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Bolonijos procesas. 2014-2016 m.
EAME reformų etapas
Bolonijos proceso siekis yra sukurti Europos aukštojo mokslo erdvę (toliau – EAME), kurioje būtų nustatyti akademinių
laipsnių ir kokybės užtikrinimo standartai. Jie galėtų būti skaidriai palyginami tarp Europos valstybių, ypač tarp tų, kurios
yra pasirašiusios Lisabonos konvenciją.
Bolonijos procesas nepateikia konkrečių sprendimų ir priemonių, kokiu keliu šalys turi įgyvendinti Bolonijos proceso
nuostatas, tik nurodo pagrindines veiklos sritis, iškelia tikslus ir numato uždavinius jiems pasiekti. Bolonijos proceso
eiga glaudžiai siejasi su ES tikslais (Lisabonos strategija) ir tendencijomis aukštojo mokslo srityje.
Kas dvejus metus švietimo ministrai, siekiant užsibrėžtų tikslų, renkasi įvertinti pasiektų rezultatų ir numatyti tolesnius
žingsnius. Po Bolonijos deklaracijos pasirašymo 1999 m. ministrų susitikimai buvo organizuoti Prahoje (2001 m.), Berlyne
(2003 m.), Bergene (2005 m.), Londone (2007 m.), Liuvene (2009 m.), Budapešte–Vienoje (2010 m.), Bukarešte (2012 m.).
Bolonijos proceso prioritetai 1998-2012 m. ir svarbiausi jų įgyvendinimo Lietuvoje aspektai pateikiami šio leidinio priede Nr. 1.
2015 m. Europos aukštojo mokslo erdvės ministrų susitikimas vyko Jerevane. Šio susitikimo išvados Lietuvai:
•
•
•
•
•
•

Centrinė orientacijos į studentą samprata
Įsidarbinamumas ir socialinė dimensija
Pilietinio, demokratinio ir bendrojo ugdymo reikšmė
Keletas naujų reformų, dėl kurių reikia apsispręsti (trumpoji pakopa, finansavimo judumas, automatinis pripažinimas)
Keliais aspektais iškrentame iš konteksto (socialinė dimensija, doktorantūra, studijų kainos)
Baltarusijos kaimynystė

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – ŠMPF) 2004-2013 m. koordinavo Bolonijos proceso veiklų įgyvendinimą.

2014-2016 m. EAME reformų etapas
Lietuvos aukštojo mokslo ekspertų vertinimu, šiuo metu vienas didžiausių iššūkių įgyvendinant EAME reformas Lietuvoje
yra sąsaja tarp politikos ir veiklų instituciniame lygmenyje.
Nors teisinė bazė reformoms yra kuriama ir išskirtos pagrindinės kryptys, vienu svarbiausių uždavinių išlieka efektyvus
reformų įgyvendinimas instituciniame lygmenyje: ir koncepciniu, ir kasdieninės edukacinės, administracinės ir vadybinės
veiklos požiūriu.
Politinės darbotvarkės ir institucinių praktikų balansas visų pirma turi būti orientuotas į rezultatą, kurio siekiama tobulinant sistemas, arba, kitaip tariant, vartotoją, kuris naudojasi šiomis sistemomis. Todėl esminę svarbą įgyja į studentą
orientuotas požiūris, apimantis visą ciklą: nuo prieinamumo iki kvalifikacijų ir pripažinimo, įskaitant socialinę dimensiją,
kokybės užtikrinimą, mobilumą, mokymąsi visą gyvenimą, ECTS kreditų naudojimą, tarptautinę dimensiją su jungtinėmis
studijų programomis ir laipsniais, mokymosi rezultatus ir įsidarbinamumo rodiklius.
Į studentą orientuotas požiūris ne tik suteikia galimybę įvertinti, kaip institucijų lygmenyje įgyvendinami prioritetai,
apibrėžti Bolonijos proceso dokumentuose ir nurodyti politinėje darbotvarkėje bei teisiniuose dokumentuose, bet ir leidžia nustatyti tebeegzistuojančius trūkumus ir iššūkius instituciniame lygmenyje. O svarbiausia – į studentą orientuotas
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požiūris suteikia pagrindą, konkrečią kryptį ir bendrą supratimą siekiant efektyviai susieti politiką ir praktiką: skatinant
suinteresuotų pusių diskusijas, teikiant paramą, konsultacijas ir rekomendacijas politinės darbotvarkės įgyvendinimui
ir suteikiant platformą mokymuisi bendradarbiaujant ir dalijimuisi gerąja patirtimi Europos Sąjungos siūlomų priemonių
taikymo srityje. Svarbiausios į studentą orientuoto požiūrio potemės: tarptautiškumo dimensija ir studijų programų
kokybė, įskaitant jungtinių studijų programų mobilumo langus ir studijų programas užsienio kalbomis; pripažinimas ir
kokybė, įskaitant ECTS, kreditų mobilumą ir ankstesnio mokymosi pripažinimą bei akreditavimą; socialinė dimensija;
valdymas aukštajame moksle, įskaitant vadybą ir vidinę kokybę.

Tarptautiškumo dimensija ir studijų programų kokybė, įskaitant jungtinių
studijų programų mobilumo langus ir studijų programas užsienio kalbomis
Aukštojo mokslo tarptautiškumas – vienas svarbiausių dabartinės Europos aukštojo mokslo politikos darbotvarkės
klausimų. Globalizacija ir naujos technologijos iš esmės keičia aukštojo mokslo situaciją.
Globalizacijos procesai – tarptautinių aukštųjų mokyklų tinklų tankėjimas, augantis regioninių ir pasaulinių švietimo
organizacijų vaidmuo, stiprėjančios nacionalinės aukštojo mokslo tarptautinio bendradarbiavimo programos kelia naujus
iššūkius. Ne mažiau, o gal net daugiau reikšmės turi ir Europos visuomenės bei ūkio procesai. Auga darbo jėgos judėjimas tarp Europos Sąjungos šalių, ES pramonė ir prekyba vis intensyviau sąveikauja su švietimu, moksliniais tyrimais ir
technologijomis. Taip formuojasi objektyvus tarptautinio aukštojo išsilavinimo poreikis. (Iš JSP leidinio).
2016 m. baigiasi Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2013-2016 m. veiksmų planas. Rengiant planą ateinančiam etapui, nacionaliniai EAME ekspertai teiks rekomendacijas politikos formuotojams. Taip pat – institucijoms, kaip
kokybiškai plėtoti tarptautiškumą praktiniame lygmenyje.

Pripažinimas ir kokybė, įskaitant ECTS, kreditų mobilumą ir ankstesnio
mokymosi pripažinimą bei akreditavimą
Pastarųjų metų Lietuvos patirtis rodo, kad dauguma žmonių išsilavinimą supranta kaip konkrečios profesijos įgijimą (tai
rodo medicinos, teisės ir kitų panašių studijų programų populiarumas), ir labai baiminamasi, kad netikslus pirmas studijų pasirinkimas gali užkirsti tolesnį profesinį kelią. Kažkaip pamirštama, kad aukštasis mokslas visų pirma yra skirtas
išsilavinimui įgyti, o konkrečios profesijos gali būti išmokstama ir vėliau. Reikia pabrėžti, kad ši problema yra glaudžiai
susijusi ir su šiuolaikinės darbo rinkos ypatumais, išskirtiniu dinamizmu ir pastoviu kitimu.
Ankstesnio mokymosi rezultatų pripažinimas – viena iš galimybių pagerinti aukštojo mokslo prieinamumą ir tuo pritraukti šioms studijoms netradicinį studentą – dirbantį, auginantį vaikus, studijuojantį ne vienoje aukštojoje mokykloje
ir kt. Šiandien iš tiesų pasiteisina liaudies išmintis – mokslo ant pečių nenešiosi. Jis gali būti panaudotas ne tik darbo
aplinkoje, bet ir tolimesnėse studijose.
Ankstesnio mokymosi pripažinimas vyksta trijuose lygmenyse: formaliuoju, neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių
ir gebėjimų pripažinimas.
Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo ir pripažinimo paslaugą kol kas galime vadinti naujove
Lietuvos aukštajame moksle, todėl svarbu apie šiuos klausimus daug kalbėti plačiajai publikai, metodus ir procesus svarbu
išdiskutuoti su šias paslaugas teikiančiomis institucijomis, svarbu palaikyti tinkamą teisinę bazę pripažinimo procesams.
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Socialinė dimensija
Socialinė aukštojo mokslo dimensijos esmė – siekis užtrinti socialines ir ekonomines sąlygas asmenims, siekiantiem
aukštojo mokslo. T. y., užtikrinti, kad šie asmenys be kliūčių, susijusių su jų ekonomine ar socialine padėtimi, ar kitomis
priežastimis, galėtų įstoti, studijuoti, laiku užbaigti studijas bei efektyviai pasinaudoti aukštojo mokslo rezultatais. Tai
reiškia, kad socialinė aukštojo mokslo dimensija išreiškiama aukštojo mokslo prieinamumu.
Kaip užtikrinti visapusiškus kokybiškus procesus, padės spręsti nacionaliniai aukštojo mokslo ekspertai.

Valdymas aukštajame moksle, įskaitant vadybą ir vidinę kokybę
Valdymas aukštajame moksle yra vienas svarbiausių pagrindų, siekiant efektyvaus ir kokybiško reformų įgyvendinimo.
Nors teisinė bazė reformoms yra kuriama ir išskirtos pagrindinės kryptys, vienu svarbiausių uždavinių išlieka efektyvus
reformų įgyvendinimas instituciniame lygmenyje: ir koncepciniu, ir kasdieninės edukacinės, administracinės ir vadybinės
veiklos požiūriu.
Todėl svarbu nubrėžti aiškias sąsajas tarp politinio ir institucinio lygmens, parengti gaires, kaip veiksmingai užtikrinti
kokybę ir įgyvendinti politinius tikslus bei siekius instituciniame lygmenyje.
Remiantis ekspertų įžvalgomis, buvo parengta paraiška Europos Komisijai, siekiant gauti finansavimą tolesniam Bolonijos
proceso veiklų įgyvendinimui Lietuvoje. Paraiška buvo patvirtinta, ir 2014 m. pabaigoje pradėtas įgyvendinti projektas
Europos aukštojo mokslo erdvė studentams (HE2STU) (žr. priedą Nr. 2).

EK informacija apie Bolonijos procesą ir EAME
http://www.ehea.info/

ŠMM informacija apie Bolonijos procesą ir EAME
http://www.smm.lt/web/lt/Bolonijos-procesas

Projekto svetainė ir rezultatai:
http://www.smpf.lt/lt/europos-aukstojo-mokslo-erdve-studentams-he2stu
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Tyrimas „EAME reformų įgyvendinimas
instituciniame lygmenyje“
Apie tyrimą
Strateginiuose nacionaliniuose ir europiniuose dokumentuose bei teisės aktuose numatyta ir įtvirtinta į studentą orientuotų studijų koncepcija. Šis paradigmos pasikeitimas reikalauja sutelktų aukštųjų mokyklų pastangų norint pakeisti
nusistovėjusią studijų sistemą. Siekiant palengvinti procesą ir sudaryti sąlygas buvo vykdoma keletas projektų.
2009 m. Lietuvoje Vilniaus universitetas įgyvendino projektą, kurio metu vykdytos tokios veiklos kaip „ECTS nacionalinės
koncepcijos ir įgyvendinimo metodikos bei studijų programų demonstracinių aprašų sistemos parengimas“. Projektas
buvo skirtas apmokyti aukštųjų mokyklų darbuotojus dirbti su ECTS kreditu įdiegiant jį Lietuvos aukštosiose mokyklose,
vadovaujantis TUNING metodologija.
SKVC 2012-2014 m. įgyvendino projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ (projekto Nr. VP1-2.2ŠMM-01-V-01-002). Projekto tikslas – parengti studijų programų rengimui ir tobulinimui skirtus studijų krypčių (krypčių
grupių) aprašus ir apmokyti aukštųjų mokyklų programų rengėjus rengti ir tobulinti studijų programas pagal šiuos aprašus.
Projekto metu buvo parengti 50-ies studijų krypčių aprašai, kurie pateikė studijų rezultatus atitinkamai krypčiai. Jie buvo
skirti studijų programų rengėjams bei vykdytojams.
2014 m. Lietuvos studentų sąjunga vykdė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos projektą, kurio tikslas –
sukurti metodologiją tyrimui, kuris padėtų nustatyti ECTS kreditų sistemos įdiegimo lygį Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Nuo 2015 m. Švietimo mainų paramos fondas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija vykdo projektą
„EAME (Europos aukštojo mokslo erdvė) studentams: vidinė kokybė ir pripažinimas, valdymas ir vadyba, studijų programų
tarptautiškumo didinimas ir socialinė dimensija“ (angl. EHEA to the Student: Internal Quality and Recognition, Governance
and Management, Internationalisation of Study Programmes, and Social Dimension) / HE2STU).
Projekto tikslas – įgyvendinti EAME reformas.
Pagrindinė tema įgyvendinant projektą – į studentą orientuotas požiūris, kuris ne tik suteikia galimybę įvertinti, kaip institucijų lygmenyje įgyvendinami prioritetai, apibrėžti Bolonijos proceso dokumentuose ir nurodyti politinėje darbotvarkėje
bei teisiniuose dokumentuose, bet ir leidžia nustatyti tebeegzistuojančius trūkumus ir iššūkius instituciniame lygmenyje.
Vienas iš projekte numatytų uždavinių – atlikti tyrimą, kaip EAME reformos įgyvendinamos instituciniame lygmenyje.
Tyrimo tikslas – įvertinti pažangą Lietuvos aukštojo mokslo institucijose diegiant ECTS sistemą.

Tyrimo ataskaitos
• Sociologinis aukštųjų mokyklų dėstytojų tyrimas (žr. priedą Nr. 3)
• Sociologinis aukštųjų mokyklų studentų tyrimas (žr. priedą Nr. 4)
• Sociologinis kokybinis aukštųjų mokyklų dėstytojų tyrimas (žr. priedą Nr. 5)
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Tyrimo vykdomo prielaidos ir aplinka
2011 metais Lietuvos aukštosios mokyklos perėjo prie studijų kredito, grįsto Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo
sistemos (ECTS) samprata. Įdiegus naująją kreditų sistemą galima lengviau palyginti studijų programas, studijų apimtį
skirtingose Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) šalyse bei tokiu būdu palengvinti studentų judumą. Anksčiau Lietuvoje taikytas studijų kreditas buvo skirtas studijų apimčiai (studento darbo valandomis) matuoti. Naujojoje apibrėžtyje
akcentuojama kita studijų kredito dimensija – studijų rezultatai, ir taip įtvirtinama dualistinė studijų kredito samprata.
Kreditas tampa ne tik studijų laiko apskaitos vienetu, bet, visų pirma, per studijas įgytų kompetencijų fiksavimo, kaupimo
ir perkėlimo instrumentu. Taigi naujojo studijų kredito esmė – studento darbo laiko siejimas su aiškiai apibrėžiamais
studijų rezultatais. Ir atvirkščiai – studijų rezultatai turi būti siejami su jiems pasiekti adekvačiu studento darbo laiku
(studento darbo krūviu). Nustatydamas naują studijų kredito sampratą, LR Mokslo ir studijų įstatymas kartu įtvirtino ir
naujas teorines bei metodologines studijų programų rengimo ir įgyvendinimo prielaidas.
Lietuvoje buvo sudarytos naujos kreditų sistemos įgyvendinimo prielaidos: teisinės (nauja kredito samprata įtvirtinta
LR Mokslo ir studijų įstatyme) bei metodologinės (projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS)
nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų
metodikos bendru darbu ir sutarimu kūrimas bei diegimas“ metu parengtos metodinės gairės, apmokyti dėstytojai).
Lietuvos studentų sąjunga, atlikdama studentų apklausas pastebėjo, kad ne visose aukštosiose mokyklose teisingai suvokiama ir naudojama kredito samprata – dažnai kreditai menkai siejami su studijų rezultatais bei studento darbo krūviu.
Į tai atkreiptas dėmesys ir apibendrinant EAME šalių Bolonijos proceso įgyvendinimo ataskaitas. 2015 metų paskelbtose
išvadose pastebėta, kad formaliai visos šalys atliko savo aukštojo mokslo sistemų pertvarkas, atsižvelgdamos į susitartus
įsipareigojimus, tokius, kaip ECTS kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos naudojimą, studijų programų pertvarką studijų
rezultatų pagrindu, į studentus orientuotas studijas. Tačiau ne visos pertvarkos vienodai pasiekė institucinį ar asmens lygį.
Daugeliui aukštojo mokslo sistemų perėjimas prie į studentą orientuotų studijų tapo gana sudėtingu procesu. Ypatingai
kritinė problema – nepakankamai pripažįstama grįžtamojo ryšio iš studentų svarba, savarankiško mokymosi reikšmė
bei studijų rezultatų visapusiškas naudojimas.
Iš Lietuvoje atliktų apklausų paaiškėjo, kad įvedant ECTS grįstą kreditų sistemą, dalis aukštųjų mokyklų tiesiog matematiškai perskaičiavo senuosius kreditus į naujuosius, neperžiūrėdamos studijų turinio, nesiedami jo su studijų rezultatais,
neperskaičiuodamos studentų darbo krūvio, atsižvelgiant į tai, kiek studentui reikia laiko įsisavinti studijų dalyką ir pan.
Lietuvos studentų sąjunga iškėlė idėją, kad reikėtų ištirti dėstytojų ir studentų požiūrį į tai, kaip nustatant studijų apimtį
kreditais, grįstais ECTS, atsižvelgiama į studentų darbo krūvį. 2014 m. nedidelio projekto metu buvo parengta metodologija, leidžianti analizuoti ir suprasti, kaip sėkmingai buvo diegiama ECTS kredito samprata instituciniu lygmeniu.
Metodologija apėmė klausimynus studentams ir dėstytojams.

Tyrimo metodologija ir kokybinės dalies apibendrinimas
2015 m. projekto HE2STU „Europos aukštojo mokslo erdvė studentams“ metu buvo atliktas tyrimas, panaudojant sukurtą metodologiją bei išanalizuoti gauti duomenys. Tyrimui buvo pasirinktas apklausos bei fokusuotos diskusijų grupės
metodai. Apklausai buvo atrinkti 1003 pirmosios ir antrosios pakopų studentai pagal aukštųjų mokyklų tipą ir studijų
kryptį; fokusuotai diskusijų grupei – 16 tyrimo dalyvių: 9 dėstytojai iš socialinių, menų ir humanitarinių mokslų studijų
srities ir 7 dėstytojai iš biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų srities. Fokusuotos diskusijų grupės tikslas
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buvo išsiaiškinti dėstytojų nuomonę dėl švietimo naujovių diegimo, kreditų sistemos, Bolonijos proceso, studijų dalykų
vertinimo, studentų darbo krūvio bei grįžtamojo ryšio iš studentų.
Visi diskusijoje dalyvavę dėstytojai pritarė, kad pokyčiai Lietuvos aukštosiose mokyklose yra neišvengiami ar netgi būtini,
siekiant, kad aukštasis mokslas būtų kokybiškas ir atitiktų tiek studentų, tiek dėstytojų, tiek darbo rinkos lūkesčius. Tam
reikalinga aiški valstybinė aukštojo mokslo strategija, kuri nurodytų pokyčių kryptį ir siekiamą rezultatą. Dėstytojai viena
svarbiausių šiuolaikinio aukštojo mokslo problemų įvardijo menką studentų motyvaciją mokytis, siekti žinių ir tobulėti.
Bolonijos procesas vertinamas pozityviai, kaip teisingus tikslus keliantis veiksmas, tačiau jo principų diegimas Lietuvos aukštosiose mokyklose vertinamas nevienareikšmiškai. Suvokiama proceso praktinė nauda tiek studentams, tiek
dėstytojams, skatinamas akademinės bendruomenės mobilumas. Kita vertus, Bolonijos procesas suvokiamas kaip pernelyg formalus ir aptakus bandymas įtvirtinti europinį modelį aukštojo mokslo srityje, neatsižvelgiant į faktines kliūtis,
nesistengiant įsigilinti į modelio naudą. Siekiama kuo greičiau atitikti reikalavimus, sutvarkyti būtinus formalumus, kad
procesas atrodytų sėkmingai įgyvendintas.
ECTS kreditų praktinę naudą Lietuvos aukštajam mokslui dėstytojai geriausiai suvokia per tarptautiškumo ir mobilumo
prizmę – nauja kreidų sistema palengvina studentų mainus, padeda geriau suvokti studentų pasiekimus. Studentų darbo
laiko skaičiavime atsižvelgiama į keletą pagrindinių kriterijų: privalomą perskaityti literatūrą, namų užduotis, pasiruošimą
koliokviumams ir egzaminui. Krūvis įvertinamas remiantis studentų patirtimi arba paprasčiausiai dėstytojai palygina,
per kiek lako patys atliktų užduotį. Dėstytojai pastebi tendenciją, kad studentai vis ilgau užtrunka atlikdami užduotis,
t. y. užduotims atlikti skirtas laikas turi būti ilginamas arba paprastinama pati užduotis, nes šiuolaikiniams studentams
sunkiau sutelkti dėmesį, gilintis.
Diskusijoje patvirtinta, kad specialybės studijų dalykuose yra numatyta galimybė studentams išsakyti savo nuomonę
dėl dalyko tikslų, dėstymo ir vertinimo metodų, tačiau studentai šia galimybe naudojasi gana pasyviai, nesuvokdami
tikslo ir naudos. Be to, išsakytas vertinimas dažnai neatitinka realybės, jaunuoliai linkę hiperbolizuoti, išsako subjektyvią
nuomonę, vertinimą pateikia ne tik tie studentai, kurie dalyvavo paskaitose, bet ir tie, kurie atėjo vos kelis kartus. Dėl
šių ir panašių priežasčių dėstytojai ne visada linkę atsižvelgti į studentų grįžtamąjį ryšį, praleisti jį pro pirštus ar tiesiog
pažiūrėti kritiškai.
Paaiškėjo, kad retkarčiais dėstytojai patys teiraujasi auditorijos, kaip jie vertina paskaitas, seminarus, laboratorinius užsiėmimus ir pan. Jų nuomone, toks būdas sužinoti studentų nuomonę yra pats naudingiausias, nes aukštosios mokyklos
administracijos ar studentų atstovybės organizuojamos apklausos dažnai neviešinamos, neretai tėra tik formalumas,
neduodantis impulso pokyčiams.

Kiekybinio tyrimo analizė
Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog studentai paprastai žino, koks darbo krūvis skiriamas konkretaus krypties studijų dalyko
užduotims. Tačiau nemaža dalis studentų teigia, jog žino tik bendrai numatytą darbo krūvi dalykui.
36 proc. studentų teigia, jog apraše numatytas darbo krūvis dažniausiai neatitinka realaus užduoties atlikimo laiko, taip
gali nutikti, nes pasak 60 proc. studentų dėstytojai niekada nesiteirauja kiek laiko jiems užtruko atlikti vieną ar kitą
užduotį. Daugiau nei trečdalis (35 proc.) studentų nurodo, kad darbo krūvis realiai būna didesnis nei numatyta studijų
dalyko apraše.
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Studentų nuomonė dėl krūvio pasiskirstymo semestro eigoje išsiskiria į dvi dalis. 41 proc. teigia, jog darbo krūvis pasiskirsto tolygiai, priešingai mano 44 proc. studentų. Galime daryti išvada, jog tai priklauso nuo individualaus studentų darbo
metodų ir laiko planavimo. Tačiau į šia praktiką būtina atkreipti dėmesį, mat 90 proc. studentų teigia, jog jie susiduria
su sunkumais įsisavinant dalyką dėl netolygaus darbo krūvio pasiskirstymo.
Savo ruožtu ketvirtadalis dėstytojų teigė, jog neskaičiuoja studentams tenkančio darbo krūvio jų dėstomame studijų dalyke.
Dažniausiai į skaičiuojamą laiką yra įtraukiama: dalyko užduočių atlikimas, ruošimasis atsiskaitymams ir paskaitos. Tuo
tarpu ruošimąsi paskaitoms ir laboratoriniams darbams į dalyko darbo krūvio skaičiavimą įtraukia tik apie pusė dėstytojų.
Apklausa atskleidė, kad dėstytojai, skaičiuodami darbo krūvį, dažniausia remiasi ankstesne patirtimi, tuo tarpu su
studentais konsultuojasi tik 12 proc. dėstytojų. Paklausus dėstytojų kiek valandų sudaro vienas ECTS kreditas, atsakymai
svyravo nuo 2 iki 30 valandų. Apie 25 proc. dėstytojų nekoreguoja savo dėstomo dalyko darbo krūvio net ir pasikeitus
esminėms aplinkybėms ar užduotims, kurias studentas turi atlikti.
Palyginus studentų ir dėstytojų nuomones paaiškėjo keli esminiai skirtumai, kurie galimai daro įtaką nepilnai kokybiškam ECTS įdiegimui Lietuvos aukštosiose mokyklose. 36 proc. studentų teigia, jog studijų apraše nurodytas darbo
krūvis niekada arba dažniausiai neatitinka realaus darbo krūvio, tuo tarpu taip manančių dėstytojų yra tik apie 15 proc..
Apie 40 proc. studentų teigia, jog su jais yra visada arba kartais konsultuojamasi dėl darbo krūvio, tuo tarpu dėstytojų
teigiančių, kad konsultuojasi su studentais dėl darbo krūvio gerokai daugiau – 90 proc.

Išvados ir rekomendacijos
Atliktas tyrimas leidžia daryti tokias išvadas ir teikti rekomendacijas:
• Nors ECTS grindžiama studijų sistema yra įteisinta LR Mokslo ir studijų įstatyme, tačiau įgyvendinant šią praktiką
aukštosios mokyklos susiduria su reikšmingais iššūkiais ir problemomis. Todėl būtina instituciniame lygmenyje apsibrėžti
vieningą ECTS sampratą, grindžiamą studijų rezultatų, mokymo/-osi ir vertinimo metodų derme bei studijavimo laiku,
reikalingu pasiekti numatytus studijų rezultatus;
• Tyrimas išryškino, jog akademiniam personalui nepakanka metodinių žinių ir praktinės patirties, kuri įgalintų akademinę bendruomenę įgyvendinti į studentą orientuotą studijų paradigmą, suvokti ECTS naudą ir palengvinti taikymo
praktikas. Rekomenduojama aukštojo mokslo institucijos užtikrinti dėstytojų ir administracijos darbuotojų didaktinių
kompetencijų plėtotę bei skatinti dalijimąsi gerąja patirtimi;
• Aukštojo mokslo institucijų vidinėje kokybės užtikrinimo sistemoje turėtų būti numatyti procesai ir procedūros,
kurie leistų įvertinti kreditų priskyrimo, stebėsenos bei tobulinimo procesus;
• Nors dėstytojai ir studentai pažymėjo, jog formaliai grįžtamasis ryšys iš studentų yra renkamas, tačiau pastebimas
dėstytojų ir studentų nuomonių išsiskyrimas: studentai nėra pakankamai įtraukiami į visus studijų kokybės
užtikrinimo procesus;
• Vidinė kokybės užtikrinimo sistema turi tapti įrankiu, padedančiu rinkti pokyčiams reikalingą informaciją, kurią
geriausiai gali pateikti šio proceso naudos gavėjai – studentai. Todėl jų įtraukimas ir įsitraukimas į krūvio nustatymą,
rengiant studijų programą/dalyką ir grįžtamojo ryšio teikimas yra būtinos sąlygos kokybiškam ECTS diegimui studijų
programose.
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Rekomendacijos
EAME reformų įgyvendinimui
Lietuvos aukštojo mokslo
politikos rekomendacijos
Šios rekomendacijos yra skirtos Lietuvos aukštojo mokslo politikos formuotojams ir aukštojo mokslo bendruomenei,
atsakingiems už Lietuvos aukštojo mokslo plėtrą. Jas suformulavo Europos aukštojo mokslo erdvės (toliau EAME)
ekspertai, dalyvaujantys Bolonijos proceso nuostatų stebėsenoje ir sklaidoje Lietuvoje. Jos sutelktos į tuos Lietuvos
aukštojo mokslo raidos aspektus, kuriuose ekspertai mato tam tikrą atotrūkį tarp Europos aukštojo mokslo erdvės
politikos tendencijų, išreikštų EAME ilgalaikiuose strateginiuose dokumentuose ir EAME aukštojo mokslo ministrų
Jerevano konferencijoje (2015 m.)1.
EAME ir Lietuvos institucijų rengiamos aukštojo mokslo pažangos ataskaitos rodo, kad Lietuva yra sėkmingai įteisinusi
struktūrines EAME reformas: sukūrusi 3 pakopų studijų sistemą; įdiegusi ECTS kreditus; patvirtinusi nacionalinę kvalifikacijų sandarą, suderintą su Europos bendrąja ir aukštojo mokslo kvalifikacijų sąranga; išplėtojusi išorinę aukštojo
mokslo kokybės užtikrinimo sistemą, atitinkančią Europos kokybės užtikrinimo aukštajame moksle nuostatas ir gaires;
perėmusi Lisabonos konvencijoje numatytas užsienio šalyse įgytų aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo nuostatas;
įtraukusi studentus į aukštojo mokslo valdymo ir kokybės užtikrinimo grandis. Yra tik atskirų elementų, tokių kaip trumpoji
studijų pakopa, kai kurie užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo aspektai, kuriuos Lietuvai reikėtų įvertinti ir integruoti,
siekiant visiškos dermės su EAME vystymosi tendencijomis.
Kaip ir daugumai kitų EAME šalių, Lietuvai sunkiau sekasi įgyvendinti aukštojo mokslo kokybines permainas: ugdyti
aukštųjų mokyklų vidinę kokybės kultūrą, pagrįstą akademine autonomija ir atsakomybe, bendradarbiavimu su socialiniais dalininkais ir nuolatinio tobulinimo nuostatomis; europinę kreditų sistemą visiškai susieti su studijų rezultatais;
diegti į studentą orientuotus studijų ir vertinimo metodus. Norint neatsilikti nuo Europos aukštojo mokslo pažangos,
šioje srityje Lietuvai reikia papildomų sistemingų pastangų.
Lietuva ypač atsilieka mokymosi visą gyvenimą srityje ir jos kontekste – vadinamojoje aukštojo mokslo socialinėje
dimensijoje. Lietuvai taip pat prastai sekasi plėtoti vieną kertinių EAME aspektų – aukštojo mokslo tarptautiškumą.
Norint pasiekti apčiuopiamos pažangos šiose srityse, reikalingos specialios inovatyvios reformų programos, kadangi
įprastinės politikos priemonės, taikytos daugiau kaip dešimtmetį, neduoda reikiamų rezultatų.
Ekspertai yra įsitikinę, kad šios rekomendacijos atspindi svarbias pasaulines aukštojo mokslo raidos tendencijas, o jų
įgyvendinimas yra būtinas siekiant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinio konkurencingumo, kokybės augimo ir atitikties
Lietuvos visuomenės bei ūkio poreikiams.
1

http://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/studiju-tarptautiskumas/Bolonijos-procesas/1998-2015.
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Rekomendacijos politikos formuotojams
I.

Struktūrinės reformos

Aukštojo mokslo vizija ir strateginiai prioritetai, suderinti su EAME
1. Sukurti su EAME suderintą nacionalinę aukštojo mokslo viziją ir strateginius prioritetus, kuriems pritartų
visos suinteresuotos šalys.
Aukštasis mokslas Lietuvoje yra kritikuojamas, tačiau nėra bendrų politikos formuotojų, akademinės bendruomenės
ir kitų suinteresuotų šalių susitarimų, kurie nubrėžtų aiškius aukštojo mokslo vystymo tikslus, ateities plėtros kryptis
ir prioritetus. Bolonijos proceso2 ir EAME strateginiai dokumentai teikia naudingų gairių tokiai vizijai bei prioritetams,
pradedant nuo vertybinių pagrindų, aukštojo mokslo misijų apibrėžimo ir aprėpiant struktūrinius principus, išsilavinimo
turinį, kokybės užtikrinimo metodus, santykį su darbo rinka, prieinamumą ir tarptautinius ryšius. EAME raidos ataskaitos
teikia neįkainojamos informacijos apie jai priklausančių valstybių aukštojo mokslo politikos įgyvendinimo patirtį tokiose
probleminėse srityse, kaip aukštojo mokslo finansavimas arba parama studentams.
Su EAME suderinta nacionalinė aukštojo mokslo strategija padėtų harmonizuoti jo raidą su kitais švietimo sektoriais,
darbo rinkos, socialine, mokslinių tyrimų ir inovacijų politika, suteiktų Lietuvos aukštajam mokslui daugiau svorio tarptautinėje erdvėje. Pažymėtina, kad Lietuva yra įsipareigojusi įgyvendinti EAME plėtros politiką, pasirašydama Bolonijos
proceso strateginius prioritetus.

Rekomenduojame sukurti Lietuvos aukštojo mokslo ilgalaikės strategijos rengimo organizacinę struktūrą, pasinaudojant
EAME išplėtota suinteresuotų šalių įtraukimo praktika, o aukštojo mokslo vizijos ir strateginių prioritetų rengimo proceso
sudėtine dalimi numatyti EAME strateginių dokumentų bei patirties analizę, ypatingą dėmesį skiriant toms aukštojo
mokslo politikos kryptims, kuriose EAME pažangos ataskaitos konstatuoja nepakankamą Lietuvos pažangą.

Nacionalinės kvalifikacijų sandaros 5-asis lygis
2. Atlikti užsienio šalių kvalifikacijos sandarų 5-ojo lygio analizę ir nustatyti tokių specialistų poreikį Lietuvoje.
Šiuo metu Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktasis lygis yra neužpildytas. Šį lygį galėtų užimti aukštojo mokslo trumpojo
ciklo studijų programos, tačiau Lietuvoje nėra tokio tipo studijų programų apibrėžties. Neaiškus ir šio lygmens specialistų
poreikis darbo rinkoje.

Rekomenduojame Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau ŠMM) sudaryti darbo grupę, kurioje dalyvautų profesinio mokymo,
aukštojo mokslo, darbdavių atstovai ir EAME ekspertai, kuri išanalizuotų užsienio šalių patirtį, išsiaiškintų darbo rinkos
poreikį bei teiktų siūlymus dėl 5-ojo lygio kvalifikacijų ir jas teikiančių studijų ir (arba) mokymo programų įteisinimo.
2

http://smpf.lt/lt/bolonijos-procesas/bolonijos-procesas-1;
http://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/studiju-tarptautiskumas/Bolonijos-procesas
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Kvalifikacijų ir kompetencijų pripažinimas
3. Atnaujinti teisės aktus, reglamentuojančius mokymosi rezultatų įskaitymą ir neformaliuoju būdu įgytų
kompetencijų vertinimą bei pripažinimą Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Šiuo metu galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys mokymosi rezultatų įskaitymą ir neformaliuoju būdu įgytų
kompetencijų vertinimą bei pripažinimą Lietuvos aukštosiose mokyklose, dėl įvykusių pokyčių (pvz., ECTS įteisinimo,
„The European Recognition Manual for Higher Education Institutions“3 parengimo) turi būti peržiūrėtos.
Rekomenduojame atnaujinti šiuos teisės aktus, sumažinant jų preskriptyvumą ir suteikiant daugiau teisių bei
atsakomybės aukštosioms mokykloms:
• studijų rezultatų įskaitymo tvarka (ŠMM 2003 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. ĮSAK-1603)4, šios tvarkos pakeitimai
(ŠMM 2006 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. ĮSAK-1463);
• neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose
rekomendacijos (ŠMM 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-2319)5.

Formaliu, neformaliu ir savišvietos būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimas ir pripažinimas turėtų būti vykdomas aukštųjų
mokyklų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į ŠMM patvirtintas rekomendacijas.
4.	Konsoliduoti užsienyje įgytų daktaro laipsnių pripažinimą.
Lietuvoje mokslo laipsnių ir kitų aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą vykdo skirtingos institucijos: Lietuvos mokslo
taryba (toliau LMT), Studijų kokybės vertinimo centras (toliau SKVC) arba įgaliotos aukštosios mokyklos. Šis pripažinimas
vykdomas tik tolesnių studijų tikslu ir netaikomas daktaro laipsnio atveju. Daugumoje EAME šalių (pvz., Airijoje, Austrijoje,
Danijoje, Estijoje, Ispanijoje, Suomijoje ir kt.) toks išskyrimas netaikomas, kadangi pagal EAME nuostatas doktorantūra
yra trečioji studijų pakopa, susieta su Europos kvalifikacijų sandaros (toliau EKS) 8-uoju lygiu. Visų užsienio aukštojo
mokslo kvalifikacijų (įskaitant mokslo laipsnių) pripažinimą reglamentuoja tie patys teisiniai dokumentai – Lisabonos
pripažinimo konvencija6, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas7 ir kt. – numatantys tų pačių pripažinimo procedūrų
ir kriterijų taikymą. Siekiant užtikrinti Lisabonos pripažinimo konvencijos tikslų įgyvendinimą, vienodų procedūrų ir kriterijų
taikymą visų kvalifikacijų turėtojams, tikslinga konsoliduoti užsienyje įgytų daktaro mokslo laipsnių pripažinimą Lietuvoje.

Rekomenduojame Studijų kokybės vertinimo centrui (toliau SKVC), kaip nacionaliniam ENIC/NARIC centrui, pavesti vykdyti
visų aukštojo mokslo pakopų (EKS 6-8 lygių) kvalifikacijų pripažinimą.
5.	Užtikrinti, kad diplomo priedėlis būtų išduodamas visų pakopų absolventams.
Diplomo priedėlis / pažyma – labai svarbus dokumentas ne tik podoktorantūros stažuotėms, bet ir daktaro laipsnių
pripažinimui, teikiantis informaciją apie esminius kvalifikacijos aspektus. Tai, kad diplomo priedėlis bus išduodamas
kiekvienam absolventui nemokamai ir bent viena plačiai vartojama kalba, yra vienas iš bendrųjų EAME dalyvaujančių šalių
įsipareigojimų. Kaip pažymima naujausioje Bolonijos proceso įgyvendinimo ataskaitoje (2015 m.)8, diplomo priedėliai
trečios pakopos absolventams jau yra išduodami 20 Europos šalių.

Rekomenduojame prie daktaro diplomo išduoti diplomo priedėlį / pažymą pagal Europos Tarybos, Europos Komisijos
ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį.
3
4
5
6
7
8

http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.39AA27E05571
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A0B18D56FBE8
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/lrc_EN.asp.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.419285?jfwid=1cdz0hf5ac.
http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/2015%20Implementation%20report_20_05_2015.pdf.
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II.	Kokybinės permainos
Į studentą orientuotos studijos
6. Nuosekliai diegti ir kokybiškai naudoti studijų rezultatus aukštajame moksle.
Studijų rezultatų prioritetas išryškintas Berlyno (2003 m.), Londono (2007 m.), Liuveno (2009 m.), Jerevano (2015 m.)
komunikatuose9 bei nacionalinio lygmens dokumentuose. Formaliai visos aukštosios mokyklos yra suformulavusios
studijų rezultatus studijų programų bei dalykų / modulių lygmenyje, tačiau pasigendama bendro sutarimo, kas yra studijų rezultatai ir kaip jie turi būti įgyvendinami. Studijų programų bei studijų dalyko lygmens aprašuose būtina užtikrinti
studijų rezultatų, mokymo / mokymosi bei vertinimo metodų dermę.

