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 AMM turi užtikrinti, kad išsilavinimas, kurį jos siūlo, pateisina 
studentų lūkesčius ir darbdavių reikalavimus šiandien ir ateityje.  

 Tačiau AMM yra kompleksinės organizacijos, kur plati institucijos 
vizija ir strategija turi būti gerai apgalvota ir tinkamai nukreipta, 
remiantis bottom-up praktikavimu ir mokymo bei mokymosi ir 
tyrimų inovacijomis.   

 Vystant ir plėtojant AMM kaip efektyvias mokymosi 
bendruomenes, kuriose aukščiausio lygmens tyrimų praktikos 
plėtojamos ir jomis dalijamasi, reikalauja lyderystės, 
bendradarbiavimo ir būdų spręsti įtampas, kurios susidaro tarp 
inovacijų poreikio ir AMM atsakomybės neignoruoti jo (OECD, 
2008).  

 



+ KAS YRA MOKSLO/TYRIMŲ 

KOKYBĖ IR KODĖL JI SVARBI 

AMM?  



+ 
 Tyrimų kokybė remiasi tyrimų metodologijos technikų 

taikymu produkuojant aukštos kokybės mokslo 

produktus.  

Čia svarbios kelios dimensijos: efektyvus mokslo 

karjeros projektavimas, tyrimų kontekstų įvairovė 

(individualūs, projektiniai, grupių, nacionaliniai, 

tarptautiniai), grįžtamojo ryšio teikimas ir gavimas ir 

tyrėjų grupių nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, mokslo 

rezultatų produkcijos vertinimas (OECD, 2010).   

 

 



+ 
 Patirtis rodo, kad tyrimų kokybės stiprinimas turi būti keliuose 

lygmenyse (Henard ir Roserveare,  (2012):  

 Institucinis lygmuo: projektai vidinei mokslo kokybės vertinimo 

sistemai organizacijoje kurti ir ją paremti ir mokslo kokybės 

kultūrai formuoti.  

Tyrimų projektų lygmuo: veiksmai, skirti vertinti ir tobulinti tyrimų 

(mokslo) projektų turinius katedrose ar joms prilygstančiuose 

AMM padaliniuose.  

Tyrėjo/mokslininko lygmuo: iniciatyvos padėti dėstytojams 

pasiekti numatytą misiją AMM, drąsinti juos ir remti taikant 

inovacijas tyrimuose.  

 



+ NAUJOS TYRIMŲ KOKYBĖS 

PARADIGMOS  
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 Iš dėstytojo AMM tikimasi nerutininių kognityvių 
įgūdžių, atsisakymo rutiniškai mąstyti ir suvokti 
tyrimų veiklas ne kaip amatą, o kaip kūrybą (OECD, 
2012).  

AM dėstytojai/mokslininkai turi būti pasirengę 
pasitikinčiai įžengti į mokslo rinkos aplinką, tačiau 
tam reikalingi konkretūs mokslo tyrimų metodologijos 
įgūdžiai, žinios, vertybės ir asmeninės savybės.  
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Yra didelis poreikis kurti žinias suprantant tyrimų 

metodologijos subtilybes ir performuluoti esamų 

žinių konceptus konkrečioms tyrimų situacijoms.  

Mokslo projektai suteikia autentiškas galimybes 

mokytis bendrųjų ir ir specifinių metodologijos 

kompetencijų, kurti mokslo tyrimų tinklus ir patiems 

įsitraukti į jau esamus nacionaliniu bei tarptautiniu 

mastu.  
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 Naujos tyrimų metodologijos paradigmos AM apima (Whitchurch, 

2013) :  

Naujus santykius tyrėjas-tyrėjas, tyrėjas-praktikas, tyrėjas-
studentas, tyrėjas-tyrimų grupės ir t.t. naudojantis įvairiomis 
komunikacijomis bei dirbant kooperatyviai įvairiose tyrimų 
platfromose. 

 Intensyvias sąsajas tarp tyrimų ir mokymo kokybės.   

Dėstytojų darbo krūvio pergalvojimą.  

Nuolatos ir tęstinai dėstytojų atnaujinamas tyrimų metodologijos 
kompetencijas.  

Kuriamas inovatyvias tyrimų platformas.  

Vadovavimą atliekant tyrimus studentams, doktorantams ir 
tutorystę jiems.  

 (Į)vertinimą ir dokumentavimą tyrimų vykdymo indėlio į studentų 
mokymosi rezultatus, mokymo kokybę.   

 



+ SĄMONINGUMO DIDINIMAS: 

KODĖL REIKALINGA TYRIMŲ 

KOKYBĖ?  
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 Tyrimų kokybė yra būtina, bet ne visi AMM veikėjai ją 

laiko prioritetu, nes supratimas apie tyrimų kokybės 

turinį vis dar yra paviršinis.  

 Tam reikalingas pripažinimas, kad tokios kokybės 

reikia ir noras bei gebėjimas atlikti konkrečius 

vaidmenis užtikrinant, kad tyrimų kokybė bendroje 

AMM kokybės kultūroje užima konkrečią vietą tarp 

prioritetų.  

