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ANOTACIJA
Mokslininkų grupės 2012–2013 m. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA)
užsakymu atliekamo MTEP darbo Aukštojo mokslo studijų politikos tyrimų metodologijos
žvalgomasis tyrimas bendrasis tikslas buvo išbandyti 2012 m. parengtą Aukštojo mokslo studijų
politikos tyrimų metodologiją (toliau – Metodologija) taikant k o k yb i n i u s t yr i m ų m e t o d u s ir
parengti rekomendacijas, kaip taikyti Metodologiją studijų sistemos strateginiame valdyme.
Pirmajame darbo įgyvendinimo etape buvo atliekama 2009–2011 m. Lietuvos studijų politikos
pokyčių analizė – vertinama studijų kokybė, studijų socialinė ekonominė aplinka ir studijų sistemos
valdymas. Antrajame MTEP darbo etape buvo rengiama ši Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m.
pokyčių kompleksinės analizės ataskaita ir Lietuvos studijų politikos ir EAME bei Europos Sąjungos
strateginių nuostatų lyginamosios analizės ataskaita (studija). Metodologiją (2012) rengė kita
mokslininkų ir ekspertų grupė, kurios mokslinė vadovė buvo dr. Laima Galkutė, o projektui
vadovavo dr. Gintaras Valinčius.
Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinėje analizėje pristatomi 2009–2011
m. Lietuvos studijų politikos pokyčių kompleksinės analizės rezultatai. Šio tyrimo tikslas buvo
įvertinti 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos pokyčius, kuriančius aplinką, skatinančią
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą. Konkurencingumas apibrėžtas kaip
nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumas, t. y. aukštojo mokslo sistemos gebėjimas
sukurti, išlaikyti ir plėtoti aplinką, kuri sudarytų prielaidas aukštojo mokslo sistemai konkuruoti ne
tik nacionaliniu, bet ir globaliu lygmeniu, taip pat didinti visuomenės, valstybės gerovės lygį. Tiriant
2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos pokyčius, buvo analizuojama nacionalinė aukštojo
mokslo politika: aptariamos studijų kokybės, socialinės ekonominės aplinkos (studijų prieinamumo)
ir studijų sistemos valdymo politikos strateginės nuostatos ir jų įgyvendinimo priemonės. Tyrimas
buvo atliekamas taikant Metodologijos (2012) rodiklių sistemą. Vykdant tyrimą, buvo atlikta
pirminių ir antrinių dokumentų analizė bei aukštojo mokslo sistemos ekspertų s t r u k t ū r i n i s
i n t e r v i u. Politinės aplinkos dimensijos konkurencingumo kontekste vertintos pritaikius P o r t e r i o
d e i m a n t o m o d e l į. Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad pagrindinis vaidmuo tenka į rinką
orientuoto aukštojo mokslo sistemos valdymo modelio priemonių diegimui, atitikčiai tarptautiniams
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aukštojo mokslo standartams, tarptautinei praktikai ir sistemos įvairovės užtikrinimui. Įvairovė turi
būti užtikrinama skatinant aukštųjų mokyklų ir studijų programų (mokslo ir profesinių), studijų
didaktinę ir formų (tradicinė ir paremta IT technologijomis) įvairovę, aukštųjų mokyklų lėšų šaltinių
įvairovę bei studijuojančiųjų (atstovaujančių įvairioms socialinėms grupėms) įvairovę. Kitas
jungiamasis veiksnys yra kvalifikacijos kėlimas. Tyrimas parodė, kad būtų pasiektas sinergetinis
efektas, jei būtų keliamos aukštojo mokslo sistemą valdančių institucijų darbuotojų ir aukštųjų
mokyklų vadovybės strateginio planavimo bei valdymo kompetencijos. Reikia didinti ir akademinės
bendruomenės dalykines, mokslines, edukacines, komunikacines, praktinės veiklos ir tobulinimosi
kompetencijas. Daug dėmesio reikia skirti bendradarbiavimui su įvairiomis suinteresuotomis
grupėmis, siekiant užtikrinti aukštojo mokslo sistemos rezultatų atitiktį visuomenės ir rinkos
poreikiams.
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ĮVADAS
Aukštojo mokslo sistemos yra paveikios jų socialinės aplinkos kaitai. Mokslininkai,
analizuodami aukštojo mokslo reformas Šiaurės valstybėse (Danijoje, Suomijoje, Islandijoje,
Norvegijoje, Švedijoje), teigia, kad šių valstybių aukštojo mokslo sistemų pokyčius paskatino
technologijų vystymasis, globalizacija ir konkurencija (Demeulemeester, 2011). Svarbiais
nacionalinių aukštojo mokslo sistemų pokyčių veiksniais laikomi ir nuo XX a. pradžios įsivyravęs
masinis aukštasis išsilavinimas, valstybių ekonominio augimo susiejimas su aukštųjų mokyklų
kuriamomis inovacijomis, finansinio aukštojo mokslo sistemų aprūpinimo iš valstybės biudžeto
išteklių nepakankamumas (Demeulemeester, 2011). Mokslininkai daugelio nacionalinių aukštojo
mokslo sistemų pokyčių priežastimi laiko aukštojo mokslo problemoms spręsti politikų pasirinktą
rinkos ideologijos taikymą aukštajam mokslui (Neave, 1997).
Europoje, skirtingai nei Jungtinėse Amerikos Valstijose, tradiciškai aukštasis mokslas buvo
valstybės vykdomos socialinės politikos dalis, užtikrinama valstybės finansavimu (Demeulemeester,
2011). Aukštojo mokslo kaip viešojo gėrio samprata, pagrindžiama tiek klasikine universitetine
laisvojo ugdymo tradicija, tiek valstybės dalyvavimu organizuojant ir teikiant aukštąjį mokslą,
formavo aukštojo mokslo kaip viešosios atsakomybės srities suvoktį. Rinkos ideologijos aukštajame
moksle taikymas, grindžiamas ekonomine neoliberalizmo doktrina, yra skatinamas globalizacijos,
konkurencijos. Neoliberalizmo doktrina savitai traktuoja valstybės socialinius su aukštuoju mokslu
siejamus įsipareigojimus visuomenei, ši doktrina reikšmina rinkos valdžią, dereguliavimą, siekia
valstybės išlaidų aukštajam mokslui, kaip ir kitoms socialinėms paslaugoms, mažinimo, naujų
aukštojo mokslo finansavimo šaltinių įvesties.
Neoliberalizmas aukštajame moksle pirmiausia siejamas su akademinio kapitalizmo idėja:
akademinis kapitalizmas apibūdinamas kaip bet kokios institucinės ar profesinės pastangos rinkos
sąlygomis ar panašiomis į rinkos sąlygas (angl. market like) užsitikrinti alternatyvias valstybės
biudžetiniam finansavimui lėšas (Slaughter, Leslie, 1997). Akademinio kapitalizmo idėja grindžiama
ne tik mokslo žinių komercializavimu rinkoje (patentavimas, licencijavimas ar pridėtinės vertės
(angl. spin-off) įmonių steigimas ir kt.) ar panašiomis į rinką sąlygomis (finansavimas dotacijomis,
įvairios aukštųjų mokyklų ir verslo organizacijų partnerystės, finansavimas iš mokesčių už mokslą ir
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kt.), bet apima ir kitas aukštųjų mokyklų veiklas, keičiančias aukštųjų mokyklų ir jų socialinės
aplinkos sąveiką.
Rinkos santykius aukštajame moksle apibūdina ne tik akademininio kapitalizmo idėja, tam
pasitelkiamos naujosios viešosios vadybos ir verslių universitetų (angl. entrepreneurial universities)
sąvokos (Deem, 2001). Naujosios viešosios vadybos idėja sietina su vadybos metodų, taikomų verslo
įmonėse, perkėlimu į viešąjį sektorių ar nevalstybines (nevyriausybines) organizacijas, biurokratinės
vadybos ir administravimo formų atsisakymu. J. Newman, analizuodama lyčių dinamiką
organizacinėje kultūroje ir aptardama organizacinius pokyčius viešųjų paslaugų sektoriuje, pastebi,
kad naujoji viešoji vadyba gali sąlygoti naujas organizacines formas – konkurencingas viešojo
sektoriaus organizacijas (Newman, 1995). Analitikai, ištyrę Airijos patirtį, teigia, kad naujoji viešoji
vadyba nėra neutrali vadybos strategija, tai – politinis projektas, siekiantis radikalių pokyčių
,,kapitalizmo dvasioje“ (Lynch, Grummell, Devine, 2012). J. Clarke‘as, S. Gewirtz, E. McLaughlinas
pripažįsta, kad naujoji viešoji vadyba neturėtų būti suvokiama tik kaip vadyba, tai naujų vertybių ir
naujos praktikos diegimas, siekiant kompleksinių politinių, socialinių ir ekonominių pokyčių; šiai
vadybai būdingas rezultatų ir sąnaudų vertinimas, išmatuojamų veiklos rodiklių įvestis ir kt. (Clarke,
Gewirtz, McLaughlin, 2000).
M. Olssenas ir M. A. Petersas švietime naujosios viešosios vadybos poveikį sieja ir su aukštojo
mokslo rezultatų svarbos valstybių ekonomikos raidai įvertinimu, suformavusiu požiūrį į
universitetus kaip esminius žinių ekonomikos subjektus ir akcentavusiu glaudaus universitetų ir
verslo bendradarbiavimo, partnerystės poreikį (Olssen, Peters, 2005). Išaugusio universitetų
vaidmens ekonomikoje, inovacijų sklaidoje, socialinėje pažangoje suvoktis lėmė trečiosios
universitetų misijos idėjos radimąsi. Trečiąja universitetų misija (greta pirmųjų dviejų – mokymo
(švietimo) ir mokslinių tyrimų) laikomas universitetų dalyvavimas sprendžiant visuomenės
problemas, siekiant mokslo žinių ir universitetų kitų teikiamų galimybių panaudojimo ne tik
akademinėje aplinkoje, ne tik akademiniams tikslams. Visuomenės lūkesčiai, susiję su universitetų
dalyvavimu inovaciniuose procesuose, ekonomikos augimo skatinimu, paskatino universitetų
verslumo poreikį ir suformavo verslaus universiteto sampratą. Universitetų verslumas pirmiausia
siejamas su jų aktyvumu komercializuojant mokslo žinias. Verslūs universitetai kelia strateginį tikslą
– universitetuose generuojamų mokslo žinių, akademinių paslaugų ekonominį ir socialinį
panaudojamumą, t. y. ekonominės ir socialinės naudos gavimą.
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Europos Komisijos užsakymu atlikti Europos Sąjungos valstybių aukštojo mokslo sistemų
tyrimai (Progress in higher education reform across Europe: Governance Reform, 2008; Progress in
higher education reform across Europe: Funding reform, 2008) atskleidė, kad nuo 1995 m. aukštojo
mokslo reformos įvyko visose Europos Sąjungos valstybėse. Pokyčiai nacionalinėse aukštojo mokslo
sistemose, nacionalinių aukštojo mokslo politikų ir sistemų kaita, jų reformos sulaukė įvairių
valstybių ir žemynų mokslininkų dėmesio (Aarrevaara, Dobson, Elander, 2009 (Suomija); Krücken,
2007 (Vokietija); Bratti, Broccolini, Staffolani, 2010 (Italija); Ward, 2012 (Jungtinė Karalystė);
Amaral, Tavares, Santos, 2013 (Portugalija); Kwiek, 2012 (Lenkija); Ryan ir kt., 2010 (Kinija);
Osama ir kt., 2009 (Pakistanas). Nacionalinių aukštojo mokslo politikų kaita dažniausiai
analizuojama vertinant aukštojo mokslo sistemose įvykusius pokyčius.
2009 m. įvykusi Lietuvos aukštojo mokslo reforma jau buvo bandoma tirti, tačiau tik keliais
aspektais. R. Želvys (2009) analizavo visuomenės požiūrį į švietimo reformą, I. Dzemyda, J.
Babravičius (2012) tyrinėjo naujosios viešosios vadybos įvestį ir studijų finansavimo pokyčius, N.
Pileičikienė ir K. Pukelis (2012) tyrė paradigmų aukštajame moksle kaitą, D. Serafinas ir J.
Ruževičius (2009) analizavo studijų kokybės gerinimo galimybes ir kt. Lietuvos aukštojo mokslo
situacija nuolatos analizuojama Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atliekamuose
tyrimuose (pvz., Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalga (2012), tyrimas Tendencijos
aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai (2012), Mokslo ir visuomenės sąveikos politikos bei
tyrimų stebėsenos (MASIS) ataskaita (2011), Mokslo ir studijų valdymo kompleksinė analizė:
galutinė ataskaita (2009), Mokslo ir studijų politikos sąveikų su kitomis viešosiomis politikomis ir
sektorių strategijomis analizės ataskaita (2009), Mokslo ir studijų valdymo, horizontaliųjų veiklų bei
mokslo ir studijų politikos sąveikų analizės ataskaita (2009) ir kt.). Taigi, kompleksiškai nacionalinė
aukštojo mokslo politika, studijų politika, 2009 m. pradėjus aukštojo mokslo reformą, nebuvo
tiriama.
2009 m. Lietuvos aukštojo mokslo reformos dokumentų analizė rodo, kad reformuojant
Lietuvos aukštojo mokslo sistemą rinkos santykių įvestis yra grindžiama neoliberalizmo doktrina.
Lietuvos aukštojo mokslo reformos dokumentuose nurodomos dvi esminės reformą paskatinusios
priežastys: poreikis užtikrinti studijų kokybę ir nepakankamas studijų finansavimas iš valstybės
biudžeto lėšų (Mokslo ir studijų reforma: pristatymas, 2008). 2009 m. pradėtos Lietuvos aukštojo
mokslo reformos pagrindiniai tikslai – ,,pasaulinio lygio Lietuvos mokslo centrai, aukšta studijų
kokybė (profesionalūs dėstytojai, aprūpinta mokymo bazė, garantuota socialinė parama studentams,
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tvarkingi bendrabučiai), pakankamas studijų finansavimas, modernus aukštųjų mokyklų valdymas,
daugiau galimybių studentams, dėstytojams ir visai šaliai“ (Mokslo ir studijų reforma: pristatymas,
2008, 4). Vienas iš svarbiausių šios reformos principų – ,,sveikos konkurencijos naudingumas“, kuris
aiškinamas tuo, kad ,,<...> mokslo ir studijų srityje pozityviai veikia konkurencijos naudingumo
vartotojui principas, todėl kiek įmanoma atsisakoma biurokratinio reguliavimo, dėl kurio prarandama
raidos dinamika, įvairovė, lankstumas, patiriama papildomų viešųjų išlaidų“ (Mokslo ir studijų
reforma: pristatymas, 2008, 5). Mokslo ir studijų būklės 2009 m. apžvalgoje teigiama, kad reformą
įgyvendinančiu Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (2009) inicijuojami pokyčiai lema
valstybės sąveikos su aukštosiomis mokyklomis pokyčius – Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje
įdiegiamas naujosios viešosios vadybos modelis, kurio didžiausias poveikis siejamas su aukštojo
mokslo finansavimu, aukštųjų mokyklų valdymu bei jų ilgalaikio turto nuosavybe ir valdymu
(Mokslo ir studijų būklės apžvalga, stebėsena ir analizė, 2009). Šioje apžvalgoje akcentuota, kad
studijas finansuojant studijų krepšelio principu yra imituojamos rinkos modelio sąlygos, nes
siekiančiojo aukštojo mokslo pasirinkimas studijuoti sąlygoja finansinius išteklius aukštąjai
mokyklai, be to, tai konkuravimas dėl biudžetinio finansavimo. Būtina pastebėti ir tai, kad tai nėra
tikrosios rinkos sąlygos, nes valstybė riboja „studijų krepšelių judėjimą“ (valstybė nustato bendrą
studentų skaičių ir jų kvotas pagal studijų sritis), nors aukštosios mokyklos turi teisę pačios nustatyti
studijų kainą, studijų krepšelio dydis apskaičiuojamas pagal valstybės nustatytas normines studijų
kainas (Mokslo ir studijų būklės apžvalga, stebėsena ir analizė, 2009). Toks studijų finansavio
modelis yra būdingas kvazirinkai, kvazirinka laikant tokią viešojo sektoriaus struktūrą, kurioje
diegiami rinkos elementai siekiant šio sektoriaus efektyvumo ir kartu išsaugant viešojo sektoriaus
valdymo principus. Taigi, ,,vienas iš reformos tikslų – aukštųjų mokyklų konkurencinė kova dėl
studentų atsinešamų valstybės finansuojamų vadinamųjų krepšelių“ (Janušauskis, 2011). Rinkos
santykių įvestis siejama ir su teisėmis įgyti ir valdyti ilgalaikį turtą, disponuoti intelektinės
nuosavybės teisėmis: reforma buvo siekiama panaikinti aukštųjų mokyklų biudžetinių įstaigų statusą
– jas reorganizuoti į viešąsias įstaigas; teisė disponuoti turtu yra rinkos santykių bruožas (Mokslo ir
studijų būklės apžvalga, stebėsena ir analizė, 2009). Norint įtvirtinti rinkos santykius, svarbi ir
didesnė universitetų autonomija. Mokslo ir studijų valdymo kompleksinės analizės galutinėje
ataskaitoje kvazirinkos įvestis aiškinama tuo, kad ,,studijos ir aukštasis mokslas yra privati gėrybė,
turinti viešosios gėrybės bruožų“ (Mokslo ir studijų valdymo kompleksinė analizė: galutinė ataskaita,
2009, 14), kvazirinkos mechanizmai „<...> skatina konkurenciją, pritraukia didesnę finansinių
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išteklių dalį iš tiesioginių paslaugų vartotojų ir pan.“ (ten pat, 14). Šioje ataskaitoje nurodoma, kad
Lietuvoje vyravusi akademinės oligarchijos ir valstybės biurokratijos modelių mišinį kaip valstybės
sąveikos su aukštosiomis mokyklomis modelį keičia naujosios viešosios vadybos modelis (ten pat,
21). Visa tai leidžia teigti, kad Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje formuojamas kvazirinkos
modelis, dėl kurio kyla konkurencija tarp nacionalinių aukštųjų mokyklų, o studijų srityje rinkos
santykių atsiranda pirmiausia (formuojama kvazirinka). Rinkos santykių įvestis aukštųjų mokyklų
mokslinėje veikloje sietina su daliniu mokslinės veiklos finansavimo iš biudžeto lėšų pakeitimu –
programinio-konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo iš valstybės biudžeto įvedimu. Mokslinio
tyrimo Lietuvos aukštojo mokslo (LAM) sistemos plėtra 2007–2012 m.: konkurencingumas ir jos
finansavimo modelis ataskaitoje nurodomos tokios Lietuvos aukštojo mokslo sistemos gyvavimo
prielaidos: ,,rinkos principų ir valstybinio reguliavimo santykio optimizavimas; rinkos principų ir
visuomeninio intereso derinimas; sistemos funkcionavimo sąlygų užtikrinimas (jos aplinka);
sistemos dalyvių konkurencingumas ir efektyvumas (sistemos viduje); sistemos konkurencingumas ir
efektyvumas (LAM kaip valstybės posistemis); sistemos dalyvių įvairovė ir unikalumas“ (Lietuvos
aukštojo mokslo (LAM) sistemos plėtra 2007–2012 m., 2006, 4). Šioje ataskaitoje teigiama, kad
,,išoriniais tikslais siekiama Lietuvos aukštojo mokslo sistemos efektyvumo ir konkurencingumo
pasauliniame kontekste (tiesiogiai ir per valstybės bendrąjį konkurencingumą), o vidiniais tikslais
siekiama Lietuvos aukštojo mokslo sistemos dalyvių efektyvumo ir tarpusavio konkurencingumo.
Šios dvi tikslų sritys yra susijusios – Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumas Europos
Sąjungoje ar pasaulyje priklauso nuo konkurencingumo sklaidos nacionalinės sistemos viduje. Jei
aukštosios mokyklos sąžiningai konkuruos tarpusavyje, tai ir visa sistema stiprės, plėtosis ir taps
konkurentiška europinio aukštojo mokslo kontekste“ (Lietuvos aukštojo mokslo (LAM) sistemos
plėtra 2007–2012 m., 2006, 4). Mokslo ir studijų sistemos tobulinimo programoje (LRV, 2008a)
aukštojo mokslo sistemos efektyvumas susiejamas su aukštos studijų, mokslinių tyrimų kokybės ir
veiksmingumo užtikrinimu, pabrėžiama aukštųjų mokyklų konkurencingumo skatinimo svarba.
Būtina pastebėti, kad kvazirinkos įvestimi aukštojo mokslo sistemoje ir yra siekiama užtikrinti
aukštojo mokslo kaip viešojo sektoriaus veiklos efektyvumą, veiksmingumą ir išsaugoti tradicines
viešojo sektoriaus funkcijas bei veikimo principus.
Rinkos santykių įvestis į nacionalinę aukštojo mokslo sistemą neoliberalizmo tradicijoje
formuoja k o m p l e k s i n i o 2009–2011 m. nacionalinės aukštojo mokslo politikos tyrimo prieigą,
reikšminančią sąlygų užtikrinti, pagerinti studijų ir mokslinių tyrimų kokybę, padidinti Lietuvos
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aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą vertinimą. Tačiau būtina pastebėti, kad studijų ir
mokslinių tyrimų kokybė yra svarbus konkurencingumo veiksnys, todėl ją tikslinga tirti ir vertinti
bendrame konkurencingumo didinimo, nacionalinės aukštojo mokslo sistemos gebėjimo konkuruoti
tyrimo kontekste.
Mokslininkai, analizuodami rinkos santykių įvesties į aukštojo mokslo sistemą privalumus,
pastebi, kad neoliberalizmo ideologijos taikymas pirmiausia sietinas su aukštojo mokslo finansavimo
pokyčiais (Ferlie, Musselin, Andresani, 2008; Deem, Hillyard, Reed, 2007; Schimank, 2005 ir kt.),
šios ideologijos taikymo rezultatas – ne tik aukštųjų mokyklų verslumo ugdymas, bet ir aukštųjų
mokyklų, aukštojo mokslo sistemų konkuravimo skatinimas. Neoliberalizmo doktrinoje aukštojo
mokslo sistema suvokiama kaip veikianti rinkos santykių kontekste. Manoma, kad tai padidina
aukštojo mokslo komercinės veiklos ir jos rezultatų panaudojimo galimybes. Aukštosios mokyklos,
aukštojo mokslo sistemos konkuruoja tiek siekdamos pritraukti akademinių išteklių, tiek
komercializuodamos mokslo žinias, akademines paslaugas. Kitu rinkos ideologijos aukštajame
moksle privalumu laikoma tai, kad rinka asignuoja išteklius moksliniams tyrimams konkurenciniais
pagrindais, o tai lemia potencialią tyrimų sėkmę, pritaikomumą, panaudojamumą. Tačiau greta
rinkos santykių aukštajame moksle privalumų nurodomos ir galimos neigiamos rinkos santykių
įvesties pasekmės – mokslo žinių komercializavimo lemiamas prieigos prie mokslo žinių
apribojimas, inovacijų sklaidos ribojimas, potencialios grėsmės akademinei laisvei, fundamentalių
mokslinių tyrimų nuvertinimas, siauros specializacijos specialistų rengimas, specializuotų mokslinių
tyrimų įsivyravimas, t. y. aukštojo mokslo kaip viešojo gėrio traukimasis, lydimas visuomenės
palaikymo mažėjimo. Tai reiškia, kad universitetų ekonominės naudos paradigma – savitas požiūris į
aukštąjį mokslą kaip į viešąjį gėrį – turi implikuoti ir visuomenės tradiciškai su aukštuoju mokslu
kaip viešąja atsakomybės sritimi siekamus lūkesčius (pvz., fundamentinius mokslinius tyrimus
laikyti viešuoju gėriu, užtikrinti plačią mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą, aukštųjų mokyklų
steigimąsi, įvairovę, aukštojo mokslo prieinamumą ir kt.). Atsižvelgus į šią nuostatą ir įvertinus, kad
Lietuvoje nacionalinė aukštojo mokslo reforma siejama su aukštojo mokslo kvazirinkos kūrimu,
tiriant 2009–2011 m. nacionalinę aukštojo mokslo politiką, būtina taikyti ir aukštojo mokslo kaip
viešosios atsakomybės srities vertinimo prieigą.
Dvejopa 2009–2011 m. nacionalinės aukštojo mokslo politikos tyrimo prieiga užtikrina
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konkurencingumo samprata yra siejama su subjektų, kurių veikla susijusi su viešųjų poreikių
tenkinimu, konkurencingumu (pvz., valstybių konkurencingumas) ir grindžiama ne siaura
konkurencingumo suvoktimi, apimančia tik atskirus konkurencinį pranašumą formuojančius
veiksnius (pvz., gamybos veiksnius ar paklausos sąlygas, konkuruojančių subjektų veiklos strategijų
pasirinkimą ir pan.). Šiuolaikinė subjektų, kurių veikla siejama su viešųjų poreikių tenkinimu,
konkurencingumo samprata implikuoja viešuosius poreikius, todėl konkurencingumas yra
suvokiamas kaip aplinkos, ne tik palaikančios ir skatinančios konkuravimą, bet ir didinančios
gerovės lygį kūrimas. Anot G. Staskevičiūtės ir R. Tamošiūnienės, „XX a. šalies konkurencingumo
samprata tapo neatsiejama nuo socialinės gerovės. Dauguma mokslininkų (Fagerberg 1988; Landau
1992; Oughton, Whittam 1997; Aiginger 2006) kaip konkurencingą šalį įvardija tą, kuri užtikrina
gyventojams gyvenimo gerovę: aukštą pragyvenimo lygį, kokybišką išsilavinimą, tinkamą socialinę
apsaugą, pasirinkimo laisvę ir pan.“ (Staskevičiūtė, Tamošiūnienė, 2010). Šalies konkurencingumo
sampratos turinio aktualumas aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo supratimui grindžiamas
aukštojo mokslo sistemos ypatumais, siejamais su savita viešųjų interesų sąlygojama aukštųjų
mokyklų misija, ją įgyvendinančiais aukštųjų mokyklų veiklos tikslais ir funkcijomis. Pavyzdžiui,
kaip pastebi T. Bulajeva, internacionalizacijos tendencijos aukštajame moksle globalizacijos
sąlygomis lėmė tai, kad aukštosioms mokykloms siūloma perimti ,,nacionalinės ir regioninės
politikos įgyvendinimo funkcijas ir perduodama daugiau atsakomybės už kultūrinę, socialinę, ūkinę
regionų ir šalies plėtrą“ (Bulajeva, 2005). Įprastai konkuravimo gebėjimų didinimo tikslas
suvokiamas kaip siekis išsilaikyti rinkoje, užimti atitinkamą rinkos dalį ir grindžiamas pelningumo,
pelno kategorijomis – aukštojo mokslo sistemai šis požiūris nėra absoliutus. Aukštajam mokslui
tradiciškai keliami viešųjų gėrybių kūrimo tikslai, sietini su visuomenės gyvenimo lygio ir kokybės
kėlimu. Tai leidžia įžvelgti sąsajų tarp šalies ir aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo
sampratų, pritaikyti šalies konkurencingumo tyrimų priemones aukštojo mokslo sistemos
konkurencingumui tirti.
Šiame tyrime vadovaujamasi aukštojo mokslo sistemai pritaikyta C. Kao ir kt. (2008)
mokslininkų pasiūlyta nacionalinių sistemų konkurencingumo samprata. Šie mokslininkai (Kao ir kt.,
2008), analizuodami įvairių mokslininkų pateikiamus konkurencingumo apibrėžimus, pastebėjo, kad
bendras visus apibrėžimus vienijantis aspektas yra aplinkos gerinimas, siekiant sudaryti palankias
vystymosi sąlygas. Todėl, mokslininkų manymu, nacionalinių sistemų konkurencingumas gali būti
suvokiamas kaip santykinis tautos gebėjimas sukurti ir išlaikyti aplinką, kurioje sistemos gali
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konkuruoti ir didinti gerovės lygį (Kao ir kt., 2008). Šis konkurencingumo sampratos taikymas tiriant
2009–2011 m. nacionalinę aukštojo mokslo politiką apibrėžia kompleksinio 2009–2011 m.
nacionalinės aukštojo mokslo politikos tyrimo tikslą.
Šioje monografijoje pristatomo tyrimo tikslas – įvertinti 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo
mokslo politikos pokyčius, kuriančius aplinką, skatinančią Lietuvos aukštojo mokslo sistemos
konkurencingumą. Įvertinus, kad tiek Lietuvos aukštojo mokslo sistema, tiek Lietuvos aukštosios
mokyklos šiandien konkuruoja ne tik nacionalinėje erdvėje, bet visoje Europos Sąjungoje ir
globalioje erdvėje, ir atsižvelgus į mokslinę konkurencingumo sampratos kaitą, šiame tyrime taikoma
naujoji konkurencingumo samprata: nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumas
suvokiamas kaip aukštojo mokslo sistemos gebėjimas sukurti, išlaikyti ir plėtoti aukštojo mokslo
aplinką, kurioje aukštojo mokslo sistema gali konkuruoti ne tik nacionaliniu, bet ir globaliu lygmeniu
ir didinti visuomenės, valstybės gerovės lygį. Ši konkurencingumo samprata grindžiama aukštojo
mokslo sistemos veikimo aplinkos užtikrinimu, t. y. konkurencingo aukštojo mokslo sistemos
veikimo sąlygų sudarymu. Todėl, vertinant 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos
pokyčius, siekiama išsiaiškinti, ar šiuo laikotarpiu vykdyta politika sukūrė aplinką (sudarė sąlygas),
skatinančią, didinančią Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą.
Tyrimui atlikti pasirenkama aukštojo mokslo politikos, o ne studijų politikos tyrimo prieiga.
Tokios prieigos pasirinkimą lėmė šie faktoriai: 1) mokslo ir studijų integracija laikoma viena iš
sudėtinių nacionalinės mokslo ir studijų reformos sudėtinių dalių (tokia nuostata nurodyta dar
Lietuvos mokslo tarybos (LMT) 1995 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 26 antrajame priede); 2)
klasikinio tik aukštojo mokslo sistemai būdingo mokslo veiklos ir studijų vienovės principo
reikšmingumas (šis principas įtvirtintas ir pagrindiniame nacionalinės aukštojo mokslo reformos
dokumente – Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (2009). Mokslo veiklos ir studijų
vienovės svarbą atskleidžia ir pasaulinių universitetų reitingavimo metodikų analizė (ranguojant
universitetus studijų srityje itin svarbi yra mokslo veiklos informacija). Antra vertus, būtina
pastebėti, kad ir mokslinės veiklos plėtotei yra svarbus jos sąsajumas su studijomis – Atviro
koordinavimo metodo (AKM) mišriosios politikos ekspertų grupės įvertinimo išvadose svarbiu
nacionalinės aukštojo mokslo mokslinių tyrimų, mokslinių tyrimų taikymo, inovacijų sistemos
plėtotės trūkumu laikoma tai, kad „mokslinių tyrimų veikla daugeliu atvejų yra atsieta nuo švietimo
veiklos“ (OMC Policy Mix Review Report: Country Report – Lithuania, June 2007, 2007, 12).
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Aukštojo mokslo politikos kaita mokslinės veiklos vykdymo aspektu tyrimo laikotarpiu vertinama
tiek, kiek ji yra svarbi studijų sistemos konkurencingumui didinti.
Ši komplesinė analizė yra MTEP darbo Aukštojo mokslo studijų politikos tyrimų metodologijos
žvalgomasis taikymas antrojo etapo dalis. Kaip minėta, atliekant 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo
mokslo politikos pokyčių tyrimą taikoma (testuojama) 2012 m. Mokslo ir studijų stebėsenos ir
analizės centro užsakymu parengta Metodologija. Tyrimo tęstinumas lėmė kompleksinio 2009–2011
m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos pokyčių vertinimo selektyvumą – vertinamos tik
Metodologijoje (2012) išskiriamos studijų kokybės, socialinės ekonominės aplinkos (studijų
prieinamumo) ir studijų sistemos valdymo politikos sritys. Norint atlikti šių politikos sričių
kompleksinį vertinimą, pasirenkama konkurencingumo didinimo perspektyva. Kitos politikos sritys
aptariamos tiek, kiek jos reikšmingos aukštojo mokslo sistemos konkurencingam veikimui užtikrinti
studijų srityje.
Siekiant įvertinti 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos pokyčius, kuriančius
aplinką, skatinančią Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą, keliami tokie uždaviniai:
 aptarti teorines aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo suvoktis ir parengti
nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo tyrimo modelį;
 ištirti 2009–2011 m. nacionalinės aukštojo mokslo politikos pokyčius; tiriant 2009–2011 m.
Lietuvos aukštojo mokslo politikos pokyčius, analizuojama nacionalinė aukštojo mokslo
politika: aptariamos studijų kokybės, socialinės ekonominės aplinkos (studijų prieinamumo)
ir studijų sistemos valdymo politikos sričių strateginės nuostatos, šioms nuostatoms
įgyvendinti 2009–2011 m. taikytos priemonės ir jų kaita; šis tyrimas atliekamas taikant
Metodologijos (2012) rodiklių sistemą;
 ištirti, ar 2009–2011 m. nacionalinės aukštojo mokslo politikos priemonėmis buvo kuriama
aplinka, skatinanti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą.
Tiriant nacionalinės aukštojo mokslo politikos priemonėmis kuriamą aplinką, skatinančią
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą, buvo taikomas nacionalinės aukštojo mokslo
sistemos konkurencingumui tirti adaptuotas Porterio deimanto modelis, analizuojama, kaip Lietuvos
aukštojo mokslo sistemos atstovai vertina taikomas studijų kokybės, socialinės ekonominės aplinkos
(studijų prieinamumo), studijų sistemos valdymo politikos priemones ir nacionalinės aukštojo
mokslo sistemos konkurencingumo didinimo potencialą. Šiam tyrimui atlikti buvo parengtas
klausimynas, grindžiamas Metodologijoje (2012) pateikta rodiklių sistema.
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Tyrimas atliekamas taikant kiekybinius ir kokybinius mokslinio tyrimo metodus. Tyrimo
metodologija pristatoma antrojoje šios kompleksinės analizės dalyje.
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1. AUKŠTOJO MOKSLO KONKURENCINGUMAS: MOKSLINIS POŽIŪRIS
Moksliniuose darbuose nėra vieningos aukštojo mokslo konkurencingumo sampratos, nėra ir
vieningos konkurencingumo sampratos – tai leidžia daryti prielaidą, kad konkurencingumas yra
daugiaaspektis, įvairialypis reiškinys ir kompleksinė kategorija. A. Rondomanskaitė daktaro
disertacijoje Šalies turizmo pramonės konkurencingumas pastebi, kad skirtingą konkurencingumo
sampratos turinį iš dalies paaiškina tai, jog konkurencingumas tiriamas skirtingų perspektyvų,
aplinkų ir kontekstų požiūriu (Rondomanskaitė, 2004). Šiame skyriuje, analizuojant aukštojo mokslo
sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo sampratą, konkurencingumo veiksnius ir
konkurencingumo vertinimo metodus, aptariamas mokslininkų požiūris į konkurencingumo
apibrėžtį, konkurencingumo sampratos naujoves, apžvelgiamos mokslinės ekonomikos sektoriaus
konkurencingumo

