JAU NEMAŽAI LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJŲ TAPO ATVIROMIS
SUAUGUSIEMS,
MOKYMOSI

TURINTIEMS
APLINKOJE

KOMPETENCIJŲ,
(KURSUOSE,

ĮGYTŲ

NEAKADEMINĖJE

SEMINARUOSE,

MOKANTIS

SAVARANKIŠKAI, DIRBANT IR KT.)
Jau nemažai Lietuvos aukštojo mokslo institucijų tapo atviromis suaugusiesiems, turintiems
kompetencijų, įgytų neakademinėje mokymosi aplinkoje (kursuose, seminaruose, mokantis
savarankiškai, dirbant ir kt.).
Mykolo Romerio universitetas (toliau – MRU),

koordinuodamas ir įgyvendindamas projektą

„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos
aukštojo mokslo institucijose“ (toliau – Projektą), perteikė savo patirtį partnerinėmis institucijomis
(toliau – PI), esančioms įvairiuose Lietuvos kampeliuose: Panevėžio kolegijai, Utenos kolegijai,
Vilniaus kolegijai, Vilniaus verslo kolegijai, Žemaitijos kolegijai, Tarptautinė teisės ir verslo
aukštajai mokyklai, Šiaulių universitetui bei Vilniaus Gedimino technikos universitetui.
Projekto metu MRU organizavo mokymus partnerinių institucijų akademiniam (PI dėstytojams),
ir administraciniam personalui (PI konsultantams ir specialistams) siekiant perteikti savo patirtį
kuriant ir diegiant neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procedūrą: vyko bendrieji
mokymai ir mokymai apie neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūrą,
vertinimo metodus ir modelius; mokymai apie metodikų kūrimą pagal mokslo sritis/kryptis. Be to,
PI sėmėsi patirties ne tik MRU pravestų mokymų metu, bet ir mokymuose užsienyje, kurių metu
skirtingi PI dėstytojai susipažino su skirtingų užsienio universitetų gerąja patirtimi.
Partnerinės institucijos jau sėkmingai diegia neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą.
Vienas iš svarbiausių šios procedūros diegimo institucijoje etapų yra metodikų pagal atitinkamą
studijų kryptį kūrimas (2012 m. lapkričio – 2013 m. vasario mėn.), remiantis MRU sukurtomis ir
šiais metais atnaujintomis vertinimo metodikomis bei vadovu. Rezultatas – 8 PI:
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a) konsultuojant MRU dėstytojoms-konsultantėms PI dėstytojai sukūrė 24 vertinimo metodikas
pagal jų pasirinktas studijų sritis ir kryptis (žr. lentelę žemiau) ir tuo sukurtas metodinis pagrindas
sėkmingam kandidatų neformaliojo mokymosi vertinimui jų institucijose;
b) konsultuojant MRU dėstytojoms-ekspertėms PI pasirinko institucijai tinkamiausius vertinimo
metodus ir sukūrė savo institucijai vertinimo modelį.
Šiuo metu yra atliekamas 24 PI sukurtų metodikų ekspertinis vertinimas, kurį nuo 2013 m. kovo
mėn. atlieka MRU dėstytojai-ekspertai ir verslo sektoriaus bei profesinių asociacijų atstovai.
Metodikų vertinimui pasibaigus (2013 m. rugpjūčio mėn.) partnerinėms institucijoms bus pateiktos
recenzijos, kuriuose bus nurodoma, ar PI sukurtos metodikos gali būti sėkmingai taikomos vertinant
ir pripažįstant kandidatų kompetencijas šiose studijų kryptyse:
Partnerinė
institucija

Studijų sritis, kryptis (šaka)

Studijų dalykas, PI pasirinktas vertinimo
metodikos kūrimui

VILNIAUS
GEDIMINO
TECHNIKOS
UNIVERSITETAS

Technologijos mokslai, Bendroji inžinerija

Darni gyvenamoji aplinka

Technologijos mokslai, Elektronikos ir elektros inžinerija

Teorinė elektrotechnika

Technologijos mokslai, Informatikos inžinerija

Informacinių technologijų paslaugų
valdymas 1

Fiziniai mokslai, Informatika

Interneto technologijos

Socialiniai mokslai, Ekonomika

Projektų rengimas

Socialiniai mokslai, Verslas

Praktika

Socialiniai mokslai, Rinkodara

Finansai rinkodaroje

Socialiniai mokslai, Verslas

Specialybės užsienio kalba

Socialiniai mokslai, Komunikacija

Vaidybos pagrindai

Biomedicinos mokslai, Slauga

Bendruomenės slauga

Socialiniai mokslai, Ekonomika

Mikroekonomika

Socialiniai mokslai, Pedagogika (Meno pedagogika (Šokio
pedagogika))

