DAR AŠTUONIOS LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJOS JAU VERTINA
MOKYMOSI PASIEKIMUS, ĮGYTUS NEFORMALIOJE MOKYMOSI APLINKOJE
Mykolo Romerio universitetas (toliau – MRU), koordinuodamas projektą „Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo
institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004), (toliau – Projektas) sėkmingai teikia savo patirtį
vertinant mokymosi pasiekimus ir pripažįstant kompetencijas, įgytas neformalioje mokymosi
aplinkoje, aštuonioms Lietuvos aukštosioms mokykloms, kurios yra šio Projekto partnerinės
institucijos (toliau – PI) ir šiuo metu 8 PI ne tik įsidiegė, bet jau ir vykdo neformaliojo mokymosi
pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą (toliau – PROCEDŪRA).
Siekiant, kad 8 PI būtų pasirengusios suaugusiųjų asmenų (toliau – kandidatų) neformalioje
mokymosi aplinkoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimui ir kompetencijų pripažinimui bei šios
sistemos įdiegimui institucijoje, jau 8 PI įdėjo daug pastangų: Projekto pradžioje MRU ekspertės
ir konsultantės pravedė mokymus 8 PI administraciniam ir akademiniam personalui;
koordinuojant MRU atstovei sudarytos galimybės Projekto vykdyme dalyvaujantiems PI
dėstytojams įgyti ekspertinės patirties per bendravimą su užsienio šalių ekspertais iš 2 skirtingų
užsienio universitetų; konsultuojant MRU ekspertėms 8 PI buvo parengti sistemai įdiegti ir
PROCEDŪRAI

vykdyti

reikalingi

teisės

aktai,

dokumentų

formos

kandidatui

bei

PROCEDŪROS atlikimui; konsultuojant MRU ekspertėms 8 PI buvo nustatyti vertinimo
modeliai pagal pasirinktą mokslo sritį ir kryptį; konsultuojant MRU konsultantėms 8 PI
parengtos studijų dalykų vertinimo metodikos, remiantis MRU sukurtomis ir Projekto metu
MRU atnaujintomis vertinimo metodikomis bei vadovu (PI dėstytojų komandos sukūrė iš viso
24 skirtingų studijų dalykų vertinimo metodikas, atitinkamai pagal savo institucijos pasirinktą
studijų kryptį), kurios padės PI vertinti kandidatų pasiekimus, įgytus neakademinėje aplinkoje;
2013 m. rugpjūčio mėn. 8 PI buvo pateiktos recenzijos MRU eksperčių ir MRU Projekto
partnerių atstovų iš profesinių asociacijų ir verslo sektoriaus. Šiose recenzijose nurodytas PI
sukurtų vertinimo metodikų tinkamumas sėkmingam kandidatų pasiekimų vertinimui ir
kompetencijų pripažinimui, t.y. recenzijose pateiktos išvados, ar ekspertiniam vertinimui
pateiktos PI sukurtos vertinimo metodikos atitinka tokio pobūdžio metodikoms keliamus
reikalavimus ir ar, tik pataisius recenzijoje įvardintus netikslumus bei atsižvelgus į recenzijoje
pateiktas rekomendacijas, gali būti naudojama vertinant kandidatų neakademinėje aplinkoje
įgytus mokymosi pasiekimus – 8 PI jau įdiegta neformalioje mokymosi aplinkoje įgytų
mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo sistema.
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Šiuo metu 8 PI vykdo 60 kandidatų mokymosi pasiekimų, įgytų įvairioje neformalioje mokymosi
aplinkoje, vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą pagal 17 studijų krypčių:
Partnerinė institucija
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Studijų kryptis (šaka)
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

PROCEDŪRA suteikia galimybes 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.
Viskas, ko reikia, kad galėtumėte dalyvauti PROCEDŪROJE, įgyti studijų kreditų, toliau tęsiant
studijas pagal universitetinių studijų programą įgyti universitetinį išsilavinimą, yra turėti ne
mažesnę kaip 3-5 metų atitinkamą darbo patirtį srityje, iš kurios bus siekiama akademinių
kreditų, gebėti ją reflektuoti ir pateikti tinkamus šios patirties įrodymus. MRU ir 8 PI gali būti
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, kurie šiuo metu dalyvauja PI PROCEDŪROJE ir jau pateikė savo neformaliojo
mokymosi pasiekimų (kompetencijų) aplankus atitinkamos PI dėstytojų-ekspertų vertinimui ir
laukia rezultatų. Prieš tai jie turėjo galimybę dalyvauti grupinėse ir individualiose konsultacijose,
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kurių metu jie buvo supažindinti su pasirinktos studijų programos ir studijų dalykų aprašais,
juose numatytais studijų programos dalyko siekiniais (rezultatais), vertinimo kriterijais, metodais
ir kt. informacija apie PROCEDŪRĄ. Rengiant aplankus kandidatai buvo nuolat konsultuojami
neformaliojo mokymosi pasiekimų (kompetencijų) aplanko rengimo klausimais.
Esant teigiamam kandidatų parengtų kompetencijų aplankų įvertinimui, toliau vyks suteiktų
kreditų įforminimas, kandidatai gaus atitinkamos PI dokumentą (pvz.: akademines pažymas),
kuriuose nurodomas kandidatui suteiktų akademinių kreditų skaičius ir studijų dalykai, iš kurių
kandidatams kreditai yra suteikti.
Atkreiptume dėmesį, kad dalyvauti PROCEDŪROJE galima ne tik aukščiau išvardintose 8 PI,
bet ir MRU. Projekto metu ir jam pasibaigus (Europos socialinio fondo agentūros nustatytą
laikotarpį) MRU ši PROCEDŪRA vykdoma NEMOKAMAI pagal šias studijų kryptis:


MRU

bakalauro

studijų

programose

bendrasis

universitetinis

studijų

dalykas

Psichologija;


MRU bakalauro studijų programos Socialinis darbas studijų dalykas Socialinio darbo
metodika (bendroji dalis).

MRU galima siekti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo ne tik šių
studijų dalykų, bet ir daugelio kitų. Už neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimą pagal
kitas studijų kryptis imamas nustatyto dydžio mokestis.
Registruotis PROCEDŪRAI galima bet kuriuo metu.

Daugiau informacijos apie Projektą ir PROCEDŪRĄ galite rasti 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_k
omp_prip_skyrius/nefor_ir_savaim/ arba el. paštu: liudmila@mruni.eu

Parengė:
Liudmila Pogožilskaja, MRU
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
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