sampratos,

ekonomikos

sektoriaus

konkurencingumo

veiksnių

ir

konkurencingumo vertinimo prieigos, siekiant išskirti galimas naujų tendencijų raiškas aukštojo
mokslo sektoriaus konkurencingumo sampratoje ir konkurencingumo vertinime. Analizuojant
aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo suvoktis, išskiriami
aukštojo mokslo sistemos, sektoriaus ypatumai, lemiantys aukštojo mokslo sistemos, sektoriaus
konkurencingumo ypatumus, savitą aukštojo mokslo sistemos, sektoriaus konkurencingumo
vertinimo prieigą.

1.1. Konkurencingumas ir jo vertinimo prieigos: teorinis požiūris į
konkurencingumą ir konkurencingumą lemiančius veiksnius
Konkurencingumas gali būti vertinamas įvairiais lygmenimis (mikro-, mezo-, makro-). M. E.
Porteris, B. Heitgeris, K. Schraderis ir E. Bode teigia, kad tradiciškai konkurencingumas yra
analizuojamas trimis lygmenimis – šalies, ūkio šakos (arba industrijos) ir įmonės (Porter, 1990;
Heitger, Schrader, Bode, 1992). Konkurencingumas gali būti tiriamas ir vidiniu (nacionaliniu),
vietiniu (regioniniu) bei tarptautiniu (globaliu) lygmeniu. Konkurencingumo sampratų įvairovė
priklauso

ir

nuo

konkurencingumo

vertinimo

lygmens

–
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konkurencingumo apibrėžtys (plačioji konkurencingumo samprata), tiek šalies, ūkio šakos ar įmonės
konkurencingumo

apibrėžtys

(detalizuotos

pagal

konkurencingumo

vertinimo

lygmenis

konkurencingumo sampratos). Plačiausiai paplitusią bendrąją konkurencingumo apibrėžtį pateikia
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD), čia konkurencingumas suvokiamas
kaip „įmonių, ūkio šakų, regionų, tautų ar viršvalstybinių regionų gebėjimas kurti santykinai aukštą
gamybos veiksnių, pajamų ir užimtumo lygį, konkuruojant tarptautinėje rinkoje“ (Hatzichronoglou,
1996,

21).

Šioje

konkurencingumo

sampratoje

svarbiausiais,

bendrais

visų

lygmenų

konkurencingumo elementais laikytini aktyvus dalyvavimas tarptautinėje rinkoje, atvirumas, pajamų
bei užimtumo augimas.
K. Chiangas ir kt., analizuodami įvairių autorių pateikiamus konkurencingumo apibrėžimus,
pastebi, kad bendras visus apibrėžimus vienijantis aspektas yra aplinkos gerinimas, siekiant sudaryti
palankias vystymosi sąlygas. Šių mokslininkų manymu, nacionalinių sistemų konkurencingumas gali
būti suvokiamas kaip santykinis tautos gebėjimas sukurti ir išlaikyti aplinką, kurioje sistemos gali
konkuruoti ir didinti gerovės lygį (Chiang ir kt., 2008). Šie mokslininkai išskiria keturis pirminius
nacionalinio konkurencingumo veiksnius: ekonomiką, technologijas, žmogiškuosius išteklius,
vadybą, ir šiuos veiksnius detalizuojančius antrinius veiksnius (1 pav.).

VDAUS EKONOMIKA

EKONOMIKA

VYRIAUSYBĖ
TARPTAUTINĖ PREKYBA
FINANSAI
INFRASTRUKTŪRA

TECHNOLOGIJOS

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
TYRIMŲ PLĖTRA
TECHNOLOGIJŲ VADYBA

