietijos universitete, be mokyklos baigimo 

pažymėjimo, taip pat reikalingi vokiečių kalbos įgūdžiai. Jiems nereikia vizos mokytis Vokietijoje. 

Jei kandidatai iš ES nepriklausančių šalių registruojasi Vokietijos universitete, kaip studentai, 

kuriems jie reikalingi, be mokymosi baigimo pažymėjimų, atitinkančių Vokietijos „Hochschulreife“ 

vizą, kurią jie gali kreiptis į Federalinę užsienio reikalų ministeriją. Jei mokyklos baigimo 

pažymėjimas neatitinka Vokietijos „Hochschulreife“ / „Abitur“, prieš kreipiantis į Vokietijos 

universitetą, studentai turi išlaikyti vertinimo testą. Vertinimo testas visada yra specifinis ir yra 

skirtingas taikomųjų mokslų ir kitiems universitetams. Norint pasiruošti vertinimo testui, galite 

užsirašyti į „Studienkolleg“ parengiamąjį kursą, kuris paprastai trunka vienerius metus. 

(https://www.hochschulkompass.de/en/degree-programmes/prerequisites-for-

studying/citizenship.html) 

 

Kalbos reikalavimai 

Tinkami kalbos įgūdžiai, reikalingi universiteto studentams, turi būti patvirtinti kalbos mokėjimo 

testu. Universitete yra konkrečių kalbų mokėjimo įrodymų įvairiose institucijose ir programose (žr. 

toliau): 

- DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber 

(vokiečių kalbos universiteto atvykimo egzaminas tarptautiniams pareiškėjams) 

- TestDaF - Testas Deutsch als Fremdsprache (vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos testas) 

- GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Instituts (Goethe instituto vokiečių kalbos 

diplomas) 

- DSD - Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz II (Švietimo ir kultūros reikalų ministrų 

nuolatinės konferencijos vokiečių kalbos diplomas, II lygis) 

(https://www.hochschulkompass.de/studium/voraussetzungen-fuers-

studium/staatsbuergerschaft.htm) 

 

Profesinių vardų pripažinimo tvarka, taip pat studijų pavadinimai ir leidimų praktikuotis 

(reglamentuojamose) profesijose įgijimo tvarka 

 

Profesinius pavadinimus ir studijų pavadinimus bei kvalifikacijų pripažinimą reglamentuoja tiek 

valstybės, tiek federalinis įstatymas. Federalinis įstatymas, reglamentuojantis užsienio kvalifikacijų 

pripažinimą, vadinamas Profesinių kvalifikacijų vertinimo įstatymu (PQAA, vokiečių kalba: 



                                      
 

47 
 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz - BQFG). Šis įstatymas suteikia pagrindą užsienio 

kvalifikacijos lygiavertiškumui su atitinkama Vokietijos kvalifikacija nustatyti. 

Lygiavertiškumas reiškia, kad užsienio kvalifikacija ir Vokietijos kvalifikacija leidžia dirbti 

panašiose darbo vietose. Lygiavertiškumas neegzistuoja, kai užsienio mokymuose įgyti įgūdžiai ar 

jų trukmė labai skiriasi nuo Vokietijos mokymo. Tačiau tokie reikšmingi skirtumai gali būti 

kompensuojami įrodant papildomą kvalifikaciją ar darbo patirtį. Nuo 2012 m. balandžio 1 d. 

kiekvienas, turintis pripažintą užsienyje įgytą kvalifikaciją, gali išnagrinėti, ar jo kvalifikacija 

atitinka lygiavertę Vokietijos kvalifikaciją. http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/ 

Skirtingus sertifikatus turi pripažinti skirtingos institucijos. Tolesniame skyriuje paaiškinta, kuris 

sertifikatas yra pripažįstamas kieno ir kaip. 

 

Mokyklos nebaigusiųjų kvalifikacijų pripažinimas 

Mokyklos pasiekimų, pripažintų užsienio šalyje, pripažinimas yra orientuotas į mokyklos baigimo 

pažymėjimus. Užsienio mokyklų baigimo pažymėjimai gali būti laikomi lygiaverčiais panašiems 

Vokietijos pažymėjimams tam tikromis sąlygomis. Federalinių valstybių (žemių) pažymėjimų 

pripažinimo tarnybos profesinės veiklos tikslais, pavyzdžiui, profesinio mokymo tikslais, nustato 

lygiavertį Vokietijos vidurinio ugdymo kvalifikaciją žemesniojo ir vidurinio ugdymo pakopose. 

Kompetentingos institucijos yra išvardytos duomenų bazėje. Jei nebaigtas mokymas, asmenų, kurie 

dar nebaigę savo išsilavinimo, kreditai nebus oficialiai pripažinti. Sprendimus dėl mokyklų kreditų, 

kuriuos uždirbo dar nebaigę moksleiviai ir kurie nori pereiti į vokiečių mokyklą, priima atitinkamos 

mokyklos vadovė, konsultuodamasi su atsakinga švietimo institucija, paprastai po to, kai kandidatas 

dalyvauja testuose ir bandomosiose pamokose. (https://www.anerkennung-in-

deutschland.de/html/en/recognition_of_school_qualifications.php) 

 

Aukštojo mokslo pažymėjimų pripažinimas - ZAB ataskaita apie palyginamumą 

Palyginamumo pareiškimas yra oficialus dokumentas, išduotas Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen (Centrinis užsienio švietimo biuras - ZAB), apibūdinantis užsienio aukštojo mokslo 

kvalifikaciją ir jos profesinį bei akademinį naudojimą. ZAB sertifikatas gali palengvinti užsienio 

aukštojo mokslo kvalifikacijų turėtojų patekimą į Vokietijos darbo rinkąPareiškime nurodoma 

Vokietijos kvalifikacija, kuriai jūsų užsienio kvalifikacija yra prilyginama, ir pateikiama 

informacija apie studijų tęsimo galimybes, akademinių laipsnių naudojimo teisinį pagrindą ir 

profesinio pripažinimo tvarką.. Jis gali būti išduodamas ilga ir trumpa versija. Abi versijos bus 

siunčiamos kartu. Trumpas variantas, skirtas naudoti kaip paraiškos dokumentų priedas, ir 

darbdaviui arba įdarbinimo agentūrai pateikiama informacija apie aukštojo mokslo kvalifikacijos 

palyginamumą su vokiečių. Ilgesnę versiją galima naudoti, kai reikalinga išsamesnė informacija. 

Palyginamumo pareiškimai išduodami visame pasaulyje įgytiems aukštojo mokslo lygiams. ZAB 

nepateikia pareiškimų apie neišsamius aukštojo mokslo kursus ar kursus, kurie nėra priskirti 

aukštojo mokslo sričiai. Palyginamumo pareiškimai negali būti išduodami mokyklų pažymėjimams. 

(Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in Bundesrepublik Deutschland 

https://www.kmk.org/kmk/information-in-english/statement-of-comparability-for-fore-higher-

education-qualifications.html) 

Palyginamumo pareiškimas negali būti išduodamas tais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl 

autentiškumo. Kvalifikaciją turi suteikti institucija, pripažinta aukštojo mokslo įstaiga pagal 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/recognition_of_school_qualifications.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/recognition_of_school_qualifications.php
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pagrindinius kriterijus kilmės šalyje. Už laipsnį iš šalių, kuriose kursų akreditavimas yra 

privalomas, baigtas studijų kursas turi būti akredituotas. Bendro laipsnio, kuriame dalyvauja 

Vokietijos aukštoji mokykla, atveju palyginamumo pareiškimas nėra reikalingas, nes jau buvo 

suteiktas Vokietijos laipsnis. Kvalifikacijoms, įgytoms pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

sutartis arba dalyvaujant kelioms aukštojo mokslo institucijoms (žinomos kaip franšizės), visos 

susijusios institucijos turi būti pripažintos arba akredituotos kaip aukštosios mokyklos pagal kilmės 

šalies teisę. Be to, laipsnių kokybė turi atitikti visų dalyvaujančių šalių reikalavimus ir turi atitikti 

šalių aukštojo mokslo reglamentus. 

(Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in Bundesrepublik 

Deutschlandhttps: //www.kmk.org/kmk/information-in-english/statement-of-comparability-for-fore-

higher-education-qualifications/criteria.html) 

Pirmajam palyginamumo pareiškimui 200 EUR bus imamas kaip mokestis ir kitas 100 eurų 

mokestis už papildomų pareiškimų išdavimą, jei norite įvertinti keletą kvalifikacijų. 

Informacinis lapas: http://www.netzwerk-iq-sachsen.de/wp-

content/uploads/M6.6a_ZAB_Englisch.pdf (https://www.kmk.org/themen/anerkennung-

auslaendischer-abschluesse/anerkennung-im -schulbereich.html) 

 

Prašymas pripažinti profesijas 

Jei prašymas dėl pripažinimo buvo atmestas, sprendime turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių 

nepripažįstamas kvalifikacijų lygiavertiškumas, t. y. reikšmingi užsienio ir Vokietijos kvalifikacijos 

skirtumai turi būti dokumentuojami. Be to, jei prašoma pripažinti kvalifikaciją reglamentuojamai 

profesijai, tačiau ji buvo atmesta, sprendime turi būti pateiktas sąrašas priemonių, kuriomis 

pareiškėjas gali pasiekti vienodą kvalifikaciją. Tokios priemonės gali apimti dalyvavimą nagrinėjant 

profesines kompetencijas arba prisitaikymo laikotarpį. 

Paraiška turi būti pateikta kompetentingai valdžios institucijai. Profesinių kvalifikacijų vertinimo 

įstatymas (PQAA) apibrėžia, kuri institucija yra kompetentinga, priklausomai nuo jūsų darbo srities. 

Be to, PQAA išvardija reikalingus dokumentus. Pareiškėjas turi pateikti: 

1) Visų baigtų profesinio / profesinio mokymo, taip pat visų darbo patirties lenteles 

2) tapatybės įrodymus 

3) Baigtų mokymų sertifikatus 

4) Ankstesnių darbo vietų įrodymus 

5) Pareiškimą, patvirtinantį, kad nebuvo pateikta ankstesnė paraiška pripažinti šioje paraiškoje 

nurodytas kvalifikacijas 

Tapatybės įrodymui, taip pat įrodymams apie atliktus mokymus ir atliktus darbus priimami tik 

originalūs dokumentai arba jų oficialiai patvirtintos kopijos. Oficialus kopijos patvirtinimas nurodo, 

kad jis yra identiškas dokumento originalui (jis nepatvirtina originalo dokumento autentiškumo). 

Sertifikuotas kopijas gali išduoti vietinis miestas ar rotušė, taip pat notarai. Valstybinės mokyklos ir 

universitetai gali pateikti patvirtintas jų pačių išduotų dokumentų kopijas. Notaro paslauga bus 

brangesnė nei viešosios įstaigos. Be to, dokumentai turi būti pateikti vokiečių kalba arba su 

oficialiai patvirtintu vertėjo raštu. Dokumento autentiškumo patvirtinimą gali išduoti tik konsulinė 

įstaiga (pvz., Ambasada), atsakinga už rajoną, kuriame buvo išduotas originalus dokumentas. 

Dokumentų legalizavimas gali pagerinti pripažinimo galimybes. Be to, pareiškėjas turi pateikti savo 

ketinimą dirbti toje profesijoje, kuriai jis / ji siekia pripažinti kvalifikacijas. Darbo prašymai 

https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse/anerkennung-im%20-schulbereich.html
https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse/anerkennung-im%20-schulbereich.html
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siunčiami darbdaviams arba savarankiškai dirbančioms profesijoms verslo planas priimami kaip 

įrodymai. 

Papildomos nuostatos dėl darbo kvalifikacijos pripažinimo reglamentuojamoje profesijoje: jei 

profesija taip pat buvo reglamentuojama kilmės šalyje, pareiškėjas turi turėti leidimą dirbti 

reglamentuojamoje profesijoje kilmės šalyje (nebent nebuvo išduotas leidimas kilmės šalyje dėl 

priežasčių, kurios netrukdo suteikti leidimą Vokietijoje). Tokiu atveju turi būti įtrauktas leidimas 

dirbti reguliuojamoje profesijoje kilmės šalyje, t. y. pridedamas prie dokumentų, kuriuos reikia 

pateikti, sąrašo. Kaip minėta, atmestos paraiškos dėl Reglamentuojamos profesijos atveju reikia 

nurodyti priemones, skirtas kompensuoti skirtumus. Šios priemonės gali apimti adaptacijos 

laikotarpį arba kvalifikacijos patikrinimo testą. Jei nėra kitų taisyklių, pareiškėjas gali rinktis vieną 

iš dviejų. 

Anksčiau tik labai nedaug žmonių, atvykusių į Vokietiją su profesine kvalifikacija, galėjo kreiptis 

dėl kvalifikacijos pripažinimo. Pripažinimo įstatymas tai pakeitė ir įveda standartizuotą ir skaidrią 

visų federalinių valstijų reglamentuojamų profesijų tvarką. Daugeliu atvejų lygiavertiškumas yra 

būtina sąlyga norint dirbti savo profesijoje arba pradėti verslą Vokietijoje. Tai ypač pasakytina apie 

„reglamentuojamas profesijas“, pvz., Profesijas, kurioms reikalingas leidimas, gydytojams, 

slaugytojams ar vaistininkams. Pripažinimo aktas pagerina galimybes asmenims, įgijusiems 

profesinę kvalifikaciją užsienyje, praktikuoti savo įgytas profesijas Vokietijoje ir taip užtikrinti, kad 

šie asmenys galėtų būti geriau integruoti į darbo rinką. 

 

IHK FOSA (užsienio kvalifikacijos patvirtinimas) 

IHK FOSA yra Vokietijos pramonės ir prekybos rūmų kompetencijos centras užsienio profesinių 

kvalifikacijų vertinimui ir pripažinimui. IHK FOSA priima prašymus dėl pripažinimo ir išnagrinėja 

juos, siekdama nustatyti, kokiu mastu užsienio kvalifikacijos gali būti laikomos lygiavertėmis 

atitinkamoms Vokietijos kvalifikacijoms. IHK FOSA patalpos yra Niurnberge. (IHK FOSA 

http://www.ihk-fosa.de/en/) 

IHK FOSA yra atsakingas už visus pripažinimo prašymus, susijusius su IHK profesijomis. Tai 

apima 250 dvejopų IHK mokinių profesijų, taip pat daugelį IHK kvalifikacijos kėlimo profesijų. 

Profesijoms, kurios nepatenka į IHK atsakomybės sritį, pareiškėjai turi konsultuotis su atitinkama 

atsakinga institucija. Pavyzdžiui, amatų ar žemės ūkio profesijų atveju tai yra regioniniai amatų ar 

žemės ūkio rūmai. Profesijų sąrašai IHK yra atsakingas už įgūdžių patvirtinimą: 

http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Informationsmaterial/Liste_IHK-Berufe.pdf 

http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Informationsmaterial/Liste_IHK-

Fortbildungsabschluesse.pdfList 

Paraišką gali pateikti visi asmenys, įgiję valstybinę pripažintą užsienio profesinę kvalifikaciją ir 

norintys užsiimti šia profesija Vokietijoje. Asmenys, įgię tik neformalią profesinę kvalifikaciją, pvz. 

kvalifikaciją, įgyta tik per profesinę patirtį, neturi teisės kreiptis. 

Paraiška gali būti pateikta nepriklausomai nuo pilietybės ir gyvenamosios vietos statuso. Paraiškas 

galima pateikti ir užsienyje. Rašytinė ir asmeniškai pasirašyta paraiška turi būti siunčiama IHK 

FOSA, kad būtų patvirtinta užsienio profesinė kvalifikacija. 

Prie paraiškos turi būti pridėti šie dokumentai: 

Mokomųjų kursų ir užimtumo sąrašas (gyvenimo aprašymas) 

Tapatybės įrodymas (asmens tapatybės kortelė arba pasas) 
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Įrodymai apie užsienyje įgytą profesinę kvalifikaciją 

Prireikus: atitinkamos profesinės patirties įrodymai 

Prireikus: kiti kompetencijos įrodymai 

Reikalingus dokumentus galima rasti internete: 

 

Prašymo forma: 

http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-

fosa/Dateien/Antragsformular/IHK_FOSA_Application_Form.pdf 

Pagalba paraiškos formai: 

http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/D ateien / Antragsformular / 

Hilfe_zum_Ausfuellen_des_Antragsformulars.pdf 

Anotacijai reikalingi dokumentai: 

 http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-

fosa/Dateien/Antragsformular/IHK_FOSA_Uebersicht_notwendiger_Unterlagen.pdf 

 

Mokesčiai už paraiškos pateikimą svyruoja nuo 100 EUR iki 600 EUR. Tikrasis mokesčių dydis 

priklauso nuo to, kiek darbas atliekamas vykdant procesą ir gali būti labai skirtingas priklausomai 

nuo profesijos ir šalies. Pareiškėjai turi padengti pačių vertimų ir patvirtintų kopijų išlaidas. 

taikomos ir už papildomas kvalifikacijas, kurios gali būti reikalingos spragoms kompensuoti.  

http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/course-of-the-process/ 

(IHK FOSA http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/submission-an-application/) 

 

Amatų rūmai 

53 skirtingi Vokietijos amatų ir prekybos rūmai yra atsakingi už užsienio profesinio mokymo 

kvalifikacijų pripažinimą amatų prekybos srityje. Federalinėse valstybėse ir regionuose yra 

skirtingų rūmų. Pripažinimo ieškiklis gali rasti  atitinkamą už jūsų bylą atsakingą instituciją: 

Prisijungę: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/ 

Prekybos ir amatų kodeksas 

Vokietijoje kvalifikuotų amatų narystė nėra reguliuojama įmonės dydžiu ar apyvarta, bet įstatymu. 

Prekybos ir amatų kodeksas nustato, kurios profesijos yra amatų sektoriaus dalis. A priede 

išvardijamos visos profesijos, kurių meistro egzaminas yra būtina savarankiško darbo sąlyga. B1 

priede išvardijamos visos kitos kvalifikuotos amatų profesijos, kurioms savanoriškai gali būti 

atliktas meistras. Vadinamieji „kvalifikuoti amatai“ yra išvardyti B2 priede. 

Sąrašą rasite šioje nuorodoje: 

https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/ZDH/0725-Berufe_englisch.pdf 

(ZDH: https://www.zdh.de/en0/trade-and-crafts-code) 

https://www.hwk-muenchen.de/artikel/berufsanerkennungsverfahren-74,0,5658.html 

 

Svarbūs specialistai: įdarbinimo agentūros – Jobcenter (Darbo centras) ir Agentur für Arbeit 

Jobcenter ir Agentur für Arbeit yra dvi Vokietijos valdžios institucijos, teikiančios paslaugas 

federalinei darbo ir socialinių reikalų ministerijai. Šios dvi institucijos yra atsakingos už socialines 

paslaugas ir socialinę gerovę. Tarp šių dviejų pagrindinis skirtumas iš esmės yra finansavimas. 

http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/D
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- Agentur für Arbeit yra atsakingas už bedarbio pašalpas, kurias bendrai finansuoja darbdavių ir 

darbuotojų įnašai pagal Socialinio draudimo kodeksą SGB III. Taigi Agentur für Arbeit paslaugos 

prieinamos tik tiems asmenims, kurie anksčiau dirbo ir prisidėjo prie nedarbo draudimo. Jie taip pat 

padeda žmonėms, ieškantiems darbo. 

- „Jobcenter“ yra atsakingas už pagrindinio socialinio draudimo teikimą žmonėms, kurie negali 

gyventi sau pagal Socialinio draudimo kodeksą SGB II. Šios paslaugos yra finansuojamos iš 

mokesčių. 

- Passau savivaldybė yra atsakinga už pabėgėlius, kurie jokiu būdu nepripažįstami. 

(http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Neustart-in-Deutschland/Neustart-

Asylsuchende/arbeitsmarktzugang-asylbewerber-geduldete.html) 

 

Kritika 

5 skyriuje pateikta informacija yra ne tik tiesiogiai iš teisės aktų tekstų, bet ir iš įvairių 

vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bei institucijų interneto svetainių. Ne kiekvienoje 

svetainėje pateikiama informacija apie pripažinimo procedūras kitomis kalbomis nei vokiečių kalba, 

ir net jei informacija pateikiama anglų kalba, dažniausiai ji nėra tokia išsami, kaip vokiečių kalba. 

Apskritai labai sunku surasti visą šią informaciją net ir mokomiems vokiečių kalbininkams, kurie 

naudojami tyrimams atlikti. Be to, praktinė patirtis lemia tai, kad teorinis kvalifikacijų ir 

pavadinimų pripažinimo procedūrų būdas yra praktiškai sudėtingesnis nei aprašytas ir susijęs su 

didelėmis laiko ir išlaidų sąnaudomis. Be to, dauguma svetainių nurodo telefonų numerius, kad 

galėtų susitarti dėl asmeninio susitikimo, kur galite gauti išsamią informaciją apie jus, konkrečią 

kvalifikaciją ir pripažinimo aktą. Neįmanoma gauti bendros informacijos apie tai, kokios 

kvalifikacijos gali būti lengvai atpažįstamos ir kurios ne. 

 

Toliau esančiame skyriuje pateikiamos nuomos proceso savybės ir jos kriterijai bei reikalavimai. 

Vienas svarbiausių būdų įdarbinant darbuotojus yra pagal darbo skelbimus. Yra įvairių galimybių 

skelbti skelbimą, pvz. dienraštis, žurnalai, studentų žurnalai ir informaciniai lankstinukai. Taip pat 

galima skelbti darbo skelbimą internete. Todėl Vokietijoje dažniausiai naudojami internetiniai 

portalai, pvz., „StepStone“, „Indeed“ ir „Stellenanzeigen.de“, taip pat įmonės interneto svetainės ar 

socialinės žiniasklaidos platformos, pvz., „Facebook“, „linkedin“ ar „xing“. Skelbimų spausdinimų 

žiniasklaidoje sumažėjo, o internetinėse platformose - padaugėjo. Norint pasiekti konkrečią tikslinę 

grupę jūsų skelbimui, spausdinimo žiniasklaida vis dar svarbi kai kuriuose sektoriuose. Apklausa iš 

žmogiškųjų išteklių informacinių sistemų centro (CHRIS) duomenimis, apklausus 1000 didelių ir 

vidutinių įmonių, patvirtinta, kad internetinė reklama tapo svarbesnė. Daugeliu atvejų laisvos darbo 

vietos skelbiamos atitinkamos bendrovės interneto svetainėje. Keturi iš dešimties darbuotojų 

atkreipė dėmesį į laisvas darbo vietas publikuojamas internete. Darbuotojų samdymas per socialinės 

žiniasklaidos platformas vis dar yra palyginti mažas. Kita „Eurocom Worldwide“ apklausa parodė, 

kad 40% apklaustųjų įmonių naudoja socialinės žiniasklaidos platformas, kad atliktų pareiškėjų 

foninius patikrinimus (Lindner-Lohman et al. 2016: 57-60). 

Kitas bendras darbuotojų įdarbinimo būdas Vokietijoje yra įdarbinimo agentūros, pvz. laikinojo 

įdarbinimo įmonės, Agentur für Arbeit (žr. 5.5 skyrių). Universitetų absolventų ir stažuotojų 

įdarbinimui įprasta naudoti karjeros muges, kuriose įmonės ir mokyklos eksponuoja savo 

programas ir darbo galimybes. 
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Atrenkant konkrečius darbo rinkos dalyvius, taikomi atitinkami kriterijai, susiję su oficialiąja 

kvalifikacija, darbo rinkos patirtimi, neformaliais įgūdžiais ir nespecializuotais įgūdžiais. 

 

a. Formalios kvalifikacijos (išsilavinimo lygis) 

Formalios kvalifikacijos apskritai yra sertifikuoti ir standartizuoti mokymai, tarsi mokyklos 

ataskaitos, gebėjimų įrodymai ir tolesnio mokymo pažymėjimai. Be šių pažymėjimų beveik 

neįmanoma rasti darbo vietos, kuriai reikia specialių kvalifikacijų (Lindner-Lohman et al. 2016: 

20f). 

b. Darbo rinkos patirtis 

Darbo rinkos patirtį patvirtina darbdavio rekomendacijos. Įprasta, kad darbdavys parašo tekstą apie 

užduotis ir kaip jas darbuotojas atliko. Pramonės kodekso Gewerbeordnung (GewO) 109 punkte 

nustatomos darbdavių rekomendacijų taisyklės. Tai, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę gauti 

darbdavio rekomendaciją, nurodo, kad minimalus turinys atitinka darbo trukmę ir tipą (paprasta 

darbdavio rekomendacija). Darbuotojas taip pat gali prašyti daugiau informacijos apie veiklą ir 

elgesį (kvalifikuota darbdavio rekomendacija). Jį taip pat turi pasirašyti darbdavys ir jis negali būti 

pateikiamas tik elektroniniu formatu. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kokiems darbdaviams, 

pavyzdžiui, stažuotojams, visą darbo dieną dirbantiems ir ne visą darbo dieną dirbantiems 

darbdaviams arba stažuotojams. 

c. Neformalūs įgūdžiai (pvz., Kalbos mokėjimas, našumas…) 

Neformalūs įgūdžiai yra visi įgūdžiai, kuriuos įgijo asmuo, kuris nėra sertifikuoto mokymo kurso, 

kuris yra oficialios švietimo sistemos dalis (žr. 2 skyrių), dalis, bet kitomis mokymosi formomis. 

Gali būti, kad žmogus, pavyzdžiui, išmoko kalbėti kita kalba ar kaip naudotis kompiuterinėmis 

programomis savarankiškai. Svarbu paminėti šiuos neoficialius įgūdžius paraiškoje. 

d. Nespecializuoti įgūdžiai 

Taip pat svarbu, kad darbdaviai ir potencialūs darbuotojai turėtų nespecializuotus įgūdžius, tokius 

kaip punktualumas ir gebėjimas dirbti komandoje. Nors terminas „nespecializuoti įgūdžiai“ yra 

plačiai žinomas ir dažnai naudojamas, terminas yra prieštaringas. Trūksta teorijų ir empirinių faktų, 

susijusių su nespecializuotais įgūdžiais, jų apibrėžimu ir poveikiu. Nors labiausiai įdarbinimo 

skelbimuose išreiškiamas tam tikrų nespecializuotų įgūdžių poreikis (Lindner-Lohman et al 2016: 

8,30). Specifiniai įgūdžiai, kaip socialinė kompetencija ir individualios stiprybės, yra svarbūs 

sėkmingai darbo rinkai ir individualiam karjeros vystymuisi (Lindner-Lohman et al. 2016: 7). Tam, 

kad darbuotojai tikisi ne tik sekti, bet ir prisiimti atsakomybę bei savarankiškai dirbti, reikia 

asmeninių gebėjimų, lemiančių konkrečios darbo vietos vykdymą (Lindner-Lohman ir kt., 2016: 

10). Nuolat kintanti darbo aplinka reikalauja lankstumo ir stabilių gebėjimų, kurie gali būti taikomi 

įvairiose darbo vietose ir situacijose, taigi nespecializuoti įgūdžiai yra nurodomi kaip pagrindinės 

kvalifikacijos (Lindner-Lohman et al. 2016: 30). 

Yra skirtingų nespecializuotų įgūdžių kategorijų. Pirmoji kategorija yra metodologinė 

kompetencija, kuri yra pagrindinė savarankiško veikimo ir mokymosi priemonė, taip pat gebėjimas 

kūrybingai spręsti problemas. 

Socialinės kompetencijos daugiausia yra komunikacinė jėga, komandinio darbo gebėjimai, 

lyderystės kokybė ir gebėjimas prisitaikyti. Kita nespecializuotų įgūdžių kategorija yra savęs 

kompetencija, dar vadinama „asmeninėmis savybėmis“. Asmeninės savybės apibrėžia, kiek stiprūs 

darbuotojo įsipareigojimas ir motyvacija yra, ar jis yra pajėgus. Asmeninės savybės taip pat parodo, 
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jei kas nors yra aktyvus ir imasi iniciatyvų ir gali priimti sprendimus (Lindner-Lohmann et al 2016: 

32ff). 

Taigi informacija apie pomėgius, pvz., socialinį įsitraukimą, gali būti naudinga norint atskleisti 

nespecializuotų įgūdžių požymius (Lindner-Lohman et al 2016: 21). Praktiškai nespecializuoti 

įgūdžiai yra lemiamas veiksnys, lemiantis sėkmę darbo rinkoje ir karjeros galimybes. Priklausomai 

nuo įvairių profesijų ir pozicijų įmonėje, reikalingi įvairūs nespecializuoti įgūdžiai. Pavyzdžiui, 

profesijoje, kurioje bendraujama su žmonėmis, reikia stiprių bendravimo įgūdžių ir ekstraversijos. 

Didesnėms Vokietijos įmonėms ypač aktualu lankstumas, kūrybiškumas ir asmeninė iniciatyva. 

Tradiciniai savarankiški gebėjimai, patikimumas ir motyvacija vis dar yra svarbiausi nespecializuoti 

įgūdžiai tarp darbdavių. Tai laikui bėgant nepasikeitė (Lindner-Lohman et al. 2016: 48ff). Apskritai 

nespecializuoti įgūdžiai tampa svarbesni ne tik darbo rinkoje, bet ir švietimo politikoje, 

profesiniame mokyme ir tolesniuose mokymuose (Lindner-Lohman et al. 2016: 32). Lindner-

Lohmann D., Lohmann, F., Schirmer U. 2016: Personalmanagement. 3.Auflage. „Springer Verlag 

Berlin Heidelberg“. 

 

Esami reglamentai ir galimybės neformaliems įgūdžiams ir kompetencijoms bei darbo 

patirties pripažinimui 

Neformalūs įgūdžiai ir mokymasis vyksta ne švietimo įstaigose ir gali būti turtingas žmogiškojo 

kapitalo šaltinis. Šių neformalių įgūdžių pripažinimas yra svarbus. Tai gali leisti žmonėms dalyvauti 

formaliajame švietime greičiau ir efektyviau, be reikalavimo dalyvauti kursuose, kurių turinį jie jau 

žino. Neformalių įgūdžių pripažinimo nauda yra labai įvairi. Ekonominė nauda yra žmogiškasis 

kapitalas, kurį galima naudoti produktyviau, pripažįstant neformalius įgūdžius. Mokymosi visą 

gyvenimą pripažinimas ir galimybė žmonėms plėtoti karjerą taip pat yra švietimo nauda. Be to, 

neformalių įgūdžių pripažinimas pagerina lygybę ir stiprina galimybes gauti tolesnį išsilavinimą ir 

įsitvirtinti darbo rinkoje, nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, pavyzdžiui, pabėgėliams ir 

migrantams. Psichologinė nauda asmenims yra suvokti savo gebėjimus ir patvirtinti jų vertę. 

 

Neoficialių įgūdžių pripažinimas tai asmens žinių ar dokumentacijos nustatymas. Tai taip pat apima 

patvirtinimą, kad asmuo atitinka tam tikrus reikalavimus ar standartus, ir pripažintą sertifikavimą ar 

kvalifikaciją. Žinoma, neformalių įgūdžių ir kompetencijos pripažinimas yra visiškai įvykdytas, jei 

visuomenė pripažįsta, kad sertifikavimas ar kvalifikacija yra tinkama ir patikima. (OECDa 2010: 1) 

http://www.oecd.org/edu/innovation-education/44870953.pdf 

 

Vokietijoje neformalus ir savaiminis mokymasis yra neatskiriama švietimo sistemos ir visų pirma 

dvejoposos sistemos dalis. Geriausias įrodymas yra tai, kad visas tęstinis mokymas ir visas 

suaugusiųjų mokymas yra klasifikuojamas kaip neformalus mokymasis. 

Tačiau vis dar nėra tikslių požymių, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų 

pripažinimo procedūra tampa oficialia. Be to, daugelis veiksmų ir sprendimų priklauso federalinėms 

valstijoms.  

 

Išorinis tyrimas 

Visų pirma, egzistuoja „Externenprüfung“ arba išorinis studentų egzaminas profesinės praktikos 

pabaigoje, apimantis pakaitinį darbą ir mokymą. Kandidatai, priimami remiantis neformaliu ir 
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savaiminio mokymosi rezultatais. „Berufsbildungsgesetz“ (BBiG) §45 leidžia žmonėms, kurie dirbo 

1,5 karto ilgiau už profesijos mokymą, dalyvauti egzaminuose, nedalyvaujant klasėse. 

Nuo 1972 m. buvo galima gauti profesinę kvalifikaciją reabilitacijos kursų dėka. Kandidatai turi 

atlikti pradžios testą ir būtina, kad jie būtų jau baigę ankstesnį profesinį mokymą. Galima atsižvelgti 

į jų tikslią kvalifikaciją ir darbo laiką. Šį požiūrį plačiai patvirtino Federalinė užimtumo agentūra. 

Moterys labai rėmėsi šia sistema, tačiau jų skaičius mažėjo. Sėkmės rodiklis yra gana didelis (nuo 

2000 m. - 80–90%). 

Galiausiai, pripažinimas leido kai kuriems besimokantiesiems įgyti profesinį išsilavinimą 

Vokietijoje vėl pripažinimas gali suteikti galimybę gauti aukštąjį išsilavinimą. Yra keletas 

galimybių. Vokietija yra šalis, neturinti aiškios teisinės sistemos šių rezultatų pripažinimui. Čia 

tarptautinės priemonės, pvz., EKS, domisi pripažinimu. Nors trūksta vienodos teisinės sistemos 

(OECDb 2010: 40) 

Toliau kreipiantis į pripažinimo srities specialistus, Vokietijos organizacijos, taip sakydamos, išrado 

naują mentoriaus vadovo profesiją. Suinteresuotų asmenų vaidmuo yra tarp informavimo ir 

vertinimo. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra „ProfilPASS“ sistemos mentoriai (OECDb 2010: 51), kurie 

bus aprašyti kitame skyriuje. 

OECDa 2010: Neformaliojo ir savaiminio mokymosi rodiklių pripažinimas politikos kūrimui. 

http://www.oecd.org/edu/innovation-education/44870953.pdf 

OECDb 2010: neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas: šalių praktika. 

http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/44600408.pdf 

 

Nacionalinė praktika, susijusi su kitomis profesinės kvalifikacijos pripažinimo formomis 

(pvz., rekomendacijos, įgūdžiai) 

Yra įvairių kompetencijos centrų, kurie bendradarbiauja su kitomis institucijomis, pvz., 

mokyklomis ar mokslinių tyrimų institutais, kad įvertintų migrantų ir pabėgėlių kompetencijas ir 

įgūdžius įvairiomis priemonėmis, kaip alternatyvą įprastoms pripažinimo procedūroms. Pagrindiniai 

operatoriai yra MigraNet, KUMULUS-PLUS, INBEZ, NOBI ir integra.net. Tolesniame skyriuje 

nurodoma, kas yra šie operatoriai ir kaip jie veikia kaip migrantų ir pabėgėlių vertinimo centrai. 

 

Tinklas IG - integracija per kvalifikaciją 

Nuo 2005 m. tinklas „Integracija per kvalifikaciją (IQ)“ siekia gerinti migracijos aplinkoje 

dirbančių žmonių užimtumo galimybes. 2015–2018 m. etape tinklas papildomai skiria dėmesį 

kompensacinėms priemonėms, susijusioms su pripažinimu. Pagrindinis tikslas yra tai, kad už 

Vokietijos ribų įgyta profesinė kvalifikacija būtų pripažinta tinkama įsidarbinimui ir atitinkanti 

konkretų išsilavinimo lygį. 

16 regioninių tinklų (vienas kiekvienam federalinės ar federalinės sritys) uždavinys yra įgyvendinti 

programą regioniniu lygmeniu. Kiekvieną iš jų valdo regioninis koordinatorius, kuris apima daugelį 

vietoje vykdomų projektų. Jie siūlo konsultacijas kredencialų pripažinimui ir įgūdžių tobulinimui, 

taip pat įgyvendina būtinus mokymus, kad būtų visiškai pripažįstamos užsienio kvalifikacijos. Be 

to, jie teikia informaciją, konsultacijas ir mokymus darbo rinkos suinteresuotiesiems subjektams, 

siekdami didinti informuotumą apie konkrečius migrantų susirūpinimą keliančius klausimus ir 

skleisti specializuotas žinias. 
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Be regioninių tinklų, federaliniu lygmeniu yra penki kompetencijos centrai, skirti konkrečioms 

migrantų problemoms spręsti. Jie teikia ekspertų konsultacijas ir pagalbą regioniniams tinklams. Šie 

centrai rengia mokymo programas, priemones ir politikos rekomendacijas migrantų integracijai į 

darbo rinką. Be to, kompetencijos centrai yra atsakingi už specializuotų patarimų teikimą politikos, 

verslo ir viešojo administravimo sprendimų priėmėjams. Tai gali būti nuo kokybės standartų kūrimo 

ir mokymosi medžiagos iki mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos. 

