TRUMPESNIS KELIAS IKI DIPLOMO TURINTEMS ŽINIŲ IR PATIRTIES
Naują galimybę - įgyti aukštojo mokslo diplomą greičiau ir pigiau turintiems žinių ir patirties konkrečioje
srityje - siūlo Tarptautinė Verslo ir Teisės Aukštoji Mokykla, šiuo metu dalyvaujanti Europos socialinio fondo
finansuojamame projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas
Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004). Jei kažkada nebaigėte aukštojo
mokslo studijų, bet vėliau įgijote žinių ir praktinės veiklos patirties tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje,
besimokydami savarankiškai ar įvairiuose mokymuose ir kursuose, tada kaip tik jums TTVAM siūlo galimybę
įsivertinti neformaliuoju būdu įgytus mokymosi pasiekimus.
TTVAM kviečia pasinaudoti išskirtine, tik projekto įgyvendinimo metu suteikiama galimybe nemokamai
įsivertinti savo turimas šių studijų dalykų kompetencijas:
Specialybės užsienio kalba (Verslo studijų krypties),
Finansai rinkodaroje (Rinkodaros studijų krypties),
Vaidybos pagrindai (Komunikacijos studijų krypties).
TTVAM pilnai įdiegus procedūrą, galima bus įsivertinti ir kitų studijų krypčių mokymosi pasiekimus.
Dėl mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo galite kreiptis, jei turite ne žemesnį
kaip vidurinį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį srityje, iš kurios sieksite įvertinimo.
Užsiregistravus internetu, su jumis susisieks konsultantas, kuris konsultuos jus visos procedūros metu.
Pirmiausia konsultantas padės jums parengti mokymosi pasiekimų aplanką, kuriame aprašysite, pristatysite bei
išanalizuosite savo įgytas kompetencijas, žinias ir įgūdžius bei pateiksite įvairius įrodymus: diplomus,
pažymėjimus apie baigtus kvalifikacijos tobulinimo kursus, darbų pavyzdžius, brėžinius, modelius, analitinius
rašto darbus, profesinės veiklos ataskaitas, verslo planus, darbdavių, bendradarbių ar kitų asmenų
rekomendacijas ar charakteristikas, įvykdytų ar parengtų projektų aprašus, garso ir vaizdo įrašus ir pan.
Parengus pasiekimų aplanką, konsultantas padės pateikti jį ekspertų komisijos vertinimui. Sėkmės atveju, jums
bus išduota akademinė pažyma, kurioje bus nurodytas suteiktų akademinių kreditų skaičius ir studijų dalykai, iš
kurių kreditai suteikti.
TTVAM kviečia registruotis mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrai.
Registracijos anketą rasite www.ttvam.lt . Kilus neaiškumams, susisiekite su neformalaus mokymosi pasiekimų
vertinimo konsultantais tel.: (8~5) 241 62 75, mob. (+370) 68406769; el. paštu pripazinimas@ttvam.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)

