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NAUJAS KDMC
PUSLAPIS
Su šiltojo sezono pradžia, atsinaujiname ir mes: startuoja naujas Mokymo
centro internetinis puslapis tapkpataisospareigunu.lt, kuris nuolat bus
naujinamas ir tvarkomas. Nuo šiol susidomėję pataisos pareigūno profesija
galės daug paprasčiau surasti aktualiausią informaciją apie stojimus,
vykstančius renginius, iniciatyvas ir kitas naujienas, susijusias su mūsų
veikla.

Nuo šiol
susidomėję
pataisos
pareigūno
profesija galės
daug paprasčiau
surasti
aktualiausią
informaciją apie
stojimus.
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informacinės gausos erdvėje ir atvertų naujas galimybes bendradarbiauti,
taip viešinant pataisos pareigūno profesiją ir didinant jos žinomumą.
Mokymo centre jau kurį laiką vyko diskusijos apie naujojo puslapio
poreikį, ieškota techninių sprendimų, bei turinio pasiūlymų. Taigi, kol kas
galime pasidžiaugti šių kūrybinių iniciatyvų vykdymu ir toliau ieškome
būdų, kaip kuo aiškiau ir informatyviau pateikti detalią informaciją apie
tai, ką reikia žinoti pretendentams, norintiems tapti pataisos pareigūnais.
Tikimės įsitraukimo ir malonaus naudojimosi!
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Skelbiama informacija KUR STOTI 2020 apie pretendentų
priėmimą mokytis
Mokymo centras siekdamas užtikrinti sklandų prasidėjusį pretendentų priėmimo
mokytis atrankos organizavimą, apie tai pradėjo skelbti informaciją internetiniame
puslapyje ir žurnale „Kur stoti 2020".
Siekiant populiarinti pataisos pareigūno profesiją, suteikiant galimybę susipažinti
su reikalavimais ir sąlygomis Mokymo centre bei įsidarbinimo galimybėmis po
baigimo, tinklalapyje kurstoti.lt moksleiviams ir abiturientams pateikiamas mokslų
trukmės kalendorius ir kitos aktualijos apie stojimų eigą bei priėmimo tvarką,
tikintis sulaukti didžiausio suinteresuotų asmenų pasiekiamumo.
Nuo š. m. balandžio mėn. iki rugpjūčio mėn. vyksiančiame priėmime į pataisos
pareigūno profesiją, gali kandidatuoti Lietuvos piliečiai ne jaunesni negu 18 metų,
mokantys lietuvių kalbą, turintys vidurinį išsilavinimą ir esantys nepriekaištingos
reputacijos.

Sekite informaciją Kalėjimų departamento prie LR TM Mokymo centro
skiltyje: https://www.kurstoti.lt/rubrika/110.
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Pagrindas karjerai - vienintelė Europoje teisės ir
penitencinės veiklos bakalauro programa
Galimybė studijuoti MRU
Kalėjimų departamentas užsakė priimti 10 studentų į bakalauro studijų programą „Teisė
ir penitencinė veikla“, iš jų visiems, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas,
studijų kaina bus kompensuojama Kalėjimų departamento nustatyta tvarka. Tai puikus
šansas motyvuotiems kursantams ir dirbantiems tarnybos viduje toliau siekti savo
svajonės bausmių vykdymo sistemoje ir gilinti savo žinias įgyjant aukštąjį išsilavinimą.
Kuo programa unikali? Teisė ir penitencinė veikla - vienintelė tokio pobūdžio teisės
bakalauro studijų programa Europoje ir viena iš pačių įdomiausių teisės krypties
studijų programų Lietuvoje. Ši programa lavina kompetencijas, kurios itin
konkurencingos bausmių vykdymo ir mediacijos srityse.
Anot programos vadovo doc. dr. A. Kiškio, bausmių vykdymo sistemai Lietuvoje reikia
pokyčių, o tam – kvalifikuotų specialistų, taikančių modernų požiūrį, todėl Mykolo
Romerio Universitetas ir Kalėjimų departamentas kviečia prisidėti prie numatytų
reformų įgyvendinimo ir pasinaudoti šia puikia studijų galimybe.

Daugiau informacijos MRU tinklalapyje: https://www.mruni.eu/lt/studijos/bakalaurostudijos/teise-ir-penitencine-veikla/.
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Atliktas išorinis kokybės vertinimas
2020 m. balandžio 30 d. Mokymo centre atliktas ir sėkmingai įvykdytas Mokymo
centro Kokybės vadybos sistemos metinis priežiūros auditas. Mokymo centro
Kokybės vadybos sistema įdiegta ir palaikoma tinkamai, atitinka LST EN ISO
9001:2015 standarto reikalavimus.
Mokymo centro kokybės vadybos sistemos atitiktį LST EN ISO 9001:2015
standarto reikalavimams patvirtinantis tarptautinis sertifikatas buvo pratęstas
dar vieneriems metams. Gauta audito ataskaita su rekomendacijomis.

.
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NUOTOLINIS MOKYMAS

Virš tūkstančio bausmių vykdymo sistemos darbuotojų
karantino metu pasirinko kvalifikacijos tobulinimo mokymus
Kaip ir dauguma Lietuvos švietimo įstaigų, Mokymo centras nuo karantino
paskelbimo Lietuvoje pradžios (nuo 2020 m. kovo 16 d.) pradėjo nuosekliai
organizuoti ir vykdyti visus mokymus nuotoliniu būdu. Mokymai, perkeliant juos į
virtualią mokymosi aplinką Moodle, organizuojami Mokymo centro kursantams,
pataisos įstaigų ir Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnams bei kitiems bausmių
vykdymo sistemos darbuotojams. Nuotoliniu būdu buvo vykdoma 14 mokymo
programų, kuriose jau dalyvavo virš 1000 bausmių vykdymo sistemos darbuotojų.
Daugiau aktualios informacijos karantino laikotarpiu rasite mūsų internetiniame
puslapyje: http://www.kaldep.lt/lt/kdmc/pradzios_puslapis.html.
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Nuo šiol kviečiame daugiau susipažinti su Mokymo centro veikla, organizuojamais
renginiais ir pataisos pareigūno profesijos aktualijomis iš mūsų naujienų dienoraščio.
Sekite su KDMC susijusias naujoves kituose naujienlaiškiuose. Planuojamas
naujienlaiškių periodiškumas - 1-3 mėn.
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