 

Programą finansuoja Federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija (BMAS) ir Europos socialinis 

fondas (ESF). Strateginiai partneriai įgyvendinant programą yra Federalinė švietimo ir mokslinių 

tyrimų ministerija (BMBF) ir Federalinė užimtumo agentūra (BA). 

  

 Akronimai 

  BMAS ⇒ Federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija 

  BMBF ⇒ Federalinė švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija 

  BA ⇒ Federalinė užimtumo agentūra 

  BAMF ⇒ Federalinis migracijos ir pabėgėlių biuras 

  BIBB ⇒ Federalinis profesinio mokymo institutas 

Bendradarbiavimo tinklo struktūra IQ 

 

Bavarijos bendruomenė - MigraNet -  migranet.org 

„MigraNet“ yra vienas iš 16 regioninių tinklų (Bundesland Bavarija), jungiantis institucijas, 

organizacijas ir įmones bei asociacijas, veikiančias migracijos srityje, siekiant pagerinti migrantų 

integraciją į darbo rinką, ypač Bavarijoje. Organizacija, įgyvendinanti šį tikslą, yra tür-an-tür 

(www.tuerantuer.de). 

 

http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/_processed_/csm_Organigramm_FP_en_56bf2e7337.png
http://www.tuerantuer.de/
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Kontaktai ir prieiga prie informacijos apie esamas sistemas ir procedūras atitinkamoje šalyje 

pabėgėliams 

 

Organizacija Kontaktai Darbo sritis 

Fedaralinė 

įdarbinimo 

agentūra 

Pagrindinė būstinė: 

Bundesagentur für Arbeit 

Regensburger Straße 104 

90478 Nürnberg 

Kontaktai regionuose: 

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-

uns/ansprechpartner 

Konsultacijos 

Darbo skelbimų lenta 

Informacija apie kvalifikacijos 

pripažinimą 

Pvz.: 

www.arbeitsagentur.de/positivlist

e. 

Federalinis 

profesinio 

mokymo 

institutas 

pagrindinė būstinė: 

Robert-Schuman-Platz 3 

53175 Bonn 

Tel.: +49 (0)2281070 

E-mail:  

zentrale@bibb.de 

Interneto svetainė: 

https://www.bibb.de/en/index.php 

 

Pripažinimo procedūra 

Užsienio profesinės kvalifikacijos 

pripažinimas 

Akademinių / mokyklinių 

kvalifikacijų pripažinimas 

Teisiniai klausimai 

Galimybės patekti į darbo rinką 

Federalinė 

švietimo ir 

tyrimų 

ministerija 

adresas: 

Heinemannstraße 2 

53175 Bonn 

Tel.: +49 (0)2289957-0 

El. paštas: 

information@bmbf.bund.de 

Interneto svetainė:  

https://www.bmbf.de/en/index.html 

Vokietijos profesinio mokymo 

sistema 

Užsienio profesinės kvalifikacijos 

pripažinimas 

Bayerisches 

Staatsminis-

terium für 

Bildung und 

Kultus, 

Wissenschaft 

und Kunst  

pagrindinė būstinė: 

Salvatorstraße 2 

80 333 München 

Tel.: +49 (0)8921860 

Kontaktai regionuose: 

https://www.km.bayern.de/ministerium/k

ontakt/ansprechpartner.html 

Interneto svetainė: 

https://www.km.bayern.de/index.html 

 

Švietimo sistema Bavarijoje: 

https://www.km.bayern.de/educat

ion-in-bavaria.html 

Federalinė 

migracijos ir 

pabėgėlių 

tarnyba 

pagrindinė būstinė: 

Frankenstrasse 210 

90461 Nürnberg 

Kontaktiniai asmenys: 

Informacija pabėgėliams ir 

migrantams apie išsilavinimą, 

darbą, karjerą ir gyvenimą 

Vokietijoje 
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https://www.bamf.de/EN/Service/Top/Ko

ntakt/kontakt-node.html 

Interneto svetainė: 

http://www.bamf.de/EN/Startseite/startsei

te-node.html 

 

http://www.bamf.de/EN/Willkom

men/willkommen-node.html 

Federalinė 

darbo ir 

socialinių 

reikalų 

ministerija 

Pagrindinė būstinė: 

Wilhelmstraße 49 

10117 Berlin 

Interneto svetainė: 

http://www.bmas.de/EN/Home/home.htm

l 

 

 

Teisinė sistema, galimybė patekti 

į darbo rinką ir socialinės teisės 

http://www.bmas.de/EN/Our-

Topics/Social-Europe-and-

international-

Affairs/Europe/Migration/refugee

s-and-asylum.html 

Kultusminist

er Konferenz 

pagrindinė būstinė: 

Taubenstraße 10 

10117 Berlin 

Telefon: + 49 (0)3025418499 

Kontaktiniai asmenys: 

https://www.kmk.org/kmk/sekretariat.ht

ml 

Interneto svetainė: 

https://www.kmk.org/ 

 

 

 

Europos kvalifikacijų sąranga 

Vokietijos kvalifikacijų sąranga 

Suderinamumas su užsienio 

aukštojo mokslo kvalifikacija 

https://www.kmk.org/themen/inte

rnationales/eqr-dqr.html 

IHK FOSA pagrindinė būstinė: 

Ulmenstraße 52g 

90443 Nürnberg 

Tel.:  +49 (0)911 81506-0 

El. paštas:  

info@ihk-fosa.de 

Interneto svetainė:  

http://www.ihk-fosa.de/en/ 

Profesinio mokymo pripažinimas 

Amatų 

prekybos 

rūmai 

(Handwerks-

kammer) 

Regional kontaktiniai asmenys: 

http://www.handwerkskammer.de/metana

vigation/kontakt.html 

Interneto svetainė: 

http://www.handwerkskammer.de/ 

 

Užsienio profesinių kvalifikacijų 

pripažinimas 

OECD adresas: 

OECD Berlin Centre 

Neformalaus mokymo 

pripažinimas 

http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-node.html
http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-node.html
https://www.kmk.org/
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Schumannstraße 10 

10117 Berlin 

Tel.: +49 (0)302888353 

Darbo 

centras 

https://www.jobcenter-ge.de/ Darbo skelbimų lenta 

Integracija į darbo rinką 

Kontaktinis asmuo pripažintiems 

pabėgėliams 

Pabėgėlių 

įstatymų 

klinika 

http://rlc-deutschland.de/ Teisinės konsultacijos 

“Amnesty 

International

” 

pagrindinė būstinė Germany: 

Zinnowitzer Straße 8 

10115 Berlin 

Interneto svetainė:  

https://www.amnesty.de/ 

Pasiruošimas teismui 

Teisinės konsultacijos 

Berufliche 

Fortbildungs-

zentren der 

bayerischen 

Wirtschaft 

pagrindinė būstinė: 

Infanteriestraße 8 

80797 München 

Tel.: +49 (0)8944108200 

El. paštas:  

info@zentrale.bfz.de 

Interneto svetainė: https://www.bfz.de/ 

Integracijos kursai 

Vokiečių kalbos kursai 

 

NVO darbas ir vaidmuo šioje srityje 

 

Vokietijoje galite pastebėti, kad vyriausybinės organizacijos ir institucijos bei privatus ekonomikos 

sektorius yra skirtingi. Daugelis įmonių, ypač amatų sektoriuje, ieško stažuotojų ir yra 

pasirengusios mokyti pabėgėlius dėl to, kad jiems reikia naujų darbuotojų. Tačiau daugeliu atvejų 

šios bendrovės skundžiasi teisinėmis kliūtimis. Todėl yra daug privačių NVO, kurios stengiasi 

pagerinti darbdavių padėtį migrantų ir pabėgėlių įdarbinimui. 

- Operatorius Würzburg: IntegrAIDE 

InteGRAID yra iniciatyva, įsikūrusi Würzburg. Šia iniciatyva siekiama, kad 1000 žmonių taptų 

vadinamuoju „darbo treneriu“ pabėgėliams, kurie turėtų prisidėti prie 20 000 pabėgėlių ieškant 

darbo. 

Unikali „Darbo Coach“ koncepcija yra koncepcija, leidžianti „Darbuotojų treneriui“ vadovauti 

pabėgėliui per darbo vietą. Dėl to įdarbinimo procesas bus paspartintas ir supaprastintas. 

„Darbo treneriai“ - tai savanoriški darbuotojai, planuojantys darbo paiešką ir pabėgėlių įdarbinimą, 

derinantys su vietos valdžios institucijomis, mokantys pabėgėlius ir padedantys įmonėms įdarbinti 

pabėgėlius ir taip pat padėti pritraukti lėšų. „Job Coaches“ yra apmokyti ir prižiūrimi bei prijungti 

prie INteGRAID. 

http://integrai.de/uber-uns/das-projekt/ 
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Vienas iš įdomiausių projektų, susijusių su šiais klausimais, yra vadinamasis „ProfilPass“, sukurtas 

privačiame sektoriuje (OECDb 2010: 44). 

- ProfilPass: 

Galiausiai Vokietija turi savo „ProfilPASS“ (įgūdžių profilį), kuris yra labai išsami mokymosi 

portfelio versija. Ji nėra naudojama neformaliojo mokymosi ar įdarbinimo sistemoms. 

Jo tikslas - padėti žmonėms, kurie ugdo savo įgūdžius, įvertinti savo gebėjimus ir įgūdžius. Šiuo 

požiūriu nėra jokio kito vertinimo, išskyrus savęs vertinimo formą. Nuoroda į asmeninį vertinimą 

nėra netinkama, ypač todėl, kad atitinkamas asmuo neprivalo parodyti savo darbdavio. 

„ProfilPASS“ esmė - asmens žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, jo sugebėjimas dirbti komandoje ir 

vadovauti, ir tt 

Darbdavys gali būti įtrauktas ir netgi gali padėti kurti įgūdžių profilį. Tai yra darbdavio vertinimas. 

„ProfilPASS“ metodas aiškiai apima neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų pripažinimą, 

jei atitinkami asmenys dalijasi savo ProfilPASS turiniu su savo palydovu ir darbdaviu; kita vertus, 

tai yra pripažinimo versija, kuri nėra įforminta (OECDb 35). 

Apskritai NVO atlieka svarbų vaidmenį migrantų ir pabėgėlių integracijos į darbo rinką procese, 

taip pat jų prieigą prie teisinio pripažinimo procedūrų. Yra daug NVO, kurios teikia reikiamą 

informaciją pabėgėliams ir migrantams. 
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2.1.3. Kvalifikacijų pripažinimo sistema LIETUVOJE 

 

Teisinis kvalifikacijų pripažinimo sistemos pagrindas 

Lietuvoje švietimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimai bei Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinti teisės aktai. Nuo 1991 m. iki 

2002 m. buvo išleistas dokumentų ir leidinių, reglamentuojančių mokyklos veiklą ir mokymo 

programas, paketas, bendrai žinomas kaip Lietuvos bendrojo lavinimo reglamentai. Mokslo ir 

aukštojo mokslo institucijų veiklą reglamentuoja Mokslo ir studijų įstatymas (1991 m. vasario 12 

d.). Švietimo ir mokslo ministro įstatymai, vyriausybės nutarimai ir nutarimai yra teisės aktai, 

reglamentuojantys bendrojo lavinimo, profesijų ir specializacijos sričių standartus, bendrieji 

mokymo programų reikalavimai, įskaitant jų sudedamuosius modulius ir kvalifikacijos 

reikalavimus. Tada pagal teisės aktus parengti dokumentai skirstomi į daugelį nacionalinių švietimo 

registrų, kurių kiekvienas susijęs su įvairiais klausimais, pavyzdžiui, Nacionaliniu švietimo, mokslo 

ir studijų institucijų registru, Nacionaliniu studijų ir mokymo programų registru, Nacionalinis 

licencijų registras ir Švietimo pažymėjimų registras. Išskyrus aukštąjį mokslą, švietimo įstaigos 

dirba pagal mokymo planus, bendrą mokymo programą ir studijų programas, kurias tiesiogiai ar 

netiesiogiai patvirtino Švietimo ir mokslo ministerija. 

 

Atitinkami įstatymai: 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (priimtas 1991 m. birželio 25 d.). Jame išdėstoma šalies 

švietimo sistemos struktūra ir visų švietimo įstaigų veiklos ir valdymo pagrindai (išskyrus aukštojo 

mokslo institucijas).  

 

1998 m. birželio mėn. [Seimas] priėmė Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą. 

Pagrindinis Švietimo įstatymas nustato, kad kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, kiekvienas 

užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, turi teisę studijuoti, įgyti 

išsilavinimo lygį ir kvalifikaciją. (Žin., 1991, 

Nr. 23-593) 2003 m. birželio 17 d. buvo priimta pataisyta Švietimo įstatymo redakcija, kurios 

tikslas - apibrėžti švietimo tikslus Lietuvoje, pagrindinius švietimo sistemos principus, pagrindinę 

jos organizavimo struktūrą, veiklą ir santykius, taip pat pagrindines švietimo sistemas ,valstybės 

atsakomybes švietimo srityje. 

Profesinio mokymo įstatymas (1997 m. spalio 14 d.) apibrėžia profesinio mokymo sistemos 

struktūrą ir administravimą, profesinių mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų veiklą Lietuvos 

Respublikoje. Įstatymas buvo pakeistas 2008 m. 2007 m. balandžio 3 d. buvo priimta pataisyta 

Profesinio mokymo įstatymo redakcija, kurios tikslas - įvesti šiuos svarbius elementus į Lietuvos 

profesinį mokymą: pameistrystę, nacionalinę kvalifikacijų sistemą, akreditaciją ir patirtimi, 

socialiniams suinteresuotiesiems subjektams nustatytų kvalifikacijų įvertinimo ir akreditavimo 

pripažinimas, profesinio rengimo bendras finansavimas ir kiti svarbūs aspektai. Asmenų priėmimas 

į profesinio mokymo įstaigas ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas vykdančias mokyklas 

yra apibrėžtas Profesinio mokymo įstatyme (2011-09-01, Nr. VIII-450) ir Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo įstatyme (2010 m. -04-27, Nr .: VIII-822). 
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- Aukštojo mokslo įstatymas (2000 m. kovo 21 d.) nustato aukštojo mokslo sistemą, reguliuoja 

aukštojo mokslo įstaigų veiklą. 

- gerinti aukštojo mokslo kokybę ir jos ryšius su darbo rinka. Įstatymas nustato minimalius 

priėmimo reikalavimus visiems universitetams ir profesiniam orientavimui. Be to, įstatymo projekte 

taip pat siekiama gerinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais rengiant mokymosi programas 

ir remiant galimybes mokytis darbo vietoje studijuojant universitetuose. 

Aukštojo mokslo diplomų, diplomų, pažymėjimų ir kitų įrodymų, suteiktų Europos Sąjungoje, 

Europos ekonominėje erdvėje ar Šveicarijos Konfederacijoje dėl reglamentuojamos profesijos ar 

reglamentuojamos profesinės veiklos vykdymo Lietuvos Respublikoje, pripažinimo taisykles 

reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos 

Konfederacijos (toliau - valstybės narės) piliečiams suteiktų profesinės kvalifikacijos įrodymų 

pripažinimo tvarką, kuri ketina pradėti ar vykdyti reguliuojamą profesiją arba reguliuojamą 

profesinę veiklą Lietuvos Respublikoje remiantis šiomis Europos Sąjungos direktyvomis: 2004 m. 

gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/48 / EEB dėl bendros aukštojo mokslo diplomų, suteiktų 

baigus profesinį mokymą, pripažinimo sistema. mažiausiai trejus metus; 1992 m. birželio 18 d. 

Tarybos direktyva 92/51 / EEB dėl antrosios bendros profesinio mokymo pripažinimo sistemos, 

papildanti Direktyvą 89/48 / EEB, ir 2001 m. gegužės 14 d. Direktyva 2001/19 / EEB, iš dalies 

keičianti Tarybos direktyvas 89/48 \ t / EEB ir 92/51 / EEB dėl bendrosios profesinių kvalifikacijų 

pripažinimo sistemos ir Tarybos direktyvos 77/452 / EEB, 77/453 / EEB, 78/686 / EEB, 78/687 / 

EEB, 78/1026 / EEB \ t , 78/1027 / EEB, 80/154 / EEB, 80/155 / EEB, 85/384 / EEB, 85/432 / EEB, 

85/433 / EEB ir 93/16 / EEB dėl bendrosios praktikos slaugytojų profesijų odontologas, 

veterinarijos gydytojas, akušerė, architektas, vaistininkas ir gydytojas (https://e-

seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.270439/) 

 

Bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo sistemos apžvalga 

Mokyklų sistema. 

Lietuvoje mokyklinis ugdymas skirstomas į šiuos etapus: 

• pradinis ugdymas; 

• pagrindinis ugdymas; 

• vidurinis ugdymas. 

Pradinis ugdymas yra privalomas. Jis trunka 4 metus (nuo 6 iki 7 iki 10/11). Pradinio ugdymo 

programos tikslas - sukurti sveiką, aktyvų ir kūrybingą vaiką, įgijusį elementaraus raštingumo, 

socialinių, informacinių ir pažintinių įgūdžių, kurie būtini norint pereiti į pagrindinį (pagrindinį) 

išsilavinimą. Mokyklos taip pat gali rinktis netradicines mokymo programas, pagrįstas Montessori, 

Waldorf, Suzuki. Mokinio vertinimas gali būti bet kokia forma, priklausomai nuo mokytojo, 

https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.270439/
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.270439/


                                      
 

62 
 

pavyzdžiui, užrašai, apžvalgos ir aprašymai. Tačiau šiame etape pažymių nėra. Sėkmingai baigus 

pradinio ugdymo programą, mokiniams suteikiamas pradinio ugdymo pažymėjimas. 

Pagrindinis ugdymas yra privalomas. Jis trunka 6 metus (nuo 10/11 iki 16/17). Vidurinio ugdymo 

programą įgyvendina pagrindinės, vidurinės, profesinio mokymo ir lavinimo mokyklos, gimnazijos. 

Pagrindinio ugdymo programos tikslas - suteikti asmeniui moralinio, socialinio-kultūrinio ir 

pilietinio brandumo pagrindus, bendrąjį raštingumą ir technologinio raštingumo pagrindus, ugdyti 

nacionalinę sąmonę, skatinti ketinimą ir gebėjimą priimti sprendimus ir pasirinkti bei tęsti 

mokymąsi. Programa susideda iš dviejų ciklų: 5–8 ir 9–10 klasių. Pirmojo ciklo tikslas - integruoti 

žinių, gebėjimų ir įgūdžių pagrindus. Antrasis ciklas orientuotas į abstraktaus mąstymo ugdymą; 

pastarojo metu įgytos žinios yra labiau apibendrintos. Šiame etape vertinimas yra susijęs su 

kriterijais. 1–10 ženklinimo sistema naudojama su 10 kaip aukščiausiu ženklu ir 4 - mažiausiu 

ženklu. Mokiniai, patenkinantys pilną pagrindinį išsilavinimą, gauna pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimą. 

Vidurinis ugdymas yra prieinamas visiems, kurie sėkmingai baigė pagrindinį išsilavinimą. Jis 

trunka 2 metus (nuo 17 iki 18 iki 19 metų). Mokiniai mokosi pagal individualius švietimo planus; į 

programą gali būti įtraukti profesinio mokymo programos moduliai. Vidurinis ugdymas teikiamas 

vidurinėse mokyklose, gimnazijose, profesinio rengimo mokyklose. Vidurinio ugdymo tikslas - 

padėti asmeniui įgyti bendrąjį akademinį, socialinį-kultūrinį ir technologinį raštingumą, moralinį, 

nacionalinį ir pilietinį brandumą. Kiekvieno mokinio dalykų pasirinkimas grindžiamas 

individualumu ir diferenciacija. 

Kai mokiniai baigia vidurinio ugdymo programą, jie turi išlaikyti egzaminus, kurie yra dviejų tipų: 

valstybiniai ir mokykliniai. Mokykliniai egzaminai vyksta ir vertinami mokykloje, o valstybinio 

lygio egzaminai vyksta ir vertinami nacionaliniuose egzaminų centruose. 

Mokiniai, sėkmingai baigę vidurinio ugdymo programą ir išlaikę reikiamus egzaminus, gauna 

brandos pažymėjimą, suteikiantį teisę į aukštąjį mokslą Lietuvoje. 

Pagrindinį ir (arba) vidurinį išsilavinimą taip pat galima įgyti profesinio mokymo mokyklose. 

Profesinio ugdymo mokyklų siūlomos programos apjungia pagrindinį ir vidurinį ugdymą ir 

profesinį mokymą. Tokių programų trukmė yra 2 ar 3 metai. Sėkmingai baigę tokius tyrimus 

mokiniai gauna pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba brandos pažymėjimą ir profesinio 

mokymo diplomą. 

Aukštasis išsilavinimas 

Lietuvoje yra dviejų tipų aukštojo mokslo institucijos: 

1. Universitetai, atstovaujantys aukštojo mokslo universitetui; 

2. Aukštojo mokslo kolegijos, atstovaujančios neuniversitetinio aukštojo mokslo sektoriui. 

Universitetai teikia universitetinio lygio studijas ir suteikia bakalauro, magistro, daktaro laipsnius. 
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Kolegijos siūlo kolegijos laipsnio studijas ir skiria profesinio bakalauro laipsnius. Tiek universitetai, 

tiek kolegijos taip pat gali siūlyti studijas be laipsnio. 

Iki 2000 m. aukštojo mokslo sistema buvo vieninga. 2000 m. įdiegta dvejetainė aukštojo mokslo 

sistema, kurią sudaro universitetų sektorius ir neuniversitetinis sektorius. 

Laipsnį suteikiančios studijos 

Lietuvoje gali būti skiriami tokie laipsniai: 

1. 1 pakopa: profesinis bakalauras arba bakalauras; 

2. 2 pakopa: magistras; 

3. 3-ia pakopa: mokslų daktaras arba daktaras. 

Priėmimas į visų pakopų studijas vyksta konkurenciniu pagrindu pagal aukštojo mokslo institucijos 

nustatytas ir Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas priėmimo taisykles. 

1 pakopa, bakalauro ar profesijos bakalauras 

Tokio studijų ciklo pareiškėjai privalo turėti brandos pažymėjimą arba lygiavertę kvalifikaciją. 

Profesinis bakalauro laipsnis suteikiamas baigus bakalauro studijų programas, labiau orientuotas į 

pasirengimą profesinei veiklai ir taikomuosius mokslinius tyrimus. Profesinės bakalauro studijų 

programos  - 180-210 kreditų. Baigus studijas, suteikiamas profesinio bakalauro diplomas. 

Bakalauro studijų programos yra orientuotos į bendrojo lavinimo plėtojimą ir žinių suteikimą tam 

tikroje mokslo ar meno srityje bei suteikia pagrindą tolesniam mokymuisi ar profesinei veiklai. 

Reikia surinkti 210–240 kreditų. Lyginant su kolegijos studijomis, universitetų mokymo programa 

yra labiau akademiškai orientuota. Baigus studijas, suteikiamas bakalauro diplomas. 

2 pakopa: magistras 

Norint studijuoti magistrą reikia turėti bakalauro laipsnį arba lygiavertę kvalifikaciją. 

Magistrantūros studijų programos skirtos pasirengti savarankiškam tyrimui arba bet kuriai kitai 

veiklai, kurios vykdymui reikalingos mokslinės žinios ir analitinė kompetencija. Reikia gauti 90-

120 kreditų. Baigus studijas, suteikiamas magistro diplomas. Norint patekti į antrosios pakopos 

studijas, asmuo turi turėti bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnį arba kvalifikaciją ir atitikti 

priimančiosios aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus. 

Šiuo metu specializuotos profesinės studijos gali būti perkeltos kaip magistrantūros studijų dalis. 

Kvalifikacijos, įgytos baigus specializuotas profesines studijas pedagoginių studijų srityje, yra 

panašios į nesuteikiančias studijas. 

Magistro laipsnį taip pat galima įgyti baigus integruotas ilgalaikes universitetines studijas, kurios 

sujungia 1 ir 2 universitetinių studijų pakopas. Tradiciškai šie tyrimai siūlomi keliose medicinos, 

farmacijos, veterinarijos, teisės ir religijos srityse. Integruotų ilgalaikių studijų paraiškų teikėjai 
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privalo turėti brandos pažymėjimą arba lygiavertę kvalifikaciją. Programų darbo krūvis yra 300–

360 kreditų. Baigus studijas, suteikiamas magistro diplomas. 

3-ia pakopa: mokslų daktaras / daktaras 

Kandidatai į mokslų daktaro laipsnį ar daktaro laipsnį turi turėti magistro laipsnį arba panašią 

kvalifikaciją. Mokslo doktorantūros tikslas - parengti mokslininkus, kurie galėtų savarankiškai 

atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą ir spręsti mokslines 

problemas. Dailės doktorantūros tikslas - rengti menininkus, kurie galėtų kurti, interpretuoti ir 

plėtoti meno praktikos tyrimus. Doktorantūros studijų trukmė paprastai yra 4-6 metai. Baigus 

studijas, suteikiamas daktaro diplomas. 

Laipsnio nesuteikiančios studijų programos 

Aukštojo mokslo kvalifikaciją turintys asmenys turi teisę į tokias programas. Programas gali teikti 

kolegijos ir universitetai, ir jos nesuteikia laipsnio. Programų tikslas - parengti studentus 

nepriklausomai profesinei praktikai arba tobulinti profesinę kvalifikaciją. Prie šios rūšies programų 

priklauso: 

• rezidentūros programos medicinoje, odontologijoje, veterinarijoje. Rezidentūros studijų trukmė 

yra nuo 2 iki 6 metų.  

• pedagoginių studijų programos. Laipsnio nesuteikiančių pedagoginių studijų darbo krūvis yra nuo 

30 iki 120 kreditų.  
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Profesinis mokymas 

 

Profesinį išsilavinimą teikia profesinės mokyklos, profesinio mokymo centrai, darbo rinkos 

mokymo centras, žemės ūkio mokyklos, profesinės mokyklos ar kitos institucijos, turinčios teisę 

teikti profesinį išsilavinimą. Šių institucijų pavadinimai gali skirtis. 

 

Lietuvoje yra apie 74 profesinio mokymo įstaigos. Profesinio mokymo įstaigos yra pertvarkomos 

kaip savivaldos institucijos, siekiant pritraukti įmones į jų valdymą ir priartinti profesinį švietimą ir 

mokymą prie darbo rinkos poreikių. 

 

Profesinio mokymo programos skirtos skirtingo amžiaus ir išsilavinimo besimokantiems. Profesinio 

mokymo sistema apima pradinį ir tęstinį profesinį mokymą. Švietimo ir mokslo ministerija yra 

atsakinga už profesinio mokymo sistemą. Ministerija taip pat yra daugumos profesinio mokymo 

įstaigų suinteresuotoji šalis. Dauguma jų yra valstybės biudžeto institucijos, o kai kurios (20) yra 

savivaldos institucijos. Pagrindinis viešųjų profesinio mokymo įstaigų valdymo organas yra 

visuotinis suinteresuotųjų šalių susirinkimas, kuriame kiekvienas suinteresuotas asmuo turi vieną 

balsą. Savivaldybės, socialiniai partneriai ir kitos suinteresuotosios šalys gali dalyvauti profesinio 

mokymo įstaigos valdyme vienodomis sąlygomis su pagrindiniu suinteresuotuoju asmeniu 

(Švietimo ir mokslo ministerija). 

 

Pradinis profesinis mokymas (IVET) suteikia besimokantiesiems daugiau nei 14 galimybių įgyti 

pirmąją kvalifikaciją. Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas besimokantiesiems, norintiems 

tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti naują ar įgyti kompetenciją, reikalingą konkrečioms darbo 

vietoms atlikti (atlikti funkcijas), kaip nurodyta reglamentuose. 

 

Profesinės mokyklos teikia tiek kvalifikaciją, tiek pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Programų 

trukmė gali būti du ar trys metai, priklausomai nuo to, ar ketinama įgyti pagrindinį, ar vidurinį 

išsilavinimą, ar tai yra pritaikyta asmenims, turintiems specialiųjų poreikių. Studijų trukmė 

studentams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą, yra nuo 1 iki 2 metų. Profesinio mokymo programų 

reikalavimus nustato Švietimo ir mokslo ministerijos bendrieji reikalavimai ir profesinio rengimo 

standartai. Profesinio mokymo programas rengia profesinio mokymo teikėjai bendradarbiaudami su 

darbdaviais. 

 

Švietimo programą sudaro dvi dalys. Pirmoji dalis taikoma visoms šalies mokykloms ir apibrėžia 

profesinės veiklos sritis, kompetencijas, mokymo tikslus ir vertinimo nuostatas. Antroji dalis yra 

neprivaloma ir apima mokymo metodus, dalykines programas, mokymo priemones ir kt. Programa 
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turi apimti verslumą, civilinę saugą, ekologiją, informacines technologijas ir užsienio kalbą 

konkrečiais tikslais kaip dalykus ar modulius. 

Nors profesinis mokymas Lietuvoje yra mokykloje, praktinis mokymas ir mokymas įmonėse yra 

svarbi dalis. Profesiniame mokyme praktinis mokymas sudaro 60–70 proc. Viso profesiniams 

dalykams skirto laiko, iš kurių 8–15 savaičių organizuojama įmonėje arba mokykloje veikiančiame 

seminare, imituojančiame darbo sąlygas. Mokymas taip pat gali būti judumo programos dalis. 

 

Galutinis kvalifikacijų vertinimas yra nepriklausomas ir vertinamas akredituotų kompetencijų 

vertinimo institucijų. 

 

Baigę profesinio mokymo programą ir išlaikę egzaminus, studentai įgyja profesinę kvalifikaciją. 

Studentai, baigę vidurinį išsilavinimą, gali tęsti studijas kolegijose ar universitetuose. Sėkmingi 

absolventai, taip pat absolventai, turintys darbo patirtį pagal kvalifikaciją, įgyja papildomų taškų 

stojant į aukštojo mokslo įstaigas. 

 

Oficialus CVET skirtas žmonėms, turintiems skirtingo išsilavinimo lygį, nuo pirminio iki vidurinio 

ugdymo. Praktinis mokymas sudaro 60–80 proc. programos, pusė jos pageidautina įmonėje. 

Oficialus TPT, skirtas bedarbiams ir atleistiems iš darbo, finansuojamas iš čekių sistemos, 

leidžiančios bedarbiams pasirinkti mokymo paslaugų teikėją. Mokymas teikiamas pagal sutartis tarp 

vietinės valstybinės įdarbinimo tarnybos, bedarbių ir, jei taikoma, įmonės. Po mokymų darbdavys 

įsipareigoja įdarbinti asmenį mažiausiai šešis mėnesius. Darbdavių inicijuotas neformalus profesinis 

mokymas savarankiškai dirbantiems asmenims ir darbuotojų mokymui yra organizuojamas įvairiais 

būdais. Kai kurios bendrovės turi savo mokymo padalinius ir kvalifikacijų sąrangas arba taiko 

tarptautiniu mastu pripažintas sektorių kvalifikacijas ir programas 

 

Profesijų ir studijų pavadinimų reglamentavimo administracinė struktūra 

 

Apskritai valstybės mokslo ir studijų politiką apibrėžia Seimas. Šią ir kitus įstatymus bei dekretus 

nustatytomis kompetencijomis grindžiamą politiką įgyvendina Vyriausybė, Švietimo ministerija ir 

kitos ministerijos, Mokslo taryba. Lietuva, Valstybinis studijų fondas, Kokybės vertinimo centras, 

akademinė etika ir procedūros, Vyriausybės ir švietimo ministerijos įgaliotos institucijos, taip pat 

kitos institucijos. (12, 2009 m. Balandžio 30 d., Nr. XI-242, Mokslo ir studijų teisė). 

Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų pripažinimą koordinuoja Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija. 

Studijų pavadinimų ir kvalifikacijų reguliavimas ir išdavimas priklauso nuo studijų lygio ir 

pobūdžio. 
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Mokyklų pažymėjimus išduoda mokyklos. 

Aukštosios mokyklos, turinčios teisę atlikti studijas ir vykdyti veiklą, turi teisę išduoti įgytą 

aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus asmenims, įgijusiems atitinkamą laipsnį 

ar doktorantūros programą ir įvykdžiusius visus reikalavimus. 

Oficialųjį universitetinį laipsnį išduoda universitetai, o suinteresuotas asmuo turėtų kreiptis į savo 

universitetą. 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras yra atsakingas už Lietuvos kvalifikacijų 

sistemos valdymą. 

 

Saugomi profesiniai pavadinimai ir pripažinimo nuostatos 

 

Apsaugoti profesiniai pavadinimai 

Reguliuojama profesija - profesinė veikla arba profesinės veiklos grupė, užsiimanti (arba 

dalyvaujančia viename iš rūšių) pagal įstatymus, ji tiesiogiai ar netiesiogiai privalo turėti tam tikrą 

profesinę kvalifikaciją. Profesinio vardo naudojimas pagal įstatymus ir kitus teisės aktus leidžiamas 

tik tiems, kurie turi konkrečią profesinę kvalifikaciją, taip pat yra asociacijų ar organizacijų, 

išvardytų Profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 1 priede, narys. Lietuvos Respublika. 

2014 m. liepos 15 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-486 „Dėl reglamentuojamų profesijų sąrašo 

patvirtinimo Lietuvos Respublikoje“ tai reglamentuojamos profesijos Lietuvos Respublikoje (TAR., 

2014-07- 15, Nr. 10267): 

• Advokatas  

• Akušeris  

• Architektas  

• ikimokyklinis mokytojas 

• Bendrosios praktikos slaugytojai 

• Biomedicinos technikas 

• Burnos higienistas (dantų higienistas) 

• Dantų technikas  

• dietologas 

• Ergoterapeutas  

• „Gidas“ (vadovas) 

• Gydytojo odontologo padėjėjas  

• Kineziterapeutas  

• Logopedai  

• Masažuotojas  

• gydytojas  

• Mokyklos psichologas  

• Mokytojas  

• Odontologas  

• Profesijos mokytojas 

• Restauratorius  

• Socialinis darbuotojas  

• Socialinis pedagogas  
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• Specialusis pedagogas  

• Statybos inžinierius  

• Surdopedagogas  

• Tiflopedagogas  

• Vaistininkas  

• Vaistininko padėjėjas  

• Veterinarijos gydytojas  

• Veterinarijos padėjėjas 

• Bankroto administratorius  

• Restruktūrizavimo administratorius  

 

Pripažinimo nuostatos 

 

Galima išskirti du pagrindinius užsienio kvalifikacijų pripažinimo tipus: akademinį ir profesinį. 

  

Akademinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos akademinės vertės nustatymą, t. y. nustatoma, ar 

užsienio kvalifikacija iš esmės atitinka bendruosius akademinius reikalavimus panašiai 

kvalifikacijai Lietuvoje. 

Profesinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos profesinės vertės nustatymą, t. y. nustatoma, ar 

kvalifikacija atitinka konkrečios profesijos praktikos reikalavimus. 

Kai kuriais atvejais tą pačią kvalifikaciją galima pripažinti akademiniais tikslais, tačiau profesiniu 

požiūriu jis nepripažįstama (arba tik iš dalies pripažįstama) arba atvirkščiai. 

Abiejų tipų pripažinimą reglamentuoja nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai ir turi skirtingas 

kompetentingas pripažinimo institucijas. 

