UTENOS KOLEGIJOJE DIEGIAMA NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ
PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA
Utenos kolegija yra Mykolo Romerio universiteto (MRU) vykdomo projekto, kurio uždavinys –
parengti ir įgyvendinti neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemą aukštajame moksle,
partnerė.
Projekto įgyvendinimo metu buvo įdarbinti 6 kolegijos dėstytojai bei 3 konsultantai, kurie
dalyvavo tęstiniuose mokymuose, kūrė institucijos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo procedūrą
ir studijų dalykų įskaitymo metodikas bei išbandė sukurtąjį vertinimo procedūros modelį vertinant realių
kandidatų pasiekimus, vykdė projekto sklaidą bei rengė informacinius pranešimus.
Projekto metu yra parengtos ir MRU dėstytojų-eksperčių recenzuotos 3-ų studijų dalykų vertinimo
metodikos, kuriose aprašoma būsimų kandidatų pasiekimų vertinimo procedūra, aplanko rengimo
rekomendacijos, kandidatų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimo kriterijai:
 Daugialypės terpės (studijų kryptis – informatikos inžinerija);
 Kompiuterizuotos apskaitos programų (studijų kryptis – apskaita);
 Masažo (studijų kryptis – medicina ir sveikata).
Projekto metu UK parengta ir patvirtinta Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka. Vertinimo procedūroje gali dalyvauti asmenys, įgiję aukštąjį
išsilavinimą kitoje srityje ir turintys kompetencijų įgytų neformaliuoju ar savišvietos būdu per vienerius metus
arba turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir turintys ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį.
Pripažįstami gali būti mokymosi pasiekimai įgyti apmokamame darbe, neapmokamame ar savanoriškame
darbe, mokantis neformaliuoju būdu bei įgyti savišvietos būdu.
2013 m. birželio mėn. gauta 11 kandidatų prašymų įvertinti jų kompetencijas ir įskaityti studijų
dalyko kreditus. Pagal kolegijoje galiojančią neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įskaitymo tvarką
kandidatai, nuolat konsultuojami UK konsultantų, pagal metodikose nurodytus reikalavimus rengė aplankus,
kuriuos vertino atitinkamos srities specialistų komisija, sudaryta iš projekte dirbusio kolegijos dėstytojo,
kolegijos dėstytojo praktiko bei socialinio partnerio. Gavę teigiamus aplankų įvertinimus, kandidatai dalyvavo
papildomuose vertinimuose – pokalbyje, praktinių gebėjimų demonstravime bei laikė testą. Teigiamai buvo
įvertinti 8 kandidatai. Kandidatai buvo informuoti apie vertinimo rezultatus ir yra konsultuojami dėl tolimesnių
galimybių gruodžio-sausio mėn. 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.
Daugiau informacijos rasite www.ukolegija.lt
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