NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ
MOKYMOSI PASIEKIMŲ PRIPAŽINIMAS STUDIJŲ REZULTATAIS
TARPTAUTINĖJE TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE

TTVAM dalyvauja Europos socialinio fondo ﬁnansuojamame projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje
įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004) ir diegia
neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo studijų rezultatais procedūrą.

Gebu ir turiu patirties – siekiu diplomo!

Kažkada nebaigėte aukštojo mokslo studijų, bet vėliau įgijote žinių ir praktinės veiklos patirties
tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, besimokydamas savarankiškai ar įvairiuose mokymuose ir
kursuose? Daugiau nei trejus metus dirbate transporto logistikos, verslo ar reklamos vadybos, rinkodaros,
komunikacijos srityje, bet neturite šios srities aukštojo išsilavinimo?
Tada kaip tik Jums siūlome galimybę įsivertinti neformaliuoju būdu įgytus mokymosi pasiekimus,
kad jie būtų pripažinti studijų rezultatais ir atvertų kelią į diplomą.
TOKIU BŪDU GALI BŪTI PRIPAŽĮSTAMA IKI 75 PROCENTŲ PASIRINKTOS STUDIJŲ PROGRAMOS
REZULTATŲ, TODĖL TIEK PAT GALI SUTRUMPĖTI KELIAS IKI DIPLOMO.
► KAIP TAI VYKSTA? ◄
Pirmiausia kandidatas užsiregistruoja internetu, su juo susisiekia konsultantas, kandidatas rengia
mokymosi pasiekimų (kompetencijų) aplanką, kurį vertina ekspertų komisija (rengiant aplanką kandidatą visą
laiką konsultuoja konsultantas). Gali būti vertinamas ne tik aplankas, bet ir taikomi kiti vertinimo metodai.
Sėkmės atveju po vertinimo kandidatams išduodamos akademinės pažymos, liudijančios mokymosi patirties
pripažinimą studijų rezultatais. Galiausiai kandidatui parengiamas individualus tolesnių studijų planas,
o sėkmingai įveikęs likusią studijų programos dalį, kandidatas gauna diplomą.
► KAS GALI BŪTI VERTINAMA IR PRIPAŽĮSTAMA STUDIJŲ REZULTATAIS? ◄
Mokymosi pasiekimai (kompetencijos), įgyti tiesioginiame darbe, savanoriškame darbe, mokantis
savarankiškai ir laisvalaikiu, neformalaus mokymo kursuose, stažuotėse ir pan.

Sudėkite
visus savo patirties
įrodymus į kompetencijų
aplanką ir mes juos
pripažinsime

► KO REIKIA KANDIDATUI? ◄

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip
3 metų darbo patirtį srityje, iš kurios bus siekiama įvertinimo.
Parengti ir pateikti mokymosi pasiekimų (kompetencijų) aplanką su neformaliojo mokymosi
pasiekimų (kompetencijų) įrodymais
įrodymais, liudijančiais apie pasiekimų atitikimą akademiniams kreditams.

► KOKIUS MOKYMOSI PASIEKIMUS BUS GALIMA ĮSIVERTINTI PROJEKTO METU NEMOKAMAI? ◄
Verslo studijų krypties (Dalykas – Specialybės užsienio kalba).
Rinkodaros studijų krypties (Dalykas – Finansai rinkodaroje).
Komunikacijos studijų krypties (Dalykas – Vaidyba).

JEI TAI JUS SUDOMINO
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