 

Akademinis pripažinimas 

Akademinį užsienio kvalifikacijų pripažinimą, priklausomai nuo įgyto išsilavinimo lygmens ir 

siekiamo tikslo, Lietuvoje vykdo kelios institucijos: 

 Studijų kokybės vertinimo centras 

 Švietimo ir mokslo ministro įgaliojimą turinčios aukštosios mokyklos (šiuo metu tokį įgaliojimą 

turi Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, ISM vadybos ir 

ekonomikos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, LCC tarptautinis universitetas ir 

Klaipėdos universitetas) 

 Lietuvos mokslo taryba (užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių atveju) 

Kvalifikacija ar dalis programos Akademinį pripažinimą vykdanti institucija 

Mokslo (meno) daktaro laipsnis 
Lietuvos mokslo taryba 
  
Įgaliota aukštoji mokykla 

Aukštojo mokslo kvalifikacija (išskyrus daktaro Studijų kokybės vertinimo centras 
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Kvalifikacija ar dalis programos Akademinį pripažinimą vykdanti institucija 

laipsnius)   
Įgaliota aukštoji mokykla 

Aukštojo mokslo studijų programos dalis Pasirinkta aukštoji mokykla 

Kvalifikacija baigus profesinio mokymo programą Akademinis pripažinimas nėra numatytas* 

Kvalifikacija, teikianti teisę į aukštąjį mokslą 
(vidurinis) 

Studijų kokybės vertinimo centras 
  
Įgaliota aukštoji mokykla 

Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos 
dalis 

Pasirinkta pradinė, pagrindinė, vidurinė mokykla 

* Jei reikalingas kompetencijų įvertinimas, jį atlieka kompetencijų vertinimo institucijos: akredituotas socialinis 

partneris, kitas juridinis asmuo, turintis teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas. Daugiau informacijos: 

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/kompetenciju-vertinimo-instituciju-akreditavimas/akredituotu-

instituciju-pagal-vertinamas-kvalifikacijas-sarasas/ . 

(http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje) 

 

 

Kalbos reikalavimai 

Užsienio pilietis, norintis studijuoti Lietuvoje, turi mokėti kalbą: 

 

jei jo pasirinkta studijų programa mokoma lietuvių kalba, asmuo turės išlaikyti lietuvių kalbos testą. 

Lietuvių kalbos testu įvertinimas pareiškėjo gebėjimas mokytis lietuvių kalba. Bandymo metu 

vertinami klausymo, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžiai bei gebėjimas vartoti kalbą. 

Klausimais, susijusiais su lietuvių kalbos testu, reikia kreiptis į Vilniaus universiteto Filologijos 

fakultetą (Universiteto g. 5, Vilnius). 

jei studijos vykdomos anglų ar kitomis kalbomis, pareiškėjui reikės pažymėjimo, įrodančio tos 

kalbos lygį (aukštojo mokslo institucijos turi savo reikalavimus, reikalingus rezultatams), arba 

išlaikyti aukštojo mokslo institucijos pateiktą kalbos mokėjimo testą. 

 

Profesinis pripažinimas 

Tai užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimas užsienyje, kai asmuo siekia pradėti darbą tam 

tikroje srityje. Vykdant profesinių kvalifikacijų pripažinimą svarbu įvertinti ne tik įgytą 

kvalifikaciją, bet ir tai, ar asmens žinios, profesiniai įgūdžiai ir gebėjimai yra pakankami, kad galėtų 

pradėti dirbti paskirties šalyje. 

Profesijos yra dviejų rūšių: reglamentuojamos ir nereglamentuojamos 

Reglamentuojamos profesijos atveju Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija vykdo 

profesinės užsienio kvalifikacijos pripažinimą. Reglamentuojamos profesinės kvalifikacijos 
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pripažinimą Lietuvos Respublikoje koordinuoja Ūkio ministerija. Koordinuojanti institucija paskiria 

profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorių, kuris teikia informaciją ES Komisijai ir kitoms 

valstybėms narėms, taip pat atlieka kitas funkcijas. (https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-

aplinka/es-vidaus-rinka/reglamentuojamu-profesiniu-kvalifikaciju-pripazinimas) 

Nereglamentuojamos profesijos atveju darbdavys priima sprendimą dėl profesinės kvalifikacijos 

pripažinimo. 

 

Profesinių laipsnių pripažinimo tvarka, taip pat studijų pavadinimai ir leidimų praktika 

(reglamentuojamose) profesijose  

 

Profesijų pripažinimas 

 

Reglamentuojamos profesijos 

A) Profesijos pasirinkimas, kurįa asmuo nori vykdyti pagal reglamentuojamą profesijų sąrašą 

(http://www.profesijos.lt/go.php/lit/sarae/80) ir kreipiantis į atsakingą instituciją, kuri yra atsakinga 

už pasirinktą profesiją. 

B) Visą informaciją pateikia kompetentinga (atsakinga) institucija. 

C) Jei kompetentinga įstaiga taip pat prašo akademinio pripažinimo, asmuo turėtų 

 

susisiekite su Lietuvos aukštojo mokslo kokybės vertinimo centru (SKVC): www.skvc.lt/lt/ 

- Sprendimą dėl profesinės kvalifikacijos priima kompetentinga įstaiga. 

 

Visa procedūra išsamiai apibrėžta Rezoliucijoje dėl reglamentuojamų profesijų pripažinimo (Žin., 

2011-09-22, Nr. 115-5403) 

 

Nereglamentuojamos profesijos 

Kai asmuo nori užsiimti profesija, kuri nėra įtraukta į reguliuojamų profesijų sąrašą, nereikia gauti 

kompetentingos institucijos patvirtinimo. Asmuo turėtų tiesiogiai susisiekti su darbdaviu, kuris 

priima sprendimą, ar asmens kvalifikacija yra tinkama. Tačiau darbdavys gali prašyti pateikti 

švietimo pažymėjimus ir t.t., tokiu atveju asmuo turi kreiptis į Lietuvos kokybės vertinimo centrą ir 

kreiptis dėl švietimo pripažinimo. 

 

Užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimas 

Užsienio pilietis turi turėti savo švietimo dokumentus Lietuvos Respublikoje. Užsienio mokyklų 

baigimo pažymėjimų ir aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimą ir pripažinimą atlieka Lietuvos 

aukštojo mokslo kokybės vertinimo centras (SKVC): www.skvc.lt/lt/ 

  

Reikalingų dokumentų sąrašas (pagal SKVC) 

 

Dokumentai Paaiškinimas 

1. Užpildyta paraiška dėl užsienio kvalifikacijos 

pripažinimo 

Paraišką galima atsispausdinti, arba užpildyti atvykus į Studijų kokybės vertinimo 

centrą. 

  

Pildoma atskira paraiška kiekvienai kvalifikacijai, kurios akademinio pripažinimo 

siekiama. 
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Dokumentai Paaiškinimas 

  

Atsisiųsti:        

  

Paraiškos dėl užsienio kvalifikacijos pripažinimo pildymo instrukcijos:  

2. Išsilavinimo dokumentas (atestatas, diplomas) Jei dokumentai išduoti ne anglų arba ne rusų kalbomis, pateikiamas ir dokumentų 

vertimas į lietuvių, rusų arba anglų kalbą. 

  

Vertimas turi būti susegtas su notaro ar atitinkamos įgaliotos institucijos 

patvirtinta dokumento kopija. Susegimas turi būti patvirtintas vertimo biuro 

antspaudu ir vertėjo parašu. 

  

Ne Europos Sąjungos, EEB, JAV, Baltarusijos, Rusijos, Moldovos, Ukrainos 

institucijų dokumentams gali reikėti atlikti legalizavimą ar patvirtinimą pažyma 

„Apostille“ (daugiau informacijos Užsienio reikalų ministerija, tel. (+370 5) 236 

2613) 

3. Išsilavinimo dokumento priedas (teikiantis 

informaciją apie baigtos programos turinį, apimtį 

(kreditais ir valandomis), gautus įvertinimus)  

4. Galite būti paprašytas pateikti ankstesnio 

išsilavinimo dokumentus  

Siekiant magistro kvalifikacijos pripažinimo, reikia pateikti bakalauro diplomą ir jo 

priedą. 

5. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas  
Tai pasas ar asmens tapatybės kortelė. 

6. Pavardės ar vardo keitimą liudijantis dokumentas  
Santuokos liudijimas ar kitas dokumentas, įrodantis pavardės/vardo kaitą. 

7. Siekiamo tikslo Lietuvoje pagrindimas 

Teikiamas Lietuvos juridinio asmens patvirtinimas apie ketinimą Jus priimti 

studijuoti, ar dirbti Lietuvoje. Jį juridinis asmuo iš savo elektroninio pašto adreso 

gali atsiųsti enicnaric@skvc.lt . Šis dokumentas taip pat gali būti atsiųstas Studijų 

kokybės vertinimo centrui paštu, ar įteiktas asmeniškai atvykus į Centrą. 

  

Siekiamo tikslo Lietuvoje pagrindimo nereikia, jeigu: 

  

 esate Europos Sąjungos ar EEB valstybės pilietis ar tokio piliečio šeimos narys; 

  

 turite pabėgėlio statusą, suteiktą laikiną apsaugą, ar laukiate sprendimo dėl 

pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos suteikimo; 

  

 esate ne Europos Sąjungos ar EEB valstybės pilietis, ar asmuo be pilietybės ir 

turite leidimą gyventi Lietuvoje; 

  

 esate lietuvių kilmės užsienietis ar jų vaikams, vaikaitis, provaikaitis. 

8. Papildomi dokumentai Studijų kokybės vertinimo centras, peržiūrėjęs dokumentus ir išnagrinėjęs juose 

mailto:enicnaric@skvc.lt
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Dokumentai Paaiškinimas 

teikiamą informaciją, pasilieka teisę paprašyti dokumentų originalų bei papildomų 

dokumentų ar informacijos. 

 

 

 

 Dokumentų pateikimo reikalavimai gali skirtis priklausomai nuo šalies. 

 

Reikalavimai dokumentams 

A) Visi pridedami dokumentai turi būti originalai arba kopijos, kurias kompetentinga institucija, 

pvz., notaras, teismo pareigūnas arba išduodančioji institucija, patvirtino kaip teisingą. Negalima 

priimti nuskaitytų kopijų, nepatvirtintų kopijų ar ne kompetentingų institucijų patvirtintų kopijų. 

SKVC turi teisę bet kuriuo paraiškos tvarkymo metu prašyti patvirtinimo dokumentų originalų. 

Pateiktus originalus galima paimti savo biure, grąžinti registruotu laišku arba kurjerių tarnyboje 

pasiimti pareiškėjo sąskaita. 

B) Visi dokumentai, išduoti ne anglų, rusų ar lietuvių kalbomis, turėtų būti papildyti oficialiu 

vertimu. Vertimas laikomas oficialiu, kai jis yra patvirtintas dokumento originalo kalba ir 

patvirtinamas vertėjo parašu. Anglų, rusų ar lietuvių kalbomis išduotiems dokumentams vertimo 

nereikia. 

C) Rekomenduojama legalizuoti ar patvirtinti Apostile išsilavinimo pažymėjimų originalus, nes kai 

kuriais atvejais tai gali būti reikalinga (remiantis šalies reikalavimais). Informaciją apie 

legalizavimą ar apostilę teikia pareiškėjo šalies užsienio reikalų ministerija. 

Pateikiami įgaliojimai gali būti tikrinami, todėl reikia, kad išduodančioji institucija tiesiogiai 

patvirtintų kvalifikacijos suteikimą. 

Informacija dokumentų neturintiems pabėgėliams 

SKVC gali pasiūlyti specialią tvarką dokumentų neturintiems pareiškėjams, kurie negali pateikti 

dokumentų dėl objektyvių priežasčių ir šiuo metu gyvena Lietuvoje. Procedūra apima išsilavinimo 

ataskaitos rengimą ir (arba) išorinį pareiškėjo kompetencijos vertinimą. Procedūra paprastai trunka 

apie 3 mėnesius. Norint nustatyti asmens teisę į procedūrą, pareiškėjas turėtų imtis šių veiksmų: 

A) užpildyti paraiškos formą 

B) pateikti bet kokius netiesioginius dokumentus, jei jie yra, pavyzdžiui, informaciją apie profesinį 

licencijavimą, visus mokyklos išduotus dokumentus ir kt. 

C) pateikti paaiškinimą, kodėl dokumentai negali būti pateikti. 
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Dokumentus galima pateikti 

Paštu arba kurjeriu 

1. El. Pašto programos nepriimamos ir nebus tvarkomos. 

2. Jei dokumentai pateikiami per įgaliotąjį atstovą, reikalingas oficialus leidimas. 

Apdorojimo laikas 

Paraiškos peržiūrimos per 20 darbo dienų. Jei pateikti visi reikalingi dokumentai ir biuras turi 

pakankamai informacijos, sprendimas priimamas per vieną mėnesį. Reguliarus vertinimas gali trukti 

iki vieno mėnesio. Jei pateikta informacija yra nepakankama, apie tai asmeniui bus pranešta 

elektroniniu paštu, o paraiškos tvarkymas bus sustabdytas, kol bus gauti reikalingi dokumentai. 

Mokesčiai 

Procedūra yra nemokama. Centras nepadengs jokių išlaidų, susijusių su reikiamų dokumentų 

pateikimu. Centras neatsako už dokumentacijos praradimą ar sugadinimą gabenimo metu. 

(http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements) 

Formalios kvalifikacijos (išsilavinimo lygis) 

Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (1992), švietimas yra privalomas iki 16 metų. 

Privalomasis ugdymas - tai vidurinio išsilavinimo (ISCED 2 lygis) užbaigimas ir pagrindinio 

ugdymo pažymėjimo gavimas EKS 2 lygmenyje, po kurio besimokantieji gali gauti bendrojo 

lavinimo arba profesinio mokymo programos ISCED 3 lygmenyje (dėl EKS 3 lygio profesinės 

kvalifikacijos) arba į EKS 4 lygio profesinę kvalifikaciją ir aukštesniojo vidurinio išsilavinimo 

pažymėjimą, taip pat žinomą kaip brandos, leidžiančios pasiekti aukštąjį mokslą. Šio sertifikato 

egzaminus gali administruoti valstybė arba įgaliotos mokyklos. 

Kadangi vyrų nebaigusių vyrų procentinė dalis sumažėjo, visų ankstyvųjų mokinių, kurie baigė 

mokyklą, procentinė dalis 2004 m. Taip pat sumažėjo iki 5,9%. Šis rodiklis yra vienas mažiausių 

ES. Aukštojo mokslo absolventų (30–34 metų) procentas išaugo nuo 51,3 (2013 m.) Iki 53,3 (2014 

m.). 

Gyventojų išsilavinimo lygis yra gana aukštas. Remiantis darbo jėgos apklausos duomenimis, 2011 

m. 93 proc. 25–64 metų amžiaus jaunuolių pasiekė bent vidurinį išsilavinimą.. Tai vienas iš 

aukščiausių išsilavinimo rodiklių Europoje. 

Suaugusiųjų mokymosi tempas lieka gana mažas (5,0 %), palyginti su ES vidurkiu - 10,7 % (2014 

m.). Neformalaus suaugusiųjų mokymosi veiksmų planas yra protingas žingsnis. Jis apima lėšų 

paskirstymą suaugusiųjų švietimui, informuotumo didinimui ir mokymosi programų rengimui. 

Lietuvos kvalifikacijų sąrangos aprašyme nustatyta Lietuvos Respublikoje nustatytų kvalifikacijų 

lygių sistema pagal asmeninei veiklai reikalingas kompetencijas. 
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Kaip ir Europos kvalifikacijų sistema (EKS), Lietuvos kvalifikacijų sąrangoje (LTQF) (apibrėžta 

2010 m. gegužės 4 d. Rezoliucijoje Nr. 535) yra 8 kvalifikacijos lygiai. Kvalifikacijos lygiai yra 

išdėstyti hierarchiškai, remiantis kvalifikacijų lygius apibrėžiančiais kriterijais: sudėtingumu, 

savarankiškumu ir įvairia veikla, kurios gali tikėtis tam tikros kvalifikacijos asmuo. LTQF apima 

darbo ir mokymosi kvalifikacijas, kurių pagrindinis tikslas yra parengti asmenį tolesniam 

mokymuisi. Tokios kvalifikacijos įgyjamos baigus bendrojo lavinimo arba vidurinio ugdymo 

programas. 

Profesinio rengimo kvalifikacija priskiriama pirmiems penkiems Lietuvos kvalifikacijų sistemos 

LTKF lygiams. 1–4 lygių kvalifikacijos yra įgyjamos baigiant profesinio mokymo ir (arba) 

bendrojo lavinimo programas, o 5 lygio kvalifikacijos yra įgyjamos baigiant mokymo programas, 

skirtas asmenims, turintiems profesinę kvalifikaciją ir profesinę patirtį, aukštojo mokslo programas, 

kurios nesukuria laipsnio, ir (arba) per profesinę patirtį ir nepriklausomą tyrimą. 

6 lygio kvalifikacijos yra įgyjamos baigiant vieną universiteto ar kolegijos studijų ciklą ir teisės 

aktuose numatytais atvejais ir tvarka, baigiant studijas arba perkvalifikavimo programos, 

nesukuriančios laipsnio. 

7 lygio kvalifikacijos yra įgyjamos baigus universitetinių studijų ar integruotų studijų programų 

antrąjį ciklą teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka, užpildant studijų ar perkvalifikavimo 

programas, kurios nesudaro laipsnio. 

8 lygio kvalifikacijos įgyjamos baigiant doktorantūros studijas. Be to, kvalifikacijos visais lygiais 

gali būti įgyjamos įgyjant profesinę patirtį arba atlikus nepriklausomą tyrimą. 

Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pagal LTKS lygius 

LTKS 

lygis Kvalifikacijų tipai 

EKS 

lygis 

8 Daktaro diplomas 8 

7 

Magistro diplomas 

Rezidentūros pažymėjimas 7 

6 

Bakalauro diplomas 

Profesinio bakalauro diplomas 6 

5 

Studijų pažymėjimas 

Profesinio mokymo diplomas* 5 

4 
Profesinio mokymo diplomas 

4 
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Brandos atestatas** 

3 

Profesinio mokymo diplomas 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas** 3 

2  Profesinio mokymo diplomas 2 

1 Profesinio mokymo diplomas 1 

 (http://www.kpmpc.lt/kpmpc/en/information/qualifications-framework-2/) 

Darbo rinka 

Ekonominė krizė turėjo didžiulį poveikį Lietuvos darbo rinkai, nedarbo lygis padidėjo tris kartus ir 

nuo 4,3% 2007 m. Pasiekė aukščiausią - 17,8% 2010 m. Tačiau nedarbo lygis Lietuvoje per 

pastaruosius kelerius metus gana nuosekliai mažėjo: 2014 m. - 7,1%, 2015 m. - 6,1%, 2016 m. - 

8,8%. 

Struktūrinio nedarbo problemą sunkiau išspręsti dėl nuolatinės emigracijos, nes daugiausia darbingo 

amžiaus žmonių, turinčių įgūdžių ir motyvacijos dirbti, emigruoja dėl geresnių atlyginimų ir 

geresnio gyvenimo užsienyje. Dabartinė padėtis dar labiau didina darbo jėgos pasiūlos neatitikimą 

ir taip pat reikalauja teikiamų paslaugų kokybės. Neseniai klientai dažnai skundėsi dėl prasto 

aptarnavimo prekybos centruose, restoranuose ir kavinėse, o darbdaviai pateisina, kad neranda 

tinkamų darbuotojų. 

Sumažėjus nedarbo lygiui, darbdaviai vis dažniau skundžiasi, kad negali rasti ne tik kvalifikuoto 

personalo, bet ir tie, kurie gali atlikti pradinį darbą. 

Neformalūs įgūdžiai (pvz., Kalbos mokėjimas, našumas ...) 

Neformalūs įgūdžiai yra kompetencijos, kurios didina asmens gebėjimą dirbti ir taip pat užtikrina 

judumą darbo ar darbo sektoriuje apskritai: 

1. Kalbų gebėjimai (gebėjimas kalbėti gimtąja kalba, taip pat bent viena užsienio kalba) 

2. IT / skaitmeniniai įgūdžiai / tech savvy 

3. gebėjimas greitai išmokti naujų dalykų ir prisitaikyti 

4. novatoriškas ir verslo protas 

5. socialinės kompetencijos, bendravimo įgūdžiai 
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Nespecializuoti įgūdžiai 

Ieškant darbo, pastaraisiais metais darbo rinkoje didėjo minkštųjų įgūdžių svarba. Taigi labai 

svarbu, kad žmogus ne tik sutelktų dėmesį į savo profesinę kvalifikaciją ir sugebėjimus, bet ir 

„augtų“ kaip asmenybę. 

Esami reglamentai ir galimybės neformaliems įgūdžiams ir kompetencijoms bei darbo 

patirties pripažinimui 

Gebėjimas įvertinti ir atpažinti neformalaus ir savaiminio mokymosi įgytus mokymosi rezultatus 

yra įteisintas švietimo reglamentuojančiuose įstatymuose (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 

Žin., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. Lietuvos Respublikos neformalus suaugusiųjų švietimas (Žin., 

1998, Nr. 66-1909) ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140). ) 

taip pat teigiama, kad įvairių lygių kvalifikacijas galima įgyti ne tik formaliojo švietimo sistemoje, 

bet ir neformaliojo mokymosi ar savarankiško darbo, taip pat profesinės patirties dėka. 

Tokiu būdu galima laikyti neformaliai įgytas kompetencijas: * formaliojo mokymosi rezultatus 

kitoje aukštojoje mokykloje; * darbo vietoje įgytos kompetencijos; * neformaliojo mokymosi metu 

įgytos kompetencijos; * per gyvenimo patirtį įgytos kompetencijos; * kitos patvirtintos 

kompetencijos (bendrosios, profesinės ar asmeninės). 

Lietuvos kvalifikacijų sąrangą (2010 m.) Galima naudoti kaip pradinį tašką vertinant ir pripažinant 

įgytas neformalias kvalifikacijas. VI-VIII lygio kvalifikacijas teikia Lietuvos aukštosios mokyklos. 

Kompetencijų vertinimas 

Siekiant užtikrinti įgytos profesinės kompetencijos vertinimo kokybę ir nešališkumą, vertinimo 

procesas buvo atskirtas nuo profesinio mokymo proceso. Šis socialinis partneris gali būti kitas 

Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinis asmuo iš kitos valstybės narės, organizacija ar 

dukterinė įmonė, neturinti juridinio asmens statuso. Sertifikuota vertinančioji institucija turi teisę 

vertinti įgytas kompetencijas dalyvaudama formaliojo ir neformaliojo mokymo programose, darbo 

praktikoje ar neformaliajame mokyme. 

Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimas 

Šiuo metu yra 33 aukštojo išsilavinimo mokyklos, teikiančiose neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytų gebėjimų vertinimo paslaugas. Asmuo, norintis įvertinti savo kompetencijas, ne 

vėliau kaip likus 40 dienų iki kompetencijos vertinimo dienos, turi raštu kreiptis į vieną iš mokyklų 

ir pateikti prašomus dokumentus. 

Siekiant įvertinti kompetencijas, įgytas dirbant, dalyvaujant kursuose / mokymuose, savanoriškoje 

veikloje, laisvalaikio veikloje arba studijuojant institucijoje, teikiančioje neformalųjį mokymą, 

imamasi šių veiksmų: 

• Informuotumo didinimas. Kandidatas informuojamas apie vertinimo principus, tvarką ir sąlygas, 

taip pat - su galimais vertinimo rezultatais ir programomis, pritaikytomis tam tikriems asmeniniams 

poreikiams. 
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• Konsultavimas. Kandidatui suteikiama išsami kompetencijos vertinimo ir pripažinimo tvarka. 

Taip pat paaiškinama, kaip parengti kandidatų įgyto neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų kompetencijų įrodymų rinkinį (portfelį), kaip pasirengti vertinimui (interviu ar kitai vertinimo 

formai) 

• Vertinimas. Analizuojami įgytų kompetencijų įrodymai. 

• Išvada (vertinimas). Nustatoma, ar kandidato pateikiami įrodymai yra pakankami, kad būtų 

paremtos įgytos kompetencijos ir (arba) kokie mokomieji dalykai / moduliai yra svarbūs. 

Nacionalinės praktikos, kuriose atsižvelgiama į kitas profesinių kvalifikacijų pripažinimo 

formas (pvz., rekomendacijos, įgūdžiai). 

Nėra jokios kitos oficialios formos. Rekomendaciniai laiškai laikomi didžiuliu pranašumu tarp 

darbdavių ir visada yra svarbūs. 

 

Kontaktai ir prieiga prie informacijos apie esamas sistemas ir procedūras atitinkamoje šalyje 

pabėgėliams 

Migracijos departamentas prie L. Sapiegos ministerijos g. 1, LT-10312 Vilnius 

Lietuvos Respublikos vidaus tel. (8 5) 271 7112 

El. Paštas: mdinfo@vrm.lt 

 

Pabėgėlių priėmimo centras (RPPC) Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, 55283 Jonavos r. 

Tel. 8 349 73377, 8 698 48776 

El. Paštas: centras@rppc.lt 

Interneto svetainė: www.rppc.lt 

 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija A.Juozapavičiaus g.10A, Vilnius, LT09311 

Tel. +370 52127322, 

El. Paštas: ieva@redcross.lt 

Interneto svetainė: www.redcross.lt 

Vilniaus arkivyskupija Caritus Papilio g. 5, LT – 44275 Kaunas 

http://www.rppc.lt/
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Tel. + 370 (37) 20 54 27 

El. Paštas: caritas@lcn.lt 

Tinklalapis: http://www.caritas.lt 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius 

Tel: (8 5) 266 4201 

El. Paštas: post@socmin.lt 

Interneto svetainė: http://www.socmin.lt/en/social- 

integracija / pabėgėliai.html 

 

Darbo centras Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius 

Tel. (8 5) 236 0793 

El. Paštas info@ldb.lt, eures@ldb.lt 

Žiniatinklis: https://www.ldb.lt/ 

 

UNHCR regioninė atstovybė Šiaurės A. Jakšto g. 12, LT-01105, Vilnius 

Europa Tel. +370 5210 7416 

El. Paštas: kules@unhcr.org 

Žiniatinklis: http://www.unhcr.org/neu/lt/ 

 

Aukštojo mokslo kokybės vertinimo centras A.Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius 

Tel. (8 5) 210 4772 

Švietimas El. Paštas skvc@skvc.lt 

Interneto svetainė: http://www.skvc.lt 

 

http://www.caritas.lt/
https://www.ldb.lt/
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NVO darbas ir vaidmuo šioje srityje 

Lietuva yra gana maža šalis, o prieglobstį gavusių pabėgėlių skaičius nėra didelis, todėl šioje srityje 

dirbančių organizacijų nėra daug. Vis dėlto pastaruoju metu pagrindinės šios srities institucijos 

vykdo gana daug ES projektų, siekdamos pagerinti pabėgėlių sąlygas. 

Dvi pagrindinės nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujančios sprendžiant su prieglobsčiu 

susijusias paslaugas: 

- Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 

- Vilniaus arkivyskupijos Caritas 

Abi jos buvo oficialiai priskirtos Vilniaus ir Kauno savivaldybėms kai kuratoriai pabėgėlių 

integracijos į socialinį ir darbo darbą srityje ir sprendžiant kitus klausimus. 

Šios organizacijos teikia pabėgėliams: 

- Teisines konsultacijos 

- Psichologines konsultacija 

- Socialinę pagalbą 

- Padėti integracijai 

Kitos nevyriausybinės organizacijos dalyvauja tik iš dalies ir teikia tik tam tikras paslaugas 

pabėgėliams. 

Pavyzdžiui, „Artscape“ siūlo pabėgėliams kultūrinio švietimo veiklą. 

Asociacija „Aktyvus jaunimas“ šiuo metu rengia ES projektą „Kartu: pabėgėliai ir jaunimas“ 

(TRY), kuria siekiama sukurti specialią programą, kurioje jaunimo darbuotojai įtrauktų pabėgėlius į 

darbą su jaunimu. Jaunimas gaus galimybę vystytis daugiakultūrėje aplinkoje, tokiu būdu 

stiprinama jų tolerancija ir didindama daugiakalbysė. Tuo tarpu pabėgėliai greičiau integruotųsi į 

visuomenę, nes jaunimas jiems padėtų su vietine kalba, kultūra, tradicijomis ir pan. 
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2.1.4 Kvalifikacijų pripažinimo sistema ISPANIJOJE 

Teisinis kvalifikacijų pripažinimo sistemos pagrindas 

Ispanijos švietimo sistemą reglamentuoja keli įstatymai ir kiti vyriausybės aktai. Dėl šalies politinės 

struktūros pobūdžio visuomeninį švietimą reguliuoja nacionalinės viešosios institucijos, taip pat 

regioniniai. Tačiau pirmoji norma, pagal kurią Ispanijoje organizuojamas švietimas, kaip ir kitose 

viešosios politikos srityse, yra 1978 m. gruodžio 27 d. Ispanijos konstitucija (Ispanijos oficialusis 

leidinys, 1979 2 29). Konkrečiai kalbant, 27 straipsnyje nustatoma pagrindinė teisė į švietimą ir 

apibrėžti principai, kurie turėtų būti taikomi visoms švietimo taisyklėms. 

Toliau pateikiame išsamius pagrindinius švietimo teisės aktus, kurie yra organizuojami pagal tipą: 

Ekologiški įstatymai: 

- 2006 m. gegužės 3 d. Organinis aktas Nr. 2/2006 dėl švietimo (Ispanijos oficialusis leidinys 

4/5/2006). 

Šiuo metu tai yra pagrindinis Ispanijos švietimo sistemos, skirtos neuniversitetiniams etapams, 

bendrasis dokumentas, t.y. ikimokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, žemesnis privalomas 

vidurinis ugdymas, Bachillerato, profesinis mokymas, meninis ugdymas, kalbų mokymas ir 

sportinis švietimas ir suaugusiųjų švietimas. 

- 2007 m. balandžio 12 d. Organinis aktas Nr. 4/2007, iš dalies keičiantis 2001 m. gruodžio 21 d. 

Organų įstatymą 6/2001 (Ispanijos oficialusis leidinys 13/4/2007). 

Jame atsižvelgiama į Europos susitarimus dėl aukštojo mokslo ir Europos Sąjungos ketinimą teikti 

mokslinius tyrimus. Tarp nustatytų priemonių yra nauja studijų struktūra, universiteto autonomijos 

skatinimas ir jų pareigų vykdymo apskaitos didinimas. 

- 2013 m. gruodžio 9 d. Įstatymas Nr. 8/2013 dėl švietimo kokybės gerinimo (Ispanijos oficialusis 

leidinys, 2013 13 13). 

Ši švietimo reforma numato tam tikrų galiojančių Švietimo įstatymo aspektų pakeitimus: sistemos ir 

mokymo programos veikimą, organizavimą, tikslus, sertifikato ir kvalifikacijos suteikimo 

reikalavimus, programas, pažangą ir vertinimą. Nuo jo įgyvendinimo pradžios 2014/15 mokslo 

metais abi taisyklės yra normatyvinė orientacinė sistema, reglamentuojanti bendrą Ispanijos 

švietimo sistemos organizavimą. 

- 2011 m. kovo 4 d. Tvarios ekonomikos aktas Nr. 2/2011 (Ispanijos oficialusis leidinys Nr. 

5/3/2011). 

Jį sudaro daugybė priemonių konkurencingesniam ir novatoriškesniam ekonomikos modeliui 

skatinti. Šia prasme ji apima prasmingas profesinio mokymo sistemos reformas. 

- 2001 m. gruodžio 21 d. Organinis aktas Nr. 6/2001 dėl universitetų (Ispanijos oficialusis leidinys, 

2001 12 24). 
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Šis aktas padidina autonominių bendruomenių kompetencijas aukštojo mokslo srityje, didina 

universitetų autonomijos laipsnį, sukuria reikiamus ryšius universitetų ir visuomenės santykiams 

gerinti ir stiprina vertinimą per Nacionalinę kokybės vertinimo agentūrą ir Akreditacija (ANECA). 
Ispanijos aukštojo mokslo kvalifikacijų sistema 

- 2015 m. rugsėjo 9 d. Įstatymas Nr. 30/2015, reglamentuojantis profesinio mokymo sistemą darbo 

srityje (Ispanijos oficialusis leidinys 2015 9 10). 

Jis skatina darbo rinkos profesinį mokymą, kuris atitinka darbo rinkos poreikius ir kuriuo siekiama 

pagerinti darbuotojų įsidarbinimo galimybes, jų gebėjimus ir profesines kompetencijas bei verslo 

konkurencingumą, siekiant prisidėti prie Ispanijos ekonomikos atsigavimo. ekonomika. 

- 2015 m. rugsėjo 9 d. Įstatymas Nr. 30/2015, reglamentuojantis profesinio mokymo sistemą darbo 

srityje (Ispanijos oficialusis leidinys 2015 9 10). 

Jis skatina darbo rinkos profesinį mokymą, kuris atitinka darbo rinkos poreikius ir kuriuo siekiama 

pagerinti darbuotojų įsidarbinimo galimybes, jų gebėjimus ir profesines kompetencijas bei verslo 

konkurencingumą, siekiant prisidėti prie Ispanijos ekonomikos atsigavimo. ekonomika. 

- 2011 m. liepos 15 d. Karališkasis dekretas Nr. 1027/2011, nustatantis Ispanijos aukštojo mokslo 

kvalifikacijų sąrangą (Ispanijos oficialusis leidinys, 2011 8 3). 

- 2011 m. liepos 29 d. Karališkasis dekretas Nr. 1147/2011, kuriuo nustatoma bendra švietimo 

sistemos profesinio mokymo organizacija (Ispanijos oficialusis leidinys, 2011 7 30). 

- 2014 m. vasario 14 d. Karališkasis dekretas 96/2014, kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. liepos 15 

d. Karaliaus dekretai Nr. 1027/2011, nustatantis Ispanijos aukštojo mokslo kvalifikacijų sąrangą, ir 

2007 m. spalio 29 d. (Ispanijos oficialusis leidinys, 2014 3 5). 

- 2015 m. vasario 2 d. Karališkasis dekretas, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. spalio 29 d. 

Karališkasis dekretas Nr. 1393/2007, nustatantis oficialaus universitetinio švietimo organizavimą, ir 

2011 m. sausio 28 d. Oficialusis leidinys 2015 2 3). 

 

Patvirtinimas 

- 2004 m. lapkričio 7 d. Įsakymas ECD / 2159/2014, kuriuo nustatomi Ispanijos švietimo sistemos 

profesinio rengimo profesinių modulių ir jo taikymo priemonių patvirtinimai ir keičiamas 2001 m. 

gruodžio 20 d. Įsakymas, nustatantis konkrečių profesinio mokymo studijų tinkamumą. iš organinių 

įstatymų Nr. 1/1990, spalio 3 d. 

- 2001 m. gruodžio 20 d. Įsakymas, nustatantis konkrečių profesinių mokymų, gautų pagal 

Ekologinio įstatymo Nr. 1/1990, spalio 3 d. 

- 2010 m. Liepos 2 d. Karališkasis dekretas, iš dalies keičiantis 2007 m. spalio 29 d. Karališkąjį 

dekretą Nr. 1393/2007, nustatantį oficialių universitetinių laipsnių patvirtinimo reikalavimus 

(Ispanijos oficialusis leidinys 2007 7 3). 

 

Pripažinimas / lygiavertiškumas 

- 2008 m. kovo 7 d. Įsakymas Nr. EDU / 520/2011, iš dalies keičiantis įsakymą Nr. EDU / 

1603/2009, nustatantis lygiavertiškumą vidurinio ugdymo pakopų privalomojo laipsnio ir 

reglamentuojamo bakalauro laipsniui. apie švietimą. 

- birželio 10 d. Įsakymas Nr. EDU / 1603/2009, nustatantis lygiavertį vidurinio išsilavinimo ir 

bakalauro laipsnį, reglamentuojamą Švietimo įstatyme Nr. 2/2006. 
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- 2009 m. liepos 17 d. Karališkasis dekretas dėl profesinės kompetencijos, įgytos per darbo patirtį, 

pripažinimo (Ispanijos oficialusis leidinys, 2009 8 25). 

 

Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sistemos apžvalga 

 

Aukštąjį mokslą sudaro universitetinės ir profesinės studijos. Universitetinis išsilavinimas teikiamas 

universitetuose, o aukštesniojo lygio profesinis mokymas teikiamas kitose įstaigose. 

 

Bakalauro programos ir aukštesnysis profesinis mokymas - tai pirmosios pakopos aukštojo mokslo 

programos, nors tai lemia skirtingą profesinę ir akademinę kvalifikaciją (2006 m. Švietimo 

įstatymas). Jie nėra lygiaverčiai, jie yra siūlomi įvairiose institucijose ir jie lemia kvalifikacijas, 

įtrauktas į įvairius Ispanijos aukštojo mokslo kvalifikacijų sistemos (MECES) lygius. 

