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m. kovo 12 d.
d Nr. V-209
2015 m
Viilnius
P a k e i č i u Lietuv
vos Respubllikos švietim
mo ir mokslo ministro 22011 m. ko
ovo 16 d. įsaakymą
Nr. V-435 „D
Dėl Tarptau
utinių užsieenio kalbų egzaminų
ų įvertinimųų įskaitym
mo ir atitikkmenų
valsttybinių užsienio kalbų brandos
b
egzzaminų įverrtinimams nustatymo
n
tvvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiuu preambulę ir ją išdėsstau taip:
„Vadovauudamasis Geriausiai viidurinio ug
gdymo prog
gramą baiguusiųjų eilėss sudarymo 2015
metaais tvarkos aprašo, paatvirtinto Liietuvos Reespublikos švietimo
š
irr mokslo ministro
m
2013 m.
geguužės 27 d. įsakymu
į
Nrr. V-445 „D
Dėl Geriau
usiai vidurin
nio ugdymoo programąą baigusiųjųų eilės
sudarrymo 2015 metais tvarrkos aprašo patvirtinim
mo“, 16 punk
ktu:“.
2. Pakeičiiu nurodytu
u įsakymu ppatvirtintą Tarptautinių užsienio kalbų egzaaminų įverttinimų
įskaiitymo ir attitikmenų valstybinių
v
užsienio kalbų
k
brand
dos egzaminnų įvertinim
mams nustaatymo
tvarkkos aprašą:
2.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėsttau taip:
„3. Bendrrajame priėėmime į auukštąsias mokyklas
m
dalyvaujanti
d
iems asmen
nims tarptaautinių
užsieenio kalbų egzaminų, kurių įverttinimai įskaaitomi vieto
oje valstybiinių užsieniio kalbų brrandos
egzam
minų, sąrašas pateikiamas apraššo 1 priede. Bendrajaame priėmi
mime į aukšštąsias mokkyklas
dalyvvaujantiemss asmenimss tarptautiniiai užsienio
o kalbų egzaminai įskaaitomi ne illgiau kaip dvejus
d
metuus nuo sertifikate nurodytos tarptaautinio užsiienio kalbos egzaminoo laikymo datos
d
(Kembbridžo
anglųų kalbos eggzaminas: pažengusiųj
ųjų lygis, Kembridžo
K
anglų kalbbos egzamin
nas: profesiionalų
lygiss, Tarptautinnė anglų kalbos
k
testavvimo sistem
ma: akadem
minis ir benndrinis mod
dulis, Kembbridžo
anglųų kalbos eggzaminas: pirmas
p
lygiss, Kembrid
džo anglų kalbos
k
egzam
aminas: pareengiamasis lygis,
Pearrson Edexceel pradinio lygio
l
3 pakoopos sertifik
katas pagal tarptautinę ESOL sisteemą (BEKM
M B1),
Pearrson Edexceel pirmo ly
ygio sertifikkatas pagal tarptautinęę ESOL sisttemą (BEK
KM B2), Peearson
Edexxcel antro lygio
l
sertifi
fikatas pagaal tarptautin
nę ESOL siistemą (BE
EKM C1), Pearson
P
Eddexcel
trečioo lygio serttifikatas pag
gal tarptauttinę ESOL sistemą (BE
EKM C2), Anglų kaip
p užsienio kalbos
k
testas (vykdomaas internetu
u), Anglų kkaip užsien
nio kalbos testas
t
(vykddomas raštu
u), Anglų kalbos
k
p
o testas, B1
1 lygio Gooethe’s
testas tarptautinniam bendravimui, Praancūzų kallbos žinių patikrinimo
instittuto pažym
mėjimas, B2
2 lygio Gooethe’s insttituto pažym
mėjimas, C
C1 lygio Goethe’s
G
instituto
pažyymėjimas, C2
C lygio Goethe’s
G
innstituto paažymėjimas: Didysis vokiečių kalbos
k
dipllomas,
Vokiiečių kaip užsienio
u
kallbos testas)) arba sertiffikato išdav
vimo datos ((Prancūzų kalbos
k
mokkėjimo
diploomas DELF
F B1, Pranccūzų kalboss mokėjimo
o diplomas DELF B2, Aukštesnio
o lygio praancūzų
kalboos mokėjim
mo diplomas DALF C1, Aukštesnio
o lygio pran
ncūzų kalboos mokėjimo
o diplomas DALF
D
C2, Vokietijos Kultūros ministrų
m
koonferencijoss pirmosios pakopos vokiečių kalbos
k
dipllomas,
Vokiietijos Kultūūros ministrrų konferenncijos antrossios pakopos vokiečių kkalbos diplo
omas). Sertiifikato

2

galiojimo terminas arba dvejų metų terminas nuo sertifikate nurodytos tarptautinio užsienio kalbos
egzamino laikymo ar išdavimo datos turi baigtis ne anksčiau kaip einamųjų metų rugsėjo 1 dieną.
Įvertinimai įskaitomi tų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurie išlaikyti ne žemesniu kaip B1
lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.“
2.2. Pripažįstu netekusiu galios 8 punktą.
2.3. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2.4. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
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