NACIONALINIS
KONKURENCINGUMAS

KIEKIS IR KOKYBĖ

ŽMOGIŠKIEJI
IŠTEKLIAI

DARBO KAINA
DARBO RINKĄ REGULIUOJANTYS
TEISĖS AKTAI
VADYBININKŲ KOMPETENCIJOS
ORGANIZACIJŲ KULTŪRA

VADYBA

PRAMONĖS INTEGRACIJA
TARPTAUTINĖ KOOPERACIJA
PRODUKTYVUMAS

1 pav. Nacionalinio konkurencingumo struktūra: pirminiai ir antriniai veiksniai (Chiang ir kt., 2008)
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Šias mokslininkų konkurencingumo sampratas ir konkurencingumo veiksnių įžvalgas pritaikius
aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo suvokčiai, gali būti įvertinamas aukštojo mokslo
sistemos socialinis reikšmingumas, priklausymas viešosios atsakomybės sričiai. Atsižvelgus į
aukštojo mokslo kaip savitos veiklos srities ypatumus (aukštojo mokslo sričiai keliami viešųjų
interesų tenkinimo reikalavimai, ši sritis laikoma svarbia visuomenės socialinei pažangai kurti,
plėtoti ir kt.), aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo sampratoje tikslinga įvertinti aukštojo
mokslo kaip vienos iš ilgalaikio ekonominės ir socialinės gerovės augimo sąlygos aspektą. Tai rodo,
kad aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo sąvokoje svarbiu laikytinas siekis užtikrinti tokios
aukštojo mokslo aplinkos kūrimą, kad aukštojo mokslo sistema galėtų ne tik konkuruoti, bet ir
dalyvautų didinant valstybės (visuomenės) gerovės lygį, viešųjų interesų tenkinimą. Aukštojo
mokslo sistemos dalyvavimas didinant valstybės (visuomenės) gerovės lygį reikalauja ne tik rinkos
poreikių, bet ir socialinių valstybės (visuomenės poreikių) aspektų įvesties į aukštojo mokslo
konkurencingumo sampratą. Todėl daroma prielaida, kad aukštojo mokslo konkurencingumas
sietinas ne vien su ekonominių veiksnių visuma, bet ir su politiniu, socialiniu bei kitų aukštojo
mokslo pajėgumų (gebėjimų) konkuruoti kontekstu – savitos aukštojo mokslo sistemos
konkurencingumą didinančios aplinkos kūrimu.
Atsižvelgus, kad aukštojo mokslo sistemoje rinkos santykių įvestis apibrėžia aukštojo mokslo
sistemoje rinkos pagrindais veikiantį aukštojo mokslo sektorių (jo dalį), tiriant aukštojo mokslo
sektoriaus konkurencingumą tikslinga įvertinti ir mokslines ūkio šakos ar ekonomikos sektoriaus
(toliau – ekonomikos sektoriaus) konkurencingumo apibrėžtis, mokslininkų išskiriamus ekonomikos
sektoriaus veiksnius, jų vertinimo metodus. C. L. Solleiro ir R. Castañónas teigia, kad analizuojant
ekonomikos sektoriaus konkurencingumą siekiama atsakyti į klausimus: nuo ko priklauso investicijų
apimtys, kokia turėtų būti valstybės ekonomikos sektoriaus plėtotei skirta politika, kas lemia
ekonomikos sektoriaus įmonių sėkmę (Solleiro, Castañón, 2005). Šie klausimai yra aktualūs ir
aukštojo mokslo sektoriui.
C. Kimas ir L. Dwyeris ekonomikos sektoriaus konkurencingumą apibrėžia pasitelkdami
produktyvumo sampratą – ekonomikos sektoriaus konkurencingumas apima egzistuojančių aktyvų
(pvz., gamtos ištekliai) ir kuriamų aktyvų (pvz., infrastruktūra) bei procesų, įtraukiančių šiuos
aktyvus į ekonominės naudos siekimą, derinį (Kim, Dwyer, 2001). K. R. Tefertilleris ir R. W.
Wardas ekonomikos sektoriaus konkurencingumą sieja su produktyvumo augimu, mokslininkai
pripažįsta, kad konkurencingumas taip pat siejamas su kokybiniais skirtumais, rinkos paklausa,
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susijusių ir aptarnaujančių prekybos ir paskirstymo sistemų efektyvumu (Tefertiller, Ward, 1995). K.
Drescheris ir O. Maureris laikosi nuomonės, kad ekonomikos sektorių bei įmonių konkurencingumas
yra siejamas su ekonomikos sektorių ir įmonių galimybėmis išsaugoti ir (ar) pagerinti jų padėtį
konkurencingoje rinkoje (Drescher, Maurer, 1999). E. Pittsas ir M. Lagnevikas ekonomikos
sektoriaus konkurencingumą apibūdino kaip gebėjimą gauti naudą ir užsitikrinti vidinės ar globalios
rinkos dalį (Pitts, Lagnevik, 1998). Dar kiti mokslininkai ekonomikos sektoriaus konkurencingumu
laiko ilgalaikį ekonomikos sektoriaus ar atskiros įmonės gebėjimą konkuruoti su užsienio
ekonomikos sektoriais ar įmonėmis užsienio ir vidaus rinkose laisvosios prekybos sąlygomis (Kim,
Marion, 1997). Taikomajame Lietuvos pramonės konkurencingumo tyrime konkurencingumas
apibūdinamas kaip konkurencinių privalumų turėjimas: ,,a) yra pakankama konkurencija, kuri gerina
produktyvumą ir skatina inovacijas, b) vartotojai yra reiklesni ir pažangesni už konkurentų, c)
egzistuoja sinergija tarp įmonių galimybės pradėti naują verslą ir pozityvi išorinė aplinka
(informacijos gausa), d) įmonės patobulino turimus gamybos veiksnius“ (Lietuvos pramonės
konkurencingumas).
Mokslininkų išskiriamos ekonomikos sektoriaus konkurencingumo apibrėžtys taikytinos ir
aukštojo mokslo sistemoje rinkos pagrindais veikiančiam aukštojo mokslo sektoriui (jo daliai) (toliau
– aukštojo mokslo sektorius). Galimas ir tikslingas mokslininkų siūlomų ekonomikos sektoriaus
konkurencingumo tyrimo prieigų (pvz.: Tefertiller, Ward, 1995; Drescher, Maurer, 1999; Pitts,
Lagnevik, 1997; kt.) taikymas aukštojo mokslo sektoriui atskleidžia, kad tiriant aukštojo mokslo
sektoriaus konkurencingumą galimas įprastų ekonomikos sektoriaus konkurencingumo vertinimo
metodų taikymas. Tačiau svarbu įvertinti ir tai, kad taikant ekonomikos sektoriaus konkurencingumo
prieigas, kuriose išskiriamas ekonominės naudos siekimas (pvz., taikant C. Kimo ir L. Dwyerio
siūlomą prieigą, aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumas gali būti suvokiamas ir kaip
egzistuojančių aktyvų, kuriamų aktyvų bei procesų, įtraukiančių šiuos aktyvus į ekonominės naudos
siekimą, derinys (Kim, Dwyer, 2003), būtina įvertinti ir jau aptartą aukštojo mokslo sistemos
ypatumą – viešųjų tikslų siekimą. Manoma, kad tradicinės ekonomikos sektoriaus prieigos, sietinos
su ekonominės naudos siekimu, taikymas aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumui vertinti yra
komplikuojamas aukštojo mokslo sektoriaus ypatumų – aukštojo mokslo sektoriuje ekonominės
naudos gavimo tikslas yra paveikus aukštojo mokslo sistemai keliamų viešųjų tikslų, savitų šiuos
tikslus užtikrinančių procesų, turinčių poveikį ir rinkos santykių pagrindais veikiančiam aukštojo
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mokslo sektoriui. Tai atkreipia dėmesį į tai, jog aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumui
vertinti reikalinga savita prieiga.
Analizuojant mokslinį požiūrį į konkurencingumo veiksnius aiškėja, kad konkurencingumo
sampratų įvairovė koreliuoja su skirtingomis teorinėmis konkurencingumo vertinimo prieigomis –
moksliniuose darbuose nėra vieningos nuomonės dėl konkurencingumą lemiančių veiksnių.
Atkreipiamas dėmesys, kad ekonomikos sektoriaus konkurencingumo apibrėžtyse dažniausiai
reikšminami vidiniai ir išoriniai ekonominiai veiksniai, ekonominės charakteristikos. Šią prieigą
atspindi ir mokslininkų siūlomi ekonomikos sektoriaus konkurencingumo vertinimo analizės
metodai, rodikliai. A. Simanavičienė, atlikusi ekonominės literatūros analizę, pastebi, kad ,,vieni
autoriai konkurencinį pranašumą sieja su tokiais makroekonomikos veiksniais kaip nacionalinės
valiutos stabilumas, palūkanų normos, biudžeto deficitas, kiti – su pigia ir kvalifikuota darbo jėga,
valstybės vykdoma politika, gamtiniais ištekliais ar vadybiniais sugebėjimais“ (Simanavičienė, 2005,
220). A. Liučvaitienė ir K. Peleckis, atlikę konkurencingumo formavimo ir vertinimo teorinių
modelių analizę, pastebėjo, kad moksliniuose tyrimuose konkurencingumas suprantamas dvejopai:
,,ir kaip tam tikrų rodiklių pranašumas, ir kaip egzistuojančių teisinių, politinių, ekonominių,
socialinių ir kitokių veiksnių sistemos pranašumas“ (Liučvaitienė, Peleckis, 2011, 198). Šie
mokslininkai, ištyrę šiuolaikinio verslo konkurencingumo formavimo ir vertinimo teorinius modelius
ir jų taikymo galimybes, išanalizavę K. B. Clarko ir T. Fujimoto darbus, nustatė, kad
,,konkurencingumo koncepcijas galima jugti į vieną sistemą, kuri įvardijama SER-M paradigma.
<…> Naudojantis SER-M paradigma, ūkio šakų ekonomikoje nagrinėjamas ryšys tarp rinkos
struktūros, subjekto elgsenos ir veiklos rodiklių“ (Liučvaitienė, Peleckis, 2011, 199). Paradigmos
taikymo trūkumu šie mokslininkai laiko ,,neapibrėžtumą parenkant rodiklius, apibūdinančius
paradigmos SER elementus“ (Liučvaitienė, Peleckis, 2011, 199). A. Liučvaitienė ir K. Peleckis,
įvertinę moksliniuose šaltiniuose pateikiamas konkurencingumo koncepcijas, nurodo, kad ūkio šakos
konkurencinį pranašumą kompleksiškai formuoja tokie veiksniai: bendrieji veiksniai (geopolitinė
šalies padėtis, teisinė šalies sistema, ekonominė šalies padėtis, valstybės ekonominė ir socialinė
politika, demografinė šalies padėtis, gamtinė ir ekologinė šalies padėtis), rinkos ekonomikos
pagrindinės charakteristikos (regionų skirtumai, produkcijos kaina, valstybės finansinė parama,
rinkos talpumas ir vartotojų mokumas, mokesčių sistema), veiklos infrastruktūros veiksniai
(nuosavybės forma, darbuotojų kvalifikacija, subjekto ekonominis pajėgumas, gamybinių struktūrų ir
infrastruktūros pertvarkymas, moksliniai tyrimai) (Liučvaitienė, Peleckis, 2011, 201). Mokslininkų
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tyrimas atskleidė, kad svarbiausi konkurencingumo vertinimo rodikliai gali būti suskirstyti į šias
grupes: konkurencinio pranašumo matavimo rodiklius, pelningumo rodiklius, valstybės pagalbos lygį
lemiančius rodiklius (Liučvaitienė, Peleckis, 2011, 202).
Svarstant ekonomikos sektoriaus konkurencingumo vertinimo prieigų taikymo galimybes
aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumui vertinti, atkreipiamas dėmesys į aukštojo mokslo
rinkos struktūros įvertinimo svarbą. Todėl daroma išvada, kad vertintinas konkurencingumas tik tos
Lietuvos aukštojo mokslo sektoriaus dalies, kurioje yra rinkos santykiai, kur kuriama ir klostosi
aukštojo mokslo rinka. Analizuojant aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumą, kaip ir bet kurį
kitą ekonomikos sektorių, yra reikšmingi ir bendrieji makroekonomikos veiksniai, parodantys
aukštojo mokslo sektoriaus veiklos kontekstą, kurio analizė palengvintų prognozuoti aukštojo
mokslo sektoriaus veiklą. Aukštojo mokslo sektoriui taikant veiklos rodiklių pranašumų matavimo
metodus, susiduriama su aukštojo mokslo sektoriaus vykdomos viešųjų interesų tenkinimo funkcijos
lemiamais ypatumais. Manoma, kad veiklos rodiklių pranašumų matavimo metodo taikymas (su
atitinkamomis išlygoms) yra galimas tik aukštojo mokslo sektoriaus subjektų (aukštųjų mokyklų)
nacionaliniam konkurencingumui vertinti. Globaliu mastu aukštojo mokslo sektoriaus veiklos
rodiklių pranašumų matavimo metodo taikymas komplikuojamas nacionalinių aukštojo mokslo
sistemų ypatumų, valstybių aukštojo mokslo sektorių skirtingumų. Manoma, kad aukštojo mokslo
sektoriaus konkurencingumui vertinti taikytina egzistuojančių teisinių, politinių, ekonominių,
socialinių ir kitokių veiksnių sistemos pranašumo vertinimo prieiga. Šios prieigos taikymo
tikslingumą atskleidžia kūrimas aukštojo mokslo aplinkos, skatinančios, leidžiančios, užtikrinančios
aukštojo mokslo sistemos konkuravimą, šios sistemos dalyvavimą didinant valstybės (visuomenės)
gerovės lygį, viešųjų interesų tenkinimą.
Teoriniai požiūriai į konkurencingumo sampratą įmonės lygmeniu reikšmingi aukštojo mokslo
sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumui tirti: laikoma, jog ekonomikos sektoriaus
konkurencingumas yra kuriamas to sektoriaus įmonių konkurencingumo. Tai reiškia, kad aukštojo
mokslo sistemos ar aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumas yra formuojamas aukštųjų
mokyklų konkurencingumo. Todėl svarbu įvertinti galimas aukštųjų mokyklų konkurencingumo
vertinimo prieigas, įvertinti šių prieigų taikymo galimybes aukštojo mokslo sektoriaus arba aukštojo
mokslo sistemos konkurencingumui vertinti.
Pagal tai, kas įmonės lygmeniu laikoma konkurencingumo veiksniais, yra skiriamos tokios
įmonės konkurencingumo teorijų grupės: ištekliais grįstos (angl. resource-based) teorijos,
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kompetencijomis grįstos (angl. capability-based) teorijos ir teorijos, kuriose integruojamos abi šios
prieigos – vadinamosios ištekliais ir pagrindinėmis kompetencijomis grįstos teorijos.
Ištekliais grįstose teorijose laikomasi nuomonės, kad įmonės konkurencinius pranašumus lemia
įmonės unikalūs ir išskirtiniai ištekliai, t. y. ištekliai, kurie yra reti, vertingi, jų negalima imituoti ir
pan.; skiriami materialiniai ir nematerialiniai ištekliai (Grant, 2001; Hamel, Prahalad, 1994; Peteraf,
199;, Barney, 1991; Wernerfelt, 1984; kt.). Kompetencijomis grįstos teorijos aiškina, kad įmonės
konkurencingumą lemia įmonės kompetencija (gebėjimai), akcentuojamas verslo procesų
organizavimas įmonėse (Collis, 1994; Eisenhardt, Martin, 2000; Teece, Pisano, Shuen, 1997; kt.).
Įmonės konkurencingumo tyrėjų darbuose, kur taikomos abi šios prieigos, laikomasi nuomonės, kad
įmonės konkurencingumą lemia vienas kitą papildantys ištekliai ir įmonės kompetencija (Ambrosini,
Bowman, 2009; Dikmen, Birgonul, 2003; kt.). Būtina pastebėti, kad šios konkurencinių pranašumų
vertinimo teorinės prieigos taikytinos ir aukštųjų mokyklų, ir aukštojo mokslo sektoriaus
konkurenciniams pranašumams vertinti. Manoma, kad aukštojo mokslo sistemai, aukštojo mokslo
sektoriui tikslinga taikyti mišrią – ištekliais ir kompetencijomis grįstą – teorinę prieigą. Šos prieigos
taikymo aktualumas grindžiamas išskirtine kompetencijos svarba aukštajame moksle ir aukštojo
mokslo sistemos sektoriaus išteklių savitumais.
Todėl analizuojant aukštojo mokslo sektoriaus, aukštojo mokslo sistemos konkurencinį
pranašumą svarbu vertinti aukštojo mokslo sektoriaus, aukštojo mokslo sistemos sudaromas sąlygas
aukštosioms mokykloms įgyti, palaikyti unikalius ir išskirtinius išteklius bei kompetencijas.
Moksliniuose šaltiniuose išskiriama dar viena įmonės konkurencingumo sampratų ir
konkurencingumo veiksnių teorijų grupė – industrinį požiūrį (angl. industrial view) akcentuojanti
teorijų grupė. Tai teorijos, įmonės konkurencingumą siejančios su ekonomikos sektoriaus veiksniais,
pabrėžiančios koncentracijos, patekimo į rinką barjerų, masto ekonomijos veiksnius; šiose teorijose
teigiama, kad įmonė neturi poveikio ekonomikos sektoriui, todėl įmonės konkurencingumo šaltinis
yra ne vidiniai, o išoriniai veiksniai (Peng ir kt., 2008; Meyer, Peng, 2005; Wright ir kt., 2005;
Hansen, Wernerfelt, 1989). Norint taikyti šią teorinę prieigą aukštųjų mokyklų konkurenciniams
pranašumams vertinti, svarbu pažinti aukštojo mokslo sektoriaus veiksnius. Aukštojo mokslo
sektoriaus, aukštojo mokslo sistemos konkurencingumui vertinti industrinio požiūrio taikymas
svarbus dėl kompleksinio požiūrio į aukštojo mokslo sektorių ir aukštojo mokslo sistemą, nes
kompleksinis požiūris reikalauja įvertinti masto ekonomiją, koncentraciją, patekimo į aukštojo
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mokslo rinką barjerus. Industrinės prieigos taikymas aukštųjų mokyklų konkurencingumui vertinti
yra svarbesnis.
S. Balzaravičienė ir V. Pilinkienė pabrėžia, kad ekonomikos sektoriaus konkurencingumo
vertinimo rodiklių visuma priklauso nuo valstybės ypatumų; šių rodiklių duomenys kategorizuojami
atsižvelgus į sektoriaus veiklos ypatumus, infrastruktūrą ir kt. (Balzaravičienė, Pilinkienė, 2012).
Mokslininkai, analizuojantys ekonomikos sektorių konkurencingumą, itin svarbiu konkurencingumo
veiksniu laiko konkurencinę aplinką. Konkurencinės aplinkos savitumai yra kertinis nacionalinės
aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo vertinimo aspektas, todėl aukštojo mokslo
konkurencingumu vertinti reikšmingos mokslinės prieigos, aktualizuojančios konkurencinę aplinką ir
jos analizę.
Konkurencingumo teoretikų darbuose atkreipiamas dėmesys į konkurencingumo sampratos
sąsajumą su kontekstu ir siūloma matuojant konkurencingumą analizuoti konkurencinę aplinką,
rekomenduojama analizuoti tokias penkias dimensijas: sąnaudas, produktyvumą, paslaugų kokybę,
kainą ir valdymą (Chang, Yeh, 2001). Analizuojant sąnaudas tikslinga tirti, kiek šalies teisinė bazė
suteikia aukštosioms mokykloms finansinio lankstumo, produktyvumui matuoti siūloma įvertinti ir
palyginti indėlį ir gautą rezultatą, paslaugų kokybei matuoti rekomenduojama pasitelkti apklausas,
analizuojant kainos konkurencingumą patariama įvertinti galimybę lanksčiai nustatyti kainas,
rekomenduojama analizuoti teisinės bazės sudarytas sąlygas lanksčiai reaguoti į dinaminius
konkurencinės aplinkos pokyčius, atkreipiamas dėmesys, kad valdymas yra pagrindinis pokyčių
veiksnys, lemiantis efektyvumą, todėl valdymo veikla gali būti vertinama pagal pelningumą, rinkos
dalį (ten pat). Analizuojant konkurencinę aplinką, kurioje veikia aukštojo mokslo sistema, aukštojo
mokslo sektorius, iš šių penkių išskirtų dimensijų savitą raišką įgyja sąnaudų analizė. Analizuojant
šią dimensiją, turi būti įvertinamos aukštosioms mokykloms suteikiamos finansinio lankstumo
apimtys – vertinamos alternatyvių valstybės biudžetiniam finansavimui finansinių išteklių
pritraukimo galimybės, t. y. turi būti nustatomos rinkos (kvazirinkos) sąlygos. Ši išvada pabrėžia,
kad aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo vertinimo esminė
sąlyga yra rinkos santykiai aukštajame moksle. Produktyvumo matavimo dimensija aukštajame
moksle taip pat turi savitą raišką, produktyvumo matavimas yra komplikuojamas tiek aukštojo
mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus indėlio, tiek rezultatų ypatumų. Manoma, kad
produktyvuo matavimas aukštojo mokslos sistemoje keičiamas sistemos veiksmingumo, efektyvumo
matavimu (ne tiek ekonomikos, kiek viešojo administravimo prieigoje). Paslaugų kokybės dimensija
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aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo vertinime nurodo aukštojo
mokslo paslaugų kokybės vertinimo svarbą (ten pat). Aukštajame moksle svarbi ir valdymo
dimensija, kurios ypatumas yra tas, kad aukštasis mokslas tradiciškai priklauso viešosios
atsakomybės sričiai, kad aukštojo mokslos sektoriui keliami viešojo intereso tenkinimo tikslai. Tai
reiškia, kad analizuojant aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumą
svarbu įvertinti ir aukštojo mokslo valdymo ypatumus.
S. Lallas ir J. Weissas ekonomikos sektorių konkurencingumą taip pat sieja su šalies gebėjimu
sukurti konkurencingumui skatinti palankią aplinką, kurti efektyvias įmones; konkurencingumas
siejamas su efektyvumu plėtojant šių įmonių technologinius ir organizacinius gebėjimus (Lall, Weiss,
2003). Konkurencinės aplinkos kūrimas yra siejamas tiek su globaliu, tiek su lokaliu kontekstu,
įžvelgiama konkurencinės aplinkos kūrimo nauda (ir pokyčiai) ne tik atskiram ekonomikos sektoriui,
bet ir valstybei. Šios mokslinės prieigos taikymas aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo
sektoriaus konkurencingumui vertinti apima tiek lokalaus, tiek globalaus konteksto reikšmę.
V. Navickas ir A. Malakauskaitė nurodo, kad ekonomikos sektorių konkurencingumo
vertinimo metodikoms priskiriamas ,,E. M. Porterio deimanto modelis, Milkeno instituto
(Kalifornija, JAV) pasiūlytas globalaus kapitalo prieinamumo indeksas (angl. Global Capital Access
index) ir kitos metodikos“; konkurencingumo rodiklių vertinimo metodikos ,,yra dviejų pagrindinių
tipų: 1) kainų konkurencingumo vertinimo metodikos (analizuojami užsienio prekybos, valiutų kursų
ir kt. rodikliai); 2) ne kainomis grįstos konkurencingumo vertinimo metodikos (analizuojami
produkcijos patikimumo, kokybės ir kt. rodikliai)“ (Navickas, Malakauskaitė, 2010, 6). Autoriai
teigia, kad ,,plačiausiai taikomos mezolygmens (dažniausiai ekonomikos sektorių) konkurencingumo
vertinimo metodikos gali būti suskirstytos į tris grupes <...>:
 makroekonominių ir šakos įmonių ekonominės veiklos rezultatų analizė. Pagal šią metodiką
vertinami pagrindiniai makroekonominiai ir ūkio šakos rodikliai;
 lyginamoji analizė (angl. benchmarking). Ši metodika remiasi pasirinktų konkurencingumo
rodiklių lyginamąja analize (labiausiai paplitusi įmonių ir šalių rodiklių lyginamoji analizė)
<...>;
 M. E. Porterio deimanto modelis. <…> Ši metodika sudaro galimybę išsamiai perteikti ūkio
šakos konkurencingumo būklę, tačiau siūlomas konkurencingumo vertinimo modelis yra
gana imlus laiko ir finansiniams ištekliams, todėl negali būti operatyviai stebima
konkurencingumo rodiklių dinamika“ (Navickas, Malakauskaitė, 2010, 7–8).
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Aukštojo mokslo sistemos konkurencingumui vertinti kainų konkurencingumo vertinimo
metodikos gali būti taikomos ribotai, nes šios metodikos neatskleidžia esminių aukštojo mokslo
sistemos konkurencinių pranašumų (formuojamų tiek aukštojo mokslo sistemos rezultatų, tiek
aukštojo mokslo sitemoje vykstančių procesų, tiek aukštojo mokslo sistemos išteklių). Todėl
manoma, kad vis dėlto tikslinga aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus
konkurencingumui vertinti pritaikyti M. E. Porterio deimanto modelį.
Pirmoji M. E. Porterio pasiūlytoji konkurencingumo koncepcija knygoje The Competitive
Advantage of Nations rėmėsi keturių rinkos jėgų sąveika (Porter, 1990). Šis konkurencingumo
modelis, vadinamas Porterio deimanto modeliu, ilgainiui papildytas dar dviejų rinkoje veikiančių
jėgų įžvalga. Porterio deimanto modelio taikymas konkurencingumui vertinti grindžiamas kokybiniu
įvertinimu. Šio modelio esmė – subjekto veiklos sėkmingumo ir pelningumo priklausomybės nuo
tarpusavyje sąveikaujančių keturių vidinių veiksnių ir dviejų išorinių veiksnių, kurie veikia subjekto
konkurencinę padėtį, idėja. Vidiniais veiksniais laikomi: gamybos veiksniai, paklausos sąlygos,
susiję ir aptarnaujantys sektoriai, įmonės struktūra, strategija ir konkurencingumas; išoriniais
veiksniais laikomi vyriausybės vaidmuo ir galimybės. Porterio deimanto modelyje yra penkios
svarbiausios konkurencinės jėgos: naujų konkurentų atsiradimas, prekių alternatyvų atsiradimas,
tiekėjų derėjimosi galia, vartotojų derėjimosi galia, įmonių konkurencija (2 pav.).
ĮMONĖS STRATEGIJA,
STRUKTŪRA IR
KONKURAVIMAS

GALIMYBĖS

GAMYBOS
VEIKSNIAI

PAKLAUSOS
SĄLYGOS

APTARNAUJANTYS IR
SUSIJĘ PRAMONĖS
SEKTORIAI

VYRIAUSYBĖ

2 pav. Porterio deimanto modelis (pagal Chen, Hsieh, 2008, 46)
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Porterio deimanto modelyje išskiriami gamybos veiksniai formuojami iš bazinių veiksnių
(pvz., atitinkamos veiklos plėtrai palankūs šalies gamtos ištekliai, klimatas, geografinė ir
demografinė padėtis ir kt.) ir aukštesniųjų veiksnių (angl. advanced factors), kurie gali būti bendrieji
ir specializuoti. Bendrųjų veiksnių panaudojimas gamybos procese nereikalauja jokių investicijų,
aukštesnieji veiksniai yra sukuriami, modernizuojami dėl investicijų. Paklausos sąlygos yra kuriamos
vartotojų ypatybių. Susiję ir aptarnaujantys sektoriai (arba vadinamieji palaikantieji subjektai
(įmonės, pramonės šakos ar ekonomikos sektoriai) – tai įvairiais ryšiais susiję (kooperavimusi,
bendradarbiavimu, veiklos segmentų pasidalijimu) sektoriai, užtikrinantys veiklos koncentraciją,
specializaciją. Struktūra, strategija ir konkurencingumas siejamas su įmonių steigimui, jų veiklai
svarbia teisine aplinka, konkurencijos intensyvumu. Vyriausybės poveikis konkurencingumui
sietinas su sektorinių politikų (pvz., investicijų, inovacijų skatinimo ir pan.) poveikiu, darbo santykių
reguliavimu (pvz., darbo saugos standartais) ir pan. Galimybėmis laikomi atsitiktiniai (netikėti)
įvykiai, turintys poveikį konkurencinių pranašumų kaitai.
M. A. Rugmanas ir A. Verbeke‘as teigia, kad Porterio deimanto modelis palankus klasterių
konkurencingumui tirti (Rugman, Verbeke, 1993a, 1993b). Ši įžvalga rodo potencialų Porterio
deimanto modelio taikymo tikslingumą aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus
konkurencingumui tirti, nes aukštojo mokslo veiklai būdingas tinklinis bendradarbiavimas,
dalijimasis mokslo žiniomis (pvz., projektinė veikla, bendri moksliniai projektai, jungtinės studijų
programos ir pan.), o tai leidžia išskirti klasterinę aukštojo mokslo dimensiją. A. Rugmanas ir J.
D'Cruzas, plėtodami Porterio idėją, konkurencingumui tirti pasiūlė penkių verslo partnerių, arba
lyderio, modelį (angl. Flagship Model) (3 pav.).
KONKURENTAI