 

Bakalauro programos priklauso universitetiniam švietimui, yra akademinės orientacijos ir yra 

ilgesnės už aukštesnįjį universitetą. Šių programų dėka bakalauro laipsnis priskirtas 2-ojo 

kvalifikacijos lygiui pagal MECES ir yra apibrėžiamas pagal šiuos požymius atsižvelgiant į 

rezultatus: 

• įgijo pažangias žinias ir įrodytą praktinių, teorinių ir metodologinių atitinkamų studijų sričių 

aspektų supratimą, įskaitant naujausių šios srities laimėjimų supratimą; 

• Gebės taikyti žinias, parengtas procedūras ir argumentų gynimą, supratimo ir problemų sprendimo 

gebėjimus, spręsti problemas sudėtingose darbo ar profesinės specializacijos aplinkose, kurioms 

gali prireikti ir kūrybingų bei novatoriškų idėjų 

• Gebėti rinkti ir interpretuoti informaciją ir duomenis, kad būtų galima paremti išvadas, įskaitant, 

jei reikia apmąstymą socialiniais, moksliniais, etikos klausimais, susijusiais su jų specializacija 

• Gebėti dirbti sudėtingose situacijose arba tose srityse, kuriose reikia kurti naujus sprendimus tiek 

akademiniame, tiek profesiniame pasaulyje atitinkamose žinių srityse 

• Gebės komunikuoti su įvairiomis auditorijomis - specializuotomis ar ne, ir aiškiai bei tiksliai 

bendrauti su specializacija susijusiomis žiniomis, metodikomis, idėjomis, problemomis ir 

sprendimais 

• Gebėti identifikuoti profesinio tobulėjimo poreikius studijų ir profesinės ar darbo aplinkos srityje 

ir savarankiškai organizuoti mokymosi kelius tiek struktūrizuotuose, tiek ne struktūrizuotuose 

kontekstuose. 

2014 m. vasario mėn. buvo pakeista Ispanijos aukštojo mokslo kvalifikacijų sąranga ir oficialaus 

universitetinio švietimo organizavimas. Kai kurie bakalauro laipsniai buvo įtraukti į pagrindų 3 lygį 

(magistro laipsnį), nes jų trukmė yra ilgesnė nei nustatyta bakalauro programose ir suteikiama 

prieiga į doktorantūros programas, tiesiogiai arba per papildomą mokymą. 

 

Profesinis mokymas 

 

Profesinio mokymo tikslas yra parengti studentus dirbti profesinėje srityje ir palengvinti jų 

prisitaikymą prie galimų būsimų darbo rinkos pokyčių, taip pat prisidėti prie jų asmeninio 

tobulėjimo, demokratinio pilietiškumo skatinimo ir jų pažangos per visą gyvenimą. Švietimo 

sistema, įdarbinimo ir mokymosi visą gyvenimą sistema. 
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Profesinio mokymo tikslas yra suteikti studentams galimybę įgyti mokymosi rezultatų, kurie leistų: 

• Plėtoti atitinkamos profesinio mokymo kvalifikacijos įgūdžius. 

• Suprasti atitinkamo gamybos sektoriaus organizavimą ir ypatybes, taip pat mechanizmus darbo 

rinkoje. 

• būti susipažinusiems su darbo teisės aktais ir su darbo santykiais susijusiomis teisėmis ir 

pareigomis. 

• mokytis savarankiškai ir per komandinį darbą, mokytis konfliktų prevencijos ir taikių konfliktų 

sprendimų būdų visose: asmeninio, šeimos ir socialinio gyvenimo srityse, ypatingą dėmesį skiriant 

smurto dėl lyties prevencijai. 

• Skatinti lygias vyrų ir moterų, taip pat ir neįgalių asmenų galimybes, kad būtų galima gauti 

mokymą, kuris sudarytų sąlygas įvairioms profesinėms galimybėms ir jų įgyvendinimui. 

• Dirbti saugiomis ir sveikomis sąlygomis ir numatyti galimą su darbu susijusią riziką. 

• Sukurti profesinę tapatybę, skatinančią būsimą mokymąsi ir prisitaikymą prie produktyvių procesų 

ir socialinių pokyčių evoliucijos. 

• Sustiprinti verslumo dvasią, kad būtų vykdoma profesinė veikla ir iniciatyvos. 

• Žinoti ir užkirsti kelią rizikai aplinkai. 

 

Pradinis profesinis mokymas apima mokymo ciklus, įskaitant tarpinį ir aukštesnįjį profesinį 

mokymą. Pagal Švietimo kokybės gerinimo įstatymo įgyvendinimo tvarkaraštį naujuoju įstatymu 

numatyti pokyčiai tarpinio profesinio mokymo srityje bus pradėti įgyvendinti 2015/16 mokslo 

metais. 

Norint gauti tarpinį profesinį mokymą, būtina turėti žemesnį privalomąjį vidurinį išsilavinimą. 

Studentai, turintys naują pagrindinio profesinio mokymo pažymėjimą, gali tai padaryti nuo 2016/17 

mokslo metų. Studentai, išlaikę šias studijas, įgijo techniko kvalifikaciją, suteikiančią jiems prieigą 

prie Bachillerato. 

Norint studijuoti aukštąjį profesinį mokymą, būtina turėti Bachillerato sertifikatą. Taip pat gali 

prireikti išnagrinėti kai kuriuos dalykus, susijusius su tikslinėmis profesinėmis studijomis. Šių 

studijų studentai įgyja pažangiosios technikos kvalifikaciją, įgydami prieigą prie universitetinių 

studijų, susijusių su anksčiau atliktais profesinio mokymo tyrimais. Jis priklauso neuniversitetinio 

švietimo po privalomojo lavinimo etapui. Įgyjamas aukštojo techniko diplomas, kuris gali būti 

apibrėžtas taip švietimo rezultatų požiūriu: 

• Taikyti ir įsisavinti technines žinias, kad būtų galima savarankiškai apibrėžti ir plėtoti darbo 

procedūras atitinkamoje profesinėje srityje. Gebėti koordinuoti ir prižiūrėti specializuotą techninį 

darbą 

• Gebėti analizuoti reikalingą informaciją, kad būtų galima įvertinti ir tvarkyti tikėtinas ir netikėtas 

situacijas, ieškant esminių, kūrybingų ir novatoriškų sprendimų atitinkamoje profesinėje srityje 

• Gebėti informuoti bendraamžius, vadovus, klientus ir pavaldinius, žinias, idėjas, įgūdžius ir 

veiklos procedūras 

• įgijo reikiamų įgūdžių, kad galėtų savarankiškai įsitraukti į tolesnį mokymąsi, parodyti brandumą 

diegti šiuos įgūdžius ir pereiti prie aukštesnio mokymo lygio. 
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Švietimo kokybės gerinimo įstatymas leis studentams, turintiems profesinio mokymo pažymėjimą 

gauti „Bachillerato“ sertifikatą, išlaikius baigiamąjį atsiskaitymą. Suteiktas sertifikatas atspindi tai, 

kad jis buvo gautas tokiu būdu. 

Vadovaujantis naujuoju įstatymu, profesinio mokymo studentai, kurie sėkmingai nebaigia studijų, 

gaus akademinį pažymėjimą apie praeitus profesinius modulius, kurie turės akademinį galiojimą ir 

suteiks dalinę akreditaciją dėl nacionalinės kvalifikacijų sistemos įgytos profesinės kompetencijos.  

 

Galimybė susipažinti su bet kuriuo profesinio mokymo ciklu, neįvykdžius minėtų akademinių 

reikalavimų, yra pasiekiama atlikus konkretų testą. Jei tarpinio profesinio mokymo studentai 

stengiasi gauti aukštąjį profesinį mokymą, šis testas pakeičiamas priėmimo tvarka, jei vietų 

paklausa yra didesnė už pasiūlą. 

 

Švietimo sistemos dvejopas profesinis mokymas jau sukurtas pagrindiniame, tarpiniame ir 

aukštesniajame profesiniame mokyme. Jį sudaro daugybė mokymo veiksmų ir iniciatyvų, kurių 

tikslas - tapti kvalifikuotais profesionalais, suderinant mokymo ir mokymosi procesus tarp mokymo 

įstaigų ir darbo vietų. Paskirties vietas su įmonėmis prižiūri švietimo institucijos.
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Title Who  Leads to 

Compulsory Secondary Education 

Graduate 

Students who have reached the basic 

competences and objectives of this 

educational stage. 

Bachillerato, medium-level vocational 

training, plastic arts and design, or sports 

education. 

Bachiller 

People who have successfully completed 

the Bachillerato (2 post-compulsory 

education courses). 

Higher Education. 

Technical, or Technical of Plastic Arts 

and Design, Sport Technical  

Students who have completed studies of 

vocational training medium degree, visual 

arts and design, or sport education. 

Any modality of Bachillerato. It has 

academic and professional effects. 

Music or Dance Professional tittle 

Students who have passed the professional 

education at this level. To enter these 

teachings, only a specific test of access is 

required. 

Bachillerato, Arts modality. 

Languages tittle 
Students who have passed languages 

studies. 
It has academic and professional effects. 

Music and Dance Superior, Dramatic 

Art, or Conservation and Restoration of 

Cultural Property Degrees 

Students who have passed the higher 

education of those specialties. 

They are equivalent to the University 

Degree. It has academic and professional 

effects. 

University Degree (Diploma, Technical 

Engineer, Technical Architect, Bachelor, 

Engineer, Architect or equivalent 

Degrees) 

Students who have passed the 

corresponding university studies. 

Postgraduate studies. It has academic and 

professional effects. 

Master Degree 
Students who have passed postgraduate 

studies. 

PhD studies. It has academic and 

professional effects. 

Doctorate Degree 

Students who have passed the 

corresponding training period and the 

preparation, presentation and approval of 

an original research work. 

It has academic and professional effects. 
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Profesijų ir studijų reglamentavimo administracinė struktūra 

 

Ispanijos švietimo sistema yra decentralizuota. Vadinasi, švietimo politinės kompetencijos 

yra bendrosios valstybės administracijos (Švietimo, kultūros ir sporto ministerijos) ir 

autonominių bendruomenių (švietimo departamentų) valdžios institucijos. Konkrečiau 

kalbant, vienoje pusėje centrinė švietimo administracija vykdo bendras švietimo politikos 

gaires ir reguliuoja pagrindinius sistemos elementus ar aspektus. Kita vertus, regioninės 

švietimo institucijos tobulina valstybės taisykles ir turi vykdomosios ir administracinės 

kompetencijos švietimo sistemos valdymui savo teritorijoje. 

 

Mokyklos turi pedagoginį, organizacinį ir vadybinį savarankiškumą savo ištekliams ir 

skatina švietimo bendruomenės dalyvavimą mokyklų organizavimo, valdymo, veiklos ir 

vertinimo srityse. 

 

Kalbant apie profesijas ir studijų pavadinimus, jų reglamentavimas ir išdavimas priklauso 

nuo studijų lygio ir pobūdžio. Šia prasme Švietimo, kultūros ir sporto ministerija yra 

atsakinga už diplomų, suteiktų studijoms, baigtoms iki 1988 m. sausio mėn., išdavimą, taip 

pat už universiteto laipsnių suteikimą daktaro disertacijai, kuri buvo patvirtinta iki rugpjūčio 

mėn. 1989 m. 

 

Bakalauro, absolvento ir gydytojo pavadinimą, atitinkantį studijas, baigtas po minėtų datų, 

išduoda Universiteto rektorius, kur studentas pasiekė paskutinį reikalavimą gauti 

pavadinimą. 

 

Likusius oficialius universitetinius laipsnius išduoda universitetai, o suinteresuotasis asmuo 

turėtų kreiptis į savo universitetą. 

 

Ispanijos švietimo sistemoje, kaip jau minėta, autonominės bendruomenės turi keletą 

kompetencijų šioje srityje (decentralizuota sistema). Būtent jie geba išduoti akademinius ir 

profesinius pavadinimus, patvirtinančius Organinių įstatymų Nr. 1/1990, spalio 3 d., 

Bendrojo švietimo sistemos vadybos, ir gegužės 3 d. Švietimo centras, kurio teritorinė 

aprėptis yra švietimo centras, kuriame baigti atitinkami tyrimai. 
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Nacionalinės švietimo sistemos struktūra 

 

 

 
 

 

Šaltinis: Eurydice 2016 

 

Apsaugotos profesinės kvalifikacijos ir pripažinimo nuostatos 

 

Teisėti reikalavimai 

 

Ispanijos nuosavybės teisių pripažinimo sistema nenumato jokio konkretaus teisinio 

reikalavimo susipažinti su pavadinimų patvirtinimu ar pripažinimu. Būtina tik oficialiai 

identifikuoti asmens kilmės šalį arba Ispanijos tapatybę patvirtinantį dokumentą, todėl 

kiekvienas gali inicijuoti šias procedūras Ispanijoje bet kuriame švietimo lygmenyje, 

nepriklausomai nuo jo teisinio statuso. 

 

Apsaugotos profesijos 

 

Reguliuojama profesija - tai veikla arba profesinės veiklos grupė, kuriai pagal įstatymus, 

kitus teisės aktus ar administracines nuostatas, tiesiogiai ar netiesiogiai, būtina turėti tam 

tikrą profesinę kvalifikaciją (lapkričio 8 d. Karališkasis dekretas, į kurį įtraukta 2005 m. 

rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36 / EB ir 2006 m. lapkričio 20 

d. Direktyva 2006/100 / EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo). 
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Toliau išsamiai aprašomos kai kurios Reglamentuojamos profesijos, kurioms reikalingi 

pavadinimai: 

 

Vertėjas Biologas 

Teisininkas Biochemija 

Prokuroro stomatologas 

Teisėjas slaugytoja 

Inžinieriaus vaistininkas 

Sąskaitos auditorius Fizinis terapeutas 

Ekonomistas Kalbos ir kalbos terapeutas 

Privačių detektyvų akušerė 

Apsaugos darbuotojai Medicina 

Keleivių salono įgulos narys mitybos specialistė-dietologė 

Socialinio darbuotojo optometras 

Pediatras 

Pardavimų agentas Veterinaras 

Fiziko architektas 

Chemikas Geologas 

Santechnikas Administratorius 

Kelionių gidas Žvejybos kapitonas 

Oologijos naras 

Psichologas Jūrininkas 

 

 

Pripažinimo nuostatos 

Ispanijos švietimo sistemoje yra įvairių būdų, kaip pripažinti apsaugotas profesines užsienio 

švietimo sistemas pagal jų lygiavertį pobūdį, priklausomai nuo to, kokio pobūdžio ir kokia 

institucija ją išduoda: homologacija ir studijų tvirtinimas. 

 

Užsienio mokslo laipsnių, diplomų ar neuniversitetinių studijų studijavimas reiškia 

lygiavertiškumo deklaraciją su dabartinės Ispanijos švietimo sistemos pavadinimais. 

 

Profesinio mokymo pripažinimas ir išimtis 

Švietimo, kultūros ministerija leidžia atpažinti ir atleisti nuo studijų. Taikomos sąlygos ir 

procedūros yra tokios pačios, kaip ir profesinio mokymo teikimo sąlygos. 

1. Studentai, sėkmingai baigę bendruosius pagrindinio profesinio mokymo ciklo modulius, 

juos atpažįsta bet kokiam kitam pagrindiniam profesinio mokymo ciklui. 

2. Studentai, baigę pirminę profesinio kvalifikacijos programą: 

• Jeigu jie išlaikė privalomus komunikacijos ir socialinių sričių mokymo modulius ir jei jie 

taip pat išlaikė užsienio kalbos modulį, jie gali būti pripažinti komunikacijos ir visuomenės I 

profesinio modulio. 

• Jeigu jie išlaikė privalomą mokslo / technologijų srities mokymo modulį, jie gali būti 

pripažinti Taikomųjų mokslų I profesinio modulio. 
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3. Studentai, vyresni nei 17 metų, turintys pagrindinio profesinio mokymo ciklą, gali būti 

pripažinti: 

• Jeigu jie yra išlaikę 4-ojo privalomojo vidurinio ugdymo metų dalykus bet kuriame iš savo 

komunikacijos ir socialinių mokslų bloko variantų, jie gali būti pripažinti komunikacijos ir 

visuomenės I ir II moduliais. 

• Jeigu jie yra išlaikę 4-osios privalomojo vidurinio ugdymo metų matematikos dalyką bet 

kuriame iš variantų, jie gali būti pripažinti Taikomųjų mokslų I ir II moduliais. 

4. Profesinių pavadinimų, taip pat studijų antraštinių dalių pripažinimo ir leidimo verstis 

praktika (reglamentuojamose) profesijose tvarka 

 

Visi dokumentai, pateikiami šioms procedūroms, turi būti oficialūs ir kompetentingų 

institucijų išduodami pagal Ispanijos teisinę sistemą. 

 

Užsienyje išduotų dokumentų legalizavimas 

Įteisinimas - tai procedūra, kuria patvirtinami jų autentiškumą patvirtinantį dokumentą 

pasirašiusių institucijų parašai, siekiant pateikti juos trečiojoje šalyje. Kvalifikacijų ar 

akademinių pažymėjimų atveju legalizavimas paprastai apima originalo dokumentą 

išduodančios švietimo institucijos parašo pripažinimą. 

 

Europos ekonominės erdvės susitarimą Europos Sąjungos valstybėse narėse ar 

pasirašiusiose šalyse išduodamų dokumentų legalizavimas nebus reikalingas. Be to, 

Šveicarijos išduoti dokumentai yra atleisti nuo legalizavimo dėl dvišalio susitarimo su ES. 

Dokumentai, išduoti užsienyje, turi būti tinkamai legalizuoti šiomis sąlygomis: 

1. Šalių, pasirašiusių 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją, išduoti dokumentai. Pakaks 

vienintelio legalizavimo ar „apostille“, išduoto šalies kompetentingų institucijų. 

2. Kitų šalių išduoti dokumentai: jie turi būti legalizuoti diplomatiniais kanalais. Tam 

paprastai nustatyta tokia procedūra: 

• kilmės šalies švietimo ministerija dėl studijų ir studijų pažymėjimų bei atitinkamos 

gimimo liudijimų ir pilietybės ministerijos. 

• šalies, kurioje dokumentai buvo išduoti, užsienio reikalų ministerija. 

• Ispanijos diplomatinė ar konsulinė atstovybė toje šalyje. 

 

Užsienyje išduotų dokumentų vertimas 

Lapkričio 26 d. įstatymo Nr. 30/1992 dėl viešojo administravimo teisinio režimo ir bendrojo 

administracinio proceso 36.1 straipsnyje teigiama, kad bendrosios valstybės administracijos 

nagrinėjamos bylos kalba bus ispanų. Atitinkamai šių procedūrų reguliavimo taisyklėse 

reikalaujama, kad užsienyje išduoti dokumentai, norintys būti vykdomi Ispanijoje, turėtų 

būti pateikiami kartu su oficialiu vertimu į ispanų kalbą (kai jie nėra išduodami ta kalba). 

 

Autentifikuoti dokumentai 

Išskyrus atvejus, kai apdorojimo padalinys reikalauja originalių dokumentų, gali būti 

pateiktos visų privalomų dokumentų autentiškos kopijos. Autentifikavimą turi atlikti 
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atitinkama institucija ir turi patikrinti, ar fotokopija tiksliai atitinka originalų dokumentą, 

kuris atkartoja. Kopija turi būti pateikta, kai originalai yra legalizuoti. 

 

Užsienio sertifikatai, kurie gali būti patvirtinti  

Žmonės, kurie studijavo užsienio švietimo sistemoje ne Ispanijoje esančiuose centruose, gali 

prašyti patvirtinimo. Be to, žmonės, kurie atliko tyrimus centruose, turinčiuose leidimą 

mokyti Ispanijoje pagal kitų šalių švietimo sistemas, taip pat galės prašyti patvirtinti įgytas 

žinutes. 

 

Kvalifikacija arba studijos turi atitikti šiuos jų patvirtinimo reikalavimus: 

• Gauti tyrimai ir pavadinimai turi būti oficialiai patvirtinti jų kilmės šalies švietimo 

sistemoje. 

• Jei tyrimai buvo atlikti užsienio centre, esančiame Ispanijoje, šis centras turi būti tinkamai 

įgaliotas perduoti tokius tyrimus kompetentingoms Ispanijos švietimo administracijoms.  

• Laipsnis turi būti susijęs su moksliniais tyrimais, kurie buvo veiksmingai viršyti pagal 

šalies, kuri ją išduoda, švietimo sistemą. Užsienio sertifikatas, gautas homologuojant, 

patvirtinant ar pripažįstant kitoje trečiojoje šalyje įgytą diplomą, yra nepriimtinas Ispanijoje. 

• Atliekant tyrimus, kurie turi būti patvirtinti, turi būti lygiaverčiai su Ispanijos nuorodos 

pavadinimu tiek akademiniu lygiu, tiek tyrimų trukmei ir turiniui. 

• Užsienio šalyje atlikti tyrimai turi būti visiškai užbaigti. Atskirų dalykų patvirtinimas 

nebus tęsiamas. 

• Suinteresuotoji šalis negalės paprašyti, kad būtų patvirtintas pavadinimas, kuris jau buvo 

gautas Ispanijos švietimo sistemoje. 

• Ispanijos švietimo sistemos studentų užsienio švietimo sistemose atliktos studijos bus 

patvirtintos Ispanijos vidurinio ugdymo diplomu arba bakalauro laipsniu, jei jos atitinka 

reikalavimus. 

 

Bendrieji reikalavimai 

 

Oficialūs dokumentai 

Visi dokumentai, pateikiami šioms procedūroms, turi būti oficialūs ir kompetentingų 

institucijų išduodami pagal Ispanijos teisinę sistemą. 

 

Užsienyje išduotų dokumentų legalizavimas 

Įteisinimas - tai procedūra, kuria patvirtinami jų autentiškumą patvirtinantį dokumentą 

pasirašiusių institucijų parašai, siekiant pateikti juos trečiojoje šalyje. Kvalifikacijų ar 

akademinių pažymėjimų atveju legalizavimas paprastai apima originalo dokumentą 

išduodančios švietimo institucijos parašo pripažinimą. 

 

Europos ekonominės erdvės susitarimą Europos Sąjungos valstybėse narėse ar 

pasirašiusiose šalyse išduodamų dokumentų legalizavimas nebus reikalingas. Be to, 

Šveicarijos išduoti dokumentai yra atleisti nuo legalizavimo dėl dvišalio susitarimo su ES. 

Dokumentai, išduoti užsienyje, turi būti tinkamai legalizuoti šiomis sąlygomis: 
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1. Šalių, pasirašiusių 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją, išduoti dokumentai. Pakaks 

vienintelio legalizavimo ar „apostille“, išduoto šalies kompetentingų institucijų. 

2. Kitų šalių išduoti dokumentai: jie turi būti legalizuoti diplomatiniais kanalais. Tam 

paprastai nustatyta tokia procedūra: 

• kilmės šalies švietimo ministerija dėl studijų ir studijų pažymėjimų bei atitinkamos 

gimimo liudijimų ir pilietybės ministerijos. 

• šalies, kurioje dokumentai buvo išduoti, Užsienio reikalų ministerija. 

• Ispanijos diplomatinė ar konsulinė atstovybė toje šalyje. 

 

Užsienyje išduotų dokumentų vertimas 

Lapkričio 26 d. Įstatymo Nr. 30/1992 dėl viešojo administravimo teisinio režimo ir bendrojo 

administracinio proceso 36.1 straipsnyje teigiama, kad bendrosios valstybės administracijos 

nagrinėjamos bylos kalba bus ispanų. Atitinkamai šių procedūrų reguliavimo taisyklėse 

reikalaujama, kad užsienyje išduoti dokumentai, norintys būti vykdomi Ispanijoje, turėtų 

būti pateikiami kartu su oficialiu vertimu į ispanų kalbą (kai jie nėra išduodami ta kalba). 

 

Autentifikuoti dokumentai 

Išskyrus atvejus, kai apdorojimo padalinys reikalauja originalių dokumentų, gali būti 

pateiktos visų privalomų dokumentų autentiškos kopijos. Autentifikavimą turi atlikti 

atitinkama institucija (paprastai registracijos vienetas, kuris gauna dokumentus) ir turi 

patikrinti, ar fotokopija tiksliai atitinka originalų dokumentą, kurį atkartoja. Kopija turi būti 

pateikta, kai originalai yra legalizuoti. 

 

Užsienio sertifikatai, kurie gali būti patvirtinti  

Žmonės, kurie studijavo užsienio švietimo sistemoje ne Ispanijoje esančiuose centruose, gali 

prašyti patvirtinimo ar pripažinimo. Be to, žmonės, kurie atliko tyrimus centruose, 

turinčiuose leidimą mokyti Ispanijoje pagal kitų šalių švietimo sistemas, taip pat galės 

prašyti patvirtinti jų įgytas žinutes. 

 

Kvalifikacija arba studijos turi atitikti šiuos jų patvirtinimo reikalavimus: 

• Gauti tyrimai ir pavadinimai turi būti oficialiai patvirtinti jų kilmės šalies švietimo 

sistemoje. 

• Jei tyrimai buvo atlikti užsienio centre, esančiame Ispanijoje, šis centras turi būti tinkamai 

įgaliotas perduoti tokius tyrimus kompetentingoms Ispanijos švietimo institucijoms. 

Taikomos sąlygos ir procedūros yra tokios pačios, kaip ir profesinio mokymo teikimo 

sąlygos. 

1. Studentai, sėkmingai baigę bendruosius pagrindinio profesinio mokymo ciklo modulius, 

juos atpažįsta bet kokiam kitam pagrindiniam profesinio mokymo ciklui. 

2. Studentai, baigę pirminę profesinio kvalifikacijos programą: 

• Jeigu jie išlaikė privalomus komunikacijos ir socialinių sričių mokymo modulius ir jei jie 

taip pat išlaikė užsienio kalbos modulį, jie gali būti pripažinti komunikacijos ir visuomenės I 

profesinio modulio. 
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• Jeigu jie išlaikė privalomą mokslo / technologijų srities mokymo modulį, jie gali būti 

pripažinti Taikomųjų mokslų I profesinio modulio. 

3. Studentai, vyresni nei 17 metų, turintys pagrindinio profesinio mokymo ciklą, gali būti 

pripažinti: 

• Jeigu jie yra išlaikę 4-ojo privalomojo vidurinio ugdymo metų dalykus bet kuriame iš savo 

komunikacijos ir socialinių mokslų bloko variantų, jie gali būti pripažinti komunikacijos ir 

visuomenės I ir II moduliais. 

• Jeigu jie yra išlaikę 4-osios privalomojo vidurinio ugdymo matematikos dalyką bet 

kuriame iš variantų, jie gali būti pripažinti Taikomųjų mokslų I ir II moduliais. 

4. Profesinių pavadinimų, taip pat studijų antraštinių dalių pripažinimo ir leidimo verstis 

praktika (reglamentuojamose) profesijose tvarka 

 

Formalios kvalifikacijos (išsilavinimo lygis) 

Profesinė kvalifikacija yra „profesinių įgūdžių rinkinys, svarbus užimtumo srityje, kurį 

galima įgyti taikant modulinį mokymą ar kitokį mokymą, taip pat per darbo patirtį“ 

(Įstatymas Nr. 5/2002 dėl kvalifikacijų ir profesinio mokymo). 

Suprantama, kad asmuo yra kvalifikuotas, kai jis įgyja savo darbo rezultatus tikėtinais 

rezultatais, turėdamas išteklius ir kokybę. Oficialiu požiūriu kvalifikacija yra profesinių 

kompetencijų (žinių ir įgūdžių) rinkinys, leidžiantis reaguoti į profesijas ir darbo vietas, 

turinčias vertę darbo rinkoje, ir kurias galima įgyti per mokymą ar darbo patirtį. 

Profesinė kompetencija apibrėžiama kaip „žinių ir įgūdžių rinkinys, leidžiantis vykdyti 

profesinę veiklą pagal gamybos ir užimtumo reikalavimus“ (Įstatymas Nr. 5/2002 dėl 

kvalifikacijų ir profesinio mokymo). 

Asmens kompetencija apima visą savo žinių ir įgūdžių spektrą asmeninėje, profesinėje ar 

akademinėje srityje, įgytą įvairiais būdais ir visais lygmenimis nuo pagrindinio iki 

aukščiausio lygio. 

 

Profesinės kvalifikacijos struktūra 

Kiekviena kvalifikacija yra susijusi su bendra kompetencija, kuri trumpai apibūdina 

pagrindines specialisto pareigas ir funkcijas. 

Taip pat aprašyta profesinė aplinka, kurioje gali būti sukurta kvalifikacija, taip pat 

atitinkami gamybos sektoriai ir atitinkamos profesijos ar darbo vietos. 

b) darbo rinkos patirtis 

Ekonominė krizė paliko didelį nedarbo lygį Ispanijoje, vienoje iš šalių, kuriose yra 

didžiausias nedarbo lygis Europos Sąjungoje. Toliau pateiktoje lentelėje parodyta pastarųjų 

metų raida: 

 

Metai 
200
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Procentas 8,5 8,2 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 22,1 19,6 
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25–64 m. amžiaus gyventojų nedarbo lygis pagal išsilavinimo lygį taip pat rodo situacijos 

sunkumą šalyje: 

 

Metai 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Procentas 9 9 13,2 21,8 24,5 26,2 31,1 32,7 31,4 28,9 

 

Nors socialinė ir ekonominė padėtis šalyje yra viena iš sunkiausių, su kokia Ispanijos 

visuomenė kada nors susidūrė, atsiranda atsparumas. Pastaraisiais metais vis dažniau jauni 

žmonės naudojasi mokymo stipendijomis ar stažuotėmis įvairaus pobūdžio įmonėse. Šioje 

vietoje programos „Erasmus“ ir „Erasmus +“ daug nuveikė, kad pagerintų tarptautinį 

judumą Europos Sąjungoje, bet taip pat padidino Europos jaunimo darbo rinkos patirtį. 

 

c) Neformalūs įgūdžiai (pvz., kalbos mokėjimas, našumas…) 

Neformalūs įgūdžiai yra gebėjimai, leidžiantys asmenims prisitaikyti prie besikeičiančios 

darbo aplinkos: jie leidžia gauti gerų rezultatų per profesinę veiklą įvairiose srityse arba 

socialiniame kontekste. Todėl jie yra raktas į darbuotojų profesinį ar funkcinį lankstumą, 

sudarant sąlygas jų judumui toje pačioje profesinėje srityje arba iš vienos srities į kitą. 

• Kalbų bendravimo kompetencija 

• Matematinė kompetencija ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityje 

• Skaitmeninė kompetencija 

• Kompetencija išmokti mokytis 

• Iniciatyvumo ir verslumo dvasia 

• Sąmoningumo ir kultūrinės raiškos 

• Socialinės ir pilietinės kompetencijos 

 

d) Nespecializuoti įgūdžiai 

Vis daugiau mokytojų supranta, kokie svarbūs yra nespecializuoti įgūdžiai.  

 

Esami reglamentai ir galimybės neformaliems įgūdžiams ir kompetencijoms bei darbo 

patirties pripažinimui 

Vertinimo ir akreditavimo profesinė kompetencija, įgyta per darbo patirtį ir neformalųjį bei 

savaiminį mokymą, yra viena iš būtinų priemonių, kad mokymasis visą gyvenimą taptų 

realybe, skatinant suaugusiuosius, ypač tuos, kurie nebetaikė kvalifikacijos, reintegruotis į 

švietimo sistemą, pripažįstant mokymą. 

 

Nuo 2009 m. šis vertinimas ir akreditavimas atliekami pagal kriterijus, užtikrinančius jos 

patikimumą, objektyvumą ir techninį griežtumą. Nacionalinis profesinių kvalifikacijų 

katalogas yra objektyvi nuoroda į šią procedūrą, nes jame išvardijamos profesinės 

kvalifikacijos, kurios turi būti pripažintos ir akredituotos, identifikuotos gamybos sistemoje, 

remiantis įgūdžiais, reikalingais užsiimti profesija. Siekiant palengvinti šios procedūros ir 

jos reikalavimų supratimą, Švietimo, kultūros ir sporto ministerija per „TodoFP“ internetinį 

portalą teikia IT įrankį ACREDITA. 
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Nuo švietimo sistemos įgyvendinimo pradžios visos švietimo institucijos paskelbė įvairius 

raginimus pripažinti tam tikras kompetencijas. Procedūra apima šiuos etapus: 

• Rekomendacijos, remiantis pateiktais dokumentais: patarėjas parengia neprivalomą 

ataskaitą. Jei ji yra teigiama, kandidatas gali turėti prieigą prie vertinimo etapo. Jei 

neigiama, ataskaitoje nurodomas papildomas mokymas, kurį turi atlikti kandidatas, taip pat 

institucijos, kuriose jis gali jį gauti. 

• Profesinės kompetencijos vertinimas: tikrinama, ar kandidatas turi reikiamą profesinę 

kompetenciją. 

• Profesinės kompetencijos akreditavimas ir registravimas: akreditacija suteikiama 

kandidatams, kurie baigė vertinimo etapą kiekvienam kompetencijos padaliniui, kuriam 

buvo įrodyta profesinė kompetencija. 

 

Atlikus vertinimo ir akreditavimo procesą, atitinkamos valdžios institucijos visiems 

dalyviams pateikia būtinas gaires, kad užbaigtų mokymus, kuriais suteikiama profesinio 

mokymo kvalifikacija arba profesinės patirties pažymėjimas. 

 

Jei įvertintos darbuotojų profesinės kompetencijos nepakanka, kad būtų pasiektas 

kvalifikacijos lygis, kurio reikalaujama profesinio mokymo pažymėjime arba profesinės 

patirties pažymėjime, jie yra iš dalies akredituoti. Taigi jie gali baigti mokymą, kad gautų 

atitinkamą kvalifikaciją arba pažymėjimą. 

 

Profesinės kompetencijos, įgytos per darbo patirtį arba neformalųjį mokymą, 

pripažinimo tvarka 

 

 
 

 

Šaltinis: parengė „Eurydice“ Ispanijos ir Ispanijos švietimo informacijos tinklas (Nacionalinis švietimo 

inovacijų ir mokslinių tyrimų centras, Švietimo, kultūros ir sporto ministerija). 
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Norint dalyvauti kompetencijos pripažinimo procedūroje, būtina laikytis tam tikrų bendrų 

reikalavimų, kurie galioja visoje šalyje. Autonominės bendruomenės taip pat gali nustatyti 

papildomus reikalavimus. 

 

 

Bendrieji reikalavimai dalyvauti profesinės kompetencijos pripažinimo procedūroje 

 

TAUTYBĖ 

Ispanijos pilietybė, ES piliečio registracijos pažymėjimas arba ES piliečio šeimos nario 

leidimo gyventi kortelė, galiojantis leidimas gyventi arba leidimas dirbti ir apsigyventi 

Ispanijoje pagal Ispanijos užsieniečių ir imigracijos įstatymų nuostatas. 

AMŽIUS 

Būkite 18 registracijos metu, jei kompetencijos vienetai atitinka 1 lygio kvalifikaciją, o 20 - 

2 ar 3 lygių. 

DARBO PATIRTIS 

• Per pastaruosius 10 metų prieš kvietimą turėti mažiausiai 3 metų darbo patirtį, iš viso ne 

mažiau kaip 2 000 darbo valandų. 

• 1 lygio kompetencijos vienetų atveju reikalinga 2 metų darbo patirtis, iš viso mažiausiai 

1200 valandų. 

MOKYMAS 

• Per paskutinius 10 metų prieš skambinant turite turėti bent 300 valandų. 

• 1 lygio kompetencijos vienetų atveju reikia ne mažiau kaip 200 valandų. Jei mokymo 

moduliai, susiję su akredituotinu kompetencijos padaliniu, turi trumpesnę trukmę, šiems 

moduliams nustatytų valandų skaičius turės būti akredituotas. 

 

25 metų amžiaus žmonės, atitinkantys aukščiau paminėtus darbo patirties ir mokymo 

reikalavimus, tačiau negalintys įrodyti jų per minėtus dokumentus, gali prašyti laikinosios 

registracijos, įrodydami savo darbo patirtį arba neformalųjį mokymą per teisiniu požiūriu 

pripažintą testą. 

 

Nacionalinės praktikos, susijusios su kitomis profesinės kvalifikacijos pripažinimo 

formomis (pvz., rekomendaciniai laiškai, įgūdžiai) 

 

Ispanija neturi kitų profesinės kvalifikacijos pripažinimo formų, nes daug dėmesio skiriama 

diplomams ir oficialiam sertifikavimui.  