 



+ 

 AMM atlieka esminį vaidmenį skatinant ir stiprinant tyrimų 
kokybę: nacionaliniai, o ir tarptautiniai instituciniai dokumentai 
ypatingai retai iškomunikuoja reikalavimus akademiniam 
personalui mokytis tyrimų metodologijos ir vystyti, tobulinti bei 
atnaujinti metodologijos kompetencijas per visą savo mokslinę 
karjerą. 

 Dėstytojo-tyrėjo dilema lokaliai:  

 dėmesys mokslo veikloms instituciniame ir individualiame 
lygmenyse yra tradiciškai nustelbiantis mokymo kokybę ir 
studentų mokymąsi universitete, nes krūvis “pririštas” prie 
kontaktinių valandų.  

 esminis dėmesys mokymui nustelbiant tyrimų kokybės ir lygio 
klausimus kolegijoje, nes stokojama žmogiškųjų išteklių, 
patirties; kolegijos misija – kokią vietą joje realiai užima tyrimai 
ir kaip jie inkorporuojami į mokymą ir mokymąsi?    
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Kai kurios AMM įtraukia tyrimų kokybės aspektą į 
misijos apibrėžtį, tačiau jo įgyvendinimas 
nevertinamas, laikomas “savaime suprantamu” (for 
granted) ir vykdomas inertiškai, t.y. taip, kaip 
kiekvienas dėstytojas, siekdamas geriausių intencijų, 
tai supranta ir geba.  

 Logiška ir suprantama, kad akademiniai žmonės 
universitete mato prasmę ir telkia didžiausią dėmesį 
bei traktuoja vertybe AMM mokslinę veiklą, kuri 
fokusuojasi į mokslo produkciją (publikacijas). 
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 Kodėl? Būtent nuo publikacijų lygmens, skaičiaus, cituojamumo 

priklauso asmens statusas, o ir atlygis AM sektoriuje bei 

konkrečioje AMM. 

 Todėl akademiniai žmonės, mokslininkai sėkminga akademine 

karjera traktuoja pirmiausia mokslo produkcijos rezultatus.  

 Šioje sėkmėje mokymas neinternalizuotas, nes mokslininkui 

aktualiausia išlikti paklausiu mokslo rinkoje įrodant savo 

mokslinį pajėgumą konkrečioje tyrimų srityje ir temoje.  

 O ar mokslo metodologijos kompetencijų vystymas (?) vyksta 

ne savaime, remiantis tik asmenine patirtimi?  

 



+ 
PUIKŪS DĖSTYTOJAI AMM: 

IŠŠŪKIAI. DĖSTYTOJAS-

PEDAGOGAS AR DĖSTYTOJAS-

TYRĖJAS? 
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AM plėtra, didėjantis dėmesys studentų mokymosi 

rezultatams ir naujų pedagoginių nuostatų bei naujų 

pedagoginių galimybių iškilimas susijęs su 

technologijomis - tai yra esminiai momentai, kurie 

reikalingi AMM akademiniams žmonėms (dėstytojams) 

formuojantis asmeninį porfolio AMM, nepamirštant, kad 

jame pedagoginės ir tyrimų metodologijos 

kompetencijos yra prioritetas.    



+ 

 Iš dėstytojų AMM tikimasi, kad jie įsijungs ir bus 

lyderiai kuriant mokslo projektus, publikuojant 

straipsnius aukščiausio lygmens žurnaluose, 

išleidžiant leidinius prestižinėse leidyklos, 

įgyvendinant mokslo produkcijos (į)vertinimus 

porose ir grupėse, inicijuojant projektus bei gaunant 

lėšas iš fondų valstybės, regiono ar institucijos 

lygmeniu.  
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Nesvarbu, ar AMM dėstytojai savo karjeros metu AM 

turi tęstinę mokslo ar praktikos karjerą, iššūkiu jiems 

yra mokslinės produkcijos kokybė ir įsigalinimas 

vystyti ir plėtoti metodologijos kompetencijas.  

Egzistuoja įrodymai, kad dėstytojų dalyvavimas ir 

įsitraukimas į mokslo tyrimų veiklas yra susijęs ir su 

studentų mokymosi, ir su dėstytojų vykdomo 

mokymo kokybe (Chalmers, 2007).  

 



+ 

Nemažai AMM pasaulyje įgyvendina profesinį 

dėstytojų kvalifikacijų ir kompetencijų vystymą bei 

plėtojimą.  

 Tačiau realybė yra ta, kad AMM dėstytojų 

kvalifikacijos tobulinimas yra dažniausiai atitrūkęs 

nuo studijų tikslų konkrečiose studijų programose, 

todėl dėstytojams parama čia suteikiama tik 

atliepiant konkrečias iškilusias problemas.  

 



+ 

 Jei kalbame apie gerai suprojektuotą tobulinimosi 

programą dėstytojams, ji turi būti bendradarbiavimu 

grįstos refleksijos apie tyrimų kokybę rezultatas, 

kuris yra ir AMM vertybių, identiteto bei fakulteto 

lūkesčių sąrašuose.    