SVARBIAUSI
TIEKĖJAI

SVARBIAUSI
VARTOTOJAI

ĮMONĖ LYDERIS
KITI VARTOTOJAI

KITI TIEKĖJAI

NE VERSLO INFRASTRUKTŪRA
SĄJUNGOS, UNIVERSITETAI, TYRIMO
INSTITUCIJOS, BENDRUOMENĖS KOLEGIJOS,
PREKYBINĖS ORGANIZACIJOS

Komerciniai santykiai

VYRIAUSYBĖ
FEDERALINĖ, PROVINCIJOS LOKALI

Tinklo santykiai

3 pav. Rugmano ir D‘Cruzo penkių verslo partnerių, arba lyderio, modelis (Rugman, D'Cruz, 2000)
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Šio modelio esmė – verslo sėkmės pagrindu laikoma papildomą vertę kurianti partnerystė, kuri
realizuojama komercinių ar tinklo santykių tarp tam tikrų tarpusavyje susijusių verslo subjektų
pagrindu. Rugmano ir D‘Cruzo penkių verslo partnerių, arba lyderio, modelis partnerystės ar tinklo
santykiais jungia įmonę lyderį, svarbiausius vartotojus (klientus), svarbiausius tiekėjus, kitus
vartotojus ir tiekėjus, konkurentus ir ne verslo infrastruktūrą, įmonė lyderis partnerius pritraukia ir
sutelkia dėl turimų išteklių ir verslo perspektyvos; svarbiausių tiekėjų ir lyderio pozicijas užimančios
įmonės santykiai yra pagrįsti bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis, ištekliais bei atsakomybe;
svarbiausi vartotojai arba klientai užtikrina tiesioginį grįžtamąjį ryšį, paklausos vertinimą;
konkurentai – tai įmonės, su kuriomis įmonė lyderis sąveikauja atitinkamose rinkose ar produkto
stadijose, tačiau kitose srityse tarp šių įmonių yra konkurencijos santykiai (Rugman, D'Cruz, 1997,
2000). Jei yra sukuriamas toks verslo tinklas, grindžiamas pasitikėjimu tarp tinklo dalyvių, tinklo
partneriai gauną naudą, kuri siejama su sumažėjusiu investicijų poreikiu ir (ar) poreikiu kurti vidines
struktūras. E. Vaiginienė teigia, kad ,,dėl to laimi visi tinklo partneriai, nes dėl sparčių technologinių
pokyčių, produkto senėjimo ir rinkos augimo įmonių galimybės konkuruoti labai sumažėja, o
dalyvavimas tokiame verslo tinkle padeda įmonėms šiuolaikinės aplinkos iššūkius įveikti daug
mažesnėmis investicijomis. Organizacijos, kurios įsitraukia į verslo tinklą, supranta, kad pasaulyje
konkurencija vyksta ne tarp atskirų įmonių, o tarp verslo tinklų. Kai partneriai nukreipia investicijas į
pagrindines savo veiklas, jie gali daug lengviau sekti, prognozuoti ir prisitaikyti prie rinkos pokyčių,
kurie daro įtaką jų veikloms. Jei visi verslo tinklo partneriai turi tokį pat požiūrį ir bendrus
strateginius tikslus, tada verslo tinklo ribos daug lengviau pritaikomos prie pasaulinės rinkos
pokyčių“ (Vaiginienė, 2009, 37).
Rugmano ir D'Cruzo penkių verslo partnerių, arba lyderio, modelio analizė, vertinant šio
modelio taikymą aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumui tirti,
atskleidžia papildomą vertę kuriančios partnerystės svarbą aukštojo mokslo sistemos, aukštojo
mokslo sektoriaus konkurencingumui. Šią įžvalgą tikslinga panaudoti Porterio deimanto modelį
adaptuojant aukštojo mokslo sistemos konkurencingumui vertinti – manoma, kad aukštojo mokslo
klasteriai yra svarbūs Porterio deimanto modelyje nurodyti gamybos veiksniai. Manoma, kad
Rugmano ir D'Cruzo penkių verslo partnerių, arba lyderio, modelis taikytinas šiems gamybos
veiksniams nuodugniau tyrinėti, siekiant įvertinti šio gamybos veiksnio stiprumą.
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Apibendrinimas
 Analizuojant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą, turi būti įvertinamas ir
aukštojo mokslo sistemos kaip vienos iš ilgalaikio ekonominės ir socialinės gerovės augimo
sąlygos aspektas. Todėl kuriant, palaikant, užtikrinant aukštojo mokslo sistemos ar sektoriaus
konkurencinę aplinką svarbios ne tik šios aplinkos teikiamos galimybės, leidžiančios,
skatinančios aukštojo mokslo sistemos konkuravimą, bet ir užtikrinančios aukštojo mokslo
sistemos dalyvavimą didinant valstybės (visuomenės) gerovės lygį, viešųjų interesų tenkinimą.
 Įprastų ekonomikos sektoriaus konkurencingumo vertinimo metodų taikymas aukštojo mokslo
sistemos, sektoriaus konkurencingumui vertinti turėtų būti selektyvus. Netikslinga aukštojo
mokslo sistemos, sektoriaus konkurencingumui vertinti taikyti tradicines ekonomikos
sektoriaus konkurencingumo vertinimo prieigas, susijusias su ekonominės naudos siekiu.
Aukštojo mokslo sistemos konkurencingumui vertinti kainų konkurencingumo vertinimo
metodikos gali būti taikomos ribotai, nes šios metodikos neatskleidžia esminių aukštojo mokslo
sistemos konkurencinių pranašumų.
 Bendri makroekonomikos veiksniai aukštojo mokslo sistemos, sektoriaus konkurencingumo
analizėje parodo aukštojo mokslo sektoriaus veiklos kontekstą.
 Analizuojant aukštojo mokslo sistemos, sektoriaus konkurencingumą, veiklos rodiklių
pranašumų matavimo metodo taikymas (su atitinkamomis išlygoms) yra galimas tik aukštojo
mokslo sektoriaus subjektų (aukštųjų mokyklų) nacionaliniam konkurencingumui vertinti.
Globaliu mastu aukštojo mokslo sektoriaus veiklos rodiklių pranašumų matavimo metodo
taikymas komplikuojamas nacionalinių aukštojo mokslo sistemų ypatumų, valstybių aukštojo
mokslo sektorių skirtingumų. Todėl tikslingesnė yra egzistuojančių teisinių, politinių,
ekonominių, socialinių ir kitokių veiksnių sistemos pranašumo vertinimo prieiga.
 Analizuojant aukštojo mokslo sektoriaus, aukštojo mokslo sistemos konkurencinį pranašumą,
tikslinga įvertinti aukštosioms mokykloms sudaromas sąlygas įgyti, palaikyti unikalius ir
išskirtinius išteklius bei kompetencijas.
 Vertinant aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus konkurencinį pranašumą,
reikia įvertinti aukštojo mokslo paslaugų kokybę ir aukštojo mokslo valdymą. Dėmesys šiems
aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo aspektams parodo ir Metodologijoje (2012)
išskirtų politikos sričių aktualumą.
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 Analizuojant aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumą, svarbu
įvertinti tiek lokalų, tiek globalų aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus
kontekstą.
 Aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumui vertinti tikslinga
taikyti Porterio deimanto modelį, į jį implikuojant papildomą vertę kuriančios partnerystės
gamybos veiksnį.

1.2. Aukštojo mokslo konkurencingumas: sąlygos ir veiksniai
Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad aukštojo mokslo tyrimuose susiformavo naujas mokslinių
tyrimų objektas – rinkos santykių plėtra aukštojo mokslo sektoriuje, konkurencinių reiškinių,
paskatintų ekonominių sunkumų, keičiančių tradicinius aukštojo mokslo finansavimo šaltinius,
technologinės pažangos, aukštojo mokslo sektoriaus globalizacijos, tarptautiškumo tendencijų
radimosi (Ruch, 2003; Collis, 2004; Duderstadt, 1999; Munitz, 2000).
Būtina pastebėti, kad rinkos santykiai per se aukštojo mokslo sektoriuje nėra naujovė:
Jungtinėse Amerijos Valstijose (JAV) tai – įprasta praktika nuo 1800 m. Tačiau ir JAV dėl
kintančios darbo rinkos aukštojo mokslo sektoriuje išaugusios aukštojo mokslo paklausos, naujų
pigesnio mokymo ir mokymosi, rinkodaros paslaugų aukštajam mokslui galimybių (atsiradusių dėl
sparčios informacinių ir komunikacinių technologijų kaitos) ir dėl palankesnio federalinio
reguliavimo, užtikrinusio mokesčių mokėtojams su aukštuoju mokslu susijusias lengvatas, aukštojo
mokslo rinka kinta (Douglass, 2012, 2). Kartu būtina įvertinti ir tai, kad JAV aukštojo mokslo
politika labai skiriasi nuo aukštojo mokslo politikos, vykdomos Didžiojoje Britanijoje ir OECD
valstybėse (Barr, 2012). Be to, būtina įvertinti ir naujausių mokslinių tyrimų duomenis,
atskleidžiančius JAV aukštojo mokslo sistemos trūkumus (pvz., auganti išlaidų studijoms kaina,
studijuojančiųjų nuomone, krintantis akademinių standartų lygis JAV aukštosiose mokyklose ir kt.)
(Dill, 2010; Arum, Roksa, 2011). Visa tai rodo tam tikrą JAV aukštojo mokslo sektoriaus
funkcionavimo rinkos sąlygomis patirties taikymo kituose kontekstuose ribotumą.
Rinkos santykiai Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje neturi gilių tradicijų, todėl analizuojant
aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumą tikslinga plačiau aptarti mokslinius darbus, skirtus
rinkos santykių įvesčiai į aukštojo mokslo sistemą. Analizuojant rinkos santykių ir konkurencijos
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radimosi aukštojo mokslo sistemoje priežastis, taip pat mokslinį požiūrį į konkurenciją aukštojo
mokslo sistemoje, nustatomi rinkos santykių aukštojo mokslo sistemoje radimosi akstinai ir šių
santykių plėtotės veiksniai, aptariamos mokslinės konkurencijos aukštojo mokslo sektoriuje tyrimo
prieigos.

1.2.1. Rinkos santykiai aukštajame moksle: akademinis kapitalizmas, naujoji viešoji
vadyba ir verslūs universitetai
Nors Pasaulio banko ekspertai atkreipia dėmesį, kad nepaisant aukštojo mokslo ir kitų viešųjų
sektorių konkurencijos dėl finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, aukštojo mokslo finansavimas iš
šių išteklių svarbus dėl trijų priežasčių: investicijos į aukštąjį mokslą teikia naudą, susijusią su
ekonomine ir socialine raida, rinkos trūkumai dažniausiai lemia neprieinamas paskolas daliai
studentų, aukštasis mokslas yra svarbus pagrindinio ir vidurinio švietimo plėtotei (Constructing
Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002, 76). Įvairių pasaulio valstybių
aukštojo mokslo finansavimo analizė rodo, kad aukštojo mokslo finansavimo iš valstybės lėšų
apimtys mažėja. Atkreipiamas dėmesys į bendrą tendenciją – Europos valstybių (ypač pereinamosios
ekonomikos valstybių) vykdomus eksperimentus, nulemtus finasinių sunkumų, su įvairiais viešaisiais
sektoriais: aukštuoju mokslu, sveikatos apsauga, pensijų sistemų privatizavimu (Kwiek, 2007, 9).
C. R. Belfieldas ir H. M. Levinas privatizavimą švietime apibūdino kaip ,,veiksmų, aktyvų ir
pareigų perdavimą iš vyriausybės ir valstybės institucijų bei organizacijų atsakomybės privatiems
asmenims ir agentūroms“ (Belfield, Levin, 2002, 19). W. Blaasas privatizacijos sampratą sieja su
„buvusio viešojo gėrio marketizacija bei pavertimu preke (angl. commodification) ir (ar) viešojo
reguliavimo liberalizavimu” (Blaas, 2007, 3).
P. Zgaga, aukštojo mokslo komercializavimą suvokdamas kaip aukštųjų mokyklų
perorientavimą į kitus finansavimo šaltinius, verslumą, mano, kad tai yra vienas svarbiausių išorės
veiksnių, keičiančių šiuolaikinių aukštųjų mokyklų veiklą (Zgaga, 2007). Mokslininkas teigia, kad
nuo 1980-ųjų paaiškėjus, jog sparti aukštojo mokslo sektoriaus plėtra neužtikrinama proporcingu
valstybių biudžetų augimu, aukštojo mokslo komercializavimo tendencija yra visų valstybių
politinėse darbotvarkėse (Zgaga, 2007). Šis P. Zgagos teiginys patvirtinamas palyginamaisiais
statistiniais duomenimis. OECD ataskaitoje atkreipiamas dėmesys, kad 2008 m. vidutiniškai 69 proc.
aukštojo mokslo sektoriaus buvo finansuojama iš valstybės lėšų ir nurodoma, kad 19-oje OECD
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valstybių (kurių pateikiami duomenys gali būti palyginami ataskaitoje aptariamu laikotarpiu)
valstybės finansavimo dalis sumažėjo nuo 74 proc. (1995 m.) iki 73 proc. (2000 m.) ir nuosekliai
mažėjo toliau – iki 68 proc. (2007 m.), 67 proc. (2008 m.) (Education at a glance, 2011: OECD
indicators, 2011, 236). Pastebima, kad finansinių išteklių nepakankamumas tapo dominuojančia
tema aukštajame moksle nuo 1990 m., Pasaulio banko deklaracijoje taip pat nurodoma, kad aukštojo
mokslo finansinės krizės apraiškų yra visame pasaulyje (Johnstone ir kt., 1998). Mokslininkai
finansinės aukštojo mokslo krizės priežastimi laiko keturius veiksnius: išaugusią aukštojo mokslo
paklausą ir aukštųjų mokyklų nepakankamus pajėgumus šią paklausą patenkinti; sąnaudų aukštajam
mokslui didėjimą, nekoreliuojantį su bendru ekonomikos augimu; viešųjų pajamų deficitą, lemiantį
įvairių viešųjų sektorių finansavimo tarpusavio ,,konkurenciją“; politinį veiksnį, susijusį su augančiu
nepasitenkinimu viešojo sektoriaus neveiksmingumu ir neefektyvumu (Johnstone ir kiti, 1998). Šie
veiksniai lėmė aukštojo mokslo sistemų finansavimo pokyčius ir paskatino aukštąsias mokyklas
plėtoti naujas veiklas, taikyti strategijas, orientuotas gauti pajamų.
Valstybės finansavimo sumažėjimas privertė aukštojo mokslo sektorių ieškoti alternatyvių
finansavimo šaltinių, restruktūruoti aukštąsias mokyklas, o tokios restruktūrizacijos pasekmė buvo ta,
kad susiformavo vienetų, padalinių, kurie pradėjo veikti rinkos sąlygomis, t. y. kurie turėjo
galimybių pritraukti išorės lėšų (Slaughter, Leslie, 1997, 8). Verslo santykiai į aukštąsias mokyklas
,,atnešė sudėtingos situacijos valdymą, finansinę kontrolę ir verslumo galimybes“ (Newfield, 2003,
6). Mokslininkų išskiriamos rinkos santykių aukštajame moksle įvesties priežastys nurodo ir tikėtiną
konkuravimo aukštojo mokslo sektoriuje tikslą – gausesnį finansavimą, nes aukštosioms mokykloms
tenka konkuruoti dėl finansavimo šaltinių ir finansavimo apimčių.
Mokslinėje literatūroje randama vis daugiau nuomonių dėl rinkos santykių gausėjimo ir su jais
siejamų pokyčių reikmės aukštojo mokslo sektoriuje: svarbia aukštojo mokslo komercializavimo
priežastimi (greta mažėjančio valstybės finansavimo) laikomas veiklos efektyvumo užtikrinimo,
sisteminio valdymo tobulinimo poreikis (Zgaga, 2007); aukštojo mokslo sektorius sugretinamas su
sveikatos apsaugos sektoriumi prieš dvidešimt metų – tuo metu sveikatos apsaugos sistema taip pat
buvo neefektyviai valdoma, šiame sektoriuje buvo nedaug akstinų inovacijoms, išlaidos sektoriui
didėjo, o kokybė nekito (Garber, Steiger, 1996, 57); pripažįstama, kad poreikis rinkos sistemoje
aukštosioms mokykloms išplėsti finansavimo šaltinius lemia vadybos pokyčių poreikį (Clark, 1998);
nurodoma, kad aukštosios mokyklos bus valdomos kaip įmonės (Pusser, 2002), o tai reiškia, kad dėl
privatizavimo aukštojo mokslo sektoriuje atsiradę rinkos santykiai daro nemažą poveikį aukštųjų
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mokyklų veiklai (Ruch, 2001); teigiama, kad valstybės institucijų rinkos santykių įvesčiai į aukštojo
mokslo sistemą taikomos makrolygmens priemonės, susijusios su aukštojo mokslo finansavimo
sistemos pokyčiais, aukštųjų mokyklų akreditacijos sistemos sukūrimu, taip pat atitinkamu teisiniu
reguliavimu, turi nemenką poveikį aukštųjų mokyklų valdymui (Bleiklie, Kogan, 2007). Tai leidžia
pastebėti, kad rinkos santykių įvestis į aukštojo mokslo sektorių neabejotinai siejama su aukštojo
mokslo sektoriaus (o tiksliau – aukštojo mokslo sistemos) valdymo pokyčiais, šis sąsajumas yra
abipusis (rinkos santykiai reikalauja aukštojo mokslo sektoriaus, o tiksliau – aukštojo mokslo
sistemos (pirmiausia – aukštųjų mokyklų) valdymo kaitos, iš kitos pusės – valdymas kinta
priklausomai nuo situacijos aukštojo mokslo rinkoje).
Nors mokslininkai įžvelgia verslui būdingo valdymo perkėlimą į aukštojo mokslo sektorių, P.
Zgaga įspėdamas atkreipia dėmesį, kad verslo įmonės efektyvumo matrica negali būti perkeliama
aukštąjai mokyklai, nes aukštojo mokslo – tiek studijų, tiek mokslinių tyrimų – prigimtis yra savita,
kaip ir kūrybinis darbas ji grindžiama minkštais standartais, todėl jų efektyvumas negali būti
apibūdinamas kiekybiniais rodikliais. ,,Švietimo procesui būdingi tam tikri ypatumai, kurie skiria jį
nuo paslaugų, konkuruojančių rinkoje“, o efektyvumo matavimas komercinės naudos aspektu
moksliniuose tyrimuose gali būti trivialus, atsižvelgus į tai, kad šie tyrimai gali būti fundamentalūs ir
verslo požiūriu neturintys prekinės vertės (Zgaga, 2007). Ši P. Zgagos įžvalga pagrindžia savitą
požiūrį

į

aukštojo

mokslo

konkurencingumo

vertinimą,

atskleidžia

aukštojo

mokslo

konkurencingumo vertinimo ribotumą, pasitelkus tik kiekybinius, ekonominius rodiklius.
A. Ortmannas, analizuodamas investuotojų požiūrį į JAV aukštojo mokslo sektorių, atkreipė
dėmesį, kad jo atliktame tyrime dalyvavę rinkos analitikai aukštojo mokslo sektoriaus ,,įdomumą“
investuotojams siejo su prognozuojamu pelnu – valstybės aukštajam mokslui skiriamais finansiniais
ištekliais, šio sektoriaus atsparumu ekonominei krizei, augančia aukštojo mokslo paklausa
tarptautiniu lygmeniu (Ortmann, 2001). Šiame tyrime dalyvavę analitikai, atsakydami į klausimą dėl
komercinio ir nekomercinio (subsidijuojamo) aukštojo mokslo sektoriaus konkuravimo sėkmingumo,
nurodė, kad komercinio aukštojo mokslo sektoriaus institucijos anksčiau nei jų subsidijuojami
konkurentai suprato, jog aukštojo mokslo industrija yra paslaugų sfera ir norintieji išgyventi turi
koncentruotis į studentų ir potencialių jų darbdavių poreikių tenkinimą, o tai reiškia, kad
,,tikslingumas“, ,,lankstumas“ ir ,,dėmesys“ gali lemti pajamų augimą, neefektyvumas gali būti
susijęs ir su per dideliu dėmesiu, skiriamu tyrimams, užuot šį dėmesį skyrus dėstymui (Ortmann,
2002). Aukštosios mokyklos, aukštojo mokslo rinkoje taikydamos rinkodaros strategijas, turi šias
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strategijas grįsti tikslingesniu institucijos valdymo profiliu, studentus suvokti kaip švietimo paslaugų
vartotojus, turėti aiškesnį supratimą apie savo ,,vartotojų“ poreikius ir jų pasitenkinimą ar
nepasitenkinimą jiems suteikiamomis paslaugomis (Palihawadana, Holmes, 1999). Mokslininkai
pabrėžia, kad rinkos santykiai aukštajame moksle keičia požiūrį į studentą: studentai laikomi
švietimo paslaugų vartotojais, kuriems būdingi tam tikri lūkesčiai, jie kelia tam tikrus reikalavimus,
studentų lūkesčiai ir poreikiai turi būti atitinkamai išmatuojami, matuojant jų, kaip vartotojų,
pasitenkinimą (Newman, Jahdi, 2009); studentai nėra įprasti klientai (Maringe, 2006). Studentų, kaip
klientų, savitumą lemia tai, kad studentai yra aktyvūs aukštojo mokslo (studijų) proceso dalyviai, nuo
studentų gebėjimų ir pastangų priklauso jų įgyjamų kompetencijų kokybė, ir todėl studentų, kaip
tipinių vartotojų, pasitenkinimo matavimas susiaurus studentų vaidmenį iki pasyvaus paslaugos
gavėjo (o ne aktyvaus paslaugos teikimo proceso dalyvo) neatskleidžia aukštojo mokslo sektoriaus
veiklos ypatumų. Mokslininkai įspėja apie požiūrio į studentus kaip švietimo paslaugų vartotojus
keliamą grėsmę studijų proceso suvokčiai, nes jei studentai laikomi studijų proceso vartotojais (yra
studijų proceso naudos gavėjai), jie yra tarsi nušalinami nuo studijų proceso (nebėra svarbiausi
studijų proceso dalyviai) (žr. Maringe, 2010). Tačiau būtina pastebėti, kad paslaugų rinkodarą
tiriantys mokslininkai nurodo esant tokių paslaugų, kurias teikiant vartotojams tenka svarbus
vaidmuo, tokios paslaugos analizuojamos taikant įvairias mokslines prieigas (pvz., scenarijaus teoriją
(Bateson, 2002), vaidmenų teoriją (Mills, Morris, 1986), vartotojų socializacijos teorijas (Kelley ir
kt., 1990), socialinių mainų teorijas (Bettencourt, 1997) ir kt.).
Tai reiškia, kad nors aukštųjų mokyklų finansinio savarankiškumo, finansinių išteklių iš įvairių
šaltinių pritraukimo svarba formuoja svarbiausią aukštųjų mokyklų konkuravimo dėl finansinių
išteklių kryptį, šiai konkuravimo krypčiai tam tikrą poveikį daro aukštojo mokslo sektoriaus
ypatumai, kurie reikalauja kito, ne tradicine ekonomine prieiga grįsto, konkurencingumo vertinimo
požiūrio. Būtina pastebėti, kad konkurencijos dėl finansinių išteklių ypatumus lemia minėtos
Pasaulio banko ekspertų išskirtos aukštojo mokslo finansavimo iš valstybės lėšų poreikio priežastys,
kurios pagrindžia tiek valstybės lėšų dalies aukštojo mokslo finansavimo sistemoje, tiek valstybės
reguliavimo, siekiant užtikrinti studijų kokybę ir aukštojo mokslo prieinamumą, būtinumą.
Aukštųjų