Taigi, kiekvienas privalo laikytis teisinio proceso, pagal kurį pripažįstama jų kilmės šalyje 

įgyta kvalifikacija. Toks lankstumo trūkumas kartais sukuria situacijas, kai užsienietis, 

neturintis oficialios kvalifikacijos, turi lankyti pamokas, kad įgytų pirminę ar antrinę 

kvalifikaciją, net jei jis įgijo laipsnį arba įgijo profesiją savo kilmės šalyje. 
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Kontaktai ir prieiga prie informacijos apie esamas sistemas ir procedūras atitinkamoje 

šalyje pabėgėliams 

 

Svarbiausi NVO Ispanijoje dirbantys šioje srityje: 

1. CAR (Centros de Acogida a Refugiados) 

„Plaza de la Acogida“, Nr. 1 (41020, Sevilija) 

Teléfono: +34 954 52 96 85/66 Faksas: 954 52 91 97 

Interneto svetainė: www.meyss.es; el. paštas: cristobal.bohorquez@meyss.es. 

2. CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) 

C / San Jorge, 7 Casa 2 Bajo (41010, Sevilija) 

Teléfono: +34 954 619 164/954 912 496 

Interneto svetainė: www.cear.es; el. paštas: josecarlos.budia@cear.es, 

mayte.vizcaino@cear.es. 

3. ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 

Calle Cuesta del Rosario, 8 (41004, Sevilija) 

Teléfono: +34 954 50 10 07 

Interneto svetainė: www.acnur.es; el. pašto adresas: andalucia@eacnur.org. 

4. CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Avenida de la Cruz Rojaus n11, duplikadas (41009, Sevilija) 

Teléfono: +34 954 37 66 13 

Interneto svetainė: www.cruzroja.es; www.cruzroja.es/principal/web/provincial-

sevilla/inicio; 

el. paštas: sevilla@cruzroja.es  

 

NVO darbas ir vaidmuo šioje srityje 

Imigracijos srityje dirbančių organizacijų katalogas (Ispanija): 

 

CAR (Centros de Acogida a Refugiados) Teléf: +34 954 52 96 85/66 

cristobal.bohorquez@meyss.es 

CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) Tel .: +34 954619164/912496 

mayte.vizcaino@cear.es 

nuria.rojas@cear.es 

ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración) Teléfono: +34 954 31 33 

33 

sevilla.proinfancia@accem.es; andalucia.juridico@accem.es 

MPDL (Movimiento Por la Paz El Desarme y la Libertad) Tel .: +34 954 22 21 34 

sevilla@mpdl.org 

sev.empleo@mpdl.org 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Tel .: +34 954 37 66 13 

sevilla@cruzroja.es 

mobedo@cruzroja.es 

 

MÉDICOS DEL MUNDO ANDALUCÍA Teléfono: 954 90 82 88 

mailto:sevilla@cruzroja.es
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sevilla@medicosdelmundo.org 

FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE Teléf: +34 954 90 29 60 

comunicacion@sevillaacoge.org 

 

CÁRITAS DIOCESANA SEVILLA, Proyecto Nazaret 954 21 65 46 

jadelgado@caritas-sevilla.org 

FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE Tel .: +34 954 90 07 73 

marilobenito@acoge.org 

CEPAIM 687 103 621 

rmateo@cepaim.org 

MUJERES ENTRE MUNDOS mujeresentremundos@hotmail.com 

MZC 954 563 543 

sevilla@mzc.es 

DECCO 954 27 38 26 

deccoi@deccoi.org  
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2.1.5 Kvalifikacijų pripažinimo sistema Škotijoje ir JK 
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Santrumpų ir terminų sąrašas 

Kreditas: kreditas suteikiamas besimokančiajam, pripažįstant, kad nustatytu lygiu pasiekta nustatytų 

mokymosi rezultatų. 

Ciklai: nuoseklūs lygiai, nustatyti Bolonijos procese (trumpas ciklas per pirmąjį ciklą, pirmasis 

ciklas, antrasis ciklas ir trečiasis ciklas), kuriuose yra visos Europos aukštojo mokslo kvalifikacijos. 

CQFW: Velso kreditų ir kvalifikacijų sistema. 

EKS: Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sistema. 

Laipsnį suteikiančios institucijos: Jungtinės Karalystės aukštojo mokslo teikėjas (paprastai 

universitetas), turintis teisę suteikti laipsnius, suteiktus Karališkosios chartijos, arba pagal 1992 m. 

(Škotijos) 1992 m. Įstatymas arba Papal Bull, arba nuo 1999 m., kurį suteikė Privy Council dėl 

QAA patarimo (atsakant į prašymus suteikti mokslo laipsnį, mokslo laipsnio suteikimo įgaliojimus 

arba universiteto titulą). 

Išvykimo kvalifikacija: kvalifikacija, kuri gali būti suteikta baigus tarpinę studijų programą 

ilgesnėje studijų programoje (kai studentas išvyksta iš programos), tačiau kurioje studentas iš 

pradžių nėra užsiregistravęs. 

FHEQ: Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos aukštojo mokslo kvalifikacijų suteikimo įstaigų sistema. 

FQHEIS: Škotijos aukštojo mokslo įstaigų kvalifikacijų sistema. 

Pagrindų lygiai: nuoseklių etapų serija (vystymosi tęstinumas), išreikšta bendrų rezultatų diapazone, 

pagal kurį galima nustatyti tipines kvalifikacijas. 

Vidutinė kvalifikacija: atskira kvalifikacija, kuri gali būti suteikta tam tikrame etape, per ilgesnę 

studijų programą kuriai studentas gali užsiregistruoti studijų pradžioje. 

Lygio aprašai: apibūdinimas apie bendrųjų mokymosi rezultatų ypatumus konkrečiame 

kvalifikacijų sistemos lygmenyje, naudojamas kaip atskaitos taškas. 

Kvalifikacija: laipsnis, diplomas arba pažymėjimas, išduotas kompetentingos institucijos (šiuo 

atveju - laipsnį suteikiančioji institucija), pripažįstant, kad buvo sėkmingai baigta pripažinta 

aukštojo mokslo studijų programa, ar buvo pasiekti tam tikri programos ar kvalifikacijos 

pasiekimai. 

Kvalifikacijos apibūdinimas: bendri su konkrečia kvalifikacija susiję tyrimo rezultatai. Juose 

pateikiami aiškūs atskaitos taškai, apibūdinantys pagrindinius kvalifikacijos rezultatus. 

Studijų programa: patvirtintas studijų kursas, suteikiantis nuoseklią mokymosi patirtį ir paprastai 

lemiantis kvalifikaciją. Tai apima mokslinių tyrimų programas. 
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Programos mokymasis: pareiškimas apie tai, ką besimokantysis turi žinoti, suprasti rezultatus ir 

(arba) sugebėti parodyti po tam tikros studijų programos (kuri veda į kvalifikaciją). Tai yra 

holistinių rezultatų teiginiai, o ne tik dalių sumos (atskirų modulių mokymosi rezultatai). 

PSRB: profesinės, įstatyminės ir reguliavimo institucijos. 

QF-EHEA: Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sistema. 

Ataskaitos taškai: atskaitos taškai - tai bendrai sutarti reikalavimai arba lyginamieji punktai 

(tarptautiniu, nacionaliniu ir laipsnį suteikiančiais organais), kuriuos naudoja laipsnį suteikiančios 

institucijos, siekdamos užtikrinti akademinių standartų nuoseklumą. 

SCQF: Škotijos kreditų ir kvalifikacijų sistema. 

Akademinis slenkstis: minimalus priimtinas pasiekimų lygis, kurį turi atitikti studento standartai, 

kad būtų galima gauti akademinį apdovanojimą. Dėl lygiaverčių kvalifikacijų, JK pasiekė ribinį 

pasiekimų lygį, kurį apibūdina aprašyti kvalifikacijos aprašai. 

Teisinis kvalifikacijų pripažinimo sistemos pagrindas 

Nacionalinės kvalifikacijų sistemos yra oficialios struktūros, kurias šalys priima nustatydamos jų 

kvalifikacijos sistemas. Paprastai jie nustato kvalifikacijų lygių hierarchiją didėjimo tvarka ir 

nurodo bendruosius reikalavimus, keliamus kiekviename iš šių lygių. Šiose sistemose parodyta, 

kokios kvalifikacijos yra to paties lygio, ir nurodoma, kaip viena kvalifikacija gali lemti kitą ar 

aukštesnį lygį.  

JK atsakomybė už švietimą yra perduota kiekvienai iš keturių jurisdikcijų. JK turi decentralizuotą 

švietimo ir mokymo valdymo sistemą. Škotijos, Šiaurės Airijos, Velso ir Anglijos švietimo ir 

mokymo sistemos, siūlomos kvalifikacijos ir jų reguliavimas yra ir skirtingi, ir panašūs. Visų pirma 

Škotija turi švietimo sistemą, turinčią ilgiausią nepriklausomybės istoriją iš kitų JK dalių. Skirtumai 

yra ryškiausi bendrojo ir vidurinio ugdymo srityse. Todėl tarp šalių yra daug skirtingų kvalifikacijų 

ir kreditų sistemų. 

Apskritai, Jungtinės Karalystės vyriausybė aukštojo mokslo institucijas pripažįsta per įstatymus, 

pvz., Karališkąją chartiją ar Parlamento aktą, ir jie vadinami „pripažintomis įstaigomis“. Tik šios 

institucijos turi teisę suteikti laipsnius. 

Pavadinimas „išvardytos įstaigos“ reiškia institucijas, kurios nebuvo pripažintos teisės aktais, tačiau 

joms leidžiama pasiūlyti programą, skirtą „pripažintos įstaigos“ suteiktam laipsniui. 

Kitos institucijos turi vyriausybės leidimą „suteikti savo unikalius laipsnius“ ir gali suteikti 

diplomus, vadinamus „pripažintais apdovanojimais“. Šias institucijas prižiūri Verslo inovacijų ir 

įgūdžių departamentas. 

Nacionalinės kvalifikacijų sistemos apibrėžia ir susieja skirtingų kvalifikacijų lygius ir kredito 

vertes. Dabartinė sistema yra: Bendrosios ir profesinės kvalifikacijos reguliuojama kvalifikacijų 

sąranga (RQF), kurią reglamentuoja Ofqual Anglijoje, ir Šiaurės Airijos mokymo programų, 
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egzaminų ir vertinimo tarybos (CCEA); Velso kreditų ir kvalifikacijų sistema (CQFW) visoms 

Velso kvalifikacijoms; ir Jungtinės Karalystės aukštojo mokslo kvalifikacijų sistemos (FHEQ) 

kvalifikacijų, kurias suteikė Jungtinės Karalystės įstaigos, turinčios laipsnio suteikimo įgaliojimus, 

pagrindai. Kredito sistemose naudojamas JK kreditas, pradėtas pagal Kredito kaupimo ir perkėlimo 

schemą, kur 1 kreditas - 10 valandų mokymosi. 

Škotija 

Škotijos aukštojo mokslo įstaigų akreditacija priklauso inovacijų, universitetų ir įgūdžių 

departamentui ir kokybės užtikrinimo agentūrai. Išskyrus universitetinius laipsnius, Škotijos 

kvalifikacijų tarnyba (SQA) yra atsakinga už visų pripažintų kvalifikacijų, pvz., SQC, nacionalinį 

akreditavimą. 

Škotijos kvalifikacijų tarnyba (SQA) yra Škotijos nacionalinė pripažinimo ir akreditavimo įstaiga. 

Ji akredituoja visas Škotijos kvalifikacijas, išskyrus laipsnius, ir pripažįsta Škotijos stipendijas 

suteikiančias įstaigas. Be to, kaip ir Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos kvalifikacijų reguliatoriai, 

Škotijos reguliatorius taip pat glaudžiai bendradarbiauja su švietimo įstaigomis ir pramone, 

siekdamas užtikrinti, kad kvalifikacijos būtų įtraukios, vienodai prieinamos, lanksčios ir aukštos 

kokybės. Pagrindinis SQA tikslas - užtikrinti besimokantiesiems aiškų kelią į tolesnį mokymą ar 

įsidarbinimą ir darbdavius su nusimanančiais ir kvalifikuotais darbuotojais. 

SQA turi dvi pagrindines pareigas. Pirmoji - akredituoti ir antroji - suteikti kvalifikaciją. SQA 

akreditavimo pareigos apima kvalifikacijų pripažinimą, išskyrus laipsnius, ir suteikiančių įstaigų, 

norinčių suteikti šias kvalifikacijas, patvirtinimą. SQA, kaip teikiančioji institucija, taip pat kuria, 

tvirtina ir vertina kvalifikaciją, užtikrina kokybišką išsilavinimą ir mokymą besimokantiems, kurie 

įgyja kvalifikaciją ir suteikia kandidatams pažymėjimus. 

Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sistemos apžvalga 

Visoje Jungtinėje Karalystėje yra penki švietimo etapai: ankstyvieji, pradiniai, viduriniai, tolesni 

mokymai ir aukštasis mokslas. Švietimas yra privalomas visiems vaikams nuo 5 metų amžiaus (4 

Šiaurės Airijoje) ir 16 metų.  

Amžius, kai mokiniai JK gali išeiti iš mokyklos, priklauso nuo to, kur jie gyvena. Nors mokiniai 

gali pasitraukti iš mokyklos metų pabaigoje, kai kiekvienoje JK šalyje pradeda mokytis 16 metų, 

Anglijos moksleiviai turi likti privalomojo ugdymo ar mokymo įstaigose tol, kol jie bus 18 metų. 

Profesinis vidurinis mokymas 

Siūlomos profesinės programos, skirtos studijoms tokiose srityse kaip sveikatos priežiūra, 

informacinės technologijos, verslas ir inžinerija. Po reformų 2007 m. šios programos gali paskatinti 

vieną iš kelių įgaliojimų, pvz., Taikomąjį bendrąjį švietimo sertifikatą. Šis kredencialas yra mažiau 

teorinis nei GCE A lygis ir yra skirtas padėti gavėjams patekti į darbo rinką. 
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Aukštesnysis mokslas 

Tolesnis mokymas taip pat žinomas kaip aukštesnysis vidurinis profesinis mokymas. Tai reiškia 

švietimą, kuris nebėra antrinės sistemos dalis, bet nėra įtrauktas į aukštąjį mokslą. Jis orientuotas į 

profesines programas arba hibridines bendras akademines ir profesines programas. Dažniausiai 

įgytos kvalifikacijos kėlimas yra BTEC 3 lygio diplomas, suteiktas po dvejų metų ne visos darbo 

dienos studijų Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje. 

Priėmimą į aukštojo mokslo institucijas valdo universitetų ir kolegijų priėmimo tarnyba (UCAS). 

UCAS yra atsakingas už priėmimą po vidurinės mokyklos. Būsimi studentai pradeda UCAS 

paraiškų teikimo procesą prieš metus. Šiems būsimiems studentams suteikiamas sąrašas 

universitetų, į kuriuos jie gali kreiptis. Tada aukštojo mokslo institucijos siunčia sąlyginius 

pasiūlymus, o retais atvejais - besąlygiškus pasiūlymus savo atrinktiems pareiškėjams. Sąlyginiai 

pasiūlymai numato egzaminų rezultatus, kurie turi būti gauti GCE A lygiuose, kad būtų užtikrintas 

priėmimas.  

Studentams, norintiems tęsti studijas po profesinio vidurinio ugdymo - daugelis britų aukštųjų 

mokyklų priima studentus pagal profesinio A lygio rezultatus arba BTEC 3 lygio diplomus. Tokio 

tipo priėmimas reikalauja, kad studentas tęstų mokslu toje pačioje profesinio mokymo srityje. 

Jungtinėje Karalystėje kai kurios aukštesnės inžinerinės technikos pozicijos, kurioms reikalinga 4–5 

metų pameistrystė, reikalauja akademinių studijų HNC / HND ar aukštesniuose miesto ir gildijos 

lygiuose. Pameistrystė vis dažniau pripažįstama kaip auksinis standartas darbo vietoje. 16 metų ir 

vyresniems asmenims yra keturi pameistrystės lygiai: 

1 - Tarpinio lygio pameistrystė 

Moksleiviai dirba pagal darbo mokymosi kvalifikacijas, pvz., 2 lygio kompetencijos kvalifikaciją, 

funkcinius įgūdžius ir daugeliu atvejų atitinkamą žiniomis pagrįstą kvalifikaciją. 

2 - Išplėstinė pameistrystė 

Mokiniai siekia mokytis darbo, pavyzdžiui, 3 C lygio kvalifikacija, funkciniai įgūdžiai ir daugeliu 

atvejų atitinkama kvalifikuota kvalifikacija. Ji gali užtrukti ketverius metus. 

3 - Didesnė pameistrystė 

Moksleiviai mokosi pagal darbo mokymosi kvalifikacijas, tokias kaip 4 ir 5 lygio kompetencijos 

kvalifikacija, funkciniai įgūdžiai ir tam tikrais atvejais žiniomis pagrįsta kvalifikacija, pvz., Fondo 

laipsnis. Ji gali užtrukti nuo keturių iki penkerių metų, priklausomai nuo to, kokiu lygiu mokinys 

dalyvauja. 

Laipsnis ir profesinė pameistrystė 

Jie panašūs į aukštesnę gamybinę praktiką, tačiau skiriasi tuo, kad jie suteikia galimybę įgyti pilną 

bakalauro (6 lygio) arba magistro laipsnį (7 lygis). Kursai rengiami bendradarbiaujant su 
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darbdaviais, o universitetuose vyksta ne visą darbo dieną. Jie gali užtrukti nuo keturių iki šešerių 

metų, priklausomai nuo 

kurso lygio ir pradinio 

lygio. 

 

 

Aukštasis 

išsilavinimas  

Aukštojo mokslo 

institucijos yra 

nepriklausomos, 

savarankiškos 

institucijos, aktyviai 

dalyvaujančios 

mokymo, mokslinių 

tyrimų ir stipendijų 

srityje. Jas nustato 

Karališkoji chartija arba 

teisės aktai, o dauguma 

jų yra finansuojami 

vyriausybės. 

Aukštasis mokslas 

Jungtinėje Karalystėje 

priskiriamas bakalauro 

arba magistrantūros 

studijoms. Bakalauro 

studijos veda į britų 

„pirmąjį laipsnį“, kuris paprastai yra bakalauro laipsnis. Magistrantūros studijų programos 

baigiamos baigus bakalauro laipsnį ir įgijus magistro arba doktorantūros laipsnius, arba 

magistrantūros diplomus. 

Dauguma bakalauro laipsnių įgyjami po trejų metų bakalauro, tačiau yra daug keturių metų 

programų. Programos baigiamos laipsniais, tokiais kaip menų bakalauras, inžinerijos bakalauras, 

teisės bakalauras, švietimo bakalauras ir kt. 

Tai nurodo programos tipą, kursui reikalingą apkrovą, norint gauti laipsnį. Abiem laipsniams 

paprastai reikia to paties laiko, tačiau pagyrimo programa turi „aukštesnę studijų apkrovą ir daugiau 

egzaminų“. Studentų pasiekimų lygis yra nustatytas pagal gautą klasę. Studentai gali pasiekti 

pirmąją klasę, aukštesnę antrąją klasę, žemesnę antrąją ar trečią klasę. Norint patekti į magistro 
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studijų programą, studentams paprastai reikia pirmosios ar aukštesnės pakopos klasių bakalauro 

laipsnio. 

Nors Anglijoje ir Šiaurės Airijoje yra didelių ir sėkmingų universitetų sistemų, siūlančių trejų metų 

bakalauro laipsnį, jie abu išsiskiria kaip šalys, kuriose, palyginti su kitomis šalimis, ir potencialią 

paklausą, yra ribotas antrinio profesinio mokymo teikimas, todėl gali atsirasti vidutinio lygio 

įgūdžių trūkumas. Dabartinė sistema turi labai rimtų trūkumų. Didėjantis konkuruojančių 

kvalifikacijų skaičius Anglijoje ir Šiaurės Airijoje kenkia profesinės kvalifikacijos darbo rinkos 

vertei ir neleidžia darbdaviams veiksmingai įsitraukti į kvalifikacijų kūrimą. Anglijoje ir Šiaurės 

Airijoje antrinės profesinio mokymo programos 

Škotija 

Škotijoje trumpesnės vidurinės kvalifikacijos, pvz., Škotijos aukštesni nacionaliniai sertifikatai ir 

aukštesni nacionaliniai diplomai, turi ilgą istoriją, gerai vertina darbdaviai ir studentai, jie sudaro 

beveik ketvirtadalį visų aukštųjų mokyklų. Škotijoje, kai mokymasis darbo vietoje yra įtrauktas į 

kai kurias antrinio ugdymo programas, Škotijos šiuolaikinė pameistrystė turi daug privalumų, jos 

naudojimas labai skiriasi priklausomai nuo programos ir individualaus teikėjo. Kolegijos turi daug 

autonomijos ir gali laisvai teikti darbo vietas studentams (tose programose, kuriose tokios paskirties 

vietos nėra privalomos). 

Profesinis mokymas 

Profesinis mokymas Škotijoje sukuria Škotijos profesinę kvalifikaciją (SVQ). SVQ yra skirti 

suteikti studentams „reikalingas žinias ir įgūdžius tam, kad galėtų atlikti konkretų darbą“. Šie 

įgaliojimai yra mokomi penkiais skirtingais sunkumų lygiais, kad būtų patenkinti visų mokinių 

mokymo poreikiai - nuo naujokų iki patyrusių specialistų. 

Aukštasis išsilavinimas 

Įstojimą į aukštąjį mokslą Škotijos institucijose taip pat valdo UCAS. Daugumai Škotijos institucijų 

reikia keturių ar penkių SCE aukštesnių įgaliojimų. Škotijos aukštojo mokslo sistema yra labai 

panaši į Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje taikomą sistemą.  

Kitas skirtumas yra „pirmasis laipsnis“, kurį suteikia keturi seniausi Škotijos universitetai. 

Aberdyno universitetas, Šv Andriejaus universitetas, Edinburgo universitetas ir Glazgo universitetas 

po ketverių metų studijavo magistro laipsnį; šis kredencialas peržiūrimas Pasaulio švietimo 

paslaugos yra lygiavertės bakalauro laipsniui. 
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Profesijų ir studijų pavadinimų reglamentavimo administracinė struktūra 

Apskritai, valdymo decentralizavimas Jungtinėje Karalystėje reiškia, kad vyriausybė ir institucinė 

struktūra skiriasi Anglijoje, Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir Velse, visi turi didelę autonomiją. Yra dvi 

lygiagrečios aukštojo mokslo kvalifikacijų sistemos, skirtos JK laipsnį suteikiančioms įstaigoms, 

viena, kuri taikoma Škotijai ir kitai, kuri veikia likusioje Jungtinės Karalystės dalyje: 

• Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos aukštojo mokslo kvalifikacijų suteikimo aukštojo mokslo 

įstaigoms sistema (FHEQ) ll) Škotijos aukštojo mokslo įstaigų kvalifikacijų sistema (FQHEIS). 

Šios sistemos yra pagrindiniai akademinių standartų atskaitos taškai JK aukštojo mokslo srityje. 

Kiekvienoje sistemoje nustatoma kvalifikacijų lygių hierarchija ir apibūdinamas bendrasis 

pasiekimas, kurio tikimasi iš pagrindinių kvalifikacijos tipų turėtojų kiekviename lygmenyje. JK 

laipsnį suteikiančios institucijos privalo naudoti atitinkamas sistemas akademinių standartų 
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nustatymui ir išlaikymui. Skiriant kvalifikacijas, tikimasi, kad jie užtikrins, kad bus laikomasi 

sistemos reikalavimų. 

Bendras modelis yra toks: 

• bendra švietimo, profesinio mokymosi ir įgūdžių politika yra kiekvienos nacionalinės vyriausybės 

mokymosi ar švietimo departamento atsakomybė. Universitetai yra nepriklausomos institucijos, 

turinčios savo chartiją; 

• kiekvienoje šalyje mokymosi galimybių finansavimas, teikimas ir valdymas yra perduotas 

finansavimo tarybai, kuri nustato prioritetus ir finansavimo paskirstymą bei prižiūri duomenų 

rinkimą. 

• vietos ir regionų valdžios institucijos pataria teikiant mokymosi galimybes, kad būtų patenkinti 

vietos poreikiai, atsižvelgiant į bendrą nacionalinę politiką ir finansavimo tvarką, tačiau atskiros 

kolegijos turi didelę autonomiją; 

• kiekvienos šalies nepriklausomos institucijos, kaip ir tyrimų, iniciatyvų vertinimo ir personalo 

tobulinimo, atsakomybė yra teikiamų paslaugų kokybės tikrinimas; 

• už valstybės finansuojamų paslaugų teikimo kvalifikacijų patvirtinimą atsakinga kiekvienos šalies 

akreditavimo įstaiga, nors Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos akreditacijos klausimai yra glaudžiai 

susiję; 

• Už užimtumo politiką ir bedarbių mokymo programas atsako JK Darbo ir pensijų departamentas 

(DWP), dirbantis su decentralizuotų administracijų vyriausybėmis; 

• sektorių įgūdžių tarybos (SSC), atsakingos už įgūdžių poreikių nustatymą ekonomikos sektoriuose 

ir profesinių standartų, kuriais grindžiamos profesinės kvalifikacijos, apibrėžimą, dirba visoje 

Jungtinėje Karalystėje, kaip ir jų koordinuojančioje įstaigoje, Sector Skills Development Agency 

(SSDA). 

Saugomi profesiniai pavadinimai ir pripažinimo nuostatos 

Tam tikras frachtuotus vardus, profesinius pavadinimus ar skiriamuosius raštus saugo 

kompetentinga institucija, turinti Karališkosios chartijos profesijas, ir juos reglamentuoja 

Karališkosios chartijos įtrauktos profesinės organizacijos. Paprastai šiose profesijose nėra veiklos 

rezervo, tačiau tai turėtų būti patikrinta su atitinkama kompetentinga institucija. Dėl profesinio 

statuso, kurį jis suteikia savo srityje, privatūs asmenys gali pasirinkti, kad jie būtų juridinio asmens 

organai (dėl reglamentuojamų profesijų sąrašo žr. 1 priedą). 

ES piliečiai gali kreiptis dėl vertinimo ir pripažinti jų profesinius pavadinimus, jei jie: 

1. jau yra visiškai kvalifikuoti praktikuoti tą reglamentuojamą profesiją savo buveinės valstybėje; 

2. nori užsiimti profesija, kur paprastai taikomas automatinis pripažinimas, tačiau dėl konkrečių 

priežasčių jie neatitinka automatinio pripažinimo kriterijų; 
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3. praktikuoja savo profesiją ES valstybėje, kuri nereglamentuoja profesijos, tačiau turi atitinkamą 

kvalifikaciją, taip pat visus kitus būtinus mokymus, kurie juos parengė profesijai. Be to, pareiškėjas 

privalo būti užsiėmęs profesija ne mažiau kaip vienerius metus per pastaruosius dešimt metų. Šios 

taisyklės išimtis yra ta, kai pareiškėjas įrodo, kad jie buvo „reguliuojamoje švietimo ir mokymo 

įstaigoje“; 

4. gali turėti kvalifikaciją, kuri suteikia jiems teisę verstis reguliuojama profesija, bet kuri yra 

„senojo stiliaus“ kvalifikacija, nes pasikeitė profesijos patekimas į savo buveinės valstybę. Tokiais 

atvejais buveinės valstybės kompetentinga institucija turi patvirtinti, kad kvalifikacija suteikia 

„įgytas teises“ užsiimti šia reglamentuojama profesija; arba e) kai profesija reglamentuojama jų 

buveinės valstybėje, tačiau švietimas ir mokymas yra kitokio lygio nei reikalaujama Jungtinėje 

Karalystėje. 



                                         
 

109 
 

 

 

 

 



                                         
 

110 
 

Trečiųjų šalių kvalifikacijos 

Trečiosios šalies kvalifikacija yra kvalifikacija, suteikta už ES ribų. Tokios kvalifikacijos turi būti 

pripažįstamos tinkamomis pripažinti, jei turėtojas vėliau įgijo trejų metų profesinę patirtį ES 

valstybėje, kuri pripažino kvalifikaciją (kitaip tariant, priėmė turėtoją į šią profesiją). 

Sektorių profesijų (išskyrus architektus) atveju pirmojo pripažinimo etape pareiškėjas turės atitikti 

minimalias mokymo sąlygas ir taip pat gali atitikti papildomus aukštesnius reikalavimus. Architektų 

atžvilgiu minimalūs mokymo reikalavimai yra tik automatinio kvalifikacijų pripažinimo sąlyga. 

Procesai, susiję su pabėgėlių, perkeltųjų asmenų arba „pabėgėlių padėtyje esančių asmenų“ 

kvalifikacijų pripažinimu, reglamentuojami Lisabonos pripažinimo sutarties VII straipsnyje, 

kuriame išdėstyti bendrieji principai, o ne išsamios procedūros. Todėl institucijos, atsakingos už 

kvalifikacijų pripažinimą, gali susidurti su pagrindiniais iššūkiais vertinimo ir pripažinimo procese. 

Jie dažnai siejami su nustatytų pripažinimo procedūrų ir nepagrįstos kvalifikacijos politikos 

trūkumu, dokumentais, patvirtinančiais akademinius įgaliojimus ir pareiškėjo kvalifikaciją, ir 

informacija apie teisinius įsipareigojimus. Jungtinėje Karalystėje, kaip ir daugelyje ES šalių, nėra 

įvairių pripažinimo procesų įvairioms migracijos rūšims (nors kai kurios išimtys taikomos, ypač 

pabėgėliams), tačiau migrantai įtraukiami į mokymosi visą gyvenimą programas, kurios taip pat 

skirtos etninėms mažumoms, moterims. pagyvenusiems žmonėms, jaunoms ir neįgaliesiems. 

Daugelis reglamentuojamų profesijų rūpinasi tarptautiniu pripažinimu per tarptautinius ir dvišalius 

susitarimus. Taip pat yra ES programų, kuriomis siekiama sustiprinti sektorių bendradarbiavimą. 

Pavyzdžiui, pagal Profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyvos nuostatas asmenys turi teisę į 

pripažinimą ir licenciją verstis praktika kitose Europos šalyse. Tai taikoma daugeliui profesijų, 

pavyzdžiui, inžinieriams, gydytojams ir aktuarams (pastarieji per Groupe Consultatif susitarimą). 

Šeimos migrantai turi laikytis tų pačių procedūrų, kaip ir kitų rūšių migrantai. 

Tačiau yra keletas auditų ir iniciatyvų, skirtų padėti skirtingoms pabėgėlių grupėms pripažinti jų 

kvalifikaciją ir padėti jiems integruotis į darbo rinką. Pavyzdžiui, RETAS (pabėgėlių švietimo ir 

mokymo patariamoji tarnyba) padeda pabėgėliams pripažinti kvalifikacijas, ypatingą dėmesį 

skiriant moterims. Kai kurie auditai paskatino naujas iniciatyvas, pvz., Darbuotojų ir pensijų 

departamento pabėgėlių užimtumo strategiją, taip pat yra Pabėgėlių sveikatos profesinio valdymo 

grupė, kurios tikslas - įdarbinti ir integruoti sveikatos priežiūros specialistus iš užsienio. Pabėgėlių 

akademikų padėjėja teikia pagalbą mokytojams ir dėstytojams, o Škotija turi pabėgėlių 182 

„Migrantų kvalifikacijos ir kompetencijos į mokymą Škotijoje“ pripažinimą - tai turėtų padėti 

pabėgėliams sklandžiai pereiti į darbą (APL vaidina svarbų vaidmenį). JK akreditavo ankstesnį 

mokymąsi (angl. APL), kuris yra ilgalaikis mechanizmas, leidžiantis pripažinti ankstesnį 

neformalųjį mokymąsi, aukštojo mokslo priėmimui ir kreditams aukštojo mokslo laipsniais ir kt. 

Nepaisant to, nėra aišku, ką reiškia „išankstinis“. Tai nėra skirta imigrantams. Neformalus 

pabėgėlių ir kitų migrantų mokymasis gali būti pripažįstamas taikant tą patį APL procesą, kaip ir JK 

pareiškėjams. Vis dėlto įmanoma, kad migrantai turi daugiau sunkumų pateikdami pakankamai 

įrodymų, kad jie mokosi. APL yra vyriausybės strategijos dalis, kuria siekiama išplėsti įvairių 

grupių, pvz., Mažesnių socialinių ir ekonominių grupių, etninių grupių, vyresnio amžiaus studentų, 

taip pat imigrantų dalyvavimą aukštajame moksle. 
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Labai perspektyvi iniciatyva prasidėjo 2015 m. spalio mėn., Kai JK NARIC, remdamasi savo 

patirtimi remiant Balkanų pabėgėlių integracijos poreikius, kartu su NOKUT sukūrė „Europos 

kvalifikacijos pasą pabėgėliams“. 2017 m. naujas projektas bando šiuos procesus įtraukti į schemą, 

kurioje dalyvauja ne tik JK ir Norvegija (per JK NARIC ir NOKUT), bet ir Graikija per atitinkamas 

ministerijas ir Graikijos NARIC, DOATAP; Italijoje per CIMEA - NARIC Italia; Europos Taryba. 

Europos pabėgėlių kvalifikacijos pasas yra dokumentas, pateikiantis aukštojo mokslo kvalifikacijų 

įvertinimą remiantis turimais dokumentais ir struktūrizuotu pokalbiu. Jame taip pat pateikiama 

informacija apie pareiškėjo darbo patirtį ir kalbos mokėjimą. Dokumente pateikiama patikima 

informacija apie integraciją ir pažangą siekiant įsidarbinti ir priimti tolesnius tyrimus. Tai specialiai 

sukurta pabėgėlių vertinimo sistema, net ir tiems, kurie negali visiškai dokumentuoti savo 

kvalifikacijos. 

Daugiau informacijos apie bandomąjį projektą „Pabėgėlių kvalifikacijos pripažinimas“ galima rasti: 

http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications 

Profesinių vardų pripažinimo tvarka, taip pat studijų pavadinimai ir leidimo praktikuoti 

(reglamentuojamose) profesijose įgijimo tvarka 

Yra įvairių reguliavimo institucijų, pripažįstančių studijų pavadinimus, kurių svarbiausias yra JK 

nacionalinis pripažinimo informacijos centras. Visos reguliavimo institucijos, vykdydamos su ES 

piliečiais susijusius klausimus, įgyvendina peržiūrėtą Direktyvą 2005/36 / EB dėl profesinių 

kvalifikacijų pripažinimo. 

Profesinės kvalifikacijos centras / ECCTIS yra ne pelno siekianti įmonė, valdanti daugybę 

nacionalinių agentūrų JK vyriausybės ir Europos Sąjungos vardu, atsakingomis už studijų 

pavadinimų pripažinimą. Jie apima: 

JK NARIC - Jungtinės Karalystės nacionalinis pripažinimo informacijos centras JK NEC - 

Nacionalinis Europass centras, skirtas JK CPQ - Profesinių kvalifikacijų centras 

ECVET - nacionalinis kontaktinis centras Anglijoje, gerinantis profesinių kvalifikacijų turinčių 

asmenų judumą visoje Europoje 

ReferNet - Europos tinklas, teikiantis palyginamą informaciją apie profesinį mokymą visoje 

Europoje 

ECCTIS Ltd - taip pat siūlo tyrimų ir konsultavimo paslaugas 

Užsienio piliečiai, norintys turėti „Chartered title“, turi kreiptis tiesiogiai į atitinkamą instituciją (žr. 

1 priedą). Institucija atsižvelgs į pareiškėjo kvalifikaciją ir bet kokią praktinę patirtį. Pripažinus 

kvalifikaciją, profesionalas galės susipažinti su profesija ir praktikuoti tokiomis pačiomis 

sąlygomis, kaip ir tos šalies piliečiai, ir tie, kurie yra kvalifikuoti toje šalyje. 

Institucija, atsakinga už priėjimą prie santykinės profesijos priimančiojoje šalyje, paaiškins, kokie 

dokumentai yra reikalingi. Jei jūsų profesija nėra reglamentuojama namuose, pareiškėjai negali 

turėti atitinkamų diplomų, pažymėjimų ar įrodymų, kad jie yra narystės profesinėje asociacijoje. 
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Tada jiems gali reikėti įrodyti kitomis priemonėmis, kad jie užsiėmė savo profesija ne mažiau kaip 

2 iš pastarųjų 10 metų. Valdžios institucijos turi 1 mėnesį, kad patvirtintų paraiškos gavimą ir 

paprašytų bet kokių reikalingų dokumentų. Jei valdžios institucijos nustato, kad pareiškėjo 

išsilavinimas ir profesinė patirtis neatitinka JK reikalaujamų standartų, jie galėtų paprašyti 

pareiškėjo imtis papildomų priemonių, kad įrodytų, jog jis yra kvalifikuotas. Iš esmės pareiškėjai 

turėtų turėti galimybę pasirinkti tarp tinkamumo testų arba adaptacijos stažuotės (kuri gali užtrukti 

iki 3 metų). 