Stebimoji praktika

Biomedicinos mokslai, Reabilitacija

Kineziterapija sergant vidaus ir
geriatrinėmis ligomis

Socialiniai mokslai, Pedagogika (Ikimokyklinio ugdymo
pedagogika)

Pedagoginių tyrimų metodologija

Technologijos mokslai, Elektronikos ir elektros inžinerija

Elektronika

Biomedicinos mokslai, Medicina ir sveikata

Masažas

Socialiniai mokslai, Apskaita

Kompiuterizuotos apskaitos programos

ŠIAULIŲ
UNIVERSITETAS

TARPTAUTINĖ
TEISĖS IR
VERSLO
AUKŠTOJI
MOKYKLA

VILNIAUS
KOLEGIJA

PANEVĖŽIO
KOLEGIJA

UTENOS
KOLEGIJA
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VILNIAUS
VERSLO
KOLEGIJA

ŽEMAITIJOS
KOLEGIJA

8 partneriai

Technologijos mokslai, Informatikos inžinerija

Daugialypė terpė

Fiziniai mokslai, Informatika

Informacinės technologijos

Fiziniai mokslai, Programų sistemos

Kompiuterių tinklai

Socialiniai mokslai, Finansai

Įmonės finansų valdymas

Socialiniai mokslai, Pedagogika

Andragogika

Socialiniai mokslai, Turizmas ir poilsis

Paslaugų verslo organizavimas

Technologijos mokslai, Bendroji inžinerija

Vidaus degimo varikliai

4 studijų sritys, 17 studijų krypčių

24 metodikos

Siekiant pritraukti kuo daugiau kandidatų ir informuoti visuomenę apie šios procedūros paskirtį, PI
ir MRU parengė informacinius pranešimus apie naują paslaugą suaugusiesiems, įgijusiems
kompetencijų neakademinėje mokymosi aplinkoje bei apie diegiamą neformaliojo suaugusiųjų
švietimo sistemoje įgytų kompetencijų pripažinimo sistemą ir galimybę kandidatams registruotis
procedūrai, kurie buvo publikuojami spaudoje. Su pranešimais galima susipažinti MRU tinklalapyje
puslapio NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ PRIPAŽINIMAS
skiltyje VISUOMENĖS INFORMAVIMO NAUJIENOS adresu
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/akademiniu_reikalu_centras/kval_tob_ir_komp_prip_skyri
us/nefor_ir_savaim/

Šiuo metu PI jau atlieka ir kitas svarbias procedūros diegimo užduotis:


dokumentų formų kandidatui parengimas ir vertinimo veiklos organizavimas institucijose –
o PI formaliai įteisino neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų
vertinimo ir pripažinimo procedūrą,
o patvirtino tvarkas, dokumentų formas ir kt. dokumentus, skirtus neformaliojo
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimo procedūrai
institucijoje (2013 m balandžio-birželio mėn.);



kandidatų registracija, aplankų rengimas ir vertinimas bei suteiktų kreditų įforminimas o 2013 m. gegužės mėn. partnerinėse institucijose vyko kandidatų registracija;
o 2013 m. birželio mėn. vyksta konsultacijos užsiregistravusiems kandidatams dėl
kompetencijų aplankų rengimo, pats rengimas ir pirminių kompetencijų aplankų
variantų pateikimas institucijos registracijai;
3

o 2013 m. liepos mėn. kandidatai perdavė galutinius kompetencijų aplankų variantus
PI specialistams registracijai, o šie mėnesio pabaigoje perdavė PI dėstytojams, kurie
atliks šių kompetencijų aplankų vertinimą;
o 2013 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. bus atliekamas ekspertinis kandidatų kompetencijų
aplankų vertinimas, kurį atliks atitinkami PI dėstytojai;
o nuo 2013 m. spalio mėn. bus atliekama kandidatų kompetencijų aplankų bei PI
vertinimo formų analizė, o tai atliks MRU dėstytojai-ekspertai, verslo sektoriaus ir
profesinių asociacijų atstovai;
o sėkmės atveju, kandidatai gaus dokumentą, kuriame nurodomas kandidatui suteiktų
akademinių kreditų skaičius ir studijų dalykai, iš kurių kandidatui yra suteikti
kreditai (numatoma 2014.05).

Dėmesio!
Nors kandidatų registracija PI jau pasibaigė gegužės mėnesį,
suaugusieji, siekiantys neformaliojo švietimo sistemoje įgytų kompetencijų pripažinimo,
gali ir toliau
kreiptis į PI ir MRU ir registruotis kompetencijų vertinimo procedūrai.

Sekite naujienas!
Sužinokite daugiau apie galimybes Jums!
Informaciją netrukus papildysime!

Parengė:
Projekto specialistė, atsakinga už visuomenės informavimą, Liudmila Pogožilskaja, MRU
2013 m. birželis
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