MRU PATIRTĮ PERĖMUSIOS AŠTUONIOS AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJOS JAU
SUTEIKĖ AKADEMINIUS KREDITUS PIRMIESIEMS KANDIDATAMS!

Puiki galimybė gauti aukštojo mokslo diplomą per trumpesnį laiką nestudijuojant to, kas jau
buvo išmokta neakademinėje aplinkoje: jeigu turite 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., galite dalyvauti
neformaliojo mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo procedūroje (toliau –
PROCEDŪRA) ir gauti studijų kreditus bei tęsti studijas pagal universitetinių studijų programą ir
įgyti bakalauro laipsnį, nestudijuojant to, ką jau išmokote neakademinėje aplinkoje. O tai reiškia
trumpesnį ir lengvesnį kelią aukštojo mokslo diplomo link.
Reikalavimai dalyvavimui Procedūroje yra tikrai įgyvendinami: pagrindinis reikalavimas – ne
mažesnė kaip 3-5 metų (kaip numatyta Procedūrą vykdančioje institucijoje) atitinkamą darbo
patirtis srityje, iš kurios siekiate akademinių kreditų, gebėjimas ją reflektuoti ir pateikti tinkamus tos
patirties įrodymus – parengti pasiekimų aplanką (Jus nuolat konsultuos Procedūrą vykdančios
institucijos paskirtas konsultantas), kuris bus vertinamas institucijos paskirtų dėstytojų-ekspertų.
Jau suteikti akademiniai kreditai pirmiesiems kandidatams! 54 iš 60 kandidatų, dalyvavusių
vertinime MRU vykdomo projekto „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų
kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03004) (toliau – Projektas) metu, sėkmingai sudalyvavo Procedūroje (turėdami galimybę būti
konsultuojami institucijos paskirto konsultanto parengė savo neformaliojo mokymosi pasiekimų
aplanką, kuriame aprašė savo darbo patirtį, pasiekimus, įgytus įvairioje mokymosi aplinkoje,
kandidatų pasiekimų aplankus įvertino PI dėstytojai, remiantis projekto metu parengtomis vertinimo
metodikomis, bei socialiniai partneriai) ir jiems jau suteikti akademiniai kreditai už pasirinktus
dalykus (įteiktos institucijų nustatytos formos pažymos arba įsakymų kopijos, kuriuose nurodytas
jiems suteiktų studijų dalyko akademinių kreditų skaičius bei įvertinimas pažymiu). Šie 54
kandidatai jau nuo rugsėjo mėnesio galės pradėti trumpesnį ir lengvesnį kelią aukštojo mokslo
diplomo link – galės pradėti aukštojo mokslo studijas su jau „įskaitytais“ kreditais.
Kandidatai Procedūroje dalyvavo pagal skirtingas studijų kryptis 8 aukštosiose Lietuvos
mokyklose – 2 universitetuose: Šiaulių universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, bei
6 kolegijose: Panevėžio kolegijoje, Utenos kolegijoje, Vilniaus kolegijoje, Vilniaus verslo
kolegijoje, Žemaitijos kolegijoje, Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykloje – kurios dalyvavo
Projekte kaip Partnerinės Institucijos (toliau PI), ir besiremiant Mykolo Romerio universiteto turima
patirtimi įsidiegė ir formaliai įtvirtino Procedūrą:

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,
VILNIAUS KOLEGIJA, Slauga,

Verslas, Komunikacija

Pedagogika (Meno pedagogika), Ekonomika

PANEVĖŽIO KOLEGIJA, Reabilitacija,
UTENOS KOLEGIJA, Medicina

Pedagogika (Socialinė pedagogika), Elektronikos ir elektros inžinerija

ir sveikata, Apskaita, Informatikos inžinerija

VILNIAUS VERSLO KOLEGIJA, Informatika,
ŽEMAITIJOS KOLEGIJA, Apskaita,

Programų sistemos, Finansai

Turizmas ir poilsis, Bendroji inžinerija

Remiantis projekto įgyvendinimo metu MRU perduota patirtimi minėtos aukštosios mokyklos
puikiai pasirengusios vykdyti procedūrą ir jau laukia Jūsų:







MRU ekspertai
pravedė mokymus 80 administracijos darbuotojų (аkademiniam ir
administraciniam personalui);
atnaujintų MRU metodikų pagrindu partnerinės institucijos sukūrė 24 metodikas;
pagal savo dalykus, parengė Procedūros tvarką ir dokumentaciją;
savo internetinėse puslapiuose ir spaudoje patalpino 18 parengtų informacinių pranešimų;
sukūrė lankstinukus ir plakatus siekiant supažindinti plačiąją visuomenę su galimybę dalyvauti
Procedūroje, jos esme ir eiga;
pritraukė pirmuosius 60 kandidatų, konsultavo juos rengiant pasiekimų aplankus ir įvertino jų
pasiekimus bei pripažino kompetencijas 90% kandidatavusiųjų įforminant jas akademinėmis
pažymomis arba įsakymais, kad už tam tikrą dalyką kandidatams suteikti akademiniai kreditai.

Dalyvauti Procedūroje galite ir JŪS!
Kviečiame registruotis procedūrai bet kuriuo metu.
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.
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_sa
vaim/ 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