Priėmęs į JK profesiją, profesionalas dirbs pagal JK profesinį vardą, jei toks yra. Profesorius taip 

pat turi teisę naudoti savo buveinės valstybės akademinį vardą. Tačiau kompetentinga institucija 

gali nustatyti tam tikras sąlygas - tai yra išsamiai aprašyta 26 ir 58 taisyklėse.  

a.Formalios kvalifikacijos 

Kvalifikacija gali būti plačiai apibrėžta kaip švietimo ir mokymo įrodymas, kuris: 

- kurią išduoda pripažinta ES valstybės institucija; 

- rodo, kad turėtojas sėkmingai baigė atitinkamą trukmę; 

- rodo, kad turėtojas turi kvalifikaciją verstis profesija ES valstybėje. 

 

Škotijoje visas kvalifikacijas galima susieti su Škotijos kredito ir kvalifikacijų sistema (SCQF). 

Aukštojo mokslo įstaigų ir tolesnio švietimo kolegijų skaičius 2015 m.: 

Universitetai 132 

  

Kitos aukštojo mokslo institucijos 29 

  

Kolegijos ir pan 382 

  

 

Studentų skaičius Jungtinėje Karalystėje sumažėjo nuo 4,9 mln. 2010–2011 m. iki 4,1 mln. 2014–

2015 m. Tolesniam mokymui (FE) ir nuo 2,7 mln. 2010–2011 m. Iki 2,4 mln. 2014–2015 m. . 

Aukštųjų mokyklų studentų skaičiaus sumažėjimas yra susijęs su tuo, kad nuo 2010/11 m. sumažėjo 

ne visą darbo dieną dirbančių studentų skaičius (30,6 proc.), Ypač kitose bakalauro studijose 

(sumažėjo 47,5 proc.), Tuo tarpu studentų skaičius išaugo. 
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Studentai pagal lyti ir pasirinkimus  (2014/15, tūkst.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Darbo rinka 
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Buvo 1,58 mln. bedarbių (žmonių, kurie nedirbo, bet ieškojo ir galėjo dirbti), 31 000 mažiau nei 

2016 m. rugpjūčio mėn. ir 106 000 mažiau nei pernai. Bedarbių vyrų buvo 867 tūkst., 21 000 

mažiau nei 2016 m. rugpjūčio mėn. ir 56 000 mažiau nei pernai. Bedarbių moterų buvo 717 000, 10 

000 mažiau nei 2016 m. rugpjūčio mėn. ir 50 000 mažiau nei pernai. 

Nedarbo lygis buvo 4,7%, palyginti su ankstesniais metais - 5,1%. Nuo 1975 m. birželio iki 

rugpjūčio mėn. jis nebuvo mažesnis. Nedarbo lygis yra darbo jėgos (dirbančių asmenų ir bedarbių), 

kurie buvo bedarbiai, dalis. Buvo 8,87 mln. žmonių nuo 16 iki 64 metų, kurie buvo ekonomiškai 

neaktyvūs (neveikia ir nenorėjo dirbti ar dirbti), 34 000 mažiau nei 2016 m. rugpjūčio mėn. ir 59 

000 mažiau nei pernai. 

Neaktyvumo lygis (ekonomiškai neaktyvių 16–64 metų amžiaus žmonių dalis) buvo 21,6%, šiek 

tiek mažesnis nei 2016 m. rugpjūčio – spalio mėn. (21,7%) ir mažesnis nei prieš metus (21,8%). 

Paskutiniai skaičiavimai rodo, kad vidutinis savaitės darbo užmokestis darbuotojams Didžiojoje 

Britanijoje nominaliomis sąlygomis (t.y. nekoreguota pagal kainų infliaciją) padidėjo 2,2%, 

įskaitant premijas, ir 2,3% be premijų, palyginti su praėjusiais metais. 

 

c. Neformalūs įgūdžiai  

Neformalus mokymasis apibrėžiamas kaip mokymasis, kuris nėra organizuotas ar struktūrizuotas 

pagal tikslus, laiką ar nurodymus. Tai apima įgūdžius, įgytus (kartais netyčia) per gyvenimo ir 

darbo patirtį, pavyzdžiui: 

• darbe įgytus projektų valdymo ar IT įgūdžius 

• kalbos ir tarpkultūriniai įgūdžiai, įgyti užsienyje 

• IT įgūdžiai, įgyti ne darbe 

• įgūdžiai, įgyti savanoriškos veiklos, kultūrinės veiklos, sporto, jaunimo darbo ir namų veiklos 

(pvz., vaiko priežiūros) metu. 

 

Ankstesnio mokymosi vertinimo metodai yra įvairūs ir apima: ankstesnės patirties, įgytos 

savanoriško darbo, ankstesnio apmokamo ar neapmokamo darbo, vertinimą arba faktinio elgesio 

stebėjimą. Esminis elementas yra vertinti asmens pateiktus įrodymus, kuriais siekiama pagrįsti jų 

reikalavimą dėl tam tikrų standartų ar mokymosi rezultatų rinkinio. 

 

 

d. Nespecializuoti įgūdžiai 

Jie apima asmens gebėjimą gerai klausytis, efektyviai bendrauti, būti pozityviais, valdyti konfliktus, 

prisiimti atsakomybę, parodyti pagarbą, kurti pasitikėjimą, gerai dirbti su kitais, veiksmingai valdyti 

laiką, priimti kritiką, dirbti esant spaudimui, būti patraukliais, parodyti gerus būdus. Kiti autoriai 

taipogi pridėjo dar pasitikėjimo, empatijos, darbo etikos, entuziazmo, optimizmo, vientisumo, 

motyvacijos, profesionalumo ir, svarbiausia, komunikacijos bruožus prie šios srities įgūdžių. 

 

Nespecializuoti įgūdžiai siejasi ir papildo kitų rūšių įgūdžius, įskaitant techninius ar su darbu 

susijusius įgūdžius, raštingumo, skaičiavimo ir informacinių technologijų įgūdžius. Nespecializuoti 

įgūdžiai yra svarbūs visiems visų profesijų darbuotojams bei darbuotojų lygiui, įskaitant 

vyresniuosius vadovus.  

 

Jungtinėje Karalystėje neseniai paskelbti JK Užimtumo ir įgūdžių komisijos (UKCES - ne 

departamento viešoji įstaiga, kuri konsultuoja JK vyriausybę ir decentralizuotas administracijas dėl 

įgūdžių ir užimtumo politikos). 

 

Įgūdžių spragos yra didelė problema visuose JK sektoriuose, ir daugelį metų buvo atlikami tyrimai, 

kuriuose ištirta problemos apimtis ir pobūdis įvairiuose profesijų tipuose ir skirtinguose sektoriuose, 
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taip pat pagal regionus. Tikimasi, kad iki 2020 m. bendras darbo jėgos darbuotojų skaičius, kuris, 

kaip tikimasi, turės gerokai mažiau optimalaus našumo dėl silpnų įgūdžių trūkumo, sudarys apie 

535 000, o iki 2025 m. - 550 000 darbuotojų. 

 

Esami reglamentai ir galimybės neformaliems įgūdžiams ir kompetencijoms bei darbo 

patirties pripažinimui 

 

Kaip jau minėta, JK kvalifikacijų sistemos skiriasi savo pobūdžiu ir mastu, o JK šalys turi skirtingą 

požiūrį į neformaliojo sertifikuoto mokymosi pripažinimą. Jungtinėje Karalystėje yra nemažai 

metodų, skirtų savišvietos pripažinimui.  

 

Anglijoje ir Šiaurės Airijoje 

 

Anglijoje ir Šiaurės Airijoje veikia trys kvalifikacijų sąrangos: 

• Kvalifikacijų ir kreditų sistema (QCF); 

• Nacionalinė kvalifikacijų sąranga (NKS); ir 

• Aukštojo mokslo kvalifikacijų sistema Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje (FHEQ). 

 

Neformaliojo mokymosi pripažinimo aspektai yra svarstomi atsižvelgiant į KVS. 

QCF suteikia paprastą, nuoseklią sistemą, kurioje pateikiama informacija apie kvalifikacijas taip, 

kad ją būtų lengva suprasti, įvertinti ir palyginti. 

 

Kreditas, lygiai ir kvalifikacija. 

Kiekvienas QCF vienetas ir kvalifikacija turi kredito vertę. Vienas kreditas yra sąlyginis 10 valandų 

mokymasis, parodantis, kiek laiko reikia vidutiniškai pasiekti. Visų QCF kvalifikacijų pavadinime 

yra tie patys trys elementai - turinys, lygis ir dydis. 

 

Turinyje nurodoma, kas yra kvalifikacija. Pavyzdžiui, ji gali apimti mažmeninę prekybą, statybą ar 

sportą. Lygis rodo mokymosi sunkumo lygį. Egzistuoja devyni lygiai - nuo atvykimo lygio iki 8 

lygio. Kreditais išreikštas dydis nurodo, per kiek laiko kvalifikacija bus pasiekta vidutiniškai. 

 

Pagal QCF yra trys kvalifikacijos dydžiai - apdovanojimas, pažymėjimas ir diplomas: 

• Apdovanojimai yra nuo 1 iki 12 kreditų 

• Pažymėjimai yra nuo 13 iki 36 kreditų 

• Diplomai“ yra 37 kreditai arba daugiau 

 

Derinimo taisyklės (RoC) 

Derinimo taisyklės nustato, kurie vienetai yra privalomi arba neprivalomi, kiek kreditų reikia 

kvalifikacijai gauti ir kokiu lygiu, ir ar yra draudžiamų / neleistinų derinių. Šios taisyklės yra 

konkrečios kiekvienos kvalifikacijos atžvilgiu, jas rengia sektorių įgūdžių tarybos (SSC), 

susitariančiosios organizacijos ir kitos patvirtintos organizacijos. Besimokantieji gali kaupti 

vienetus, kad įgytų kvalifikaciją, kol jie renkasi vienetus pagal tos kvalifikacijos derinimo taisyklę. 

 

Darbdavio mokymų pripažinimas pagal QCF 

Darbdavių vidaus mokymo patvirtinimas buvo pradėtas kaip dalis Jungtinės Karalystės plataus 

masto profesinio rengimo (VQ) reformų programos, kuria siekiama didinti profesinio mokymo 
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programų tinkamumą, vertę ir lankstumą per kreditais pagrįstą padalinį ir kvalifikacijų sistemą - 

kvalifikacijų ir kreditų sistemą (QCF). 

Iniciatyvos buvo pradėtos Anglijoje (2007 m. rugsėjo mėn. Darbdavių pripažinimo programoje) ir 

Šiaurės Airijoje (2009 m. balandžio mėn. parengtas mokymas užimtumo programoje), kad 

darbdaviai galėtų turėti savo vidaus mokymą, kuris buvo akredituotas arba pripažintas pagal 

kokybės užtikrinimo sistemą. 

Daugelis darbdavių mokosi nacionaliniu mastu, bendradarbiaudami su jau veikiančiomis 

organizacijomis, ir ši galimybė leido darbdaviams akredituoti pagal užsakymą parengtus mokymus, 

kurie labai plečia įgūdžių spragų šalinimo būdus ir besimokantieji gali įgyti kreditą ir pripažinti 

sunkų darbą ir pasiekimus. 

 

Velsas 

Velso kreditų ir kvalifikacijų sistema (CQFW) apima visų tipų mokymąsi pagal bendrą pripažinimo 

sistemą. Tai leidžia palyginti skirtingų švietimo ir mokymo veiklos laimėjimus, pripažinti visišką ir 

dalinį kvalifikacijų užbaigimą ir įgyti platų švietimo ir mokymo veiklos spektrą reguliavimo ir 

finansavimo susitarimuose ir už jų ribų. 

Mokymosi programos skirstomos į vieną iš trijų tipų: aukštojo mokslo, bendrojo ir profesinio 

mokymo bei mokymosi visą gyvenimą. CQFW suteikia kvalifikaciją ir mokymosi kreditą, kuris 

atspindi dydį (1 kreditas = 10 valandų mokymosi) ir kredito lygį, kuris atspindi pasiekimo lygį 

(įrašymas į 8 lygį). Mokymosi visą gyvenimą ramstis pripažįsta mokymąsi, kuris yra ne aukštojo 

mokslo, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo srityse. Tai atspindi supratimą, kad mokymasis, 

ten, kur jis vyksta, turėtų būti vertinamas ir pripažintas. 

Kokybės užtikrinimo visą gyvenimą trunkančio mokymosi (QALL) plėtojimas yra mechanizmas, 

skirtas atpažinti (sertifikuoti) žinias ar įgūdžius, įgytus per mokymąsi, įgytą per platesnį mokymąsi. 

Tai gali būti: 

• suaugusiųjų ir bendruomenės mokymasis, įskaitant mokymąsi padėti suaugusiems grįžti į 

mokymąsi; 

• įvadinis ar papildomas mokymasis, kurį atlieka visų tipų besimokantieji, kurie gali padėti 

besimokantiesiems pereiti į KSF vienetus ir (arba) kvalifikacijas; 

• mokymasis, papildantis QCF vienetus ir (arba) kvalifikacijas; 

• mokymas, kurį galite atlikti kaip dalį darbo, kuris šiuo metu nėra oficialiai pripažintas; 

• neformalus mokymasis arba mokymas įvairiose situacijose; 

• neformalus, specialistas, susidomėjimas ar pomėgiais pagrįstas mokymasis, kurį teikia įvairios 

organizacijos, pvz., bibliotekos, muziejai, sąjungos ir savanoriškos organizacijos. 

Vienas pagrindinių „QALL“ tiekėjų Velse yra „Agored Cymru“. „Agored Cymru“ yra Velso 

teikiančioji organizacija, kuri specializuojasi visų besimokančiųjų Velse poreikių tenkinimo srityje. 

Jis buvo sukurtas iš Velso atvirų koledžų tinklų. OCN Velsas buvo įsteigtas 2004 m. spalio mėn. 

sujungus tris buvusius Velse esančius OCN. 2009 m. rugpjūčio mėn. OCN Wales tapo QCF 

teikiančiąja organizacija ir pakeitė pavadinimą į Agored Cymru. 

 

„Agored Cymru“ kuria kvalifikacijas ir akreditavimo galimybes, kad atitiktų Velso vyriausybės 

prioritetus remiant visų amžiaus grupių mokinius Velse, padedant asmenims, bendruomenėms ir 

darbdaviams iš visų gyvenimo sričių susipažinti su mokymosi teikiamais privalumais. 
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Škotija 

Škotijos kreditų ir kvalifikacijų sistema (SCQF) buvo sukurta 2001 m. siekiant patenkinti Škotijos 

besimokančiųjų poreikius. Ji buvo sukurta sutelkiant daugumą Škotijos pagrindinių kvalifikacijų į 

vieną bendrą sistemą. 

SCQF tikslas - padėti besimokantiesiems, jų šeimoms, mokymosi teikėjams ir darbdaviams suprasti 

platų Škotijos kvalifikacijų spektrą ir jų tarpusavio ryšį. Škotija turi daug skirtingų kvalifikacijų: 

nuo piliečių iki aukštesniųjų nacionalinių pažymėjimų / laipsnių iki skirtingų aukštojo mokslo 

kvalifikacijų. 

 

SCQF naudoja dvi priemones, padedančias suprasti ir palyginti kvalifikacijas ir mokymosi 

programas: SCQF lygį ir SCQF kreditų taškus. 

 

 
 

Kiekvienam lygiui yra 12 SCQF lygių ir aprašų. 

SCQF veikia panašiai kaip ir kitose JK sistemose, nes jis grindžiamas kreditų skyrimu už vienetų 

užbaigimą. Kiekvienas vienetas ir kvalifikacija turi kredito vertę, o vienas kredito taškas - 10 

teorinių mokymosi valandų. 

 

Škotijos kvalifikacijų tarnyba (angl. SQA) taiko skirtingą „Reglamentuojamos“ kvalifikacijos 

apibrėžtį nei kitose JK, todėl jos unikali padėtis yra savireguliavimo atsakomybė už jos bendrąjį 

išsilavinimą ir aukštąsias nacionalines kvalifikacijas. Šiame kontekste reglamentuojamos 

kvalifikacijos Škotijoje nurodomos tik kvalifikacijos, akredituotos pagal SQA akreditavimo 

funkciją. Privalomas akreditavimas reikalingas tam tikroms kvalifikacijoms, pvz., Škotijos 

profesinėms kvalifikacijoms, ir tam tikroms kitoms kvalifikacijoms, kurios suteikia licenciją verstis 

praktika. Kitų kvalifikacijų akreditavimas yra savanoriškas, nors keletas teikiančių organizacijų 

pasirenka pateikti akreditacijos kvalifikaciją ir todėl reglamentuoti (1 priedas). 

 

Jungtinės Karalystės EKS nacionalinio kontaktinio centro (NCP) informacija 
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-Anglija: EKS NCP: Ofqual (www.ofqual.gov.uk) 

 

Šiaurės Šiaurės Airija: EKS NCP: CCEA akreditacija (www.ccea.org.uk) 

-Skotija: EKS NCP: Škotijos kreditai ir kvalifikacijos (www.scqf.org.uk) 

 

-Wales: EKS NCP: ColegauCymru / CollegesWales (www.colegaucymru.ac.uk/ 

www.collegeswales.ac.uk) 

 

Nacionalinės praktikos, susijusios su kitomis profesinės kvalifikacijos pripažinimo formomis 

(pvz., rekomendaciniai laiškai, įgūdžiai) 

 

Profesinių kvalifikacijų pripažinimas turi atitikti oficialius kanalus ir nėra jokių nuorodų dėl 

rekomendacinių laiškų ar įgūdžių. 

Gali būti pateikiami keli dokumentai, kuriais prašoma pripažinti profesinę kvalifikaciją. Tai gali 

būti: 

• Gyvenimo aprašymas; 

• diplomą papildančių įrašų ir dokumentų kopija;  

 Studijuojami dalykai; 

• Nuolatinio profesinio tobulėjimo įrodymas; 

• Dalyvavimas seminaruose; 

• atitinkamas mokymas ir mokymasis visą gyvenimą; 

• Kalbų pažinimo įrodymas ir kt. 

Bet kuriuo atveju paraiškos nėra vertinamos remiantis šiais dokumentais, ir jos yra tik papildomos 

oficialių sertifikatų, kuriuos išdavė institucija, pažymėjimu. 

 

Kontaktai ir prieiga prie informacijos apie esamas sistemas ir procedūras atitinkamoje šalyje 

pabėgėliams 

 

Yra keletas specialistų organizacijų, kurios padeda pabėgėliams, turintiems specialių įgūdžių tęsti 

karjerą JK: 

Visų rūšių pabėgėlių specialistai - www.transitions-london.co.uk 

Pabėgėlių sveikatos priežiūros specialistai - www.rose.nhs.uk  

ir pabėgėlių vertinimo ir orientavimo skyrius http://www.londonmet.ac.uk/ragu/ 

CARA-Refugee Academics - http://academic-refugees.org 

Nuo 2014 m. balandžio 1 d. Labdaros migrantų pagalba teikė JK prieglobsčio paramos paraiškas ir 

prieglobsčio konsultavimo ir orientavimo paslaugas, vadinamas Prieglobsčio pagalba. Jie teikia 

bendrąją informaciją, patarimus ir nurodymus per telefonų konsultacijų centrą, arba susitikimus, 

skirtus pirminiams apgyvendinimo centrams arba informavimo sesijoms. Daugiakalbė informacija 

pateikiama per Migrantų pagalbos svetainę įvairiomis formomis: žiniatinklio / vaizdo pristatymai, 

garso pranešimai ir rašytiniai pranešimai. Jie yra 15 kalbų ir gali būti atsisiųsti. 
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NVO vaidmuo ir darbas šioje srityje 

 
 

Organizacija  Internetinė svetainė Adresas 

                

Refugee Action   www.refugee-action.org.uk Victoria Charity Centre, 

               11 Belgrave Road, 

               London 

               SW1V 1RB 

                

The Refugee Council  www.refugeecouncil.org.uk  PO Box 68614 

               London E15 9DQ 

                

Migrants' Rights Network  www.migrantsrights.org.uk 33 Corsham Street 

               London N1 6DR 

                

Migrant Help  www.migranthelpuk.org Charlton House, Dour Street, 

               Dover, Kent, CT16 1AT 

                

Amnesty International UK  www.amnesty.org.uk  99–119 Rosebery Avenue 

               UK – London EC1R 4RE 

                

Asylum Aid  www.asylumaid.org.uk  28 Commercial Street 

               UK - London E1 6LS 

               

Immigration Advisory Service e -mail: iasuk@gn.apc.org County House 

               190 Great Dover Street 

               UK – London SE1 4YB 

                

Kalayaan  el. paštas: kalayaanuk@aol.com St Francis Centre 

               13 Hippodrome Place 

               London W11 4 SF 

               United Kingdom 

                

Shelter  www.shelter.org.uk  88 Old Street 

                

           London EC1V 9HU 

            

Stonewall Immigration Group 

www.stonewall

-  c/o Central Station 

  immigration.org.uk  37 Wharfdale Road 

           Islington 

           UK - London N1 9SE 

           

 

 

 

 

http://www.refugee-action.org.uk/our-services/
http://www.refugeecouncil.org.uk/
http://www.migranthelpuk.org/
http://www.amnesty.org.uk/
http://www.asylumaid.org.uk/
http://www.shelter.org.uk/
http://www.stonewall-immigration.org.uk/
http://www.stonewall-immigration.org.uk/
http://www.stonewall-immigration.org.uk/
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The British Red Cross www.redcross.org.uk  UK Office, 44 Moorfields 

           London EC2Y 9AL 

            

Maternity Action www.maternityaction.org. 52-54 Featherstone Street 

           London, EC1Y 8RT 

            

Naudingos nuorodos:            

            

Scotland welcomes refugees www.scotlandwelcomesrefugees.s  Škotijos informacinis portalas 

  cot/  
  

            

Asylum Law http://www.asylumlaw.org   

            

            

           

Ši portalo svetainė apima 

daugybę sričių 

visame pasaulyje, taipogi 

jų esamus įstatymus 

imigracijos srityje 

            

PICUM www.picum.org 

Tarptautinio bendradarbiavimo 

platforma migrantams be 

dokumentų 

            

            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redcross.org.uk/
http://www.scotlandwelcomesrefugees.scot/
http://www.scotlandwelcomesrefugees.scot/
http://www.asylumlaw.org/
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Priedas 1 

 

JK REGLAMENTUOJAMOS PROFESIJOS 

 

 

Pavadinimas Profesija Pavadinimai Licenzijuojanti institucija Regionas 

         

Dental assistant/ Dental Dental nurse, dental General Dental Council  UK 

Dental Nurse Nurse surgery assistant       

         

Dental hygienist 

Dental 

Dental hygienist General Dental Council  

UK 
 

hygienist 

 

        

         

 

Clinical 
Clinical dental       

 

technician, clinical 

      

Dental technician dental General Dental Council  UK 

dental technologist,  technician       

  denturist       

         

Dental therapist 
Dental 

Dental therapist General Dental Council  UK 

therapist         

         

Pharmaceutical 

Pharmacy 

 

General Pharmaceutical   

 

technician/Pharmace Pharmacy technician GB technician Council  

utical assistant 

        

        

         

   Care Council for  

 

Social 

 Wales/Scottish Social Wales, 

Social worker 

 Services 

Council/Northern Scotland 

Worker 

 

  

Ireland Social Care and NI    

   Council  

         

Blacksmith, Farrier,   

Farriers Registration   

 

Forging, Stamping, Farrier Farrier UK 

Council  

Pressing 

   

        

         
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Dental_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Dental_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Dental_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Dental_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Pharmaceutical_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Pharmaceutical_Council
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Farriers_Registration_Council&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Farriers_Registration_Council&action=edit&redlink=1
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Generic title Protected title 

Postnominal 

Professional body Region 

letters         

         

Conveyancer 

Licensed  Council for Licensed   

UK 

conveyancer 

 

Conveyancers     

Dental Orthodontic  

General Dental Council UK 

therapist Therapist 

 

       

         

Colourist Licentiate of the LSDC Society of Dyers and Colourists UK 

 Society of Dyers        

 and Colourists        

 Licentiate of the              

 Royal Academy LRAD Royal Academy of Dance  UK 

 of Dance              

Dance teacher 

              

Registered              

 Teacher of the 

RTRAD 

Royal Academy of Dance  

    

UK 

 

Royal Academy             

 of Dance              

 Engineering 

EngTech Engineering Council UK 

Engineer technician              

 ICT Technician ICTTech Engineering Council UK 

 Associate              

Marketing 

Member of The  

Chartered Institute of  

 

Chartered ACIM UK 

consultant Marketing 

Institute of 

  

              

 Marketing              

Meteorologist 

Registered 

RMet 

Royal Meteorological Society  

   

UK Meteorologist         

               

 Associate              

 Member of Royal  

Royal Institution of Chartered   

 

Surveyor Institution of ARICS UK 

Surveyors   

Chartered 

  

              

 Surveyors              

Textile expert Licentiate of the LTI Textile Institute UK 

 Textile Institute              

Chiropodist Chiropodist,  Health and Care Professions   

UK 

(podiatrist) Podiatrist 

 

Council   

Dietitian Dietitian 

 Health and Care Professions   

UK  

Council     

https://en.wikipedia.org/wiki/Council_for_Licensed_Conveyancers
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_for_Licensed_Conveyancers
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Dental_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Dyers_and_Colourists
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Academy_of_Dance
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Academy_of_Dance
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Meteorological_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Textile_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
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Lawyer/Barrist Advocate  Faculty of Advocates  Scotland 

er/Solicitor               

               

Medical/Biome Biomedical  Health and Care Professions    

dical laboratory Scientist  Council 
UK 

technician               

               

Occupational Occupational  Health and Care Professions   

UK 

therapist therapist 

 

Council   

               

Orthoptist Orthoptist 

 Health and Care Professions   

UK  

Council     

               

Paramedic Paramedic 

 Health and Care Professions   

UK  

Council     

                  

Physiotherapist Physiotherapist 

 Health and Care Professions   

UK  

Council     

Prosthetist/Ort Prosthetist,  Health and Care Professions   

UK 

hotist Orthotist 

 

Council   

Radiographer Radiographer 

 Health and Care Professions   

UK  

Council     

                  

Social worker Social Worker 

 Health and Care Professions   

England  

Council     

                  

Speech and 

Speech and  Health and Care Professions    

language 

 

Council 

 

language 

 

UK 

therapist, 

               

therapist 

                

Speech therapist 

                

                 

Surgical 

Operating  

Health and Care Professions   

UK 

Department 

  

assistant 

 

Council 

 

Practitioner 

  

                 

                  

 Chartered Tax 

CTA Chartered Institute of Taxation  UK  

Advisor 

Accountant/Ta 

                

                 

x advisor Chartered CIMA 

Chartered Institute of  

UK 

 

Management 

  

  

Management Accountants 

 

 

Accountant 

  

                 

 Chartered ACCA/FCCA 

Association of Chartered   

UK 

 

Certified 

  

  Certified Accountants  

https://en.wikipedia.org/wiki/Faculty_of_Advocates
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Taxation
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Management_Accountants
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Management_Accountants
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Chartered_Certified_Accountants
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Chartered_Certified_Accountants
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Accountant 

  

                 

                  

Auditor/Accoun 

  Institute of Chartered    

  

Accountants in England and   

 

tant 

 

ACA 

 

Chartered 

Wales/Institute of Chartered 

UK 

                  
  

Accountants in Ireland  

Accountant 

 

                 

                  

  

CA 

Institute of Chartered    

  

Accountants of Scotland 

 

    

                  

Banker Member of the                 

 Chartered                 

 Institute of  

Chartered Institute of Bankers  

  

 

Bankers in MCIBS 

 

GB  

in Scotland  

Scotland 

  

                 

 (Chartered                 

 Banker)                 

                  

 

Member of the 

Institute of 

Financial 

Services Aifs Institute of Financial Services   UK 

Biologist 

Chartered 

CBiol Society of Biology UK 

Biologist                 

                 

 Associate of the                

 Chartered 

ACIB Chartered Institute of Building  UK 

Building 

Institute of                

Building 

               

engineer 

               

                

                 

 Chartered 

MCIOB Chartered Institute of Building  UK  

Builder                 

                 

Building 

Chartered  

Royal Institution of Chartered   

 

Building MRICS/FRICS UK 

Surveyor Surveyors  

Surveyor 

  

                

   

 

 

              

Chartered Chartered 

ACIS 

Institute of Chartered   

UK Secretary Secretary Secretaries and Administrators  

                 

https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Accountants_in_England_and_Wales
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Accountants_in_England_and_Wales
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Accountants_in_England_and_Wales
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Accountants_in_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Accountants_in_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Accountants_of_Scotland
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Accountants_of_Scotland
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Bankers_in_Scotland
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Bankers_in_Scotland
https://en.wikipedia.org/wiki/The_London_Institute_of_Banking_%26_Finance
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Biology
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Building
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Building
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Secretaries_and_Administrators
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Secretaries_and_Administrators
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 Associateship of                

 Society of Dyers ASDC Society of Dyers and Colourists UK 

Colourist 

and Colourists                

                

                 

 Chartered 

CCol Society of Dyers and Colourists UK  

Colourist                 

                 

Electrical and Member of the                

computer Institution of 

MIET 

Institution of Engineering and   

UK (technology) Engineering and Technology 

engineer Technology                

                 

Engineer 

Incorporated 

IEng Engineering Council UK 

Engineer                 

                 

Environmental Chartered 

MCIWM 

Chartered Institution of Wastes  

UK engineer Wastes Manager Management  

                 

Environmental Environmental 

MCIEH/FCIEH 

Chartered Institute of  England 

health officer Health Officer Environmental Health & Wales 

                 

Forest Chartered 

MICFor/FICFor Institute of Chartered Foresters  UK 

engineer Forester                

                 

Geographer 

Chartered 

CGeog Royal Geographical Society  UK 

Geographer                 

Health and Chartered Safety CMIOSH/CFIOS Institution of Occupational  UK 

Safety Officer 

and Health 

H 

Safety and Health 

           

Practitioner           

 

      

                   

Housing expert 

CIH Chartered 

CIHCM 

Chartered Institute of Housing 

 UK 

  

Member  

 

              

Information 

Chartered IT 

                 

systems CITP British Computer Society UK 

Professional 

engineer 

                 

                  

                   

Insurance and Chartered                  

Reinsurance 

Insurance ACII Chartered Insurance Institute  UK 

Broker                  

intermediaries                   

 Chartered 

AFPS 

Chartered Insurance Institute  

    

UK 

 

Financial Planner    

Insurance 

         

                  

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Dyers_and_Colourists
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Dyers_and_Colourists
https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Engineering_and_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Engineering_and_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institution_of_Wastes_Management
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institution_of_Wastes_Management
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Environmental_Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Environmental_Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Foresters
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Geographical_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Occupational_Safety_and_Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Occupational_Safety_and_Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Housing
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Computer_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Insurance_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Insurance_Institute
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Chartered 
                 

underwriter 

                 

Insurer 

ACII Chartered Insurance Institute  UK 

 

 

(insurance                   

 underwriting)                  

                   

Land Surveyor Chartered Land MRICS/FRICS 

Royal Institution of Chartered   

UK 

Surveyors   Surveyor   

                   

Lawyer/Barrist Chartered Legal FCILEx 

Chartered Institute of Legal  

  UK         

er/Solicitor Executive  Executives   

                   

 Chartered                  

 Institute of  

Chartered Institute of Library   

 

Librarian Library & CILIP UK 

and Information Professionals   

Information 

  

                  

 Professionals                  

                   

Loss adjuster Chartered Loss ACLA 

Chartered Institute of Loss  

UK 

Adjusters  Adjuster   

                  

 

 

Manager (not Chartered  Chartered Management   

elsewhere 

Manager 

CMgr 

Institute 

UK 

classified) 

  

                  

                   

Marketing Chartered 

CMktr 

Chartered Institute of  

UK 

consultant Marketer Marketing   

                   

 Member of The MCIM Chartered Institute of  UK 

 Chartered  Marketing  

 Institute of Marketing                  

 

Chartered CMath 

Institute of Mathematics and its   

UK                    

 Mathematician  Applications   

Mathematical                      

 
Chartered 

                    

expert 

CStat Royal Statistical Society 

 UK 

 

Statistician 

  

                     

                      

Measurement 

Chartered                     

Measurement  Institute of Measurement and     

and control 

and Control 

MInstMC 

Control 

UK 

technologist    

https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Insurance_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Legal_Executives
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Legal_Executives
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Library_and_Information_Professionals
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Library_and_Information_Professionals
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Loss_Adjusters
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Loss_Adjusters
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Management_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Management_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Mathematics_and_its_Applications
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Mathematics_and_its_Applications
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Statistical_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Measurement_and_Control
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Measurement_and_Control
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Technologist 

                    

                     

                      

 Member of the                     

Mechanical Institution of 

MIMechE 

Institution of Mechanical  

UK 

engineer Mechanical Engineers    

 Engineers                     

                      

Meteorologist 

Chartered 

CMet 

Royal Meteorological Society  

      

UK Meteorologist             

                      

Minerals 

Chartered  

Royal Institution of Chartered   

  

Minerals MRICS/FRICS UK 

surveyor Surveyors  

Surveyor 

   

                     

 Member of the                     

Mining and Institute of  

Institute of Materials, Minerals 

   

metallurgy Materials MIMMM 

 

UK 

and Mining 

expert Minerals and 

   

                    

 Mining                     

                      

Public finance 

Chartered Public  

Chartered Institute of Public 

       

finance CPFA 

  

UK 

Finance and Accountancy  accountant 

accountant 

   

                     

                      

Quantity 

Chartered  

Royal Institution of Chartered   

  

Quantity MRICS/FRICS UK 

surveyor Surveyors  

Surveyor 

   

                     

                      

Shipbroker/Shi Chartered 

FICS 

Institute of Chartered   

UK 

pping Agent Shipbroker Shipbrokers    

                      

Surveyor 

Chartered 

MRICS/FRICS 

Royal Institution of Chartered   

UK 

Surveyor Surveyors      

                      

 Chartered                     

Textile expert Textile CText Textile Institute UK 

 Technologist                     

                      

Town Chartered Town MRTPI Royal Town Planning Institute  UK 

planner/Town                   

and Country Planner                  

https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Mechanical_Engineers
https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Mechanical_Engineers
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Meteorological_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Materials,_Minerals_and_Mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Materials,_Minerals_and_Mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Public_Finance_and_Accountancy
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Public_Finance_and_Accountancy
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Shipbrokers
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Shipbrokers
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Textile_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Town_Planning_Institute
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Planner                   

                   

Valuation 

Chartered  

Royal Institution of Chartered   

 

Valuation MRICS/FRICS 

UK 

surveyor Surveyors  

 

Surveyor 

  

                  

 Chartered Water  

Chartered Institution of Water   

 

Water service and 

  

MCIWEM and Environmental  UK 

manager Environment  

Management  

 

 

Manager 

  

                  

                   

Lawyer/Barrist 

                 England 

Barrister  General Council of the Bar and 

er/Solicitor                  

Wales                   

   Honourable Society of the Inn  Northern 

   of Court of Northern Ireland  Ireland 

                   

Optometrist Optometrist                 England 

(ophthalmic (ophthalmic  General Optical Council and 

optician) optician)                 Wales 

                   

 Art                  

Arts therapist Psychotherapist,  

Health and Care Professions   

 

in the health Art Therapist, 

 

UK  

Council 

service Dramatherapist, 

  

                 

 Music Therapist                  

                   

Chiropractor Chiropractor  General Chiropractic Council UK 

                   

Medical 

Clinical Scientist 

 Health and Care Professions   

UK 

physicist 

 

Council    

Osteopath Osteopath  General Osteopathic Council UK 

                   

Psychologist 

Practitioner 

psychologist  Health and Care Professions   

UK 

Member of Royal 

 

Council Aeronautical   

engineer Aeronautical Society MRAeS Royal Aeronautical Society   UK 

Architectural 

Chartered  

Chartered Institute of  

 

Architectural MCIAT UK 

Technologist Architectural Technologists Technologist   

Building 

Chartered  

Chartered Institution of  

 

Building Services MCIBSE UK 

Engineer Building Services Engineers  Engineer   

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institution_of_Water_and_Environmental_Management
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institution_of_Water_and_Environmental_Management
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institution_of_Water_and_Environmental_Management
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Council_of_the_Bar
https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_of_Northern_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_of_Northern_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Optical_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Chiropractic_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Osteopathic_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Aeronautical_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Architectural_Technologists
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Architectural_Technologists
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institution_of_Building_Services_Engineers
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institution_of_Building_Services_Engineers
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Chemical 

Chartered  

Institution of Chemical   

 

Chemical MIChemE UK 

Engineer Engineers 

Engineer 

  

                     

                      

Chemist 

Chartered 

CChem Royal Society of Chemistry  UK 

Chemist                      

                      

 Chartered Civil                     

Civil Engineer Engineer, MICE Institution of Civil Engineers  UK 

 Member of ICE                     

                      

 Chartered  

Institution of Structural  

 

 

Structural MIStructE UK  

Engineers  

Engineer 

  

                     

                      

Chartered Chartered 

CSci Science Council UK 

Scientist Scientist                     

                      

Energy Chartered 

MEI/FEI 

Energy Institute 

              

UK Engineer Energy Engineer         

                     

 

 

Engineer 

Chartered 

CEng Engineering Council UK 

Engineer                      

                      

Environmental Chartered  Royal Environmental Health    

health officer 

Environmental Ch EHO 

Institute of Scotland 

UK 

Health Officer 

  

                     

                      

 Environmental 

EHO 

Royal Environmental Health   

UK  

Health Officer Institute of Scotland    

                      

Gas Engineer 

Chartered Gas 

MIGEM 

Institution of Gas Engineers   

UK 

Engineer and Managers    

                      

Geologist 

Chartered 

CGeol Geological Society UK 

Geologist                      

Landscape Member of the                     

architect/desig Landscape CMLI Landscape Institute UK 

ner Institute                     

                      

https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Chemical_Engineers
https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Chemical_Engineers
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society_of_Chemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Civil_Engineers
https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Structural_Engineers
https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Structural_Engineers
https://en.wikipedia.org/wiki/Science_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_Council
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Environmental_Health_Institute_of_Scotland&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Environmental_Health_Institute_of_Scotland&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Environmental_Health_Institute_of_Scotland&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Environmental_Health_Institute_of_Scotland&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Gas_Engineers_and_Managers
https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Gas_Engineers_and_Managers
https://en.wikipedia.org/wiki/Geological_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_Institute
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Marine Chartered 

CMarEng 

Institute of Marine Engineering,   

UK engineer Marine Engineer Science and Technology  

             

 Member of the            

Naval architect Royal Institution MRINA 

Royal Institution of Naval   

England 

Architects   of Naval    

 Architects            

             

Petroleum             

industry - 

Chartered 

           

production and 

           

Petroleum MEI/FEI Energy Institute UK 

processing of 

Engineer 

           

fuels and 

           

            

lubricants             

   

 

 

          

Physicist 

Chartered 

CPhys Institute of Physics  UK 

Physicist             

             

 Member of the            

Arbitrator 

Chartered 

MCIArb 

Chartered Institute of  

UK 

Institute of Arbitrators     

 Arbitrators            

             

 Chartered 

FCIArb 

Chartered Institute of  

UK  

Arbitrator Arbitrators     

             

 

 

 

Generic title Protected title 

Postnominal 

Professional body 

Regio 

letters n    

             

  Chartered  

   

Environmental Environmental Health Institute of   

MCIEH/FCIEH UK 

health officer Practitioner Environmental    

  Health    

             

Hearing aid 

 Health and Care  

   

Hearing aid dispenser Professions  

 

UK 

dispenser 

 

 Council    

https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Marine_Engineering,_Science_and_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Marine_Engineering,_Science_and_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Naval_Architects
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Naval_Architects
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Physics
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Arbitrators
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Arbitrators
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Arbitrators
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Arbitrators
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Environmental_Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Environmental_Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Environmental_Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Environmental_Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council
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Optician  General 

Optical  

  

(Dispensing Dispensing optician 

 

UK 

Council  

 

optician) 

   

            

             

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Optical_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Optical_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Optical_Council
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2.1.5 Kvalifikacijų pripažinimo Sistema GRAIKIJOJE 

Įvadas 
 
Graikija yra prie Europos Sąjungos išorės sienos, kryžkelėje tarp Azijos, Afrikos ir Europos. Į 

Graikiją atvyksta daug pabėgėlių ir migrantų, nors jie ne visuomet būna. Vis dėlto iš vienuolikos 

milijonų žmonių daugiau nei vienas milijonas yra trečiųjų šalių piliečiai. Prieš tris dešimtmečius 

migrantus “gaminanti” šalis Graikija šiandien tapo priėmimo šalimi. 

