AUKŠTAJAME MOKSLE PRIPAŽĮSTAMOS ALTERNATYVIAIS KELIAIS ĮGYTOS
KOMPETENCIJOS
Mykolo Romerio universitete (toliau – MRU) įdiegta lanksti sistema, t.y. neformaliojo mokymosi
pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūra (toliau – PROCEDŪRA), leidžianti
pripažinti suaugusiųjų įsisavintas neformalias žinias iš asmens darbo srities, savarankiškai
išlavintus įgūdžius ir kitas bendrąsias kompetencijas.
Neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimas yra aukštųjų mokyklų procesas, kurio metu yra
įvertinamos neformaliai įgytos kompetencijos ir joms priskiriami akademiniai kreditai. Tokios
kompetencijos gali būti įgytos darbo praktikoje, pilietinėje veikloje ar mokantis individualiai.
Jei turite atitinkamos darbo ar gyvenimo patirties, gebate ją reflektuoti ir pateikti tinkamus tos
patirties įrodymus, galite dalyvauti PROCEDŪROJE, įgyti studijų kreditų, tęsti studijas pagal
universitetinių studijų programą ir įgyti bakalauro laipsnį.
MRU koordinuodamas projektą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų
formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (toliau – Projektas), 8 aukštosioms
mokykloms, t. y. partnerinėms institucijoms (toliau – PI), sėkmingai perduoda savo įgytą patirtį
vertinant ir pripažįstant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas Lietuvos
aukštojo mokslo institucijoms, kurios, įgyvendinus projektą, prisidėtų prie neformaliojo mokymosi
vertinimo ir pripažinimo plėtros Lietuvoje. PROCEDŪROS esmė ir paskirtis yra sudaryti sąlygas
suaugusiesiems kreiptis į aukštojo mokslo institucijas dėl neformaliojo mokymosi pasiekimų
įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo bei įgyti aukštąjį išsilavinimą nestudijuojant to, kas buvo
išmokta neakademinėje aplinkoje.
MRU ir PI gali būtų pripažintos žinios ir gebėjimai, 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.

Kandidatai, siekiantys neformaliojo mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų
pripažinimo, privalo


Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.



Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį srityje, iš kurios bus siekiama akademinių
kreditų.



Pateikti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įrodymus, liudijančius apie
pasiekimų atitikimą akademiniams kreditams.

Pagrindiniai PROCEDŪROS etapai, arba kaip viskas vyksta:




Reikia užpildyti registracijos formą (galima pildyti internetu, formos yra pateikiamos MRU
ir PI tinklalapiuose);
Reikia parengti kompetencijų aplanką (kaip parengti aplanką, pagal Jūsų poreikį
konsultuoja institucijos konsultantai);
Vyksta kandidatų parengtų kompetencijų aplankų vertinimas bei suteiktų kreditų
įforminimas (atliekamas ekspertinis kandidatų kompetencijų aplankų įvertinimas ir jų
analizė MRU dėstytojų – ekspertų, verslo sektoriaus ir profesinių asociacijų atstovų; sėkmės
atveju, kandidatai gauna akademines pažymas, kuriose nurodomas kandidatui suteiktų
akademinių kreditų skaičius ir studijų dalykai, iš kurių kandidatams kreditai yra suteikti).

Net 8 PI, esančios įvairiuose Lietuvos regionuose (Panevėžio kolegija, Utenos kolegija, Vilniaus
kolegija, Vilniaus verslo kolegija, Žemaitijos kolegija, Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla,
Šiaulių universitetas bei Vilniaus Gedimino technikos universitetas) siūlo Projekto įgyvendinimo
metu NEMOKAMAI dalyvauti PROCEDŪROJE siekiant neformaliojo mokymosi pasiekimų
įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo pagal šias studijų kryptis:
Partnerinė institucija

Studijų kryptis (šaka)

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Bendroji inžinerija
Elektronikos ir elektros inžinerija
Informatikos inžinerija

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

Informatika
Ekonomika
Verslas

TARPTAUTINĖ TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOJI
MOKYKLA

Rinkodara
Verslas
Komunikacija

VILNIAUS KOLEGIJA

Slauga
Ekonomika
Pedagogika (Meno pedagogika)

PANEVĖŽIO KOLEGIJA

Reabilitacija
Pedagogika (Socialinė pedagogika)
Elektronikos ir elektros inžinerija

UTENOS KOLEGIJA

Medicina ir sveikata
Apskaita
Informatikos inžinerija

VILNIAUS VERSLO KOLEGIJA

Informatika
Programų sistemos
Finansai

ŽEMAITIJOS KOLEGIJA

Apskaita
Turizmas ir poilsis
Bendroji inžinerija

8 partnerinės institucijos

17 studijų krypčių, 24 studijų dalykai

Kartu su PI įgyvendinant MRU koordinuojamą projektą šiuo metu vyksta 60 savanorių suaugusiųjų
mokymosi pasiekimų, įgytų įvairioje mokymosi aplinkoje, vertinimo procedūra iš 17 studijų
krypčių, 23 studijų dalykų, kuriems Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtos vertinimo
metodikos (iš viso PI parengė 24 studijų dalykų vertinimui skirtas metodikas).
Projekto įgyvendinimo metu Mykolo Romerio universitete PROCEDŪRA yra NEMOKAMA šių
studijų krypčių studijų dalykams:
 MRU bakalauro studijų programose bendrasis universitetinis studijų dalykas Psichologija;
 MRU bakalauro studijų programos Socialinis darbas studijų dalykas Socialinio darbo
metodika (bendroji dalis).

MRU galima įsivertinti neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas bet kurios studijų krypties
dalyko. Už neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimą pagal kitas studijų kryptis imamas
nustatyto dydžio mokestis.

Registruotis PROCEDŪRAI galite bet kuriuo Jums patogiu metu.

Daugiau informacijos apie Projektą ir PROCEDŪRĄ ieškokite MRU tinklalapio 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
_skyrius/nefor_ir_savaim/
arba el. paštu: liudmila@mruni.eu

Parengė:
Projekto „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos
aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004) specialistė, atsakinga už visuomenės
informavimą
Liudmila Pogožilskaja, MRU

