Mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų vertinimas vyks pagal neakademinėje aplinkoje įgytų pasiekimų
vertinimo metodikas, kurias rengia kolegijos dėstytojai. Vadovaudamiesi metodikomis dėstytojai nustatys kandidato
pasiekimus, įvertins jų atitikimą studijų
dalyko siekiniams.
Vertinimai bus vykdomi pagal šias
studijų kryptis:
Medicina ir sveikata
(dalykas – kosmetologija).
Metodika „Masažas“;
dalyko apimtis – 6 kreditai.
Apskaita
(dalykas – buhalterinė apskaita).
Metodika „Kompiuterizuotos apskaitos
programos“;
dalyko apimtis – 4 kreditai.
Informatikos inžinerija
(dalykas – informacinių sistemų
technologijos).
Metodika „Daugialypė terpė“;
dalyko apimtis – 3 kreditai.

Utenos kolegija yra partneris
vykdant projektą
„Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo sistemoje įgytų
kompetencijų formalizavimas
Lietuvos aukštojo
mokslo institucijose“.
Kandidatų registracija internetu
prasidės 2013 m. vasario mėn.
Informacija – Utenos kolegijos
interneto puslapyje

www.utenos-kolegija.lt
Tel. nr. informacijai
8 679 07 743

Neformalaus ir savaiminio
mokymosi pasiekimų
vertinimas
ir pripažinimas

Kaip vyksta neakademinėse aplinkose
įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas?
Vertinamos ir pripažįstamos kompetencijos, įgytos šiose neakademinėse aplinkose:

► K
 andidatas užpildo registracijos formą Utenos kolegijos interneto puslapyje;

■ Tobulinant kvalifikaciją;

► Su kandidatu susisiekia specialistas,
kandidatas rengia mokymosi pasiekimų (kompetencijų) aplanką (rengiant aplanką kandidatą visą laiką
konsultuoja konsultantas);

■ M
 okantis neformalų švietimą vykdančiose institucijose;
■ Dalyvaujant savanoriškoje veikloje;
■ D
 alyvaujant įvairių organizacijų, grupių, bendruomenių veikloje;
■ Dirbant savo tiesioginį darbą.

► P
 asiekimų aplanką vertina ekspertų
komisija;
► S ėkmės atveju po vertinimo kandidatams išduodamos pažymos, liudijančios mokymosi patirties pripažinimą
studijų rezultatais;
► K
 andidatui parengiamas individualus tolesnių studijų planas;
► S ėkmingai įveikęs likusią studijų
programos dalį, kandidatas gauna
diplomą.

Kviečiame NEMOKAMAI dalyvauti neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinime ir pripažinime

JEI
► T
 urite ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;
► T
 urite ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį srityje, iš kurios bus siekiama įvertinimo;
► J au esate įgiję aukštąjį išsilavinimą,
bet dirbate ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau kaip 2 metus;
► D
 ėl įvairių priežasčių esate „iškritę“ iš
aukštojo mokslo studijų ir siekiantys
jas baigti;
► G
 alite pateikti ir pagrįsti įrodymus,
liudijančius apie pasiekimų atitikimą
akademiniams kreditams;
► Norite sutrumpinti savo studijų laiką.

