JAU ĮVERTINTI KANDIDATŲ PASIEKIMAI IR PRIIMAMI SPRENDIMAI DĖL JŲ
KOMPETENCIJŲ, ĮGYTŲ NEFORMALIUOJU BŪDU, PRIPAŽINIMO AŠTUONIOSE
AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJOSE
2 universitetai Šiaulių universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas bei 6 kolegijos
Panevėžio kolegija, Utenos kolegija, Vilniaus kolegija, Vilniaus verslo kolegija, Žemaitijos kolegija,
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, kurios yra projekto „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K03-004) partnerinės institucijos (toliau – PI), besiremiantys Mykolo Romerio universiteto turima patirtimi
įsidiegė naują neformaliojo mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo procedūrą (toliau –
PROCEDŪRA) ir šiuo metu jau yra įvykdžiusios kandidatų aplankų vertinimą.
Procedūra leidžia suaugusiesiems kreiptis į aukštojo mokslo institucijas dėl neformaliojo mokymosi
pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo ir įgyti studijų kreditų bei tęsti studijas pagal
universitetinių studijų programą ir įgyti bakalauro laipsnį, nestudijuojant to, kas buvo išmokta
neakademinėje aplinkoje. Tam kad kandidatas galėtų dalyvauti Procedūroje, būtina turėti ne mažesnę kaip
5 metų atitinkamą darbo patirtį srityje, iš kurios bus siekiama akademinių kreditų, gebėti ją reflektuoti ir
pateikti tinkamus tos patirties įrodymus – parengti pasiekimų aplanką, kuris bus vertinamas institucijos
dėstytojų.
Kaip partnerinės institucijos pasirengė vykdyti Procedūrą? Mykolo Romerio universitetas (toliau –
MRU), koordinuodamas ir įgyvendindamas projektą, organizavo mokymus partnerinių institucijų
akademiniam (PI dėstytojams) ir administraciniam personalui (PI konsultantams ir specialistams).
Partnerinių institucijų personalas taip pat sėmėsi patirties ilgametę patirtį šioje srityje turinčiuose
D.Britanijos dvejuose universitetuose.
Remiantis MRU sukurtomis ir šiais metais atnaujintomis vertinimo metodikomis bei vadovu PI dėstytojų
komandos sukūrė vertinimo metodikas pagal atitinkamą studijų kryptį 2012 m. lapkričio – 2013 m. vasario
mėn., kurios yra skirtos padėti dėstytojams atlikti kandidatų pasiekimų vertinimą. Metodikos buvo įvertintos
MRU dėstytojų-ekspertų ir verslo sektoriaus bei profesinių asociacijų atstovų (buvo įvertintas šių metodikikų
atitikimas tokio pobūdžio leidiniams keliamiems reikalavimams).
PI vyko dokumentų formų kandidatui parengimas ir vertinimo veiklos organizavimas (formaliai įteisinta
Procedūra, patvirtinti reikalingos tvarkos ir dokumentų formos.
Kas vyksta dabar? Net 60 kandidatų, kuriuos nuolat konsultavo partnerinių institucijų konsultantai, jau
parengė pasiekimų aplankus, kurie jau yra įvertinti partnerinių institucijų, po to MRU dėstytojų-ekspertų ir
verslo sektoriaus bei profesinių asociacijų atstovų.
Šiame etape partnerinėse institucijose procedūroje dalyvavusiems kandidatams yra pateikiamas galutinis
sprendimas dėl kreditų suteikimo/nesuteikimo ir pasiūlomos tolesnės galimybės aukštojoje
mokykloje. Procedūroje dalyvauja 60 kandidatų pretenduojantys į kompetencijų pripažinimą ir kreditų
suteikimą už studijų dalykus pagal šias studijų kryptis:
Partnerinė institucija
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS
UNIVERSITETAS
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
TARPTAUTINĖ TEISĖS IR VERSLO
AUKŠTOJI MOKYKLA
VILNIAUS KOLEGIJA

1
Bendroji inžinerija

Studijų kryptis (šaka)
2
Elektronikos ir elektros inžinerija

3
Informatikos inžinerija

Informatika
Rinkodara

Ekonomika
Verslas

Verslas
Komunikacija

Slauga

Pedagogika (Meno pedagogika)

Ekonomika

PANEVĖŽIO KOLEGIJA
UTENOS KOLEGIJA
VILNIAUS VERSLO KOLEGIJA
ŽEMAITIJOS KOLEGIJA

Reabilitacija
Medicina ir sveikata
Informatika
Apskaita

Pedagogika (Socialinė pedagogika)
Apskaita
Programų sistemos
Turizmas ir poilsis

Elektronikos ir elektros inžinerija
Informatikos inžinerija
Finansai
Bendroji inžinerija

2013 m. gruodžio mėnesį PI konsultantai preliminariai informavo kandidatus apie jų parengtų aplankų
vertinimo rezultatus, remiantis PI dėstytojų, MRU dėstytojų-eksperčių ir verslo partnerio ar asociacijos
išvadomis, t. y. pateikė institucijos sprendimą dėl kreditų suteikimo/nesuteikimo.
Tuo atveju, jei kandidatams kreditai suteikiami, jų oficialus įforminimas vyks 2014 m. gegužės mėn. I
pusėje, kai PI specialistas įteikti elektroniniu paštu kandidatams įsakymo dėl suteiktų kreditų kopiją.
Tuo atveju, jei kandidatams kreditai nesuteikiami, konsultantai ne tik pateikia neigiamą atsakymą, bet ir
pasiūlo abiem pusėms priimtinu būdu aptarti tolimesnių veiksmų planą.
Visi kandidatai, įvertinti teigiamai ir neigiamai, bus konsultuojami dėl tolimesnių veiksmų sausio mėnesį.
Taip pat informuojame, kad dalyvauti neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo
procedūroje galima ne tik PI, bet ir Mykolo Romerio universitete. Projekto metu procedūra yra
NEMOKAMA pagal dvi studijų kryptis: bakalauro studijų programose bendrasis universitetinis studijų
dalykas Psichologija; bakalauro studijų programos Socialinis darbas studijų dalykas Socialinio darbo
metodika (bendroji dalis). Už nustatyto dydžio mokestį MRU taip pat galima įsivertinti neformaliuoju būdu
įgytas kompetencijas bet kurios studijų krypties dalyko.
Kviečiame registruotis procedūrai bet kuriuo 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
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