mokyklų

veiklos

pokyčiams,

lemiamiems

aukštojo

mokslo

finansavimo

nepakankamumo ir aukštųjų mokyklų aktyvios fondoieškos, finansinių išteklių pritraukimo pastangų
aktyvėjimui įvardyti pasitelktas akademinio kapitalizmo terminas. Akademinio kapitalizmo terminas
įvestas aukštųjų mokyklų rinkos elgsenai arba panašiai į rinkos elgsenai, kai aukštosios mokyklos
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siekia pritraukti išorinių finansavimo šaltinių ir užtikrinti aukštųjų mokyklų pelną, apibūdinti
(Slaughter, Leslie, 1997). Akademinis kapitalizmas laikytinas ideologija, susijusia su pelno siekimo
pastangų plėtojimu, užtikrinamu verslumu aukštajame moksle. Šio termino esmė sietina su
priešprieša tradicinei akademinei lyderystei, išteklių perskirstymu pajamas generuojančioms
veikloms (Slaughter ir kt., 2005). Kartu įspėjama, kad akademiniam kapitalizmui būdingas aukštąjį
mokslą keičiančio veiksnio potencialas – aukštasis mokslas, veikiamas akademinio kapitalizmo, gali
transformuotis ir nutolti nuo klasikinės aukštojo mokslo kaip viešojo gėrio sampratos, o esminiu
aukštojo mokslo tikslu gali tapti aukštosios mokyklos pelnas (Gumport, 2000; Olssen, Peters, 2005).
Akademinio kapitalizmo terminas sietinas su naujosios viešosios vadybos taikymu aukštojo
mokslo sektoriuje. Naujoji viešoji vadyba grindžiama neoliberalizmo ideologija, čia reikšminamas
veiklos efektyvumas, mažinama centralizacijos galia, taikoma paslaugos prieiga. Naujosios viešosios
vadybos rezultatas – panašių į rinkos santykius (arba kvazirinkos) santykių įvestis į viešąjį sektorių.
Naujosios viešosios vadybos taikymas aukštojo mokslo sektoriuje siejamas su rinkos santykių šiame
sektoriuje ypatumais. T. Agasisti ir G. Catalano, remdamiesi finansiniais aukštojo mokslo sektoriaus
aspektais, skiria du pagrindinius (vienas kitam priešingi) aukštojo mokslo sistemos modelius: rinkos
(angl. market) ir centralizuotas (angl. centralistic); esant rinkos modeliui aukštosios mokyklos gali
pačios laisvai nustatyti aukštojo mokslo kainas, o veikiant centralizuotam modeliui visi finansiniai
klausimai yra griežtai kontroliuojami valstybės (Agasisti, Catalano, 2006). Realybėje dažniausiai
pasitaiko šių dviejų variantų tarpinių modelių, kuriuos mokslininkai pavadino naujosios viešosios
vadybos, arba naujojo valdymo, modeliais: aukštosios mokyklos yra autonomiškos, teikiančios
visuomenei viešąjį gėrį, o valstybė numato aukštojo mokslo sistemos strategiją, iš dalies riboja
aukštųjų mokyklų autonomiją, tikrina, kaip jos panaudoja turimus išteklius, vykdo kontrolę (Agasisti,
Catalano, 2006). Tokios aukštojo mokslo sistemos veikimo sąlygos vadinamos kvazirinka, tačiau
pabrėžiama, kad kvazirinkai egzistuoti būtinas gana didelis aukštojo mokslo sektorius (daug aukštojo
mokslo paslaugų teikėjų ir vartotojų), svarbus visų aukštojo mokslo sektoriaus dalyvių
informuotumas (Agasisti, Catalano, 2006). Naujosios viešosios vadybos, arba naujojo valdymo,
modelis, priklausomai nuo valstybėje susiklosčiusios švietimo politikos, tradicijų, gali įgyti gana įvairių
formų ir labiau priartėti prie rinkos ar centralizuoto modelio (Agasisti, Catalano, 2006).
Daugelio valstybių aukštajame moksle rinkos elementų dar nėra, jie taip pat nėra ir mokslinių
tyrimų objektas, o kvazirinkos elementai tampa vis populiaresni; rinkos santykių įvestis dažniausiai
įgyja tris formas: 1) konkurencijos tarp aukštojo mokslo paslaugų teikėjų skatinimas, 2) aukštojo
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mokslo privatizavimas, pasireiškiantis arba privačiu aukštojo mokslo sektoriumi, arba atskirų
valstybinių aukštojo mokslo paslaugų teikėjų atskirų veiklos aspektų privatizavimu, 3) aukštųjų
mokyklų vidinės ekonominės autonomijos skatinimas, siekiant aktyvesnio dalyvavimo reaguojant į
išorės veiksnius ir aukštojo mokslo rezultatų paklausą (Teixeira ir kt., 2004, 4–5). Būtina pastebėti,
kad šiose įžvalgose rinkos santykių įvesties tikslas apibūdinamas nuosekliai – rinkos santykių įvesties
tikslu laikytina finansavimo alternatyvų paieška, kuri užtikrinama įvairiomis formomis.
Naujosios viešosios vadybos įvesties į nacionalinę aukštojo mokslo sistemą ir poveikio šiai
sistemai analizė atskleidžia, kad nacionalinės aukštojo mokslo sistemos veikimo sąlygos (ar ši
sistema veikia kaip viešasis sektorius, ar ji veikia rinkos, ar kvazirinkos sąlygomis) priklauso nuo
valdžios institucijų politikos, todėl darytina išvada, kad nacionalinio aukštojo mokslo sektoriaus
konkurencingumui didelę įtaką turi valdžios institucijų kuriama tradicijų, gerosios patirties
perėmimo, realių aplinkybių (ekonominių, demografinių, kultūros ir kt.) veikiama aukštųjų mokyklų
veiklos aplinka. Tikslingais valdžios institucijų veiksmais kuriama aukštojo mokslo veiklos aplinka
lemia tai, kad aukštojo mokslo sektorius gali veikti keliuose kontekstuose, ir tik viename iš šių
kontekstų, t. y. rinkos kontekste, gali būti vertinamas aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumas.
Būtina pastebėti, kad aukštojo mokslo konkurencingumo vertinimas kvazirinkos kontekste nėra
mokslinių diskusijų objektas.
Aukštojo mokslo sektoriaus kvazirinkos kontekstas, vadovaujantis T. Agasisti ir G. Catalano
(2006) prieiga, ekonomikos sektorių konkurencingumo moksliniais tyrimais, nesietinas su viso
aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumu – gali būti vertinami (konkurencingumo aspektu) tik
tie aukštojo mokslo sektoriaus elementai, kurie nepatenka į valdžios institucijų galios sritį, t. y. gali
būti vertinamas tik tų aukštojo mokslo sričių, į kurias atėjo rinkos santykiai, konkurencingumas.
Dažniausiai tai yra būtent finansiniai aukštojo mokslo aspektai, siejami su aukštųjų mokyklų
skatinimu pritraukti papildomų, alternatyvių finansavimo šaltinių. Todėl aukštojo mokslo sektoriui
veikiant kvazirinkos sąlygomis galima kalbėti tik apie savitą aukštojo mokslo konkuravimą, t. y.
konkuravimą dėl papildomo finansavimo. Tačiau ir ši prieiga pirmiausia reikalauja įvertinti valdžios
institucijų aukštojo mokslo sektoriui, aukštosioms mokykloms sudaromas konkuravimo sąlygas šiuo
aspektu. Tai reiškia, kad aukštojo mokslo sektoriaus, veikiančio kvazirinkos sąlygomis,
konkurencingumo vertinimą pirmiausia tikslinga kreipti į aplinkos, kuri aukštojo mokslo sistemą
įgalina konkuruoti ir užtikrinti aukštojo mokslo kaip viešojo gėrio funkcionalumą, kūrimo tyrimą.
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Šią mintį taip pat pagrindžia M. Olsseno ir M. Peterso įžvelgtas esminis naujosios vadybos
poveikis aukštojo mokslo rezultatų panaudojimui siekiant valstybių ekonomikos raidos, naujoji
vadyba suformavo požiūrį į universitetus kaip esminius žinių ekonomikos subjektus (Ollsen, Peters,
2005). Universitetams teikiamas išskirtinis vaidmuo žinių ekonomikoje rodo ne tik universitetų kaip
akademinio kapitalizmo subjektų potencialą, bet ir reikšmina glaudaus universitetų ir verslo
bendradarbiavimo, partnerystės ir ypač universitetų verslumo, jų generuojamų aukštojo mokslo
rezultatų komercializavimo poreikį.

1.2.2. Aukštojo mokslo sistema ir jos valdymas
Aukštojo mokslo sistema – tai sistema, susidedanti iš aukštojo mokslo sistemą kuriančių ir
kontroliuojančių institucijų, taip pat aukštųjų mokyklų, vykdančių laipsnį suteikiančias studijas ir
teikiančių mokslinių tyrimų paslaugas visuomenei. Aukštojo mokslo sistemą apibūdina jos dydis ir
struktūra (4 pav.): padeda identifikuoti šalyje esančios aukštojo mokslo sistemos įvairovę. Būtina
atkreipti dėmesį, kad sėkmingai globalioje rinkoje konkuruoja didele įvairove pasižyminčios aukštojo
mokslo sistemos.

4 pav. Aukštojo mokslo sistema (pagal Teichler, 2004)
Kad aukštojo mokslo sistema veiktų gerai, svarbu jai skirti pakankamai išteklių ir sukurti
veikimui palankią teisinę aplinką, kuri užtikrintų aukšto lygio studijų programų palaikymą,
akademinių tyrimų vykdymą bei sistemos organizacinį lankstumą, siekiant patenkinti naujus ir
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augančius visuomenės poreikius. Gerą aukštojo mokslo sistemos veikimą lemia jos valdymas.
Aukštojo mokslo sistemos valdymui priskiriami formalūs ir neformalūs pagal veikiančius įstatymus,
tvarkas, taisykles vykdomi valdžios veiksmai, užtikrinantys įvairių aukštojo mokslo sistemos dalyvių
teisių bei prievolių įgyvendinimą, taip pat ir taisyklės, nustatančios dalyvių tarpusavio santykius
(Metodologija, 2012). Mokslinėse diskusijose universitetų valdymas ir santykis su šalies aukštojo
mokslo išorinio valdymo institucijomis yra aktuali tema. Manoma, kad būtent šis santykis – svarbus
universitetų modernizavimo aspektas. Šio santykio kaita pasireiškia į aukštojo mokslo sistemą
diegiant naująjį viešąjį valdymą. Pagal naujojo viešojo valdymo principus, valstybė – tradicinis
aukštojo mokslo sistemos valdymo subjektas – atsitraukia nuo aukštųjų mokyklų valdymo ir
susikoncentruoja į nacionalinių tikslų formavimą (Leisyte, Kizniene, 2006). Tai leidžia pastebėti, kad
naujasis viešasis valdymas performuoja institucinių galių pusiausvyrą ir skatina perėjimą prie
institucinės autonomijos bei institucinės atskaitomybės (Kehm ir kt., 2009). Perėjimas prie
institucinės autonomijos ir institucinės atskaitomybės įpareigoja aukštąsias mokyklas siekti veiklos ir
finansinio efektyvumo, kartu skatina aukštųjų mokyklų finansinį aktyvumą, didina jų finansinį
suinteresuotumą bei finansinę priklausomybę nuo išorinių finansinių šaltinių. Neatsiejama aukštosios
mokyklos autonomijos dalis yra aukštosios mokyklos atskaitomybė. Aukštosios mokyklos
atskaitomybės svarba siejama su visuomenės viešųjų poreikių ir lūkesčių tenkinimo užtikrinimu.
Aukštosios mokyklos atskaitomybę mokslininkai apibrėžia kaip institucijos išorinę priežiūrą, kurios
metu yra atsiskaitoma už institucijos veiklą (Bell, Stevenson, 2006).
Aukštųjų mokyklų autonomija šiandien suvokiama kaip būtina sąlyga, siekiant efektyvaus ir
veiksmingo pagrindinių aukštųjų mokyklų funkcijų realizavimo – ne tik studijų ir akademinių tyrimų
vykdymo, bet ir visuomenės poreikių tenkinimo, nacionalinio identiteto, pilietiškumo ir socialinės
sanglaudos kūrimo. Mokslininkai skiria kelias aukštųjų mokyklų autonomijos sampratas:
 institucinė autonomija – tai tam tikrų centrinės valdžios atsakomybių perdavimas aukštąjai
mokyklai, reikalaujantis kitokio vidinio aukštosios mokyklos valdymo;
 asmeninė / pozicinė autonomija – tai klasikinė, tradicinė aukštųjų mokyklų valdymo forma,
kuriai būdingas aukštosios mokyklos vidinio valdymo funkcijos pasidalijamas tarp
vyresniųjų akademinės bendruomenės narių (Universities and innovation: the challenge for
Europe, 2006; Bell, Stevenson, 2006).

Aukštųjų mokyklų veiklos sąlygų kaita, skatinama tarptautiškumo, globalizacijos, informacinių
ir komunikacinių technologijų plėtros ir kt., kelia naujus reikalavimus – šiuolaikinės aukštosios
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mokyklos turi pasižymėti lankstumu, efektyvumu, dinamiškumu, diversifikuotomis veiklomis,
tarpdisciplininėmis iniciatyvomis ir galimybėmis pasinaudoti įvairiais finansavimo šaltiniais. Tai
skatina palaipsnę aukštųjų mokyklų valdymo kaitą: aukštosiose mokyklose nyksta administracinė
hierarchija, kinta vidinis aukštųjų mokyklų valdymas – akademikus keičia akademikai tarsi
vadybininkai profesionalai, t. y. formaliai autonominėse aukštosiose mokyklose vidinis valdymas
profesionalėja (Leisyte, Kiziene, 2006; Kehm ir kt., 2009). Tai pakankamai autonomijos turinčioms
aukštosioms mokykloms būdinga tendencija. Mokslininkai pastebi, kad aukštųjų mokyklų
autonomija grįstose aukštojo mokslo sistemose vyriausybės susiduria su nuolatinėmis problemomis,
norėdamos apsibrėžti, kokiu mastu ir kokio tipo autonomija turėtų būti diegiama, kiek yra pažengęs
perėjimas nuo asmeninės autonomijos prie institucinės autonomijos, kiek siekia autonomijos ribos,
kokie rodikliai ją apibūdina ir ties kuria riba ji baigiasi (Kehm ir kt., 2009).
Analizuojant mokslininkų darbus (Douglass, 2004; Bell, Stevenson, 2006; Kehm ir kt., 2009;
Martin, Sauvageot, 2011; Williams ir kt., 2012) pastebima, kad, aukštojo mokslo sistemoje esant
rinkos santykiams, galima išskirti vyriausybinių institucijų ir aukštųjų mokyklų atsakomybės sritis
(žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Aukštojo mokslo sistemos valdymo funkcijų pasidalijimo tendencijos rinkos modelyje
Išorinis aukštųjų mokyklų valdymas
Išorinį aukštųjų mokyklų valdymą sudaro;
 nacionalinių tikslų formavimas;
 derybos dėl aukštųjų mokyklų tikslo ir profilio;
 metinių aukštųjų mokyklų planų ir institucinių
profilių derinimas;
 veiklos kontraktai, susiję su šalies / aukštosios
mokyklos politika ir planais;
 autonomijos suteikimas aukštųjų mokyklų
administravimo, finansavimo ir personalo srityse;
 aukštųjų mokyklų įvairovės užtikrinimas;
 universitetui sudarymas sąlygų sukurti procedūras,
administracines struktūras ir kvalifikuotą
personalą, kurie užtikrina galimybes dirbti
visuomenės labui;
 išorinių kokybės užtikrinimo
sistemų / akreditavimo, vertinimo, audito
vykdymas, siekiant įvertinti aukštųjų mokyklų
veiklos rezultatus;
 perėjimas nuo indėlio kontrolės prie rezultato
kontrolės;

Vidinis aukštųjų mokyklų valdymas
Vidinį aukštųjų mokyklų valdymą sudaro:
 savarankiškas strateginis planavimas;
 individualaus aukštosios mokyklos profilio formavimas;
 savarankiškų karjeros sistemų kūrimas;
 administracinės hierarchijos mažinimas;
 valdžios perdavimas profesionalių aukštojo mokslo
vadybininkų bendruomenei, pereinant nuo „akademinės
bendruomenės“ principų prie „profesionalaus valdymo“
principų;
 finansavimo šaltinių diversifikavimas;
 perėjimas nuo asmeninės autonomijos prie institucinės
autonomijos;
 perėjimas nuo asmeninės atskaitomybės prie institucinės
atskaitomybės;
 keičiama asmeninės autonomijos samprata, akcentuojama
asmeninė autonomija, susijusi su aukštosios mokyklos
sėkminga veikla ir atlygiu už meistriškumą, o ne profesinė
teisė;
 atskaitomybė visuomenei per veiklos rezultatą;
 vykdoma ne tik aukštosios mokyklos tikslų įgyvendinimo
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Išorinis aukštųjų mokyklų valdymas
 tikslinis aukštųjų mokyklų finansavimas.

Vidinis aukštųjų mokyklų valdymas
stebėsena, bet ir atskiriems aukštojoje mokykloje
dirbantiems individams iškeltų tikslų įgyvendinimo
stebėsena;
 vykdomas atskirų skyrių ir individų veiklos, pasiekimų,
finansinio efektyvumo ir taupumo vertinimas;
 formuojami formalūs ir neformalūs santykiai su kitomis
visuomenės grupėmis.

Sudaryta autorių.
Šaltiniai: Douglass, 2004; Bell, Stevenson, 2006; Kehm ir kt., 2009; Martin, 2011; Williams ir kt., 2012.

Apibendrinimas
 Pakitusios aukštojo mokslo sistemos veiklos sąlygos, nulemtos išaugusios aukštojo mokslo
paklausos ir aukštųjų mokyklų nepakankamų pajėgumų šią paklausą patenkinti; sąnaudų
aukštajam mokslui didėjimo, nekoreliuojančio su bendruoju ekonomikos augimu; viešųjų
pajamų deficito ir nepasitenkinimo aukštojo mokslo kaip viešojo sektoriaus neveiksmingumu ir
neefektyvumu pareikalavo naujo požiūrio į aukštojo mokslo sistemų finansavimą. Šie veiksniai
lėmė ne tik aukštojo mokslo sistemų finansavimo pokyčius, bet ir paskatino aukštojo mokslo
sistemas taikyti valdymo strategijas, orientuotas į pelno, užtikrinančio aprūpinimą finansiniais
ištekliais, gavimą. Šios strategijos lėmė rinkos santykių įvestį (akademinio kapitalizmo,
naujosios viešosios vadybos reiškinius) ir kartu paskatino aukštojo mokslo sistemos valdymo
pokyčius. Todėl analizuojant aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą svarbu įvertinti ne
tik rinkos struktūrą, bet ir tai, ar rinkos santykių įvestis koreliuoja su aukštojo mokslo sistemos
valdymo pokyčiais.
 Kvazirinkos aukštojo mokslo sistemoje reiškinys atskleidžia, kad gali būti vertinami
(konkurencingumo aspektu) tik tie aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus
elementai, kurie nepatenka į valdžios institucijų galios sritį, t. y. gali būti vertinamas tik tų
aukštojo mokslo sričių, į kurias ateina rinkos santykiai, konkurencingumas. Tai reiškia, kad
vertinant aukštojo mokslo sistemos, sektoriaus konkurencingumą pirmiausia turi būti
įvertinama aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus rinka, t. y. aukštojo mokslo
sektoriaus konkurencingumas vertintinas tik toje aukštojo mokslo sektoriaus dalyje, kurioje yra
rinkos santykiai, kuriama ir klostosi aukštojo mokslo rinka. Rinkos santykių įvestis dažniausiai
siejama su finansiniais aukštojo mokslo aspektais, su aukštųjų mokyklų skatinimu pritraukti
papildomų, alternatyvių finansavimo šaltinių. Todėl aukštojo mokslo sektoriui veikiant
kvazirinkos sąlygomis galima kalbėti tik apie konkuravimą dėl finansavimo. Ši prieiga
reikalauja, analizuojant aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą, įvertinti valdžios
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institucijų aukštojo mokslo sektoriui, aukštosioms mokykloms sudaromas sąlygas konkuruoti
šiuo aspektu.
 Rinkos santykių įvesties priežasčių analizė atskleidžia tikėtiną konkuravimo aukštojo mokslo
sektoriuje kryptį – aukštųjų mokyklų konkuravimą dėl finansinių išteklių. Tai reiškia, kad
aukštosios mokyklos konkuruoja dėl veiklos finansavimo alternatyvų, finansavimo šaltinių,
finansavimo apimčių.
 Esminė šiandienos aukštojo mokslo sistemos valdymo dilema yra valdymo funkcijų
perskirstymas tarp vyriausybinių institucijų ir aukštųjų mokyklų, t. y. naujos institucinės
pusiausvyros formavimas ir aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą didinančių sąlygų
kūrimas.
 Analizuojant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą, būtina įvertinti ir tuos
aukštojo mokslo sistemos aspektus, kurie lemia aukštojo mokslo finansavimo iš valstybės lėšų
tikslus, apimtis, konkuravimo dėl valstybės lėšų sąlygas. Aukštojo mokslo sistemos analizė
šiuo aspektu apima ir valstybės relamentavimą siekiant užtikrinti studijų kokybę ir aukštojo
mokslo prieinamumą.
 Nacionalinės aukštojo mokslo sistemos veikimo sąlygos (ar ši sistema veikia kaip viešasis
sektorius, ar ji veikia rinkos, ar kvazirinkos sąlygomis) priklauso nuo valdžios institucijų
politikos,

todėl

darytina

išvada,

kad

nacionalinio

aukštojo

mokslo

sektoriaus

konkurencingumui didelę įtaką turi valdžios institucijų kuriama tradicijų, gerosios patirties
perėmimo, realių aplinkybių (ekonominių, demografinių, kultūros ir kt.) veikiama aukštųjų
mokyklų veiklos aplinka. Tai leidžia daryti išvadą, kad valstybės valdžia, aukštojo mokslo
politika yra svarbus aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo veiksnys.
 Aukštojo mokslo konkurencingumo vertinimas taikant kiekybinius, ekonominius rodiklius yra

ribotas: aukštojo mokslo veikla grindžiama minkštais standartais, todėl jų efektyvumas negali
būti apibūdinamas kiekybiniais rodikliais. Nerekomenduotinas ir aukštojo mokslo sistemos
efektyvumo matavimas komercinės naudos aspektu.

