Neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas Vilniaus verslo kolegijoje
Vilniaus verslo kolegijoje (VVK) diegiama neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir
kompetencijų pripažinimo procedūra, tai Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo
institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004) rezultatas.
Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas suteikia galimybę įgyti akademinių kreditų ir yra itin
naudingas tiems suaugusiesiems, kurie dėl tam tikrų priežasčių (pvz., finansinių sunkumų, galimybių suderinti
profesinę veiklą ir mokymąsi stokos) negalėjo ar nenorėjo studijuoti tradiciniu būdu, tačiau turi žinių, gebėjimų,
įgūdžių, kuriuos įgijo darbo aplinkoje (darbo vietoje, stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje, kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose), mokantis neformaliojo švietimo sistemos institucijose (kursuose, mokymuose,
seminaruose), mokantis savarankiškai ar atliekant savanorišką veiklą.
Šioje procedūroje gali dalyvauti asmenys turintys ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 3
metų darbo patirtį srityje, kurios kompetencijų pripažinimo siekia bei turintys pagrįstus įrodymus, liudijančius
pasiekimus ar kompetencijas vienoje iš išvardytų sričių:
 Informatikos studijų kryptyje (Informacinių technologijų dalykas);
 Programų sistemų studijų kryptyje (Kompiuterių tinklų dalykas);
 Finansų studijų kryptyje (Įmonių finansų valdymo dalykas).
Šiuo metu jau 6 kandidatai apsisprendė ir dalyvauja neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo procedūroje. Vienas iš jų siekia kompetencijų pripažinimo dviejose vertinamose kryptyse.
Konsultuojami VVK konsultantų kandidatai parengė kompetencijų aplankus ir pristatė juos vertinimui.
Kompetencijų aplankus vertino 7 VVK dėstytojai-ekspertai remdamiesi projekto metu parengtomis
neformaliuoju būdu įgytų pasiekimų vertinimo metodikomis. Visų vertinimo procese dalyvavusių kandidatų
informavimas apie vertinimo rezultatus bei išsamus konsultavimas dėl tolimesnių galimybių yra įvykdytas
2013.12-2014.01 mėn. Atlikto kandidatų kompetencijų vertinimo patirties grįžtamojo ryšio analizė ir rezultatų
aprašymas numatytas 2014.03 mėn. Galutinių kandidatų įvertinimo rezultatų įforminimas yra numatytas
2014.05 mėn.
Visi norintys kviečiami registruotis procedūrai. Išsamesnė informacija apie projektą ir procedūrą:
www.kolegija.lt, tel. (8 5) 215 4884, mob. tel. 8 616 55 422, el. paštu: joana@kolegija.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)

