JAU PRIIMTI GALUTINIAI
KANDIDATAMS SUTEIKTI
MOKYMOSI PASIEKIMUS

INSTITUCINIAI SPRENDIMAI IR ĮFORMINAMI
KREDITAI, ĮVERTINUS JŲ NEFORMALIOJO

8 aukštosios mokyklos – 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 – dalyvaujančios
projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas
Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004) kaip Partnerinės institucijos
(toliau – PI), remdamiesi Mykolo Romerio universiteto turima patirtimi, įsidiegė ir formaliai
įtvirtino naują neformaliojo mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo procedūrą (toliau –
PROCEDŪRA), įvertino pirmųjų kandidatų neformaliojo mokymosi pasiekimus bei priėmė
sprendimą dėl akademinių kreditų suteikimo.
Tai galimybė Jums – trumpesnis kelias aukštojo mokslo diplomo link! Suaugusieji, kurie turi
mokymosi pasiekimų, įgytų įvairioje 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., gali dalyvauti PROCEDŪROJE, pretenduoti į
neformaliuoju būdų įgytų kompetencijų pripažinimą, akademinių kreditų suteikimą bei tęsti studijas
pagal aukštosios mokyklos studijų programą ir įgyti bakalauro laipsnį, nestudijuojant to, kas buvo
išmokta neakademinėje aplinkoje.
Viskas, ko Jums reikia norint dalyvauti Procedūroje – ne mažesnė kaip 3-5 metų darbo patirtis
atitinkamoje srityje, iš kurios pageidautumėte siekti akademinių kreditų, gebėjimas ją reflektuoti ir
pateikti tinkamus tos patirties įrodymus – parengti savo pasiekimų aplanką (institucijos paskirtas
konsultantas teiks konsultacijas Jums), kuris bus vertinamas aukštosios mokyklos dėstytojų –
ekspertų.
Ši procedūra tikrai veikia! Projekto įgyvendinimo metu 60 kandidatų jau sudalyvavo Procedūroje
minėtose 8 partnerinėse institucijose, konsultuojami PI konsultantų parengė ir pateikė vertinimui
savo pasiekimų aplankus, kur aprašė savo darbo patirtį ir pasiekimus, įgytus neformaliojo
mokymosi aplinkoje. Remiantis Projekto metu parengtomis vertinimo metodikomis, PI dėstytojaiekspertai įvertino šių kandidatų pasiekimų aplankus. Taip pat vertinimo išvadas pateikė ir Projekto
socialiniai partneriai (profesinių asociacijų ir verslo sektoriaus atstovai).
Akademinių kreditų suteikimas – jau netrukus! Šiame etape pagal priimtą galutinį sprendimą PI jau
baigė rengti įsakymų ir kt. dokumentų projektus (numatytų tam tikros institucijos tvarkoje
neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo procedūros įforminimui) dėl kreditų suteikimo

kandidatams, sėkmingai praėjusiems procedūrą, ir jau baigiami likusieji formalumai pagal
institucijos tvarką, kurie turi būti atlikti iki galutinio kompetencijų pripažinimo įforminimo.
Kandidatams, sėkmingai praėję procedūrą, 2014 m. gegužės mėnesį bus įteiktos PI akademinės
pažymos (galutinių vertinimo rezultatų įforminimo dokumentai), kuriose bus nurodytas jiems
suteiktų atitinkamo studijų dalyko akademinių kreditų skaičius ir įvertinimas pažymiu.
Kandidatai Procedūroje dalyvavo pagal skirtingas studijų kryptis:
Partnerinė institucija
VILNIAUS GEDIMINO
TECHNIKOS UNIVERSITETAS
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
TARPTAUTINĖ TEISĖS IR
VERSLO AUKŠTOJI MOKYKLA
VILNIAUS KOLEGIJA
PANEVĖŽIO KOLEGIJA
UTENOS KOLEGIJA
VILNIAUS VERSLO KOLEGIJA
ŽEMAITIJOS KOLEGIJA

Studijų kryptis (šaka)
Bendroji inžinerija

Elektronikos ir elektros inžinerija

Informatikos inžinerija

Informatika

Ekonomika

Verslas

Rinkodara

Verslas

Komunikacija

Slauga

Pedagogika (Meno pedagogika)

Ekonomika

Reabilitacija

Pedagogika (Socialinė pedagogika)

Elektronikos ir elektros inžinerija

Medicina ir sveikata

Apskaita

Informatikos inžinerija

Informatika

Programų sistemos

Finansai

Apskaita

Turizmas ir poilsis

Bendroji inžinerija

2014 m. balandžio mėn. PI specialistai susipažino su MRU dėstytojų-eksperčių atliktos PI dėstytojų
ir kandidatų, dalyvavusių Procedūroje, grįžtamojo ryšio analizės rezultatais ir jais pasidalino bei
aptarė su visais projekte dalyvavusiais PI atstovais. Kviečiame susipažinti ir Jus!
KAIP PROCEDŪRĄ ĮVERTINO PI DĖSTYTOJAI?

Vertindami suaugusiųjų neakademinėje aplinkoje įgytus pasiekimus visi PI dėstytojai įgijo
vertingos, teigiamos ir naudingos patirties vertinant kandidatus, geresnį supratimą apie
neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytų pasiekimų validavimo aukštajame moksle sistemą, tokio
tipo mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus, įgijo naujų žinių, gebėjimų ir patirties vertinant tokio
mokymosi pasiekimus. Susidūrę su iššūkiais, susijusiais su pasiruošimu neformaliojo ir savaiminio
mokymosi validavimo procesui, iškilusiais dėl šio proceso naujumo, taip pat su sunkumais rengiant
vertinimo metodiką, vertinimo dokumentus bei vertinant suaugusiųjų mokymosi pasiekimus,
dėstytojai juos sėkmingai įveikė. Visi tyrime dalyvavę dėstytojai pripažino, kad yra įgiję ekspertinio
vertinimo kompetenciją, būtiną validavimo ekspertui sėkmingai vertinti suaugusiųjų neakademinėje
mokymosi aplinkoje įgytus pasiekimus aukštojo mokslo institucijoje.
KAIP PROCEDŪRĄ ĮVERTINO KANDIDATAI?

Grįžtamojo ryšio analizė parodė, kad kandidatams neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų
aplanko struktūra ir kreditams gauti keliami reikalavimai buvo aiškūs. Didžioji dalis kandidatų
rengiant aplankus sunkumų nepatyrė, nors didžiausias iššūkis kandidatams buvo neakademinėje
mokymosi aplinkoje įgytos patirties analizavimas ir mokymosi patirties dokumentavimas.
Kandidatai sėkmingai susidorojo su pasiekimų aplanko rengimo užduotimi, nes jiems buvo skirta
naudinga ir efektyvi institucinė PI parama (konsultacijos).

Dėmesio! Dalyvauti neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje
galima ne tik PI, bet ir Mykolo Romerio universitete, kuriame 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 Jums patogiu 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_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