 

Graikija yra valstybė, pasirašiusi 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso nuo 1960 m., ir jos 

protokolą nuo 1968 m. bendradarbiaudama su JTVPK, ji sukūrė nacionalinę prieglobsčio sistemą ir 

toliau dalyvavo ES pastangose suderinti prieglobsčio ir migracijos politiką ir sukurti bendrą 

prieglobsčio sistemą. Siekdamos paremti pastangas, kad dabartinė Graikijos prieglobsčio politika ir 

praktika atitiktų tarptautinius ir Europos standartus, įskaitant tuos, kurie vadinami „Bendra Europos 

prieglobsčio sistema / COM (2016) 466 FINAL“, valstybės narės turėtų suteikti pabėgėliams: 

 

• visapusiška prieiga prie švietimo sistemos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir valstybės narės, 

suteikusios apsaugą, piliečiams; 

• suaugusiems asmenims, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, suteikiama prieiga prie bendrojo 

lavinimo sistemos, tęstinio mokymo ar perkvalifikavimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos 

valstybės narės teisėtai gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai, kurie yra panašioje padėtyje. 

 

Dėl galimybės naudotis kvalifikacijų pripažinimo procedūromis ir įgūdžių patvirtinimo: 

• tarptautinės apsaugos gavėjai turi vienodą požiūrį į valstybės narės, suteikusios apsaugą pagal 

galiojančias užsienio diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų 

pripažinimo procedūras, piliečius. 

• tarptautinės apsaugos gavėjai turi vienodą požiūrį į valstybės narės, kuri suteikė apsaugą dėl 

prieigos prie atitinkamų asmenų, piliečius 

jų ankstesnio mokymosi ir patirties vertinimo, patvirtinimo ir akreditavimo schemas. 

  

Graikijos švietimo sistemos aprašymas 

 

Graikijoje švietimo politiką daugiausia teikia Švietimo, mokslinių tyrimų ir religijos reikalų 

ministerija. Graikijos švietimo sistema yra suskirstyta į tris lygius: 

• pirminis, antrinis ir tretinis, turintis papildomą vidurinį išsilavinimą, teikiantį profesinį mokymą. 

 

Pradinio ir vidurinio ugdymo valdymas ir priežiūra vykdomas centriniu lygmeniu; už tai atsakinga 

Švietimo, mokslinių tyrimų ir religijos reikalų ministerija, o vadovybės administracija regioniniu 

lygmeniu vykdo regioninius švietimo direktoratus. Aukštojo mokslo institucijas prižiūri Švietimo, 

mokslinių tyrimų ir religijos reikalų ministerija, tačiau jos yra savarankiškos viešosios teisės 

subjektai. „Neformaliojo švietimo“ tiekėjų, tiek valstybinių, tiek privačių paslaugų teikėjų, taip pat 

įgaliojimų apibrėžti savo švietimo sistemą, priežiūra priklauso Švietimo, mokslinių tyrimų ir 

religijos reikalų ministerijos Mokymosi visą gyvenimą generaliniam sekretoriatui. Šiuo atžvilgiu 

„įvesties“ (pradinio ir tęstinio profesinio mokymo teikėjų, profesinių profilių, pradinio ir tęstinio 

profesinio mokymo mokymo programų) akreditavimas priklauso Nacionalinei kvalifikacijų ir 

profesinio orientavimo sertifikavimo organizacijai (EOPPEP) ir ministerijai. Mokslinių tyrimų ir 

religijos reikalų komitetas, o „produkcijos“ (pradinio profesinio mokymo ir tęstinio profesinio 

mokymo, kvalifikacijų sertifikavimo) sertifikavimas priklauso EOPPEP (Įstatymas 4186/2013, 17 

straipsnio 2 dalis).  
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Graikų mokymo sistema pateiktas šioje lentelėje: 
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Privalomas mokymas 
 
Visi pagrindiniai mokymosi etapai bei lygiai nurodyti žemiau eančioje lentelėje.  
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Saugomi profesiniai pavadinimai ir pripažinimo nuostatos 

 

Reguliuojama profesija - tai veikla arba Reglamentuojamos profesinės veiklos rinkinys, kuris 

sudaro profesiją ES valstybėje narėje (Prezidento dekreto 2 straipsnio 5 dalis). 231/1998 

(Vyriausybės biuletenis 178 A), kuris įtrauktas į Europos Bendrijų Tarybos direktyvą 92/51 / EEB, 

Europos Bendrijų Tarybos direktyvą 94/38 / EB ir 95/43 / EB]. Profesija laikoma teisiškai 

reguliuojama, jei tam reikalinga tam tikra kvalifikacija (akademinė ar ne akademinė). Licencija 

verstis profesija reikalinga tik reglamentuojamoms profesijoms. 

 

Žemiau pateikiami reglamentuojami profesiniai pavadinimai Graikijoje: 
 

Child care worker: Mass media and communications specialist: 

(a) Child care working with children 
(a) video-editing operator 
 

with special abilities (b) production coordinator 

(b) creative and expression activites' (c ) cameraman 

animator 
(d) professional make-up artist  

 (e) sound technician 
  

Primary school teacher: Aesthetician/ Beauty care services 

(a) Physical education  

(b) Music teacher  
  

Kindergarten teacher/ Nursery Hairdresser / Barber /Wig-maker 

school teacher/Preparatory school  

teacher  
  

Nursery nurse Chiropodist (podiatrist) 
  

Special needs teacher Language teacher in private language 

 school 
  

Secondary school teacher Accountant/ Tax advisor 
  

Druggist: drugs, cosmetics and Car technician 

related products  
  

Diving instructor Medical physicist 
  

Architect Veterinary Surgeon 
  

Electrical engineer 

 

Pharmacist 

 
  

Electrician / Senior electrician Nurse 
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/Specialised electrician  
  

Machinery operator Doctor of Medicine; includes all of 

 specialities 
  

Midwife Dental technician 

  

Agronomist / agricultural engineer Dental Practitioner 
  

Social worker Dietician 
  

Speech and language therapist Telecommunications engineer 
  

Optician (Dispensing optician) Physiotherapist 
  

Water and sewer systems Information systems engineer 

professional/Pipe and drainage  

professional  
  

Telecommunications-electronics Informatics technician 

installer  
  

Civil engineer Economist 
  

Chemical engineer Auditor/ Accountant 
  

Energy engineer Radiographer / Radiotherapist 
  

Industrial engineer Forest expert 
  

Mining engineer Lift maintenance /Lift contractor/Lift 

 electrician 
  

Museum director/Curator Production and management engineer 
  

Electronic telecommunications Fisheries expert 

engineer  
  

Planning and regional development Pharmaceutical technician/Pharmaceutical 

engineer/physical planner assistant 
  

Mining engineer Occupational therapist 
  

Aeronautical engineer Air conditioning technician/Heating/Central 

 heating 

 technician/installer/repairer/Maintenance- 

 Installation of ventilation equipment 
  

Welder / steel worker Mechanical engineer 
  

Archeologist Prosthetist and orthotist / Orthopaedic 

 technician /Surgical truss-maker 
  

Gas installer /repairer 

Health inspector 
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Radio technician Electrical and computer (technology) 
  

 engineer 
  

Chemist Land surveyor 
  

Environmental engineer Translator/Interpreter 
  

Psychologist Geologist 
  

Telecommunications-electronics Marine engineer 

installer  
  

Medical/Biomedical laboratory Environmental health officer 

technician  
  

Building engineer Lawyer/Barrister/Solicitor 
  

Tourist guide Plumber 
  

Electrical Technician Electronic engineering and Computer 

 systems technician 
  

 

 

Užsienio piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimas 

 

Pagal Europos Sąjungos vidaus rinkos taisykles kiekviena valstybė narė turi teisę priimti įstatymus 

dėl tam tikros profesijos, turėdama specialią profesinę kvalifikaciją, įgytą nacionalinėje teritorijoje. 

Tai kliudo laisvam specialistų judėjimui Europos Sąjungoje. Kaip šios problemos sprendimas buvo 

priimta Direktyva 2005/36 / EB, siekiant palengvinti abipusį profesinių kvalifikacijų pripažinimą 

tarp valstybių narių. 

 

Prezidento dekretas 38/2010 „Graikijos įstatymų derinimas su 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36 / EB dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir kitos 

nuostatos“ (Vyriausybės oficialusis leidinys 78 A), pritaikantis direktyvas: a) 2005 m. rugsėjo 7 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36 / EB dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo; b) 

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/100 / EB; c) Tarybos direktyva 2013/25 / 2013 m. 

gegužės 13 d. ES, pritaikanti tam tikras direktyvas laisvam asmenų judėjimui įsisteigimo ir 

paslaugų teikimo teisėms, atsižvelgiant į stojimą į Kroatijos Respubliką. 

 

Direktyva 2005/36 / EB taikoma kitų 28 Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ir kitų trijų Europos 

ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių: Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos 

piliečiams, norintiems: praktikuoti reguliuojamą profesiją Graikijoje. 

Profesinės kvalifikacijos pripažinimo administracinę procedūrą galima atlikti per: a) Švietimo, 

mokslinių tyrimų ir religijos reikalų ministeriją, b) Piliečių paslaugų centrus (KEP), kurie veikia 

kaip vieningi paslaugų centrai, ir c) DOATAP helenų kalbą. Nacionalinis akademinio pripažinimo 

informacijos centras (NARIC). Procedūra apdorojama pateikiant reikiamą paraišką ir 

patvirtinamuosius dokumentus popierine forma arba, jei įmanoma, laikantis p. 150/2001 
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„Derinimas su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 99/93 / EB dėl Bendrijos elektroninių 

parašų sistemos“ (Vyriausybės biuletenis 125 A). Tačiau tuo atveju, kai reikalaujama paraiška ir 

patvirtinamieji dokumentai pateikiami pagal p. 150/2001, kompetentingos institucijos, nurodytos 

Prezidento dekreto 59 straipsnyje. 38/2010 pasilieka teisę reikalauti pateikti visus reikalingus 

dokumentus popierine forma, jei to reikia dėl pagrįstų abejonių 

 

Profesinių kvalifikacijų pripažinimą patvirtinančių dokumentų sąrašas 
 
1. Paraiškos forma 

2. Pilietybės įrodymas (asmens tapatybės kortelės ar paso kopija) 

3. Profesinės kompetencijos pažymėjimas tuo atveju, jei reikalaujama profesija / mokymai yra 

reglamentuoti kilmės šalyje 

4. Jei profesija ar mokymas kilmės šalyje nereglamentuojami, reikalaujama pateikti šiuos įrodymus: 

draudimą ir darbdavių pažymas, įskaitant atlyginimų ataskaitas, apie ne trumpesnę kaip dvejų metų 

nuolatinės profesinės veiklos patirtį kilmės šalyje per pastaruosius 10 metų. Tokie įrodymai turi 

aiškiai identifikuoti profesinę veiklą 

5. Mokymo / švietimo pavadinimą išdavusios institucijos nuorašas, kuriame turėtų būti nurodytas 

visas studijų laikotarpis ir visi pareiškėjo per metus lankomi kursai. 

6. Mokymo / ugdymo pavadinimai 

7. 100 eurų valstybės rinkliava 

 

Pirmiau išvardyti dokumentai turi būti nukopijuoti, patvirtinti ir oficialiai išversti Graikijos 

kompetentingų institucijų arba kilmės šalies kompetentingų institucijų. 
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Tipinių aukštojo mokslo pavadinimų profesinio lygiavertiškumo pripažinimas 

 

PD. 38/2010, su pakeitimais, padarytais Įstatymu 4093/2012 (Vyriausybės biuletenis 222 A), 

4111/2013 (Vyriausybės biuletenis 18 A) ir 4205/2013 (Vyriausybės biuletenis 242 A), taip pat 

numatyta galimybė pripažinti oficialų aukštojo mokslo profesinį lygiavertiškumą. Kvalifikacijos, 

kurias turi ES valstybių narių piliečiai, kai nesilaikoma Direktyvos 2005/36 / EB dėl profesinių 

kvalifikacijų pripažinimo sąlygų, turėtų būti įrodomos, kad yra: 

A) Aukštojo mokslo pavadinimai: 

- pirmosios pakopos atveju - bent treji studijų metai, 

- mažiau nei treji metai studijų, jei įgytas magistrantūros specializacijos diplomas, 

- ne mažiau kaip treji metai studijų ir studijų doktorantūros studijų atveju. 

arba 

B) magistrantūros studijas baigus studijas šalies kolegijose, kurių studijų programas akreditavo 

tarptautinės sertifikavimo įstaigos pagal 2012 m. Nr. 151668 / IA / 3-12 (Vyriausybės oficialusis 

leidinys 3324 Β) ir 

94538 / IA / 15-7-2013 (Vyriausybės biuletenis, 1785 m.) Švietimo ir religijos reikalų ministro 

sprendimai. 

 

Patvirtinamųjų dokumentų, pripažinusių tipinius aukštojo mokslo pavadinimus, sąrašas 

 

1. Paraiškos forma 

2. Pilietybės įrodymas (asmens tapatybės kortelės ar paso kopija) 

3. Aukštojo mokslo titulas 

4. Švietimo pavadinimą išdavusios institucijos nuorašas, kuriame turėtų būti nurodytas visas studijų 

laikotarpis ir visi kursai, kuriuose per metus mokosi pareiškėjas. 

5. Analitinė studijų programa / programa 

6. 100 eurų valstybės rinkliava 
 
 

Migracija - pabėgėliai 

Graikija kuria mechanizmą, kaip suvaldyti didžiausią pabėgėlių krizę per pastaruosius kelis 

dešimtmečius. EBPO Graikijos ekonominiai tyrimai (2016 m. kovo mėn. apžvalga) pranešė, kad 

pabėgėlių krizė gali sukelti didelių problemų Graikijos ekonomikai. Preliminariais skaičiavimais 

2015 m. Pabėgėlių antplūdžio išlaidos sudarė maždaug 0,4% BVP. Pabėgėlių krizė nėra vien tik 

humanitarinė padėtis, tačiau tikimasi, kad ji gali kelti problemų švietimo ir darbo rinkos sistemose 

(t. y. kvalifikacija, galimybė gauti išsilavinimą ir įsidarbinti). 

Remdama pastangas suderinti dabartinę Graikijos prieglobsčio politiką ir praktiką su tarptautiniais 

ir Europos standartais, įskaitant nurodytus „Bendrojoje Europos prieglobsčio sistemoje / COM 

(2016) 466 galutinis“, Graikijos įtraukties sistema pabėgėliams suteikia: 

o visišką prieigą prie švietimo sistemos tomis pačiomis sąlygomis kaip ir apsaugą suteikusios 

valstybės narės piliečiams, 

o Suaugę asmenys, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, turi prieigą prie bendrojo švietimo 

sistemos, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir trečiųjų 

šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys toje valstybėje narėje ir esantys panašioje situacijoje. 

 

Visi vaikai imigrantai privalo lankyti valstybines mokyklas privalomą devynerių metų laikotarpį. 

Migrantų vaikai turi tiesioginę prieigą prie Graikijos švietimo sistemos. Nuolatinių migrantų vaikai 
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naudojasi tomis pačiomis teisėmis kaip ir graikų vaikai, o Graikijoje neteisėtai gyvenančių šeimų 

vaikai taip pat turi galimybę lankyti mokyklą ir ligonines medicininei priežiūrai gauti. Kai kurios 

mokyklos siūlo papildomus kalbų užsiėmimus migrantų vaikams pagal Atėnų universiteto 

Tarpkultūrinio ugdymo centro vykdomas programas. Švietimo ministerija taip pat įsteigė 

tarpkultūrines mokyklas, kurios tenkintų skirtingų kultūrinių, kalbinių ir etninių grupių vaikų 

poreikius. 

Suaugusiems migrantams, kuriems iš principo suteikiama teisė į vienodą požiūrį švietimo ir 

profesinio mokymo srityse, suteikiamos galimybės gauti aukštąjį mokslą ir profesinį mokymą. 

Suaugę migrantai, teisėtai gyvenantys Graikijoje, gali lankyti vadinamąsias „antrosios galimybės“ 

mokyklas, kuriose gali dalyvauti žmonės nuo 18 iki 30 metų, nebaigę privalomo devynerių metų 

amžiaus. Migrantai taip pat gali naudotis suaugusiųjų švietimo programomis, kurias vykdo 

Nacionalinio švietimo ministerijos Generalinis suaugusiųjų švietimo sekretoriatas. Bedarbiai 

imigrantai, teisėtai gyvenantys Graikijoje, gali dalyvauti profesiniame mokyme, kurį vykdo Darbo 

jėgos užimtumo organizacija (OAED), bendradarbiaudama su ES finansuojamais profesinio 

mokymo centrais. 

 

Galiausiai Graikijos įstatymai nustato atestacijos procesą, kad būtų galima tinkamai mokėti graikų 

kalbą, istoriją ir kultūrą. 2012–2014 m. Laikotarpio metinės ataskaitos skyriuje „Kalba ir kultūra 

imigrantų socialinei integracijai“ Mokymosi visą gyvenimą generalinis sekretoriatas siūlo 

imigrantams, teisėtai gyvenantiems apskrityje, galimybę mokytis kokybiškai ir efektyviai, graikų 

kalba, supažindinti su šalies kultūra ir istorija. Galimybės gauti graikų kalbos mokėjimo 

pažymėjimą taip pat pagerina jų įsidarbinimo galimybes (Mokymosi visą gyvenimą generalinis 

sekretoriatas, 2013, 30). Vienas iš labiau žinomų projektų yra programa „Imigrantų mokymas 

graikų kalba, graikų istorija ir graikų civilizacijomis - ODYSSEAS“. Taip pat yra keletas mokymo 

programų, tokių kaip amatininkų, namų tvarkymo, elektrikų, statybininkų profesiniai kursai ir kt. 

Šias programas remia Užimtumo ir socialinės apsaugos ministerija. 

 

Dėl galimybės naudotis kvalifikacijų pripažinimo ir įgūdžių patvirtinimo procedūromis: 

o o tarptautinės apsaugos gavėjai turi vienodą požiūrį į apsaugą suteikusios valstybės narės 

piliečius pagal galiojančias užsienio diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją 

patvirtinančių dokumentų pripažinimo tvarką 

o o tarptautinės apsaugos gavėjai turi vienodą požiūrį į apsaugą suteikusios valstybės narės 

piliečius, kad galėtų naudotis tinkamomis jų ankstesnio mokymosi ir patirties vertinimo, 

įteisinimo ir akreditavimo schemomis. 
 
 

Europos kvalifikacijų pasas: nauja pabėgėlių aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo 

priemonė 

 

Ši iniciatyva yra bandomasis projektas, kurį vykdo Europos Tarybos švietimo departamentas pagal 

Veiksmų planą, skirtą integruotos visuomenės kūrimui. Partneriai yra Graikijos švietimo, tyrimų ir 

religijos reikalų ministerija bei kvalifikacijos pripažinimo centrai Graikijoje, Italijoje, Norvegijoje ir 

JK. JTVPK biuras Graikijoje taip pat remia projektą. Pirmieji Europos pabėgėlių kvalifikaciniai 

pasai buvo išduoti Atėnuose 2017 m. kovo mėn. Šis pažymėjimas padės pabėgėliams, turėjusiems 
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bėgti iš savo šalies, tęsti studijas ar darbą. Penkiasdešimt pabėgėlių kandidatų dalyvavo 

individualiuose pokalbiuose su patyrusiais vertintojais, norėdami įsitikinti jų kvalifikacija, jei šiame 

bandomajame etape Atėnuose nebuvo patvirtinamųjų dokumentų. Idėja yra palaipsniui sukurti 

sistemą, kuria ateityje galėtų naudotis kitos šalys. Šiam procesui vadovaujanti Graikijos švietimo, 

mokslinių tyrimų ir religijos reikalų ministerija kreipsis į pabėgėlius, kurie teigia baigę arba iš 

dalies baigę studijas aukštesniojoje vidurinėje mokykloje ir aukštesnėje mokykloje, net turėdami 

nepakankamų dokumentų arba jų neturėdami ir norėdami atvykti šis procesas. 

 

Europos pabėgėlių kvalifikacijos pasas yra dokumentas, kuriame pateiktas aukštojo mokslo 

kvalifikacijų įvertinimas remiantis turimais dokumentais ir struktūruotu interviu. Jame taip pat 

pateikiama informacija apie pareiškėjo darbo patirtį ir kalbos mokėjimą. Dokumente pateikiama 

patikima informacija apie integraciją ir pažangą įsidarbinimo ir priėmimo į tolimesnes studijas 

srityje. Tai yra specialiai sukurta pabėgėlių įvertinimo schema, net tiems, kurie negali pilnai 

patvirtinti savo kvalifikacijos. 

Europos pabėgėlių kvalifikacijos pasą sudaro trys skyriai - vertinimo dalis, aiškinamoji dalis ir 

patarimai, kaip toliau elgtis. Dokumento įvertinimo dalyje pateikiama informacija, apibūdinanti 

aukščiausią (-as) kvalifikaciją (-as), dalyko sritį, kitas svarbias kvalifikacijas, taip pat darbo patirtį ir 

kalbos mokėjimą. Aiškinamajame ir patariamajame skyriuose yra informacijos apie dokumento 

būklę ir trumpas bandomojo projekto aprašymas. Įvertinimas yra turimų dokumentų įvertinimo 

derinys, apimantis didelę informacijos dalį, gautą atlikus ankstesnius vertinimus, ir struktūrinį 

interviu. Dėl to dokumente pateikiama patikima informacija, susijusi su užimtumu, stažuotėmis, 

priėmimu į kvalifikacijos kėlimo kursus ir priėmimu į studijas. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Europos pabėgėlių kvalifikacijos pasą, apsilankykite: 

http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications 

 

Kvalifikacijų charakteristikos 

 

Oficiali kvalifikacija 

Graikijos kvalifikacijų sąranga yra paprasta ir, svarbiausia, funkcionali: 

Lygiai - mokymosi rezultatai - aprašai - kvalifikacijų tipai 

 

Kuriant Graikijos kvalifikacijų sąrangą buvo atsižvelgta į dabartinius šalies poreikius, taip pat į 

susijusius Europos ir tarptautinius pokyčius. 8 HQF lygiai apima visą kvalifikacijų spektrą, 

pradedant privalomuoju ir baigiant aukštuoju mokslu. Kiekvienas lygis apibūdinamas žinių, įgūdžių 

ir kompetencijos aprašais, kurie lemia šio lygio mokymosi rezultatus. HQF / EQF nuorodos yra 

susijusios su visomis oficialiomis kvalifikacijomis Graikijoje, įskaitant tris aukštojo mokslo 

įstaigose suteiktas kvalifikacijų rūšis. HQF plėtros politikoje pirmiausia buvo siekiama analizuoti ir 

pritaikyti visas kvalifikacijas, kurios šiuo metu suteikiamos oficialioje Graikijos sistemoje. 

 

Kvalifikacijos tipo specifikacijų klasifikavimo procedūros 

HQF teikia daugybę priemonių kvalifikacijos tipams apibūdinti ir klasifikuoti, todėl kiekvienam 

tipui suteikiama išsami specifikacija: 

 

http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
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Pavadinimas: tai reiškia standartinę nomenklatūrą, kuri turi būti taikoma kiekvienam tipui, pvz. 

Bendrasis vidurinės mokyklos pažymėjimas. 

Lygis: tai reiškia tipo lygį HQF. 

Suteikiančioji institucija: tai įstaiga, kuriai įstatymai ar kita tvarka suteikia teisę nustatyti tokio tipo 

kvalifikacijų standartus ir suteikti kvalifikacijas besimokantiesiems, kuriems pripažįstama, kad jie 

pasiekė šiuos standartus. 

 

HQF kvalifikacijos tipų specifikacija apima tipo „tikslo“ ar „taikymo“ klasifikaciją remiantis šiais 

pagrindais: 

- „Pagrindinės“ kvalifikacijos atspindi nuoseklius mokymosi rezultatų rinkinius ir paprastai yra 

palyginti didelės apimties; jie perteikia „baigimo“ pojūtį mokymosi proceso etape (pvz., „Apolityrio 

licėjus“, pažymint vidurinio mokslo pabaigą) arba apibrėžtoje mokymosi srityje (pvz., „biuro 

administravimo įgūdžiai“). ) arba profesijos atžvilgiu (pvz., architektas). 

- „Papildomos“ kvalifikacijos suteikiamos už mokymosi pasiekimus, papildančius ankstesnę 

kvalifikaciją. Jie yra susiję su žinių ar įgūdžių atnaujinimu ir atnaujinimu arba su tęstiniu profesiniu 

tobulėjimu, pvz. PVM taikymo kvalifikacija, išplečianti pagrindinės kvalifikacijos buhalterijoje 

vertę. 

- „Specialiosios paskirties“ kvalifikacijos suteikiamos už mokymosi rezultatų rinkinius, kurie 

sudaro aiškų ir nuoseklų pasiekimą, tačiau gali būti susiję tik su kai kuriomis mokymosi rezultatų 

kryptimis, apibrėžiančiomis lygį. Šios kvalifikacijos dažnai grindžiamos profesiniais standartais ir 

turi gana siaurus tikslus, pvz. sveikatos ir saugos kompetencijos statybose sertifikavimas. 

 

 

Teikiančios įstaigos 

Teikiančios organizacijos yra labai svarbūs subjektai HQF. Tai yra Graikijoje įsteigtos įstaigos, 

kurioms įstatymais ar kita tvarka suteikiama teisė nustatyti kvalifikacijų standartus ir suteikti 

kvalifikacijas besimokantiesiems, kuriems pripažįstama, kad jie pasiekė šiuos standartus. Už šią 

funkciją, ty už kvalifikacijų planavimą ir (arba) suteikimą (pvz., Švietimo, mokslinių tyrimų ir 

religijos reikalų ministerija ir EOPPEP), gali būti atsakinga vienintelė sutartis suteikianti institucija: 

ji taip pat gali būti švietimo tiekėja. Universitetai yra ir švietimo teikėjai, ir juos suteikiančios 

institucijos. 

Skiriančiosios institucijos Graikijos kvalifikacijų sąrangos kontekste yra išvardytos šioje lentelėje: 
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Neformalios kvalifikacijos 

 
Nacionalinė kvalifikacijų sertifikavimo ir profesinio orientavimo organizacija (EOPPEP) rengia 
kvalifikacijų, ty neformaliojo švietimo ir savaiminio mokymosi mokymosi rezultatų, reguliavimo 
sistemą, reaguodama į darbo rinkos poreikius ir prioritetus, bendradarbiaudama su duomenų, ty 
teikėjų, instruktorių, profesinio profilio ir mokymo programų standartų, akreditacija. 
Dabartinės EOPPEP atsakomybės sritys yra toliau išvardytų kvalifikacijų sertifikavimas ir juos 
suteikiančių institucijų licencijavimas: 
- Nacionalinės kvalifikacijų sertifikavimo sistemos sukūrimas 
Nacionalinės kvalifikacijų sertifikavimo sistemos kūrimas ir plėtojimas yra pagrindinis EOPPEP 
politikos prioritetas mokymosi visą gyvenimą srityje (LLL), apimantis šias pagrindines 
atsakomybės sritis: 
- Rezultatų akreditavimo pavyzdinės sistemos sukūrimas ir atitinkamos teisinės sistemos 
nustatymas. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kvalifikacijų pripažinimo ir 
sertifikavimo sistemos sukūrimas bei licencijas suteikiančioms įstaigoms sistemos sukūrimas. 
- Perkančiųjų organizacijų tikrinimas, stebėjimas ir vertinimas. 
- EOPPEP įgyvendina sertifikavimo procesus. 
 
Nacionaline kvalifikacijų sertifikavimo sistema siekiama: 
- atestuoti tas kvalifikacijas, kurioms atestuojami valstybiniai interesai, ir tas, kurios sustiprina 
užimtumą, 
- atestuotos kvalifikacijos užtikrinimas atitinka specifikacijas, nustatytas atitinkamame 
akredituotame profesiniame profilyje, o akreditavimo / sertifikavimo procesas atitinka nustatytus 
standartus ir kriterijus 
- užtikrinant teisingumą ir atvirą prieigą prie kvalifikacijų, neatsižvelgiant į mokymosi kelią ir į tai, 
kaip buvo įgyti mokymosi rezultatai. 
Akreditavimo / sertifikavimo procedūros: 
- Profesinio mokymo akreditacija ir Profesinio mokymo instituto (IEK) absolventų atestavimas 
 
Profesinio mokymo akreditacija ir profesinio mokymo institutų (IEK) absolventų pažymėjimai 
apima nacionalinę akreditacijos egzamino tvarką, vykdomą nacionaliniu ir regioniniu lygiu ir 
pagrįstą profesinio mokymo egzaminų reglamentavimo sistema pagal specialybę. 
EOPPEP nacionaliniu lygmeniu organizuoja visų specialybių IEK absolventų akreditacijos 
egzaminus. Sėkmingai išlaikius egzaminų rezultatus, IEK absolventams suteikiamas profesinio 
mokymo diplomas, pripažintas tiek Graikijoje, tiek ES valstybėse narėse (aukštesniojo vidurinio 
išsilavinimo absolventams) arba I lygio pažymėjimas (aukštesniojo vidurinio išsilavinimo 
absolventams). 
- apdovanojančių įstaigų akreditacija 
EOPPEP sukūrė apdovanojimą suteikiančių institucijų, patvirtinančių žinias ir įgūdžius 
papildomose kompetencijos srityse, akreditavimo sistemą. 
 
Rekomendaciniai laiškai, įgūdžiai ir kitos profesinės kvalifikacijos patvirtinimo priemonės 
 
Graikijoje nėra nuostatų dėl rekomendacinių laiškų ar kvalifikacijos pažymėjimų pripažinimo 
kvalifikacija. Kad profesinė kvalifikacija būtų pripažinta, kandidatai vertinimo institucijai 
turėtų pateikti: 
1. Profesinės kompetencijos pažymėjimas tuo atveju, jei reikalaujama profesija / mokymai yra 
reglamentuoti kilmės šalyje 
2. Jei profesija ar mokymas kilmės šalyje nereglamentuojami, reikalaujama pateikti šiuos 
įrodymus: draudimą ir darbdavių pažymas, įskaitant atlyginimų ataskaitas, apie ne trumpesnę 
kaip dvejų metų nuolatinės profesinės veiklos patirtį kilmės šalyje per pastaruosius 10 metų. 
metų. Tokie įrodymai turi aiškiai identifikuoti profesinę veiklą 
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3. Mokymo / švietimo pavadinimą išdavusios institucijos nuorašas, kuriame turėtų būti 
nurodytas visas studijų laikotarpis ir visi kursai, kuriuose per metus mokosi pareiškėjas. 
4. Mokymo / ugdymo pavadinimai 
 

Kontaktai ir prieiga prie informacijos apie esamas sistemas ir procedūras atitinkamoje šalyje 

pabėgėliams 

 

Graikijoje vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos teikia paramą pabėgėliams teikiant 

teisines konsultacijas, pripažinimo procedūras ir patekimą į darbo rinką. Šios organizacijos yra 

išvardintos žemiau: 
 

Organizacija   Adresas   Internetinis puslapis 

          

Greek Council   25 Solomou   http://www.gcr.gr/index.php/en/  

for Refugees   Str., 10682,       

(GCR)   Athens       

   Kassandrou       

   37A, 54633,       

   Thessalonica       

        

UNHCR, the   Michalakopoulo   http://www.unhcr.gr/  

UN Refugee   u 91, 115 28       

Agency in   Athens       

Greece          

       

International   6 Dodekanisou   http://greece.iom.int  

Organization   Str., Alimos,       

          

for Migration 17456, Athens         

(IOM)          

 

 

  

 

 

      

National Vas. Sofias 135  http://www.ekka.org.gr/EKKA!show.action?lang  
 

Centre for & Zacharof,  =en   

Social Ampelokipi,         

Solidarity Athens, 11521         

(E.K.K.A.)          

