NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ MOKYMOSI
PASIEKIMŲ PRIPAŽINIMAS – GALIMYBĖ ĮGYTI UNIVERSITETINĮ IŠSILAVINIMĄ
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros
Mykolo Romerio universitete (MRU) esmė – sudaryti sąlygas suaugusiesiems (kandidatams) kreiptis į Lietuvos
aukštojo mokslo institucijas dėl neformaliojo mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo
bei įgyti aukštąjį išsilavinimą nestudijuojant to, kas buvo išmokta neakademinėje aplinkoje.

KAS GALI DALYVAUTI?

Dalyvauti neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje, įgyti studijų kreditų, po šios
procedūros toliau tęsti studijas pagal Jūsų pasirinktą studijų programą ir įgyti bakalauro laipsnį gali:
■ suaugusieji, neturintys aukštojo universitetinio išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3–5 metus;
■ suaugusieji, jau įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau kaip 3–5 metus;
■ suaugusieji, dėl įvairių priežasčių „iškritę“ iš universitetinių studijų ir siekiantys jas baigti;
■ suaugusieji, šiuo metu nedirbantys ir registruoti bei neregistruoti teritorinėse darbo biržose.

PROCEDŪROS TVARKA

■
■
■
■
■
■
■

Registracija;
Dokumentų pateikimas;
Konsultacijos, kaip pasirengti vertinimui;
Aplanko rengimas;
Ekspertinis vertinimas;
Akademinių kreditų suteikimas;
Kandidatui priimtinos tolimesnių studijų formos pasiūlymas ir aptarimas.

MRU GALI BŪTI PRIPAŽINTI MOKYMOSI PASIEKIMAI, ĮGYTI:

■
■
■
■
■
■

dirbant;
keliant kvalifikaciją;
dalyvaujant įvairių organizacijų ir grupių veikloje;
atliekant savanorišką veiklą;
dirbant bendruomenei naudingą darbą;
mokantis institucijose, vykdančiose neformalųjį švietimą, ar savarankiškai, mokantis laisvalaikiu ir kt.

BŪTINI REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

■
■
■

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
turėti ne mažesnę kaip 3–5 metų darbo patirtį srityje, iš kurios bus siekiama akademinių kreditų;
pateikti neformaliojo mokymosi pasiekimų įrodymus, liudijančius apie mokymosi pasiekimų atitikimą
akademiniams kreditams.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

■
■

Daugiau informacijos galite rasti MRU tinklalapyje www.mruni.eu  Būsimiems studentams 
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimas.
Dėl registracijos galite kreiptis el. paštu liudmila@mruni.eu

Parengta pagal Mykolo Romerio universiteto vykdomą ESF remiamą projektą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų
kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004)