1.2.3. Verslūs universitetai kaip aukštojo mokslo sektoriaus ,,įmonės“
R. Mikalauskas ir B. Švagždienė teigia, kad ,,žinioms tapus pagrindiniu valstybių ekonomikos
vystymosi įrankiu <…> pasikeitė ir universitetų statutinės pozicijos, jų kaip organizacijos,
gaminančios ir platinančios žinias globalioje (informacinėje) ekonomikoje, socialinis įvertinimas“
(Mikalauskas, Švagždienė, 2008). Mokslininkai, analizuojantys verslumo aukštajame moksle raiškas,
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teigia, kad universitetų verslumas yra sietinas su žiniomis grįstu verslu, universitetai kaip žinių
gamintojai ir skleidėjai turi potencialą vaidinti reikšmingą ekonominį vaidmenį (Audretsch, 2007).
Verslus universitetas apibrėžiamas kaip universitetas, taikantis konkurencinei aplinkai
pritaikytą strategiją, orientuotą į tai, kad toks universitetas būtų geriausias visose srityse (būtų gerai
finansuojamas, turėtų geriausius studentus, geriausius dėstytojus, jame būtų vykdomi kokybiški
tyrimai); tokiam universitetui būdingas kūrybiškumas, jis yra efektyvus (Kirby, 2006). Verslus
universitetas ne tik įvairiomis priemonėmis ir būdais užtikrina verslumą, bet ir taiko įvairias
strategijas, administracinius metodus, siekdamas konkurencinių pranašumų (Antoncic, Hisrich,
2001). Verslūs universitetai formuoja junginius, tinklus su kitomis visuomeninėmis ir verslo
organizacijomis, diegiančiomis inovacijas (Inzelt, 2004). Šios įžvalgos pagrindžia galimybę
universitetų konkurencingumui tirti pritaikyti Rugmano ir D'Cruzo penkių verslo partnerių, arba
lyderio, modelį (Rugman, D'Cruz, 2000). Tačiau būtina pastebėti, kad taikant Rugmano ir D'Cruzo
penkių verslo partnerių, arba lyderio, modelį galima tirti tik verslaus universiteto, veikiančio
išnaudojant partnerystės, komercinius santykius su kitais verslo ir ne verslo subjektais ir atitinkančio
Rugmano ir D'Cruzo įmonės lyderio koncepciją, konkurencingumą.
Verslaus universiteto, kaip konkurencinių pranašumų aukštojo mokslo rinkoje turinčios
aukštosios mokyklos, samprata leidžia verslaus universiteto veiklos efektyvumą lemiančius vidinius
ir išorinius veiksnius (aplinkos veiksnius) laikyti tokio universiteto konkurencinį pranašumą
formuojančiais veiksniais. Mokslinėje literatūroje išoriniais veiksniais, turinčiais poveikį verslaus
universiteto veiklai, laikomi tiek formalūs, tiek neformalūs veiksniai. B. R. Clarko įžvalgose
formaliais išoriniais veiksniais laikytini: stiprus vadovavimas, plėtrą skatinanti periferija,
finansavimo įvairovė, neformaliais išoriniais veiksniais laikytini: stimuliuojami akademiniai centrai,
integrali verslumo kultūra (Clark, 1998). B. Sporn tyrime formaliais išoriniais veiksniais gali būti
pripažįstami: aukštosios mokyklos misija ir tikslai, jos struktūra, vadyba, vadovai ir lyderiai bei
tinklai, konglomeratai ir strateginiai aljansai, svarbiausiu neformaliu veiksniu mokslininkė laiko
kultūrą (Sporn, 2001). H. Etzkowitziaus darbe svarbiausiais formaliais išoriniais veiksniais,
formuojančiais universitetų verslumą, gali būti laikomi: santykiai su industrija ir valdžia,
nepriklausomybė nuo

kitų institucinių sferų, hibridinės

organizacinės formos ir žinių

kapitalizavimas, esminiu neformaliu išoriniu veiksniu čia laikoma renovacija (Etzkowitz, 2004). D.
A. Kirby straipsnio analizė leidžia išskirti formalius išorinius veiksnius: susivienijimą, veiklos
vykdymo gebėjimus, komunikaciją, organizavimą, pripažinimą, paramą, ir neformalius veiksnius:

Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
VU TVM Inovacijų ir verslumo centras, Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

46

pripažinimą ir atlygį, pritarimą (palaikymą), viešinimą. Mokslininkai (R. P. O’Shea, T. J. Allen, A.
Chevalier, F. Roche, F. T. Rothaermel, S. D. Agung, L. Jiang), nagrinėjantys verslaus universiteto
pranašumus, atkreipia dėmesį, pvz., į tokius vidinius universiteto verslumą formuojančius veiksnius
kaip ištekliai (žmogiškieji, finansiniai, fiziniai, komerciniai) ir kompetencijos (statusas ir prestižas,
tinklas ir sąjungos, lokalizacija) (O’Shea ir kt., 2005, 2008) arba išskiria tiek išorinius formalius ir
neformalius veiksnius (politika, technologijos, kultūra), tiek vidinius veiksnius (svarbiais universiteto
verslumui ištekliais laikomi agentai, o galimybėmis – statusas, tinklai ir lokalizacija) (Rothaermel ir
kt., 2007). M. Guerrero ir D. Urbano, apibendrindami kitų mokslininkų atliktus tyrimus, kaip
svarbiausius nurodo „formalius veiksnius: organizacinę, valdymo ir verslumo struktūrą, paramos
sistemą, skirtą verslumo priemonėms, verslumo mokymą; neformalius veiksnius: universiteto
bendruomenės požiūrį į verslumą, verslumo mokymo metodikas, skatinimo sistemas ir gerąją
praktiką; vidinius išteklius: žmogiškuosius, finansinius, fizinius, komercinius; kompetencijas:
statusą, tinklą, lokalizaciją“ (Guerrero, Urbano, 2010) (5 pav.).

IŠORINIAI (APLINKOS)
VEIKSNIAI (IV)
FORMALŪS
ORGANIZACINĖ,
VALDYMO IR
VERSLUMO
STRUKTŪRA

NEFORMALŪS

REZULTATAI (OUTCOMES)
VIDINIAI
VEIKSNIAI (VV)

MOKYMAS

KOMPETENCIJOS

IŠTEKLIAI

PARAMOS
SISTEMA
VERSLUMO
PRIEMONĖMS

UNIVERSITETO
BENDRUOMENĖS POŽIŪRIS
Į VERSLUMĄ

ŽMOGIŠKIEJI
FINANSINIAI
FIZINIAI
KOMERCINIAI

STATUSAS
TIKSLAS
LOKALIZACIJA

TYRIMAI

VERSLUMO
MOKYMO
METODIKOS

VERSLUMO
AKTYVUMAS

VERSLUMO
MOKYMAS

SKATINIMO
SISTEMOS IR
GEROJI
PRAKTIKA

5 pav. Кonceptualusis verslaus universiteto modelis (Guerrero, Urbano, 2010, 5)
Mokslinių darbų analizė atskleidžia savitą požiūrį į universiteto verslumą formuojančius
veiksnius. Vadovaujantis universiteto verslumo bei verslumo ir konkurencingumo sąsaja
(konkurencingumas

akumuliuoja

verslumą,

verslumo

kompetencijos

taip

pat

apima

ir

konkurencingumo kompetencijas), universitetų konkurencingumas gali būti siejamas su universitetų
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verslumo formavimo ir verslumo didinimo veiksniais, t. y. tiek su palankios konkurencingumui
aplinkos formavimu, tiek su išskirtinių, unikalių vidinių universiteto išteklių naudojimu (ištekliais
grįsto konkurencingumo prieiga), tiek su išskirtinėmis, unikaliomis universiteto kompetencijomis
(kompetencijomis grįsto konkurencingumo prieiga), tiek su išteklius ir kompetencijas integruojančiu
požiūriu į konkurencingumą (mišri konkurencingumo prieiga). Šios prieigos atskleidžia, kad verslus
universitetas apskritai suvokiamas kaip verslo įmonė, toks požiūris leidžia universitetą vertinti kaip
bet kurio kito ekonomikos sektoriaus įmonę. Tai reiškia, kad jei aukštojo mokslo sistema rinkos
kontekste funkcionuotų verslių universitetų pagrindu, aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumui
vertinti galėtų būti pasitelkiamos įprastos konkurencingumo tyrimo ir vertinimo metodikos
(sektoriaus, įmonės lygmeniu). Kad universitetai gali būti laikomi tokiomis pačiomis verslo
įmonėmis kaip ir kitų ekonomikos sektorių įmonės, sutinka ir R. Želvys. Įvairius požiūrius į švietimo
sektoriaus vadybą išanalizavęs mokslininkas pastebi, kad mokslinių požiūrių analizė leidžia išskirti
tris aukštųjų mokyklų kaip organizacijų suvokties teorijų grupes: 1) universitetai laikomi tokiomis
pačiomis organizacijomis kaip ir kitos, 2) pripažįstamas esminis universitetų išskirtinumas, palyginti
su kitomis organizacijomis (universitetų išskirtinumą lemia tai, kad jie laikomi atliekančiais socialinį
vaidmenį, veikiantys kaip bendruomenės), 3) laikoma, kad universitetai turi ir panašumų, ir skirtumų,
palyginti su kitomis verslo organizacijomis (Želvys, 2002).
Tačiau būtinas ir kritinis požiūris į verslaus universiteto konceptą. Verslaus universiteto
konceptas laikytinas labiau teorine konstrukcija, nes aukštojo mokslo sistemos institucijos yra
veikiamos aukštojo mokslo sistemai keliamų viešojo intereso tikslų. Todėl manoma, kad verslus
universitetas turėtų būti suvokiamas kaip konkurencinga aukštoji mokykla, veikianti rinkos
santykių pagrindu aukštojo mokslo sistemoje, tenkinančioje viešuosius interesus. O tai
komplikuoja įprastų konkurencingumo tyrimo ir vertinimo metodikų (sektoriaus, įmonės lygmeniu)
taikymą. Be to, norint vertinti aukštojo mokslo sektoriaus ,,įmonę“, svarbu pažinti aukštojo mokslo
sektoriaus veiklos savitumus. Aukštojo mokslo sektoriaus veiklos, šos veiklos rezultatų savitumai
taip pat komplikuoja kitiems ekonomikos sektoriams įprastų konkurencingumo tyrimo ir vertinimo
metodų taikymą aukštojo mokslo sektoriui.
Apibendrinimas
 Vadovaujantis moksline prieiga, kad aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokso sektoriaus
konkurencingumą formuoja aukštųjų mokyklų konkurencingumas, vertinant aukštojo mokslo
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sistemos konkurencingumą svarbu įvertinti aukštųjų mokyklų verslumui sudaromas sąlygas, t.
y. svarbu įvertinti, ar yra formuojama palanki konkurencingumui aplinka šiuo aspektu.
 Analizuojant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą aukštųjų mokyklų
verslumui sudaromų sąlygų aspektu, svarbus yra aukštojo mokslo sektoriaus veiklos savitumų
pažinimas, nes tai lemia konkurencingumo tyrimo ir vertinimo metodų taikymą aukštojo
mokslo sektoriui, aukštojo mokslo sistemai.

1.2.4. Aukštojo mokslo rezultatų savitumų poveikis aukštojo mokslo sektoriaus
konkurencingumo vertinimui
Aukštojo mokslo sektoriaus ypatumas, komplikuojantis ekonominės prieigos taikymą šio
sektoriaus konkurencingumui vertinti, yra požiūrių į aukštojo mokslo sektorius ,,produktą“, arba
aukštojo mokslo sektoriaus rezultatą (angl. outcomes), gausa. Anot B. B. Jongbloedo, ši situacija
leidžia aukštojo mokslo sektoriuje teigti esant daugybinių rinkų (angl. “multitude of markets”)
(Jongbloed, 2003).
Analizuojant aukštojo mokslo sektoriaus rezultatus (angl. outcomes) atkreipiamas dėmesys,
kad aukštojo mokslo sektoriaus rezultatai gali būti siejami su vadinamąja universitetų misija.
Tradiciškai yra skiriamos dvi universitetų misijos: mokymas (švietimas) ir moksliniai tyrimai.
Aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo vertinimą pirmiausia komplikuoja universiteto
veiklos, mokymo (švietimo) rezultatų sritis. Aukštasis mokslas tradiciškai suvokiamas kaip teikiantis
viešąją naudą ir laikomas viešuoju gėriu. Šia idėja grindžiamas aukštojo mokslo subsidijavimas ir
tradicinis aukštojo mokslo sektoriaus priskyrimas viešajam sektoriui. Būtina pastebėti, kad ilgainiui,
stiprėjant mokslo tiriamajai veiklai universitetuose, formavosi ir moksliniais tyrimais grindžiamas
aukštasis mokslas, pabrėžęs ir mokslo finansavimo iš viešųjų finansų racionalumą. J. Endersas ir B.
B. Jongbloedas teigia, kad viešos ir privačios naudos aspektai šiuo metu aukštajame moksle susipynė
ir kad privačios naudos aspektas aukštajame moksle tampa vis svarbesnis (Enders, Jongbloed, 2007).
Kiti mokslininkai pateikia argumentų, kad universitetų teikiamos švietimo paslaugos nėra viešasis
gėris (Barr, 2012) arba jos turėtų būti suvokiamos kaip ,,negrynas“ viešasis gėris (Schoenenberger,
2005) ar „kvaziviešasis“ gėris (Jongbloed, 2004). Šių mokslinių prieigų įvairovė atskleidžia, kad
aukštojo mokslo paslaugos jos vartotojui teikiama nauda negali būti matuojama vien tik
ekonominėmis kategorijomis. Pavyzdžiui, S. Marginsonas teigia, kad aukštasis mokslas siejamas su

Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
VU TVM Inovacijų ir verslumo centras, Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

49

statusu, o tai yra individualizuota nauda, nes aukštąjį mokslą pabaigę gauna ne tik didesnes pajamas,
bet ir įgyja tam tikrą socialinę padėtį (Marginson, 2007).
Rinkos santykių įvestis į aukštojo mokslo sistemą formuoja požiūrį į aukštąjį mokslą kaip
rinkos santykių objektą, aukštasis mokslas laikomas paslauga, atlygintinai teikiama vartotojui ir
suteikiančia vartotojui asmeninę naudą. Tai reiškia, kad rinkos santykiai aukštajame moksle
formuoja požiūrį į studentus kaip į švietimo paslaugos gavėjus, šis požiūris grindžiamas tuo, kad
studentai patiria išlaidų aukštajam mokslui, todėl juos reikia vertinti kaip bet kuriuos kitus paslaugų
vartotojus. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad švietimo paslaugos yra laikomos savitomis
paslaugomis, teikiant šias paslaugas itin svarbūs yra santykiai su paslaugos gavėjais, tai – ,,žmonėmis
grindžiamos“ (angl. “people based”) paslaugos (Mazzarol, 1998; Kusumawati ir kt., 2010). Tačiau
yra mokslininkų, kurie teigia, kad studentai nepatiria visų išlaidų aukštajam mokslui, jie ,,neperka“
kvalifikacijų ir todėl negali būti laikomi vartotojais (Emery ir kt., 2001; Eagle, Brennan, 2007), kiti
mokslininkai mato platesnį aukštojo mokslo kaip paslaugos vartotojų ratą – studentai laikomi
pirminiais, darbdaviai – antriniais aukštojo mokslo paslaugų vartotojais (Nicolescu, 2009). Aukštasis
mokslas laikomas savita ,,preke“ ir dėl to, kad ,,aukštojo mokslo vartotojui“ sudėtinga efektyviai
įvertinti aukštojo mokslo kokybę, to priežastis – šios ,,prekės“ įsigijimo patirties stoka (studentas
neturi asmeninės studijų programos pasirinkimo, jos keitimo patirties), tik studijuodamas arba
pradėjęs darbo karjerą studentas gali įvertinti įgyto aukštojo mokslo kokybę. Šie aukštojo mokslo
ypatumai lemia valstybės pareigą užtikrinti ,,aukštojo mokslo vartotojų“ teisių apsaugą, ši pareiga
realizuojama tiek licencijuojant, akredituojant aukštąsias mokyklas, tiek teikiant informaciją apie
aukštųjų mokyklų teikiamų paslaugų kokybę (Smith, 2000). Tai rodo, kad prekes ir paslaugas
aukštojo mokslo rinkoje įsigyja ne jų galutinis vartotojas, o visuomeninis agentas galutinio vartotojo
vardu (Cave, Kogan, 1990). Anot D. Dillo, šis ypatumas lemia tai, kad aukštojo mokslo rinka nėra
vartotojų orientuojama rinka, ji – kvazirinka (Dill, 1997).
Aukštojo mokslo konkuravimas esant rinkos santykiams aukštojo mokslo sistemoje, studijų
srityje, siejamas su studentų pritraukimu, lemiančiu finansinių išteklių pritraukimą. Studentų
pritraukimas siejamas su informacijos apie aukštąsias mokyklas sklaida. Infomacijos apie aukštojo
mokslo paslaugas atitinkamose aukštosiose mokyklose populiariausias šaltinis šiandien yra aukštųjų
mokyklų reitingai. Tai rodo, kad aukštųjų mokyklų konkuravimui dėl finansinių išteklių, kurių
šaltinis yra studentai (ypač iš kitų valstybių; konkurencingumo tyrimo aspektu tai gali būti vertinama
kaip ,,užsienio prekyba aukštojo mokslo paslaugoms“), reikšminga yra aukštosios mokyklos kaip
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aukštojo mokslo paslaugos teikėjo reputacijos informacija, palyginamasis aukštosios mokyklos kaip
aukštojo mokslo paslaugos teikėjo vertinimas. Tokias informacines funkcijas ir atlieka aukštųjų
mokyklų reitingai. Todėl tiriant aukštojo mokslo sektoriaus (aukštosios mokyklos) konkurencingumą
tikslinga vertinti ne tik apimtis pajamų, gaunamų už aukštojo mokslo paslaugas (išskiriant užsienio
studentų generuojamus finansų srautus), bet ir nacionalinės aukštojo mokslo sistemos aukštųjų
mokyklų pozicijas prestižiniuose pasauliniuose aukštųjų mokyklų reitinguose. Tačiau būtina įvertinti
ir tai, kad aukštųjų mokyklų reitingai gali turėti ir tam tikrą šalutinį poveikį – šių reitingų informacija
keičia aukštojo mokslo sistemos valdymo subjektų elgseną, reitingų informacija gali paveikti
aukštųjų mokyklų įvairovę (Longden, 2007; Marginson, 2007; Pike, 2004), be to, skirtinguose
reitinguose reikšminami skirtingi rodikliai (pvz., Šanchajaus Dziao Tongo universiteto (angl.
Shanghai Jiao Tong University) universiteto reitinge akcentuojami moksliniai tyrimai, o studijoms
skiriama mažiau dėmesio).

6 pav. Žinių kūrimo modelių evoliucija (Carayannis ir kt., 2012, 2)
Analizuojant universiteto veiklos rezultatus, siejamus su mokslo tiriamąja veikla, pirmiausia
būtina įvertinti mokslo žinių kūrimo modelio kaitą. E. G. Carayannis, T. D. Barthas ir D. F. J.
Campbellas nurodo, kad žinių kūrimo modelis evoliucionuoja nuo vadinamojo Mode 1 modelio link
Mode 2 modelio, tada – link Mode 3 modelio, kitas evoliucijonavimo etapas – kaita link Triple Helix,
QuadrupleHelix, QuintupleHelix (Carayannis ir kt., 2012) (6 pav.). Mokslininkų minimą žinių
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kūrimo Mode 1 modelį pasiūlė M. Gibbonsas, C. Limoges, H. Nowotny ir S. Schwartzmanas
(Gibbons ir kt., 1994); šis modelis vizualizuoja vieną iš tradicinių universitetų vaidmenų – mokslinę
tiriamąją veiklą, apibūdina mokslo tyrimų rezultatus bei mokslo tyrimų rezultatų reikšmę
universitetų vertinimui (potencialiai – ir universitetų konkurencingumo vertinimui).
I. Dzemyda ir A. Karčiauskas pastebi, kad „Mode 1 – tai uždara žinių kūrimo sistema, kurioje
universitetai turi monopolį teikiant mokymus, kredencialus ir kuriant žinias. <...> Kadangi
universitetas yra vienintelis žinių kūrėjas, todėl ir žinių kūrimo tikslus jis nusistato pats. Visa tai vedė
prie to, universitetų mokslo tyrimai buvo grindžiami tik fundamentaliais tikrovės pažinimo
principais, o ne pritaikomumo visuomenėje siekiu. Kritikai tokį universiteto atsiribojimą nuo išorės
veiksnių prilygina „užsidarymui dramblio kaulo bokšte“ (Dzemyda, Karčiauskas, 2012, 993). Mode 1
vizualizuojamas tradicinis linijinis žinių kūrimas, universitetų rezultatais šioje srityje laikomos
mokslinės publikacijos, o mokslo tyrimų rezultatų, mokslo veiklos pasiekimų vertinimas siejamas su
mokslinių publikacijų vertinimu (moksliniu recenzavimu) (Gibbons ir kt., 1994). Žinių kūrimo
Mode 2 modelyje žinių kūrimo procesas apibūdinamas penkiais principais: žinių kūrimo kontekstas
yra jų pritaikomumas, žinių kūrimui būdingas tarpdisciliniškumas, įvairiarūšiškumas, žinių kūrimo
šaltinių