 Tokia refleksija reikalauja laiko, nuostatų, 

motyvacijos ir atvirumo.  

 Tai reiškia, kad ne tik individualiems dėstytojams turi 

rūpėti refleksijos būtinybė, bet ir dekanams, katedrų 

vedėjams, programų vadovams ir kitiems vadovams 

bei lyderiams, kurie yra yra kaitos inicijuotojai AMM.  

 



+ 
IŠŠŪKIAI AUKŠTOSIOS 

MOKYKLOS DĖSTYTOJUI  



+ 

Ar tai yra tik AMM dėstytojo reikalas?  

 

AMM ADMINISTRACIJA NORI, KAD 

AKADEMINIS PERSONALAS ĮSITRAUKTŲ 

Į BEGALES VEIKLŲ, KURIOS NUBLOŠKIA 

Į ŠALĮ MOKYMO KOKYBĖS, MOKSLO 

PRODUKCIJOS PRIORITETUS.  

 



+ 

Ar tai yra tik AMM dėstytojo atsakomybė?  

 

SUSIRINKIMAI, SUSITIKIMAI, 

DALYVAVIMAI, ORGANIZAVIMAI, 

TIESIOGIAI NESUSIJĘ SU AMM 

DĖSTYTOJO VEIKLOMIS SUMAŽINA 

AKADEMINIO ŽMOGAUS VISAPUSIUS 

PAJĖGUMUS TEIKTI AUKŠTĄ MOKYMO 

KOKYBĘ IR AUKŠTO LYGMENS MOKSLO 

PRODUKCIJĄ. 

 



+ 
 Akademiniai/mokslo tyrimai kartu su mokymu šimtmečiais 

pripažįstami pirmine akademinio žmogaus pareiga, bet tyrimų 

atlikimo laisvė yra sąlyginis momentas, nes yra konkursai 

projektams, kai tik specifinės temos yra finansuojamos.  

 Akademinio žmogaus interesus atitinkančius tyrimus AMM 

dėstytojas/mokslininkas gali vykdyti “laisvu laiku” arba idėjas 

įgyvendinti vadovaudami doktorantams (tai gali būti tik 

universiteto lygmenyje). 

 Akademinės laisvės ir pareigos principų įgyvendinimas yra 

AMM ar tik dėstytojo iššūkis ir dilemma?  

 



+ Ko tikimasi iš AMM dėstytojo/mokslininko 

(Macfarlane, 2012):  

 
 Lyderystės tyrimuose  

 Aukščiausių standartų išlaikymo mokslo tyrimuose (publikacijose)  

 Pavyzdinio akademinio vaidmens 

 Gebėjimo padėti kolegoms augti, mokytis, tobulėti  

 Daryti įtaką AMM veiklai ir krypčiai kokybės link 

 Daryti įtaką visuomenės debatams  

 Lyderystės mokyme 

 Atstovavimo: universiteto, fakulteto, katedros, studijų programos, 
disciplinos, moklso srities, tyrimų temos ir t.t.  

 Lėšų AMM generavimo  
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Kuris iš šių lūkesčių yra tiesiogiai susijęs su 

AMM dėstytojo/mokslininko AKADEMINE 

LAISVE ir AKADEMINE PAREIGA?  

Kokia AMM parama teikiama 

dėstytojui/mokslininkui išlaikyti pusiausvirą 

tarp akademinės laisvės, akademinės 

pareigos ir AMM lūkesčių?  

 



+ 
Kokios yra AMM dėstytojo/mokslininko 

akademinės pareigos? (Macfarlane, 2012):  

 

Mentorystė (mentorship) 

Globa (guardianship) 

Įgalinimas (empowering)  

Ambasadorius (ambassadorship) 

 



+ 
Kokios yra AMM dėstytojo/mokslininko 

akademinės laisvės? (Macfarlane, 2012): 

 

Būti kritiku ir kritišku – intelektinė lyderystė 

Būti gynėju, advokatu – intelektinis 

argumentavimas dėl aukštojo mokslo 

vertybių, kritinių idėjų, teorijų, modelių.  

 



+ 
Kokie yra lūkesčiai? 

 



+ 

Visapusės AMM paramos 

dėstytojui/mokslininkui ne tik kaip 

darbuotojui, bet ir kaip darbdaviui, kuris AMM 

“gamina” (kuria, naudodamas savo intelektinį 

potencialą) didelę pridėtinę vertę ir įneša 

savo produkcija finansinį indėlį.   

 



+ 

Orumo visuose lygmenyse – sisteminiame, 

instituciniame ir individualiame pripažįstant AM 

vertingumą ir traktuojant aukštąjį išsilavinimą 

visuomenės gėriu.  

Bendrystės kuriant autentišką kokybės kultūrą, 

kurioje dedamos pastangos išlaikyti žmogiškumą ir 

įgyvendinti žmogiškąsias bei akademines teises ir 

laisves.  
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