        

LABOUR G’ Septembriou  http://www.eka.org.gr/index.php/en 
 

CENTRE OF 48 Β, Athens         

ATHENS-          

DEPARTMENT          

OF          

http://www.gcr.gr/index.php/en/
http://www.unhcr.gr/
http://greece.iom.int/
http://www.ekka.org.gr/EKKA!show.action?lang=en
http://www.ekka.org.gr/EKKA!show.action?lang=en
http://www.eka.org.gr/index.php/en
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MIGRATION          

       

GREEK Ethnikis  http://www.oaed.gr/web/guest/home  
 

MANPOWER Antistaseos 8,         

EMPLOYMENT Alimos 17456,         

ORGANIZATIO Athens         

N (OAED)          

      

DOATAP 54, Ag.  http://www.doatap.gr/en/index.php 

 

Hellenic Konstantinou         

National Street, 10437         

Academic Athens         

Recognition          

Information          

Center          

(NARIC)          

     

National 41 Ethnikis  http://www.eoppep.gr/index.php/en/ 
 

Organisation Antistaseos         

for the Avenue, 142 34         

Certification of Athens         

Qualifications          

& Vocational          

Guidance          

(EOPPEP)          

          
 

 

NVO vaidmuo ir darbas šioje srityje 
 
Graikijoje daug praktikuojančių praktikų ir operatorių migrantų priėmimo ir integracijos procesų 

srityje yra iš viešojo sektoriaus arba savanorių komandų. Dėl migrantų krizės daugelis NVO taip pat 

aktyviai naudojasi socialinėmis, darbo ir mokymo paslaugomis, teikiamomis pabėgėliams ir 

prieglobsčio prašytojams. Svarbiausios NVO išvardytos žemiau: 
 

Organizacija   
Organizacijos 

tipas     Internetinis puslapis 

   
 

         

ARSIS – Association   

Nevyriausybinė 
organizacija, kuri 
specializuojasi 
sunkumų 
patiriančio ar 
pavojuje esančio 
jaunimo 
socialinėje 
paramoje ir jų 
teisių gynime   http://arsis.gr/ 

http://www.oaed.gr/web/guest/home
http://www.doatap.gr/en/index.php
http://www.eoppep.gr/index.php/en/
http://arsis.gr/
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for the Social Support             

of Youth             

             

             

             

             

             

AITIMA   N.V.O.   http://www.aitima.gr/  

 

           

Generation 2.0   N.V.O.   http://g2red.org/index.php  

   

       

GREEK FORUM OF   N.V.O.   
http://www.migrant.gr/cgi
- 

 

MIGRANTS 

(G.F.M.) 

     
bin/pages/indexv2.pl?arlang=Greek&typ
e=i  

 

     

ndex 
                    

http://www.aitima.gr/
http://g2red.org/index.php
http://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/indexv2.pl?arlang=Greek&type=index
http://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/indexv2.pl?arlang=Greek&type=index
http://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/indexv2.pl?arlang=Greek&type=index
http://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/indexv2.pl?arlang=Greek&type=index
http://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/indexv2.pl?arlang=Greek&type=index
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1.2 Grafinis kvalifikacijos pripažinimo sistemos procedūrų pateikimas  

 

Prieglobsčio prašytojams ir migrantams svarbu suprasti profesijų teisinę sistemą ir nuostatas, tačiau tai nėra taip svarbu, kaip praktiniai patarimai, kaip 

pripažinti studijų pavadinimus ir kvalifikacijas. Siekdami pabrėžti praktinę informaciją, susijusią su profesinių pavadinimų ir studijų pavadinimų 

pripažinimu, mes stengėmės suteikti kuo tinkamesnę informaciją. Svarbu tai vizualizuoti, kad prieglobsčio prašytojai galėtų tai suprasti pirmiausia net 

ir neturėdami gerų kalbų įgūdžių. 2.5 skyriuje yra diagramos, kuriose pateikiama profesinių pavadinimų pripažinimo procedūrų santrauka ir 

procedūros, kaip pradėti dirbti, jei leidžiama. 

Žemiau pateiktuose paveikslėliuose parodyta skirtingų spalvų reikšmė: 
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2.2.1 Grafinis kvalifikacijos pripažinimo sistemos procedūrų pateikimas Italijoje
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2.2.2 Grafinis kvalifikacijos pripažinimo sistemos procedūrų pateikimas Vokietijoje 
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2.2.3 Grafinis kvalifikacijos pripažinimo sistemos procedūrų pateikimas Lietuvoje 
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2.2.4 Grafinis kvalifikacijos pripažinimo sistemos procedūrų pateikimas Ispanijoje 
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2.2.4 Grafinis kvalifikacijos pripažinimo sistemos procedūrų pateikimas JK 
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2.2.6 Grafinis kvalifikacijos pripažinimo sistemos procedūrų pateikimas Graikijoje 
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Antras skyrius 

Rezultatų pristatymas 
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1. Geriausių procedūrų apžvalga 

 

Remiantis visose projekto šalyse atliktais tyrimais, mes nustatėme 21 kvalifikacijų pripažinimo tvarkos punktą, kurie atspindi geriausių procedūrų 

sistemą, kuri gali būti pritaikoma iš vienos šalies į kitą. 

N. Pavadinimas ŠALIS Metai Gyvavimo laikotarpis Nuorodos 

1 

Progetto Università senza Confini 

(UNINETTUNO)/Išsilavinimas be 

sienų (UNINETTUNO) 

ITALIJA 
daugiau nei prieš 20 

metų 
ĮGYVENDINAMA 

www.istruzionesenzaconfini.it 

2 

CIMEA - Centro di Informazione 

sulla Mobilità e le Equivalenze 

Accademiche (Akademinio 

mobilumo ir lygiavertiškumo 

informacijos centras) 

ITALIJA 1984 ĮGYVENDINAMA 
http://www.cimea.it 

3 Groupe Consultatif Agreement JK   

skirtingi metai, 

skirtingiems 

susitarimams 

ĮGYVENDINAMA 
nėra 

4 
RETAS - Pabėgėlių švietimo ir 

mokymo konsultavimo tarnyba 
JK   2002 ĮGYVENDINAMA 

 

http://retasleeds.wixsite.com/r

etasleeds 

http://www.istruzionesenzaconfini.it/
http://www.cimea.it/
http://retasleeds.wixsite.com/retasleeds
http://retasleeds.wixsite.com/retasleeds
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5 
Darbo ir pensijų departamento 

pabėgėlių užimtumo strategija 
JK   n.a. ĮGYVENDINAMA 

https://www.gov.JK/governm

ent/organisations/department

-for-work-pensions 

6 
Pabėgėlių sveikatos profesionalų 

iniciatyvinė grupė 
JK   2009 ĮGYVENDINAMA 

https://www.refugeecouncil.or

g.JK/what_we_do/refugee_s

ervices/refugees_into_jobs/re

fugee_health_professionals 

7 

Migrantų kvalifikacijos ir 

kompetencijų pripažinimas mokymui 

Škotijoje 

JK   n.a. ĮGYVENDINAMA 

http://www.academic-

refugees.org/ 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions
https://www.refugeecouncil.org.uk/what_we_do/refugee_services/refugees_into_jobs/refugee_health_professionals
https://www.refugeecouncil.org.uk/what_we_do/refugee_services/refugees_into_jobs/refugee_health_professionals
https://www.refugeecouncil.org.uk/what_we_do/refugee_services/refugees_into_jobs/refugee_health_professionals
https://www.refugeecouncil.org.uk/what_we_do/refugee_services/refugees_into_jobs/refugee_health_professionals
http://www.academic-refugees.org/
http://www.academic-refugees.org/
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8 
Ankstesnio mokymo akreditavimas 

(APL) 
JK   n.a. ĮGYVENDINAMA 

APL informacija teikiama 

daugelyje JK universitetų 

interneto svetainėse ir 

aukštojo mokslo institucijose                            

(pvz.: 

http://www.bbk.ac.JK/linkin

glondon/resources/apel-

credit-

resources/leaflet_PanLondon

APELLearner.pdf; 

https://www.imperial.ac.JK/

media/imperial-

college/administration-and-

support-

services/registry/academic-

governance/public/academic-

policy/apl/Guidelines-for-

the-use-of-accreditation-of-

prior-learning.pdf; 

https://www.kcl.ac.JK/study/

learningteaching/kli/Program

mes/apl.aspx) 

9 
Pilotinis projektas: Europos 

kvalifikacijų pasas pabėgėliams 

JK 

NARIC/NOKUT(NORW

EGIAN 

NARIC)/DOATAP 

(HELLENIC 

NARIC)/CIMEA - 

NARIC ITALIA 

2015/2017 ĮGYVENDINAMA 
https://rm.coe.int/168070016d  

https://rm.coe.int/168070016d
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10 PRIEGLOBSČIO PAGALBA JK 2014 ĮGYVENDINAMA 

http://www.asylumhelpJK.org

/ 

11 

PROFESINIŲ STUDIJŲ 

PRIPAŽINIMAS, KAD GALIMA 

BŪTŲ PRAKTIKUOTI 

REGULIUOJAMOSE 

PROFESUOSE 

ISPANIJA n.a. ĮGYVENDINAMA 

http://www.mecd.gob.es/servi

cios-al-ciudadano-

mecd/en/catalogo/educacion/

gestion-titulos/estudios-

universitarios/titulos-

extranjeros/homologacion-

educacion-superior.html  

12 

NEFORMALIŲ ĮGŪDŽIŲ IR 

KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS 

IR DARBO PATIRTIS 

ISPANIJA 2009 ĮGYVENDINAMA 

http://www.todofp.es/inicio.ht

ml  

13 

AKADEMINIO PRIPAŽINIMO 

PROCEDŪRA PABĖGĖLIAMS SU 

DOKUMENTAIS 

LIETUVA 1995 ĮGYVENDINAMA 

http://www.skvc.lt/default/en/

60/apply/documentation_req

uirements 

http://www.asylumhelpuk.org/
http://www.asylumhelpuk.org/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.todofp.es/inicio.html
http://www.todofp.es/inicio.html
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
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14 

PROFESINIO PRIPAŽINIMO 

PROCEDŪRA PABĖGĖLIAMS SU 

DOKUMENTAIS 

LIETUVA 1995 ĮGYVENDINAMA 

http://www.profesijos.lt/go.ph

p/lit/IMG 

15 
Pripažinimo procedūra pabėgėliams 

be dokumentų 
LIETUVA 1996 ĮGYVENDINAMA 

http://www.skvc.lt/default/en/

60/apply/documentation_req

uirements 

16 
BENDRA EUROPOS PABĖGĖLIŲ 

SISTEMA  
GRAIKIJA 2016 ĮGYVENDINAMA 

https://ec.europa.eu/home-

affairs/what-we-

do/policies/asylum_en  

17 
ANTRO ŠANSO MOKYKLŲ 

PROGRAMA 
GRAIKIJA n.a. ĮGYVENDINAMA 

http://ec.europa.eu/epale/it/no

de/28958 

18 

GRAIKIJOS KALBOS, ISTORIJOS 

IR KULTŪROS TINKAMŲ ŽINIŲ 

SERTIFIKAVIMO PROCESAS: 

ODISĖJA 

GRAIKIJA 2012 ĮGYVENDINAMA 

https://www.inedivim.gr/en/pr

ogrammes-

actions/%E2%80%9Codysse

us-education-immigrants-

greek-language-greek-

history-and-greek-culture 

http://www.profesijos.lt/go.php/lit/IMG
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/IMG
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/%E2%80%9Codysseus-education-immigrants-greek-language-greek-history-and-greek-culture
https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/%E2%80%9Codysseus-education-immigrants-greek-language-greek-history-and-greek-culture
https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/%E2%80%9Codysseus-education-immigrants-greek-language-greek-history-and-greek-culture
https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/%E2%80%9Codysseus-education-immigrants-greek-language-greek-history-and-greek-culture
https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/%E2%80%9Codysseus-education-immigrants-greek-language-greek-history-and-greek-culture
https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/%E2%80%9Codysseus-education-immigrants-greek-language-greek-history-and-greek-culture
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19 
BENDRUOMENĖ “INTEGRACIJA 

PER KVALIFIKACIJĄ” (IQ) 
VOKIETIJA 2005 ĮGYVENDINAMA 

http://www.netzwerk-

iq.de/network-iq-start-

page/network-iq/programme-

description.html 

20 
Internetinis portalas “Pripažinimas 

Vokietijoje” 
VOKIETIJA n.a. ĮGYVENDINAMA 

https://www.recognition-in-

VOKIETIJA.info/ 

21 MigraNet/InteGRAID/ProfilPass VOKIETIJA 2005 ĮGYVENDINAMA 
http://www.migranet.org/ 

 

 

 

 

http://www.netzwerk-iq.de/network-iq-start-page/network-iq/programme-description.html
http://www.netzwerk-iq.de/network-iq-start-page/network-iq/programme-description.html
http://www.netzwerk-iq.de/network-iq-start-page/network-iq/programme-description.html
http://www.netzwerk-iq.de/network-iq-start-page/network-iq/programme-description.html
https://www.recognition-in-germany.info/
https://www.recognition-in-germany.info/
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Geriausių procedūrų aprašymas 

Procedūra nr. 1  

PROGETTO UNIVERSITÀ SENZA CONFINI (UNINETTUNO)/PROJEKTAS: 

IŠSILAVINIMAS BE SIENŲ (UNINETTUNO)  

Tai internetinis universitetas, ypač skirtas pabėgėliams ir imigrantams. Tai leidžia pripažinti 

studijas per: 

1) Imigrantų pateikiami savarankiški pažymėjimai, susiję su studijų pavadinimu 

2) Komisijos atliktas mokytojų, kurie tikrina ryšį tarp pareiškėjo studijų pavadinimo ir esamų 

mokymo kursų, vertinimas 

3) Pripažinimo deklaracijos išdavimas visiškai ar iš dalies pripažįstant imigranto studijų 

pavadinimą 

  Tai taip pat leidžia pripažinti profesinę kvalifikaciją: 

1) Su profesiniais įgūdžiais susijusių pažymų pateikimas („EuroPass“ sertifikatas) 

2) Techninių ir mokslinių ekspertų komisijos atliktas vertinimas patikrina ryšį tarp pareiškėjo 

profesinės kvalifikacijos ir esamos 

3) Profesinės kvalifikacijos dokumentų pripažinimo išdavimas pagal EKS-Europos 

kvalifikacijų sąrangą 

Procedūra nr. 2  

CIMEA - CENTRO DI INFORMAZIONE SULLA MOBILITÀ E LE EQUIVALENZE 

ACCADEMICHE (AKADEMINIO MOBILUMO IR LYGIAVERTIŠKUMO 

INFORMACIJOS CENTRAS) 

Tai „Akademinio mobilumo ir lygiavertiškumo informacijos centras“. Jame pateikiama informacija 

ir patarimai dėl kvalifikacijų pripažinimo tvarkos ir su italų bei tarptautiniu švietimu susijusių 

klausimų. CIMEA turi tarptautinį dokumentacijos centrą ir specializuotas duomenų bazes apie 

užsienio aukštojo mokslo sistemas, nacionalinių kvalifikacijų rūšis ir nacionalinius įstatymus 

aukštojo mokslo srityje. 

Nemokami atsakymai el. paštu suteikiami  10.000 žmonių per metus į klausimus apie kvalifikacijų 

pripažinimą ir vertinimą (kontaktai: Italijos ir užsienio universitetai, studentai, dėstytojai ir tyrėjai, 

tarptautinės organizacijos, ministerijos, tyrimų institucijos ir Italijos viešosios įstaigos, užsienio 

organizacijos, įmonės ir asociacijos) . Čia pateikiami palyginamumo pažymėjimai, kad būtų 

lengviau susieti Italijos ir užsienio švietimo sistemas ir pripažinti pagrindinį studijų pavadinimą. 

 

Procedūra nr. 3 

GROUPE CONSULTATIF AGREEMENT 

Tai yra daugiašaliai ar dvišaliai susitarimai, sudaryti siekiant suteikti pabėgėliams pripažinimo 

teises ir licencijas verstis profesija kitose Europos šalyse. Tai taikoma daugeliui profesijų, 

pavyzdžiui, inžinieriams, gydytojams ir aktuarijams. 
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Procedūra nr. 4  

RETAS - PABĖGĖLIŲ ŠVIETIMO IR MOKYMO KONSULTAVIMO TARNYBA 

Tai iniciatyva, kuria siekiama padėti įvairioms pabėgėlių grupėms pripažinti jų kvalifikaciją ir 

padėti joms integruotis į darbo rinką. Tai padeda pabėgėliams pripažinti kvalifikaciją, ypač 

moterims. 

Procedūra nr. 5  

DARBO IR PENSIJŲ DEPARTAMENTO PABĖGĖLIŲ UŽIMTUMO STRATEGIJA 

Tai projektas, kurio tikslas - atlikti konkretų auditą, skirtą naujoms pabėgėlių iniciatyvoms, siekiant 

suteikti jiems galimybę dirbti priimančiojoje šalyje verslininku ar laisvai samdomu darbuotoju. 

Procedūra nr. 6  

PABĖGĖLIŲ SVEIKATOS PROFESIONALŲ INICIATYVINĖ GRUPĖ 

Tai projektas, kurį įgyvendino Pabėgėlių taryba, kaip pagrindinis partneris, kurio tikslas - padėti 

pabėgėlių gydytojams. Tai padeda pabėgėlių gydytojams persikvalifikuoti į JK standartus ir 

užtikrinti jų profesinei kvalifikacijai tinkamą užimtumą. Tai padeda pabėgėlių gydytojams: 

       1) Prieš laikydami PLAB 1 ir 2 dalių egzaminus, atnaujinkite medicinos žinias ir įgūdžius 

       2) Tobulinti jų kalbos ir bendravimo įgūdžius 

       3) Pasiruoškite dirbti NHS ir teikti į pacientą orientuotą priežiūrą 

       4) Susipažinkite su JK medicininėmis procedūromis ir sistemomis per klinikinius priedus 

       5) Suprasti įdarbinimo procesus JK ir išsiugdyti reikiamus įgūdžius 

       6) Ieškokite darbo per CAPS (Klinikinės pameistrystės schema) ar kitais būdais 

       7) Plėtoti ir palaikyti stiprų bendraamžių tinklą, kad būtų galima dalytis patirtimi ir suteikti 

emocinę, socialinę ar praktinę pagalbą vieni kitiems. 

 

Procedūra nr. 7  

MIGRANTŲ KVALIFIKACIJOS IR KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS MOKYMUI 

ŠKOTIJOJE 

Tai procesas, kurį valdo Pabėgėlių akademikams skirta taryba, kurio tikslas - padėti pabėgėliams 

palengvinti perėjimą į darbą per programą „Migrantų kvalifikacijos ir kompetencijos pripažinimas 

dėstyti Škotijoje“. Ji siūlo dotacijas pabėgėliams, kuriems buvo mokami tyrėjai ar dėstytojai jų 

gimtojoje šalyje, suteikiant jiems galimybę persikvalifikuoti ir įsidarbinti JK, vykdyti švietimo, 

užimtumo ir mokymo bei užimtumo orientavimo tarnybą. 
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Procedūra nr. 8  

ANKSTESNIO MOKYMO AKREDITAVIMAS (APL) 

Tai yra seniai žinomas neformalaus mokymosi pripažinimo, priėmimo į aukštąsias mokyklas ir 

aukštojo mokslo laipsnio bei kitų įvertinimų įskaitymo būdas. Jei pabėgėlis mokėsi studijų 

programoje savo šalies universitete ar aukštojo mokslo įstaigoje arba kai pasiekė tam tikrų 

mokymosi rezultatų per agentūroje vykdomą kvalifikaciją ar pasinaudodami profesine patirtimi, 

jam gali būti suteikta galimybė kreiptis į „Ankstesniojo mokymo“ akreditaciją. Toks ankstesnis 

mokymasis turėtų viršyti kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą stojant į atitinkamą magistrantūros 

programą. 

Procedūra nr. 9  

PRIEGLOBSČIO PAGALBA 

Tai dokumentas, pateikiantis aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimą remiantis turimais 

dokumentais ir struktūrizuotu interviu. Jame taip pat pateikiama informacija apie pareiškėjo darbo 

patirtį ir kalbos mokėjimą. Dokumente pateikiama patikima informacija apie integraciją ir pažangą 

įsidarbinimo ir priėmimo į tolimesnes studijas srityje. Tai yra specialiai sukurta pabėgėlių 

įvertinimo schema, net tiems, kurie negali pilnai patvirtinti savo kvalifikacijos. 

Procedūra nr. 10  

PROFESINIŲ STUDIJŲ PRIPAŽINIMAS, KAD GALIMA BŪTŲ PRAKTIKUOTI 

REGULIUOJAMOSE PROFESUOSE 

Tai projektas, kurį įgyvendina labdaros organizacija „Migrantų pagalba“, kurio tikslas - paremti JK 

prieglobsčio prašymus ir teikti prieglobsčio konsultavimo ir orientavimo paslaugas. Teikiama 

bendra informacija, patarimai ir patarimai per „TeleTel“. Patarimų centras arba susitikimai 

tiesioginiuose susitikimuose pradiniuose apgyvendinimo centruose ar informavimo sesijose. 

Daugiakalbė informacija yra teikiama per Migrantų pagalbos interneto svetainę įvairiomis 

formomis: interneto / vaizdo pristatymais, garso instruktažais ir rašytinėmis instrukcijomis. Jie yra 

15 kalbų ir gali būti atsisiųsti. 

Procedūra nr. 11 

PROFESINIŲ STUDIJŲ PRIPAŽINIMAS, KAD GALIMA BŪTŲ PRAKTIKUOTI 

REGULIUOJAMOSE PROFESUOSE 

Tai yra oficiali procedūra, taikoma ISPANIJOJE, norint kreiptis dėl užsienio institucijų išduotų 

aukštojo mokslo kvalifikacijų patvirtinimo arba suteikiant teisę į ISPANIJOS reglamentuojamą 

profesiją. Tai taip pat leidžia sužinoti užklausos dėl paraiškos apdorojimo būsenos, užpildžius 

paraišką ir pateikiant ją oficialiame registre. Jame numatyta, kad pareiškėjas siunčia Ispanijos 

švietimo ministerijai dokumentų sąrašą (dokumentai, įrodantys pareiškėjo tapatybę ir pilietybę, 

diplomas, akademinė nuorašas, mokesčio sumokėjimas. Kalbinės ispanų kalbos akreditacija). Visi 

dokumentai turi būti: 1) legalizuoti diplomatiniais kanalais (Švietimo ministerija, Užsienio reikalų 
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ministerija arba ISPANIJOS diplomatinė ar konsulinė atstovybė); 2) pridedamas oficialus vertimas į 

ispanų kalbą; 3) Patvirtinta atitinkamos institucijos 

Procedūra nr. 12  

NEFORMALIŲ ĮGŪDŽIŲ IR KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS IR DARBO PATIRTIS 

Tai oficiali procedūra, naudojama ISPANIJOJE, siekiant įvertinti ir pripažinti profesines 

kompetencijas, įgytas per darbo patirtį, neformalųjį ir savaiminį mokymą. Nacionalinis profesinių 

kvalifikacijų katalogas yra objektyvi šios procedūros nuoroda, nes joje išvardijamos pripažintinos ir 

akredituojamos profesinės kvalifikacijos, kurios produktyvioje sistemoje nustatomos remiantis 

įgūdžiais, kurių reikia norint verstis profesija. Siekdama supažindinti su šia procedūra ir jos 

reikalavimais, Švietimo, kultūros ir sporto ministerija visoms suinteresuotosioms šalims teikia IT 

įrankį ACREDITA per „TodoFP“ interneto portalą. Visos švietimo institucijos paskelbė skirtingus 

kvietimus pripažinti tam tikras kompetencijas. Procedūrą sudaro šie etapai: 

1) Nurodymai, remiantis pateiktais dokumentais: Patarėjas parengia neprivalomą ataskaitą. Jei 

teigiama, kandidatas gali patekti į vertinimo etapą. Jei neigiamas, ataskaitoje nurodomi papildomi 

mokymai, kuriuos turi vykdyti kandidatas, taip pat institucijos, kuriose jis gali ją gauti. 

2) Profesinės kompetencijos įvertinimas: tikrinama, ar kandidatas turi reikiamą profesinę 

kompetenciją. 

3) Akreditacija ir profesinės kompetencijos įrašas: Akreditacija išduodama kandidatams, kurie yra 

baigę kiekvieno kompetencijos vieneto, kuriam buvo įrodyta profesinė kompetencija, vertinimo 

etapą. Jei įvertintų darbuotojų profesinių kompetencijų nepakanka kvalifikacijos lygiui, kurio 

reikalaujama pagal profesinio mokymo pažymėjimą ar profesinės patirties pažymėjimą, jie iš dalies 

akredituojami. Taigi jie gali baigti savo mokymą, kad įgytų atitinkamą kvalifikaciją ar pažymėjimą. 

Procedūra nr. 13 

AKADEMINIO PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA PABĖGĖLIAMS SU DOKUMENTAIS 

Tai yra oficialus užsienio mokyklų baigimo pažymėjimų ir aukštojo mokslo kvalifikacijų 

įvertinimas ir pripažinimas, kurį vykdo Lietuvos Aukštojo mokslo kokybės vertinimo centras 

(SKVC). Jame numatytas pripažinimas per paraiškos formą ir paraiškos forma bei dokumentų 

(diplomo, akademinio nuorašo, asmens tapatybės forma, ankstesnio pabėgėlių išsilavinimo ir bet 

kokių papildomų dokumentų) pateikimas. Akademinis užsienio kvalifikacijų pripažinimas 

Lietovoje priklauso nuo įgytos kvalifikacijos lygio ir pripažinimo tikslo, Lietuvoje tai vykdo kelios 

institucijos: 

       1) Aukštojo mokslo kokybės vertinimo centras (SKVC) 

       2) Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos aukštojo mokslo įstaigos (Vilniaus universitetas, 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) 

       3) Lietuvos mokslo taryba      4) Švietimo ir mokslo ministerija 
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Jei reikia įvertinti pabėgėlių kompetencijas, tai gali atlikti kompetencijų vertinimo institucijos: 

akredituoti socialiniai partneriai ar kitos institucijos, įgaliotos įvertinti asmenų profesinę 

kompetenciją. Procedūra yra nemokama. 

Procedūra nr. 14  

PROFESINIO PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA PABĖGĖLIAMS SU DOKUMENTAIS 

Tai yra oficialus užsienyje įgytos kvalifikacijos įvertinimas ir pripažinimas, kai pabėgėlis siekia 

pradėti dirbti tam tikroje srityje, kurį atlieka Lietuvos Aukštojo mokslo kokybės vertinimo centras 

(SKVC). Pripažįstant profesinę kvalifikaciją svarbu įvertinti ne tik įgytą kvalifikaciją, bet ir tai, ar 

pakanka pabėgėlio žinių, profesinių įgūdžių ir gebėjimų, norint pradėti dirbti paskirties šalyje. 

Profesijos yra dviejų tipų: reguliuojamos ir nereglamentuojamos. 

Reglamentuojamos profesijos atveju Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija vykdo 

užsienio kvalifikacijos profesinį pripažinimą. 

Nereguliuojamos profesijos atveju darbdavys priima sprendimą dėl profesinės kvalifikacijos 

pripažinimo. Procedūra yra nemokama. 

Procedūra nr. 15  

Procedūra pabėgėliams be dokumentų 

Tai yra speciali procedūra, kurią Lieuvos Aukštojo mokslo kokybės vertinimo centras (SKVC) siūlo 

be dokumentų turintiems pareiškėjams, kurie dėl objektyvių priežasčių negali pateikti dokumentų ir 

šiuo metu gyvena Lietuvoje. Procedūra apima pagrindinio išsilavinimo ataskaitos parengimą ir 

(arba) pareiškėjo kompetencijų išorinį vertinimą. Procedūra paprastai trunka apie 3 mėnesius. 

Siekdamas nustatyti pabėgėlio tinkamumą procedūrai, pareiškėjas turėtų atlikti šiuos veiksmus: 1) 

užpildykite paraiškos formą 2) pateikite visus netiesioginius dokumentus, jei jie yra, pavyzdžiui, 

informaciją apie profesinį licencijavimą, bet kuriuos dokumentus, kuriuos išdavė pabėgėlis. 

mokykla ir kt. 3) paaiškinti, kodėl negalima pateikti dokumentų. Dokumentai turi būti 

submentuojami asmeniškai, el. Paštu arba įgaliotam atstovui. Procedūra yra nemokama. 

Procedūra nr. 16  

BENDRA EUROPOS PABĖGĖLIŲ SISTEMA 

Tai Europos standartas, kurį priėmė Graikijos švietimo ministerija. Joje numatyta, kad visi 

imigrantų vaikai privalomą devynerių metų laikotarpį gali lankyti valstybines mokyklas. Migrantų 

vaikai turi tiesioginę prieigą prie Graikijos švietimo sistemos. Reguliarių migrantų vaikai naudojasi 

tomis pačiomis teisėmis kaip ir graikų vaikai, o GRAIKIJOJE neteisėtai gyvenančių šeimų vaikai 

taip pat turi galimybę lankyti mokyklą ir ligonines medicininei priežiūrai. Kai kurios mokyklos 

siūlo papildomus kalbų užsiėmimus migrantų vaikams pagal Atėnų universiteto Tarpkultūrinio 

ugdymo centro vykdomas programas. Švietimo ministerija taip pat įsteigė tarpkultūrines mokyklas, 

kurios tenkintų skirtingų kultūrinių, kalbinių ir etninių grupių vaikų poreikius. 
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Procedūra nr. 17 

ANTRO ŠANSO MOKYKLŲ PROGRAMA 

Tai europinis projektas, kurį Graikijoje vykdo Nacionalinio švietimo ministerija. Jis skirtas 

suaugusiems migrantams, teisėtai gyvenantiems Graikijoje nuo 18 iki 30 metų, kurie nėra baigę 

privalomo devynerių metų mokymo. Projektas taip pat suteikia pabėgėliams galimybę dalyvauti 

profesiniame mokyme, kurį vykdo Darbo jėgos užimtumo organizacija (OAED) 

bendradarbiaudama su ES finansuojamais profesinio mokymo centrais. 

Procedūra nr. 18  

GRAIKIJOS KALBOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS TINKAMŲ ŽINIŲ SERTIFIKAVIMO 

PROCESAS: ODISĖJA 

Tai projektas, kurį valdo Mokymosi visą gyvenimą generalinis sekretoriatas ir remia Užimtumo ir 

socialinės apsaugos ministerija. Ja siekiama realizuoti tinkamų graikų kalbos, istorijos ir kultūros 

žinių atestavimo procesą, suteikiantį imigrantams galimybę kokybiškai ir veiksmingai išmokti 

graikų kalbos, susipažinti su šalies kultūra ir istorija. Taip pat yra keletas mokymo programų, tokių 

kaip amatininkų, namų tvarkymo, elektrikų, statybininkų profesiniai kursai ir kt 

Procedūra nr. 19  

BENDRUOMENĖ “INTEGRACIJA PER KVALIFIKACIJĄ” (IQ) 

Tai programa, koordinuojama „IQ“ sklaidos projekto (IQ DP), ir joje dalyvauja 16 regioninių tinklų 

(po vieną kiekvienai federalinei valstijai). Čia teikiamos konsultacijos kredencialų pripažinimui ir 

įgūdžiams tobulinti, tobulinti ir įgyvendinti būtinus nuotakos mokymus, kad būtų visapusiškai 

pripažintos užsienio kvalifikacijos. Jame taip pat teikiama informacija, patarimai ir mokymai 

suinteresuotosioms darbo rinkos dalyvėms, siekiant didinti supratimą apie konkrečius migrantų 

rūpesčius ir skleisti specializuotas žinias. Bendradarbiaujant su penkiais kompetencijos centrais, 

skirtais spręsti konkrečius migrantų interesus federaliniu lygiu, kurie rengia mokymo schemas, 

priemones ir politines rekomendacijas migrantams integruoti į darbo rinką. Be to, kompetencijos 

centrai yra atsakingi už specialistų patarimus sprendimų priėmėjams politikos, verslo ir viešojo 

administravimo srityse. Tai gali būti nuo kokybės standartų ir mokymosi medžiagos kūrimo iki 

tyrimų rezultatų platinimo 

Procedūra nr. 20  

Internetinis portalas “Pripažinimas Vokietijoje” 

Tai daugiakalbis federalinės vyriausybės interneto portalas, skirtas užsienio profesinių kvalifikacijų 

pripažinimui. Portalas glaudžiai bendradarbiauja su tinklo IQ. 

Programą finansuoja Federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija (BMAS) ir Europos socialinis 

fondas (ESF). Strateginiai partneriai įgyvendinant programą yra Federalinė švietimo ir tyrimų 

ministerija (BMBF) ir Federalinė užimtumo agentūra (BA). Naudotis šiuo interneto portalu yra 

labai lengva ir jame numatyti keli žingsniai: 1) Norėdami naudotis Greita patikra, sužinokite 
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daugiau apie gyvenimo ir darbo Vokietijoje reikalavimus; 2) Naudokite Pripažinimo ieškiklį, kad 

patikrintumėte, ar oficialus kvalifikacijos pripažinimas yra būtinas, ar tai padėtų susirasti darbą 

Germnay; 3) pateikti prašymą dėl profesinės ar profesinės kvalifikacijos; 4) pripažinimo institucija 

patikrins paraišką; 5) Pripažinimo institucija jums atsiųs pripažinimo pažymėjimą (dalinį ar visišką) 

Procedūra nr. 21  

MIGRANET/INTEGRAID/PROFILPASS 

Tai vienas iš 16 regioninių tinklų (Bundesland Bavaria), jungiantis institucijas, organizacijas ir 

įmones bei asociacijas, veikiančias migracijos srityje, siekiant pagerinti migrantų integraciją į darbo 

rinką, ypač Bavarijoje. Operatorius, įgyvendinantis šį tikslą, yra organizacija „pilr-an-tür“. 
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2. Rezultatų apibendrinimas 

Teisinė bazė, administracinės struktūros, švietimo sistemos ir atitinkamai profesijos bei studijų 

pavadinimų pripažinimas yra skirtingi visose valstybėse narėse, tokiose kaip VOKIETIJA, 

ITALIJA, ISPANIJA, LIETUVA, Jungtinė Karalystė ir GRAIKIJA. 

Palyginus ataskaitas, kuriose kalbama apie mūsų ataskaitų struktūrą, susidaro įspūdis, kad Europos 

šalių profesinių ir studijų pavadinimų pripažinimo struktūros yra labai skirtingos. 

Priešingai nei skyriuje, kuriame grafine forma pateikiamos skirtingos migrantų ir prieglobsčio 

prašytojų studijų pavadinimų pripažinimo procedūros. Tokiu būdu paaiškėja skirtingų procedūrų 

panašumai. 

Beveik kiekvienoje šalyje, kad jūsų kvalifikacija būtų pripažinta pirmiausia, turite rasti 

kompetentingą instituciją. Po to turite užpildyti paraiškos formą ir įteikti ją kartu su gyvenimo 

aprašymu, asmens tapatybės įrodymu, kvalifikacijos įrodymu ir dokumentų vertimu į atitinkamą 

valstybinę kalbą, kurį pateikia oficialus vertėjas. 

Bendroje tyrimo išvadoje negali būti išsamios informacijos apie socialinę ir darbo integraciją bei 

būtinas profesinių ir studijų vardų pripažinimo procedūras visose šalyse. 

Todėl tai sudėtingas būdas ir turi per daug apimties. Iš tikrųjų daug svarbiau išsiaiškinti, kokia 

informacija yra aktuali pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams ir migrantams, norintiems integruotis 

į darbo rinką. 

Priežastis, kodėl tai yra svarbiausia, yra tai, kad atlikus šį tyrimą buvo pripažinta, kad įgyti visas 

žinias ir informaciją nėra lengva, nes išsamios informacijos apie kvalifikacijų ir profesijos 

pripažinimo struktūras ir tvarką bei studijų pavadinimus nėra internete, arba negalima įvairiomis 

kalbomis. 

Taigi svarbi informacija prieglobsčio prašytojams nėra lengvai prieinama nei gimtąja kalba 

kalbantiems tyrėjams, nei prieglobsčio prašytojams ir migrantams. 

Projektas „Re.Inclusion“ gali padėti lengviau gauti šią svarbią informaciją, susijusią su pabėgėlių, 

prieglobsčio prašytojų ir migrantų socialine ir darbo integracija. 

 

 