Rekomenduojame nacionaliniame lygmenyje organizuoti daugiau mokymų, dalijimosi gerąja patirtimi renginių, kurių metu
ekspertai padėtų siekti gilesnio, atitinkančio Europines nuostatas, studijų rezultatų supratimo.
7. Skirti paramą dėstytojų pedagoginių kompetencijų tobulinimui aukštųjų mokyklų grupėms.
Ugdydamos savo dėstytojų didaktinį meistriškumą, aukštosios mokyklos susiduria su išteklių ir kompetencijų trūkumu. Dėstytojų didaktinio meistriškumo ugdymas būtinas dėl šiuo metu vykstančios sparčios mokymosi kultūrų kaitos,
susijusios su naujomis technologijomis, dėl į studentą orientuotų studijų metodikų diegimo. Tarpinstituciniai dėstytojų
didaktinių kompetencijų tobulinimo projektai padėtų sklandžiai keistis geriausia patirtimi, efektyviai įtraukti tarptautinius
partnerius, prisidėtų prie Lietuvos aukštojo mokslo konsolidavimo.

Rekomenduojame finansinę paramą dėstytojų didaktinių kompetencijų ugdymui sieti su Bolonijos proceso prioritetais,
išdėstytais Jerevano komunikate bei kituose strateginiuose konferencijos dokumentuose ir EAME antrojo dešimtmečio
strateginiuose dokumentuose, kurie buvo patvirtinti Liuveno ministrų konferencijoje 2009 m.

III. Socialinė dimensija
8.	Įvertinti, ar priėmimas į aukštosios mokyklos I pakopos ir vientisųjų studijų programų valstybės finansuojamas
studijų vietas išskirtinai remiantis tik vidurinio išsilavinimo rezultatais nėra socialinės atskirties didinimo
veiksnys.
Lietuvos aukštojo mokslo pirmojoje studijų pakopoje vyrauja 19-23 m. amžiaus studentų grupė. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (toliau MOSTA) atlikti tyrimai (2012-2014 m.) rodo, kad didesnę tikimybę įgyti aukštąjį išsilavinimą
turi tie asmenys, kurių bent vienas iš tėvų turi aukštąjį išsilavinimą. Pagal MOSTA I kurso studentų apklausos (2012 m.)
rezultatus ryškėja tendencija, kad pasiekimų mokykloje skirtumai priklauso nuo socialinio ekonominio statuso: žemo
socialinio ekonominio statuso studentai dažniau surenka vidutinius ir žemesnius stojamuosius (konkursinius) balus,
o aukšto socialinio ekonominio statuso studentai – aukštus.
9

http://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/studiju-tarptautiskumas/Bolonijos-procesas/1998-2015.
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Rekomenduojame atlikti nacionalinį tyrimą, kurio metu būtų:
•
•
•
•

identifikuotos aukštajame moksle nepakankamai atstovaujamos socialinės visuomenės grupės;
ištirta priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka socialinio teisingumo aspektu;
pasiūlyti alternatyvūs priėmimo į valstybės finansuojamas vietas būdai;
nustatyti aukštojo mokslo prieinamumą konkrečioms socialinėms visuomenės grupėms ribojantys veiksniai (stojimo į
aukštojo mokslo sistemą, studijų proceso etapuose). Siūloma atkreipti dėmesį į perėjimo iš vidurinio lavinimo sistemos
į aukštojo mokslo sistemą (stojimo į aukštąją mokyklą) etapą ir išsiaiškinti, ar nacionalinėje vidurinio lavinimo sistemoje
nėra aukštojo mokslo prieinamumą mažinančių veiksnių bei nustatyti, ar yra asmenų, atitinkančių aukštojo mokslo
sistemos reikalavimus ir dėl nepalankių socialinių ekonominių sąlygų negalinčių studijuoti aukštosiose mokyklose.

IV. Tarptautiškumas
9. Sukurti nacionalinį aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtros planą, jame numatant tarptautiškumo plėtros
kryptis, tikslus ir priemones.
EAME praktikoje tarptautiškumas laikomas kertiniu aukštojo mokslo plėtros veiksniu ir pažangos sąlyga, atitinkančia
globalizacijos ir nepaliaujamo inovacijų augimo tendencijas viso pasaulio visuomenės raidoje. Todėl tarptautiškumui teikiama išskirtinė reikšmė EAME ir jai priklausančių šalių aukštojo mokslo plėtros bendrosiose strategijose, šalia jų dažnai
sukuriant ir atskirus strateginius dokumentus, detaliai išdėstančius tarptautiškumo vystymo kryptis, tikslus ir priemones.
Lietuvos aukštajam mokslui tarptautiškumo vystymas ypač aktualus dėl šalies matomumo ir konkurencingumo didinimo.

Rekomenduojame kartu su mokslo ir studijų sistemos dalininkais parengti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo
plėtros planą, numatantį tarptautiškumo plėtros kryptis, tikslus ir priemones.

Studijų programų tarptautiškumas
10. Atnaujinti jungtinių studijų programų reglamentavimą pagal EAME nuostatas ir įteisinti kitus tarptautinių
studijų programų tipus.
Jungtinės studijų programos (toliau JSP), bendrai vykdomos skirtingų šalių aukštųjų mokyklų, yra EAME ypač vertinama
aukštojo mokslo tarptautiškumo vystymo priemonė. Lietuvoje galiojantis JSP reglamentavimas10 ne visiškai atitinka nuostatas, išdėstytas Jerevano komunikate ir Jerevano ministrų konferencijoje aprobuotas Europines JSP kokybės užtikrinimo
gaires. Lietuvos universitetams ir kolegijoms yra sunku rasti užsienio partnerių dėl Lietuvoje griežtai reglamentuotos
aukštojo mokslo studijų trukmės, skirtingo institucijų statuso ir griežtos studijų programų struktūros. Todėl kartais
Lietuvos aukštųjų mokyklų kartu su užsienio partneriais vykdomos JSP yra neregistruojamos kaip tokios.
Susiduriama su atvejais, kai tarptautinės studijų programos (toliau TSP) sėkmingai vykdomos ir pripažįstamos kitų šalių
aukštųjų mokyklų, priklausančių profesinių aukštųjų mokyklų tipui (pvz., Vokietijos Fachhochschule). Tačiau nėra galimybių tokių programų vykdyti su Lietuvos kolegijomis. Situacija ypač sudėtinga, jeigu TSP vykdoma šalių konsorciumo,
tarp kurio narių yra įvairaus tipo mokyklų.
10

ŠMM ministro 2014 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-65 redakcija;
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b52da68092c411e39318f8369c0dcbbc?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=295a71a6-cb06-49b7-9474-47d80
7f80ffa.

16

Rekomendacijos EAME reformų įgyvendinimui

Pažymėtina ir tai, kad Lietuvoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas tik JSP reguliavimas. Pasaulinėje aukštojo
mokslo erdvėje egzistuoja daug daugiau TSP tipų, nuo JSP besiskiriančių tiek studijų turinio kilme, tiek atsakomybe už
suteikiamas kvalifikacijas, tiek vykdymo taisyklėmis11. Kitų negu jungtinės programos tipų TSP reguliavimo stoka taip
pat sukelia keblumų tarptautinį bendradarbiavimą vystančioms Lietuvos aukštosioms mokykloms.
Rekomenduojame:
• atnaujinti JSP reglamentavimą pagal EAME nuostatas, suformuluotas ir įteisintas Jerevano ministrų konferencijoje;
• įteisinti JSP ir TSP vykdymą su skirtingų tipų nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais pagal jų teikiamų kvalifikacijų
(EQF) lygmenį, o ne institucijos pakopą ir rūšį;
• įvertinti tarptautinę praktiką ir svarstyti TSP tipų (pvz., dviejų (kelių) diplomų studijų programa, sudvejinta studijų
programa, validuota studijų programa, studijų programos frančizė) įteisinimą Lietuvoje.

Lietuvos aukštojo mokslo eksportas
11. Studijų reguliavimą išplėsti nuostatomis dėl Lietuvos aukštojo mokslo studijų vykdymo užsienyje.
Šiuo metu Lietuvoje veikianti teisinė bazė nustato tik Lietuvos aukštojo mokslo studijų vykdymą Lietuvos Respublikos
teritorijoje ir Lietuvos aukštųjų mokyklų filialų steigimo atvejus. Tačiau šiuolaikinis aukštasis mokslas visame pasaulyje
peržengia vienos šalies ribas. Aukštosios mokyklos vykdo TSP kitose šalyse ir nesteigdamos filialų, ypač sudvejintų, validuotų studijų programų (toliau SP) ir frančizės atvejais. Itin svarbi šiandieninio pasaulinio aukštojo mokslo plėtros kryptis
yra skaitmeninių technologijų priemonėmis vykdomos nuotolinės bei mišriosios studijos, atvirieji masiniai internetiniai
kursai. Kitų šalių aukštojo mokslo reglamentavimas apima nuostatas dėl tokių SP kokybės užtikrinimo, atsakomybės
už kvalifikacijas ir kitų aspektų.

Siekiant sudaryti sąlygas Lietuvos aukštojo mokslo eksportui ir užtikrinti jo konkurencingumą su kitų šalių aukštosiomis
mokyklomis, rekomenduojame įvertinti ir svarstyti reguliavimą dėl Lietuvos aukštojo mokslo studijų vykdymo užsienio
valstybėse.

Užsienio studentų pritraukimas
12. Suformuoti strategines talentų pritraukimo ir jų integravimo į nacionalinę darbo rinką nuostatas.
Europos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvėje Lietuva išsiskiria talentų pritraukimo strategijos stoka. Mūsų teisės aktuose
ir strateginiuose dokumentuose galima rasti tik nuostatų dėl lietuvių kilmės jaunimo, emigrantų susigrąžinimo. Tačiau
nesistengiama šalies intelektinius išteklius papildyti Lietuvoje studijuojančiais kitų šalių jaunais žmonėmis. Dėl ryšių su
kitomis šalimis, tarpkultūrinių kompetencijų, studijų metu įgyto vietos kultūros ir ekonomikos pažinimo tokie žmonės
visose pirmaujančiose šalyse vertinami kaip itin svarbi, netgi gyvybiškai būtina pažangos sąlyga. Be to, kitų šalių studentus
pritraukiantis aukštasis mokslas daugelyje šalių, tokių kaip Jungtinė Karalystė, Australija ir kt., traktuojamas kaip svarbi
industrija, šaliai atnešanti didžiulę ekonominę naudą.

Rekomenduojame rengiant Lietuvos aukštojo mokslo plėtros strateginius dokumentus išplėsti esamas nuostatas ne
tik dėl lietuvių kilmės jaunimo susigrąžinimo, bet ir sukurti paskatas (socialines, finansines, ekonomines, teisines) kitos
kilmės jaunimo pritraukimui ir integravimui Lietuvoje įgijus aukštąjį mokslą.
11 Žr. EAME ekspertų parengtą leidinį Jungtinės studijų programos Europos aukštojo mokslo erdvėje, 2013;
http://www.smpf.lt/uploads/documents/docs/1086_5261c4bdd70871152f93cb9e2278701a.pdf.
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13. Pašalinti teisinius barjerus, trukdančius aukštojo mokslo siekiantiems asmenims iš užsienio atvykti į Lietuvą,
joje studijuoti ir pasilikti po sėkmingo studijų baigimo.
Lietuva vis dar smarkiai atsilieka nuo kitų EAME narių į šalį pritraukiamų užsienio studentų skaičiumi. Viena svarbių
kliūčių išlyginti šį atsilikimą yra teisinis reglamentavimas. Lietuvos AM susiduria su migraciniu barjeru, norėdamos į šalį
pritraukti būsimus studentus, kuriems reikia lietuvių kalbos žinių, išlyginamųjų kursų, įvadinių kursų į Europos akademinę
kultūrą ir kt.

Rekomenduojame Švietimo ir mokslo ministerijai kartu su kitomis atsakingomis institucijomis peržiūrėti besimokančio
jaunimo vizų bei imigracijos, vizų ir leidimų gyventi taisykles ir sukurti palankias sąlygas tokiam jaunimui atvykti į šalį.

Stipendijų ir paskolų judumas
14. Apsvarstyti Jerevano komunikate suformuluoto įsipareigojimo studijų stipendijų ir paskolų judumo (angl.
portability of grants and loans) įgyvendinimo Lietuvoje galimybes.
Pasirašydama EAME ministrų Jerevano konferencijos komunikatą Lietuva įsipareigojo skatinti studijų finansinės paramos
judumą, atsižvelgdama į Bolonijos proceso sekretoriato sudarytos Judumo ir tarptautiškumo darbo grupės pasiūlytas
gaires. Šiose gairėse siūloma visose EAME šalyse judiems studentams, nepriklausomai nuo to, ar jie išvyksta pagal studijų
mainų programas, ar studijuoti visos laipsnį suteikiančios programos, sudaryti vienodas sąlygas išlaikyti kilmės šalyje
skiriamą finansinę paramą gyvenimo išlaidoms ir gauti priimančiosios šalies skiriamą paramą padengti studijų išlaidoms.
Taip pat siūloma ieškoti kelių padengti papildomas judumo išlaidas (kelionės kaina, galimos aukštesnės gyvenimo išlaidos
priimančiojoje šalyje). Šiuo metu Lietuvos studijas finansuojančios institucijos neteikia paskolų asmenims, išvykusiems
studijuoti į užsienį, o užsienio studentai turi mažai galimybių gauti valstybės finansuojamas studijų vietas dėl akademiniais pasiekimais pagrįstos tokių vietų skirstymo tvarkos.

Rekomenduojame sudaryti darbo grupę stipendijų (valstybės finansavimo) ir paskolų judumo nuolatinių visų pakopų studijų
ES/EEA šalyse galimybėms ir problemoms išnagrinėti, palaikant ryšį su EAME studijų paramos ekspertų tinklu NESSIE.

Mokytojus rengiančių programų studentų judumas
15.	Į nacionalinius teisės aktus perkelti Bolonijos proceso rekomendacijas dėl mokytojus rengiančių programų
studentų judumo.
Vienos iš pagrindinių EAME tikslų – Europos aukštojo mokslo ir Europos visuomenės tarptautiškumo didinimo – esminė
priemonė yra mokytojus rengiančių programų studentų judumo užtikrinimas. Tarptautinis judumas efektyviausiai ugdo
šiandieniniam žmogui būtinas tarptautines kompetencijas ir yra viena veiksmingiausių priemonių kelti nacionalinės švietimo sistemos kokybę. Judumo komponentas ypač svarbus kalbų mokytojus rengiančiose studijų programose. Lietuvos
švietimo strategijoje šis komponentas nėra tinkamai panaudotas.

Rekomenduojame numatyti, kad visų mokytojus rengiančių studijų programų privaloma sudėtinė dalis būtų judumo langas, kurio metu švietimo ir ugdymo krypčių studentai galėtų susipažinti su savo būsimos profesijos geriausia tarptautine
patirtimi, atlikti tarptautines pedagogines praktikas, užmegzti tarptautinių kolegiškų ryšių.
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Kalbų mokėjimo bazė
16.	Visuose švietimo lygmenyse plėtoti antrosios ir trečiosios užsienio kalbos mokėjimo bazę.
Šalyje beveik išnyko kitų užsienio kalbų, išskyrus anglų, mokėjimo bazė. Tai neabejotinai siaurina tarptautiškumo galimybes
ir daro žalą visuomenės konkurencingumui, tarptautiniam bendradarbiavimui.

Rekomenduojame koreguoti kalbų mokymo vidurinio mokslo pakopoje reguliavimą ir sukurti specialias paskatas remti
aukštosiose mokyklose kitų užsienio kalbų mokymąsi ir studijas, kartu užtikrinant ir kalbų mokytojų, vertėjų bei kitų
visuomenei bei verslui svarbių specialistų rengimą aukštosiose mokyklose.

Tarpkultūrinės kompetencijos
17.	Į studijų programų bendruosius reikalavimus įtraukti tarpkultūrines kompetencijas ir jų sisteminio
ugdymo priemones.
Šiuo metu į Lietuvos AM studijų programų bendruosius reikalavimus nėra įtrauktos kertinės tarptkultūrinės kompetencijos, pavyzdžiui, „Gebėjimai dirbti tarptautinėje ir daugiakultūrinėje aplinkoje, atsižvelgti į kitų tautų papročius” (angl.
appreciation of diversity and multiculturality, understanding of cultures and customs of other countries, ability to work
in an international context). Šios kompetencijos priklauso prie dažniausiai nurodomų gebėjimų, kurių iš aukštojo mokslo
absolventų tikisi darbo rinka. Šias kompetencijas siūloma ugdyti daugelyje tarptautinių aukštojo mokslo strateginių
dokumentų ir rekomendacijų12.
Rekomenduojame:
• Lietuvos pirmosios, antrosios pakopos SP bendruosius reikalavimus papildyti tarpkultūrinėmis kompetencijomis,
taip atkreipiant aukštųjų mokyklų dėmesį į jų svarbą;
• studijų vykdymo bendruosiuose reikalavimuose greta kuo platesnio tarptautinių studijų programų spektro įtraukti
ir nacionalinių studijų programų tarptautinimo priemones, tokias kaip judumo langas, vizituojančių dėstytojų dėstomi
dalykai, nuorodos į pageidautiną tarptautinį judumą, tarptautines praktikas, dėstytojų personalo mainus ir kt.

Terminijos suvienodinimas
18. Aukštąjį mokslą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamą terminiją suvienodinti su terminija, vartojama
Europos aukštojo mokslo erdvės dokumentuose.
Šiuo metu galiojančiame Mokslo ir studijų įstatyme (toliau MSĮ)13, JSP bendruosiuose reikalavimuose (2014 m.) ir kai
kuriuose kituose poįstatyminiuose teisės aktuose vartojamos jungtinių studijų programų, dvigubo laipsnio, studijų
modulio ir kai kurios kitos sąvokos neatitinka apibrėžčių, išdėstytų Jerevano konferencijos patvirtintuose kertiniuose
EAME dokumentuose – ECTS naudotojo vadove14 ir Europinėje jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo sampratoje.
EAME praktikos neatitinkančios sąvokos perkeltos ir į šiuo metu Seime svarstomą naują MSĮ projektą bei rengiamus
naujus poįstatyminius Bendruosius studijų vykdymo reikalavimus.

Siekiant išvengti nesusikalbėjimo su tarptautiniais partneriais, rekomenduojame suvienodinti sąvokų vartoseną Lietuvos
ir EAME teisiniuose dokumentuose.
12 Pavyzdžiui, Cumming AD, Ross MT (2008) The Tuning Project (medicine) – learning outcomes / competences for undergraduate
medical education in Europe. Edinburgh: The University of Edinburgh. Available online:
http://medine2.com/Public/docs/outputs/wp4/DV4.14.1_Summary%20Brochure%20-%20Tuning%201st%20Cycle%20Degrees%20in%20Medicine.pdf
13 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430?jfwid=1cdz0hf5hk.
14 http://ec.europa.eu/education/library/publications/2015/ects-users-guide_en.pdf.
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Rekomendacijos aukštosioms mokykloms
I.

Struktūrinės reformos

Įsipareigojimas mokymuisi visą gyvenimą
1. Siekti, kad kuo daugiau aukštųjų mokyklų prisiimtų teisę vykdyti kvalifikacijų pripažinimą.
Ankstesnio mokymosi / išsilavinimo pripažinimas turėtų tapti studentų priėmimo dalimi. Bendradarbiaudamos su SKVC
aukštojo mokslo institucijos galėtų prisiimti kvalifikacijų vertinimo funkciją. Šiuo metu tai atlieka tik kelios aukštosios
mokyklos.

Rekomenduojame aukštosioms mokykloms prisiimti atsakomybę pripažįstant ketinančių studijuoti asmenų užsienyje
įgytas kvalifikacijas ir kreiptis į ŠMM dėl teisės pripažinti kvalifikacijas įgijimo.

Gilesnė studijų kredito samprata
2. Apsibrėžti savo institucijoje taikomą studijų kredito sampratą, detalizuojančią nacionalinius reikalavimus.
Rekomenduojama aukštojo mokslo institucijoms apsibrėžti kreditų skyrimo, studentų darbo krūvio nustatymo, kreditų
kaupimo, perkėlimo principus (angl. credit framework), apsibrėžti kreditų senėjimo ribą, kadangi studijų programos
atnaujinamos, studijų rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į akademinės disciplinos vystymosi tendencijas, socialinių
dalininkų poreikių kaitą.

Rekomenduojame institucijose sukurti struktūras ir procesus, kurie padėtų akademinei bendruomenei vienodai suprasti
kredito reikšmę ir prasmę, skatintų vykdyti studentų mokymosi krūvio stebėseną ir naudoti stebėsenos rezultatus studijų
procesui tobulinti

II.	Kokybinės permainos
Dėstymo kokybė
3. Sukurti dėstymo kokybės užtikrinimo sistemas, kurios padėtų veiksmingai tobulinti ir vertinti savo institucijos darbuotojų didaktines kompetencijas.
2015 m. Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių15 redakcijoje akcentuojamas institucijos
gebėjimas įgyvendinti į studijų rezultatus orientuotą mokymo / mokymosi paradigmą, pabrėžiama aukštojo mokslo
institucijos atsakomybė už dėstytojų kokybę bei palankios aplinkos sukūrimą, kuri skatintų dėstytojų profesinių kompetencijų plėtotę.
15

http://bologna-yerevan2015.ehea.info/files/European%20Standards%20and%20Guidelines%20for%20Quality%20Assurance%20in%20the%20EHEA%202015_MC.pdf.
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Akademinio meistriškumo (angl. teaching excellence) svarba vis labiau akcentuojama Europos aukštojo mokslo erdvėje.
Nors Lietuvoje oficialaus reikalavimo akademiniam personalui turėti pedagoginę kvalifikaciją nėra, aukštosios mokyklos
turėtų rūpintis dėstytojų pedagoginėmis kompetencijomis. Šių kompetencijų dalis yra ir studijų rezultatų aprašymo,
tinkamų mokymo bei vertinimo metodų pasirinkimo bei jų atnaujinimo gebėjimai.
Kvalifikacijos kėlimo sistemos turi apimti aiškius reikalavimus taikomus dėstytojo pedagoginei kompetencijai įvertinti
atestacijos metu; nuolat teikiamus aukštosios mokyklos didaktikos kursus / programą bei tikslinius mokymus pagal
poreikį (pvz., užsieniečių integravimas į mokymosi aplinką ar pan.); metodinės, psichologinės bei kt. paramos dėstytojams teikimą; išskirtinę pedagoginę patirtį turinčių dėstytojų mentoriavimą jaunesniems kolegoms, geriausių dėstytojų
apdovanojimus, gerosios pedagoginės patirties sklaidą ir kt.

Rekomenduojame sukurti institucijos lygmens struktūrą, kuri teiktų reguliarią paramą programų komitetų pirmininkams,
dėstytojams, kaip taikyti studijų rezultatus studijų turiniui projektuoti ir vertinimo kriterijams nustatyti, vertinimo metodams parinkti ir vertinimo priemonėms parengti.

Studijų rezultatų samprata
4. Nuosekliai diegti ir kokybiškai naudoti studijų rezultatus aukštajame moksle.
Formaliai visos aukštosios mokyklos yra suformulavusios studijų rezultatus studijų programų bei dalykų / modulių lygmenyje, tačiau pasigendama bendro sutarimo, kas yra studijų rezultatai ir kaip jie turi būti įgyvendinami. Studijų programų bei
studijų dalyko lygmens aprašuose būtina užtikrinti studijų rezultatų, mokymo / mokymosi bei vertinimo metodų dermę.

Rekomenduojame aukštosioms mokykloms apsibrėžti aiškius kriterijus, kurie leistų objektyviai ir patikimai įvertinti
mokymo, mokymosi ir vertinimo principais grindžiamų studijų rezultatų ir ECTS studentų darbo krūvio apskaita, kokybę;
sukurti institucinio lygmens paramos struktūras ir procesus, kurie užtikrintų pakankamą dėstytojų didaktinę kompetenciją
kurti, įgyvendinti bei tobulinti studijų rezultatais grindžiamos studijų programas.
5. Siekti studijų rezultatų ir studento darbo krūvio dermės.
Aukštosios mokyklos turėtų vykdyti nuolatinę studentų realaus darbo krūvio stebėseną ir tobulinti studijų procesą,
derindamos planuojamą studentų darbo krūvį su realiu, parinkdamos efektyvius mokymo(-si) metodus ir sudarydamos
galimybes studentų savarankiškam mokymuisi.

Rekomenduojame šias nuostatas įtraukti į vidinius aukštųjų mokyklų dokumentus ir nagrinėti jas institucijos akreditacijos metu.
6. Aktyviau (arba nuosekliai) įtraukti išorės dalininkus formuluojant studijų rezultatus ir ugdomas kompetencijas.
Studijų rezultatai ir kompetencijos yra orientuotos ne tik į tam tikro dalyko reikalavimus, bet ir į įsidarbinimo, pilietiškumo
ugdymo poreikius.

Rekomenduojame aktyviau įtraukti darbdavius ir absolventus, kurie gali suteikti daug naudingos informacijos kuriant
ir atnaujinant studijų programas bei plėtojant studijų programų kokybę.
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Studentų pažangos stebėsena
7. Sistemingai stebėti studentų pažangą ir stebėsenos rezultatus taikyti užtikrinant sėkmingą mokymąsi
studijų eigoje.
Didžiausias studentų nubyrėjimas stebimas pirmajame kurse. Todėl, visų pirma, rekomenduojama įvertinti priežastis, dėl
kurių studentai nebaigia studijų, ir ypatingą dėmesį skirti pirmojo kurso studentams nustatant jų pradinį žinių bei gebėjimų
lygį, specifinius mokymosi bei kitos paramos poreikius, ir, atsižvelgiant į šiuos studentų poreikius, teikti informavimo,
konsultavimo, karjeros orientavimo ir kt. paslaugas bei galimas specifines priemones / paramą (pvz., adaptacijos aukštojoje mokykloje seminarai pirmakursiams, kompiuterinio raštingumo kursai, užsienio kalbų mokymosi kursai, atskirų
disciplinų žinių ir kompetencijų ugdymo papildomi kursai, efektyvaus savarankiško mokymosi įgūdžių formavimo, savęs
pažinimo, egzaminų baimės įveikimo kursai; kuratoriaus / mentoriaus, mokymosi konsultanto paslaugų teikimas; vyresnių
studentų mentorystės programa ir pan.).

Kompetencijų pripažinimo kokybės užtikrinimo priemonės
8. Aukštojo mokslo institucijose siekti, kad dauguma dėstytojų turėtų reikiamų kompetencijų dalyvauti vykdant neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų žinių ir įgūdžių vertinimą, užtikrinant tokio pobūdžio vertinimo
skaidrumą ir objektyvumą.
Dauguma aukštųjų mokyklų per tarptautinius projektus turi pasirengusios neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių
ir įgūdžių vertinimo ekspertus. Reikia siekti, kad šie ekspertai institucijose dalintųsi savo žiniomis ir patirtimi ir taip parengtų savo kolegas šiai veiklai. Kompetencijas vertinti praktiškai yra labai sudėtinga, todėl vertinti žinias ir gebėjimus
reikėtų pagal iš anksto parengtą vertinimo aprašą, užtikrinant neformaliuoju bei savaiminiu būdu įgytų žinių ir įgūdžių
vertinimo skaidrumą bei objektyvumą.

Rekomenduojame aukštosioms mokykloms pasirengti ir / arba peržiūrėti neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų žinių ir
įgūdžių vertinimo tvarkas, aprašyti procedūras ir parengti vertinimą vykdančio personalo grupes.

III. Socialinė dimensija
Parama darbui su negalią turinčiais studentais
9. Stiprinti aukštosios mokyklos administracijos ir dėstytojų kompetencijas darbui su neįgaliaisiais studentais.
Remiantis MOSTA atliktu tyrimu (2014 m.) pagrindinės aukštojo mokslo prieinamumą ribojančios kliūtys, įvardijamos
pačių neįgaliųjų, yra nepakankamas studijavimo sąlygų, atitinkančių jų specifinę situaciją, sudarymas, sunkumai bendraujant ir bendradarbiaujant su dėstytojais ir aukštosios mokyklos administracijos darbuotojais, ne visose aukštosiose
mokyklose veikianti neįgaliųjų reikalų koordinatoriaus funkcija, nepakankamas informavimas apie galimybes pasinaudoti
finansine parama.
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Rekomenduojame:
• į kvalifikacijos kėlimo programas įtraukti mokymus apie specifinius mokymo(-si) metodus dirbant su studentais,
turinčiais specialiųjų poreikių;
• studijas reglamentuojančiuose dokumentuose aiškiai apibrėžti sąlygas, studijų proceso organizavimo aspektus
studentams, turintiems specialiųjų poreikių.
10. Aukštosiose mokyklose plėtoti įvairias paslaugas nepakankamai atstovaujamoms socialinėms grupėms.
Remiantis Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis, nuo 2010 m. labai sumažėjo studentų, studijuojančių
ištęstinėse studijose, skaičius. Kolegijose studijuojančių ištęstinių studijų studentų sumažėjo 46 proc., universitetuose –
65 proc. Tuo tarpu MOSTA tyrimai parodė, kad žemesnio socialinio ekonominio statuso šeimų vaikams itin aktuali galimybė
studijuoti lanksčia (ištęstine) studijų forma. Todėl norint sudaryti sąlygas studijuoti studentams iš žemesnio socialinio
ekonominio statuso šeimų, reikėtų didesnį dėmesį kreipti į lanksčių studijų formų plėtojimą. Eurostudent V apklausa
(2013 m.)16 atskleidė, kad šią studijų formą dažniau renkasi studentai, kurių tėvai neturi aukštojo išsilavinimo. Be to,
ištęstinių studijų vykdymas yra aktualus ir neįgaliesiems studentams, kurie remiantis MOSTA tyrimais, yra nurodę, kad
renkantis aukštąją mokyklą vienas iš lemiančių veiksnių yra galimybė studijuoti ištęstinėse studijose ar nuotoliniu būdu.

Rekomenduojame aukštojoje mokykloje skatinti ir užtikrinti studijų formų, studijavimo būdų įvairovę lanksčiai taikant
kreditų kaupimo sistemą.

IV. Tarptautiškumas
Dėstymo tarptautiškumas
11. Dėstytojams, dėstantiems kitomis kalbomis vykdomose studijų programose, nustatyti privalomus tų kalbų
mokėjimo reikalavimus.
Tarptautinėje erdvėje yra susiformavusi praktika kelti aiškius kalbos mokėjimo reikalavimus kitų šalių studentams.
Daugelis AM institucijų taip pat nustato ir skelbia reikalavimus personalui. Tokie reikalavimai padeda kelti studijų kokybę
ir didina atvykstančių studentų pasitikėjimą.

Rekomenduojame Lietuvos AM nustatyti ne mažesnius kaip C1 užsienio kalbos, kuria vykdoma studijų programa, mokėjimo
reikalavimus toje programoje dėstantiems dėstytojams.

Mokytojų rengimo tarptautiškumas
12.	Įdiegti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į mokytojus rengiančias studijų programas.
Vienas iš pagrindinių EAME tikslų yra Europos visuomenės tarptautiškumo didinimas. Šio tikslo negalima pasiekti neužtikrinus visų Europos švietimo sistemos lygių ir jos svarbiausios grandies – mokytojo –tarptautiškumo. Todėl EAME
aukštojo mokslo ministrų Jerevano konferencijos strateginiuose dokumentuose akcentuojama būtinybė sutarptautinti
mokytojus rengiančias studijų programas, visų pirma užtikrinant šių programų studentų tarptautinį judumą. Tarptau16

http://www.mosta.lt/images/leidiniai/Eurostudent_5_tyrimo_Lietuvoje_rezultatai.pdf.
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tinis judumas ne tik veiksmingiausiai ugdo šiandieniniam žmogui būtinas tarptautines kompetencijas, bet ir yra viena
efektyviausių priemonių kelti švietimo sistemos kokybę.
Rekomenduojame aukštosioms mokykloms:
• visose mokytojus rengiančiose studijų programose numatyti judumo langą, kurio metu švietimo ir ugdymo krypčių
studentai galėtų susipažinti su savo būsimos profesijos geriausia tarptautine patirtimi, atlikti tarptautines pedagogines
praktikas, užmegzti tarptautinių kolegiškų ryšių;
• judumo komponentą padaryti be išlygų privalomu kalbų mokytojus rengiančiose studijų programose.

Aktualūs dokumentai:
• Jerevano konferencijos dokumentai:
http://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/studiju-tarptautiskumas/Bolonijos-procesas/1998-2015.
• European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. The European Higher Education Area in 2015:
Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union;
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/132824.pdf.
• Leuven – Louvain-la-Neuve EAME antrojo 10-mečio strategijos;
http://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/studiju-tarptautiskumas/Bolonijos-procesas/1998-2015.

Rekomendacijas parengė HE2STU projektą vykdantys EAME ekspertai:
EKSPERTAS

ATSTOVAUJAMA
ORGANIZACIJA

EKSPERTINĖS SRITYS

Raimonda Markevičienė

Vilniaus universitetas

Pripažinimas, ECTS, DS, tarptautiškumo dimensija,
„Jungtinės studijų programos (JSP)“, „Erasmus+“

Jolita Butkienė

ISM Vadybos
ir ekonomikos
universitetas

Kokybės užtikrinimas, mobilumas
ir tarptautiškumo plėtra

Inga Milišiūnaitė

Vilniaus universitetas

Kokybės užtikrinimas, socialinė dimensija,
mokymasis visą gyvenimą

Ilona Kazlauskaitė

Švietimo mainų
paramos fondas

Kokybės užtikrinimas,
mobilumas ir tarptautiškumo plėtra

Nora Skaburskienė

Studijų kokybės
vertinimo centras

Kokybės užtikrinimas, tarptautiškumo dimensija,
pripažinimas, valdymas

Algimantas Tamelis

Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas

Pripažinimas, ECTS, DS, kokybės užtikrinimas

24

Rekomendacijos EAME reformų įgyvendinimui

EKSPERTAS

ATSTOVAUJAMA
ORGANIZACIJA

EKSPERTINĖS SRITYS

Giedrius Viliūnas

Mykolo Romerio universitetas

3 ciklų sistema, Europos kvalifikacijų sąranga,
JSP, valdymas, kokybės užtikrinimas

Nijolė Zinkevičienė

Kauno kolegija

Kokybės užtikrinimas,
ankstesnio mokymosi pripažinimas, JSP

Ilona Misiūnienė

Valstybinis studijų fonas

Socialinė dimensija, tarptautiškumo dimensija

Laura Stračinskienė

Mokslo ir studijų
stebėsenos
ir analizės centras

Socialinė dimensija, kokybės užtikrinimas, valdymas

Gabrielė Gendvilaitė

Šiaulių universiteto
studentų atstovybė

Socialinė dimensija, kokybės užtikrinimas, valdymas

Paulius Baltokas

Lietuvos studentų
sąjunga

Tarptautiškumo dimensija,
kokybės užtikrinimas, valdymas
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Straipsnis. Socialinė aukštojo mokslo
dimensija: jokių kliūčių studijoms
aukštojoje mokykloje
„Lietuvos ryto“ priedas „Studijų naujienos“, 2015 m. kovo 6 d. / 13

„Jokių kliūčių studijoms aukštojoje mokykloje“
Ką neįgaliam žmogui reiškia ryžtis studijoms universitete, Vytauto Didžiojo universiteto asociacijos „Sapere Aude“ prezidentė Ieva Danilevičienė žino iš asmeninės patirties. Negalią turinti moteris įsitikinusi, kad tai jokia kliūtis studijoms
aukštojoje mokykloje ar puikiai karjerai.
Pasiekimų energingai moteriai galėtų pavydėti ne vienas – baigtos studijos, sėkminga karjera ir daugiau nei septynerių
metų patirtis dirbant su neįgaliais žmonėmis.
– Kaip vertinate sąlygas studijuoti, kurios šalies universitetuose sudaromos neįgaliems žmonėms? – paklausėme I. Danilevičienės.
– Jeigu reikėtų įvertinti balais, iš dešimties rašyčiau septynis. Vienas didžiausių privalumų – kad Lietuvoje sudarytos labai
geros sąlygos studijuojantiems neįgaliesiems gauti stipendijas. Jei studento darbingumo lygis mažesnis nei 45 proc.,
finansinė parama gali būti net iki 319 eurų.
Kalbant apie trūkumus, turime pripažinti, kad tikrai ne visų universitetų infrastruktūra pritaikyta neįgaliųjų studijoms. Jei
žmogaus negalia yra susijusi su judėjimu ir jam būtinas vežimėlis, į kai kuriuos šalies universitetus patekti tikrai nelengva,
o studijuojant tai sudarytų nemenkų kasdienių sunkumų.
– Kokie mitai ir stereotipai neįgalius žmones atbaido nuo minties rinktis studijas universitete?
– Dažniausiai nerimaujama dėl buitinių sąlygų pritaikymo. Jaunas žmogus dvejoja, ar jam pavyks studijuoti, jei universitete
yra daug jo poreikiams nepritaikytų pastatų, nerimauja, kad reikės nuolat kreiptis pagalbos į aplinkinius.
Nerimaujama ir dėl to, kaip pavyks pritapti studentų bendruomenėje, koks ten socialinis klimatas, kokia dėstytojų
nuomonė apie neįgalius studentus.
Reikėtų daugiau dėmesio skirti neįgaliems moksleiviams informuoti apie studijų galimybes universitetuose, finansinę
paramą.
Dauguma jaunų žmonių mano, kad jei jau esi ištiktas negalios, studijos universitete gali būti per sunkios, bet tai mitas.
Teko sutikti ne vieną neįgalų moksleivį, kuris, baigęs mokyklą puikiais pažymiais, stodamas į universitetą nuoširdžiai
nustebdavo, kad jam priklauso ir finansinė parama.
– Kuo naudinga neįgaliųjų integracija aukštųjų mokyklų bendruomenėms?
– Kartais negalia tikrai be reikalo sureikšminama. Jei žmogų palyginsime su nešlifuotu deimantu, negalią matyčiau tik
kaip vieną jo briaunų. Negalia, jei ji matoma, pirmiausia krinta į akis ir dėl to kyla tam tikrų baimių. Jų kyla tiek patiems
neįgaliesiems, tiek sveikiesiems, o šių baimių priežastis – egzistuojantys nepagrįsti stereotipai.
Dažnai ir patys neįgalieji susikuria negatyvių stereotipų, pavyzdžiui, kad dėl negalios nebus priimti į darbą ar dėl to bus
sunkiau studijuoti.
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Ne ką mažiau įvairių stereotipų apie neįgaliuosius turi ir sveikieji. Kai neįgalūs žmonės įsilieja į bendruomenę, užsimezga
bendravimas, šios baimės pamažu išnyksta ir suvokiama, kad skirtumų nėra tiek daug, kiek jų norima matyti.
– Ar galėtumėte prisiminti įkvepiantį sėkmingų studijų pavyzdį?
– Vienas unikaliausių pavyzdžių, mano nuomone, yra mergina, kuriai nustatytas nulinis darbingumo lygis. Šiai merginai
pirmajai Lietuvoje pritaikyta plaučių ventiliacijos procedūra namuose. Ji sėkmingai studijavo literatūrą, baigė bakalauro
ir magistro studijas, puikiai rašo ir išleido net tris knygas.
Būtina pabrėžti, kad pati ji net negali vartyti knygos puslapių, būtina kitų žmonių pagalba. Negalia jai nesutrukdė baigti
studijų ir išleisti knygų.
• Švietimo mainų paramos fondas kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina projektą „EHEA (Europos aukštojo
mokslo erdvė) studentams”, kurio pagrindinis tikslas – į studentą orientuotas požiūris, leisiantis mažinti atskirtį tarp
politiniuose dokumentuose numatytų ir realiai institucijose įgyvendinamų veiklų.
• Pagrindinės projekto potemės: tarptautiškumo dimensija ir studijų programų užsienio kalbomis kokybė, pripažinimas
ir kokybė, socialinė dimensija, valdymas aukštajame moksle.