dispersija

(žinių

kūrimo

organizacinė / veikėjų

įvairovė),

socialinė

atsakomybė,

refleksyvumas ir kokybės kontrolė (Gibbons ir kt., 1994). Šio žinių kūrimo modelio analizė
atskleidžia, kad mokslo žinių kūrimas siejamas su šių žinių vertingumu visuomenei, o tai reiškia, kad
mokslo žinios turi turėti pritaikomumo savybes. Tokia prieiga atskleidžia su universiteto mokslinės
veiklos rezultatais susijusius visuomenės lūkesčius – mokslo rezultatai per se nėra savaiminė
vertybė, mokslo rezultatai turi teikti naudą visuomenei. Todėl mokslo žinių vertė nebenustatoma
mokslo kolegų recenzijomis, mokslo žinių vertė turi būti nustatoma atsižvelgiant į platesnį –
taikomumo kontekstą. I. Dzemyda ir A. Karčiauskas teigia, kad ,,universitetas, perėjęs į Mode 2,
pradeda kryptingai dalyvauti regiono, šalies inovacinėse sistemose. Anksčiau mokslas dėl mokslo
neskatino bendradarbiavimo su kitais universiteto aplinkos veikėjais, o minėtas pritaikomumo
principas skatina universitetus atsižvelgti į išorės veikėjus ir modeliuoti savo mokslo tiriamąją ir
mokomąją veiklą pagal jų pasiūlymus ir pastabas. Taigi Mode 2 žinių gamybos struktūra neabejotinai
įtraukia universitetą į inovacijų sistemas“ (Dzemyda, Karčiauskas, 2012, 996–997). E. G. Carayannis
ir D. F. J. Campbellas žinių kūrimo modelio Mode 3 privalumu nurodo žinių ir inovacijų
koegzistavimą, pabrėžia žinių ir inovacijų formų įvairovę, jų svarbą visuomenės, ekonominių
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sistemų plėtotei; mokslininkai pastebi, kad žinių įvairovę (pliuralizmą) palaiko ir užtikrina žinių
kūrimo ir inovacijų diegimo proceso abipusė sąsaja, šiame modelyje vizualizuojamas
tarpdiscipliniškumas, daugiadiscipliniškumas; mokslininkų teigimu, ,,šiame modelyje pabrėžiamas
įvairių žinių ir inovacijų paradigmų koegzistavimas ir koevoliucionavimas“ (Carayannis, Campbell,
2010, 51–52). Šio modelio analizė taip pat atskleidžia platesnį aukštųjų mokyklų mokslinės veiklos
rezultatų vertinimo kontekstą: mokslo žinių taikymo vertinimo svarbą vertinant aukštųjų mokyklų
mokslo veiklos rezultatus, vertinant jų konkurencingumą.
Triple Helix modelis praplečia mokslo žinių kūrimo proceso suvoktį socialinės struktūros
lygmeniu, žinių kūrimo procesą implikuoja kaip žinių taikymo dedamąją, šiame modelyje atsisakoma
linijinės žiūros, pasirenkama trinario tinklo prieiga, vizualizuojanti valdžios, universiteto ir verslo
santykius (Etzkowitz, Leydesdorff, 2000). H. Etzkowitzius ir L. Leydesdorffas Triple Helix modelyje
grindžiamame visybišku (holistiniu) požiūriu į žinių ir inovacijų kūrimo, sklaidos, naudojimo
procesus, pristatoma aukštojo mokslo, valdžios ir pramonės sąveika, atskleidžianti žinių ir inovacijų
kūrimo, sklaidos, naudojimo procesų ypatumus esant skirtingoms sąveikoms (statiškajai, nesikišimo
(angl. laissez-faire) ir hibridinei) tarp šių trijų subjektų (Etzkowitz, Leydesdorff, 2000). H.
Etzkowitzius ir C. Zhou teigia trinarės Triple Helix modelio struktūros stabilumą, įžvelgdami Triple
Helix modelio dvynio galimybę (trinarę ,,vyriausybė–pramonė–aukštasis mokslas“ struktūrą
keisdami darnaus vystymosi paradigmą atliepiančia ,,vyriausybė–aukštasis mokslas–visuomenė“
struktūra) (Etzkowitz, Zhou, 2006).
S. Ahola ir V. Honkanen Triple Helix žinių kūrimo modelį sieja su trečiosios universitetų
misijos įžvalga (Ahola, Honkanen, 2004) (7 pav.). Trečiąja universitetų misija ir yra laikomas
universitetų mokslo tyrimų rezultatų praktinis taikymas, universitetų dalyvavimas sprendžiant
visuomenės problemas.
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7 pav. Triple Helix valdžios, aukštojo mokslo ir privataus verslo pasaulis (Ahola, Honkanen, 2004, 6)
Šios, trečiosios, universitetų misijos radimasis pagrindžia verslaus universiteto idėją, pabrėžia
universitetų dalyvavimo ir prisidėjimo prie mokslo žinių taikymo, komercializavimo svarbą. Trečiąja
aukštųjų mokyklų misija laikomi visi veiksmai, siejami su žinių kūrimu, naudojimu, sklaida ir kt.
neakademinėje aplinkoje, t. y. aukštųjų mokyklų ir visuomenės interakcija, aukštųjų mokyklų
poveikis socialinei ekonominei aplinkai (Molas-Gallart ir kt., 2002). Su trečiąja aukštųjų mokyklų
misija pirmiausia yra siejama žinių kūrimo ir žiniomis grįstų produktų bei paslaugų kūrimo
aukštajame moksle sąsaja su žinių taikymu, žinių naudojimu ir žinių sklaida, E. G. Carayannio ir D.
F. J. Campbello reflektuojama inovacijų koncepcija (Carayannis, Campbell, 2010). Todėl aukštųjų
mokyklų dalyvavimas inovacinėje veikloje, inovacijų sistemoje laikytinas vienu svarbiausiu
trečiosios misijos rodikliu, parodančiu mokslinės veiklos rezultatyvumą mokslo žinių taikymo
kontekste.
Triple Helix modelyje įžvelgiamos verslaus universiteto radimosi priežastys (verslus
universitetas atsiranda universitetui bendradarbiaujant su verslu, perimant verslumo veiklas).
Modelio analizė atskleidžia platesnį aukštosiose mokyklose kuriamų mokslo žinių taikymo lauką –
mokslo žinios yra taikomos ne tik kuriant, skleidžiant inovacijas, jos taikomos ir steigiant mokslu
grįstas kompanijas, kuriant bendradarbiavimo ryšius tarp aukštųjų mokyklų verslo įmonių ir
vyriausybės (pvz., inkubatorius, parkus, slėnius). Quadruple Helix modelis remiasi Triple Helix
modeliu, jį papildžius ketvirtąja spirale (angl. helix), ,,visuomene“, kuri apibūdinama kaip
visuomenės informavimo priemonėmis ir kultūra besiremianti visuomenė bei pilietinė visuomenė; ši
spiralė į žinių kūrimo ir naudojimo procesą įveda tokias sampratas kaip visuomenės informavimas,
kūrybinės industrijos, vertybės, gyvenimo stilius, menas ir kūrybinis sluoksnis (Carayannis,
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Campbell, 2009, 206, 218). Quintuple Helix remiasi ankstesnės kartos Helix modeliais, Quadruple
Helix modelį praplėtus penktąja spirale, ,,aplinka“, šis modelis siejamas su darniuoju vystymusi ir
socialine ekologija (Carayannis, Campbell, 2010). E. G. Carayannis ir D. F.J. Campbellas teigia, kad
išplėtotuose žinių ir inovacijų kūrimo, sklaidos, naudojimo modeliuose (Quadruple Helix, Quintuple
Helix) detalizuojami žinių ir fraktalinės inovacijų ekosistemos ramsčiai (angl. pillars of a fractal
innovation ecosystem) (Carayannis, Campbell, 2012).
Mokslo žinių kūrimo modelių evoliucijos analizė atskleidė, kad trečioji aukštųjų mokyklų
misija dažniausiai yra vykdoma sujungiant turimus valstybinio, verslo ir aukštojo mokslo
sektorių išteklius ir pajėgumus, kuriant naujas žinias, reikalingas ir naudingas visuomenei.
Tokia bendradarbiavimo forma ypač plinta siekiant aukštojo mokslo sistemos ir valstybės
ekonomikos konkurencingumo. Kaip teigia F. Kitagawa, „vyriausybės ieško naujų ekonominio
konkurencingumo modelių ir tikisi, kad universitetai vaidins labai svarbų vaidmenį remiant
inovacijas <...>“ (Kitagawa, 2004).
Mokslo žinių kūrimo ir taikymo modelių analizė atskleidė, kad universitetų konkurencingumui
vertinti yra reikšmingas ne tik jų konkuravimo mokslo žinių kūrimo srityje, bet ir mokslo žinių
taikymo srityje vertinimas. I. Dzemyda ir A. Karčiauskas, aptardami mokslo žinių kūrimo ir taikymo
(Mode ir Helix) koncepcijas, pastebi, kad ,,šios koncepcijos apima dalykus (žinios, tinklai, ryšiai),
kuriems suteikti skaitinę formą yra sudėtinga“ (Dzemyda, Karčiauskas, 2012, 992). Tačiau būtina
pabrėžti, kad gali būti išskiriami tam tikri kiekybiniai duomenys, santykinai parodantys dalies
aukštosiose mokyklose kuriamų mokslo žinių taikymo mastus. Inovacinei aukštųjų mokyklų veiklai
matuoti ir palyginti gali būti pritaikomi du rodikliai – patentų, priklausančių aukštąjai mokyklai,
skaičius ir aukštosios mokyklos išlaidos moksliniams tyrimams ir plėtrai (angl. R&D) (Frenz,
Oughton, 2004). Būtina įvertinti ir tai, kad šių duomenų panaudojimo aukštojo mokslo sektoriaus
konkurencingumui vertinti galimybės yra ribotos (pvz., patentavimas neaprėpia visų mokslo žinių
taikymo aspektų (neatskleidžia inovacinės veiklos apimčių), tiek patentavimas, tiek išlaidos
moksliniams tyrimams ir plėtrai neatskleidžia humanitarinių, socialinių mokslo rezultatų
vertingumo).
Apibendrinimas
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 Išsamus nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo vertinimas turi būti
grindžiamas rinkos santykių įvesties visų trijų universitetų misijų vykdymo sąlygomis, t. y.
kiek aukštosios mokyklos veiklos sąlygos yra adaptuotos rinkai.
 Susiklosčius rinkos santykiams aukštojo mokslo sistemoje, yra reikšmingas aukštojo mokslo
sektoriaus gebėjimas generuoti, pritraukti finansinių išteklių. Todėl vertinant aukštojo mokslo
sistemos konkurencingumą šiuo aspektu vertintinos visos aukštųjų mokyklų vykdomos misijos
(jei šių misijų vykdymas realizuojamas rinkos sąlygomis).
 Nacionalinės aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumui vertinti
svarbūs visų aukštųjų mokyklų vykdomų misijų, procesų ir rezultatų ypatumai.
 Vertinant aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą studijų srityje svarbu:
o

įvertinti aukštųjų mokyklų konkurencines sąlygas pritraukti studentų (ypač iš kitų valstybių;
konkurencingumo tyrimo aspektu tai gali būti vertinama kaip ,,užsienio prekyba aukštojo
mokslo paslaugomis“); svarbiu konkurenciniu veiksniu studentams pritraukti laikytina
studijų kokybė;

o

aukštųjų mokyklų konkuravimui dėl finansinių išteklių, kurių šaltinis yra studentai,
reikšminga yra aukštosios mokyklos kaip aukštojo mokslo paslaugos teikėjo reputacijos
informacija, palyginamasis nacionalinių aukštųjų mokyklų ir kitų konkuruojančių aukštųjų
mokyklų vertinimas; todėl nacionalinės auktojo mokslo sistemos konkurencingumui vertinti
svarbi informacija apie šalies aukštųjų mokyklų pozicijas prestižiniuose pasauliniuose
aukštųjų mokyklų reitinguose;

o

studijų srities ypatumai reikalauja valstybės pareigos užtikrinti ,,aukštojo mokslo vartotojų“
teisių apsaugą, ši pareiga realizuojama licencijuojant, akredituojant aukštąsias mokyklas,
vertinant ir teikiant informaciją apie aukštųjų mokyklų teikiamų paslaugų kokybę; todėl
analizuojant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą svarbu įvertinti ir šį

aspektą (aptarti aukštojo mokslo sistemos funkcijas, sąlygas atlikti funkcijas šioje srityje).
 Aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo vertinimas mokslinių tyrimų srityje svarbus tiek,
kiek ši sritis didina aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą studijų srityje. Mokslinių
tyrimų ir studijų sąsajos aukštojo mokslo sistemos studijų srityje konkurencingumui vertinti
atskleidžiamos pasauliniuose aukštųjų mokyklų reitinguose.
 Vertinant trečiosios universitetų misijos vykdymo, jos rezultatų svarbą nacionalinės aukštojo
mokslo sistemos konkurencingumui vertinti studijų srityje, svarbu įvertinti studijų rezultatų
taikomumą. Mokslinių tyrimų rezultatų taikomumo vertinimas svarbus tiek, kiek tai didina
studijų srities konkurencingumą arba sudaro sąlygas didinti studijų konkurencingumą.
Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
VU TVM Inovacijų ir verslumo centras, Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

56

 Mokslo žinių kūrimo modelių evoliucijos analizė atskleidė, kad trečioji aukštųjų mokyklų
misija dažniausiai yra vykdoma sujungiant turimus valstybinio, verslo ir aukštojo mokslo
sektorių išteklius ir pajėgumus, taip kuriant naujas žinias, reikalingas ir naudingas visuomenei.
Šis požiūris reikšmina aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo su kitomis institucijomis,
įstaigomis ir organizacijos svarbą, todėl vertinant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos
konkurencingumą

svarbu

įvertinti

ir

aukštosioms

mokykloms

sudaromas

sąlygas

bendradarbiauti.
 Trečiosios universitetų misijos svarba pabrėžia aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus)
konkurencingumo, kaip aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) gebėjimo sukurti, išlaikyti ir
plėtoti aukštojo mokslo aplinką, kurioje aukštojo mokslo sektorius gali konkuruoti ir didinti
visuomenės, valstybės gerovės lygį, sampratos tikslingumą.

1.3. Tarptautiškumo ir globalizacijos poveikis aukštojo mokslo
konkurencingumui
P. N. Friga, R. A. Bettis ir R. S. Sullivanas, analizuodami aukštųjų verslo mokyklų strategijas
XXI a., atkreipė dėmesį į pakitusią aukštojo mokslo vertės grandinę, aukštojo mokslo vertė buvo
formuojama žinių kūrimu, įsisavinimu ir geografine distribucija. Šiems procesams būdinga:
 iki 1950 m. – korporacijos prieiga (angl. corporate based); tai reiškia, kad kuriant žinias
vyravo paskaitos ir profesionalumas, žinioms įsisavinti naudojami riboti fiziniai bibliotekų
ištekliai, geografinei distribucijai – vietinė rinka;
 1950–1999 m. – fakulteto prieiga (angl. faculty based); tai reiškia, kad kuriant žinias vyravo
teorinis empirinis požiūris, žinias padėjo perprasti gausūs moksliniai žurnalai ir knygos,
geografinė distribucija buvo orientuota į nacionalinę / regioninę rinką;
 nuo 2000 m. iki dabar – studento prieiga (angl. student based); tai reiškia, kad kuriant žinias
vyrauja moduliai, mišrūs fakultetai, žinių semiamasi iš skaitmeninių bibliotekų išteklių,
geografinė distribucija orientuota į globalią rinką (Friga ir kt., 2003).
Aukštojo mokslo vertės grandinės kaitos literatūros analizė atkreipia dėmesį į besiplečiančią
aukštojo mokslo konkuravimo geografinę aprėptį – šiandien vietinę ar nacionalinę konkurenciją
keičia globali konkurencija.
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Globalios konkurencijos radimasis siejamas su aukštojo mokslo tarptautinio konteksto svarba,
globalizacijos sąlygojamais aukštojo mokslo pokyčiais. Būtina pastebėti, kad aptariant veiksnius,
turinčius didžiausią poveikį aukštojo mokslo plėtotei, tarptautiškumo terminas tikslingai keičiamas
globalizacijos terminu; globalizacijos terminas pasirenkamas siekiant sureikšminti tarpvalstybinę
sąveiką, šiuo terminu apibūdinamas tarpvalstybinių sienų ,,išnykimas“, o tarptautiškumo terminas
vartojamas norint pabrėžti nacionalinių sistemų svarbą ir vaidmens išlaikymą tarpvalstybinėje
veikloje (Guri-Rosenblit ir kt., 2007). U. Teichleris nurodo, kad terminu globalizacija pabrėžiamas
aukštojo mokslo paveikumas pasaulio ekonominei raidai, aukštojo mokslo sektorių konkuravimas
pasauliniu mastu (Teichler, 2005). Be to, terminas tarptautiškumas dažniau vartojamas regionų
lygmeniu (Europos, Azijos) ir instituciniu lygmeniu aukštajame moksle vykstantiems procesams
apibūdinti, o terminas globalizacija pasitelkiamas globaliai (pasaulinei) konkurencijai, pasaulio
ekonomikos įtakai aukštajam mokslui, informacinių ir komunikacinių technologijų veikiamai
aukštojo mokslo kaitai, anglų kalbos plitimui mokslo komunikacijoje bei kitiems aukštojo mokslo
reiškiniams, nepatenkantiems į nacionalinės ar institucinės aukštojo mokslo sistemos lygmens
sprendimų lauką, apibūdinti (Teichler, 2004). F. van Vughtas ir kiti mokslininkai tarptautiškumą
sieja su tarptautiniu bendradarbiavimu, kokybės reikšminimu, o globalizaciją – su konkuravimu,
aukštojo mokslo kaip prekės samprata (van Vught ir kt., 2002). J. Knight teigia, kad
,,tarptautiškumas keičia aukštąjį mokslą, o globalizacija keičia tarptautiškumą“ (Knight, 2008, 1). P.
Scottas atkreipia dėmesį, kad tarptautiškumas ir globalizacija yra tarpusavyje susiję reiškiniai ir
teigia, kad ,,net ir įtaigus skirtumas tarp tarptautiškumo ir globalizacijos nerodo kategoriškos šių
sąvokų atskirties, šios sąvokos siejasi“ (Scott, 2005, 14). Mokslinių tarptautiškumo ir globalizacijos
sampratų analizė atskleidžia šių sampratų skirtumus, formuojančius tarptautinės ir globalios
konkurencijos suvokimo skirtumus. Tačiau analizuojant tarptautiškumo, globalizacijos poveikį
aukštojo mokslo konkurencingumui skirtumas tarp tarptautiškumo ir globalizacijos sampratų turinio
gali būti nereikšminamas, siekiant įvertinti bendras tendencijas, lemiančias konkurencingumo
perkėlimą iš nacionalinio į kitą – tiek tarptautinį, tiek globalų lygmenį.
Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad globalizacija aukštojo mokslo sistemas veikia nevienodai:
mažiau išsivysčiusiose valstybėse ji lemia didesnius aukštojo mokslo sistemos pokyčius nei
išsivysčiusiose šalyse (Marginson, 2006; Horta, 2009). Nors aukštojo mokslo sektorius, palyginti su
kitais sektoriais, ir anksčiau buvo gana atviras, čia veikė dalijimasis žiniomis ir reikšminga patirtimi
tarp aukštųjų mokyklų ir sistemų, tačiau globalizacija ir žinių visuomenės radimasis turėjo esminį
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poveikį sisteminiams ir instituciniams aukštojo mokslo sistemų pokyčiams (Mok, Welch, 2003).
Globalizacijos poveikis pirmiausia siejamas su aukštojo mokslo sistemų valdymu – mokslininkai
įžvelgia rinkos tradicijos aukštajame moksle stiprėjimą (Shin, Harman, 2009). Ši įžvalga pagrindžia
globalios konkurencijos prielaidų bei sąlygų šiai konkurencijai atsirasti plėtrą ir leidžia įžvelgti
globalios konkurencijos aukštame moksle stiprėjimo tendenciją. J. C. Shinas ir G. Harmanas,
pasitelkdami B. R. Clarko aukštojo mokslo valdymo koordinavimo trikampį (angl. triangle of
coordination), pateikia tyrimo, rodančio rinkos tradicijos aukštajame moksle plėtrą, rezultatus. B. R.
Clarko aukštojo mokslo valdymo koordinavimo trikampis vizualizuoja mokslininko pasiūlytą
aukštojo mokslo valdymo koordinavimą, šis modelis atskleidžia politinio (valstybės), biurokratinio
(akademinės oligarchijos) ir rinkos valdymo elementų derinį (Clark, 1983). Šio modelio pagrindu J.
C. Shinas ir G. Harmanas parodo rinkos įsivyravimo tendenciją aukštojo mokslo valdyme;
stiprėjančią rinkos įtaką aukštojo mokslo valdymui mokslininkai sieja su valstybės lėšų aukštojo
mokslo finansavimui nepakankamumu, augančia konkurencija (Shin, Harman 2009). J. C. Shino ir
G. Harmano tyrimas paaiškina globalios konkurencijos reiškinio radimąsi. Šio tyrimo rezultatai
patvirtina įžvalgą, kad konkurencijos vertinimas galimas tik rinkos santykių kontekste, o tai reiškia,
kad tik rinkos santykiai aukštajame moksle sudaro globalios aukštojo mokslo sistemų, aukštojo
mokslo sektorių, aukštųjų mokyklų konkurencijos prielaidas ir sąlygas.
S. Marginsonas ir M. van der Wende teigia, kad dėl mokslo žinių savitumų aukštojo mokslo
sektoriui yra būdingas didesnis tarptautiškumas nei kitiems ekonomikos sektoriams (Marginson,
Wende, 2006). Tačiau būtina pastebėti, kad aukštojo mokslo tarptautiškumo supratimas, lemiantis
vienų ar kitų priemonių parinkimą aukštojo mokslo tarptautiškumui didinti, konkurenciniams
pranašumams įgyti, priklauso nuo aukštojo mokslo sistemos ypatumų (socialinio ekonominio
konteksto, aukštosioms mokykloms perduotų funkcijų, šių aukštųjų mokyklų misijos, strategijos, jų
turimų išteklių ir kt.). Pavydžiui, U. Teichleris atkreipia dėmesį, kad Europoje svarbiausias aukštojo
mokslo tarptautiškumo didinimo siekis yra studijuojančiųjų judumo didinimas (Teichler, 2009), J. C.
Shinas ir G. Harmanas nurodo, kad JAV tarptautiškumo didinimas siejamas su studentų iš kitų
užsienio šalių pritraukimu studijuoti JAV aukštosiose mokyklose (Shin, Harman, 2009). J. Endersas
teigia, kad pramoninės valstybės globalizaciją vertina kaip reformų paskatą, o besivystančios
valstybės priešpriešos globalizacijai kontekste globalizaciją suvokia kaip akstiną koncentruotis
aukštojo mokslo prieinamumui didinti, aukštųjų mokyklų misijos peržiūrai (Enders, 2004). Todėl,
analizuojant aukštojo mokslo sektorių konkuravimo sąlygas, konkuravimą tarptautiniu mastu, svarbu
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atsižvelgti į konkuruojančių aukštojo mokslo sistemų ypatumus, įvertinti ne tik tarptautines,
globalias, bet ir nacionalines aukštojo mokslo perspektyvas, nacionalinei aukštojo mokslo sistemai
keliamus tikslus.
J. C. Shinas ir G. Harmanas, apibendrinę įvairių mokslininkų globalizacijos poveikio
aukštajam mokslui tyrimų rezultatus, išskiria tokias globalizacijos lemiamas aukštojo mokslo kaitos
kryptis: aukštojo mokslo masiškumą, privatizavimą, aukštojo mokslo valdymo, atsakomybės ir
atskaitomybės už aukštojo mokslo kokybę kaitą, studijų tarptautiškumą, aukštųjų mokyklų
reitingavimą (Shin, Harman, 2009) (8 pav.).

EGALITARIZMAS: LYGYBĖ
•Aukštojo mokslo prieinamumas
•Aukštojo mokslo / laipsnių
standartizavimas
•Orientacija į studijas

MASIŠKUMAS
PRIVATIZAVIMAS
GLOBALIZACIJA

+
TARPTAUTIŠKUMAS
ELITIZMAS: KOKYBĖ
•Aukštojo mokslo kokybė
•Žinių produktai
•Orientacija į tyrimus

VALDYMAS IR
ATSKAITOMYBĖ
STUDIJŲ JUDUMAS
REITINGAVIMAS,
,,PASAULINĖS
KLASĖS“
UNIVERSITETAI

8 pav. Teorinis globalizacijos ir tarptautiškumo lemiamams aukštojo mokslo kaitos modelis
(Shin, Harman, 2009, 3)
J. C. Shino ir G. Harmano atliktas tyrimas atskleidžia ne tik globalizacijos poveikį aukštajam
mokslui, bet leidžia įžvelgti ir globalios konkurencijos aspektų: šio tyrimo rezultatai parodo, kad
svarbiu globalaus konkurencinio pranašumo rodikliu gali būti laikomas studentų iš kitų valstybių
skaičius, o viena svarbiausių konkuravimo priemonių studentams iš kitų valstybių pritraukti laikytina
informacija apie aukštąją mokyklą (jos reputaciją, atitinkamais rodikliais grįstą veiklos kokybę),
pateikiama aukštųjų mokyklų reitinguose. Akivaizdu, kad tarptautiškumas, globalizacija skatina
konkurenciją tarp nacionalinių aukštojo mokslo sistemų, perkelia konkurenciją į kitą lygmenį:
aukštosios mokyklos, pirmavusios nacionalinėje aukštojo mokslo sistemoje, globalizacijos veikiamos
turi konkuruoti ir su kitų valstybių aukštosiomis mokyklomis dėl „pasaulinės klasės universiteto“
(angl. “world class university”) vardo. R. Deem, K. H. Mokas ir L. Lucas teigia, kad „pasaulinės
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klasės universiteto“ idėja, nors ,,pasaulinės klasės universiteto“ apibrėžtis nėra vienareikšmė,
pastaraisiais metais tampa populiariu aukštojo mokslo politikos ir strategijos elementu daugelyje
valstybių; tokia situacija aiškinama tarptautinės aukštojo mokslo rinkos radimusi (Deem, Mok,
Lucas, 2008). Tačiau šie mokslininkai atkreipia dėmesį ir į neigiamas ,,pasaulinės klasės
universiteto“ statuso siekimo pasekmes: nacionalinio universitetų vaidmens ignoravimą (pvz.,
Vakarų Azijos valstybėse prioretuojamos publikacijos anglų kalba), tarptautinės akademinės darbo
rinkos plėtrą, neigiamą išteklių aukštajam mokslui koncentravimo atskiroms aukštosioms
mokykloms poveikį tolygiai regionų plėtrai ir kt. (Deem, Mok, Lucas, 2008).
Analizuojant globalizacijos poveikį aukštajam mokslui, būtina įvertinti ir globalizacijos
sąlygojamą bei skatinamą bendradarbiavimą aukštajame moksle. S. Marginsonas ir M. van der
Wende atkreipia dėmesį, kad globalizacijos poveikis, nors ir patiriamas visų aukštųjų mokyklų, yra
labai skirtingas – mokslo tiriamąja veikla užsiimantys universitetai labiau įsitraukia į
bendradarbiavimą globaliu mastu (nes neįsitraukdami jie mažina savo veiklos efektyvumą), o
mokymu užsiimantys universitetai (su kai kuriomis išimtimis) menkiau veikia globaliu mastu
(Marginson, Wende, 2006, 4). Šis globalizacijos poveikio aukštajame moksle aspektas reikšmina
tarptautinio bendradarbiavimo apimčių svarbą vertinant globalaus aukštojo mokslo sektoriaus
konkurencingumą.
Globalizacijos įtaka aukštojo mokslo sistemoms dažnai yra vertinama skirtingai: viena vertus,
ji skatina aukštojo mokslo homogenizaciją, individualumo praradimą, tačiau, remiantis kitu požiūriu,
globalizacijos skatinami procesai yra pritaikomi, lokalizuojami nacionaliniu lygmeniu, išlaikant
savitumą, heterogeniškumą (Vaira, 2004).
S. Marginsonas, globalizaciją suvokdamas kaip tarptautinio sąveikumo plėtrą, gilinimą ir
spartinimą, teigia, kad globalūs pokyčiai aktyviai reiškiasi dėl technologinių, kultūrinių veiksnių,
užtikrinančių pasaulio finansinių rinkų sinchronizaciją, skatinančių anglų kalbos plitimą, gausinančių
tiek vidinius, tiek tarpvalstybinius žmonių, idėjų, kapitalų srautus (Marginson, 2004b). Mokslininkas
pastebi, kad atvira informacinė aplinka, išplėtoti tinkliniai santykiai, stiprinantys šiuos tarptautinius
srautus, nerodo esant tarptautinę švietimo sistemą; globalaus aukštojo mokslo konteksto poveikis
aukštajam mokslui yra tas, kad šis kontekstas lemia aukštojo mokslo sistemos formavimąsi iš karto
trijuose kontekstuose: globaliame, nacionaliniame ir vietiniame (Marginson, 2004b). Vietinis
kontekstas svarbus universitetų tarpusavio sąveikai, mokslo žiniomis grįstų klasterių veiklai. S.
Marginsonas teigia, kad vietinis kontekstas lemia naują daugelio universitetų korporatyvinę
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autonomiją nuo neliberalių valstybės institucijų (Marginson, 2004b). Nacionalinio konteksto svarba
siejama su nacionaliniais ištekliais, nacionaliniais poreikiais. S. Marginsonas ir G. Rhoadesas šiems
susipynusiems aukštojo mokslo kontekstams ir jų elementų poveikiui aukštojo mokslo sektoriui
nusakyti pavartojo glonacal savoką (angl. glonacal = global + national + local) (Marginson,
Rhoades, 2002). Ši prieiga leidžia įžvelgti aukštojo mokslo globalaus konkurencingumo savitumų:
galimybių ir sąlygų konkuruoti aukštosioms mokykloms globaliu mastu didinimas ir jų konkuravimo
potencialas nacionaliniu bei vietiniu mastu; globalaus aukštųjų mokyklų konkurencingumo didinimas
gali būti užtikrinamas nacionaliniais ištekliais, globaliam konkurencingumui įtakos gali turėti ir
aukštosios

mokyklos

veikla

vietiniu

lygmeniu.

