PATVIRTINTA:
Ugdymo plėtotės centro direktoriaus
2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VK-296
LAIPSNIO NESUTEIKIANČIŲ PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ IR LAIPSNĮ
SUTEIKIANČIŲ SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS STUDIJŲ DALYVIŲ ATRANKOS
2012 M. VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Aprašas reglamentuoja laipsnio nesuteikiančių pedagoginių studijų ir laipsnį

suteikiančių socialinės pedagogikos studijų (toliau – pedagoginės studijos, socialinės
pedagogikos studijos) vykdomų įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro (toliau – Centras)
projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
(toliau – Projektas), kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009, vykdymo ir pareiškėjų (pretendentų,
kandidatų) atrankos 2012 m. tvarką (toliau – Aprašas).
2.

Pagal šį Aprašą atranka vykdoma į pedagogines studijas ir socialinės

pedagogikos studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose iki 2012 m. birželio 1 d.
akreditavusiose atitinkamas studijų programas ir įregistravusiose jas į Studijų ir programų
registrą, bei yra Projekto partneriai.
3.

Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. paraiška – pareiškėjo pagal Aprašo priede patvirtintą formą užpildytas
dokumentas, kuris yra pateikiamas Centrui, siekiant dalyvauti atrankoje į
pedagogines ir (arba) socialinės pedagogikos studijas;
3.2. pareiškėjai – fiziniai asmenys, teikiantys paraišką pagal šį Aprašą.
4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatyme (Žin., 2009, Nr. 93-3975) ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr.
23-593; 2011, Nr. 38-1804), Pedagogų rengimo reglamente, patvirtintame Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-54 (Žin., 2010,
Nr. 9-425) vartojamas sąvokas.
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II. ATRANKOS KRITERIJAI

5.

Atrankos

tikslas

–

įvertinti

pareiškėjų

atitiktį

Apraše

nustatytiems

reikalavimams, jų motyvaciją dalyvauti studijose bei atrinkti labiausiai atrankos kriterijus
atitinkančius ir motyvuotus asmenis.
6.

Bendrieji pareiškėjų atrankos kriterijai:

6.1. aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
6.2. pareiškėjo motyvacija (paraiškoje turi būti aiškiai suformuluoti esminiai motyvai
dalyvauti studijose ir įgyti kvalifikaciją).
7.

Pareiškėjų atrankos į pedagogines studijas kriterijai:

7.1. pareiškėjas turi dirbti mokytoju valstybinėje, savivaldybės ar privačioje ugdymo
įstaigoje pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas;
7.2. motyvacija dirbti pedagoginį darbą ateityje (paraiškoje turi būti aiškiai
suformuluoti pagrindiniai motyvai);
7.3. teigiama darbdavio rekomendacija.
8.

Pareiškėjų atrankos į socialinės pedagogikos studijas kriterijai:

8.1. dirbti vaikų globos namuose ir turėti ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukiamo
darbo stažą vaikų globos namuose (vaikų auklėtojo, vaikų auklėtojo padėjėjo, socialinio
pedagogo, socialinio darbuotojo arba socialinio darbuotojo padėjėjo pareigos);
8.2. motyvacija ateityje dirbti pedagogu (paraiškoje turi būti aiškiai suformuluoti
pagrindiniai motyvai);
8.3. teigiama darbdavio rekomendacija.

III. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

9.

Asmenys, ketinantys dalyvauti studijose, teikia paraišką Centrui pagal Aprašo 1
priedą.

10.

Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

11.

Paraiška (atspausdintas egzempliorius, pasirašytas pareiškėjo) turi būti pateikta

pristatant arba atsiunčiant ją registruotu paštu adresu: Ugdymo plėtotės centras, Geležinio
Vilko g. 12–416, 01112 Vilnius, su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki termino,
nurodyto skelbime apie atranką Centro interneto svetainėje www.upc.smm.lt, arba iki to
paties termino elektroniniu paštu pkt@upc.smm.lt atsiųstas skenuotas jos variantas.
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12.

Kartu

su

užpildyta

paraiška

turi

būti

pateikta

darbdavio

pasirašyta

rekomendacija (atspausdintas egzempliorius arba elektroniniu paštu atsiųstas skenuotas jos
variantas).
13.

Centras, patikrinęs paraišką, gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus

dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją.
14.

Paraiška, pristatyta po Centro nurodyto termino pabaigos, jei nebus papildomo

atrankos vykdymo, nebus priimta.
15.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų arba ne

visiškai užpildytos, nebus vertinamos.
16.

Atrankai pasibaigus, paraiškos negrąžinamos ir saugomos Centre vienus metus.

IV. PARAIŠKŲ VERTINIMAS

17. Paraiškoms vertinti Centras sudaro ne mažiau kaip penkių asmenų vertinimo
komisiją. Komisija centro direktoriaus įsakymu sudaroma iš Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Centro
bei pasitelktų ekspertų.
18. Komisija, atlikdama vertinimą, dirba pagal Centro direktoriaus įsakymu
patvirtintą reglamentą.
19. Vertinant paraiškas, įvertinama pareiškėjų atitiktis antrame skyriuje nurodytiems
atrankos kriterijams.
20. Jei pretendentų į pedagogines studijas yra daugiau nei numatyta pagal projekto
rodiklius ir nustatytas kvotas, vertinimo komisija, atrinkdama pareiškėjus, pirmenybę teikia
tiems mokytojams, kurie:
20.1. dirba mokyklose, kurios yra gyvenvietėse, turinčiose iki 3 tūkst. gyventojų;
20.2. turi iki 5 metų pedagoginio darbo stažą.
21. Jei pretendentų į socialinės pedagogikos studijas yra daugiau nei numatyta pagal
projekto rodiklius ir nustatytas kvotas, vertinimo komisija, atrinkdama pareiškėjus, pirmenybę
teikia tiems asmenims, kurie dirba socialiniais pedagogais arba socialiniais darbuotojais.
22. Sprendimas dėl atrankos rezultatų priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų
nuo Centro nurodyto paraiškų pateikimo termino pabaigos.
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IV. INFORMAVIMAS APIE ATRANKĄ IR VERTINIMO REZULTATUS

23.

Apie atranką ir jos sąlygas raštu informuojami savivaldybių administracijų

švietimo padaliniai, skelbiama Centro interneto svetainėje www.upc.smm.lt .
24.

Apie atrankos rezultatus Centras per 5 darbo dienas po atrankos įvykdymo raštu

informuoja tuos pareiškėjus, kurie atrinkti dalyvauti studijose, ir savivaldybių administracijų
švietimo padalinius bei aukštąsias mokyklas, į kurių vykdomas studijų programas atrinkti
pareiškėjai.
25.

Atrinktų dalyvių sąrašas skelbimas Centro interneto svetainėje www.upc.smm.lt

.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Pagal Apraše nustatytą tvarką atrinktų ir studijų sutartis su aukštosiomis
mokyklomis sudariusių pareiškėjų studijos bus finansuojamos iš Europos socialinio fondo
lėšų, jeigu pasiekiami teigiamai įvertinti studijų rezultatai.
27.

Aprašas, jo pakeitimai ar papildymai tvirtinami Centro direktoriaus įsakymu.
_________________________________________________________________________
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