ES aukštojo mokslo politikos socialinė dimensija
Aukštojo mokslo svarba visuomenei siejama ne tik su ekonominės, bet ir su socialinės gerovės siekiu. Todėl studentų
iniciatyva, kuriant bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę, socialiniai aukštojo mokslo politikos klausimai buvo įtraukti
į ES politinę darbotvarkę.
Ši aukštojo mokslo politikos kryptis buvo pavadinta socialine aukštojo mokslo dimensija. Bolonijos proceso dokumentuose
deklaruojama, kad stojančiųjų, studijuojančiųjų bei baigiančiųjų studijas įvairovė turėtų atspindėti visuomenės socialinių
grupių įvairovę.
Socialinės aukštojo mokslo dimensijos tikslas – asmenims, siekiantiems aukštojo mokslo, užtikrinti socialines ekonomines
sąlygas, t.y., užtikrinti, kad asmenys be kliūčių, susijusių su jų ekonomine ar socialine padėtimi ar kitomis priežastimis,
galėtų įstoti, studijuoti, laiku užbaigti studijas ir efektyviai pasinaudoti aukštojo mokslo rezultatais.
Šis tikslas susijęs su aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimu socialinėms visuomenės grupėms, kurioms aukštajame
moksle šiuo metu nepakankamai atstovaujama.
Šios grupės, nelygu konkrečios šalies politinis, ekonominis, kultūrinis kontekstas, gali būti išskiriamos pagal įvairius
požymius ar bruožus: lytį, amžių, specialiuosius poreikius, susijusius su negalia, religinius įsitikinimus, etninę kilmę, tėvų
išsilavinimą, finansinius pajėgumus. Taip pat išskiriamos dirbančių studentų, studentų, auginančių vaikus, studentų iš
mažiau ekonomiškai išsivysčiusių regionų, tautinių mažumų, migrantų, pabėgėlių, politinio prieglobsčio prašančiųjų ir
panašios grupės.
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Tarptautinės ekspertų grupės rekomendacijos
• Švietimo ir mokslo ministerijos kvietimu tarptautinė ekspertų grupė, 2014 m. atlikusi socialinės dimensijos raiškos
Lietuvos aukštajame moksle analizę, pirmiausia rekomendavo organizuoti nacionalinę diskusiją dėl socialinės dimensijos
sampratos praplėtimo ir apsibrėžti šiuo metu aukštajame moksle nepakankamai atstovaujamas socialines visuomenės
grupes ir sujungus politikų, aukštųjų mokyklų, studentų ir kitų suinteresuotųjų pajėgas, parengti ir įgyvendinti nuoseklią
nacionalinę socialinės dimensijos aukštajame moksle įgyvendinimo strategiją.
• Socialinę ir akademinę paramą bei kitas paslaugas teikti atsižvelgiant į studentų įvairovę, numatyti alternatyvius
patekimo į aukštąjį mokslą būdus (įskaitant neformalaus mokymo(-si) rezultatų pripažinimą), lanksčių studijų sekų
įtvirtinimą ir kt.

Sulaukia finansinės paramos
Lietuvoje aukštojo mokslo socialinės dimensijos samprata pirmiausia siejama su finansine parama šioms socialinėms
grupėms: neįgaliems studentams (turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį), studentams iš nepasiturinčių šeimų bei našlaičiams. 2010–2014 m. rudens ir pavasario semestrais socialinės stipendijos (114 eurų per mėnesį) buvo
paskirtos 68 731 studentui, iš viso – 47 758 000 eurų (Valstybinis studijų fondas, 2015 m.).
Tarp minėtų grupių išskirtinės finansinės paramos sąlygos sudarytos neįgaliems studentams. 2012–2014 m. aukštosiose
mokyklose studijuojantiems 1 479 neįgaliesiems papildomai skirtos tikslinės išmokos (152 eurai per mėnesį, iš viso –
3 484 756 eurai) jų specialiesiems studijų poreikiams tenkinti (klausos negalią turintys studentai turi galimybę pirkti
konspektuotojų, gestų kalbos vertėjų ar kitas paslaugas ir prekes, kurios palengvina studijų procesą) (Valstybinio studijų
fondo 5,8 mln. eurų vertės projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“).
Nuo 2011 iki 2014 m. 192 neįgalūs studentai atleisti nuo valstybės remiamų paskolų (studijų kainai ir gyvenimo išlaidoms
padengti) grąžinimo (232 275 eurai) (Valstybinis studijų fondas, 2015 m.).
Nuo 2009 iki 2014 m. 74 632 eurai iš Mokymosi visą gyvenimą programos lėšų skirti 33 „Erasmus“ mobilumo programos dalyviams, vykusiems į studijas, praktiką, specialiesiems poreikiams tenkinti (fizioterapijai, masažams ir kitoms
medicininėms procedūroms, vizitams pas gydytojus, lydinčių asmenų pragyvenimo išlaidoms, gestų kalbos vertėjams,
kambarių, pritaikytų asmenims, turintiems judėjimo negalią, nuomai) (Švietimo mainų paramos fondas, 2015 m.).
Svari finansinė parama darė įtaką sparčiam studentų skaičiaus didėjimui – nuo 2004 m. iki 2013 m. neįgalių studentų
skaičius aukštosiose mokyklose padidėjo tris kartus – nuo 328 iki 979. 2012 m. daugiausia studentų, turinčių specialiųjų poreikių, studijavo Vytauto Didžiojo universitete (VDU) – 138, Vilniaus universitete – 91, Šiaulių universitete – 63,
Lietuvos edukologijos universitete – 54 bei Mykolo Romerio universitete – 53.
Šiuose penkiuose universitetuose kartu studijavo beveik pusė visų studentų, turinčių specialiųjų poreikių, tačiau tik
VDU teigė turintis judėjimo negalią turintiems studentams visiškai pritaikytas auditorijas bei administracijos patalpas.
Kiti trys universitetai studentams, turintiems judėjimo negalią, yra atviri tik iš dalies (Lietuvos studentų sąjungos tyrimas
„Neįgalieji aukštajame moksle“, 2012 m.).
2014 m. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atliktame tyrime dalyvavę neįgalūs studentai pirmiausia kaip
svarią pagalbą studijuoti įvardijo finansinės paramos gavimą, taip pat jie teigė, kad galimybė siekti aukštojo mokslo
žinių kelia jų savivertę, suteikia pasitikėjimo savo jėgomis. Kita vertus, tyrimas parodė, kad negalią turintys asmenys
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pasinaudojo ne visa finansine parama, teikiama neįgaliam studentui, vien dėl to, jog tokios informacijos neturėjo arba
ją gavo pavėluotai.
Neįgalūs studentai turi tiek teigiamos, tiek ir neigiamos patirties bendraujant su kitais studentais, dėstytojais, aukštųjų
mokyklų administracijos darbuotojais. Pasak jų, nesusipratimų kyla dėl neįsiklausymo, nežinojimo, kaip bendrauti
ir bendradarbiauti su neįgaliais žmonėmis.
Tikimasi, kad šias studentų įvardytas problemas padės spręsti mokymai, skirti aukštųjų mokyklų darbuotojų socialinei
ir profesinei kompetencijai ugdyti. Mokymų dalyviams suteikiama žinių apie negalios rūšis ir jų nu- lemtus specialiuosius
poreikius, jie supažindinami su aplinkos, ugdymo proceso bei pasiekimų vertinimo ir pritaikymo galimybėmis studentams,
turintiems specialiųjų poreikių.
Tikimasi, kad mokymus baigę specialistai taps savotiškais ambasadoriais savo aukštosiose mokyklose, padėsiančiais
keisti akademinės bendruomenės požiūrį į studijuojančius neįgalius žmones ir kurti palankią socialinę bei fizinę aplinką,
atitinkančią šių studentų poreikius ir galimybes.
Inga Milišiūnaitė
Indrė Vainalavičiūtė
Šis straipsnis remiamas Europos Sąjungos ir finansuojamas „Erasmus+“ programos lėšomis

29

Straipsnis.
Ankstesnio mokymosi pripažinimas
Straipsniai publikuoti 2015 m. spalio mėn. portale www.15min.lt.

Aktualu siekiantiems diplomo: kaip aukštajame
moksle panaudoti žinias ir darbe sukauptą
patirtį?
Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo ir pripažinimo paslaugą kol kas galime vadinti naujove
Lietuvos aukštajame moksle. Tačiau ši daugelyje Europos šalių populiari aukštųjų mokyklų paslauga yra labai patraukli
nestandartiniam studentui – tam, kuris tam tikrų žinių ir gebėjimų įgijo darbinėje veikloje, nemokamame ar savanoriškame
darbe, per stažuotes, kursus, seminarus, projektus ir kt., mokydamasis savarankiškai arba laisvu laiku. Būtina žinoti, kad
į neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimą ir pripažinimą studijų rezultatais gali pretenduoti
asmenys, turintys ne žemesnį išsilavinimą nei vidurinis. Paprastai tai būna dirbantys žmonės, tačiau neturintys aukštojo
išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba, įgiję aukštąjį išsilavinimą, tačiau dirbantys ne pagal turimą kvalifikaciją, ketinantys
tęsti anksčiau nutrauktas kolegines arba universitetines studijas.
Apie darbo patirties panaudojimą aukštojo mokslo studijose kalbėjomės su Lina Danilevičiene, Kauno nakvynės namų
vyriausiąja socialine darbuotoja, ir Birute Drungiliene, Vilniuje įkurtos UAB „Profarma“ administratore.
Kas paskatino siekti aukštojo mokslo diplomo?
Birutė: „Baigusi studijas Vilniaus lengvosios pramonės technikume, po kurio laiko pajutau, kad norėtųsi darbo, susijusio
su įmonių ir įstaigų administravimu. Todėl, baigusi administravimo kursus, įsidarbinau statybos įmonėje ir joje išdirbau
10 metų. Apie tolesnes studijas minčių buvo, tačiau jas užgožė šeimyniniai rūpesčiai. Tačiau vieną 2008 m. dieną įmonėje
apsilankė Mykolo Romerio universiteto (MRU) dėstytojų grupė ir papasakojo apie galimybę studijuoti šiame universitete,
prieš tai įvertinus neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas žinias ir gebėjimus ir pripažinus juos studijų rezultatais. MRU
vyko pažintiniai kursai, per kuriuos susipažinome su vadybos, strateginio valdymo pagrindais.“
Lina: „2002-aisiais baigiau Socialinio darbo studijų programą dabartinėje Kauno kolegijoje, tačiau mano diplomas dar
buvo ne koleginių, bet aukštesniųjų studijų. Vėliau įstojau ir sėkmingai baigiau VDU sociologijos bakalauro studijas.
Dirbau Kauno nakvynės namuose socialine darbuotoja, darbas patiko, jaučiausi jam gerai pasirengusi. Tačiau atsiradus
reikalavimui, kad socialiniai darbuotojai turi turėti aukštąjį išsilavinimą, gerokai sunerimau, jog galiu netekti darbo, todėl ėmiau ieškoti galimybių įgyti šios srities aukštojo mokslo diplomą per trumpą laiką. Susisiekiau su Kauno kolegijos
Medicinos fakulteto Socialinio darbo katedra, kur mane maloniai informavo apie išlyginamąsias studijas ir paaiškino,
kad gali būti įskaityti ne tik mano ankstesnių formaliųjų studijų rezultatai, bet ir žinios bei gebėjimai, įgyti neformaliuoju
būdu ir darbinėje veikloje. Tad ilgai nelaukusi vėl grįžau į Kauno kolegiją.“
Papasakokite apie ankstesnio mokymosi ir praktinės veiklos įskaitymo procedūrą.
Birutė: „Kartu su mane konsultavusiais MRU darbuotojais išanalizavau Viešojo administravimo studijų programos planą.
Parengiau savo darbo patirties įrodymų aplanką su išplėstiniu gyvenimo aprašymu, tuometį išsilavinimą pagrindžiančiais dokumentais, asmeninių gebėjimų ir kompetencijų aprašu, pageidaujamų įskaityti studijų dalykų žinių ir įgūdžių
bei savaiminio mokymosi įrodymais. Pageidavau įvertinti mano žinias ir gebėjimus iš penkių dalykų. Išanalizavę mano
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dokumentus, vertinimo komisijos nariai atsiuntė papildomų klausimų ir pakvietė atlikti Tarpasmeninių konfliktų valdymo
studijų dalyko testus žodžiu ir raštu. Turėjau parengti savarankišką darbą ir jį apginti. Įvertinimas buvo teigiamas. Pripažino
mano žinias ir gebėjimus iš keturių studijų dalykų, tad tapau MRU bakalauro ištęstinių studijų studente. Studijavau, kaip
ir visi, penkerius metus, tačiau dėl įskaitytų studijų dalykų kai kurių semestrų studijos man buvo ne tokios intensyvios.
2015 m. sėkmingai apgyniau viešojo administravimo bakalauro baigiamąjį darbą ir gavau aukštojo mokslo diplomą.“
Lina: „Aukštesniojo mokslo ir studijų VDU rezultatus man įskaitė, sulyginę tuometę Kauno kolegijos Socialinio darbo
studijų programą su mano studijuotomis. O savo darbinę patirtį pristačiau aplanku, kuriame šalia gyvenimo aprašymo
pateikiau neformaliojo mokymosi pažymėjimus, gautus lankant įvairius kvalifikacijos kėlimo renginius. Jų buvau sukaupusi
nemažai. Kai vertinimo komisija išanalizavo mano pateiktus dokumentus (pageidaujamų įskaityti studijų dalykų žinių
ir įgūdžių įrodymus), paaiškėjo, kad iki baigiamojo darbo man reikės studijuoti tris dalykus. Per pokalbį gavau nemažai
profesinio pobūdžio klausimų, buvo atsižvelgta ir į mano motyvaciją. Vertinimo komisijos sprendimas buvo palankus,
ir mane priėmė į Socialinio darbo studijų programos ištęstines studijas. Jos truko apie metus, aš sėkmingai įvykdžiau
individualų studijų planą, apgyniau baigiamąjį darbą ir gavau aukštojo mokslo diplomą.“
Apibūdinkite savo aukštojo mokslo studijas.
Birutė: „Man tai buvo atgaiva. Studijų metais netikėtai praradau darbą, todėl, ieškodama kitos darbo vietos, visa galva
pasinėriau į mokslus. Bendravimas su dėstytojais ir kurso draugais mane gelbėjo nuo negatyvių minčių. Skaičiau gerokai
daugiau, nei reikalavo dėstytojai. Jausdama jų moralinę paramą ir geranoriškumą konsultuoti, stengiausi visas užduotis
atlikti labai gerai. Esu labai dėkinga savo dėstytojams – niekada nebūčiau patikėjusi, kad mokslo žmonės gali skirti
tiek dėmesio studentui, patys būdami labai užimti. Studijų laikotarpis šviesiai nuspalvino mano gyvenimą – visiems to
linkėčiau. O aukštojo mokslo diplomas atvėrė duris į naują darbo vietą, kurioje gerai jaučiuosi.“
Lina: „Šios studijos gerokai skyrėsi nuo ankstesniųjų, nes turėjau daug dirbti savarankiškai. Tačiau man labai padėjo
dėstytojai individualiomis konsultacijomis ir palaikymu. Daug gerų žodžių galiu pasakyti apie Kauno kolegijos Socialinio
darbo katedros dėstytojus. Studijuoti buvo labai įdomu, nes, turėdama nemažą praktinę patirtį, galėjau ne tik įgyti naujų
žinių, bet ir perduoti savo darbinėje veikloje patirtas situacijas. Iki šiol prisimenu diskusijas su dėstytojais ir bendramoksliais. Kai kuriose pratybose dirbdavome kartu su nuolatinių studijų studentais, kurių dauguma studijavo socialinį darbą
iškart baigę bendrojo lavinimo mokyklą. Manau, kad mano ir kitų praktinę patirtį turėjusių bendramokslių pasakojimai
ir komentarai jiems buvo įdomūs ir naudingi. Socialinio darbo profesinio bakalauro diplomą gavau 2012-aisiais, tačiau
su katedros darbuotojais ir toliau bendrauju – esu Socialinio darbo studijų programos komiteto narė.“
Kokia Jūsų nuomonė apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo bei pripažinimo
studijų rezultatais galimybę aukštajame moksle?
Birutė: „Labai gerai, kad aukštosios mokyklos teikia tokią paslaugą, nes kai kurie žmonės, ypač vyresnio amžiaus, galvoja,
kad mokytis aukštojoje mokykloje nepajėgs dėl įtempto studijų grafiko arba kad nesugebės suderinti darbo su studijomis. Retai kas žino apie tokią galimybę kaip darbinės patirties prilyginimas studijų kreditams. Taip sumažėja studijų
intensyvumas arba sutrumpėja studijavimo laikotarpis. Džiaugiuosi, kad mane laiku apie tai informavo ir paskatino.“
Lina: „Aš labai palaikau šią aukštosios mokyklos paslaugą. Dėl šios galimybės aš nepraradau darbo ir galėjau pasilikti Kauno
nakvynės namuose kaip socialinė darbuotoja. Šiuo metu esu vyriausioji socialinė darbuotoja, sėkmingai gavusi penkerių
metų atestaciją. Mano darbo rezultatai 2014 m. buvo aukštai įvertinti – iš Kauno mero rankų gavau „Gerumo kristalą“.“
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Ko palinkėtumėte žmonėms, kurie, sukaupę darbo patirties, dar nedrįsta praverti aukštosios mokyklos durų?
Birutė: „Man atrodo, kad vyresnio amžiaus studentas Lietuvos aukštosiose mokyklose nebe naujiena. Vertėtų imti pavyzdį
iš sėkmingai baigusių studijas arba tebestudijuojančių ir prisijungti prie jų. Tuo labiau, kad studijos dabar visiškai kitokios –
studentams sudaromos lanksčios galimybės mokytis; daug mokymosi medžiagos pateikta virtualiojoje erdvėje. Reikia
nusiteikti daug ir savarankiškai mokytis, o ir dėstytojai niekada neatsisako konsultuoti. Taigi tereikia valios ir atsakomybės.“
Lina: „Linkėčiau nugalėti neryžtingumą. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad studijos Kauno kolegijoje buvo ne tik naudingos tolesnėje profesinėje karjeroje, bet ir suteikė daug savirealizacijos džiaugsmo. Naudinga ir tai, kad studijuodama
praplėčiau profesinius kontaktus – sutikau įvairių žmonių – jie praturtino mano gyvenimą. Beje, žinokite ir tai, kad, jei
pavyksta suderinti su darboviete, verta pasinaudoti kolegijos teikiamomis dalinių studijų užsienyje galimybėmis. Bet kam,
kas šiandien dar abejoja ar nesiryžta, galiu pasakyti – taip, tai yra iššūkis sau, bet vėliau jūs tikrai nesigailėsite.“
Ką norėtumėte patarti aukštųjų mokyklų, kuriose studijavote, akademiniam personalui, vykdančiam neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais procedūrą?
Birutė: „Manau, kad atsakingi darbuotojai ir dėstytojai turi pakankamai patirties ir nuolat šią procedūrą tobulina. Jei visiškai
atvirai, tai pretendentams kartais sunku užpildyti dokumentų aplanką. Konsultantų pagalba labai praverstų.“
Lina: „Įvairiais būdais ir intensyviau viešinti informaciją apie Kauno kolegijoje teikiamą neformaliuoju ir savaiminiu būdu
įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais paslaugą. Esu tikra, kad daug žmonių pasinaudotų šia
galimybe, jei apie tai žinotų.“
Jei ketinate arba jau nusprendėte studijuoti aukštojoje mokykloje, rekomenduojame pasinaudoti savo ankstesnių formaliųjų studijų aukštosiose mokyklose ir neformaliojo mokymosi rezultatais. Lietuvos aukštosios mokyklos, vadovaudamosi
jau minėtame Europos aukštojo mokslo erdvės (EHEA) ministrų susitikime patvirtintais Europos aukštojo mokslo erdvės
kokybės užtikrinimo standartais ir gairėmis bei naujuoju ECTS vadovu, sudaro tam sąlygas. Tenka paminėti, kad ankstesnio
mokymosi pasiekimų įskaitymo koncepcija plėtojama toliau, atsiranda naujų galimybių ir iššūkių, todėl ir nacionalinis
Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentas, reglamentuojantis neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių ir gebėjimų
vertinimą ir pripažinimą, turi būti peržiūrėtas ir atnaujintas.
Tekstą parengė Lietuvos nacionalinių ekspertų aukštajam mokslui grupė:
Raimonda Markevičienė – Vilniaus universitetas, tarptautinių ryšių skyriaus vedėja;
Nora Skaburskienė – Studijų kokybės vertinimo centras, direktorė;
Algimantas Tamelis – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos fakulteto dekanas;
Nijolė Zinkevičienė – Kauno Kolegija, direktorės pavaduotoja.
Europos aukštojo mokslo erdvė studentams (EHEA) – vidinė kokybė ir pripažinimas, valdymas ir vadyba, studijų
programų tarptautiškumo didinimas ir socialinė dimensija. Veikla remiama ir finansuojama Europos Komisijos.
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Aktualu studijuojantiems:
kaip veikia studijų įskaitymo sistema?
Apie Lietuvos aukštąjį mokslą šiomis dienomis daug rašoma ir diskutuojama. Natūralu, kad diskusijų objektas dažniausiai
būna viena ar kita mūsų aukštojo mokslo problema. Publikacijų apie teigiamus poslinkius šioje srityje yra ne tiek daug.
Tad šis rašinys apie tai, kokią teigiamą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui padarė Bolonijos procesas ir per jį atsiradusi
Europos aukštojo mokslo erdvė. Panagrinėsime vieną aspektą – ankstesnio mokymosi rezultatų pripažinimą.
Kaip tai atrodo praktiškai?
ANKSTESNIO MOKYMOSI REZULTATŲ PRIPAŽINIMO GALIMYBĖ AUKŠTAJAME MOKSLE
Pastarųjų metų Lietuvos patirtis rodo, kad dauguma žmonių išsilavinimą supranta kaip konkrečios profesijos įgijimą
(tai rodo medicinos, teisės ir kitų panašių studijų programų populiarumas), tad labai baiminamasi, kad netikslus pirmas
studijų pasirinkimas gali užkirsti tolesnį profesinį kelią. Kažkaip pamirštama, kad aukštasis mokslas visų pirma yra skirtas
įgyti išsilavinimą, o konkrečios profesijos gali būti išmokstama ir vėliau. Reikia pabrėžti, kad ši problema yra glaudžiai
susijusi ir su šiuolaikinės darbo rinkos ypatumais, išskirtiniu dinamizmu ir nuolatiniu kitimu. Taigi, suprojektuoti savo
gyvenimą ir iškart pasirinkti studijų programą ir profesiją yra labai sunku, nes bėgant laikui viskas gali keistis. Studijų
įskaitymo mechanizmas ir yra skirtas padėti šioje situacijoje. Jis suteikia galimybę panaudoti visą įgytą patirtį ir žinias.
Joks anksčiau įgytas išsilavinimas nedingsta ir gali būti įtrauktas į kitą tobulėjimo kryptį. Taigi, bet koks pradinis pasirinkimas nėra blogas ar nenaudingas.
Jei nusprendėte keisti profesiją arba norite įgyti naujų žinių ir gebėjimų, pravartu žinoti, kad pagal reglamentuojančius
Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos dokumentus asmenys, baigę, studijavę arba studijuojantys Lietuvos ar užsienio
valstybių aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintys tęsti studijas pagal tas pačias arba
kitas kolegines ir universitetines pirmosios, antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas Lietuvos aukštosiose
mokyklose, gali kreiptis į savo aukštosios mokyklos vadovybę su prašymu įskaityti jo ankstesnių studijų rezultatus.
Aukštosios mokyklos vadovaujasi minėtais ŠMM dokumentais, tačiau kiekviena turi detalizuotą studijų rezultatų įskaitymo tvarką. Todėl, prieš stojant į aukštąją mokyklą arba įstojus, verta pasidomėti šia tvarka ir ja pasinaudoti. Dauguma
aukštųjų mokyklų savo tinklalapiuose pateikia informaciją apie ankstesnio formaliojo mokymosi rezultatų įskaitymo
tvarką. Jei internete tokios informacijos nerasite, pasidomėkite pačioje aukštojo mokslo institucijoje.
Būtina žinoti, kad net jei studijuotoji anksčiau ir studijuojamoji dabar aukštojo mokslo programos yra labai artimos
(t. y., priklauso tai pačiai studijų sričiai, krypčių grupei ir krypčiai), universitetas arba kolegija gali paprašyti anksčiau studijuotos programos dalykų aprašų, kuriuos aukštosios mokyklos privalo išduoti. Sulyginę studijuojamosios ir studijuotosios
programų dalykų aprašus, aukštosios mokyklos ekspertai nuspręs, įskaityti dalyką ar ne. Studento laisvai pasirenkami
dalykai įskaitomi be apribojimų. Net jei jums įskaitė daugumą studijų programos, baigiamąjį darbą teks rengti – kitoje
aukštojoje mokykloje parengtas ir apgintas baigiamasis darbas negali būti įskaitytas.
Nemažai studentų vyksta į užsienio aukštąsias mokyklas dalinėms studijoms – jos suteikia neįkainojamos įvairiapusės
patirties. Studijų pažymėjimas su teigiamais užsienio aukštojoje mokykloje išklausytų dalykų įvertinimais yra tas dokumentas, pagal kurį dalinės studijos užsienyje jums įskaitomos Lietuvos aukštojoje mokykloje. Jei užsienyje surinkote
daugiau kreditų nei jūsų bendramoksliai Lietuvoje per tą patį laiką, papildomai įgyti kreditai bus įtraukti į diplomo priedėlį. Jei dalykas buvo studijuotas kitoje Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje ir įskaitytas, tai taip pat bus įrašyta
į diplomo priedėlį.
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Galėjo atsitikti ir taip, kad užsienio aukštojoje mokykloje baigėte visą studijų programą ir ji jums suteikė atitinkamą laipsnį
ar kvalifikaciją. Jei vėliau ketinate tęsti studijas aukštesnės pakopos studijų programoje Lietuvos aukštojoje mokykloje,
jums reikės anksčiau įgytos kvalifikacijos akademinio pripažinimo. Akademinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės
nustatymą, t. y., ar kvalifikacija iš esmės tenkina atitinkamai kvalifikacijai Lietuvoje keliamus reikalavimus akademine
prasme. Užsienio kvalifikacijos akademinė vertė nustatoma palyginant ją su panašiausia Lietuvoje teikiama kvalifikacija
pagal šiuos kriterijus: 1) apimtis (trukmė); 2) mokymosi (studijų) kokybė; 3) mokymosi (studijų) rezultatai.
Aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (www.skvc.lt). Tad prieš
paduodant dokumentus tolesnėms studijoms Lietuvoje būtina gauti šio centro įvertinimą. Taip pat verta žinoti, kad
nuo šių metų kai kurios Lietuvos aukštosios mokyklos įgijo teisę atlikti užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimą tiems
asmenims, kurie ketina studijuoti toje aukštojoje mokykloje. Vieni pirmųjų tokią teisę įgijo Vilniaus Gedimino technikos
universitetas ir Vilniaus universitetas.
Verta paminėti, kad įgyvendinant europinius projektus daug aukštųjų mokyklų dėstytojų įgijo žinių ir ekspertinės patirties
ir gali atlikti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo procedūras. Dauguma aukštųjų mokyklų
teikia šią paslaugą ir informaciją apie tai skelbia savo interneto puslapiuose, tačiau, jei tos informacijos nepakanka arba
ji nėra aiški, jus asmeniškai pakonsultuos atsakingi darbuotojai.
Tekstą parengė Lietuvos nacionalinių ekspertų aukštajam mokslui grupė:
Raimonda Markevičienė – Vilniaus universitetas, tarptautinių ryšių skyriaus vedėja;
Nora Skaburskienė – Studijų kokybės vertinimo centras, direktorė;
Algimantas Tamelis – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos fakulteto dekanas;
Nijolė Zinkevičienė – Kauno Kolegija, direktorės pavaduotoja.
Europos aukštojo mokslo erdvė studentams (EHEA) – vidinė kokybė ir pripažinimas, valdymas ir vadyba, studijų
programų tarptautiškumo didinimas ir socialinė dimensija. Veikla remiama ir finansuojama Europos Komisijos.
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Šiemet sueina jau septyniolika metų nuo Bolonijos susitarimo, pradėjusio vieną garsiausių pasaulyje aukštojo mokslo
projektų. 1999 metais 29 Europos valstybės susitarė dėl vieningos Europos aukštojo mokslo erdvės sukūrimo, siekdamos
padidinti Europos aukštojo mokslo patrauklumą, kokybę, paskatinti Europos vertybių sklaidą bei studentų ir dėstytojų
judumą. Šiandien šis projektas laikomas Europos pasididžiavimu ir vadinamas vienu sėkmingiausių pasaulyje švietimo
megaprojektu. 2012 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose pasirodė Paul Gaston knyga „Bolonijos iššūkis“, kuriame buvo
galima aptikti tokią antraštę: „Ko Jungtinių Valstijų aukštasis mokslas turi pasimokyti iš Europos ir kodėl yra svarbu,
kad mes iš jos pasimokytume“. Akivaizdu – projektas pasiteisino. Iki tol patraukliausia aukštojo mokslo šalimi laikytos
Jungtinės Amerikos Valstijos sunerimo, o Europos valstybės įsitvirtino ir toliau darosi vis patrauklesnės trečiųjų šalių ir
pačių JAV studentams, renkantis studijas užsienyje. Ar Lietuva, kuri taip pat buvo tarp Bolonijos proceso signatarių, taip
pat pasinaudojo šiais laimėjimais? Apie tai kalbamės su Bolonijos proceso koordinavimo struktūrų ekspertais Raimonda
Markevičiene (Vilniaus universitetas) ir Giedriumi Viliūnu (Mykolo Romerio universitetas).
Atsiliepdamas į diskusijas dėl šiandieninio Lietuvos aukštojo mokslo kokybės G.Viliūnas pozityviai vertina dabartinę
situaciją: „Šiandien Lietuvos aukštąjį mokslą tiek Europos, tiek pasaulio mastu drąsiai galime vadinti vidutinišku ir tai
yra gerai. Kad prilygtume geriausiems pasaulio universitetams, be abejo, dar daug ko trūksta, tačiau reitinguojant visus
4000 Europos universitetų, Lietuvos aukštojo mokslo institucijos neabejotinai įsitaisytų tarp pirmųjų 500, o pasaulio
mastu iš beveik 20 000 aukštųjų mokyklų atsidurtų tarp pirmo-antro geriausiųjų tūkstančio.

TARPTAUTIŠKUMAS – SKAMBUTIS PASITEMPTI
Bolonijos proceso sėkmės paslaptis ir kartu tikslas – tarptautiškumas. Tai daugialypis reiškinys, apimantis ir aukštojo
mokslo organizavimą, ir studijų turinio aspektus.
„Kas yra tarptautiškumas aukštajame moksle šiandien? Tarptautiškumas pasireiškia keliomis dimensijomis, viena jų –
virtuali. Prieš mėnesį vykusioje Nyderlandų pirmininkavimo ES tarybai konferencijoje Amsterdame vienas olandų dėstytojas
pasidalino savo patirtimi, kuri prieš 10 metų būtų atrodžiusi neįtikėtina. Internetinėje erdvėje jis paskelbė tarptautinio
terorizmo studijų dalyką, kurį per pusmetį studijavo 15 000 studentų. Tiek studentų apmokyti įprastu būdu gali nepavykti net per visą gyvenimą, tačiau technologijų ir tarptautinio švietimo dėka tai tampa realybe“, – pabrėžia G.Viliūnas.
Pasak R. Markevičienės, aukštojo mokslo tarptautiškumas daro įtaką ne tik studentų tobulėjimo procesui bei dėstytojų
ir studentų ryšiui, bet ir apskritai keičia visos visuomenės mąstyseną. Tiesa, anot jos, Lietuvoje tarptautiniai studentai
vis dar nėra pakankamai integruojami.
„Nors ir turime nemažą skaičių tarptautinių studentų, vis dar nesame tarptautiški. Atvykęs jaunimas yra tarsi institucija
institucijoje – atskirti. Garsiosios studijų mainų programos „Erasmus +” svarbiausias tikslas yra pakeisti visą vidinę aukštojo mokslo institucijos mąstyseną. Tam itin svarbūs trumpalaikiai mainai. Ne veltui finansavimas duodamas ne pilnoms
studijoms. Studentams viešint ribotą laiką, jie neturi galimybės perimti visų papročių bei išmokti vietos kalbos, taigi šalis
siekdama efektyvios komunikacijos yra priversta keistis ir tobulėti – tobulinti infrastruktūrą, paslaugas ir pritaikyti jas
viso pasaulio piliečiams.“
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G. Viliūnas ir R. Markevičienė vienbalsiai teigia, jog studentų tarptautiškumas vertinama savybė ir darbo rinkoje. Tarptautinė
studijų patirtis yra daugiau nei kokybiškos žinios ar tam tikros srities įgūdžiai – tai gebėjimas komunikuoti su daugiakultūre
aplinka, savarankiškumas, suvokimas, jog daugelyje situacijų yra daugiau nei viena tiesa ar vienas sprendimo būdas, tai
holistinis ir tolerantiškas mąstymas, kuris ypač vertinamas tarptautinėse ir jau pradedamas vertinti vietinėse įmonėse.

