TRUMPESNIS KELIAS IKI DIPLOMO TTVAM – JAU REALYBĖ
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla dalyvauja projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04K-03-004). Mes siūlome galimybę - įgyti aukštąjį išsilavinimą turintiems žinių ir patirties konkrečioje srityje.
TTVAM sudaro galimybę įsivertinti neformaliuoju būdu įgytus pasiekimus, pripažintinus studijų rezultatais ir
atvertų trumpesnį kelią į diplomą.
TTVAM kviečia nemokamai įsivertinti savo turimas šių studijų dalykų kompetencijas: Specialybės užsienio
kalba (Verslo studijų krypties), Finansai rinkodaroje (Rinkodaros studijų krypties), Vaidybos pagrindai
(Komunikacijos studijų krypties). Įdiegus pripažinimo procedūrą, galima įsivertinti visų TTVAM vykdomų
studijų programų mokymosi pasiekimus.
Jei turite vidurinį išsilavinimą ir 3 metų darbo patirtį profesinėje srityje, jūs galite: siekti neformaliojo ir
savaiminio mokymosi pasiekimų įvertinimo, gauti konsultacijas ir pagalbą rengiant mokymosi pasiekimų
aplanką, pateikti aplanką ekspertų komisijai vertinimui, gauti akademinę pažymą, apie suteiktus akademinius
kreditus.
TTVAM projekto laikotarpiu įdiegė neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo procedūrą
bei parengusi neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų Finansų rinkodaroje, Vaidybos pagrindų ir Specialybės
užsienio kalba dalykų pasiekimų vertinimo metodikas.
Projekto metu procedūroje dalyvavo penki kandidatai. Visi kandidatai buvo konsultuojami ir praėjo visus
vertinimo etapus. Sulaukėme puikių vertinimų ir atsiliepimų iš dėstytojų, darbdavių ir socialinių partnerių.
Kandidatai buvo informuoti apie vertinimo rezultatus ir yra konsultuojami dėl tolimesnių galimybių. Jiems
bus sudaromos galimybės tapti laisvaisiais klausytojais arba studentais. Atlikto kandidatų kompetencijų
vertinimo patirties grįžtamojo ryšio analizė ir rezultatų aprašymas numatytas iki 2014 kovo mėn., o galutinių
kandidatų įvertinimo rezultatų įforminimas yra numatytas iki 2014 gegužės mėn.". Šiuo metu sulaukiame naujų
kandidatų, kurie kreipiasi dėl mokymosi pasiekimų pripažinimo įvairiose studijų programose.
TTVAM kviečia visus norinčius registruotis procedūrai. Registracijos anketą rasite www.ttvam.lt. Kilus
klausimams, susisiekite su neformalaus mokymosi pasiekimų vertinimo konsultantais tel.: (8~5) 240 06 53,
mob. (+370) 61490543; el. paštu karjeros.centras@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).

