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V adovaudam asis M ykolo Romerio universiteto statuto (Žin., 2009, Nr.90-3838) 32.2
punktu M ykolo Rom erio universiteto senatas n u t a r i a :
1. Patvirtinti M ykolo Romerio universiteto studijų tvarką (pridedama).

Skelbiu šį Mykolo Romerio universiteto senato priim tą nutarimą.
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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ TVARKA

VII. NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ
VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS
107. U niversitete gali būti įvertinti to pageidaujančio asm ens (toliau kandidato) neform aliuoju būdu įgyti m okym osi pasiekim ai ir pripažintos jų pagrindu
įgytos kompetencijos.
108. N eform aliuoju būdu įgyti m okym osi pasiekim ai - tai m okym osi
pasiekimai, įgyti neform aliojo švietimo, savaiminio mokym osi ir (arba) savišvietos
būdais.
109. N eform aliuoju būdu įgyti m okym osi pasiekim ai U niversitete gali būti
vertinami ir kom petencijos pripažįstam os:
109.1. siekiant nustatyti įgytus m okym osi pasiekim us kaip kompetencijos(-ų)
pagrindą;
109.2. siekiant juos patvirtinti tam tikroje studijų srityje (kryptyje) ir įgyti tos
srities (krypties) aukštojo m okslo kvalifikaciją (kvalifikacinį laipsnį).
110. U niversitete pripažįstam i tik tie neform aliuoju būdu įgyti mokymosi
pasiekimai, kuriuos kandidatas gali pagrįsti ir įrodyti kaip atitinkam oje studijų
programoje num atytus studijų rezultatus.
111. Už neform aliuoju būdu įgytų m okym osi pasiekim ų vertinimo ir
kompetencijų pripažinim o procedūros organizavim ą U niversitete atsakingi fakultetai,
institutai ir katedros, už pasiekim ų vertinim o ir kom petencijų pripažinim o proceso
koordinavim ą - A kadem inių reikalų centras.
112. N eform aliuoju būdu įgytus m okym osi pasiekim us vertina ir
kompetencijas pripažįsta vertintojas-ekspertas ar vertintojų-ekspertų grupė, sudaryta
fakultete (institute), atsižvelgiant į studijų program ą ar dalyką. V ertinam a laikantis
Universiteto nustatytų vertinim o kriterijų. Kriterijai kandidatam s pateikiam i fakultete
(institute).
113. U niversitetas gali taikyti neform aliuoju būdu įgytų mokym osi pasiekimų
vertinimo ir kom petencijų pripažinim o procedūros apribojim us studijų program om s ar
studijų program ų m oduliam s, m aksim aliam suteikiam ų kreditų skaičiui ar minimaliam
kreditų skaičiui, kurį kandidatas privalės sukaupti Universitete.
114. Kandidato neform aliuoju būdu įgytų m okym osi pasiekim am s vertinti
taikomi vertinim o m odeliai, pagrįsti vienu vertinim o m etodu (aplanko metodu), ar
kombinuoti vertinim o modeliai, integruojantys kelis vertinim o metodus. Vertinimo
metodai parenkam i tokie, kad būtų galima identifikuoti kandidato mokymosi
pasiekimus ir nustatyti jų lygį.
115. Sprendim as dėl kandidato neform aliuoju būdu įgytų m okym osi pasiekimų
įvertinimo gali būti teigiam as, iš dalies teigiam as ir neigiamas.
115.1. Priėm us teigiam ą sprendim ą suteikiam as tam tikras studijų kreditų
skaičius ir įskaitomi tam tikri studijų dalykai ar moduliai.
115.2. Priėm us iš dalies teigiam ą sprendim ą kandidatui suteikiam a galimybė
per nustatytą laiką pateikti papildomus mokym osi pasiekim ų įrodym us ir / arba
kandidato m okym osi pasiekim ai vertinami papildom ais metodais.
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115.3. Priėm us neigiam ą sprendimą, kandidato neform aliuoju būdu įgyti
mokymosi pasiekim ai nėra pripažįstam i lygiaverčiais atitinkam os studijų programos
reikalavimams, kreditai nėra suteikiami ir studijų dalykai neįskaitomi.
115.4. Jei kandidatas nesutinka su sprendim u dėl neform aliuoju būdu įgytų
mokymosi pasiekim ų įvertinim o, jis turi teisę per 14 dienų pateikti apeliaciją
Universiteto rektoriui. K andidatų apeliacijos nagrinėjam os laikantis Universiteto
nustatytos apeliacijų nagrinėjim o tvarkos.