AR LIETUVA IŠNAUDOJA „PROTŲ IMPORTĄ“?
Aukštojo mokslo industrija – svarbi naujųjų laikų ekonomikos šaka. Australija – viena iš šalių, kurioje aukštasis mokslas
jau yra viena iš trijų pagrindinių nacionalinės ekonomikos sričių. Pagal kuriamą bendrojo vidaus produkto dalį ji lenkia
net daugelį sunkiosios pramonės ir aukštųjų technologijų sričių. Taip pat aukštasis mokslas vertinamas ir Jungtinėje Karalystėje. Aukštojo mokslo industrija jau sėkmingai formuojama ir mūsų kaimyninėje Estijoje. Tačiau Lietuvoje aukštasis
mokslas vis dar tebėra traktuojamas tradiciškai – kaip nacionalinių išlaidų, o ne pajamų sritis. Jo visapusiška įtaka šalies
ekonomikos augimui tebėra nematoma ir neišnaudojama. Lietuva yra vienintelė šalis Europoje, kuri savo strateginiuose
dokumentuose yra numačiusi mažinti universitetinio aukštojo mokslo prieinamumą.
Vienas pagrindinių Lietuvos aukštojo mokslo sektoriaus bruožų, lyginant su kitomis šalimis, šiandien tebėra studentų eksportas. Įsigilinę į tarptautinę statistiką suprantame, jog šis terminas tinka dar dviem trečdaliams pasaulio šalių, ypatingai
Rytų Europoje. Aukštojo mokslo populiarumas tarptautiniame kontekste tiesiogiai priklausomas nuo šalies žinomumo.
Natūralu, jog Lietuva, kurios pusę amžiaus nebuvo pasaulio valstybių žemėlapyje, nėra viena populiariausių, renkantis
stažuočių, praktikos, studentavimo šalį. Kad patrauktume kitų šalių studentus reikalingos tarptautiniu mastu žinomos,
aukštus mokslinių tyrimų rezultatus demonstruojančios mokslo institucijos, patrauklūs studentų miesteliai, taip pat ir
kryptinga aukštojo mokslo pasiekimų komunikacija. Vis dėlto pastebimi akivaizdūs pokyčiai. Pamažu Lietuva atsiranda
tarp užsienio studentų pasirinkimų – šiandien sulaukiame 1,5 tarptautinių mainų studentų daugiau nei išsiunčiame.
„Europai senstant, darbo jėgos importas tampa vis aktualesnis. Kovodami su artėjančia demografine krize, savo iniciatyva
galėtume importuoti ne bet kokią, o intelektualią darbo jėgą ir padedant aukštajam mokslui ją adaptuoti pagal mūsų šalies
poreikius. Geras universitetas ir jo tarptautiniai santykiai gali atgaivinti šalį. Didelėms kompanijoms mūsų šalyje trūksta
IT darbuotojų, reikalaujama jų paruošti daugiau, tik bėda ta, kad nebelabai yra, ką ruošti. Aukštojo mokslo potencialas
mūsų šalyje didžiulis. Mes galime prikviesti daugiau dėstytojų, mokslininkų bei studentų iš užsienio, tačiau tam Lietuvos
aukštąjį mokslą reikia tikslingai sustiprinti ir pritaikyti. Lietuvos aukštasis mokslas pajėgus parengti 1,5 kartų daugiau
studentų nei jų yra šiandien. Galėtume tai išnaudoti ir pritraukti tarptautinių studentų srautus“, – sako G. Viliūnas.
Strateginių pokyčių nacionaliniu bei instituciniu lygmeniu pasigenda ir R. Markevičienė.
„Pastebimas trūkumas Lietuvos aukštajame moksle – studijų programų dubliavimas. Turime programas lietuvių kalba,
kurias studijuoja lietuviai, dažnai tas pačias programas siūlome ir anglų kalba. Jos vadinamos komercinėmis ir jose kartu
gali mokytis ir lietuviai, ir užsieniečiai. Tai didina užsienio studentų atskirtį akademinėje bendruomenėje, aukštojoje
mokykloje, Be to, dubliuodami programas visai neracionaliai panaudojame savo išteklius. Nyderlanduose originalios
magistro studijos visiems be išimties studentams dėstomos tik viena kalba ir tai yra anglų“, – sako R. Markevičienė.
Lietuvos aukštasis mokslas neatsilieka, tačiau siekiant didesnės naudos valstybei ir visuomenei turėtų būti priimama
daugiau strateginių sprendimų ir, žinoma, jų laikomasi. Tolerantiškoje ir lanksčioje visuomenėje yra sudaromos patrauklios
sąlygos tiek kurtis didelio kalibro įmonėms, tačiau tokios pat sąlygos kuriamos ir aukštajam mokslui, kuris yra sėkmingos
ekonomikos pagrindas. Intelektą pritraukiančios šalys tokios, kaip Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė ar Olandija,
įgyja daugiau perspektyvų ir ateities garantijų. Šiose gretose turi atsirasti ir Lietuva.
Veikla remiama ir finansuojama Europos Komisijos.
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Straipsnis.
Netenkina studijų kokybė? Dalykai,
kuriuos gali pakeisti patys studentai
Straipsnis publikuotas 2016 m. vasario mėn. portale www.15min.lt.
Aukštojoje mokykloje siekiama kokybės, nes tokia yra jos paskirtis, tačiau dažnai viešoje erdvėje studentai
skundžiasi studijų kokybe. Pamirštama, kad studentai nėra tik pasyvūs studijų dalyviai, jie gali ir turėtų imtis
iniciatyvos gerinant studijų kokybę.
Studentas yra pilnateisis studijų proceso dalyvis, kuris turi pareigą mokytis, aktyviai įsitraukdamas į mokymosi procesą.
Tačiau studentas gali reikalauti kokybiško darbo iš kitų proceso dalyvių – dėstytojų, aukštosios mokyklos administracijos
darbuotojų.
Kiekvienas aukštojo mokslo dalyvis turi teisę į kokybiškas studijas, teisę dalyvauti vertinant studijų kokybę.
Kaip studentai gali įsitraukti į studijų kokybę?
Tai jie gali padaryti dalyvaudami kokybės užtikrinimo procesuose savo aukštosios mokyklos viduje arba kokybės vertinimo
agentūros organizuojamame išoriniame vertinime.
2012 m. Europos studentų asociacija atliko tyrimą QUEST, kuriame analizavo studentų motyvaciją dalyvauti kokybės
užtikrinime. Apie 90 proc. studentų nurodė, kad pirmiausiai taip jie tikisi prisidėti prie studijų sąlygų gerinimo, kiek daugiau
nei pusė sutiko su tuo, kad tai pagerins informacijos sklaidą, aukštosios mokyklos atskaitomybę.
Kuo sąmoningesnis studentas, tuo labiau jis supranta, kad studijos yra nuolatinis procesas. Ir kiekvienas iškeltas klausimas, padaryta pataisa veda į tobulėjimą, galintį lemti jo būsimų kolegų profesijos kokybę.
Lietuvoje organizuotuose vertinimuose dalyvavę studentai taip pat mano, kad įsitraukimas į išorinį vertinimą leis prisidėti prie Lietuvos aukštojo mokslo tobulinimo. Taip pat išoriniai vertinimai suteikia galimybę trumpam atitrūkti nuo
kasdieninės veiklos, iš arti pamatyti skirtingų aukštųjų mokyklų aktualijas. Taikliausias žodis, kuris apibūdintų studentų
norą dalyvauti išoriniame vertinime, yra „sąmoningumas“. Kuo sąmoningesnis studentas, tuo labiau jis supranta, kad
studijos yra nuolatinis procesas. Ir kiekvienas iškeltas klausimas, padaryta pataisa veda į tobulėjimą, galintį lemti jo
būsimų kolegų profesijos kokybę.
Institucijos viduje studentai gali atlikti šiuos vaidmenis:
• būti informacijos teikėju – pildyti klausimynus, dalyvauti diskusijose su fakulteto ar institucijos administracija,
taip pateikiant savo nuomonę apie įvairius studijų aspektus;
• būti patarėju – dalyvauti rengiant aukštosios mokyklos ar studijų programos savianalizę, perteikti studentų nuomonę;
• dalyvauti priimant sprendimus – įsitraukti į aukštosios mokyklos valdymo organus (Tarybą, Senatą), programų komitetus.
Studentų grįžtamasis ryšys – svarbus informacijos šaltinis aukštosios mokyklos administracijai priimant su studijų procesu ir turiniu susijusius sprendimus. Tačiau dažnai studentai yra abejingi siunčiamiems klausimynams ir atsakančiųjų
procentas yra nedidelis. Tai patvirtina ir 2015 m. vasarą Bolonijos ekspertų atliktas tyrimas, kuris parodė, kad visada
galimybe išsakyti savo nuomonę naudojasi 25 proc. studentų, 32 proc. – kartais, 24 proc. – pavieniais atvejais, o dar
16 proc. tokia galimybe nesinaudoja.
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Paklausti, kas skatintų aktyvesnį studentų įsitraukimą į studijų kokybės užtikrinimą, vienos aukštosios mokyklos studentai pažymėjo, jog reikalingas atviresnis dialogas tarp studentų ir administracijos, studentų ir dėstytojų. Studentai
mano, kad grįžtamojo ryšio nebuvimas, neinformavimas apie tai, kaip buvo atsižvelgta į išsakytas studentų pastabas,
mažina studentų motyvaciją dalyvauti studijų kokybės apklausose.
Studentai pastebėjo, jog prasmingo vaidmens suteikimas studijų komitetuose ar kitose darbo grupėse, didesnis įsiklausymas į studentų nuomonę, bendradarbiavimas, o ne formalus kvietimas studentus dalyvauti, nes to reikalauja įstatymas,
labai pagerintų studentų norą dalyvauti studijų kokybės užtikrinimo procesuose.
Kitas svarbus aspektas – įsitraukimas į savianalizės procesą. Aukštosios mokyklos nuolat analizuoja vykdomas studijų
programas bei visą institucijos vykdomą veiklą. Studentų dalyvavimas savianalizių grupėse padeda geriau atspindėti
besimokančiųjų požiūrį bei objektyviai pateikti informaciją.
Studentai gali įsitraukti ir į išorinį kokybės užtikrinimą Lietuvoje ar net užsienio šalyse.
Šiame procese taip pat galimi keli studentų vaidmenys:
• informacijos teikėjo – dalyvaujant susitikimuose su ekspertų grupėmis ir išsakant objektyvią nuomonę apie studijas,
paramą studentams;
• patarėjo – tiesiogiai įsitraukiant į vertinimo procesą ir dalyvaujant ekspertų grupės darbe vienu iš grupės narių;
• sprendimo priėmėjo – dalyvaujant Studijų kokybės vertinimo centre veikiančiose patariančiosiose komisijose:
Studijų vertinimo komisijoje, Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijoje.
Lietuvoje nuolat vertinamos visos vykdomos studijų programos bei visų aukštųjų mokyklų veikla. Šiems vertinimams
pasitelkiamos ekspertų grupės, kurių daugumą sudaro ekspertai iš užsienio. Privalomas kiekvienos vertintojų grupės
narys yra studentas. Ekspertais gali tapti tie studentai, kurie aktyviai dalyvauja studentiškoje veikloje savo institucijoje
ar Studentų sąjungoje, yra baigę Studijų kokybės vertinimo centro organizuotus mokymus.
Visos vertinimo išvados yra skelbiamos viešai Studijų kokybės vertinimo centro tinklapyje, kad bet kuris žmogus galėtų
pasiskaityti apie konkrečios studijų programos ar aukštosios mokyklos stipriąsias puses, trūkumus.
Ekspertų grupės susipažįsta su aukštųjų mokyklų parengtais savianalizės dokumentais, vyksta vizito į vertinamą instituciją
bei rengia vertinimo išvadas. Vertinimo išvadų pagrindu studijų programos ar aukštosios mokyklos yra akredituojamos.
Visos vertinimo išvados yra skelbiamos viešai Studijų kokybės vertinimo centro tinklapyje, kad bet kuris žmogus galėtų
pasiskaityti apie konkrečios studijų programos ar aukštosios mokyklos stipriąsias puses, trūkumus.
Studentų, dalyvavusių SKVC organizuotuose vertinimuose, nuomone, studento dalyvavimas ekspertų grupėje yra būtinas,
nes studentas atkreipia dėmesį į aspektus, kurie yra puikiai suvokiami ir aktualūs jauno studijuojančio žmogaus akimis,
kadangi vertinama tiesioginė patirtis ir poreikiai, esantys studijų metu. Studentų įtraukimas sukuria laisvą atmosferą,
skatinančią bestudijuojančius atsiverti ir išsakyti tikrąsias problemas.
Kartu su socialinių partnerių atstovais studentų balsas dažnai lemia, jog atsižvelgiama ne tik į akademinius (kuriuos
puikiai išmano ekspertų grupės nariai akademikai), bet ir praktinius programos vertinimo aspektus, tokius kaip aukštosios
mokyklos turimi resursai bei studentams suteikiamos sąlygos, mokymosi krūviai, praktikos bei įsidarbinimo galimybės,
darbų vertinimo kriterijai ir pan.
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Pokalbis su studentais gali padėti atskleisti sutapimus arba neatitikimus tarp administracijos lūkesčių ir deklaruojamų
dalykų bei realybės.
Ekspertų grupės vizito metu susitikimas su studentais dažniausiai išryškina pačias esmines studijų programos problemas, kurias iki susitikimo su studentais ekspertų grupė dažnai būna užčiuopusi, tačiau dar nebūna iki galo įsitikinusi jų
svarba ir mastu.
Pokalbis su studentais gali padėti atskleisti sutapimus arba neatitikimus tarp administracijos lūkesčių ir deklaruojamų
dalykų bei realybės, nes iki studentų ne visada nukeliauja studijų programos ar studijų dalyko tikslas ar kiti studijų
dokumentuose išdėstyti dalykai. Dažniausiai per pokalbį su studentais išaiškėja didžiausios problemos, susijusios su
studijų procesu ir programos vadyba.
Taigi, studijų kokybės užtikrinimas ir gerinimas yra bendros studentų, dėstytojų ir aukštosios mokyklos administracijos
pastangos. Studentų įsitraukimas yra būtinas, kuriant ir įgyvendinant nuolatinio kokybės gerinimo strategijas, vykdant
studijų kokybės priežiūrą ir vertinimą.
Straipsnis parengtas Europos Komisijos projekto „Europos aukštojo mokslo erdvė studentams” eksperčių Noros
Skaburskienės, Studijų kokybės vertinimo centro l.e.p. direktorės ir Jolitos Butkienės, ISM Vadybos ir ekonomikos
universiteto Kokybės direktorės. Projektą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
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Seminaras-diskusija
„Socialinės dimensijos įgyvendinimo
iššūkiai aukštajame moksle“
2015 m. lapkričio 24 d. Švietimo mainų paramos fondas kartu su nacionaliniais aukštojo mokslo ekspertais organizavo
regioninį seminarą-diskusiją „Socialinės dimensijos įgyvendinimo iššūkiai aukštajame moksle“. Renginys grįstas Bolonijos
proceso nuostata, kad socialine aukštojo mokslo dimensija siekiama užtikrinti socialines ir ekonomines sąlygas asmenims, siekiantiems aukštojo mokslo, t.y., garantuoti, kad šie asmenys be kliūčių, susijusių su jų ekonomine ar socialine
padėtimi ar kitomis priežastimis, galėtų įstoti, studijuoti, laiku užbaigti studijas bei efektyviai pasinaudoti aukštojo
mokslo rezultatais.
Renginio metu pristatyta socialinės aukštojo mokslo dimensijos samprata bei aprėptis; socialinės dimensijos įgyvendinimo
realijos universitetuose bei kolegijose administracijos bei studentų atstovų požiūriu; diskutuota apie lengvatinių sąlygų,
paramos poreikį tam tikroms socialinėms grupėms bei priemones, galinčias užtikrinti sėkmingą studentų mokymąsi.
Renginio dalyviai supažindinti su socialinės dimensijos aukštajame moksle situacija. Pristatyta Lietuvos demografinė
situacija, visuomenės struktūra, studentų nuomonė aktualiais socialiniais aspektais ir kt.
Seminaras-diskusija buvo orientuotas į socialinės dimensijos aktualijas aukštojo mokslo institucijose, įsikūrusiose Vakarų
Lietuvos regione, taip pat Panevėžyje bei Utenoje. Renginyje dalyvavo apie 50 aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų, dėstytojų bei studentų iš daugiau nei dešimties aukštųjų mokyklų. Įžvalgomis apie socialinę dimensiją aukštajame
moksle taip pat pasidalino Šiaulių miesto savivaldybės bei Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos atstovai.
Darbo grupėse aptarti šie klausimai:
1.	 Ar priėmimo etape reikalingos lengvatinės sąlygos tam tikroms socialinėms grupėms?
2.	 Kokios priemonės sėkmingam studentų mokymuisi užtikrinti yra arba turi būti taikomos?
3.	 Ar valstybės skiriama finansinė parama turi būti siejama su mokymosi rezultatais?
Apibendrinus darbo grupėse rezultatus, išskirti šie daugiausiai renginio dalyvių palaikymo sulaukę pasiūlymai:
• pirmoji alternatyva socialinėms grupėms: lengvatinės sąlygos valstybės finansuojamai vietai gauti turėtų būti taikomos našlaičiams, asmenims iš nepasiturinčių šeimų, vaikų namų, taip pat vienišoms mamoms. Atranka turėtų būti
vykdoma tik tarp socialinių grupių;
• antroji alternatyva: netaikyti lengvatinių sąlygų socialinėms grupėms užtikrinant valstybės finansavimą visoms
studijų vietoms pirmaisiais studijų metais. Vėlesniuose kursuose vykdyti atranką pagal studijų rezultatus užtikrinant
pažangiems studentams nemokamą mokslą;
• studijų kokybei ir sėkmingam baigimui užtikrinti būtina: nuolat tobulinti studijų programas; teikti grįžtamąjį ryšį
studentams, absolventams ir kitiems dalininkams apie programos patobulinimus, atliktus remiantis jų nuomonėmis;
sudaryti studijų sustabdymo (iki 1 m.) galimybę; užtikrinti studijų turinio individualizavimo galimybę (leisti pasirinkti
dalį studijų dalykų); bendrauniversitetinius dalykus dėstyti ne pirmajame, bet vėlesniuose semestruose; teikti nemokamus užsienio kalbų (specialybės) kursus;
• palankus mikroklimatas ypač svarbus studento savijautai universitete (adaptacinės sistemos pirmojo kurso studentams sukūrimas ir įdiegimas, pvz., „studento gidas“ konkrečiai studijų programai ir pan.);
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• valstybės finansuojamos vietos skyrimo tvarka turėtų keistis, nes prisirišimas vien tik prie mokymosi rezultatų nėra
pakankamas kriterijus įvertinant studento gabumus. Kitos siūlytos priemonės: būsto nuomos kompensavimas, vaikų
priežiūros / užimtumo kambarių aukštosiose mokyklose įrengimas.
Renginio pranešimai skelbiami Fondo interneto svetainėje
http://smpf.lt/en/regioninis-seminaras-diskusija-socialines-dimensijos-igyvendinimo-issukiai-aukstajame-moksle

Seminaras „Dėstytojų kompetencijų
tobulinimas į studentą orientuotų
studijų kontekste“
2016 m. kovo 17 d. Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) kartu su nacionaliniais aukštojo mokslo ekspertais
organizavo seminarą „Dėstytojų kompetencijų tobulinimas į studentą orientuotų studijų kontekste“.
Dabartiniame pasaulyje visuose procesuose vis labiau vertinamas rezultatas. Aukštasis mokslas, studijos – ne išimtis.
Šia paradigma remiasi į studentą orientuotas mokymasis, kai akcentuojamos studento įgyjamos kompetencijos ir atitinkamai optimizuojamas studijų procesas. Tam reikalinga atitinkama studijų aplinka, organizavimo struktūra, dėstytojai,
turintys adekvačių kompetencijų. Šio seminaro tikslas – apžvelgti kompetencijas, kurių reikia šiuolaikiniam aukštosios
mokyklos dėstytojui.
Renginyje, kuris vyko Kauno kolegijos Informacinių išteklių centre, dalyvavo beveik 60 Lietuvos aukštųjų mokyklų
(iš Vilniaus, Kauno, Utenos, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Marijampolės) atstovų, atsakingų už dėstytojų kompetencijų
tobulinimą. Seminaro programoje – šeši išsamūs pranešimai, nagrinėję įvairius aukštosios mokyklos dėstytojo kompetencijos aspektus.
Paulius Baltokas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas, apžvelgė į studentą orientuotų studijų koncepciją, akcentuodamas pakitusią dėstytojo ir studento sąveiką, specifinius tokių studijų principus. Pranešėjas pastebėjo, jog į studentą
orientuoto mokymosi modelio sėkmė labai priklauso nuo studentų motyvacijos, ir išskyrė keletą esminių problemų,
kurios apsunkina šio modelio įgyvendinimą Lietuvoje. Dauguma jų susijusios su tradiciniu mokymosi ir studijų supratimu,
klasikine studento kaip jauno žmogaus, baigusio mokyklą ir neturinčio jokių įsipareigojimų, samprata, karjeros konsultavimo stoka bendrojo lavinimo mokykloje, dėl ko daugelis jaunų žmonių stoja į aukštąją mokyklą, neturėdami konkrečių
siekių ir vizijos. Siekiant pilnai įgyvendinti į studentą orientuotų studijų modelį, susiduriama ir su finansinėmis kliūtimis.
Toks modelis reikalauja didelių diegimo kaštų (mokymai, struktūriniai pokyčiai aukštosiose mokyklose ir kt.), nuolatinių
išlaidų (didesnio akademinio personalo kiekio išlaikymas), papildomos infrastruktūros ir jos palaikymo. Apibendrindamas
į studentą orientuotų studijų modelio diegimą Lietuvoje, P. Baltokas padarė išvadą, jog esant nepakankamam švietimo
finansavimui, efektyvus ir pilnas jo įgyvendinimas nėra galimas. Galima siekti bent dalinio jo įgyvendinimo – aukštosios
mokyklos ištekliais.
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Dr. Laima Galkutė, Vilniaus universiteto docentė, Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komisijos darnaus vystymosi
švietimo ekspertė, pristatė pranešimą tema „Dėstytojų kompetencijų plėtotė Europos valstybėse“, remdamasi Mokymosi visą gyvenimą programos projekto „Universitetų dėstytojų kompetencijos siekiant visuomenės darnaus vystymosi
(ue4sd)“ rezultatais. Pranešėja supažindino seminaro dalyvius su projektu, aptarė dėstytojų kompetencijų reikšmę
aukštojo mokslo kokybei, bendrąsias kompetencijas vėlyvosios modernybės (postmoderniojoje) visuomenėje, pabrėžė
dėstytojų kompetencijas kaip „pokyčių katalizatorių“ ir išsamiai pristatė projekto rezultatus. Projekte, kurio tikslas –
suburti Europos ekspertų grupę visuomenės darnaus vystymosi kompetencijoms plėtoti aukštajame moksle, sukurti
partnerių platformą, telkiančią ir skleidžiančią patirtį, teikiančią konsultacijas švietimo strategams ir praktikams – dalyvavo
33 Europos valstybės (56 partnerinės institucijos). Dėstytojų pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo galimybių Europos
valstybėse apžvalga rodo, kad tik mažumoje valstybių įgyvendinamos išsamios ir privalomos programos. Iš 33 valstybių
tik 7-se įgyvendinamos kvalifikacijos tobulinimo programos, skirtos visuomenės darniam vystymuisi. Deja, jos sutelktos
ne tiek į kompetencijų plėtotės klausimus, kiek į studijų programų turinio kaitą. Daugelyje valstybių dėstytojų pedagoginei kvalifikacijai nekeliami specialūs reikalavimai. Didžioji dalis kvalifikacijos tobulinimo iniciatyvų yra grindžiamos
bendradarbiavimu įvairiuose tinkluose ir projektuose (atskiroms aukštosioms mokykloms nepakanka pajėgumų). Kvalifikacijos tobulinimo sėkmei didelės įtakos turi aukštosios mokyklos strateginės nuostatos, pedagoginės kompetencijos
reikšmingumo supratimas. Atviros diskusijos profesinio tobulėjimo klausimais yra svarbios dėstytojų motyvacijai didinti.
Dr. Inga Milišiūnaitė, Vilniaus universiteto Studijų programų kokybės valdymo skyriaus vyr. specialist, aptarė dėstytojų
kompetencijų vertinimą Teaching Excellence kontekste, remdamasi Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (EUA, ENQA, EURASHE, EQAR, ESU, Business Europe, Education International, 2005; nauja redakcija
2015 m.), akcentuodama į studentą orientuotų studijų, mokymosi ir vertinimo bei dėstytojų kompetencijų aspektus.
Svarbiausi dėstymo meistriškumo (angl. Teaching Excellence) bruožai – dėstymo kokybė, mokymosi aplinkos ir studijų
rezultatai bei studentų pasiekimai. Šiuolaikiniame aukštajame moksle studentai skatinami kritiškai mąstyti, savarankiškai studijuoti, ugdomi jų intelektiniai gebėjimai. Aukštojo mokslo institucijos strateginis siekis – ieškoti ir taikyti
efektyviausius studentų intelektinio ugdymo būdus, įtraukti studentus į studijų programų tobulinimą, ugdyti studentų
savarankiškumą bei atsakomybę už savo mokymąsi. Ypač svarbus studijų turinio, dėstomų dalykų, studijų ir vertinimo
metodų efektyvumas ugdant studentų gebėjimus. Institucijos skatinamos turėti aiškią dėstymo meistriškumo vertinimo
ir pripažinimo sistemą, sudaryti aiškias pedagoginės karjeros galimybes, integruoti studijas ir mokslą. Studentų įgytos
žinios ir gebėjimai yra pagrindas pasirengiant profesinei karjerai. Aukštosios mokyklos turi skirti didelį dėmesį efektyviam
studentų akademiniam ir profesiniam konsultavimui.
Dr. Dainora Maumevičienė, Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU) Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų
fakulteto studijų prodekanė, pristatė pranešimą „Dėstytojų pedagoginių kompetencijų tobulinimas: KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto patirtis“. Pranešėja pasidalino įžvalgomis, vykdant proveržio projektą „EDU_lab“ –
mokymo, mokymosi ir dėstymo meno laboratorija. 2014 m. Kauno technologijos universitete pradėta realizuoti modernios
didaktikos kompetencijų ugdymo sistema. Tarptautinių mokymų metu su užsienio partneriais suformuota tarpkryptė
9 didaktikos mentorių-dėstytojų komanda. 2015 m. gegužės mėn. vyko pilotiniai mokymai, kuriuose dalyvavo 20 KTU
dėstytojų. Šiuo metu jau 100 KTU dėstytojų baigė didaktikos mokymus, kuriuos jie apibūdina kaip labai naudingus,
žadinančius norą tobulėti ir gerinti dėstymo technikas.
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Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Tarptautinių ryšių ir
studijų centro Užsieniečių studijų skyriaus vedėja, pasidalino savo aukštosios mokyklos 25 metų patirtimi organizuojant
tarptautines studijas. Pranešimas „Tarptautinės studijos – iššūkis visai akademinei bendruomenei“ supažindino seminaro
klausytojus su svarbiausiais iššūkiais, kuriuos patiria užsienio studentai, ir kuriuos akademinė bendruomenė turi žinoti –
kalbos barjeras, akademiniai sunkumai, kultūriniai skirtumai, namų ilgesys, socialinio palaikymo trūkumas. LSMU vykdo
užsienio studentų adaptacijos programą, susidedančią iš psichologinio konsultavimo, registracijos į studijas, adaptacijos
tyrimų, studijų įvado, mentorystės, tikslinių renginių ir tutoringo. Pranešėja pakomentavo kiekvieną adaptacijos programos
sudėtinę dalį, pailiustruodama ją konkrečiais pavyzdžiais.
Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos katedra) kalbėjo tema „Būti dėstytoju-tyrėju
aukštajame moksle: paradoksai ir dilemos“. Aukštosios mokyklos dėstytojai / mokslininkai turi būti pasirengę pasitikinčiai
įžengti į mokslo rinkos aplinką, tačiau tam reikalingi konkretūs mokslo tyrimų metodologijos įgūdžiai, žinios, vertybės
ir asmeninės savybės. Pranešėja pastebėjo, jog kai kurios aukštosios mokyklos įtraukia tyrimų kokybės aspektą į misijos apibrėžtį, tačiau jo įgyvendinimas nevertinamas, laikomas „savaime suprantamu“ (angl. for granted) ir vykdomas
inertiškai, t.y., taip, kaip kiekvienas dėstytojas tai supranta ir geba. Akademiniai žmonės universitete mato prasmę ir
telkia didžiausią dėmesį bei traktuoja vertybe mokslinę veiklą aukštojoje mokykloje, kuri fokusuojasi į mokslo produkciją
(publikacijas), nes būtent nuo publikacijų lygmens, skaičiaus, cituojamumo priklauso asmens statusas ir atlygis aukštojo
mokslo sektoriuje bei konkrečioje aukštojoje mokykloje. Pranešėja teigė, jog gerai suprojektuota tobulinimosi programa
dėstytojams turi būti bendradarbiavimu grįstos refleksijos apie tyrimų kokybę rezultatas, kuris yra ir aukštosios mokyklos vertybių, identiteto bei fakulteto lūkesčių sąrašuose. 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 kaitos iniciatoriai aukštojoje mokykloje.
Renginio pranešimai skelbiami Fondo interneto svetainėje
http://smpf.lt/lt/seminaras-destytoju-kompetenciju-tobulinimas-i-studenta-orientuotu-studiju-kontekste
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Tarptautinė konferencija
“Achievements and Challenges in
Implementation of Bologna Process:
Quality Assurance.“/ „Pasiekimai ir
iššūkiai įgyvendinant Bolonijos
procesą: kokybės užtikrinimas“
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu ir nacionalinės ekspertų
aukštajam mokslui grupės nariais 2016 m. kovo 30 d. organizavo renginį tema „Pasiekimai ir iššūkiai įgyvendinant Bolonijos procesą: kokybės užtikrinimas“. Tai vienas svarbiausių projekto „Aukštojo mokslo erdvė studentams“ metų renginys.
Minėto projekto ištakos – Bolonijos procesas. Kokybės užtikrinimas – vienas svarbiausių Bolonijos proceso tikslų. Siekis – sukurti Europos aukštojo mokslo erdvę (EAME), kurioje būtų nustatyti akademinių laipsnių ir kokybės užtikrinimo
standartai. Bolonijos proceso, EAME reformų tikslai padiktavo renginio turinį. Konferencijos svarbiausiu klausimu tapo
užduotys, laukiančios įgyvendinant pokyčius europiniame ir nacionaliniame lygmenyse po 2015 m. Jerevano ministrų
susitikimo, kuriame patvirtinti nauji dokumentai. Būtent šį klausimą ir pristatė pagrindinis konferencijos pranešėjas Lucien
Bollaert. L. Bollaert – Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registro komiteto pirmininko pavaduotojas
bei buvęs Nyderlandų ir Flandrijos akreditacijos tarybos narys.
Pagrindinės konferencijos temos ir klausimai buvo skirti išorinės ir vidinės kokybės užtikrinimui aukštajame moksle bei
studentų įsitraukimui į kokybės užtikrinimo procesą. Dabartinę vidinės kokybės vadybos praktiką ir siūlomos kokybės
vertinimo priežiūros bei kokybiško mokymo programos poveikį Jungtinėje Karalystėje apžvelgė Lee Jones, Leeds Becket
universiteto bendradarbiavimo skyriaus direktorius. Pranešėjas taip pat pasidalino pirmaisiais rezultatais iš JK kokybės
strategijos tinklo atlikto tyrimo „Vadybos duomenų panaudojimas akademinės kokybės užtikrinimo gerinimui“.
Andrius Zalitis, Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas, analizavo studentų įsitraukimą į išorinės ir vidinės kokybės
užtikrinimo procesus Lietuvoje. O svarbiausius institucijų išorinio vertinimo pirmojo ciklo rezultatus pristatė Studijų
kokybės vertinimo centro l. e. p. direktorė Nora Skaburskienė.
Mykolo Romerio universiteto prorektorius Giedrius Viliūnas pateikė svarbiausias įžvalgas apie „Aukštojo mokslo politikos
rekomendacijas“, kurias EAME ir nacionalinių prioritetų perspektyvoje parengė Lietuvos nacionaliniai aukštojo mokslo
ekspertai. Taip pat buvo aptartos tolesnės veiklos kryptys įgyvendinant Bolonijos reformas.
Svarbi konferencijos dalis buvo darbas grupėse. Jose dalyviai dalinosi patirtimi ir ieškojo sprendimų situacijai gerinti.
Darbo grupės kokybės užtikrinimo klausimus analizavo šiais aspektais:
1.	 darbo grupė. Išorinės kokybės užtikrinimas;
2.	 darbo grupė. Vidinės kokybės užtikrinimas;
3.	 darbo grupė. Studentų įsitraukimas.
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Žemiau pateikiami diskusijų darbo grupėse apibendrinimas ir rezultatai.

Diskusijų grupės „Išorinis kokybės užtikrinimas” santrauka
Diskusijos pradžioje buvo prisimintos pagrindinės kokybės koncepcijos, tokios kaip:
• išskirtinė kokybė (angl. excellence);
• kokybė kaip tobulinimas ar gerinimas (angl. quality as enhancement or improvement);
• kokybė kaip tinkamumas tikslui (angl. quality as fitness for purpose) ir to išraiškos – vertė už pinigus, pridėtinė vertė,
kokybė kaip transformacija;
• kokybė kaip tinkamas tikslas (angl. quality as fitness of purpose) ir tokie jos aspektai kaip slenkstinių reikalavimų
tenkinimas bei klientų pasitenkinimas;
• kokybė kaip „nulis klaidų”.
Buvo kalbėta, kad Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairėse ir nuostatose (ESG), kurių atnaujintas
tekstas priimtas Jerevano ministrų susitikime 2015 m. gegužę, yra pateikiamas savas kokybės supratimas. ESG pasakyta: „Kokybė, nors ir nelengvai apibrėžiama, daugiausia yra rezultatas sąveikos tarp dėstytojų, studentų ir institucinės
mokymosi aplinkos”. ESG taip pat pabrėžiama, kad kokybės užtikrinimo veiklų prasmę sudaro du tarpusavyje glaudžiai
susiję tikslai – atskaitomybė ir veiklos gerinimas.
Toliau darbo grupės dalyviai dalijosi asmeniniais kokybės apibrėžimais bei pristatė organizacijų, kuriose jie dirba, kokybės
sampratas. Bendra tiek asmeniniam, tiek instituciniam lygiui buvo kokybės kaip pridėtinės vertės traktavimas. Diskutuota
įsipareigojimo kokybei svarba, kokybės kultūros kūrimas, studentų pasitenkinimas, aukštosios mokyklos reputacija ir
tarptautiškumas. Pažymėta, kad Europoje vienu metu egzistuoja įvairios aukštosios mokyklos, įvairios aukštojo mokslo
sistemos, skirtingi kokybės vertinimo objektai, skirtingos kokybės agentūros ir jų veiklos metodai.
Dalyviai sutarė, kad bent jau slenkstinis kokybės lygis turi būti garantuotas. Aukštosios mokyklos yra atsakingos už studijų
rezultatų pasiekimą, būdingą tai krypčiai ir tai pakopai ir atitinkamam kvalifikacijų sąrangos lygiui. Toliau aptarta, kad
aukštosios mokyklos ir ištisos kokybės užtikrinimo sistemos pasižymi skirtingu brandos laipsniu; egzistuoja kaupiamasis
kokybės užtikrinimo efektas – institucijos mokosi ir keičiasi. Siekiant sujungti į vientisą sistemą vidinio ir išorinio kokybės
užtikrinimo veiklas ir poveikį, pabrėžta dialogo svarba.
Diskusijos metu prisiminta keturlypė aukštojo mokslo misija, kaip tai įvardinta Europos Tarybos rekomendacijoje
CM/Rec(2007)6 dėl aukštojo mokslo kaip viešojo gėrio ir viešos atsakomybės už aukštąjį mokslą ir studijas. Aukštojo
mokslo paskirtis yra padėti asmeniui pasirengti tvariam užimtumui, aktyviam pilietiškumui demokratinėje visuomenėje,
augti žmogui kaip asmenybei, taip pat plėtoti plačią žinių bazę ir inovacijas. Kalbėta, jog atsižvelgiant į tai, kad aukštasis
mokslas turi šias įvairias paskirtis ir aukštasis mokslas kaip objektas yra sudėtingas reiškinys, tai ir aukštojo mokslo
kokybės užtikrinimas negali būti pernelyg supaprastintas, procedūrinis dalykas, o aprėpti šias paskirtis ir sudėtingumą.
Aptarta, kad aukštąjį mokslą kaip reiškinį sudėtinga tiksliai pamatuoti.
Pažymėta, kad atnaujintame ESG tekste atspindėti išaugę lūkesčiai, ypač dėl į studentą orientuotų studijų modelio
įgyvendinimo, viešos informacijos ir kitų Bolonijos proceso įrankių įgyvendinimo (ECTS, diplomo priedėlio – nors ir tiesiogiai neįvardinto, o ypač teisingo pripažinimo – užsienyje įgytų baigtinių kvalifikacijų ir studijų periodų bei neformalaus
mokymosi pasiekimų). Akcentuota, kad į studentus orientuoto studijų modelis suprantamas skirtingai ir būtina gerinti
to modelio suvokimą bei įgyvendinimą, ypač konsultavimą dėl būsimos karjeros galimybių.
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Kalbėta apie kontinuumą nuo kokybės kontrolės iki kokybės kaip veiklos gerinimo, ir tai, jog telktis ties tobulinimu galima
tada, kai yra pasiektas tam tikras pasitikėjimo kokybe lygmuo.
Diskusijoje dalyvavo Lietuvos universitetų ir kolegijų darbuotojai, kokybės agentūrų specialistai (SKVC iš Lietuvos ir AIC
iš Latvijos), taip pat iš Latvijos Švietimo ministerijos ir tarpinių organizacijų, tokių kaip Švietimo mainų paramos fondas,
darbuotojai, svečiai iš užsienio akademinių institucijų.

Diskusijų grupės „Vidinės kokybės užtikrinimas” apibendrinimas
Darbo grupėje universitetų ir kolegijų administracijos atstovai, dėstytojai ir programų komitetų vadovai diskutavo apie
iššūkius užtikrinant bei tobulinant vidinę studijų kokybę. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas naujai Europos aukštojo
mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairių ir nuostatų ESG (2015 m.) redakcijai, kurioje akcentuojamas į studentą orientuotos studijų sampratos įtvirtinimas aukštajame moksle.
Į studentą orientuoto mokymosi paradigma grindžiama konstruktyvistine mokymosi teorija, kuri pabrėžia besimokančiojo
vaidmenį, autonomiškumą ir atsakomybę. Į studentą orientuotos sistemos esmė – pasitikėjimas bei glaudesnė sąveika
tarp dėstytojo ir besimokančiųjų, tarp pačių besimokančiųjų, siekiant ugdyti tokius studentų perkeliamuosius gebėjimus
kaip kritinis mąstymas, problemų sprendimas, gebėjimas reflektuoti patirtį.
Diskusijos dalyviai pažymėjo, jog į studentus orientuotos studijos – tai, visų pirma, naujas požiūris bei kultūros kaita
aukštojo mokslo institucijoje, o kultūros kaita yra ilgas procesas, reikalaujantis visų suinteresuotų pusių įsitraukimo ir
atsakomybės. Diskusijoje buvo išskirtos administracijos, dėstytojų, studentų ir išorės agentūrų atsakomybės įgyvendinant
šia mokymosi paradigmą.
Diskusijos dalyviai pabrėžė, jog aukštoji mokykla turi savo misiją, viziją, strategiją ir vertybes, todėl, pirmiausiai, instituciniame lygmenyje turėtų būti susitarta dėl vieningos į studentą orientuotų studijų sampratos. Institucijos lygmenyje
turėtų būti aiškus įsipareigojimas sukurti į studentą orientuotą aplinką bei įgalinti visus mokymosi proceso dalyvius.
Diskusijos dalyviai pažymėjo, jog būtina sudaryti sąlygas dėstytojams ugdyti pedagogines kompetencijas, pripažinti
geriausius dėstytojus bei skatinti gerosios patirties sklaidą. Pažymėta, jog į studentą orientuotas mokymasis reikalauja
bendradarbiavimo tarp visų mokymo / mokymosi proceso dalyvių, todėl svarbu, kad organizacinė struktūra leistų tą
efektyviai daryti.
Kadangi dėstytojai yra arčiausiai studentų, diskusijos dalyviai pabrėžė, jog svarbus dėstytojo gebėjimas sukurti mokymosi aplinką, kurioje besimokantieji jaučiasi saugūs, santykis grindžiamas pasitikėjimu ir pagarba, yra atsižvelgiama į
individualius besimokančiųjų poreikius, sudaromos sąlygos tobulinti mokymosi įgūdžius, naudojami inovatyvūs mokymo
metodai, teikiamas grįžtamasis ryšys, vertinimo procesas skatina aktyvų studentų mokymąsi bei atsakomybę už savo
mokymąsi. Buvo pažymėta, jog dėstytojai turėtų įvertinti savo ankstesnę patirtį ir prisiimti atsakomybę už asmeninį
tobulėjimą bei būti atviresni pokyčiams.
Į studentą orientuotas mokymasis suteikia didesnę atsakomybę pačiam besimokančiajam. Diskusijų metu buvo keliamas
klausimas, ar studentai yra pakankamai pasirengę šiam pokyčiui. Buvo pažymėta, jog svarbus studento aktyvumas,
motyvacija, įsitraukimas ir gebėjimas savarankiškai mokytis. Studentas turi ne tik galimybę, bet ir pareigą aktyviai
dalyvauti studijų kokybės užtikrinimo ir gerinimo procesuose, pažymėta ir studentų tarpusavio paramos studentams,
mentoriavimo svarba.
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Diskusijoje buvo pažymėtas Studijų kokybės užtikrinimo centro bei politikos formuotojų vaidmuo įgyvendinant į studentą
orientuotą požiūrį aukštajame moksle. Buvo pabrėžta, jog svarbus ne tik kokybės užtikrinimo, bet ir kokybės gerinimo,
tobulinimo skatinimas, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos misiją. Taip pat pažymėta, jog būtina aiškiai komunikuoti
kriterijus bei įtraukti visas suinteresuotas puses į vertinimo kriterijų nustatymą. Ypač akcentuotas vidurinio mokslo
institucijų įsitraukimas, diskutuota, kad jau šiame mokymosi etape moksleiviai turėtų būti susipažinę su pagrindiniais į
besimokantį orientuotos sistemos principais.

Diskusijų grupės „Studentų įsitraukimas“ santrauka
Darbo grupėje dalyviai trumpai aptarė studentų savivaldų ir studentų įsitraukimo į studijų kokybės užtikrinimo procedūras skirtumus, pabandė identifikuoti kliūtis, trukdančias studentams arba studentų savivaldoms efektyviai įsitraukti
į minėtas procedūras, bei surasti priemones, kurios padėtų šią kliūtį eliminuoti.
Esminės grupės išvados:
1.	 Studentų ir studentų savivaldų įsitraukimas į studijų kokybės užtikrinimo procesus yra ganėtinai skirtingas, todėl turėtų
būti analizuojamas atskirai.
2.	 Kita vertus, abiejų šių grupių įsitraukimas yra susijęs su kitos grupės įsitraukimu. Pvz., studentų atstovybei išsirinkus
studijų kokybės užtikrinimą savo veiklos prioritetu ir skyrus šiai temai pakankamai dėmesio, tikėtina, kad studentai
taip pat aktyviau įsitrauks į šiuos procesus.
3.	 Kad studijų kokybės užtikrinimo sistema veiktų, reikalingas abiejų šių grupių aktyvus įsitraukimas. Studentų nuomonė
ir vertinimas turi būti vienu iš svarbiausių informacijos, kuria grindžiami pokyčiai, šaltinių, o studentų savivalda reikalinga ne tik kaip pagalbininkė šioms procedūroms efektyvinti, tačiau ir kaip vieningas studentų balsas aukštosios
mokyklos administracijai (pavyzdžiui, tais atvejais, kai studentų nuomonės spektras yra labai platus arba dauguma
studentų tiesiog neturi nuomonės dėl tiriamo reiškinio).
Diskusijų dalyviai išskyrė didžiausias kliūtis studentų įsitraukimui ir studentų savivaldų įsitraukimui, apsvarstė galimus
sprendimo būdus.
Įsitraukimo kliūtys studentams:
1.	
2.	
3.	
4.	

