TRUMPESNIO KELIO GALIMYBĖ LINK AUKŠTOJO MOKSLO DIPLOMO
LIETUVOJE
Aštuonios Lietuvos aukštosios mokyklos, kurios yra projekto „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1ŠMM-04-K-03-004) partnerinės institucijos (toliau – PI), remdamiesi Mykolo Romerio
universiteto perduodama patirtimi, jau įsidiegė neformalioje mokymosi aplinkoje įgytų mokymosi
pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo sistemą ir jau vykdo neformaliojo mokymosi
pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą (toliau - PROCEDŪRA):
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Šiuo metu šiose aukštojo mokslo institucijose nemokamai vyksta 60 kandidatų mokymosi
pasiekimų, įgytų neformalioje mokymosi aplinkoje, pvz.: 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., vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūra pagal
24 studijų dalykus iš 17 studijų krypčių.
PROCEDŪROS ESMĖ IR PASKIRTIS yra suteikti galimybes suaugusiesiems kreiptis į aukštojo
mokslo institucijas dėl neformaliojo mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo
ir įgyti studijų kreditų bei toliau tęsiant studijas pagal universitetinių/koleginių studijų programą
įgyti bakalauro/profesinio bakalauro laipsnį, jau nebestudijuojant to, kas buvo išmokta
neakademinėje aplinkoje. Jums tereikia turėti ne mažesnę kaip 3-5 metų darbo patirtį
atitinkamoje srityje, iš kurios pageidautumėte siekti akademinių kreditų, gebėti ją reflektuoti ir
pateikti tinkamus šios Jūsų darbinės patirties įrodymus.
Kaip paruošti kompetencijų aplanką, kandidatus konsultuoja institucijos konsultantai, kurie taip
pat supažindina kandidatus su pasirinktos studijų programos ir studijų dalykų aprašais, juose
numatytais studijų programos ir studijų dalyko siekiniais (rezultatais), vertinimo kriterijais,
metodais ir kt. informacija ,reikalinga rengiant kompetencijų aplanką.
Šiuo metu PI dėstytojai, remdamiesi pačių parengtomis ir MRU eksperčių bei projekto partnerinių
atstovų iš profesinių asociacijų ir verslo sektoriaus recenzuotomis vertinimo metodikomis pagal
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konkrečius studijų dalykus, taip pat remiantis MRU sukurtomis ir Projekto metu MRU
atnaujintomis vertinimo metodikomis bei vadovu (PI dėstytojų komandos sukūrė 24 skirtingų
studijų dalykų vertinimo metodikas, skirtas savo institucijai pagal pasirinktą studijų kryptį) jau yra
įvertinę

Procedūroje

dalyvaujančių

60

kandidatų

neformaliojo

mokymosi

pasiekimų

(kompetencijų) aplankus. Šiuo metu dalis kandidatų kompetencijų aplankų yra perduoti Projekto
partnerinių atstovų iš verslo sektoriaus ir profesinių asociacijų (UAB „Yglė“ ir Lietuvos antstolių
rūmai), kurie atlieka kandidatų parengtų aplankų, orientuotų į Projektų rengimo (ekonomikos
studijų krypties) ir Finansų rinkodaros (rinkodaros studijų krypties) studijų dalykų kreditus)
vertinimą pagal savo veiklos sritį. Taip pat dalis kandidatų kompetencijų aplankų bei PI dėstytojų
užpildytų kandidatų aplankų vertinimo formų yra perduoti ir MRU ekspertėms, kurios jau
analizuoja atsitiktiniu būdu atrinktus PI dėstytojų įvertintus aplankus, o kai gaus recenzijasvertinimo formas iš Projekto partnerinių atstovų iš verslo sektoriaus ir profesinių asociacijų (UAB
„Yglė“ ir Lietuvos antstolių rūmai), atlieks grįžtamojo ryšio analizę ir pateiks PI.
Numatoma, kad jau 2013 m. gruodžio mėn.-2014 m. sausio mėn. PI konsultantai, gavę MRU
eksperčių grįžtamąjį ryšį, susisieks su Procedūroje dalyvaujančiais kandidatais bei informuos juos
apie atlikto vertinimo rezultatus bei juos konsultuos dėl tolimesnės eigos, pateiks informaciją PI
specialistams apie sėkmingai praėjusius procedūrą.
Po to, kai MRU ekspertės PI specialistams pateiks 2014 m. sausio vid. – kovo vid. atliktą
grįžtamojo ryšio analizę ir apibendrinimą, tuomet PI specialistai 2014 m. kovo vid. – gegužės vid.
rengs PI teisės aktus dėl akademinių kreditų suteikimo.
Tuo atveju, jei kandidato parengto kompetencijų aplanko įvertinimas bus teigiamas, toliau vyks
suteiktų kreditų įforminimas, kandidatas gaus PI dokumentą (pvz.: akademinę pažymą), kuriame
nurodomas kandidatui suteiktų akademinių kreditų skaičius ir studijų dalykai, iš kurių kandidatui
kreditai yra suteikti.
Dalyvauti neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje
galima ne tik PI, bet ir Mykolo Romerio universitete. Registruotis šiai procedūrai galima bet
kuriuo metu. Atkreiptume dėmesį:


MRU bakalauro studijų programose bendrasis universitetinis studijų dalykas Psichologija
(už vertinimą Projekto metu ir jam pasibaigus Europos socialinio fondo agentūros
nustatytą laiką mokestis netaikomas);



MRU bakalauro studijų programos Socialinis darbas studijų dalykas Socialinio darbo
metodika (bendroji dalis) (už vertinimą Projekto metu ir jam pasibaigus Europos
socialinio fondo agentūros nustatytą laiką mokestis netaikomas);
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MRU galima siekti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įvertinimo daugeliui kitų
studijų dalykų iš įvairių studijų krypčių (už prašymo nagrinėjimą ir ekspertinį vertinimą
taikomas nustatyto dydžio mokestis).

Daugiau informacijos apie Projektą ir PROCEDŪROS paskirtį bei tvarką 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_komp_prip_sky
rius/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
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