Vilniaus Gedimino technikos universitetas
dalyvauja projekte, kurio metu suteikiama
galimybė NEMOKAMAI įvertinti savo neformalioje aplinkoje įgytas kompetencijas
ir už jas gauti studijų kreditus.

Reikalavimai kandidatams:
●

Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;

●

Ne trumpesnė kaip 3 metų darbo patirtis srityje, iš kurios siekiama kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo.

http://studijos.vgtu.lt/

PAVERSK ŽINIAS
STUDIJŲ
KREDITAIS

Registracija dalyvauti projekte
pradedama nuo
2013 m. vasario mėnesio.

Mykolo Romerio universiteto
vykdomas projektas
„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas
Lietuvos aukštojo
mokslo institucijose“
Nr. VP1-2.1-SMM-04-K-03-004

Projekto metu NEMOKAMAI bus galima įvertinti šių dalykų kompetencijas:

●

●

Šio dalyko programą sudaro žinios apie informacinių technologijų paslaugų valdymą,
kuris remiasi procesinio valdymo metodika;
informacinių technologijų paslaugų verslo
speciﬁką, organizacinę struktūrą, procesinio
valdyo metodiką; ITIL Service Support procesus ir funkcijas.

Darni gyvenamoji aplinka

Šio dalyko programą sudaro žinios apie darnios raidos sampratą, tikslus ir uždavinius
bei jų įgyvendinimą atskiruose gyvenamosios aplinkos sektoriuose.
Šio dalyko kreditų užskaitymas leis lengviau
studijuoti Bendrosios inžinerijos studijų krypties pirmosios pakopos studijų programose
aplinkos apsaugos inžinerja ir geodezija.
●

Teorinė elektrotechnika

Šio dalyko programą sudaro žinios apie tiesines nuolatinės srovės, kintamosios srovės
vienfazes bei trifazes grandines, jų elementus, savybes, dėsnius, analizės metodus.
Šio dalyko kreditų užskaitymas leis lengviau
studijuoti Elektronikos ir elektros inžinerijos
studijų krypties pirmosios pakopos studijų
programose elektronikos inžinerija, informacinių sistemų inžinerija, kompiuterių inžinerija, telekomunikacijų inžinerija, automatika.

Informacinių technologijų paslaugų
valdymas

Šio dalyko kreditų užskaitymas leis lengviau
studijuoti Informatikos inžinerijos studijų
krypties pirmosios pakopos studijų programose informacinių technologijų paslaugų
valdymas, inžinerinė informatika.
■■■
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
suteikia galimybę kiekvienam norinčiam NEMOKAMAI įvertinti savo neformalioje aplinkoje įgytas kompetencijas ir už jas gauti studijų kreditus.
Projekto metu bus sukurtos kandidatų kompetencijų vertinimo metodikos, kurių tikslas – padėti kandidatui parengti kompetencijų aplanką, apibrėžti reikalavimus, kuriais
remiantis bus vertinamos kandidatų žinios ir
pasiekimai.

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra sudaryta iš šių etapų:
●
●
●

●
●
●

Kandidatas VGTU tinklalapyje užpildo registracijos formą.
Su kandidatu susisiekia specialistas.
Pakalbėjęs su specialistu ir konsultantu
ir išsiaiškinęs savo norų ir galimybių atitikimą, kandidatas rašo prašymą pradėti
procedūrai.
Kandidatas rengia kompetencijų aplanką. Šiame etape kandidatą konsultuoja
konsultantas.
Kompetencijų aplanką vertina kompetentingi dėstytojai–ekspertai.
Kandidato turimų kompetencijų įvertinimas.
Daugiau informacijos
ieškokite adresu:

http://studijos.vgtu.lt/
el. paštu
kristina.nogteva@vgtu.lt
telefonu
(8 5) 237 0571