Studentai nemato prasmės dalyvauti šiose veiklose, nes neturi sistemos efektyvumo įrodymų.
Studentai nėra gerai informuoti apie vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą, nežino jos veikimo principų.
Studentai stokoja laisvo laiko apklausoms pildyti ar kaip kitaip įsitraukti į vidinį studijų kokybės užtikrinimą.
Studentai nejaučia ryšio ar „priklausymo” aukštajai mokyklai, todėl nėra tiesiogiai suinteresuoti aukštosios mokyklos
vykdomos veiklos kokybe.

Galimi sprendimų būdai:
• Stiprinti komunikaciją, susijusią su vidine studijų kokybės užtikrinimo sistema. Kad studentai tikėtų, jog ji veikia,
reikia jiems parodyti rezultatus – ne apklausos, o veiksmų, kurie buvo vykdomi studentų grįžtamojo ryšio pagrindu
(pakeistų studijų programų, dėstytojų, vykdytų mokymų ir pan.).
• Reikia stiprinti bendruomeniškumą aukštosiose mokyklose įtraukiant studentus į įvairias studentiškas organizacijas,
puoselėjant kultūrinius renginius ir kitaip formuojant bendruomenę.
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Tarptautinė konferencija “Achievements and Challenges in Implementation of Bologna Process:
Quality Assurance.“/ „Pasiekimai ir iššūkiai įgyvendinant Bolonijos procesą: kokybės užtikrinimas“

Įsitraukimo kliūtys studentų savivaldoms:
1.	 Didelė rotacija organizacijose.
2.	 Studijų kokybės kaip veiklos prioriteto nebuvimas, grįstas ankstesniais nusivylimais (sistema arba bendradarbiavimu
su aukštosios mokyklos administracija).
3.	 Prasta komunikacija tarp savivaldos ir administracijos, kartais pasitaikantis veiklų dubliavimas.
Galimi sprendimo būdai:
1.	 Stiprinti komunikaciją tarp studentų atstovybės ir administracijos, įtraukti savivaldą į studijų kokybės sistemos vystymą ir vykdymą susitariant dėl vykdomų veiklų, įsipareigojimų ir pan.
2.	 Administracijos mokymai studentų savivaldos naujiems nariams apie tokios sistemos veikimą, trūkumus ir pan. Taip
pat galimi konferencijų, darbo grupių ir kitokie formatai.
Konferencijoje dalyvavo 68 žmonės iš 6 Europos Sąjungos šalių (Belgijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Lietuvos,
Latvijos, Nyderlandų) ir Fidžio.
Konferencijos pranešimus galite rasti Švietimo mainų paramos fondo svetainėje http://smpf.lt/en/erasmus-bologna-process-support-to-the-implementation-of-european-higher-education-area-ehea-reforms/programme-2
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Priedai
Priedas Nr. 1.
Bolonijos proceso prioritetai 1998-2012 m.
ir svarbiausi jų įgyvendinimo Lietuvoje aspektai
Bolonijos
procesas
1998 m.
Sorbonos
deklaracija

Lietuva
Studentų ir
dėstytojų
mobilumas

Bendra dviejų
ciklų laipsnių
sistema

Kreditų
panaudojimas

Žinių Europa

1998 m.

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). Centras buvo įsteigtas jau 1995 m., siekiant
aukštojo mokslo institucijose įdiegti akreditavimo, vertinimo ir naujų programų patvirtinimo
schemas. SKVC yra Europos kokybės užtikrinimo tinklo narys. Šiuo metu SKVC atlieka
institucijų vertinimą ir studijų programų, tyrimų, atlikimo meno ir vizualiųjų menų veiklos
kokybės vertinimą.
Nuo 1998 m. buvo pradėtas išorinis studijų programų vertinimas, kurį atlieka SKVC.
1998 m. spalio 15 d. ratifikuota Lisabonos pripažinimo konvencija.
Nuo 1998 m. vykdoma „Erasmus” programa. Trijų ciklų sistema veikia nuo 1990 m.
(skandinaviškas modelis).

1999 m.
Bolonijos
deklaracija

Remti akademinės
bendruomenės
(studentų, dėstytojų,
mokslininkų, administracijos darbuotojų) mobilumą.

Priimti aiškių ir
palyginamų mokslo
laipsnių sistemą.
Diegti dviejų pakopų
studijų (ikidiplominių
ir podiplominių)
sistemą.

Sukurti studijų
kreditų sistemą
(tokią kaip EKPS).

Skatinti Europos
bendradarbiavimą
kokybės užtikrinimo srityje.

Vystyti
Europai bendrus
aukštojo mokslo
aspektus (per
studijų programas
ir tarpinstitucinį
bendradarbiavimą).

1999 m.

Iki 2009 m. gegužės mėn. aukštojo mokslo politikos darbotvarkės pagrindas buvo
2000 m. aukštojo mokslo įstatymas, kuriuo buvo nustatyta trijų ciklų studijų struktūra:
3-4 metų trukmės bakalauro studijos, 1,5-2 metų trukmės magistrantūros studijos ir
3 metų trukmės doktorantūra.
2000 m. įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose Bolonija nebuvo minima.

2000 m.

2000 m. aukštojo mokslo įstatyme visai nebuvo apibrėžtos kokybės užtikrinimo
procedūros. SKVC iniciatyva 2000 m. Švietimo ir mokslo ministras patvirtino aukštojo
mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų vertinimo taisykles. (Mockiene 2004)
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Priedas Nr. 1.
Bolonijos proceso prioritetai 1998-2012 m. ir svarbiausi jų įgyvendinimo Lietuvoje aspektai

Bolonijos
procesas
2001 m.
Prahos
komunikatas

2003 m.
Berlyno
komunikatas

Lietuva
Socialinė mobilumo
dimensija

Užtikrinti paskolų ir
stipendijų perkėlimą.
Gerinti mobilumo
duomenis.

Siekti sąžiningo
pripažinimo (ECTS).
Toliau diegti jungtinius laipsnius.

Socialinė
dimensija

Įtraukti į laipsnių
Užtikrinti vienodas
sistemą doktoranprieinamumo
tūrą kaip trečiosios galimybes.
pakopos studijas.
Pasiruošti nuo
2005 m. visiems
absolventams išduoti
nemokamus diplomo priedėlius.
Pradėti kurti Europos
aukštojo mokslo
erdvę susiejančią
kvalifikacijų sistemą.

Plėtoti mokymosi ECTS ir diplomo
visą gyvenimą
priedėlis
principą.

Turėti nacionalinę
mokymosi visa
gyvenimą politiką.
Užtikrinti ankstesnio
mokymosi pripažinimą.

Skatinti kokybės
užtikrinimo ir pripažinimo specialistų
bendradarbiavimą
(spręsti akreditavimo
ir kokybės užtikrinimo klausimus).
Įvertinus situaciją
priimti sprendimus
dėl tolesnių veiksmų
įgyvendinant dalinius
Bolonijos deklaracijos tikslus.
Įtraukti į Bolonijos
procesą aukštąsias
mokyklas ir studentus.

Naudoti ECTS kreditų Užtikrinti kokybę
kaupimui.
instituciniu, nacionaliniu ir europiniu
lygmeniu.

Imtis priemonių
Europos aukštojo
mokslo erdvės patrauklumui didinti.

2001 m.
2002 m.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. 398
„Dėl švietimo ir mokslo ministro 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 1194 „Dėl Sprendimų dėl
įvertintų aukštojo mokslo studijų programų priėmimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“
(Žin., 2002, Nr. 31-1169)
2002 m. įvyko pirmasis studijų programų vertinimas, pasitelkiant ekspertus iš užsienio šalių.

Glaudinti Europos
aukštojo mokslo
erdvę su Europos
mokslinių tyrimų
erdve.

2003 m.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 12 d. įsakymu
Nr. ISAK-1603 „Dėl Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 109-4899)
formaliojo švietimo sistemoje nustatoma studijų pripažinimo tvarka. Įsakymu nustatomos
procedūros studijų laikotarpio pripažinimui ir priėmimui į studijas (išskyrus pirmuosius
studijų metus) dvejiems atvejams: studijų užsienyje ir studijų kitoje Lietuvos aukštojo mokslo
institucijoje; bei studijų kitoje tos pačios aukštojo mokslo institucijos studijų programoje.
Kai kuriuose aukštojo mokslo institucijų departamentuose teikiami jungiamieji kursai
siekiant panaikinti kliūtis stoti į antrojo ciklo programas.

2004 m.

2004 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo įsakymu sudaroma
Bolonijos proceso stebėsenos Lietuvoje grupė (BFUG). Pagrindinės jos užduotys
yra: vykdyti Bolonijos proceso įgyvendinimo Lietuvoje stebėseną ir užtikrinti informacijos
apie Bolonijos procesą sklaidą.
Grupę sudaro Švietimo ir mokslo ministerijos, universitetų, kolegijų, SKVC atstovai
ir ECTS koordinatoriai. Pagal poreikį į susitikimus kviečiami ir kitų ministerijų atstovai
(ypač sprendžiant studentų judumo klausimus).
Tais pačiais metais sudaroma ir Bolonijos ekspertų grupė, kurios tikslas užtikrinti informacijos
sklaidą bei teikti paramą aukštojo mokslo institucijomis dėl Bolonijos proceso instrumentų
įgyvendinimo instituciniame lygmenyje.
2004 m. diplomo priedėlis teisiškai įvestas nacionaliniu lygmeniu; tačiau tik nuo 2006 m.
pradėtas išduoti visiems nemokamai.
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Priedas Nr. 1.
Bolonijos proceso prioritetai 1998-2012 m. ir svarbiausi jų įgyvendinimo Lietuvoje aspektai

Bolonijos
procesas
2005 m.
Bergeno
komunikatas

Lietuva
Spręsti vizų ir darbo
leidimų klausimus.

Kurti nacionalines
kvalifikacijų
sistemas, suderintas
su Europos aukštojo
mokslo erdvės
kvalifikacijų sistema.

Gerinti socialinius
aukštojo mokslo
įgijimo aspektus ir
šalinti kliūtis asmenų
mobilumui.

Diegti lanksčias
studijų formas,
didinti ankstesnio
mokymosi
pripažinimą.

Įgyvendinti
kokybės užtikrinimo
nuostatas ir gaires,
pateiktas ENQA
ataskaitoje.

Vystyti vertybėmis
ir darnia plėtra
pagrįstą tarptautinį
bendradarbiavimą.

2005 m.

2005 m. atlikti pirmieji instituciniai vertinimai. Pastaruoju metu instituciniai vertinimai
įgyja vis didesnę svarbą, ir panašu, kad jie atliks esminį vaidmenį išorinio vertinimo
užtikrinimo schemose.
Bergeno komunikate buvo patvirtintos Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės
užtikrinimo nuostatos ir gairės The Standards and guidelines for quality assurance
in the European Higher Education Area (ESG) (naujausią, 2015 m. versiją rasite čia).
Siekiama, kad šalys pradėtų diegti kokybės užtikrinimo agentūrų kolegialų patikrinimą
nacionaliniame lygmenyje.
Parengtos AMĮ pataisos dėl jungtinių studijų programų vykdymo ir jungtinių kvalifikacinių
laipsnių teikimo (2005 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo įstatymo
ir mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. X-292).
Gali būti organizuojami papildomi jungiamieji kursai asmenims, siekiantiems, kad jų
kvalifikacijos, įgytos užsienyje, būtų pripažintos ir jie galėtų studijuoti Lietuvoje. Šie kursai
reglamentuojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 21 d. nutarime Nr. 60
„Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo
kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo nuostatų patvirtinimo“.

2006 m.

Galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos struktūriniais fondais paskatino diskusijas apie
aukštojo mokslo reformą, kuri prasidėjo pradėjus įgyvendinti Aukštojo mokslo plėtros
planą 2006-2010 m.
2006 m. pasirašytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 85
„Dėl jungtinių studijų programų bendrųjų reikalavimų patvirtinimo“, 2006 m. sausio
17 d. Nr. Isak-85, Vilnius.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 326
bei įgyvendinant Europos šalių švietimo srities ministrų 2003 m. rugsėjo 19 d. Berlyne
pasirašytą komunikatą, nuo 2006 m. kiekvienas studentas, baigęs bakalauro ar magistrantūros studijas, automatiškai gauna nemokamą diplomo priedėlį lietuvių ir Europoje plačiai
naudojama (anglų) kalba.
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Priedas Nr. 1.
Bolonijos proceso prioritetai 1998-2012 m. ir svarbiausi jų įgyvendinimo Lietuvoje aspektai

Bolonijos
procesas
2007 m.
Londono
komunikatas

2009 m.
Leveno/ Naujojo
Luveno
komunikatas

Lietuva
Spręsti vizų, darbo
leidimų, pensijų sistemos ir pripažinimo
klausimus.
Pateikti ataskaitą
apie kliūčių studentų
ir dėstytojų mobilumui šalinimą.

Iki 2010 m. baigti
kurti nacionalines
kvalifikacijų sistemas,
susietas su Europos
aukštojo mokslo
erdvės kvalifikacijų
sistema.

Įsipareigojimas
parengti
nacionalinius
veiksmų planus,
numatant efektyvią
stebėseną.
Parengti nacionalines
strategijas ir veiksmų
planus dėl socialinių
aukštojo mokslo
įgijimo aspektų.

Užtikrinti aukštojo
mokslo vaidmenį
mokymosi visa
gyvenimą procese.
Skatinti partnerystes
įsidarbinamumo
gerinimui.

Nuosekliai taikyti
priemones ir
pripažinimo
praktikas.

Pasiekti, kad 2020
m. absolventai, dalį
studijų praleidę
kitoje šalyje, sudarytų
ne mažiau kaip 20
procentų.

Pasiekti, kad iki
2012 m. būtų
įdiegtos nacionalinės
kvalifikacijų
sąrangos.

Iki 2020 m.
kiekviena šalis turi
nustatyti uždavinius
siekiant plėsti
dalyvaujančiųjų
aukštajame moksle
ratą ir įtraukti
nepakankamai
atstovaujamas
socialines grupes.

Mokymasis visą gy- Tęstinis Bolonijos
venimą ir gebėjimas priemonių
įsidarbinti yra svarbūs įgyvendinimas.
aukštojo mokslo
uždaviniai.

Sukurti Europos
aukštojo mokslo
kokybės užtikrinimo
agentūrų registrą.

Priimti Europos
aukštojo mokslo
erdvės plėtros
pasauliniu mastu
strategiją.

Užtikrinti, kad
kokybė yra
jungiamoji EAME
ašis.
Studijų programų
pertvarkos tikslas
turi būti į studentą
orientuotas mokymas.

Bolonijos politikos
forumų metu
užtikrinti politikos
dialogą pasauliniu
mastu.

2007 m.

Parengta Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sistemos (NKS) koncepcija (2007 m.).
2007-2013 m. įgyvendinama Mokymosi visą gyvenimą programa (MVGP).

2008 m.

2009 m.

Parengtas Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sistemos modelis (2008 m.).

2009 m. priimtas naujas Aukštojo mokslo įstatymas. Juo nustatomas programų vertinimas
ir akreditavimas, taip pat institucinis vertinimas ir akreditavimas. Juo taip pat reikalaujama,
kad SKVC reguliariai atliktų išorinį vertinimą, ECTS įdiegiama kaip privaloma kreditų
kaupimo ir perkėlimo sistema (iki 2009 m. vietiniai kreditai į ECTS buvo perkeliami
tik prašant studentui), įteisinami dvigubi laipsniai.
2009 m. aukštojo mokslo reformos iniciatyvos pasižymi liberalesniu požiūriu į rinkos
reguliuojamus mechanizmus aukštojo mokslo srityje. Bolonijos darbotvarkė minima
politinėje retorikoje (Ministerijai pristatant įstatymo projektą Seime), kalbant apie SKVC
vaidmens pokytį.
Nuo 2009 m. aukštosios mokyklos gali kreiptis ne tik į SKVC dėl išorinio studijų programų
vertinimo, tačiau ir į kitą patikimą Kokybės užtikrinimo agentūrą, įtrauktą į Europos
kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (EQAR).
Mokslo ir studijų įstatymu (Nr. XI-242, patvirtintu Seimo 2009 m. balandžio 30 d.) aukštojo
mokslo institucijos skatinamos labiau integruotis į vietos ir regioninės plėtros veiklas,
inicijuoti platesnio masto socialinius pokyčius, panaudojant žinių perdavimą verslui
ir vietos valdžios institucijoms bei teikiant mokymąsi visa gyvenimą. (http://ec.europa.
eu/economy_finance/publications/occasional_paper/pdf/country_fiches/lithuania.pdf)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta
studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“ (2009 m.
gruodžio 23 d. Nr. 1749) apibrėžiami jungtiniai laipsniai ir jungtinės studijų programos.
2009 m. priimtas jungtinių laipsnių įstatymas. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. ISAK-2833 „Dėl jungtinių studijų programų
bendrųjų reikalavimų patvirtinimo“, aktualią versiją rasite čia).
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Priedas Nr. 1.
Bolonijos proceso prioritetai 1998-2012 m. ir svarbiausi jų įgyvendinimo Lietuvoje aspektai

Bolonijos
procesas
2010 m.
Viena –
Budapeštas /
Bolonijos
proceso
dešimtmečio
dokumentai

Lietuva
2010 m. kovo 11–12 d. Budapešte (Vengrija) ir Vienoje (Austrija) įvyko neeilinė Bolonijos procese dalyvaujančių šalių ministrų, atsakingų už aukštąjį mokslą,
konferencija, kurios metu buvo atverta Europos aukštojo mokslo erdvė (EAME), kaip buvo numatyta Bolonijos deklaracijoje 1999 m. Konferencijoje atsakingi už
aukštąjį mokslą ministrai pasirašė deklaraciją, kurioje įsipareigojo visiškai ir tinkamai įgyvendinti ateinančio dešimtmečio tikslus ir darbotvarkę, dėl kurios susitarta
Leveno ir Naujojo Luveno komunikate.

2010 m.

2010 m. patvirtinamos Europos universitetų asociacijos „Zalcburgo rekomendacijos II“,
tuo tarpu Lietuvoje priimamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 897 „Dėl Doktorantūros
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (2010 m. gegužės 12 d. Nr. 561), kuriame įtvirtinama
jungtinių doktorantūrų teisė.
2010 m. mokymosi (studijų) rezultatais paremta 8 lygmenų Lietuvos kvalifikacijų sandara
(LTKS) buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Šiais metais buvo pradėtas LTKS ir Europos kvalifikacijos sandaros (EKS) susiejimas.

2011 m.

ECTS patvirtinta kaip nacionalinė kreditų sistema.
LTKS ir EKS susiejimo procesai.
Pradėtas visų Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų institucinis vertinimas pagal
vieningą metodiką.

2012 m.
Bukarešto
komunikatas
2012 m.
EAME mobilumo
strategija 2020

Ištirti galimybes
automatiniam
akademinių laipsnių
pripažinimui.

Sudaryti naujus
planus šalims,
kurios neįdiegė
nacionalinės
kvalifikacijų
sąrangos.

Gerinti aukštojo
mokslo prieinamumo
politiką ir studijų
pabaigimo lygį.

Gerinti
bendradarbiavimą
su darbdaviais
siekiant didinti
įsidarbinamumą,
skatinti mokymąsi
visą gyvenimą ir
gerinti verslumo
įgūdžius.

Užtikrinti, kad
Bolonijos priemonės
yra pagrįstos
mokymosi
rezultatais.

Leisti Europos
aukštojo mokslo
kokybės užtikrinimo
agentūrų registre
užsiregistravusioms
agentūroms vykdyti
veiklą EAME.

Įvertinti 2007 m.
pasaulinio masto
strategijos
įgyvendinimą
siekiant nubrėžti
gaires tolesnei
plėtrai.

2012 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinės studijų, mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 m. plėtros programos
patvirtinimo“, 2012 m. gruodžio 5 d. Nr. 1494 Vilnius.
2012 m. liepos 30 d. LTKS sėkmingai susieta su EKS.
Pakeitus LR Vyriausybės nutarimą, sudarytos prielaidos aukštosioms mokykloms įgyti teisę
vertinti užsienyje įgytas kvalifikacijas asmenų, ketinančių studijuoti toje aukštojoje mokykloje.
Nacionalinė kokybės užtikrinimo agentūra – Studijų kokybės vertinimo centras – buvo
išoriškai įvertintas ir tapo visateisiu Europos kokybės užtikrinimo agentūrų asociacijos
(ENQA) nariu bei buvo įtrauktas į patikimų agentūrų registrą EQAR.
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Bolonijos proceso prioritetai 1998-2012 m. ir svarbiausi jų įgyvendinimo Lietuvoje aspektai

Trumpiniai:
EAME – Europos aukštojo mokslo erdvė
ECTS – European Credit Transer System (liet. EKPS – Europos kreditų perkėlimo sistema)
EKS – Europos kvalifikacijų sandara
ENQA – The European Association for Quality Assurance in Higher Education
EQAR - European Quality Assurance Register for Higher Education (liet. Europos kokybės užtikrinimo agentūrų registras)
LTKS – Lietuvos kvalifikacijų sandara
SKVC – Studijų kokybės vertinimo centras

Šaltiniai:
1.	 Efficiency and effectiveness of public expenditure on tertiary education in the EU. European Economy Occasional
Papers No 70, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Economic Policy Committee
(http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/pdf/country_fiches/lithuania.pdf).
2.	 European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process
Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, p. 25.
(http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=385)
3.	 Re-contextualization of the Bologna process in Lithuania, (European Journal of Higher Education, Volume 5,
Issue 1, 2015; Special Issue: Europeanization, Internationalization and Higher Education Reforms in Central and
Eastern Europe.) Liudvika Leisyte, Rimantas Zelvys, Lina Zenkiene.
4.	 The Understanding of the Bologna Process in Lithuanian Higher Education (Paper presented in track 7 at
the 31st Annual EAIR Forum in Vilnius, Lithuania 23 to 26 August 2009). Dr. Liudvika Leisyte, Vida Navickiene,
Prof. Rimantas Zelvys, Lina Zenkiene. (http://eairaww.websites.xs4all.nl/forum/vilnius/pdf/529.pdf)
5. Svarbiausi Bolonijos proceso dokumentai. EAME dokumentai, priimti Bukarešto ministrų konferencijoje 2012 m.,
parengė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 2013 m.; išleido LR švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centras. (https://www.smm.lt/uploads/documents/Papildomas meniu2/Bolonijos_procesas/
Bolonijos proceso dokumentai_2013.pdf)
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Priedas Nr. 2.
Projektas „EAME (Europos aukštojo mokslo
erdvė) studentams: vidinė kokybė ir pripažinimas,
valdymas ir vadyba, studijų programų
tarptautiškumo didinimas ir socialinė dimensija“
Pilnas projekto pavadinimas
„EHEA to the Student: Internal Quality and Recognition, Governance and Management, Internationalisation of Study
Programmes, and Social Dimension“
„EAME (Europos aukštojo mokslo erdvė) studentams: vidinė kokybė ir pripažinimas, valdymas ir vadyba, studijų programų
tarptautiškumo didinimas ir socialinė dimensija“
Projekto trukmė – 2014 m. lapkričio 1 d. − 2016 m. balandžio 30 d.
Projekto vykdytojas – Švietimo mainų paramos fondas
Projekto partnerė – LR švietimo ir mokslo ministerija

Nacionalinių aukštojo mokslo ekspertų grupė 2014−2016 m.
ir jų ekspertinės sritys:
ATSTOVAUJAMA
ORGANIZACIJA

EKSPERTINĖS SRITYS

El. paštas

Raimonda
Markevičienė

Vilniaus
universitetas

Pripažinimas, ECTS,
DS, tarptautiškumo
dimensija, „Jungtinės
studijų programos
(JSP)“, „Erasmus+“

raimonda.markeviciene@cr.vu.lt

Jolita Butkienė

ISM Vadybos
ir ekonomikos
universitetas

Kokybės užtikrinimas,
mobilumas ir
tarptautiškumo plėtra

jolbut@ism.lt

Vilniaus
universitetas

Kokybės užtikrinimas,
socialinė dimensija,
mokymasis visą
gyvenimą

inga.milisiunaite@cr.vu.lt

EKSPERTAS

Inga Milišiūnaitė
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ATSTOVAUJAMA
ORGANIZACIJA

EKSPERTINĖS SRITYS

El. paštas

Nora Skaburskienė

Studijų kokybės
vertinimo centras

Kokybės užtikrinimas,
tarptautiškumo
dimensija,
pripažinimas, valdymas

nora.skaburskiene@skvc.lt

Algimantas
Tamelis

Lietuvos
sveikatos mokslų
universitetas

Pripažinimas, ECTS, DS,
kokybės užtikrinimas

Algimantas.tamelis@kaunoklinikos.lt

Mykolo Romerio
universitetas

3 ciklų sistema,
Europos kvalifikacijų
sąranga, JSP, valdymas,
kokybės užtikrinimas

gviliunas@mruni.eu

Nijolė Zinkevičienė

Kauno kolegija

Kokybės užtikrinimas,
ankstesnio mokymosi
pripažinimas, JSP

nijole.zinkeviciene@go.kauko.lt

Ilona Misiūnienė

Valstybinis studijų
fonas

Socialinė dimensija,
tarptautiškumo
dimensija

ilona.misiuniene@vsf.lt

Laura
Stračinskienė

Mokslo ir studijų
stebėsenos ir
analizės centras

Socialinė dimensija,
kokybės užtikrinimas,
valdymas

laura.stracinskiene@mosta.lt

Gabrielė
Gendvilaitė

Šiaulių universiteto
studentų atstovybė

Socialinė dimensija,
kokybės užtikrinimas,
valdymas

Paulius Baltokas

Lietuvos studentų
sąjunga

Tarptautiškumo
dimensija, kokybės
užtikrinimas, valdymas

EKSPERTAS

Giedrius Viliūnas

president@lss.lt

Ekspertinės sritys projekte:
Tarptautiškumo dimensija ir studijų programų (jungtinių studijų programų ir studijų programų užsienio kalbomis)
kokybė: Raimonda Markevičienė, Giedrius Viliūnas, Algimantas Tamelis, Ilona Kazlauskaitė, Jolita Butkienė, Paulius Baltokas.
Pripažinimas ir kokybė: Raimonda Markevičienė, Algimantas Tamelis, Nora Skaburskienė, Nijolė Zinkevičienė.
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Socialinė dimensija: Inga Milišiūnaitė, Laura Stračinskienė, Gabrielė Gendvilaitė, Ilona Misiūnienė, Irma Vyšniauskienė.
Valdymas aukštajame moksle, įskaitant vadybą ir vidinę kokybę: Jolita Butkienė, Giedrius Viliūnas, Inga Milišiūnaitė,
Gabrielė Gendvilaitė, Nora Skaburskienė, Nijolė Zinkevičienė, Paulius Baltokas.
Projekto tikslas – įgyvendinti EAME reformas.
Pagrindinė tema įgyvendinant projektą – į studentą orientuotas požiūris, kuris ne tik suteikia galimybę įvertinti, kaip institucijų lygmenyje įgyvendinami prioritetai, apibrėžti Bolonijos proceso dokumentuose ir nurodyti politinėje darbotvarkėje
bei teisiniuose dokumentuose, bet ir leidžia nustatyti tebeegzistuojančius trūkumus ir iššūkius instituciniame lygmenyje.
Svarbiausia – į studentą orientuotas požiūris suteikia pagrindą, konkrečią kryptį ir bendrą supratimą siekiant efektyviai
susieti politiką ir praktiką: skatinant suinteresuotų pusių diskusijas, teikiant paramą, konsultacijas ir rekomendacijas
politinės darbotvarkės įgyvendinimui ir suteikiant platformą mokymuisi bendradarbiaujant ir dalijimuisi gerąja patirtimi
Europos Sąjungos siūlomų priemonių taikymo srityje.
Prioritetinės potemės: tarptautiškumo dimensija ir studijų programų kokybė, įskaitant jungtinių studijų programų mobilumo langus ir studijų programas užsienio kalbomis; pripažinimas ir kokybė, apimant ECTS, kreditų mobilumą ir ankstesnio
mokymosi pripažinimą bei akreditavimą; socialinė dimensija; valdymas aukštajame moksle: vadyba ir vidinė kokybė.

Projekto uždaviniai
1.	 Įvertinti pažangą Lietuvos institucijose įgyvendinant Bolonijos proceso ir EAME reformas.
2.	 Sustiprinti sąsajas tarp politinio ir praktinio lygmens įgyvendinant EAME reformas.
3.	 Suteikti platformą EAME ekspertų mokymuisi bendradarbiaujant ir dalijimuisi gerąja patirtimi Europos Sąjungos
siūlomų priemonių taikymo srityje.
4.	 Teikti ekspertines konsultacijas EAME reformų įgyvendinimo klausimais aukštojo mokslo institucijoms ir politikams,
orientuojantis į Projekto pagrindinę temą ir potemes.
5.	 Skleisti informaciją apie naujausias Bolonijos proceso tendencijas Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms, politikams
ir suinteresuotoms pusėms.

Projekto rezultatai
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Atliktas tyrimas, kaip EAME reformos įgyvendinamos instituciniame lygmenyje.
Parengtos rekomendacijos EAME reformų įgyvendinimui, orientuojantis į Projekto prioritetines potemes.
Suorganizuoti seminarai ir konferencija apie EAME reformų įgyvendinimą.
Suteiktos ekspertinės konsultacijos EAME reformų įgyvendinimo klausimais.
Užtikrinta platforma EAME ekspertų mokymuisi bendradarbiaujant ir dalijimuisi gerąja patirtimi Europos Sąjungos
siūlomų priemonių taikymo srityje.
6.	 Įgyvendintos sklaidos priemonės tikslinėms grupėms: aukštojo mokslo institucijų atstovams, politikams, suinteresuotoms pusėms.
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EK informacija apie Bolonijos procesą ir EAME
http://www.ehea.info/

ŠMM informacija apie Bolonijos procesą ir EAME
http://www.smm.lt/web/lt/Bolonijos-procesas

Projekto svetainė ir rezultatai:
http://www.smpf.lt/lt/europos-aukstojo-mokslo-erdve-studentams-he2stu
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Priedas Nr. 3.

Sociologinis aukštųjų mokyklų dėstytojų tyrimas
Tyrimas finansuojamas Europos Sąjungos „Erasmus+” programos lėšomis
Vykdytojas „Spinter tyrimai“ 2015 m. birželio mėn. Vilnius

I.	

Tyrimo metodika

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2015 m. gegužės 4–22 d. atliko sociologinį aukštųjų
mokyklų dėstytojų tyrimą.

1.1.	 Tyrimo objektas
Dėstytojai, kurie dėsto Lietuvos aukštosiose mokyklose, pirmoje ir antroje pakopose arba vientisosiose studijose.

1.2.	 Tyrimo tikslas
Išsiaiškinti aukštųjų mokyklų dėstytojų nuomonę dėl specialybės dalykų turinio, vertinimo krūvio ir studijų kreditų sistemos aukštosiose mokyklose.

1.3.	 Tyrimo imtis
153 respondentai.

1.4.	 Tyrimo atranka
Tyrime naudotas kvotinės atrankos metodas, taikant aukštosios mokyklos tipo ir studijų krypties kvotas.
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SOCIOLOGINIS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ TYRIMAS

1.5.	 Tyrimo metodas
Apklausa – standartizuotas CAWI (Computer Assisted Web Interview) interviu, naudojant standartizuotą su Užsakovu
suderintą klausimyną1. Respondentas el. paštu gauna kvietimą dalyvauti apklausoje su unikalia nuoroda į elektroninę
tyrimo anketą, kurią užpildo savarankiškai jam / jai patogiu metu.

1.6. Duomenų analizė
Duomenų analizė buvo atliekama, naudojant SPSS/PC programinę įrangą.
Ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų pasiskirstymai (procentai) ir pasiskirstymai pagal socialines-demografines
charakteristikas (žr. Priedus).

1.7. Statistinė duomenų paklaida
Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią būtina atsižvelgti interpretuojant duomenis. Pvz.: jeigu apklausus 153 respondentų gavome, jog 45,1 proc. apklaustųjų susiduria su materialinių
resursų stoka specialybės dalykų paskaitoms, tai yra 95 proc. tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 37,1 ir 53,1 proc.
Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui. Toliau pateikiama lentelė, padedanti įvertinti statistinę paklaidą.
Proc.

Proc.

Proc.

Proc.

Proc.

Proc.

Proc.

Proc.

95

90

85

80

75

70

60

50

100

4.4

6.0

7.1

8.0

8.7

9.2

9.8

10

150

3.5

4.8

5.7

6.4

6.9

7.3

7.8

8.0

200

3.1

4.2

5.0

5.7

6.1

6.5

6.9

7.1

300

2.5

3.5

4.1

4.6

5.0

5.3

5.7

5.8

400

2.2

3.0

3.6

4.1

4.3

4.6

4.9

5.0

500

1.9

2.7

3.2

3.6

3.9

4.1

4.4

4.5

600

1.7

2.4

2.9

3.2

3.5

3.7

3.9

4.0

750

1.6

2.2

2.6

2.9

3.2

3.3

3.6

3.7

1000

1.4

1.9

2.3

2.5

2.7

2.9

3.1

3.1

PASISKIRSTYMAS

N
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Klausimynas parengtas remiantis Lietuvos studentų sąjungos 2014 m. vykdyto Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos projekto
„Studijų kokybės pokyčių įdiegus ECTS sistemą Lietuvos aukštosiose mokyklose tyrimo metodologijos paruošimas ir išbandymas“ metu parengtos metodologijos pagrindu.
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1.8. Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos (proc.)
Lytis

Vyras

35

Moteris

65

iki 40 m.
Amžius

31

41-49 m.

35

50-59 m.

21

60 m. ir daugiau

Aukštoji mokykla

13

Universitetas

67

Kolegija

33

Biomedicinos mokslai

Studijų
programos sritis,
kurioje dėsto

13

Fiziniai mokslai

9

Humanitariniai mokslai

8

Menai

6

Socialiniai mokslai

42

Technologijų mokslai

22

Bakalauro studijos
Studijų pakopos,
kuriose dėsto

95

Magistro studijos
Vientisos studijos

44
7
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II.

Tyrimo rezultatai

2.1.	Dalyko turinys
45 proc. tyrime dalyvavusių dėstytojų teigė specialybės dalykų paskaitoms susiduriantys su kokių nors materialinių
resursų stoka (2.1.1 paveikslas).
Su materialinių resursų stoka specialybės dalykų paskaitoms dažniau susiduria moterys, 41-49 m. respondentai, kolegijų
dėstytojai, biomedicinos, menų sričių atstovai.
2.1.1 paveikslas.	

Susidūrimas su materialinių resursų stoka specialybės dalykų paskaitoms (%) N=153

Ne
55 %

Taip
45 %

Dažniausiai susiduriama su techninių priemonių stoka (67 proc.). 20 proc. teigė pristingantys literatūros. 6 proc. –
mokymosi patalpų (2.1.2 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.1.2 paveikslas.	

Dažniausiai stokojami materialiniai resursai (%) N=69
(į klausimą atsakinėja tik susiduriantys su materialinių resursų stoka)
Techninių priemonių

67

Literatūros

20

Mokymosi patalpų

6

Kita

4

N/N

3
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Priskiriant ECTS kreditų skaičių dėstomiems dalykams dažniausiai atsižvelgiama į dėstomo dalyko svarbą studijų programos kontekste (56 proc.). 44 proc. nurodė kompetencijų ir studijų dalyko rezultatų svarbą. 43 proc. – kompetencijoms įsigyti ir / ar rezultatams pasiekti studentui reikalingą laiką. Toliau rikiuojasi tokie kriterijai, kaip paskaitų ir kitų
auditorinių užsiėmimų skaičius per savaitę (28 proc.) ir medžiagos, su kuria reikia susipažinti dalyko kontekste, kiekis
(26 proc.) (2.1.3 paveikslas).
Dėstomo dalyko svarbą studijų programos kontekste dažniau paminėjo kolegijų dėstytojai ir moterys. Kompetencijų ir
studijų dalyko rezultatų svarbą – kolegijų dėstytojai, biomedicinos mokslų srities atstovai, moterys ir 50-59 m. respondentai. Studentui reikalingą laiką kompetencijoms įsigyti ar rezultatams pasieki – 50-59 m. dėstytojai.
2.1.3 paveikslas.	

ECTS kreditų skaičiaus priskyrimo kriterijai (%) N=153

Dėstomo dalyko svarba studijų programos kontekste

56

Kompetencijų ir studijų dalyko rezultatų svarba

44

Kompetencijoms įsigyti ir / ar rezultatams pasiekti
studentui reikalingas laikas

43

Paskaitų ir kitų auditorinių užsiėmimų
skaičius per savaitę

28

Medžiagos, su kuria reikia supažindinti
dalyko kontekste, kiekis

26

Anksčiau dėstomam dalykui priskirtas
auditorinių valandų ar kreditų skaičius

20

Kitiems studijų dalykams numatytas kreditų skaičius

11

Jūsų kaip dėstytojo autoritetas,
akademinis laipsnis ar patirtis

4

Kita

4

N/N

10

*Galimi keli atsakymai
Suma viršija 100 proc.
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Trys ketvirtadaliai (74 proc.) respondentų teigė reguliariai keičiantys dėstomo dalyko turinį, priklausomai nuo naujausių
srities pasiekimų, naujovių. 25 proc. tai daro kartais (2.1.4 paveikslas).
Dėstomo dalyko turinį, priklausomai nuo srities pasiekimų, naujovių, dažniau keičia kolegijų dėstytojai, biomedicinos,
humanitarinių mokslų atstovai, 41-59 m. amžiaus dėstytojai.
2.1.4 paveikslas.	

Dėstomo dalyko turinio keitimas priklausomai nuo naujausių srities pasiekimų,
naujovių (%) N=153
Ne
1%
Taip, kartais
25 %

Taip, reguliariai
74 %

45 proc. apklaustųjų nurodė reguliariai keičiantys dėstomo dalyko turinį, priklausomai nuo darbo rinkos poreikių. 44 proc.
tai daro kartais. 8 proc. teigė to nedarantys (2.1.5 paveikslas).
Dėstomo dalyko turinį, priklausomai nuo darbo rinkos poreikių, dažniau keičia moterys, 50-59 m. tyrimo dalyviai
bei kolegijų atstovai.
2.1.5 paveikslas.	

