NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS PANEVĖŽIO KOLEGIJOJE
Panevėžio kolegija, siekdama sukurti naują paslaugą asmenims, įgijusiems žinių ir gebėjimų neakademinėje
aplinkoje (kursuose, seminaruose, mokantis savarankiškai, dirbant ir kt.) bei vykdydama projekto
„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo
institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004) veiklas, diegia neformaliojo švietimo sistemoje ir savarankiškai
mokantis įgytų kompetencijų pripažinimo procedūrą.
Panevėžio kolegijoje patvirtintas Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos
aprašas, kuris nustato kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūras, jų vykdytojus ir reikalavimus
kandidatams, siekiantiems kompetencijų pripažinimo. Ši procedūra skirta suaugusiems, įgijusiems žinių ir
įgūdžių neakademinėje aplinkoje ir siekiantiems, kad jie būtų formaliai įvertinti, pripažinti koleginių studijų
rezultatais ir liudijami aukštosios mokyklos išduotu pažymėjimu apie suteiktus studijų kreditus. Asmenims,
turintiems tokį pažymėjimą ir pradėjusiems studijuoti Panevėžio kolegijoje, nebereikia studijuoti pripažintų
dalykų – sutaupoma ir laiko, ir pinigų.
Kandidatai, siekiantys kompetencijų pripažinimo, privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir ne
mažesnį kaip 3 metų praktinio darbo stažą (atskirais atvejais – turintys profesinį išsilavinimą srityje, kurios
dalyko kompetencijų pripažinimo siekia).
Projekto metu parengtos ir ekspertų įvertintos šios kompetencijų pripažinimo metodikos: Reabilitacijos
studijų krypties dalykas ,,Kineziterapija sergant vidaus ir geriatrinėmis ligomis“; Pedagogikos studijų kryties
dalykas ,,Taikomųjų tyrimų metodologija“; Elektros ir elektronikos studijų krypties dalykas ,,Elektronika“.
Ekspertams leidus parengtas metodikas naudoti vertinant suaugusiųjų neakademinėje aplinkoje įgytus
dalykų mokymosi pasiekimus, įvertinti 7 kandidatai, kurių užpildytos vertinimo formos pateiktos ekspertams.
Kandidatai buvo informuoti apie vertinimo rezultatus ir yra konsultuojami dėl tolimesnių galimybių. Atlikto
kandidatų kompetencijų vertinimo patirties grįžtamojo ryšio analizė ir rezultatų aprašymas numatytas iki 2014
kovo mėn. Galutinių kandidatų įvertinimo rezultatų įforminimas yra numatytas iki 2014 gegužės mėn.
Norintys dalyvauti pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje registracijos anketą gali
rasti adresu: http://www.panko.lt/kompetencij-pripainimas. Registracija galima ir į kitus dalykus, nenumatytus
projekte. Informacija teikiama telefonu 8-45-460485, el. paštu studijos@panko.lt.
Parengta vykdant ESF remiamą projektą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų
formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004).

