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NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ IR
PROFESINIO TINKAMUMO TESTO REZULTATŲ VERTINIMO METODIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų ir profesinio tinkamumo testo rezultatų
vertinimo metodika (toliau – Metodika) nustato kvalifikacinių egzaminų ir profesinio tinkamumo
testo rezultatų vertinimo principus ir kriterijus, kvalifikacinių egzaminų ir profesinio tinkamumo testo
vertinimo tvarką Nemokumo administratorių rūmuose.
2. Kvalifikacinių egzaminų ir profesinio tinkamumo testo rezultatų vertinimo (toliau –
vertinimas) tikslas yra įvertinti egzaminuojamųjų teorines žinias bei praktinius gebėjimus vykdant
nemokumo administratoriaus profesinę veiklą.
3. Ši Tvarka parengta vadovaujantis Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų ir
profesinio tinkamumo testo organizavimo, vykdymo ir rezultatų vertinimo tvarka.
II SKYRIUS
VERTINIMO PRINCIPAI IR KRITERIJAI
4. Vertinimo principai yra šie:
4.1. pagrįstumo – vertinimas turi būti siejamas su nemokumo administravimo tikslais ir turi
matuoti jiems įgyvendinti skirtų funkcijų rezultatus;
4.2. patikimumo – gaunama vertinimo informacija ir vertinimo rezultatai turi būti objektyvūs
ir nepriklausyti nuo vertintojo;
4.3. aiškumo – vertinimo sistema turi būti informatyvi ir vienodai suprantama Kvalifikacinių
egzaminų komisijos nariams ir nemokumo administratoriams;
4.4. nešališkumo – vertinimo metu naudojami vertinimo metodai turi būti vienodai tinkami
visiems vertinamiesiems;
4.5. skaidrumo – vertinimas turi būti pagrįstas iš anksto aptartais kriterijais ir procedūromis, o
jo rezultatai prieinami patikrai.
5. Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų ir profesinio tinkamumo testo rezultatų
vertinimas susideda iš:
5.1. žinių ir supratimo vertinimo;
5.2. gebėjimų vertinimo.
6. Egzaminuojamųjų žinios ir gebėjimai vertinami kokybiniais kriterijais.
7. Pagrindiniai kokybiniai vertinimo kriterijai yra šie:
7.1. Teorinių žinių sistemingumas bei jų supratimo lygis, t. y. sąmoningas pagrindinių dalyko
žinių įgijimas; sąvokų, faktų, nagrinėjamo reiškinio ar proceso visumos ir atskirų jo komponentų
supratimas, aiškinimas ir vertinimas; gebėjimas analizuoti su dalyku susijusius tekstus, logiškai ir
kritiškai mąstyti, integruoti žinias ir atsižvelgti į problemos kompleksiškumą.

7.2. Taikomųjų gebėjimų lygis, t. y. mokėjimas naudotis įgytomis žiniomis analizuojant
praktines situacijas, vykdyti praktikoje taikomas procedūras, susijusias su siekiama įgyti
kompetencija, spręsti kylančius ginčus, derinti priešingas pozicijas, taikyti etiško ir atsakingo elgesio
įgūdžius, argumentuoti remiantis turimais duomenimis.
III SKYRIUS
KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ TURINYS
8. Kvalifikaciniai egzaminai susideda iš trijų dalių:
a. Teorinių žinių egzamino raštu, kurio metu sprendžiamas testas;
b. Praktinių gebėjimų egzamino raštu, kurio metu sprendžiamos praktinės užduotys;
c. Nemokumo administratoriaus etikos ir veiklos organizavimo egzamino žodžiu.
IV SKYRIUS
PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ EGZAMINO RAŠTU REZULTATŲ VERTINIMAS
9. Praktinių užduočių atsakymus kiekvienas Egzaminų komisijos narys vertina individualiai –
nuo 1 iki 10 balų. Žemiausias įvertinimas yra 1 balas, aukščiausias – 10 balų. Teigiami įvertinimai
yra šie: 7 (patenkinamai), 8 (gerai), 9 (labai gerai), 10 (puikiai). Žinios, įvertintos nuo 1 iki 6 balų,
yra nepatenkinamos. Vertinant egzaminuojamųjų praktinės dalies užduočių sprendimus
atsižvelgiama į atsakymo nuoseklumą, analizės išsamumą, argumentacijos aiškumą ir tikslumą,
tinkamą teisės normų taikymą, terminologijos tikslumą. Individualiai įvertinę kiekvieno
egzaminuojamojo atsakymus į egzamino praktinės dalies užduotis, Komisijos nariai užpildo
egzamino praktinės dalies vertinimo lentelę, kuriose nurodo kiekvienos praktinės užduoties atsakymo
įvertinimą ir pasirašo. Vertinimui vykstant nuotoliniu būdu, yra daromas vaizdo ir garso įrašas, ir
Komisijos nariai Komisijos sekretoriui atsiunčia užpildytą egzamino praktinės dalies vertinimo
lentelę. Komisijos sekretorius apskaičiuoja už praktinės dalies kiekvieną užduotį visų Egzaminų
komisijos narių, dalyvavusių vertinime, skirtų balų vidurkį: balai susumuojami ir dalinami iš užduotį
vertinusių Egzaminų komisijos narių skaičiaus. Komisijos sekretorius, skaičiuodamas vidurkį,
skaičius suapvalina šia tvarka: gauto skaičiaus dalis nuo 0,01 iki 0,49 atmetama, o nuo 0,5 iki 0,99
apvalinama ir padidinama iki sveiko skaičiaus. Kiekvienos praktinės užduoties galutinis įvertinimas
– visų vertinusių Egzaminų komisijos narių įvertinimų vidurkis, yra nurodomas Egzaminų komisijos
posėdžio protokole. Egzamino praktinės dalies vertinimo lentelė laikoma egzamino posėdžio
protokolo priedu.