Dėstomo dalyko turinio keitimas priklausomai nuo darbo rinkos poreikių (%) N=153
Ne
8%

N/N
3%

Taip, reguliariai
45 %
Taip, kartais
44 %

64

Priedas Nr. 3.
SOCIOLOGINIS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ TYRIMAS

91 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad jų dėstomiems specialybės studijų dalykams yra suformuluoti studijų dalyko rezultatai.
Dar 5 proc. teigimu, studijų dalyko rezultatai yra suformuluoti tik kai kuriems dalykams (2.1.6 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.1.6 paveikslas.	

Suformuoti studijų dalykų rezultatai (%) N=153
Ne
2%

Taip, kai kuriems
5%

N/N
2%

Taip
91 %

Respondentų manymu, specialybės studijų dalykų turinyje numatomos užduotys yra tinkamos studijų dalyko rezultatams
pasiekti (4,4 balo 5 balų skalėje). Taip pat vyrauja nuomonė, kad specialybės studijų dalykų įvertinimo metodai yra tinkami
mokymosi užduotims (4,4) bei dėstymo metodai yra tinkami studijų dalyko rezultatams pasiekti (4,4). Apklaustieji taip
pat laikosi nuomonės, kad specialybės studijų dalykuose numatytos mokymosi užduočių įvertinimo proporcijos atitinka
tų užduočių svarbą galutiniame įvertinime (4,3), o įvertinimo metodai yra tinkami kompetencijų įgijimo ar dalyko tikslų
pasiekimo lygio įvertinimui (4,3) (2.1.7 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.1.7 paveikslas.	

5

Nuomonė dėl specialybės studijų dalykų turinio, dėstymo, įvertinimo metodų ir proporcijų
(%, vidurkiai) N=153

Visada tinkami / visiškai atitinka

4

3

2

1

Kiek specialybės studijų dalykų turinyje numatomos užduotys Jūsų
nuomone yra tinkamos studijų dalyko rezultatams pasiekti?

Niekada netinkami / visiškai neatitinka
51

39

vidurkiai

9 1 4,40

Kiek specialybės studijų dalykų įvertinimo metodai Jūsų nuomone yra
tinkami mokymosi užduotims?

46

44

9 1 4,37

Kiek specialybės studijų dalykų dėstymo metodai Jūsų nuomone yra
tinkami studijų dalyko rezultatams pasiekti?

46

43

11

Kaip dažnai specialybės studijų dalykuose numatytos mokymosi
užduočių įvertinimo proporcijos atitinka tų užduočių svarbą galutiniame
įvertinime?

45

Kiek specialybės studijų metodai Jūsų nuomone yra tinkami
kompetencijų įgijimo ar dalyko tikslų pasiekimo lygio įvertinimui?

40

41
47

4,35

13 1 4,30
12 1 4,26
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18 proc. respondentų teigimu, visi / beveik visi studentai užbaigę jų dėstomą specialybės studijų dalyką pasiekia
numatomus studijų dalyko rezultatus. 58 proc. nuomone, tai pavyksta padaryti daugiau nei pusei studentų. 17 proc.
manymu – maždaug pusei. 5 proc. – mažiau nei pusei. 1 proc. respondentų teigimu, numatomus rezultatus pasiekia tik
pavieniai studentai (2.1.8 paveikslas).
Nuomonės, kad daugiau nei pusė studentų pasiekia numatomus studijų dalyko rezultatus, dažniau laikosi humanitarinių
mokslų atstovai.
2.1.8 paveikslas.	

Nuomonė dėl numatomus studijų dalyko rezultatus pasiekiančių studentų dalies (%) N=153
Mažiau
nei pusė
5%

Tik pavieniai
studentai N/N
1%
1%

Maždaug pusė
17 %

Visi / beveik visi
18 %

Daugiau
nei pusė
58 %

2.2.	Vertinimas
29 proc. tyrime dalyvavusių dėstytojų teigia visuomet studijų dalyko tikslų nepasiekusiems studentams rašantys neigiamą
įvertinimą. 38 proc. taip daro dažniausiai. 30 proc. – kartais (2.2.1 paveikslas).
Neigiamą įvertinimą studijų dalyko nepasiekusiems studentams dažniau rašo universitetų ir jauniausi (iki 40 m.) dėstytojai.
2.2.1 paveikslas.	

Neigiamo įvertinimo rašymas studijų tikslų nepasiekusiems studentams (%) N=153
Ne
1%
Taip, kartais
30 %

N/N
2%
Taip, visada
29 %

Taip,
dažniausiai
38 %
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Nerašyti neigiamo įvertinimo tokiais atvejais dažniausiai nusprendžiama norint suteikti galimybę studentui pasitaisyti
(14 proc.). 10 proc. neigiamo vertinimo nerašo, kadangi studentas pasiekia minimalų lygį. 8 proc. nerašyti neigiamo
pažymio apsisprendžia įvertinę visas studento pastangas. Taip pat 8 proc. tokį sprendimą motyvuoja tuo, kad dėstytojų
atlyginimai priklauso nuo studentų skaičiaus (2.2.2 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.2.2 paveikslas.	

Neigiamo įvertinimo nerašymo motyvai (%) N=50 (į klausimą atsakinėja tik bent kartais
nerašantys neigiamo įvertinimo dalyko tikslų nepasiekusiems studentams)
Suteikia galimybę pasitaisyti

14

Nes pasiekia minimalų lygį

10

Įvertina visas pastangas

8

Dėstytojų atlyginimai priklauso nuo studentų skaičiaus

8

Jei ateityje prireiks, išmoks patys

4

Toks yra administracijos reikalavimas

4

Atsižvelgia į studento asmenybės, charakterio bnurožus

4

Būna rimtų priežasčių, į jas atsižvelgia

4

Kad neturėtų skolos

4

Mato įdėtas pastangas, net jei to ir nepakanka

2

Įstoja ir mokosi nepakankamų gebėjimų žmonės

2

Bando aiškintis, kur buvo padaryta spragų

2

Dalį tikslų jie visgi pasiekia

2

Mato rodomą iniciatyvą

2

Dirba individualiai, kol pasiekia bent minimalų lygį

2

Duoda papildomų užduočių

2

Yra kaupiamasis balas

2

Jei nežino detalių, bet iš esmės supranta

2

Kartais užtenka tiesiog žemo įvertinimo

2

Teigiamai įvertina, jei pasiekia 50 % tikslo

2

Nesinori demotyvuoti

2

Nori paskatinti

2

Prisimena, kaip patys buvo studentai

2

Kita

4

N/N

14

*Galimi keli atsakymai
Suma viršija 100 proc.
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Visi tyrimo dalyviai teigė paaiškinantys studentams, už ką jie gavo vieną ar kitą įvertinimą: 46 proc. paaiškina visiems
bendrai, 41 proc. – kiekvienam asmeniškai, 32 proc. paaiškina kai kuriems, kurie patys teiraujasi, 22 proc. paaiškina
tiems, kuriems mano esant reikalinga (pvz., nestandartinius atvejus) (2.2.3 paveikslas).
Visada bendrai įvertinimą studentams dažniau paaiškina moterys, 41-49 m. respondentai. Kiekvienam asmeniškai –
kolegijų atstovai, moterys ir 50-59 m. amžiaus specialistai.
2.2.3 paveikslas.	

Darbo įvertinimo paaiškinimas studentams (%) N=153

Taip, visiems bendrai

46

Taip, kiekvienam asmeniškai

41

Taip, kai kuriems, kurie patys to teiraujasi
Taip, kai kuriems, kai manau, kad tai reikalinga
(pvz., nestandartinius atvejus)

32

*Galimi keli atsakymai
Suma viršija 100 proc.

22

89 proc. respondentų teigimu, specialybės studijų dalykų vertinimo metodai studentams visuomet žinomi nuo pat kurso
pradžios. Dar 10 proc. teigė, jog šie metodai dažniausiai žinomi nuo kurso pradžios (2.2.4 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.2.4 paveikslas.	

Studentų informavimas apie dalykų vertinimo metodus nuo kurso pradžios (%) N=153
Taip, dažniausiai
žinomi
10 %

Ne, dažniausiai
nežinomi
1%

Taip,
visada žinomi
89 %
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Du trečdaliai (67 proc.) apklaustųjų nurodė, kad specialybės studijų dalykų metu reikiamos atlikti užduotys studentams būna žinomos nuo pat kurso pradžios. 26 proc. teigimu, šios užduotys dažniausiai žinomos nuo kurso pradžios
(2.2.5 paveikslas).
Universitetų dėstytojai ir 50-59 m. tyrimo dalyviai dažniau nurodė, kad reikiamos atlikti užduotys yra visada žinomos
nuo kurso pradžios. Kolegijų atstovai dažniau teigė, kad užduotys dažniausiai žinomos.
2.2.5 paveikslas.	

Studentų informavimas apie reikiamas atlikti užduotis nuo kurso pradžios (%) N=153
Ne, niekada
Ne, dažniausiai nežinomos
1%
N/N
nežinomos
1%
5%

Taip, dažniausiai
žinomos
26 %
Taip, visada
žinomos
67 %

Dauguma (58 proc.) dėstytojų teigė semestro eigoje keičiantys specialybės studijų dalykų reikalingas atlikti užduotis:
37 proc. tai daro susitarę su studentais, 20 proc. – kartais susitarę su studentais, kartais – ne, 1 proc. – dažniausiai
nesusitarę su studentais (2.2.6 paveikslas).
Kartais susitarę su studentais, o kartais ne, reikalingas atlikti užduotis semestro eigoje dažniau keičia kolegijų dėstytojai.
2.2.6 paveikslas.	

Reikalingų atlikti užduočių keitimas semestro eigoje (%) N=153

Ne
42 %

Taip, dažniausiai
nesusitarus
su studentais
1%

Taip susitarus
su studentais
37 %

Taip, kartais
susitarus
su studentais,
kartais – ne
20 %
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Ketvirtadalis (24 proc.) respondentų nurodė keičiantys specialybės studijų dalykų vertinimo metodus semestro eigoje
arba atsiskaitymo metu: 20 proc. tai daro tik susitarę su studentais, 4 proc. – kartais susitarę su studentais, kartais – ne
(2.2.7 paveikslas).
Tik susitarus su studentais vertinimo metodus semestro eigoje ar atsiskaitymo metu dažniau keičia kolegijų dėstytojai.
2.2.7 paveikslas.	

Dalykų vertinimo metodų keitimas semestro eigoje arba atsiskaitymo metu (%) N=153
Taip,
bet tik susitarus
su studentais
20 %

Taip,
kartais susitarus
su studentais,
kartais – ne
4%

Ne
76 %

2.3. Darbo krūvis
Dauguma (70 proc.) dėstytojų teigė skaičiuojantys savo dalyke studentui tenkantį darbo krūvį: 22 proc. skaičiuoja
kiekvienam naujai dėstomam dalykui, 40 proc. – kiekvieną kartą, kai tik įvyksta kokie nors pokyčiai dėstomo dalyko
programoje, 8 proc. – yra skaičiavę išsamiai, o kitiems dalykams paskaičiuoja analogiškai (2.3.1 paveikslas).
Kiekvienam naujai dėstomam dalykui tenkamą darbo krūvį studentui dažniau skaičiuoja jauniausi (iki 40 m.) dėstytojai.
Kiekvieną kartą, kai tik įvyksta kokie nors pokyčiai dalyko programoje – kolegijų atstovai ir 50-59 m. specialistai.
2.3.1 paveikslas.	

Studentui tenkančio darbo krūvio skaičiavimas (%) N=153
N/N
5%

Taip, kiekvienam naujai
dėstomam dalykui
22 %

Ne
25 %

Taip, esu tai daręs
išsamiai, o kitiems
dalykams paskaičiuoju
analogiškai
8%

Taip, kiekvieną kartą,
kai tik įvyksta
kokie nors pokyčiai
dėstomo dalyko
programoje
40 %
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Į studentų darbo laiko skaičiavimus dažniausiai įtraukiamas dalyko užduočių atlikimas (93 proc.). 88 proc. įtraukia
ruošimąsi atsiskaitymams. 84 proc. – paskaitas. Toliau rikiuojasi tokie elementai, kaip seminarai (71 proc.), ruošimasis
seminarams (70 proc.), susipažinimas su dalyko literatūra (69 proc.), konsultacijos (68 proc.) ir ruošimasis paskaitoms
(2.3.2 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.3.2 paveikslas.	

Studentų darbo laiko skaičiavimo elementai (%) N=153

Dalyko užduočių atlikimas

93

Ruošimasis atsiskaitymams

88

Paskaitos

84

Seminarai

71

Ruošimasis seminarams

70

Susipažinimas su dalyko literatūra

69

Konsultacijos

68

Ruošimasis paskaitoms
Laboratoriniai darbai
Kiti auditoriniai užsiėmimai

63
47
44

*Galimi keli atsakymai
Suma viršija 100 proc.
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Kiek laiko reikės studentui atlikti vieną ar kitą užduotį, dažniausiai nusprendžiama remiantis ankstesne patirtimi (44 proc.).
16 proc. teigimu, tai priklauso nuo užduoties sudėtingumo. 12 proc. nusprendžia konsultuodamiesi su studentais. 10 proc.
vadovaujasi dalyko modulio aprašu. 8 proc. atlieka užduotį patys ir pagal tai nusprendžia, kiek laiko reikės studentui šiai
užduočiai atlikti (2.3.3 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.3.3 paveikslas.	

Studentams reikalingo laiko atlikti užduočiai skaičiavimo kriterijai (%) N=153
Vadovaujuosi ankstesne patirtimi

44
16

Priklauso nuo užduoties sudėtingumo
Konsultuojuosi su studentais

12

Vadovaujuosi dalyko modulio aprašu

10

Atlieku užduotį pats

8

Įvertinu krūvį pats

6

Priklauso nuo literatūros kiekio

5

Analizuoju

4

Atsižvelgiu į grupės lygį

4

Pagal rekomendacijas

4

Pagal apimtį

3

Priklauso nuo dalyko specifikos

3

Pagal intuiciją

2

Priklauso nuo temos

2

Vertinu praktinį įgūdžių kiekį, sudėtingumą

2

Pagal reikalingus atlikti darbus

2

Remiuosi siekiamais studijų dalyko rezultatais

2

Remiuosi studentų aktyvumu, noru dirbti

2

Studentų mąstymo ypatumais

2

Stebiu darbo kokybę 1
Laikausi metodinių užsienio universitetų patarimų 1
Remiuosi savarankiško darbo skaičiavimo metodika 1
Vertinu gebėjimus bei kompetencijas 1
Remiuosi bendra statistika 1
Kitų dėstytojų patirtis 1
Remiuosi edukologų tyrimų rezultatais iš ECTS mokymų 1
Universitete nusistovėjusia praktika 1
Studentų žiniomis 1
Vadovaujuosi sveiku protu 1
N/N

4

*Galimi keli atsakymai
Suma viršija 100 proc.
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62 proc. dėstytojų teigimu, specialybės studijų dalykų aprašuose yra tiksliai nurodyta, kiek skiriama valandų vienai ar
kitai užduočiai atlikti. Dar 24 proc. teigė, jog toks laikas yra nurodytas, tačiau jis dažnai neatitinka realaus užduoties
atlikimo laiko (2.3.4 paveikslas).
Vyriausi (60 m. ir daugiau) dėstytojai dažniau nurodė, kad studijų dalykų aprašuose yra tiksliai nurodyta, kiek skiriama
valandų vienai ar kitai užduočiai.
2.3.4 paveikslas.	

Užduočiai atlikti skirto laiko nurodymas studijų dalykų aprašuose (%) N=153
Ne
13 %

N/N
1%

Taip,
dažnai neatitinka
realaus užduoties
atlikimo laiko
24 %
Taip
62 %

11 proc. respondentų visada klausia studentų, kiek laiko jiems realiai užima atlikti vieną ar kitą užduotį. 42 proc. paklausia
dažniausiai. 35 proc. – kartais (2.3.5 paveikslas).
Kolegijų dėstytojai dažniau teigė, kad teiraujasi studentų, kiek jiems laiko užima atlikti vieną ar kitą užduotį.
2.3.5 paveikslas.	

Konsultavimasis su studentais dėl jiems reikalingo laiko užduočiai atlikti (%) N=153
Ne
12 %

Taip, kartais
35 %

Taip, visada
11 %

Taip, dažniausiai
42 %
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69 proc. apklaustųjų teigė žinantys, kas yra ECTS kreditas. Dar 26 proc. mano, jog žino (2.3.6 paveikslas).
Žinantys, kas yra ECTS kreditas, dažniau teigė kolegijų dėstytojai, moterys bei vyresnio amžiaus (virš 50 m.) respondentai.
2.3.6 paveikslas.	

ECTS kredito žinomumas (%) N=153
Ne, nežinau
5%
Taip, manau,
kad žinau
26 %

Taip, žinau
69 %

Dažniausiai manoma, kad vienas ECTS kreditas yra 27 val. (25 proc.). Dar 19 proc. nurodė 26,5-26,7 valandų trukmę
(2.3.7 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.3.7 paveikslas.	

Nuomonė dėl ECTS kredito dydžio (%) N=145
(į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog žino, kas yra ECTS kreditas)
2,67-24 val.

7

25 val.

6

Atsakymų vidurkis: 28,8 val.

9

26 val.
26,5-26,7 val.

19
25

27 val.
27,4-27,7 val.

2
7

28 val.
29 val.
30 val.
>30 val.

2
14
9
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8 proc. tyrimo dalyvių teigimu, visoms mokymo veikloms numatytas darbo krūvis visada atitinka specialybės studijų dalykų
kreditų skaičių. 72 proc. teigė, kad dažniausiai atitinka. 15 proc. nuomone – dažniausiai neatitinka (2.3.8 paveikslas).
Kolegijų dėstytojai dažniau laikosi nuomonės, kad mokymosi veikloms numatytas darbo krūvis atitinka specialybės
studijų kreditų skaičių.
2.3.8 paveikslas.	

Nuomonė dėl mokymosi veikloms numatyto darbo krūvio atitikimo dalykų kreditų skaičiui (%)
N=145 (į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog žino, kas yra ECTS kreditas)
Dažniausiai
neatitinka
15 %

N/N
5%

Visada atitinka
8%

Dažniausiai
atitinka
72 %

Tuomet, kai neatitinka, realus darbo krūvis paprastai yra didesnis (45 proc.) nei nurodoma dalyko apraše. 48 proc. teigimu, jis būna kartais didesnis, kartais mažesnis. 3 proc. nuomone – mažesnis (2.3.9 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.3.9 paveikslas.	

Nuomonė dėl realaus darbo krūvio neatitikimo nurodytam dalyko apraše (%) N=29
(į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog realus darbo krūvis neatitinka dalykų kreditų skaičių;
statistiškai nereikšmingas respondentų skaičius)
Mažesnis
3 % N/N
4%

Didesnis
45 %

Kartais didesnis,
kartais mažesnis
48 %
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6 proc. respondentai mano, kad specialybės dalykų studijose darbo krūvis semestro eigoje yra visada paskirstomas
tolygiai. 78 proc. nuomone, dažniausiai tolygiai. 14 proc. teigimu, dažniausiai / visada netolygiai (2.3.10 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.3.10 paveikslas.	 Nuomonė dėl dalykų darbo krūvio paskirstymo semestro eigoje tolygumo (%) N=153

Dažniausiai
netolygiai
13 %

N/N
Visada 4 %
netolygiai
1%

Visada
tolygiai
6%

Dažniausiai
tolygiai
78 %

20 proc. dėstytojų manymu, studentams dažnai kyla sunkumų dėl netolygaus darbo krūvio pasiskirstymo. 72 proc. teigimu, sunkumų kyla kartais. 4 proc. (1 respondentas) mano, jog dėl netolygaus darbo krūvio pasiskirstymo studentams
sunkumų nekyla (2.3.11 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.3.11 paveikslas.	 Nuomonė dėl studentams kylančių sunkumų dėl netolygaus darbo krūvio paskirstymo (%) N=25
(į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog darbo krūvis paskirstomas netolygiai; statistiškai
nereikšmingas respondentų skaičius)
Ne N/N
4% 4%

Taip,
dažnai
20 %

Taip,
kartais
72 %
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16 proc. dėstytojų teigė, kad jų dėstomuose specialybės dalykuose darbo krūvis yra dažnai koreguojamas, priklausomai
nuo jį veikiančių aplinkybių. 59 proc. korekcijas atlieka kartais (2.3.12 paveikslas).
Kolegijų dėstytojai dažniau paminėjo, darbo krūvis yra koreguojamas dažnai; universitetų dėstytojai – kartais.
2.3.12 paveikslas.	 Darbo krūvio koregavimas, priklausomai nuo jį veikiančių aplinkybių (%) N=153
N/N
1%
Ne
24 %

Taip,
dažnai
16 %

Taip,
kartais
59 %

2.4. Grįžtamasis Ryšys
Du trečdaliai (66 proc.) dėstytojų nurodė, kad specialybės studijų dalykuose visada yra numatyta galimybė studentams
išsakyti savo nuomonę dėl dalyko tikslų, dėstymo ir vertinimo metodų. 29 proc. teigimu, tokia galimybė dažniausiai yra.
3 proc. teigė, kad tokios galimybės niekada ar dažniausiai nėra (2.4.1 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.4.1 paveikslas.

Studentų galimybės išsakyti savo nuomonę dėl dalyko tikslų,
dėstymo ir vertinimo metodų (%) N=153
Ne, niekada nėra
Ne, dažniausiai nėra 1 % N/N
2%
2%
Taip, dažniausiai yra
29 %

Taip,
visada yra
66 %
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27 proc. teigė, kad studentai aktyviai naudojasi galimybe išreikšti savo nuomonę dėl dalyko tikslų, dėstymo ir
vertinimo metodų. 47 proc. teigimu, šia galimybe studentai naudojasi kartais. 24 proc. manymu – tik pavieniais atvejais
(2.4.2 paveikslas).
Kolegijų dėstytojai nurodė, kad studentai šia galimybe naudojasi aktyviai; universitetų dėstytojai ir vyriausio amžiaus
respondentai dažniau teigė, kad naudojasi kartais.
2.4.2 paveikslas.	

Studentų naudojimasis galimybe išsakyti savo nuomonę dėl dalyko tikslų,
dėstymo ir vertinimo metodų (%) N=148 (į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji,
jog studentams yra numatyta galimybė išsakyti savo nuomonę)

Taip, pavieniais
atvejais
24 %

Ne N/N
1% 1%
Taip, aktyviai
27 %

Taip,
kartais
47 %

Dažniausiai studentų nuomonė išreiškiama tiek viešai, tiek anonimiškai (57 proc.). 23 proc. nuomonę išreiškia viešai.
19 proc. – anonimiškai (2.4.3 paveikslas).
Universitetų dėstytojai dažniau teigė, kad studentai nuomonę išreiškia anonimiškai.
2.4.3 paveikslas.	

Studentų nuomonės išsakymo būdas (%) N=146
(į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog studentai išsako nuomonę)
N/N
1%

Tiek viešai,
tiek anonimiškai
57 %

Viešai
23 %

Anonimiškai
19 %
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Dėstytojų teigimu, jie visada (28 proc.) ar dažniausiai (69 proc.) atsižvelgia į studentų išsakomas pastabas (2.4.4 paveikslas).
Kolegijų dėstytojai bei moterys dažniau teigė, kad į studentų išsakomas pastabas dėstomam dalykui atsižvelgia visada;
universitetų dėstytojai ir vyrai – dažniausiai.
2.4.4 paveikslas.	

Studentų išsakomų pastabų paisymas (%) N=146
(į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog studentai išsako nuomonę)
Pastabų paprastai
nebūna
Dažniausiai 1 %
neatsižvelgiu
2%

Visada
atsižvelgiu
28 %

Dažniausiai
atsižvelgiu
69 %

Vienas respondentas nurodė, kad į studentų nuomonę neatsižvelgia, jeigu tai yra tik vieno, o ne keleto studentų komentarai. Taip pat vienas apklaustasis nurodė, kad neatsižvelgia tuomet, kai tai yra pretenzijos dėl blogo įvertinimo. Vienas
dėstytojas sprendimą neatsižvelgti į studentų nuomonę motyvavo tuo, kad dažniausiai tai – siekis lengvai „praslysti“
(2.4.1 lentelė).
2.4.1 lentelė.	

Pasitenkinimas gaunamos informacijos kokybe (dažniai) N=3
(į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog neatsižvelgia į studentų nuomonę;
statistiškai nereikšmingas respondentų skaičius)
Dėl kokių priežasčių neatsižvelgiate?

Jei tai vieno, o ne keleto studentų komentarai

1 respondentas

Dažniausiai tai pretenzijos dėl blogo įvertinimo

1 respondentas

Dažniausiai tai siekis lengvai „praslysti”

1 respondentas
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III. Rezultatų apibendrinimas
Dalyko turinys
45 proc. tyrime dalyvavusių dėstytojų teigė specialybės dalykų paskaitoms susiduriantys su kokių nors materialinių
resursų stoka.
Dažniausiai susiduriama su techninių priemonių stoka (67 proc.). 20 proc. teigė pristingantys literatūros. 6 proc. –
mokymosi patalpų.
Priskiriant ECTS kreditų skaičių dėstomiems dalykams dažniausiai atsižvelgiama į dėstomo dalyko svarbą studijų programos kontekste (56 proc.). 44 proc. nurodė kompetencijų ir studijų dalyko rezultatų svarbą. 43 proc. – kompetencijoms
įsigyti ir / ar rezultatams pasiekti studentui reikalingą laiką. Toliau rikiuojasi tokie kriterijai, kaip paskaitų ir kitų auditorinių
užsiėmimų skaičius per savaitę (28 proc.) ir medžiagos, su kuria reikia susipažinti dalyko kontekste, kiekis (26 proc.).
Trys ketvirtadaliai (74 proc.) respondentų teigė reguliariai keičiantys dėstomo dalyko turinį, priklausomai nuo naujausių
srities pasiekimų, naujovių. 25 proc. tai daro kartais.
45 proc. apklaustųjų nurodė reguliariai keičiantys dėstomo dalyko turinį, priklausomai nuo darbo rinkos poreikių. 44 proc.
tai daro kartais. 8 proc. teigė to nedarantys.
91 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad jų dėstomiems specialybės studijų dalykams yra suformuluoti studijų dalyko rezultatai.
Dar 5 proc. teigimu, studijų dalyko rezultatai yra suformuluoti tik kai kuriems dalykams.
Respondentų manymu, specialybės studijų dalykų turinyje numatomos užduotys yra tinkamos studijų dalyko rezultatams
pasiekti (4,4 balo 5 balų skalėje). Taip pat vyrauja nuomonė, kad specialybės studijų dalykų įvertinimo metodai yra tinkami
mokymosi užduotims (4,4) bei dėstymo metodai yra tinkami studijų dalyko rezultatams pasiekti (4,4). Apklaustieji taip
pat laikosi nuomonės, kad specialybės studijų dalykuose numatytos mokymosi užduočių įvertinimo proporcijos atitinka
tų užduočių svarbą galutiniame įvertinime (4,3), o įvertinimo metodai yra tinkami kompetencijų įgijimo ar dalyko tikslų
pasiekimo lygio įvertinimui (4,3).
18 proc. respondentų teigimu, visi / beveik visi studentai užbaigę jų dėstomą specialybės studijų dalyką pasiekia
numatomus studijų dalyko rezultatus. 58 proc. nuomone, tai pavyksta padaryti daugiau nei pusei studentų. 17 proc.
manymu – maždaug pusei. 5 proc. – mažiau nei pusei. 1 proc. respondentų teigimu, numatomus rezultatus pasiekia
tik pavieniai studentai.
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Vertinimas
29 proc. tyrime dalyvavusių dėstytojų teigia visuomet studijų dalyko tikslų nepasiekusiems studentams rašantys neigiamą
įvertinimą. 38 proc. taip dar dažniausiai. 30 proc. – kartais.
Nerašyti neigiamo įvertinimo tokiais atvejais dažniausiai nusprendžiama norint suteikti galimybę studentui pasitaisyti
(14 proc.). 10 proc. neigiamo vertinimo nerašo, kadangi studentas pasiekia minimalų lygį. 8 proc. nerašyti neigiamo
pažymio apsisprendžia įvertinę visas studento pastangas. Taip pat 8 proc. tokį sprendimą motyvuoja tuo, kad dėstytojų
atlyginimai priklauso nuo studentų skaičiaus.
Visi tyrimo dalyviai teigė paaiškinantys studentams, už ką jie gavo vieną ar kitą įvertinimą: 46 proc. paaiškina visiems
bendrai, 41 proc. – kiekvienam asmeniškai, 32 proc. paaiškina kai kuriems, kurie patys teiraujasi, 22 proc. paaiškina
tiems, kuriems mano esant reikalinga (pvz., nestandartinius atvejus).
89 proc. respondentų teigimu, specialybės studijų dalykų vertinimo metodai studentams visuomet žinomi nuo pat kurso
pradžios. Dar 10 proc. teigė, jog šie metodai dažniausiai žinomi nuo kurso pradžios.
Du trečdaliai (67 proc.) apklaustųjų nurodė, kad specialybės studijų dalykų metu reikiamos atlikti užduotys studentams
būna žinomos nuo pat kurso pradžios. 26 proc. teigimu, šios užduotys dažniausiai žinomos nuo kurso pradžios.
Dauguma (58 proc.) dėstytojų teigė semestro eigoje keičiantys specialybės studijų dalykų reikalingas atlikti užduotis:
37 proc. tai daro susitarę su studentais, 20 proc. – kartais susitarę su studentais, kartais – ne, 1 proc. – dažniausiai
nesusitarę su studentais.
Ketvirtadalis (24 proc.) respondentų nurodė keičiantys specialybės studijų dalykų vertinimo metodus semestro eigoje
arba atsiskaitymo metu: 20 proc. tai daro tik susitarę su studentais, 4 proc. – kartais susitarę su studentais, kartais – ne.

Darbo krūvis
Dauguma (70 proc.) dėstytojų teigė skaičiuojantys savo dalyke studentui tenkantį darbo krūvį: 22 proc. skaičiuoja
kiekvienam naujai dėstomam dalykui, 40 proc. – kiekvieną kartą, kai tik įvyksta kokie nors pokyčiai dėstomo dalyko
programoje, 8 proc. – yra skaičiavę išsamiai, o kitiems dalykams paskaičiuoja analogiškai.
Į studentų darbo laiko skaičiavimus dažniausiai įtraukiamas dalyko užduočių atlikimas (93 proc.). 88 proc. įtraukia ruošimąsi
atsiskaitymams. 84 proc. – paskaitas. Toliau rikiuojasi tokie elementai, kaip seminarai (71 proc.), ruošimasis seminarams
(70 proc.), susipažinimas su dalyko literatūra (69 proc.), konsultacijos (68 proc.) ir ruošimasis paskaitoms (63 proc.).
Kiek laiko reikės studentui atlikti vieną ar kitą užduotį, dažniausiai nusprendžiama remiantis ankstesne patirtimi
(44 proc.). 16 proc. teigimu, tai priklauso nuo užduoties sudėtingumo. 12 proc. nusprendžia konsultuodamiesi su studentais. 10 proc. vadovaujasi dalyko modulio aprašu. 8 proc. atlieka užduotį patys ir pagal tai nusprendžia, kiek laiko
reikės studentui šiai užduočiai atlikti.
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62 proc. dėstytojų teigimu, specialybės studijų dalykų aprašuose yra tiksliai nurodyta, kiek skiriama valandų vienai ar
kitai užduočiai atlikti. Dar 24 proc. teigė, jog toks laikas yra nurodytas, tačiau jis dažnai neatitinka realaus užduoties
atlikimo laiko.
11 proc. respondentų visada klausia studentų, kiek laiko jiems realiai užima atlikti vieną ar kitą užduotį. 42 proc. paklausia
dažniausiai. 35 proc. – kartais.
69 proc. apklaustųjų teigė žinantys, kas yra ECTS kreditas. Dar 26 proc. mano, jog žino.
Dažniausiai manoma, kad vienas ECTS kreditas yra 27 val. (25 proc.). Dar 19 proc. nurodė 26,5-26,7 valandų trukmę.
8 proc. tyrimo dalyvių teigimu, visoms mokymo veikloms numatytas darbo krūvis visada atitinka specialybės studijų
dalykų kreditų skaičių. 72 proc. teigė, kad dažniausiai atitinka. 15 proc. nuomone – dažniausiai neatitinka.
Tuomet, kai neatitinka, realus darbo krūvis paprastai yra didesnis (45 proc.) nei nurodoma dalyko apraše. 48 proc. teigimu,
jis būna kartais didesnis, kartais mažesnis. 3 proc. nuomone – mažesnis.
6 proc. respondentai mano, kad specialybės dalykų studijose darbo krūvis semestro eigoje yra visada paskirstomas
tolygiai. 78 proc. nuomone, dažniausiai tolygiai. 14 proc. teigimu, dažniausiai / visada netolygiai.
20 proc. dėstytojų manymu, studentams dažnai kyla sunkumų dėl netolygaus darbo krūvio pasiskirstymo. 72 proc.
teigimu, sunkumų kyla kartais.
16 proc. dėstytojų teigė, kad jų dėstomuose specialybės dalykuose darbo krūvis yra dažnai koreguojamas, priklausomai
nuo jį veikiančių aplinkybių. 59 proc. korekcijas atlieka kartais.

Grįžtamasis ryšys
Du trečdaliai (66 proc.) dėstytojų nurodė, kad specialybės studijų dalykuose visada yra numatyta galimybė studentams
išsakyti savo nuomonę dėl dalyko tikslų, dėstymo ir vertinimo metodų. 29 proc. teigimu, tokia galimybė dažniausiai yra.
3 proc. teigė, kad tokios galimybės niekada ar dažniausiai nėra.
27 proc. teigė, kad studentai aktyviai naudojasi galimybe išreikšti savo nuomonę dėl dalyko tikslų, dėstymo ir vertinimo
metodų. 47 proc. teigimu, šia galimybe studentai naudojasi kartais. 24 proc. manymu – tik pavieniais atvejais.
Dažniausiai studentų nuomonė išreiškiama tiek viešai, tiek anonimiškai (57 proc.). 23 proc. nuomonę išreiškia viešai.
19 proc. – anonimiškai.
Dėstytojų teigimu, jie visada (28 proc.) ar dažniausiai (69 proc.) atsižvelgia į studentų išsakomas pastabas.
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Sociologinis aukštųjų mokyklų studentų tyrimas
Tyrimas finansuojamas Europos Sąjungos „Erasmus+” programos lėšomis
Vykdytojas „Spinter tyrimai“ 2015 m. birželio mėn. Vilnius

I.	

Tyrimo metodika

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2015 m. gegužės 5 d. – birželio 3 d. atliko sociologinį
aukštųjų mokyklų studentų tyrimą.

1.1.	 Tyrimo objektas
Studentai, besimokantys Lietuvos aukštosiose mokyklose, pirmojoje ir antrojoje pakopose arba vientisosiose studijose.

1.2.	 Tyrimo tikslas
Išsiaiškinti aukštųjų mokyklų studentų nuomonę dėl naujovių diegimo ir studijų kreditų sistemos aukštosiose mokyklose.

1.3.	 Tyrimo imtis
1003 respondentai.

1.4.	 Tyrimo atranka
Tyrime naudotas kvotinės atrankos metodas, taikant aukštosios mokyklos tipo ir studijų krypties kvotas.

1.5.	 Tyrimo metodas
Apklausa atlikta derinant du metodus: (1) standartizuotas CAWI (Computer Assisted Web Interview) interviu, naudojant
standartizuotą su Užsakovu suderintą klausimyną . Respondentas el. paštu gauna kvietimą dalyvauti apklausoje su
unikalia nuoroda į elektroninę tyrimo anketą, kurią užpildo savarankiškai jam / jai patogiu metu; (2) standartizuotas
betarpiškas interviu, naudojant standartizuotą su Užsakovu suderintą klausimyną. Standartizuotą interviu atlieka profesionalus apklausėjas. Jis veda pokalbį su respondentu pagal parengtus klausimus, atsakymus fiksuodamas klausimyne.
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1.6. Duomenų analizė
Duomenų analizė buvo atliekama, naudojant SPSS/PC programinę įrangą.
Ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų pasiskirstymai (procentai) ir pasiskirstymai pagal socialines-demografines
charakteristikas (žr. Priedus).

1.7. Statistinė duomenų paklaida
Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią būtina atsižvelgti interpretuojant duomenis. Pvz.: jeigu apklausus 1003 respondentų gavome, jog 41,5 proc. studentų mano, kad daugiau nei pusė
specialybės dalykus dėstančių dėstytojų yra tinkamos kompetencijos, tai yra 95 proc. tikimybė, kad tikroji reikšmė yra
tarp 38,4 ir 44,6 proc.
Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui. Toliau pateikiama lentelė, padedanti įvertinti statistinę paklaidą.
Proc.

Proc.

Proc.

Proc.

Proc.

Proc.

Proc.

Proc.

N

95

90

85

80

75

70

60

50

100

4.4

6.0

7.1

8.0

8.7

9.2

9.8

10

150

3.5

4.8

5.7

6.4

6.9

7.3

7.8

8.0

200

3.1

4.2

5.0

5.7

6.1

6.5

6.9

7.1

300

2.5

3.5

4.1

4.6

5.0

5.3

5.7

5.8

400

2.2

3.0

3.6

4.1

4.3

4.6

4.9

5.0

500

1.9

2.7

3.2

3.6

3.9

4.1

4.4

4.5

600

1.7

2.4

2.9

3.2

3.5

3.7

3.9

4.0

750

1.6

2.2

2.6

2.9

3.2

3.3

3.6

3.7

1000

1.4

1.9

2.3

2.5

2.7

2.9

3.1

3.1
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1.8. Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos (proc.)
Lytis

Aukštoji mokykla

Vyras

39

Moteris

61

Universitetas

71

Kolegija

29

Biomedicinos mokslai
Fiziniai mokslai
Studijų programos
sritis

13
6

Humanitariniai mokslai
Menai

9
4

Socialiniai mokslai

47

Technologijų mokslai

20

Bakalauro studijos
Studijų pakopa

78

Magistro studijos

10

Vientisos studijos

12
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II.

Tyrimo rezultatai

2.1.	Dalyko turinys
Dauguma studentų mano, kad visi / dauguma (35 proc.) ar daugiau nei pusė (41 proc.) dėstytojų yra tinkamos
kompetencijos. 16 proc. teigimu, tokių dėstytojų yra maždaug pusė, 4 proc. – mažiau nei pusė, 3 proc. – mažuma
dėstytojų (2.1.1 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.1.1 paveikslas.	

Studentų nuomonė dėl tinkamą kompetenciją turinčių dėstytojų dalies mokymosi įstaigoje
(%) N=1003
Mažuma
dėstytojų
Mažiau nei
3%
pusė dėstytojų
4
%
Maždaug pusė
dėstytojų
16 %

N/N
1%
Visi / dauguma
dėstytojų
35 %

Daugiau
nei pusė
dėstytojų
41 %

43 proc. studentų tenka susidurti su materialinių resursų stoka specialybės dalykų mokymosi procese (2.1.2 paveikslas).
Su materialinių resursų stoka dažniau susiduria biomedicinos ir meno sričių studentai bei vientisųjų studijų pakopoje
besimokantys jaunuoliai.
2.1.2 paveikslas.	

