NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ
FORMALIZAVIMAS VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETE

KOMPETENCIJŲ

Apie procedūrą. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos, kurios gali būti
pripažintos, gali būti įgytos darbe, namuose, neformalaus ugdymo organizacijose, pomėgių metu ir pan.
Kandidatui tai leidžia formalizuoti įgytas kompetencijas per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais, užtikrina tai,
kad studijų procese bus išvengta jau įgytų kompetencijų pakartojimo, bei sudaro palankesnes galimybes įvairių
socialinių grupių ir socialinės padėties asmenims patekti į darbo rinką.
Reikalavimai besikreipiantiesiems. Besikreipiantieji turi turėti vidurinį išsilavinimą, darbo patirties,
dalyvavimo mokymuose įrodymų per pastaruosius penkis metus. Ši veikla turi būti susijusi su norimu užskaityti
studijų dalyku ar dalykais.
Kas ir kaip vyksta? Asmuo norintis atlikti vertinimo procedūrą Vilniau Gedimino Technikos universitete
asmeniškai arba el. laišku kreipiasi, kad nori dalyvauti procedūroje. Padaryti tai galima iki kiekvienų metų
rugsėjo 1 d. ir vasario 1 d. Besikreipiančio asmens kompetencijų vertinimo pagrindas yra elektroninis aplankas
(e. aplankas). E. aplankas – tai tikslingai sudarytas besikreipiančiojo darbų rinkinys, iliustruojantis pastangas,
pažangą ir pasiekimus vienoje ar keliose mokymo programos srityse. E. aplanką vertina dėstytojai, o vertinimo
išvados gali būti tokios: procedūra baigiama ir kreditai suteikiami, arba procedūra baigiama.
Kas nuveikta? Šiuo metu VGTU įdiegta ir jau naudojama Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų
vertinimo ir pripažinimo tvarka, parengta vykdant projektą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų
kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004). Sukurtos
metodikos vertinti e. aplankus, pagal kurias jau buvo vertinami besikreipę asmenys, kurie jau yra informuoti
apie vertinimo rezultatus ir išsamiai konsultuojami dėl tolimesnių galimybių. Atliktos kompetencijų vertinimo
patirties grįžtamojo ryšio analizė ir rezultatų aprašymas numatytas iki 2014 m. kovo mėn. Galutinis kandidatų
įvertinimo rezultatų įforminimas yra numatytas iki 2014 m. gegužės mėn.
Šiuo metu VGTU vertinami studijų dalykai yra: Teorinė elektrotechnika, Informacinių technologijų
paslaugų valdymas, Darni gyvenamoji aplinka. Už pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo
procedūrą ne pagal projekto metu vertintus dalykus bus imamas nustatyto dydžio mokestis.
Daugiau informacijos VGTU Studijų direkcijoje: Saulėtekio al. 11, 506 kab., tel. (8 5) 274 5022,
studdir@vgtu.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).