10. Išlaikiusiu Praktinių gebėjimų egzaminą laikomas egzaminuojamasis, iš kiekvienos
užduoties gavęs 7 (patenkinamai) arba daugiau balų. Į Egzaminų komisijos sprendimą dėl Praktinių
gebėjimų egzaminą išlaikiusio egzaminuojamojo egzamino rezultatų įrašoma: „Praktinių gebėjimų
egzaminas išlaikytas“, o sprendime dėl Praktinių gebėjimų egzamino neišlaikiusio asmens nurodoma:
„Praktinių gebėjimų egzaminas neišlaikytas“.
V SKYRIUS
NEMOKUMO ADMINISTRATORIAUS ETIKOS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO
EGZAMINO ŽODŽIU REZULTATŲ VERTINIMAS
11. Kiekvieną atsakymą į Egzamino žodžiu metu užduotą klausimą kiekvienas Egzaminų
komisijos narys vertina individualiai. Žemiausias įvertinimas – 1 balas, aukščiausias įvertinimas – 10
balų. Vertinant egzaminuojamųjų pateiktus atsakymus atsižvelgiama į atsakymų tikslumą, aiškumą,
minčių dėstymo sklandumą, pagrindinių etikos ir darbo organizavimo principų supratimą, gebėjimą
pagrįsti savo nuomonę. Egzaminuojamiesiems gali būti užduodama papildomų, jų atsakymus
patikslinančių klausimų. Atsakymo į Egzamino žodžiu užduotą klausimą įvertinimas – visų vertinusių
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Egzaminų komisijos narių vidurkis, kuris nurodomas Egzaminų komisijos protokole. Suskaičiavus
balų vidurkį, jis apvalinamas iki 1 skaitmens po kablelio (jeigu antras skaitmuo po kablelio
yra didesnis arba lygus 5, apvalinama į didesniąją pusę; jeigu antras skaitmuo po kablelio yra
mažesnis nei 5, apvalinama į mažesniąją pusę). Egzaminuojamasis, atsisakęs laikyti Egzaminą
žodžiu, laikomas neišlaikiusiu šio kvalifikacinio egzamino, o jo individualaus vertinimo lentelėje
įrašomas 1 balas.
12. Atsakymus į Egzamino žodžiu metu pateiktus klausimus Egzaminų komisija įvertina
Egzamino žodžiu laikymo dieną ir priima sprendimą dėl Egzaminą žodžiu laikiusio asmens rezultatų,
kurie yra nurodomi Egzaminų komisijos posėdžio protokole.
13. Egzaminas žodžiu laikomas išlaikytu, jeigu atsakymo į kiekvieną Egzamino žodžiu metu
pateiktą klausimą įvertinimo vidurkis yra ne mažesnis nei 7 balai iš 10 galimų. Galutinis išlaikyto
egzamino įvertinimas – „Egzaminas išlaikytas“ ir nurodomas visų atsakymų į Egzamino žodžiu metu
užduotus klausimus galutinių įvertinimų vidurkis. Jei atsakymo bent į vieną klausimą įvertinimo
vidurkis yra mažiau nei 7 balai, galutinis egzamino įvertinimas yra: „Egzaminas neišlaikytas“.
VI SKYRIUS
PROFESINIO TINKAMUMO TESTO REZULTATŲ VERTINIMAS
14. Profesinio tinkamumo testo rezultatų vertinimui mutatis mutandis taikomos šios
Metodikos nuostatos dėl Teorinių žinių egzamino rezultatų vertinimo.
15. Profesinio tinkamumo testas laikomas išlaikytu, jei teisingai atsakoma į 70 proc. ar daugiau
pateikto testo klausimų.
VII SKYRIUS
IŠLYGINAMŲJŲ KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ REZULTATŲ VERTINIMAS
16. Asmenims, turintiems teisę teikti tik įmonių bankroto administravimo paslaugas ir
siekiantiems įgyti teisę administruoti nemokumo procesus, Egzaminų raštu laikymo metu
kompiuterinė programa parenka 30 testo klausimų ir 1 praktinę užduotį iš sričių, patenkančių į
išlyginamąją kvalifikacinių egzaminų programą asmenims, turintiems teisę teikti tik įmonių bankroto
administravimo paslaugas ir siekiantiems įgyti teisę administruoti nemokumo procesus. Teorinių
žinių egzaminas laikomas išlaikytu, jei teisingai atsakoma į 21 ar daugiau pateikto testo klausimų.
Praktinė užduotis vertinama 10 balų sistema. Tam, kad egzaminas būtų išlaikytas užduotis turi būti
įvertinta 7 ar daugiau balų.
17. Asmenims, turintiems teisę teikti tik įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas
ir siekiantiems įgyti teisę administruoti nemokumo procesus, Egzaminų raštu laikymo metu
kompiuterinė programa parenka 30 testo klausimų ir 1 praktinę užduotį iš sričių, patenkančių į
Išlyginamąją kvalifikacinių egzaminų programą asmenims, turintiems teisę teikti tik įmonių
restruktūrizavimo administravimo paslaugas ir siekiantiems įgyti teisę administruoti nemokumo
procesus. Teorinių žinių egzaminas laikomas išlaikytu, jei teisingai atsakoma į 21 ar daugiau pateikto
testo klausimus. Praktinė užduotis vertinama 10 balų sistema. Tam, kad egzaminas būtų išlaikytas
užduotis turi būti įvertinta 7 ar daugiau balų.
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