Susidūrimas su materialinių resursų stoka specialybės dalykų mokymosi procese (%) N=1003
N/N
1%

Taip
43 %

Ne
47 %
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Dažniausiai stokojama literatūros (48 proc.) ir techninių priemonių (40 proc.) (2.1.3 paveikslas).
Literatūros dažniau stokoja universitetų studentai, humanitarinių, socialinių mokslų atstovai bei merginos. Techninių
priemonių dažniau trūksta kolegijų studentams ir vaikinams.
2.1.3 paveikslas.	

Dažniausiai stokojami materialiniai resursai (%) N=434 (į klausimą atsakinėja tik susiduriantys su
materialinių resursų stoka)

48

Literatūros

Techninių priemonių

40

Mokymosi patalpų

8

Kita 1

N/N

3

Dauguma (85 proc.) laikosi nuomonės, kad studijuojamų specialybės dalykų turinys atitinka naujausius srities pasiekimus:
7 proc. visada ir 78 proc. dažniausiai atitinka (2.1.4 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.1.4 paveikslas.	

Nuomonė, kiek studijuojamų dalykų turinys atitinka naujausius srities pasiekimus (%) N=1003
Niekada
neatitinka
Visada
Dažniausiai 1 % N/N atitinka
2% 7%
neatitinka
12 %

Dažniausiai
atitinka
78 %
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60 proc. mano, kad studijuojamų specialybės dalykų turinys atitinka darbo rinkos poreikius: 7 proc. visada ir 53 proc.
dažniausiai atitinka (2.1.5 paveikslas).
Nuomonės, studijuojamų specialybės dalykų turinys atitinka darbo rinkos poreikius, dažniau laikosi kolegijų studentai,
biomedicinos, technologijos sričių atstovai bei vientisųjų studijų pakopos jaunuoliai.
2.1.5 paveikslas.

Nuomonė, kiek studijuojamų dalykų turinys atitinka darbo rinkos poreikius (%) N=1003
Niekada
neatitinka
N/N
2%
7%

Visada atitinka
7%

Dažniausiai
neatitinka
31 %
Dažniausiai
atitinka
53 %

27 proc. studentų yra visada supažindinami su numatomais studijų dalyko rezultatais. 37 proc. dažniausiai supažindinami. Dar 23 proc. – kartais. 13 proc. paminėjo, kad nėra informuojami, ką sėkmingai baigę kursą gebės, sužinos ir pan.
(2.1.6 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.1.6 paveikslas.	

Supažindinimas su numatomais studijų dalyko rezultatais (%) N=1003
Ne
13 %

N/N
0,1 %

Taip,
visada
27 %

Taip,
kartais
23 %

Taip,
dažniausiai
37 %
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Studentams yra gana aišku (4.0 balo iš 5), kodėl gauna tam tikrą įvertinimą užbaigus konkretų specialybės studijų
dalyką. Taip pat greičiau pritariama, jog vertinimo metodai yra tinkami mokymosi užduotims (3.7) ir studijų rezultatams
pasiekti (3.6). Vyrauja nuomonė, kad užduočių įvertinimo proporcijos atitinka tų užduočių svarbą galutiniame įvertinime
(3.6), o įvertinimo metodai yra tinkami kompetencijų įgijimo ar dalykų tikslų pasiekimo lygio įvertinimui (3.6). Be to,
studentai, užbaigę konkretų specialybės studijų dalyką, jaučiasi pakankamai pasiekę numatomus dalyko rezultatus
(3.5) (2.1.7 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.1.7 paveikslas.	

5

Nuomonė dėl specialybės studijų dalykų turinio, dėstymo, įvertinimo metodų, proporcijų,
pasiekimų, aiškumo (%, vidurkiai) N=1003

Visada tinkami / visiškai atitinka

4

3

2

Užbaigus konkretų specialybės studijų dalyką, kiek Jums dažniausiai
būna aiku, kodėl gavote tokį įvertinimą?

1

Niekada netinkami / visiškai neatitinka

31

42

Kiek specialybės studijų dalykų įvertinimo metodai
Jūsų nuomone yra tinkami mokymosi užduotims?

13

50

Kiek specialybės studijų dalykų užduotys, dėstymo metodai
Jūsų nuomone yra tinkami studijų dalyko rezultatams pasiekti?

12

50

Kaip dažnai specialybės studijų dalykuose numatytos mokymosi
užduočių įvertinimo proporcijos atitinka tų užduočių
svarbą galutiniame įvertinime?

15

Kiek specialybės studijų metodai Jūsų nuomone yra tinkami
kompetencijų įgijimo ar dalyko tikslų pasiekimo lygio įvertinimui?

13

Užbaigę konkretų specialybės studijų dalyką, kiek paprastai jaučiatės
pasiekę numatomų studijų dalyko rezultatų?

13

45

45

40

20

31

30

30

30

36

vidurkiai

6 1 3,95

6

71

3,67

4,64

8 2 3,61

10 2 3,57

9 2 3,57
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Kiek daugiau nei trečdalis (37 proc.) nurodė, kad specialybės dalykų vertinimo kriterijai yra visada žinomi nuo pat kurso
pradžios. 53 proc. teigė, kad dažniausiai žinomi (2.1.8 paveikslas).
Fizinių, technologinių studijų atstovai bei bakalauro pakopoje besimokantys jaunuoliai dažniau teigė, kad specialybės
studijų dalyko vertinimo kriterijai yra visada žinomi nuo pat kurso pradžios.
2.1.8 paveikslas.	

Specialybės studijų dalykų vertinimo kriterijų žinojimas nuo pat kurso pradžios (%) N=1003
Ne, niekada
nežinomi
Ne, dažniausiai
1 % N/N
nežinomi
1%
8%
Taip,
visada žinomi
37 %

Taip,
dažniausiai
žinomi
53 %

Penktadalio (21 proc.) teigimu, specialybės studijų dalykų metu reikiamos atlikti užduotys yra visada žinomos nuo kurso
pradžios. 56 proc. paminėjo, kad dažniausiai žinomos (2.1.9 paveikslas).
Užduotys dažniau visada žinomos universiteto studentams.
2.1.9 paveikslas.	

Specialybės studijų dalykų metu reikiamų atlikti užduočių žinojimas nuo pat kurso pradžios
(%) N=1003
Ne, niekada
nežinomos
2 % N/N
Ne, dažniausiai
1%
nežinomos
20 %

Taip, visada
žinomos
21 %

Taip,
dažniausiai
žinomos
56 %
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30 proc. studentų nurodė, kad specialybės studijų dalykams reikalingos atlikti užduotys semestro eigoje yra keičiamos,
bet tik susitarus su studentais. 36 proc. teigimu, užduotys keičiamos kartais susitarus, kartais ne. 5 proc. paminėjo, kad
užduotys keičiamos be susitarimo. Tuo tarpu 26 proc. nurodė, kad užduotys nėra keičiamos (2.1.10 paveikslas).
Universitetų studentai ir magistro pakopoje besimokantys jaunuoliai dažniau teigė, kad užduotys semestro eigoje yra
keičiamos, bet tik susitarus su studentais. Kolegijų studentai ir pirmojoje – antrojoje pakopoje besimokantys respondentai
dažniau nurodė, kad užduotys keičiamos kartais susitarus su studentais, kartais ne.
2.1.10 paveikslas.	 Specialybės studijų dalykų reikalingų atlikti užduočių keitimas semestro eigoje (%) N=1003
N/N
3%
Ne
26 %

Taip
dažniausiai
nesusitarus
su studentais
5%

Taip,
bet tik susitarus
su studentais
30 %

Taip, kartais
susitarus
su studentais,
kartais – ne
36 %

22 proc. teigimu, specialybės studijų dalykų vertinimo metodai semestro eigoje ar atsiskaitymo metu yra keičiami, bet
tik susitarus su studentais. 21 proc. – kartais susitarus, kartais ne. 4 proc. – dažniausiai nesusitarus. Beveik pusė (49
proc.) paminėjo, kad vertinimo metodai nėra keičiami (2.1.11 paveikslas).
Universitetų studentai ir fizinių mokslų srities atstovai dažniau nurodė, kad vertinimo metodai keičiami, bet tik susitarus
su studentais. Magistrantai dažniau paminėjo, kad metodai keičiami kartais susitarus, kartais ne.
2.1.11 paveikslas.	 Specialybės studijų dalykų vertinimo metodų keitimas semestro eigoje ar atsiskaitymo metu
(%) N=1003
N/N
3%

Ne
49 %

Taip,
bet tik susitarus
su studentais
22 %

Taip, kartais
susitarus
su studentais,
kartais – ne
21 %
Taip, dažniausiai nesusitarus
su studentais
4%
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2.2. Darbo Krūvis
Dauguma (76 proc.) studentų žino, kiek darbo krūvio yra skiriama visoms konkretaus specialybės studijų dalyko užduotims: 34 proc. žino bendrai ir atskiromis užduotimis, 42 proc. žino bendrai (2.2.1 paveikslas).
Bendrai žinantys darbo krūvį dažniau paminėjo universitetų studentai, magistrantai bei merginos. Bakalaurantai bei
vaikinai dažniau teigė nežinantys, kiek krūvio skiriama konkretaus specialybės studijų dalyko užduotims.
2.2.1 paveikslas.	

Darbo krūvio, skiriamo visoms konkretaus specialybės studijų dalyko užduotims, žinojimas
(%) N=1003
N/N
2%
Taip, žinau
bendrai ir atskiroms
užduotims
34 %

Ne, nežinau
22 %

Taip, žinau
tik bendrai
42 %

Trečdalis (35 proc.) paminėjo, kad dalyko apraše būna tiksliai nurodyta, kiek valandų skiriama vienai ar kitai užduočiai.
36 proc. teigė, kad būna nurodyta, tačiau tai dažnai neatitinka realaus užduoties atlikimo laiko. Dar 20 proc. teigė, kad
nurodyta nebūna (2.2.2 paveikslas).
Universitetų studentai ir bakalaurantai dažniau teigė, kad studijų dalykų aprašuose būna tiksliai nurodyta, kiek skiriama
valandų vienai ar kitai užduočiai. Fizinių mokslų studentai, magistrantai ir vientisųjų studijų atstovai dažniau paminėjo,
kad valandos būna nurodytos, tačiau dažnai neatitinka realaus užduoties atlikimo laiko.
2.2.2 paveikslas.

Užduočiai atlikti skirto laiko nurodymas studijų dalykų aprašuose (%) N=1003
N/N
9%

Ne
20 %

Taip
35 %

Taip, tačiau
dažnai neatitinka
realaus užduoties
atlikimo laiko
36 %

92

Priedas Nr. 4.
Sociologinis aukštųjų mokyklų studentų tyrimas

Kas ketvirtas (39 proc.) studentas paminėjo, kad specialybės studijų dalykų dėstytojai teiraujasi studentų, kiek laiko
realiai užima atlikti vieną ar kitą užduotį: 3 proc. – visada, 10 proc. – dažniausiai, 26 proc. – kartais (2.2.3 paveikslas).
Kolegijų studentai dažniau paminėjo, kad dėstytojai klausia, kiek laiko realiai užima atlikti vieną ar kitą užduotį.
2.2.3 paveikslas.

Dėstytojų pasiteiravimai dėl studentams reikalingo laiko užduočiai atlikti (%) N=1003
N/N
1%

Taip visada
Taip, dažniausiai
3%
10 %

Taip, kartais
26 %

Ne
60 %

32 proc. studentų žino, kas yra ECTS kreditas. Dar 27 proc. mano, kad žino (2.2.4 paveikslas).
Kas yra ECTS kreditas, dažniau žino universitetų studentai, fizinių mokslų atstovai bei magistrantai.
2.2.4 paveikslas.

ECTS kredito žinomumas (%) N=1003
N/N
1%
Taip, žinau
32 %
Ne, nežinau
40 %

Taip, manau,
kad žinau
27 %
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Manoma, kad vienas ECTS kreditas sudaro vidutiniškai 24 val. (2.2.5 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.2.5 paveikslas.	

Nuomonė dėl ECTS kredito dydžio (%) N=539
(į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog žino, kas yra ECTS kreditas)
<2 val.

12

2-24 val.

24

25 val.

14

26-27 val.

19

27,5-30 val.

20

31-40 val.

6

>45 val.

6

Atsakymų vidurkis: 23,8 val.

60 proc. studentų mano, kad mokymosi veikloms numatytas darbo krūvis atitinka specialybės studijų dalykų kreditų
skaičių: 7 proc. – visada ir 53 proc. – dažniausiai atitinka. Priešingos nuomonės laikosi 30 proc. respondentų – 2 proc.
niekada neatitinka ir 28 proc. dažniausiai (2.2.6 paveikslas).
Nuomonės, kad mokymosi veikloms numatytas darbo krūvis atitinka specialybės studijų dalykų kreditų skaičių, dažniau
laikosi kolegijų studentai, pirmojoje ir antrojoje pakopose studijuojantys jaunuoliai bei vaikinai.
2.2.6 paveikslas.	

Nuomonė dėl mokymosi veikloms numatyto darbo krūvio atitikimo dalykų kreditų skaičiui
(%) N=1003
Niekada N/N
neatitinka 1 %
2%

Visada atitinka
7%

Dažniausiai
neatitinka
28 %
Dažniausiai
atitinka
53 %
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Kuomet realus darbo krūvis neatitinka kreditų skaičiaus, jis dažniau būna didesnis (35 proc.) nei mažesnis (10 proc.).
49 proc. teigimu, jis būna arba didesnis, arba mažesnis (49 proc.) (2.2.7 paveikslas).
Nuomonės, kad darbo krūvis yra didesnis, nei numatyta studijų dalyko apraše, dažniau laikosi universitetų studentai,
biomedicinos ir meno srityse besimokantys jaunuoliai, magistrantai, vientisųjų studijų studentai bei merginos.
2.2.7 paveikslas.	

Nuomonė dėl realaus darbo krūvio neatitikimo nurodytam dalyko apraše (%) N=393
(į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog realus darbo krūvis neatitinka dalykų kreditų
skaičiaus)

Mažesnis
10 %

N/N
6%
Didesnis
35 %

Kartais didesnis,
kartais mažesnis
49 %

Beveik pusė (46 proc.) studentų mano, kad darbo krūvis semestro eigoje yra paskirstomas tolygiai: 5 proc. visada ir
41 proc. dažniausiai tolygiai. Priešingos nuomonės laikosi 51 proc.: 7 proc. visada ir 44 proc. dažniausiai netolygiai
(2.2.8 paveikslas).
Kolegijų studentai dažniau paminėjo, kad specialybės dalykų darbo krūvis semestro eigoje yra paskirstomas tolygiai.
2.2.8 paveikslas.	

Nuomonė dėl dalykų darbo krūvio paskirstymo semestro eigoje tolygumo (%) N=1003
Visada
netolygiai N/N
7% 3%

Visada
tolygiai
5%

Dažniausiai
tolygiai
41 %
Dažniausiai
netolygiai
44 %
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Sunkumų įsisavinti dalyką dėl netolygaus paskirstymo patiria 90 proc. studentų: 31 proc. dažnai, 59 proc. kartais
(2.2.9 paveikslas).
Sunkumų įsisavinti studijuojamą dalyką dėl netolygaus darbo krūvio dažniau kyla biomedicinos srities studentams
ir vientisųjų studijų studentams.
2.2.9 paveikslas.	

Susidūrimas su sunkumais dėl netolygaus darbo krūvio paskirstymo (%) N=535
(į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog darbo krūvis paskirstomas netolygiai)
Ne
9%

N/N
1%
Taip, dažnai
1%

Taip,
kartais
59 %

2.3. Grįžtamasis ryšys
64 proc. paminėjo, kad specialybės studijų dalykuose yra numatyta galimybė studentams išsakyti savo nuomonę dėl
dalyko tikslų, dėstymo ir vertinimo metodų: 29 proc. – galimybė yra visada ir 35 proc. – dažniausiai (2.3.1 paveikslas).
Universitetų studentai, biomedicinos ir humanitarinių mokslų atstovai dažniau paminėjo, kad galimybė išsakyti savo
nuomonę yra numatyta visada.
2.3.1 paveikslas.	

Studentų galimybės išsakyti savo nuomonę dėl dalyko tikslų, dėstymo ir vertinimo metodų
(%) N=1003
niekada nėra
5%

N/N
5%

Taip,
visada yra
29 %

Ne,
dažniausiai nėra
26 %

Taip,
dažniausiai yra
35 %
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Aktyviai galimybe išsakyti savo nuomonę naudojasi 25 proc. studentų. 32 proc. – kartais. 24 proc. – pavieniais atvejais.
Dar 16 proc. tokia galimybe nesinaudoja (2.3.2 paveikslas).
Galimybe išsakyti savo nuomone dažniau pasinaudoja universitetų studentai, magistrantai ir merginos.
2.3.2 paveikslas.	

Naudojimasis galimybe išsakyti savo nuomonę dėl dalyko tikslų, dėstymo ir vertinimo metodų
(%) N=687 (į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog studentams yra numatyta galimybė
išsakyti savo nuomonę)

Ne
16 %

N/N
3%
Taip, aktyviai
25 %

Taip, pavieniais
atvejais
24 %
Taip, kartais
32 %

Išsakantys savo nuomonę dažniausiai (40 proc.) tai daro tiek viešai, tiek anonimiškai. 35 proc. nuomonę išreiškia
anonimiškai. 22 proc. – viešai (2.3.3 paveikslas).
Viešai nuomonę dažniau išreiškia vaikinai. Anonimiškai – biomedicinos srityje besimokantys jaunuoliai, vientisųjų studijų
studentai ir merginos.
2.3.3 paveikslas.	

Nuomonės išsakymo būdas (%) N=575
(į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog išsako savo nuomonę)
N/N
1%

Viešai
22 %

Tiek viešai,
tiek anonimiškai
40 %

Anonimiškai
35 %
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Siekiant paskatinti studentus aktyviau išsakyti savo nuomonę, rekomenduojama atsižvelgti į studentų nuomonę bei
pasiūlymus (15 proc.), pasitelkti anonimines apklausas (11 proc.), anonimiškumą (8 proc.) (2.3.4 paveikslas).
Statistiškai reikšmingų skirtumų, vertinant respondentų socialines-demografines charakteristikas, nėra.
2.3.4 paveikslas.	

Priemonės, galinčios paskatinti studentus išsakyti savo nuomonę (%) N=687
(į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog studentams yra numatyta galimybė išsakyti savo nuomonę)
Atsižvelgti į studentų nuomonę ir pasiūlymus

15
11

Anoniminės apklausos / nuomonės išsakymas
Anonimiškumas

8

Aktyvus studentų ir dėstytojų bendravimas

6

Aktyvus skatinimas reikšti savo nuomonę

5

Imtis veiksmų siekiant įgyvendinti studentų pasiūlymus

5

Dėstytojų noras įsiklausyti į studentus

5

Dėstytojų padrąsinimai būti aktyvesniais

4

Studentų sąmoningumas, motyvacija

4

Atviros diskusijos, renginiai, forumai

4

Vieša reakcija į išsakytus pasiūlymus, nuomonė

3

Abipusis supratingumas

2

Galimybė išsakyti savo nuomonę įvairiais būdais

2

Privalomos anketos, apklausos raštu

2

Išsamesnė informacija apie galimybę išsakyti nuomonę 1
Pagarba išsakytai nuomonei / nekritikuoti 1
Tokia galimybė yra šiuo metu 1
Nuoširdus domėjimasis studentų nuomone 1
Dėstytojų atviri pasisakymai 1
Tikslinga, trumpa ir tinkamai suformuota anketa 1
Grįžtamasis ryšys – ataskaitos / apibendrinimai 1
Šilti tarpusavio santykiai mokymosi įstaigoje 1
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Kiek daugiau nei pusė (55 proc.) studentų mano, kad dėstytojai atsižvelgia į išsakomas pastabas: 6 proc. visada ir 49 proc.
dažniausiai atsižvelgia (2.3.5 paveikslas).
Kolegijų studentai dažniau paminėjo, kad dėstytojai atsižvelgia į studentų išsakytas nuomones.
2.3.5 paveikslas.	

Studentų išsakomų pastabų paisymas (%) N=687
(į klausimą atsakinėja tik nurodžiusieji, jog studentams yra numatyta galimybė išsakyti savo nuomonę)
Visada atsižvelgia
6%

N/N
Pastabų paprastai 12 %
nebūna
Niekada 5 %
neatsižvelgia
3%

Dažniausiai
atsižvelgia
49 %

Dažniausiai
neatsižvelgia
25 %

Studentai pakankamai aktyviai lanko specialybės dalykų seminarus: 67 proc. lanko 76-100 proc. seminarų (2.3.6 paveikslas).
Apskritai, daugiau specialybės dalykų paskaitų lanko kolegijų studentai, biomedicinos srityje besimokantys jaunuoliai,
magistro ir vientisųjų studijų studentai bei merginos.
2.3.6 paveikslas.

Vidutinis specialybės dalykų auditorinių paskaitų lankomumas (%) N=1003
Iki 25 %

8

26-50 %

7

51-75 %

17

76-100 %
N/N

67
2

99

Priedas Nr. 4.
Sociologinis aukštųjų mokyklų studentų tyrimas

Paskaitų lankomumas šiek tiek mažesnis: 57 proc. lanko 76-100 proc. paskaitų (2.3.7 paveikslas).
Apskritai, daugiau specialybės dalykų seminarų ar kitų užsiėmimų lanko universitetų studentai, biomedicinos srityje
besimokantys jaunuoliai, magistro ir vientisųjų studijų studentai ir merginos.
2.3.7 paveikslas.	

Vidutinis specialybės dalykų seminarų ar kitų užsiėmimų lankomumas (%) N=1003
Iki 25 %

3

26-50 %
51-75 %
76-100 %

10
30
57

N/N 1

III.

Rezultatų apibendrinimas

Dalyko turinys
Dauguma studentų mano, kad visi / dauguma (35 proc.) ar daugiau nei pusė (41 proc.) dėstytojų yra tinkamos kompetencijos. 16 proc. teigimu, tokių dėstytojų yra maždaug pusė, 4 proc. – mažiau nei pusė, 3 proc. – mažuma dėstytojų.
43 proc. studentų tenka susidurti su materialinių resursų stoka specialybės dalykų mokymosi procese. Dažniausiai
stokojama literatūros (48 proc.) ir techninių priemonių (40 proc.).
Dauguma (85 proc.) laikosi nuomonės, kad studijuojamų specialybės dalykų turinys atitinka naujausius srities pasiekimus:
7 proc. visada ir 78 proc. dažniausiai atitinka.
60 proc. mano, kad studijuojamų specialybės dalykų turinys atitinka darbo rinkos poreikius: 7 proc. visada ir 53 proc.
dažniausiai atitinka.
27 proc. studentų yra visada supažindinami su numatomais studijų dalyko rezultatais. 37 proc. dažniausiai supažindinami.
Dar 23 proc. – kartais. 13 proc. paminėjo, kad nėra informuojami, ką sėkmingai baigę kursą gebės, sužinos ir pan.
Studentams yra gana aišku (4.0 balo iš 5), kodėl gauna tam tikrą įvertinimą užbaigus konkretų specialybės studijų dalyką. Taip pat greičiau pritariama, jog vertinimo metodai yra tinkami mokymosi užduotims (3.7) ir studijų rezultatams
pasiekti (3.6). Vyrauja nuomonė, kad užduočių įvertinimo proporcijos atitinka tų užduočių svarbą galutiniame įvertinime
(3.6), o įvertinimo metodai yra tinkami kompetencijų įgijimo ar dalykų tikslų pasiekimo lygio įvertinimui (3.6). Be to,
studentai, užbaigę konkretų specialybės studijų dalyką, jaučiasi pakankamai pasiekę numatomus dalyko rezultatus (3.5).
Kiek daugiau nei trečdalis (37 proc.) nurodė, kad specialybės dalykų vertinimo kriterijai yra visada žinomi nuo pat kurso
pradžios. 53 proc. teigė, kad dažniausiai žinomi.
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Penktadalio (21 proc.) teigimu, specialybės studijų dalykų metu reikiamos atlikti užduotys yra visada žinomos nuo kurso
pradžios. 56 proc. paminėjo, kad dažniausiai žinomos.
30 proc. studentų nurodė, kad specialybės studijų dalykams reikalingos atlikti užduotys semestro eigoje yra keičiamos,
bet tik susitarus su studentais. 36 proc. teigimu, užduotys keičiamos kartais susitarus, kartais ne. 5 proc. paminėjo,
kad užduotys keičiamos be susitarimo. Tuo tarpu 26 proc. nurodė, kad užduotys nėra keičiamos.
22 proc. teigimu, specialybės studijų dalykų vertinimo metodai semestro eigoje ar atsiskaitymo metu yra keičiami, bet tik
susitarus su studentais. 21 proc. – kartais susitarus, kartais ne. 4 proc. – dažniausiai nesusitarus. Beveik pusė (49 proc.)
paminėjo, kad vertinimo metodai nėra keičiami.

Darbo krūvis
Dauguma (76 proc.) studentų žino, kiek darbo krūvio yra skiriama visoms konkretaus specialybės studijų dalyko užduotims: 34 proc. žino bendrai ir atskiromis užduotimis, 42 proc. žino bendrai.
Trečdalis (35 proc.) paminėjo, kad dalyko apraše būna tiksliai nurodyta, kiek valandų skiriama vienai ar kitai užduočiai.
36 proc. teigė, kad būna nurodyta, tačiau tai dažnai neatitinka realaus užduoties atlikimo laiko. Dar 20 proc. teigė, kad
nurodyta nebūna.
Kas ketvirtas (39 proc.) studentas paminėjo, kad specialybės studijų dalykų dėstytojai teiraujasi studentų, kiek laiko
realiai užima atlikti vieną ar kitą užduotį: 3 proc. – visada, 10 proc. – dažniausiai, 26 proc. – kartais.
32 proc. studentų žino, kas yra ECTS kreditas. Dar 27 proc. mano, kad žino.
Manoma, kad vienas ECTS kreditas sudaro vidutiniškai 24 val.
60 proc. studentų mano, kad mokymosi veikloms numatytas darbo krūvis atitinka specialybės studijų dalykų kreditų
skaičių: 7 proc. – visada ir 53 proc. – dažniausiai atitinka. Priešingos nuomonės laikosi 30 proc. respondentų – 2 proc.
niekada neatitinka ir 28 proc. dažniausiai.
Kuomet realus darbo krūvis neatitinka kreditų skaičiaus, jis dažniau būna didesnis (35 proc.) nei mažesnis (10 proc.).
49 proc. teigimu, jis būna arba didesnis, arba mažesnis (49 proc.).
Beveik pusė (46 proc.) studentų mano, kad darbo krūvis semestro eigoje yra paskirstomas tolygiai: 5 proc. visada ir
41 proc. dažniausiai tolygiai. Priešingos nuomonės laikosi 51 proc.: 7 proc. visada ir 44 proc. dažniausiai netolygiai.
Sunkumų įsisavinti dalyką dėl netolygaus paskirstymo patiria 31 proc. studentų.
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Grįžtamasis ryšys
64 proc. paminėjo, kad specialybės studijų dalykuose yra numatyta galimybė studentams išsakyti savo nuomonę dėl
dalyko tikslų, dėstymo ir vertinimo metodų: 29 proc. – galimybė yra visada ir 35 proc. – dažniausiai.
Aktyviai galimybe išsakyti savo nuomonę naudojasi 25 proc. studentų. 32 proc. – kartais. 24 proc. – pavieniais atvejais.
Dar 16 proc. tokia galimybe nesinaudoja.
Išsakantys savo nuomonę, dažniausiai (40 proc.) tai daro tiek viešai, tiek anonimiškai. 35 proc. nuomonę išreiškia
anonimiškai. 22 proc. – viešai.
Siekiant paskatinti studentus aktyviau išsakyti savo nuomonę, rekomenduojama atsižvelgti į studentų nuomonę bei
pasiūlymus (15 proc.), pasitelkti anonimines apklausas (11 proc.), anonimiškumą (8 proc.).
Kiek daugiau nei pusė (55 proc.) studentų mano, kad dėstytojai atsižvelgia į išsakomas pastabas: 6 proc. visada ir
49 proc. dažniausiai atsižvelgia.
Studentai aktyviai lanko specialybės dalykų seminarus (67 proc. lanko 76-100 proc. seminarų), tuo tarpu paskaitų
lankomumas šiek tiek mažesnis (57 proc. lanko 76-100 proc. paskaitų).
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Sociologinis kokybinis aukštųjų mokyklų
dėstytojų tyrimas
Tyrimas finansuojamas Europos Sąjungos „Erasmus+” programos lėšomis
Vykdytojas „Spinter tyrimai“ 2015 m. birželio mėn. Vilnius

I.	

Tyrimo metodika

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2015 m. birželio 12-15 d. atliko Lietuvos aukštųjų
mokyklų dėstytojų kokybinį tyrimą.

1.1.	 Tyrimo tikslas
Išsiaiškinti dėstytojų nuomonę dėl švietimo naujovių diegimo, kreditų sistemos, Bolonijos proceso, studijų dalykų
vertinimo, studentų darbo krūvio bei grįžtamojo ryšio iš studentų.

1.2.	 Tyrimo metodas
Fokusuotos diskusijų grupės (FGD).

1.3.	 Tyrimo lokacija
Vilnius.

1.4.	 Tyrimo imtis
16 tyrimo dalyvių – 9 dėstytojai iš socialinių, menų ir humanitarinių mokslų studijų srities ir 7 dėstytojai iš biomedicinos,
fizinių ir technologijos mokslų studijų srities.

1.5. Tikslinė grupė
Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai.
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1.6. Interviu trukmė
~2 val.

1.7.	 Atrankos metodas
Tikslinė atranka.

Socialinės – demografinės charakteristikos
Lytis

Amžius

Vyras

50

Moteris

50

Iki 40 m.

50

41-50 m.

36

Daugiau nei 50 m.

Biomedicinos mokslai

14

6

Fiziniai mokslai
Studijų programos sritis,
kurioje dėsto*
*galimi keli atsakymai, suma viršija 100 proc.

19

Humanitariniai mokslai
Menai

25
13

Socialiniai mokslai

38

Technologijų mokslai

Dėstytojo
darbo patirtis
(trukmė)

Iki 5 m.

25

11

6-10 m.
11-15 m.
Daugiau nei 15 m.

39
11
39

104

Priedas Nr. 5.
SOCIOLOGINIS KOKYBINIS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ TYRIMAS

II.

Tyrimo rezultatai

2.1 Pokyčiai Lietuvos aukštosiose mokyklose
Visi diskusijoje dalyvavę dėstytojai pritaria, kad pokyčiai Lietuvos aukštosiose mokyklose yra neišvengiami ar netgi būtini, siekiant, kad aukštasis mokslas būtų kokybiškas ir atitiktų tiek studentų, tiek dėstytojų, tiek darbo rinkos lūkesčius
(„keičiasi visas pasaulis, aukštasis mokslas ne išimtis <...> keistis būtina, kitaip neįmanoma“).
Apskritai, dėstytojai laikosi nevienareikšmiškos nuomonės dėl dabartinės aukštojo mokslo padėties. Iš vienos pusės
sutinkama, kad aukšti tam tikrų mokslo sričių (fizika, biomedicina, chemija ir t. t.) pasiekimai, santykinai aktyvus užsienio
šalių studentų domėjimasis studijų galimybėmis Lietuvoje, sėkmingas Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų įsitvirtinimas
stambiose ir perspektyviose užsienio kapitalo įmonėse, veikiančiose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir pan., sufleruoja aukštąjį
mokslą esant aukštame lygyje („mokslas žengia labai aukštai, mūsų lazeriai, bioinžinerija, geodezija, sukurti pasaulinio
lygio produktai <...> manau, kad Lietuvos aukštasis mokslas nėra blogas, atvažiuoja studentai iš Rytų šalių, gruzinai
atvažiuoja, keli azerbaidžaniečiai, iš Afrikos respublikos atvažiuoja; palaikom ryšius su įvairiomis mokyklomis Lenkijoje,
Airijoje... mūsų studentai, kurie išvažiuoja į užsienį, lengvai ten randa darbą ir įsitvirtina, vadinasi, mes suteikiam jiems
reikiamų žinių ir gebėjimų <...> mes nesame pakampėje su mūsų aukštuoju mokslu“). Kita vertus, lyginant su bendra
visuomenės (gyvenimo) pokyčių sparta aukštasis mokslas atsilieka. Tokią dėstytojų nuomonę labiausiai inspiruoja aiškios
valstybinės aukštojo mokslo strategijos nebuvimas („mokslas, deja, nors valstybės įvardytas kaip prioritetinis, bet jis
gerokai atsilieka nuo visuomenės vystymosi <...> nėra valstybės strategijos, disbalansas tarp šakų <...> lėčiau keičiasi
nei pati visuomenė, atsilieka geru žingsniu“).
Diskusijų metu dėstytojai pasidalijo mintimis, kas, jų nuomone, prisideda prie aukštojo mokslo vystymosi Lietuvoje,
o kas sukuria papildomas problemas ir tampa greičiau trikdžiais.
Stipriosiomis Lietuvos aukštojo mokslo pusėmis dėstytojai išskyrė aukštus pasiekimus fundamentaliųjų mokslų srityje,
kurie garsina tiek Lietuvos mokslininkus, tiek šalį apskritai. Džiaugiamasi studentų mainų galimybėmis – lietuviai gali
vykti mokytis į užsienio universitetus; kitų valstybių studentai gana aktyviai domisi studijų perspektyvomis Lietuvoje.
Biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų srities specialistai džiaugiasi, kad jų studentai yra paklausūs darbo rinkoje.
Dar vienas reikšmingas momentas – dėstytojai suvokia pokyčių svarbą ir stengiasi tobulėti kartu su kintančia aplinka,
siekia suvokti studentų poreikius ir juos atliepti (žr. Lentelę 1).
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Lentelė Nr. 1

Lietuvos aukštojo mokslo stipriosios pusės, skatinančios vystymąsi, tobulėjimą

Aukštojo mokslo stipriosios pusės

Pagrindžiančios citatos

Aukšti pasiekimai fundamentaliųjų mokslų srityje

„mokslas pas mus tikrai stiprus, pasiekimai fizikoje, lazerių srityje,
chemijoje, bioinžinerijoje stebina ir verčia didžiuotis“

Studentų mainų galimybės

„mūsų studentai išvažiuoja į „Erasmus”, esame sudarę sutartis
su daugeliu universitetų įvairiose Europos šalyse“

Aktyvus užsienio studentų
domėjimasis studijų galimybėmis Lietuvoje

„atvažiuoja pas mus mokytis ir rytų europiečiai, turkai,
netgi afrikiečiai, esu ir su kinais dirbęs“

Studentai atitinka darbo rinkos poreikius
(juntama paklausa)

„pas mus darbdaviai patys ateina, užsiima studentus
dar nuo pirmo – antro kurso <...> mūsų fakulteto
išleidžiami studentai paklausūs darbo rinkoje“

Dėstytojų lankstumas, nuoširdus noras keistis
ir tobulėti kartu su studentais

„bandau prisitaikyti prie studentų, seni metodai nebetinka
naujajai kartais, reikia atsižvelgti į auditoriją, į klausytojus,
bandau kalbėti su studentais, ieškoti naujų mokymo metodų“

Nors Lietuvos aukštojo mokslo kokybę tyrimo dalyviai vertina gana palankiai, bet paminėjo nemažai sunkumų, „stabdžių“,
kurie lėtina vystymąsi, sukuria papildomus sunkumus diegiant naujoves ar bandant prisitaikyti prie kintančios aplinkos.
Apskritai, dėstytojai jaučia nusivylimą, kad Lietuvos aukštosios mokyklos neturi aiškios kokybės strategijos ir parengtų
aiškių kokybės matavimo instrumentų. Sumaišties įneša ir dažnos bei nuviliančios mokslo reformos. Dėstytojai pažymėjo,
kad viena iš problemos šaknų yra prasta viduriniojo mokslo sistema, kuri netinkamai paruošia jaunimą studijoms,
nemotyvuoja, neskatina jų žingeidumo, nelavina kritinio mąstymo. Dar viena svarbi problema – aukštasis mokslas
atsietas nuo darbo rinkos, todėl neatitinka darbdavių lūkesčių, o studentai jaučiasi netinkamai paruošiami gyvenimui,
nesijaučia būsiantys paklausūs specialistai. Studijų programos kuriamos neapgalvotai, neatsižvelgiant į šalies situaciją,
todėl juntamas ryškus studentų skaičiaus disbalansas atskirose studijų programose. Svarbu paminėti, kad dėstytojų
nuomone, stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas šiuo metu yra neracionaliai daug. Itin didelis mokslo prieinamumas
lemia prastėjančią jo kokybę, nes siekiama atliepti daugumos poreikius – aukšto intelekto ir suinteresuotumo mokytis
studentų dalis tampa mažuma, dominuojančia auditorijos dalimi tapo nemotyvuoti, abejingi ir apskritai gebėjimų mokytis
stokojantys jaunuoliai. Tyrimo dalyviai taip pat pasidalijo mintimi, kad aukštosios mokyklos neišpildo visų savo tikslų,
t. y., neskiriama dėmesio studentų asmenybės formavimuisi, jų bendražmogiškų savybių lavinimui, refleksyvaus intelekto
vystymuisi. Darniam aukštojo mokslo tobulėjimui sunkumų taip pat sukelia dėstytojams tenkanti biurokratinė našta,
kuri neleidžia taikyti naujų metodikų, diegti pokyčių, kūrybiškumo elementų ir pan. (žr. Lentelę 2).
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Lentelė Nr. 2

Lietuvos aukštojo mokslo sunkumai, lėtinantys ar apskritai stabdantys tobulėjimą bei vystymąsi

Aukštojo mokslo sunkumai

Pagrindžiančios citatos

Lietuvos aukštosios mokyklos
neturi aiškios kokybės strategijos,
kokybės matavimo instrumentų

„kokybė turi 4 matavimo lygmenis: proceso, produkcijos (studentų),
ekonominių studentų rezultatų ir poveikio visuomenei;
pas mus Lietuvoje nė viena aukštoji mokykla nėra orientuota
nė į vieną iš šių lygių <...> studijos tapo verslu, kuris neorientuotas
į rezultatą ir kokybę, nėra mąstymo į perspektyvą, labai daug formalių
kokybės matavimo kriterijų, bet nėra giluminių kokybės matavimo
instrumentų. Švietimo sistema, ypač aukštųjų mokyklų,
jei progresuoja, tai formaliai“

Nepasiteisinančios aukštojo mokslo reformos

„reforma ant reformos, viena nesibaigia, kita prasideda <...> biurokratinis
sustabarėjimas, vien reformos, kurios niekur neveda <...> reformatoriai
ateina, bando pritaikyti savo nelogiškus sprendimus,
o kad jie netinkami mūsų šalyje, net nepagalvoja“

Prasta viduriniojo mokslo sistema,
tinkamai neparuošianti jaunuolių
studijoms universitete

„kai matau, koks ateina iš mokyklos jaunuolis,
kai socialinių mokslų studentas paranojiškai bijo matematikos,
kai studentas nemoka ar net bijo garsiai išreikšti nuomonę,
kai stebisi, kodėl teiraujuosi jų nuomonės, nes iki šiol
niekam ji nebuvo įdomi... mane stebina“

Aukštasis mokslas mažai prisideda
prie visuomenės gyvenimo lygio gerėjimo,
neatitinka visuomenės ir darbo rinkos lūkesčių

„aukštojo mokslo misija yra suteikti žinias ir gebėjimą,
iš ko studentai turėtų gerinti savo gyvenimo kokybę
pakanka pasižiūrėti į mūsų visuomenę... <...> studijų atsilikimas
nuo gyvenimo, žmonės nejaučia, kad bus paklausūs specialistai <...>
sistema labai neetiška, nėra, nebuvo ir nekuriama valstybės vizija,
ko siekiama, kokios ūkio šakos turi būti kuriamos ir propaguojamos“

Neadekvatus aukštąjį mokslą turinčių
ir siekiančių įgyti skaičius

„dažniausiai užduodamas klausimas mūsų švietimo ministrui yra,
kodėl Lietuvoje besimokančių yra bene daugiausiai Europoje,
bet nusivylusių gyvenimu taip pat daugiausiai;
tai kaip išeina – vadinasi, studijos neigiamai koreliuoja
su gyvenimo kokybe? <...> ar gerai, kad tiek daug norinčiųjų gali
taip lengvai rinktis aukštąjį mokslą? <...> studijos tapo verslu,
svarbiausia išlaikyti studijuojančių skaičių,
viskas per daug liberalu ir per daug lengvai pasiekiama“

Lietuvos aukštasis mokslas neskiria dėmesio
studentų asmenybės formavimo aspektams

„net mūsų aukštojo mokslo įstatyme yra numatyta,
kad mokslo tikslas yra ne tik suteikti žinias, bet ir ugdyti asmenybę, man
atrodo, kad šitoj vietoj yra spraga, nes žinias mes suteikiame,
ir tikrai neblogai, bet bendražmogiškos savybės,
bendruomeninės ir pan., jau nukenčia <...> asmenybės ugdymas,
kuris irgi siekinys, yra tik deklaratyvus, niekas nevyksta šioje plotmėje“
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Aukštojo mokslo sunkumai

Pagrindžiančios citatos

Neapgalvotai kuriamos naujos
ir naikinamos senos studijų programos

„vienos aukštosios turi studijų programas, kurios apima visas pakopas,
kitos yra ieškojime, programos nuolat kuriamos, tada naikinamos,
studentai baigia, o vėliau programa panaikinama“

Netinkama, nemotyvuojanti ir gabiųjų studentų
atžvilgiu neteisinga rotavimo sistema (nėra aiškaus
„gerai besimokančio“ studento apibrėžimo)

„rotacija yra netobula, neskatina studijuoti, kai skolininkas
gali išsilaikyti finansuojamoje vietoje, tuomet gabesni praranda
motyvaciją, apskritai, sunku apibrėžti ir vis dar ginčijamasi,
kas yra gerai besimokantis studentas“

Dėstytojus slegia didžiulė biurokratinė našta

„biurokratinė mašina labai stabdo <...>
gremėzdiška administravimo sistema“

Svarbu akcentuoti, kad dėstytojai viena svarbiausių šiuolaikinio aukštojo mokslo problemų įvardijo menką studentų
motyvaciją mokytis, siekti žinių ir tobulėti. Pastebima, kad jaunimui vis sunkiau susikaupti, koncentruoti dėmesį, operuoti
žiniomis, analizuoti, vertinti, garsiai reikšti nuomonę, pateikti konstruktyvią kritiką ir pan. Dėstytojai laikosi nuomonės, kad
nūdienos studentai pageidauja greito rezultato, jie nėra orientuoti į tikslą, kas reikštų nuoseklų mokymąsi bei domėjimąsi.
Jaunuoliai vengia lankyti auditorinius užsiėmimus, atlikti namų užduotis ar papildomai pasidomėti, jei kyla klausimų,
neaiškumų. Dar vienas svarbus momentas – netinkamas studijų pasirinkimas, vadovaujantis „madingos ir perspektyvios“
programos etikete ar tėvų skatinimu rinktis tam tikrą programą neapsvarsčius jos tinkamumo stojančiajam (žr. Lentelę 3).
Lentelė Nr. 3

Problemos, susijusios su studentija, ir sukeliančios sunkumo aukštojo mokslo vystymuisi,
tobulėjimui

Problemos, susijusios su studentija

Pagrindžiančios citatos

Studentų motyvacijos trūkumas

„labai trūksta atgalinio ryšio iš klausytojo,
o pastaruoju metu ypač daugėja nemotyvuotų studentų“

Sumenkę studentų gebėjimai
mokytis apskritai, susitelkti

„pajutau, kaip pasikeitė studentai, ta diskusija apie X ir Y kartą nėra
iš piršto laužta, dabartiniai studentai ir tie, kurie mokėsi
prieš dešimtmetį, skiriasi kaip diena ir naktis <...> dirbau su
turkų grupe, dėsčiau anglų kalbą, pastebėjau, kad suinteresuotumas
ir imlumas yra nepalyginamai didesnis nei lietuvių studentijos“

Neadekvatūs studentų lūkesčiai
aukštojo mokslo atžvilgiu

„studentai ateina su iš verslo atėjusia samprata, kad klientas visada
teisus, jie mano, kad tokia pozicija atlaisvina nuo mokymosi, jie galvoja,
kad kokybiškos studijos yra tada, kai be pastangų išlaikai egzaminą
bent penketui, kai neverčia lankyti paskaitų ar seminarų, kai sudaro
paskaitų lankymo grafiką, kad galėtum laisvai derinti su darbu...
tai prieštarauja kokybiškų studijų sampratai <...> ateina su
mitologizuota nuostata apie aukštąjį mokslą, bet jie neišmokyti
mokytis, nesugeba gilintis, ieškoti informacijos; ateina su profesinėms
mokykloms būdingomis kategorijomis ir tikisi, kad pabaigs ir turės
batsiuvio darbą – tai nėra aukštojo mokslo paskirtis, suteikti specialybę“
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Problemos, susijusios su studentija

Pagrindžiančios citatos

Tėvai nedalyvauja studijų pasirinkimo procese
arba priešingai – stumia jaunuolį rinktis
jam netinkamą studijų programą

„tėvai visiškai nedalyvauja studijų pasirinkime arba dalyvauja ne taip,
kaip turėtų – vaikai paliekami kaip drugeliai arba priešingai,
patiria didžiulį spaudimą <...> tėvai moka už mokslus,
o į ką investuoja, nesigilina, jiems neįdomu“

Jaunuoliai neformuoja savo karjeros tikslo,
neprognozuoja ateities

„stojantys studentai neturi susiformavę karjeros tikslo, nežino,
ko jie siekia, ką planuoja, dėl to jiems labai trūksta motyvacijos“

2.2 Bolonijos proceso vertinimas
Bolonijos procesas vertinamas pozityviai, kaip kilnius ir teisingus tikslus keliantis principas („tikslai ir siekiai, pripažinkime, teisingi ir reikalingi“). Keletas diskusijos dalyvių vis dėlto pastebi, kad procesas varžo kūrybiškumą, eliminuoja
spontaniškumo galimybę („tas formalizavimas atima žmogui galimybę būti kūrybingam, gausybė ataskaitų, laužai galvą
visus metus, kuri planą, gimsta tau kokia idėja, bet negali įgyvendinti, nes pagal planą jau netinka“).
Bolonijos proceso principų diegimas Lietuvos aukštosiose mokyklose vertinamas nevienareikšmiškai. Techninė pusė
išpildoma sėkmingai, suvokiama proceso praktinė nauda tiek studentams, tiek dėstytojams, skatinamas mokslo bendruomenės mobilumas, prisidedantis tiek prie akiračio plėtimo, tiek prie praktinės mokslo pusės:

„techniškai viskas atrodo gražiai ir daroma gerai <...> pats procesas iš principo yra reikalingas ir nešantis naudą <...>
mobilumas tikrai kuria pridėtinę vertę, dėstytojai gali naudotis kitų universitetų ištekliais, studentai važiuoja mokytis“.
Kita vertus, Bolonijos procesas suvokiamas kaip didžiulis formalus ir aptakus bandymas įtvirtinti europinį modelį aukštojo
mokslo srityje, neatsižvelgiant į faktines kliūtis, nesistengiant įsigilinti į modelio naudą, bet greičiau siekiama atitikti
reikalavimus, sutvarkyti būtinus formalumus, kad procesas atrodytų sėkmingai įgyvendintas („šis procesas apima labai
daug punktų ir jis yra labai abstraktus, pas mus yra išlaviruota taip, kad formaliai viskas atrodo sutvarkyta, bet tikslai
toli gražu nepasiekti <...> nėra tokių studijų ir tokio mąstymo, kuris numatytas Bolonijos procese <...> labiau žiūrime
į formą, kad atvažiavusi komisija pamatytų, kad pas mus viskas tobulai vyksta, bet pačios esmės nėra“).
Diskusijos metu dėstytojai pasidalijo nuomone, kokios priežastys lemia, kad Bolonijos procesas nėra sėkmingai diegiamas Lietuvos aukštajame moksle. Pirmiausia, į patį procesą žvelgiama labai formaliai, siekiama jį įgyvendinti techniškai,
norima atitikti kriterijus, tačiau priartėti prie mokslo kokybės gerinimo aspektų nė nesistengiama. Nusivylimą kelia ir tai,
kad aukštojo mokslo bendruomenė nedalyvauja proceso įgyvendinime, nėra organizuojamos diskusijos su dėstytojais
ar studentais. Apskritai, procesas diegiamas eklektiškai, išsirenkant pavienius punktus ir neargumentuojant jų pasirinkimo. Bendruomenei nusivylimą kelia ir tai, kad Bolonijos procesas nėra derinamas su šalies aukštojo mokslo tikslais
ir uždaviniais (žr. Lentelę 4).
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Lentelė Nr. 4

Bolonijos proceso diegimo klaidos ir kliūtis sėkmingam proceso įtvirtinimui

Bolonijos proceso diegimo problemos

Pagrindžiančios citatos

Formalus požiūris
į Bolonijos procesą

„rezultato kūrimas lieka užribyje, nukrypstama į formalumus <...>
tai popierius, kuris guli net ne ant stalo, bet stalčiuje
ir dar kažkur labai giliai užkištas ir ištraukiamas
tik kai vyksta koks nors vertinimas, nukopijuoja
svarbiausias eilutes ir viskas tuo pasibaigia“

Aukštojo mokslo
bendruomenės neinformavimas

„reikia ir dėstytojus mokyti, motyvuoti, jiems paaiškinti,
nebuvo jokių diskusijų, kaip strategiškai pagerinti kokybę
ar bent jau priartėti prie to, kiekvienas kapstosi
ir supranta taip, kaip kas nori“

Procesas įgyvendinamas nenuosekliai,
neaiškūs kriterijų pasirinkimo motyvai

„kyla klausimas, ar yra įsigilinama pačiame aukščiausiame lygyje,
stebiu ekspertų vertintojų kriterijus, pagal ką jie dirba,
stebiu teisės aktus ir matau kriterijų spragas, mes visiškai
pilnai neatsižvelgiame į tai, ką rekomenduoja Bolonijos procesas,
dar yra labai daug, ką reikia tobulinti – kyla klausimas,
ar tai nutylėta, ar tai atrodo nereikšminga, nes aš manau,
kad reikia sistemiškai visuose lygmenyse vienodai veikti“

Bolonijos proceso principai nederinami
su Lietuvos aukštojo mokslo tikslais ir uždaviniais

„mes turime įprotį inertiškai judėti, visai nesistengiama išlaviruoti
iš ES biurokratijos, turint ir savo aukštojo mokslo viziją,
erdvės tam yra, bet žiūrima formaliai, nėra tikslinio judėjimo“

2.3 Pokyčių Lietuvos aukštosiose mokyklose motyvatoriai
Diskusijų metu aukštųjų mokyklų dėstytojų buvo teiraujamasi, kas prisidėtų prie sėkmingo Bolonijos proceso keliamų
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo Lietuvos universitetuose bei kolegijose. Informantai laikosi nuomonės, kad pokyčius
gali lemti keleto principų laikymasis. Visų pirma, apskritai aukštojo moksli srityje verta vadovautis efektyvios vadybos
dėsniais ir taisyklėmis, kas reiškia aiškių tikslų suformavimą ir tikslingą siekį juos įgyvendinti. Dėstytojai mano, kad
svarbu mažinti aukštojo mokslo prieinamumą, nes didelis vidutinio ar žemo mokymosi lygio studentų skaičius daro
tiesioginę neigiamą įtaką mokslo kokybei. Svarbiu principu laikomas ir savarankiško mokymosi skatinimas. Kokybę
aukštosiose mokyklose taip pat padėtų sustiprinti dėstytojų atranka, kuri užtikrintų, kad paskaitas skaitytų geri savo
srities specialistai (žr. Lentelę 5).
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Lentelė Nr. 5

Principai, kuriais dėstytojai rekomenduoja vadovautis siekiant aukštojo mokslo kokybės gerinimo
ir sėkmingo Bolonijos proceso įgyvendinimo
Principai

Pagrindžiančios citatos

Aukštojo mokslo srityje vadovautis
efektyvios vadybos dėsniais ir taisyklėmis

„pirmas dalykas, pradedant nuo ministerijos ir visų vadovų,
reikia vadovautis efektyvios vadybos dėsniais ir taisyklėmis:
prieš kiekvieną veiklą turi būti suformuotas konkretus tikslas,
turi būti numatyti konkretūs kriterijai, kaip bus matuojami pasiekimai,
rezultatai <...> pas mus tikslų net nėra aiškių suformuotų,
nuo to reikia ir pradėti, kaip pasiekti, kai nežinai ko sieki?“

Mažinti aukštojo mokslo prieinamumą

„aukštasis mokslas masiškėja, natūralu, kad kokybė blogėja,
nes negali išlaikyti aukštos kokybės, kai molis prastėja,
reikia su jais niveliuotis, tada štai ir problema
tarp prieinamumo didinimo ir kokybės užtikrinimo“

Skatinti savarankišką mokymąsi

„esminis skirtumas tarp mūsų universitetų ir Harvardo ar Oksfordo –
ten orientuota į savarankišką studentų darbą, o pas mus –
duodi darbą studentui, jie nesugeba išsianalizuoti,
analitinis mąstymas yra minimalus. Kaip tada dirbti, formuoti užduotis?
Reikia pereiti prie savarankiško mokymosi sistemos“

Mažinti toleranciją
blogai besimokantiems studentams

„mums labai svarbu ne tiek į dėstytojų darbo kokybę atsižvelgti,
nes reikalavimai griežtėja, formalieji reikalavimai lenkia užsienio
universitetus, bet gal reikėtų principingai, nenuolaidžiaujant ugdyti
studentą kaip akademinės bendruomenės narį, nes kartais susidaro
įspūdis, kad į studentą žiūrima pro pirštus, esu ėjusi pas dekaną aiškintis,
kodėl pas mane grupėje tiek daug neišlaikiusių žmonių,
nes prarasim krepšelius“

Vykdyti dėstytojų atranką

„dėstytojai turi taip pat būti atrenkami,
negali dėstyti bet kas, o pas mus pasitaiko“

2.4 ECTS kreditų suvokimas ir vertinimas
Visi diskusijose dalyvavę aukštųjų mokyklų dėstytojai žino, kas yra ECTS kreditai ir kiek valandų atitinka vienas kreditas.
Informantai taip pat nesunkiai geba paaiškinti, kaip yra skirstomi kreditai, kokiais kriterijais vadovaujamasi vertinant kurso
programą („lanksčios ribos, nuo 25 iki 30 kreditų, metinė norma yra 60, 1600 valandų <...> kontaktinių ir nekontaktinių
valandų skiriasi apimtis“).
ECTS kreditų praktinę naudą Lietuvos aukštajam mokslui dėstytojai geriausiai suvokia per tarptautiškumo ir mobilumo
prizmę. Kreditai padeda vertinti studijų programas tarpvalstybiniu lygiu, lyginti pasiekimus, derinti jungtines programas,
studentams tapo kur kas patogiau studijuoti „Erasmus” programose, nes pašalinta kreditų neatitikimo problema
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(„labai geras dalykas yra derinant jungtines programas su partneriais <...> gerai vertinu, nes veikia tarptautinėj erdvėj
<...> labai naudinga mobilumo prasme, daug patogiau“). Vis dėlto keletas dėstytojų mano, kad perėjimas prie naujos
kreditų sistemos yra greičiau formalumas, o tiesioginė nauda yra menka („dirbtinai įvykdyta programa, jokios naudos,
vis tiek viskas perverčiama atgal į valandas, nes koks skirtumas – 60 kreditų ar 1600 valandų?“).
Perėjimas nuo senos kreditų sistemos prie naujosios apibrėžiamas skirtingai. Dėstytojai, kurie kreditų perskaičiavimo
procese beveik nedalyvavo, dažniau paminėjo, kad tai buvo greičiau formalus valandų perskaičiavimas į kreditus („šiaip
tai buvo formalus perskaičiavimas, nepatyriau nei nuostolių, nei dividendų gavau, matematiškai pervertėm į naują sistemą
ir viskas“); tuo tarpu aktyviau į naujos kreditų sistemos diegimą įsitraukę dėstytojai pasidalijo patirtimi, kad kreditai buvo
apskaičiuojami kruopščiai, atsižvelgiant į svarbiausius kriterijus mokymosi procese („nebuvo visiškai formalus perskaičiavimas, indeksavo, derino prie programų <...> buvo stengiamasi įsigilinti, žiūrima į viską: literatūros kiekį, mokymosi
procesus, reikalingos išdėstyti medžiagos kiekį <...> nebuvo galima atmestinai pažiūrėti, turėjome atidžiai ir kritiškai
pažiūrėti“).
Informantai, svarstydami, kiek kreditų derėtų skirti konkrečiam dėstomam dalykui, atsižvelgia į keletą svarbiausių bendrųjų
kriterijų (kriterijai šiek tiek skiriasi, priklausomai nuo studijų krypties, pvz., IT srityje literatūra dažnai neįtraukiama):
išdėstyti reikalingos medžiagos kiekis, privalomos perskaityti literatūros kiekis, individualios / grupinės užduotys namuose
(laboratoriniai / rašto darbai / kūrybinės užduotys ir t. t.), pasiruošimas egzaminui.

2.5 Dėstomų dalykų Lietuvos aukštosiose mokyklose turinys
Diskusijos metu dėstytojų buvo prašoma papasakoti, kokiais kriterijais (žr. Lentelę 6) vadovaujantis realybėje yra
priskiriami ECTS kreditai studijų programoms bei pasidalinti nuomone, į kokius kriterijus derėtų atsižvelgti, kad kriterijų
priskyrimas būtų objektyvesnis bei tikslesnis.
Lentelė Nr. 5

Vertinami kriterijai
Kriterijai

1.

Anksčiau dėstomam dalykui priskirtas auditorinių valandų ar kreditų skaičius

2.

Paskaitų ir kitų auditorinių užsiėmimų skaičius per savaitę

3.

Dėstomo dalyko svarba studijų programos kontekste

4.

Jūsų kaip dėstytojo autoritetas, akademinis laipsnis ar patirtis

5.

Medžiagos, su kuria reikia supažindinti dalyko kontekste, kiekis

6.

Kompetencijų ir studijų dalyko rezultatų svarba

7.

Kompetencijoms įsigyti ir / ar rezultatams pasiekti studentui reikalingas laikas

8.

Kitiems studijų dalykams numatytas kreditų skaičius
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Apbendrinus diskusijoje dalyvavusių dėstytojų mintis, galima formuluoti prielaidą, kad realybėje, priskiriant studijų
programoms ECTS kreditus, pirmiausia buvo atsižvelgiama į anksčiau dėstomam dalykui priskirtą auditorių valandų ar
kreditų skaičių. Toliau buvo atkreipiamas dėmesys į paskaitų ir kitų auditorinių užsiėmimų skaičių per savaitę. Trečioje
pozicijoje atsidūrė dėstomo dalyko svarba studijų programos kontekste. Tuomet atsižvelgiama į medžiagos kiekį, kompetencijų įgijimo svarbą, kitiems studijų dalykams numatytą kreditų skaičių, kompetencijų ir studijų dalyko rezultato
svarbą. Mažiausiai buvo kreipiamas dėmesys į dėstytojo autoritetą, akademinį laipsnį ar jo patirtį (žr. Lentelę 5A).
Lentelė Nr. 5A

Dėstytojų nuomonė, kokiais kriterijais vadovaujantis realybėje buvo priskiriami ECTS kreditai
studijų programoms

Eilės tvarka

Kriterijai, kuriais buvo vadovaujamasi priskiriant ECTS kreditus

1.

Anksčiau dėstomam dalykui priskirtas auditorinių valandų ar kreditų skaičius

2.

Paskaitų ir kitų auditorinių užsiėmimų skaičius per savaitę

3.

Dėstomo dalyko svarba studijų programos kontekste

4-5

Medžiagos, su kuria reikia supažindinti dalyko kontekste, kiekis

4-5

Kompetencijoms įsigyti ir / ar rezultatams pasiekti studentui reikalingas laikas

6-7

Kitiems studijų dalykams numatytas kreditų skaičius

6-7

Kompetencijų ir studijų dalyko rezultatų svarba

8.

Jūsų kaip dėstytojo autoritetas, akademinis laipsnis ar patirtis

Aptarus kriterijus, kuriais vadovaujantis buvo priskiriami ECTS kreditai studijų programoms, dėstytojų buvo teiraujamasi,
kurie kriterijai, jų nuomone, yra svarbiausi, į kuriuos pirmiausiai reikėtų atsižvelgti skirstant kreditus. Apibendrinus rezultatus, pirmojoje pozicijoje atsidūrė kompetencijų ir studijų dalyko rezultatų svarba. Antrojoje vietoje – paskaitų ir kitų
auditorinių užsiėmimų skaičius per savaitę. Trečioje pozicijoje – dėstomo dalyko svarba studijų programos kontekste.
Toliau rikiuojasi kriterijai, kurie dėstytojams atrodo gana lygiaverčiai: medžiagos, su kuria reikia supažindinti dalyko
kontekste, kiekis, kompetencijoms įsigyti ir / ar rezultatams pasiekti studentui reikalingas laikas, anksčiau dėstomam
dalykui priskirtas auditorinių valandų ar kreditų skaičius bei kitiems studijų dalykams numatytas kreditų skaičius. Mažiausiai svarbus ir reikšmingas kriterijus, dėstytojų vertinimu, yra jų, kaip dėstytojo autoritetas, akademinis laipsnis ar
patirtis (žr. Lentelę 5B).
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Lentelė Nr. 5B

Dėstytojų nuomonė, kokiais kriterijais vadovaujantis turėtų būti priskiriami ECTS kreditai studijų
programoms

Eilės tvarka

Kriterijai, kuriais buvo vadovaujamasi priskiriant ECTS kreditus

1.

Kompetencijų ir studijų dalyko rezultatų svarba

2.

Paskaitų ir kitų auditorinių užsiėmimų skaičius per savaitę

3.

Dėstomo dalyko svarba studijų programos kontekste

4-7

Medžiagos, su kuria reikia supažindinti dalyko kontekste, kiekis

4-7

Kompetencijoms įsigyti ir / ar rezultatams pasiekti studentui reikalingas laikas

4-7

Anksčiau dėstomam dalykui priskirtas auditorinių valandų ar kreditų skaičius

4-7

Kitiems studijų dalykams numatytas kreditų skaičius

8.

Jūsų kaip dėstytojo autoritetas, akademinis laipsnis ar patirtis

2.6 Dėstomo dalyko vertinimo sistema ir užsibrėžtų tikslų pasiekimas
Kalbant apie specialybės dalykų vertinimo metodų tinkamumą kompetencijų įgijimo ar dalyko tikslų pasiekimo lygio
įvertinimui, dėstytojai paminėjo turintys pakankamai laisvės spręsti, kokius metodus naudos vertinimo procese. Vienintelis
ribojantis dalykas – privalomas baigiamasis egzaminas raštu, tačiau tiek šio egzamino turinys, tiek koliokviumai semestro
eigoje ar kiti darbai yra paliekami dėstytojo žinioje, kuris gali parinkti tiek formatą, tiek vertinimo sistemą. Šis aspektas
vertinamas palankiai, nes leidžia dėstytojui suformuoti tinkamiausią vertinimo metodą konkrečiam studijų dalykui:

„kiekvienas pasirenka, kas tau tinka, čia jau kiekvienas dėstytojas gali individualiai nuspręsti <...> yra bendra sistema,
kad yra kaupiamasis balas ir tada galutinis egzaminas raštu, tai tą vieną pusę gali pats asmeniškai formuluoti <...> aš
net paskirstau studentams, ką jie turi egzaminui mokytis, o ką koliokviumams, kad nesimokytų to paties du kartus <...>
gali pasirinkti, gali duoti vieną klausimą pasamprotaut apie gyvenimą ir iš to jam parašyti įvertinimą“.
Tyrimo metu dėstytojų buvo teiraujamasi, kokia dalis studentų, užbaigusių konkretų specialybės studijų dalyką, pasiekia
numatomus studijų dalyko rezultatus. Informantai teigė, kad minimalius reikalavimus pasiekia dauguma studentų, t. y.,
maždaug 8 iš 10 studentų išklausę kursą įgyja bendrą supratimą apie dalyką, geba operuoti sąvokomis ir pan.; tuo tarpu
aukščiausius rezultatus pasiekia vos 10-20 proc. jaunuolių („atsižvelgiant į tą atėjusį studentą, tai minimaliai normalų
lygį pasiekia 70-80 proc. studentų, kai išleidi tokį apynormalį <...> maksimalaus jau seniai neturėjau, anksčiau buvo
kokie 10-20 proc. visų studentų, dabar jų sparčiai mažėja <...> tokia Gauso kreivė, aukščiausio lygio koks 10 procentų,
kiti pasiekia tik minimalius rezultatus“).
Svarbu atkreipti dėmesį, kad keletos dėstytojų nuomone, pažymys ne visada atspindi studento pasiekimus. Fizinių,
technologinių mokslų specialistai pažymėjo, kad septyni ar aštuoni balai jų srityje yra aukštas įvertinimas, tuo tarpu
socialinių mokslų srityje ar konkrečiame universitete / kolegijoje toks įvertinimas suvokiamas kaip gana žemas („gauti
VGTU iš mechanikos 9 ir kokiam edukologijos universitete yra nesulyginami dalykai <...> vienose programose vidurkiai

114

Priedas Nr. 5.
SOCIOLOGINIS KOKYBINIS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ TYRIMAS

labai aukšti, gauna devintukus – dešimtukus, o, pavyzdžiui, fundamentaliuosiuose moksluose vidurkiai daug žemesni,
bet kur žinių lygis aukštesnis, galima ginčytis“).
Kalbėdami apie studentų vertinimą, dėstytojai paminėjo, kad tikslų nepasiekusiems studentams rašo neigiamus įvertinimus. Apskritai, neigiami balai rašomi tuomet, kai studentas nepademonstruoja bent minimalių žinių ir gebėjimų, elgiasi
neetiškai, t. y., nusirašinėja egzamino metu, plagijuoja darbus, dirbdamas grupėje neprisideda prie bendro darbo ir pan.
(„kiek užsidirbo, tiek ir parašau <...> už tam tikrus dalykus be kompromisų rašau neigiamus, netoleruoju nusirašinėjimo
<...> jei buvo grupės darbas ir paaiškėja, kad vienas nedirbo, tada rašau neigiamą“).
Neigiamus balus rašantys dėstytojai pasidalijo patirtimi, kad neigiami balai iššaukia administracijos nepasitenkinimą,
kurie rūpinasi studentų skaičiaus išlaikymu („ėjau kartą aiškintis į administraciją, kodėl neigiamus balus surašiau <...>
administracija labai nenori, kad neigiamus rašytume, nes jiems studentų skaičių reikia išlaikyt“), taip pat pasitaiko
neadekvačių studentų reakcijų, bandymų išsireikalauti pažymį grasinimais, įžeidimais ar tiesiog prašymais („būna, kad
išsizyzia <...> prasideda grasinantys laiškai per Facebook‘us“).
Keleto dėstytojų nuomone, yra atvejų, kuomet studentui galima taikyti mažesnius reikalavimus, vertinti nuolaidžiau,
pavyzdžiui, kai dėstomas ne specialybinis dalykas, studentas demonstruoja puikų kompetencijų lygį viso semestro metu,
parodo, kad dalyką išmano, suvokia („jei nusirašė, bet matau, kad jis supranta, ką nusirašinėja, tai parašau aš jam tuos
5 <...> kai semestro metu būna aktyvus, rodo supratimą, bet egzamino metu kažkas nepasiseka, būna, kad ir pridedu
kokį balą <...> jei specialybinį dalyką dėstai, neturi teisės nuolaidžiauti, bet jei fizikas turi papildomą psichologijos kursą,
tai gal nereikia jam to šešeto rašyti“).

2.7 Studentų darbo krūvis (laikas)
Studentų darbo laiko skaičiavime atsižvelgiama į keletą pagrindinių kriterijų: privalomą perskaityti literatūrą, namų
užduotis, pasiruošimą koliokviumams ir egzaminui. Krūvis įvertinamas remiantis studentų patirtimi arba paprasčiausiai
dėstytojai palygina, per kiek laiko patys atliktų užduotį („labai praktiški darbai pas architektus, maketai, projektai, todėl
atsižvelgiu į praėjusius metus, kaip studentams sekėsi <...> aš pasižiūriu, per kiek laiko pati padaryčiau užduotį“).
Dėstytojai pastebi tendenciją, kad studentai vis ilgau užtrunka atlikdami užduotis, t. y., užduotims atlikti skirtas laikas
turi būti ilginamas arba paprastinama pati užduotis, nes šiuolaikiniams studentams sunkiau sutelkti dėmesį, gilintis („anksčiau studentai ataskaitą parašydavo per dvi paras, dabar jiems dviejų savaičių reikia <...> tendencija tokia,
kad kuo toliau, tuo krūvis mažėja, nes paprasčiausiai nebespėja“).
Visi diskusijoje dalyvavę dėstytojai teigė informuojantys studentus apie užduotims atlikti skirtą laiką. Jaunuoliai
yra informuojami pirmosios paskaitos metu arba informuojami, kad informaciją gali rasti studijų dalyko apraše
(„per pirmą paskaitą viską susakau, kad po to nekiltų problemų <...> sande viskas surašyta“).
Keletas dėstytojų (dažniau socialinių studijų krypties) paminėjo, kad teiraujasi studentų, kaip jiems sekasi atlikti
užduotis, ar spėja jas padaryti laiku („per pirmuosius seminarus darau gilesnę refleksiją, domiuosi, kaip jiems sekasi,
kodėl nepadarė užduoties, kodėl neatėjo į paskaitą“). Fizinių mokslų atstovai dažniau paminėjo, kad pastaruoju metu kyla
problemų vertinant studentams tenkamą krūvį, nėra aišku, ką derėtų laikyt atskaitos tašku – vidutinio ar aukščiausio
lygio studento gebėjimus („kartais nebesupranti ir kaip vertinti krūvius, nes studentai nebemoka dirbti, tai pagal ką
vertinti – minimalų lygį, vidutinį ar aukščiausią?“).
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2.8 Grįžtamasis ryšys
Diskusijoje dalyvavę dėstytojai patvirtino, kad specialybės studijų dalykuose yra numatyta galimybė studentams išsakyti
savo nuomonę dėl dalyko tikslų, dėstymo ir vertinimo metodų („taip, tikrai, tokia galimybė yra <...> prieš sužinant pažymį
informacinėje sistemoje, studentų visada prašoma užpildyti anketą“). Informantų nuomone, studentai šia galimybe
naudojasi gana pasyviai, dažnai atmestinai, nesuvokdami tikslo ir naudos („jie nekantrauja sužinoti egzamino pažymį,
dėl to bet ką supildo <...> jiems reikia suvokti, kodėl verta sugaišti 5 minutes prie apklausos, nes jie nesupranta, pildo
belekaip“).
Dėstytojai studentų galimybę išsakyti nuomonę apie specialybės studijų dalykus vertina kontraversiškai. Iš dalies jie
suvokia, kad apklausos, studentų grįžtamasis ryšys yra labai reikalingas siekiant atliepti studentų poreikius, gerinti
studijų kokybę ir t. t., kita vertus, išsakytas vertinimas dažnai neatitinka realybės, jaunuoliai linkę hiperbolizuoti, išsako
subjektyvią nuomonę, vertinimą pateikia ne tik tie studentai, kurie dalyvavo paskaitose, bet ir tie, kurie atėjo vos kelis
kartus. Dėl šių ir panašių priežasčių dėstytojai ne visada linkę atsižvelgti į studentų grįžtamąjį ryšį, praleisti ją pro pirštus
ar tiesiog pažiūrėti kritiškai:

„būna, kad koks trečdalis nelanko, aš jų klausiu, kodėl nelankote paskaitų, jie atšauna, kad aj, penktadienis... o vertina
tai visa grupė, tai kaip tada – lanko ne visi, o vertina visi <...> studentas pasako nuomonę, o ne vertinimą, nes vertinimas
pagrįstas kriterijais, o jie tiesiog pasako, patiko ar nepatiko <...> jei jiems patiko, buvo linksma, tada jie gerai suvertina, jei
buvo rimtos paskaitos, kur reikėjo mokytis, tada jie blogai supildo <...> jei visko paisysi, tada turi būti labai mažai namų
darbų, paskaitos ir seminarai neprivalomi, vertinimą pateikti paštu, nereikėtų nieko skaityti“.
Dėstytojai pasidalijo patirtimi, kad retkarčiais patys teiraujasi auditorijos, kaip jie vertina paskaitas, seminarus, laboratorinius
užsiėmimus ir pan. („geriausiai viską sužinai, kai pats paklausi, kai pabendrauji su studentais ir sužinai, kaip jie vertina
<...> aš pati jų paklausiu, pasiteirauju, apklausas padarau po egzamino“). Jų nuomone, toks būdas sužinoti studentų
nuomonę yra pats naudingiausias, nes aukštosios mokyklos administracijos ar studentų atstovybės organizuojamos
apklausos dažnai neviešinamos, neretai tėra tik formalumas, neduodantis akstino pokyčiams („SA padarė apklausą, bet
gavo blogus rezultatus, tai ir neišviešino, nugulė kažkur į stalčių <...> administracija su tom apklausom elgiasi kaip jai
patogu, dažniausiai nieko nedaro, ištraukia nebent, kai reikia atsikratyti kokiu žmogumi“).
Apibendrinant, dėstytojai grįžtamojo studentų ryšio naudos nekvestionuoja, o dažnai netgi patys jį inicijuoja. Svarbiausia, jų
nuomone, pasirinkti tinkamą bendravimo su auditorija formą, klausimus jaunuoliams pateikti laiku, o į išsakytą vertinimą
pažvelgi objektyviai ir kritiškai.
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III.	Kokybinio tyrimo išvados
Pokyčiai Lietuvos aukštosiose mokyklose suvokiami nevienareikšmiškai – pasididžiavimą keliančius mokslinius pasiekimus užgožia organizacinė – administracinė aukštojo mokslo pusė. Dėstytojai džiaugiasi akademinės bendruomenės
moksliniais pasiekimais, įvertinimu ne tik nacionaliniame, bet ir tarptautiniame lygmenyje; palankiu paklausiausių specialybių studentų įvertinimu darbo rinkoje, puikiomis mainų programos. Kita vertus, aiškaus aukštojo mokslo modelio
neturėjimas, itin didelis aukštojo mokslo prieinamumas, komercializuota orientacija į „madingas profesijas“ neatsižvelgiant
į darbo rinkos poreikius bei pataikavimas nepažangiems, nemotyvuotiems studentams lemia prastėjančią tiek studijų,
tiek aukštojo mokslo apskritai kokybę.
Bolonijos procesas vertinamas teigiamai, kaip teisingus pokyčius „atnešantis vėjas“, tačiau Lietuvos aukštosiose mokyklose dažnai jis vykdomas formaliai ir eklektiškai: diegiami principai bei rengiami kiti formalumai, demonstruojantys,
kad procesas įgyvendinamas ir veikia tinkamai, tačiau stokojama įsigilinimo į proceso tikslus, jie nederinami su Lietuvos
aukštojo mokslo sistema ir uždaviniais, pasirenkami įgyvendinti proceso punktai nediskutuojami su aukštosios mokyklos
bendruomene.
Aukštųjų mokyklų dėstytojai yra gerai susipažinę su ECTS kreditų sistema ir suvokia jos naudą akademinei bendruomenei.
Dėstytojų bei studentų mobilumas, galimybė palyginti studijų programas tarpvalstybiniu mastu suvokiami kaip svarbiausi
naujosios kreditų sistemos privalumai. Perėjimas prie šios sistemos vyko įvairiai – vienose aukštosiose mokyklose kreditai
buvo perskaičiuojami atidžiai, apsvarstant svarbiausius studijų programos aspektus; kitose (dažniau kolegijose) tai buvo
greičiau aritmetinis perskaičiavimas.
Pereinant prie naujosios kreditų sistemos dažnai suveikė inercijos principas – pirmiausia buvo atsižvelgiama į anksčiau
dėstomam dalykui priskirtas auditorines valandas ar kreditų skaičių. Gi dėstytojų vertinimu, pirmiausia derėtų atsižvelgti
į kompetencijų ir studijų dalyko rezultatų svarbą.
Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai turi santykinai daug laisvės pasirenkant dėstomo dalyko vertinimo metodus
ir noriai naudojasi šia galimybe. Šis momentas vertinamas pozityviai, nes kiekvienas specialistas gali parinkti tokį vertinimo
modelį, kuris geriausiai atliepia konkrečią studijų programą. Dėstytojai nurodė nevengiantys rašyti neigiamus įvertinimus
nepažangiems ar neetiškai besielgiantiems jaunuoliams, bet pripažįsta, kad administracija į tai žvelgia nepalankiai,
kadangi rūpinasi studentų („krepšelių“) skaičiaus išlaikymu.
Dėstytojai planuodami studijų dalyko užsiėmimus ir užduotis, atsižvelgia į studentų darbo krūvį, stengiasi jį pamatuoti
ir įvertinti. Jaunuolių darbo krūvis skaičiuojamas atsižvelgiant į privalomos perskaityti literatūros kiekį, namų darbų
užduotis, koliokviumus bei pasiruošimą egzaminui. Dėstytojai pastebi tendenciją, kad studentai vis ilgiau užtrunka
atlikdami užduotis, jiems sunkiau susikaupti, prastėja jaunuolių analitiniai gebėjimai. Dėl šios priežasties dėstytojams
kyla sunkumų matuojant jaunuoliams tenkamą krūvį.
Specialybės studijų dalykuose yra numatyta galimybė studentams išsakyti savo nuomonę dėl dalyko tikslų ir vertinimo
metodų, tačiau šis būdas gerinti studijų kokybę yra gana neefektyvus. Jaunuoliai šia galimybe naudojasi vangiai, dažnai
atmestinai. Informantų nuomone, efektyviausias būdas sužinoti studentų nuomonę yra betarpiškas dėstytojų bendravimas
su studentais.
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