Vietinio

konteksto

svarba

globaliam

konkurencingumui aiškintina taikant Rugmano ir D‘Cruzo penkių verslo partnerių, arba lyderio,
modelį, tačiau ši prieiga nereiška, kad aukštoji mokykla, konkurencinius pranašumus įgyjanti vietiniu
lygmeniu, neveikia kitais lygmenimis (toks jos veikimas yra būtinas). Aukštojo mokslo sistemos
paveikumas globaliam, nacionaliniam ar vietiniam kontekstui nurodo ir galimus konkurencinio
pranašumo didinimo iniciatyvų šaltinius – iniciatyvų didinti konkurencingumą gali kilti tiek iš
aukštosios mokyklos, tiek iš valstybės, tiek iš kelių valstybių, todėl nacionaliniu, vietiniu lygmeniu
vykstantys pokyčiai aukštojo mokslo sistemoje gali turėti poveikį globaliam konkurencingumui (9
pav.).
S. Marginsonas ir M. van der Wende teigia, kad prieš kelis dešimtmečius dauguma
konkurencingumo didinimo strategijų buvo nukreiptos į aukštojo mokslo sistemų vidų, dabar visi
veiksmai (net ir valstybės viduje) yra nukreipti gerinti pozicijas globalioje rinkoje (Marginson, van
der Wende, 2007).
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NACIONALINĖ IR VIETINĖ

9 pav. Keturios valstybių ir aukštųjų mokyklų strategijų zonos
(Marginson, van der Wende, 2007, 17)
Tokiu būdu glonacal aukštojo mokslo kontekstų prieiga paaiškina ir pagrindžia skirtingo
lygmens aukštojo mokslo sistemos pokyčių svarbą globaliam aukštojo mokslo sektoriaus
konkurencingumui. Pavyzdžiui, tai leidžia rinkos santykių įvestį į aukštojo mokslo sistemą (kaip
vyriausybės atliekamą sistemos organizavimo veiksmą), apskritai suvokiamą kaip nacionalinio ar
vietinio lygmens pokytį, laikyti globalaus konkuravimo prielaidos (o ilgainiui – ir sąlygos)
sudarymu. Ši prieiga paaiškina ir atskirų aukštųjų mokyklų (kaip pokyčio agentų) veiklos svarbą
aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumui vertinti.
Analizuojant globalizacijos, tarptautinio konteksto poveikį aukštajam mokslui matyti, kad
mokslininkai pripažįsta, jog šiandien tarptautinis kontekstas turi didelį poveikį nacionalinėms
švietimo reformoms. Anot P. Zgagos, nors aukštajame moksle gali būti išskiriamas nacionalinio ar
tarptautinio konteksto prioritetas, tačiau aukštojo išsilavinimo idėjos universalumas lemia tam tikrą
nacionalinio ir tarptautinio konteksto pusiausvyros poreikį (Zgaga, 2007). Mokslininkas taip pat
pastebi, kad nors atsakomybė už aukštojo mokslo sektorių išlieka nacionalinės valstybės
kompetencija, yra nemažai aukštojo mokslo problemų, išeinančių už nacionalinės aukštojo mokslo
sistemos ribų (pvz., laipsnių pripažinimo sistemos, aukštojo mokslo trukmė ir pan.), o tai lemia ir
tarptautinės atsakomybės radimąsi (Zgaga, 2007). Šie aspektai formuoja ir tarptautinio bei globalaus
konkurencingumo ypatumus. Tačiau svarbu pastebėti ir tai, kad šiuo metu nėra viršnacionalinės
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aukštojo mokslo studijų srities institucijos, tarptautinė atsakomybė už aukštojo mokslo sistemą
plėtojama sutartiniais, bendradarbiavimo pagrindais. P. Zgaga teigia, kad Europos aukštojo mokslo
erdvė laikytina nauju europiniu aukštojo mokslo prekės ženklu, simbolizuojančiu svarbius politinius
klausimus, apsvarstytus tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu (Zgaga, 2003). Tai leidžia daryti
išvadą, kad aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumui poveikį turi ir bendradarbiaujančių
valstybių siekis sutelktomis pastangomis padidinti aukštojo mokslo konkurencingumą. Tokio
susitelkimo pastangas rodo atitinkamos ekonominio regioninio bendradarbiavimo sąjungos (APEC
(Azijos ir Ramiojo vandenyno valstybių ekonominė sąjunga), NAFTA (Šiaurės Amerikos laisvosios
prekybos sąjunga), ES (Europos Sąjunga), ACEAH (Pietų ir Vakarų Azijos valstybių asociacija),
UMAP (Azijos ir Ramiojo vandenyno universitetų judumo sąjunga) (Yang, 2002). Tokio
bendradarbiavimo pavyzdys yra ir Bolonijos procesas, Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME)
kūrimas.
Apibendrinimas
 Vienas iš svarbiausių aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumą veikiančių veiksnių yra
globalizacija. Globalizacija sąlygoja globalų aukštojo mokslo konkuravimo lygmenį. Tačiau
dėl aukštojo mokslo ypatumų, lemiamų aukštojo mokslo misijos, globali nacionalinio aukštojo
mokslo sektoriaus konkurencija patiria vietinio bei regioninio konteksto poveikį. Tai reiškia,
kad aukštųjų mokyklų konkuravimas globaliu lygmeniu užtikrinamas ir jų išskirtiniu veikimu
vietiniu, regioniniu mastu, formuojančiu savitą aukštosios mokyklos profilį bei vietinių,
regioninių

išteklių

konsolidavimu.

Todėl

nacionalinės

aukštojo

mokslo

sistemos

konkurencingumas turėtų būti vertinamas tiek vietiniu, tiek regioniniu, tiek globaliu mastu.
 Vertinant aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą globaliu mastu, išskirtinę reikšmę
įgauna aukštojo mokslo tarptautiškumas, jo svarba siejama tiek su aukštųjų mokyklų
absolventų pasirengimu konkuruoti tarptautinėje darbo rinkoje, tiek su aukštųjų mokyklų
mokslinių tyrimų rezultatų tarptautiniu pritaikomumu. Todėl globalioje konkurencijoje
tradicinės aukštojo mokslo misijos (studijos ir moksliniai tyrimai) reikšmina tarptautinę
aukštojo mokslo funkcionavimo dimensiją, o naujoji – trečioji aukštojo mokslo misija (atlieptis
visuomenės poreikiams) – pirmiausia siejama su vietiniu, regioniniu kontekstu (nors yra
galimas ir aukštosios mokyklos veikimas, realizuojant trečiąją misiją ir tarptautiniame
kontekste).
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 Analizuojant aukštojo mokslo sektorių konkuravimo sąlygas, konkuravimą tarptautiniu mastu,
svarbu atsižvelgti į konkuruojančių aukštojo mokslo sistemų ypatumus, įvertinti ne tik
tarptautines, globalias, bet ir nacionalines aukštojo mokslo perspektyvas, nacionalinei aukštojo
mokslo sistemai keliamus tikslus.
 Analizuojant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą, tikslinga daugiau
dėmesio skirti ne tik aukštųjų mokyklų veiklų (studijų, mokslinių tyrimų) tarptautiškumui
didinti, bet ir tarptautiškumo elementų analizei.
 Nors globalioje konkurencijoje svarbus konkurencinio pranašumo informacinis veiksnys yra
pasauliniai aukštųjų mokyklų reitingai, mokslininkai pripažįsta šių reitingų ribotumą.
 Analizuojant Lietuvos nacionalinio aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumą, būtina
atsižvelgti į sutelktas Europos Sąjungos valstybių, kuriančių EAME, pastangas didinti globalų
EAME konkurencingumą, svarbiausias veiksmų, didinančių EAME konkurencingumą, kryptis.

1.4. Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo poveikis nacionalinių aukštojo
mokslo sistemų plėtotei: aukštojo mokslo sistemų konkurencingumo didinimas
Europos Sąjungos valstybės, atsižvelgdamos į Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME)
kūrimo siekį, Bolonijos proceso tikslus, taikydamos atvirojo koordinavimo metodą, nacionalines
aukštojo mokslo politikas orientavo į naujus strateginius tikslus, taip buvo skatinama nacionalinių
aukštojo mokslo sistemų kaita. Analizuojant EAME kūrimo ypatumus EAME konkurencingumo
didinimo kontekste, atkreipiamas dėmesys į valstybių aukštojo mokslo sistemų harmonizavimo
(derinimo) tendencijos savitumus: harmonizuojant aukštojo mokslo sistemas siekiama išlaikyti
aukštojo mokslo įvairovę.
J. L. Demeulemeesteris pastebi, kad nacionalinių aukštojo mokslo sistemų kaitai būdingi tam
tikri bendri požymiai, pirmiausia – orientacija į utilitarizmą, kitos bendros tendencijos yra valstybės
finansavimo sumažinimas, finansavimo mechanizmų derinimas su numanoma konkurencija tarp
aukštųjų mokyklų, sisteminis aukštųjų mokyklų vertinimas, strateginių tikslų numatymas, naujosios
viešosios vadybos įvedimas, tarptautiškumo didinimas, dėstytojų ir studentų judumo skatinimas,
studijų finansavimo studentų ir valstybės ištekliais proporcijų nustatymas (Demeulemeester, 2011).
M. Kwiekas teigia, kad Europos Sąjungos valstybių aukštojo mokslo sistemos ilgainiui patirs
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nemažų pokyčių, kuriuos lems Bolonijos procesas, orientuojamas į Europos Sąjungos
konkurencingumo didinimą (Kwiek, 2006).
Būtina pastebėti, kad Europos Sąjungos konkurencingumo didinimas Bolonijos procese yra
siejamas su EAME konkurencingumo didinimu. Bolonijos deklaracijoje nurodoma „atkreipti
išskirtinį dėmesį į tikslą didinti tarptautinį Europos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą“
(Bolonijos deklaracija, 2009), taip pat svarbu didinti Europos aukštojo mokslo sistemos
patrauklumą, padaryti šią sistemą žinomą pasaulyje. Siekis užtikrinti Europos aukštojo mokslo
konkurencingumą įgyvendinamas siekiant Bolonijos proceso tikslų, harmonizuojant aukštojo mokslo
sistemas. Pagrindiniai Bolonijos proceso tikslai:
 bendros aukštojo mokslo erdvės kūrimas;
 aukšto lygio išsilavinimo užtikrinimas tiek Europos piliečiams, tiek užsienio studentams;
 Europos švietimo sistemos konkurencingumo ir patrauklumo skatinimas;
 aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas Europos darbo rinkai;
 dėstytojų ir studentų judumo skatinimas;
 aukštojo mokslo sistemos skaidrumo ir lankstumo didinimas (Bolonijos procesas, 2013).
Bolonijos procese akcentuojama, jog šie tikslai turi būti įgyvendinami „visapusiškai gerbiant
kultūrų, kalbų, nacionalinių švietimo sistemų įvairovę ir universitetų autonomiją“ (van der Wende,
2000, 306). Įgyvendinant Bolonijos proceso tikslus, EAME ryškėja tendencijos: aukštojo mokslo
sistemų konvergencija dėl aukštojo mokslo sistemų harmonizacijos, aukštojo mokslo sistemų
diversifikacija dėl įvairovės išsaugojimo poreikio, šios tendencijos greičiausiai buvo išprovokuotos
siekiant padidinti globalų konkurencingumą (van der Wende, 2008).
Vienas pirmųjų Bolonijos proceso tikslų buvo vienodinti laipsnių sistemas (kai kuriose
Europos valstybėse buvo rasta daugiau nei šimtas skirtingų akademinių kvalifikacijų), jų gavimo
kriterijus, kad būtų galima lengviau juos lyginti, įskaityti ir taip užtikrinti žmonių judumo (studijuoti,
dėstyti, įsidarbinti) galimybes, pritraukti užsienio studentų į Europą (van der Wende, 2000; van der
Wende, Westerheijden, 2001). Kitam dešimtmečiui, iki 2020 m., numatyta, jog būtent aukštasis
mokslas turi tapti „esminiu indėliu“ (Svarbiausi Bolonijos proceso

dokumentai: Liuveno–

Budapešto / Vienos laikotarpis, 2009–2010 m., 2010) kuriant kūrybingą ir inovatyvią Europos
visuomenę, skatinti mokymąsi visą gyvenimą; aukštasis mokslas, pasitelkus šiuolaikines
informacines ir komunikacines technologijas, naujus mokymosi būdus, turi būti orientuotas į
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besimokantįjį, jo judumą, ugdyti besikeičiančiai darbo rinkai reikiamus gebėjimus ir skatinti būti
aktyviais piliečiais; turi būti skatinamos valstybių investicijos į aukštąjį mokslą, aukštųjų mokyklų
atliekamus mokslinius tyrimus; siekiama kurti EAME, kurioje aukštosios mokyklos atitinka
visuomenės poreikius, užtikrinti visus reikalingus išteklius aukštųjų mokyklų veiklai atlikti ir
daugelis kitų tikslų (Svarbiausi Bolonijos proceso dokumentai: Liuveno–Budapešto / Vienos
laikotarpis, 2009–2010 m., 2010). Siekiama, kad Europos aukštojo mokslo sistema būtų konkurentė
kitų regionų aukštojo mokslo sistemoms, atitiktų visuomenės poreikius, užtikrintų kokybišką darbo
jėgą Europos valstybėms. S. Reichert ir C. Tauch teigia, kad Bolonijos strategija aukštojo mokslo
konkurencingumą sieja su sutelktomis Bolonijos proceso valstybių pastangomis, glaudžiu
bendradarbiavimu, siekiant koncentruoti pranašumus, steigti kompetencijos centrus (Reichert, Tauch,
2006).
R. Toliou, analizuodama Europos Sąjungos dokumentus, skirtus Lisabonos strategijai
įgyvendinti, atkreipia dėmesį, kad juose tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai įžvelgiamas mokslo ir tyrimų
komercinimas: ,,<...> numatoma aukštojo mokslo plėtotė neliberalaus modelio tradicijoje, veikimas
kapitalistinės konkurencijos ir laisvosios rinkos sąlygomis <...>, universitetai virsta konkurencingomis
įmonėmis, parduodančiomis švietimo paslaugas ir mokslinių tyrimų produktus“ (Toiou, 2005, 51);
„aukštojo mokslo sistema plėtojama vadovaujantis ekonomikos ir rinkos kriterijais, viską vertinant
kaip prekes, universiteto koncepciją apibrėžiant komercializuota utilitarizmo idėja“ (Toiou, 2005,
53). S. Garben pabrėžia, kad Bolonijos procesui yra būdingas ekonomiškumo reikšminimas aukštojo
mokslo politikoje, anglosaksiškojo aukštojo mokslo modelio įvestis (ne tik šio modelio struktūrų, bet
ir ideologijos perėmimas) Europoje (Garben, 2012, 21). R. Keeling pastebi, kad Europos Komisija
aukštąjį mokslą traktuoja kaip ,,gamybinę veiklą“ (angl. productive activity): ,,gamyba“ reikšminama
mokslinių tyrimų kontekste – mokslininkai skatinami kurti naujoves, naujas technologijas,
intelektinę nuosavybę, mokslinių tyrimų rezultatai turi turėti visuomeninę naudą; reikšminant
aukštojo išsilavinimo teikiamą asmeninę žmonių ir visuomenės gaunamą naudą, pabrėžiama
galimybių universitetų absolventams sėkmingai įsidarbinti reikšmė, tuo nurodant universitetų
gebėjimų tenkinti darbo rinkos ir pramonės poreikius svarbą; todėl, anot mokslininkės, aukštasis
mokslas laikomas preke, o mokslininkas / dėstytojas – gamintoju (Keeling, 2006). Tai rodo, kad
europinis aukštojo mokslo konkurencingumo siekis yra grindžiamas rinkos santykių įvestimi į
EAME. Šį teiginį patvirtina ir nesėkmingi bandymai aukštąjį mokslą traktuoti kaip paslaugą, kuria
galima prekiauti (angl. tradeable service), o ne kaip viešąją paslaugą, pvz., Europos Sąjungai
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pateikta vadinamoji Bolkensteino direktyva (pagal ją pateikusio Europos Sąjungos vidaus rinkos
komisaro pavardę) (Robertson, Bonal, Dale, 2002).
Bolonijos proceso dokumentuose (EAME kuriančių Europos valstybių ministrų, atsakingų už
aukštąjį mokslą, susitikimų dokumentus (komunikatus), Europos Komisijos dokumentus) EAME
konkurencingumas, jo vertinimas neapibrėžiamas, nekeliama konkrečių kiekybiniais rodikliais
apibūdinamų EAME konkurencingumo didinimo tikslų. EAME konkrecingumo sampratos turinys
atskleidžiamas moksliniuose darbuose, kuriuose tiriamas Bolonijos procesas. A. V. Planellsas,
išanalizavęs Europos Komisijos dokumentus, pastebi, kad Europos Komisija konkurencingumo
principui suteikia naują reikšmę: greta tarptautinio Europos universitetų konkurencingumo
reikšminama ir aukštojo mokslo aplinkos, skatinančios tarptautinį Europos konkurencingumą, svarba
(Planells, 2011). Ši mokslininko išskiriama EAME konkurencingumo sampratos traktuotė atskleidžia
rinkos santykių įvesties ir klasikinių Europos aukštojo mokslo funkcijų suvokties derinį; tokia
EAME konkurencingumo samprata grindžiama šiuolaikiška konkurencingmo traktuote, aukštojo
mokslo socialinės paskirties ir svarbos (visuomeninės paskirties arba vadinamosios universitetų
trečiosios misijos svarbos) įvertinimu. EAME kontekste konkurencingumas yra suvokiamas
neabsoliutinant tarptautinio arba globalaus konteksto, konkuravimas siejamas ir su vietos, regionų
poreikių tenkinimu, ,,kartu sudarant sąlygas pasaulyje konkurencingiems moksliniams tyrimams ir
mokymams“ (Regionų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „Europos intelektinių gebėjimų
sutelkimas: sudaryti universitetams sąlygas visapusiškai prisidėti prie Lisabonos strategijos
įgyvendinimo“, 2006/C 81/05, p. 17).
M. C. van der Wende, pasitelkdama istorinę Bolonijos proceso ištakų prieigą, atkreipia dėmesį
į EAME konkurencingumo ir aukštųjų mokyklų reitingavimo sąsajas. Mokslininkė teigia, kad
Bolonijos procese siekiama valstybių, kuriančių EAME, aukštojo mokslo sistemų konvergencijos,
numatoma padidinti vidinį judumą, pagerinti absolventų įsidarbinamumo galimybes ir užtikrinti
tarptautinį, globalų konkurencingumą (van der Wende, 2008). Tačiau, anot M. C. van der Wende,
Bolonijos procesas skatina ir aukštojo mokslo sistemų įvairovę – tai ypač ryšku Vokietijoje ir
Prancūzijoje, šiose valstybėse aukštųjų mokyklų įvairovė didėja; kitose valstybėse, siekiančiose
aktyviau dalyvauti aukštojo mokslo sektoriuje (pvz., Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje, Suomijoje,
Nyderlanduose) yra analogiškos tendencijos (van der Wende, 2008). Būtina pastebėti, kad Europos
Sąjungos strateginio planavimo politiniuose dokumentuose taip pat išlaikomas aukštųjų mokyklų
įvairovės siekis, aukštųjų mokyklų įvairovę laikant ne tik aukštojo mokslo prieinamumo didinimo,
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bet ir EAME konkurencingumo sąlyga (Regionų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato
„Europos intelektinių gebėjimų sutelkimas: sudaryti universitetams sąlygas visapusiškai prisidėti
prie Lisabonos strategijos įgyvendinimo“, 2006/C 81/05). M. C. van der Wende vertikalią aukštųjų
mokyklų diferenciaciją sieja ir su pasauliniu aukštųjų mokyklų reitingavimu, įtakingiausiu pasaulio
reitingu laikydama 2003 m. Šanchajaus Dziao Tongo iniversiteto pasiūlytą reitingą ir 2004 m. The
Times Higher paskelbtą reitingą, nes šie reitingai patvirtino pripažintą vertinimą, kad geriausi yra
žinomiausi JAV ir Jungtinės Karalystės universitetai (van der Wende, 2008). Mokslininkė teigia, kad
globalus reitingavimas (ypač mokslinių tyrimų reitingavimas) yra būdingas globalios konkurencijos
tarp valstybių ir tarp atskirų aukštojo mokslo sektoriaus subjektų erai, nes nacionalinės aukštojo
mokso sistemos vis labiau vertinamos pagal tai, kaip jos atstovaujamos šiuose reitinguose – šis
atstovavimas rodo, kaip nacionalinės aukštojo mokslo politikos formuotojai vertina globalią aukštojo
mokslo aplinką (van der Wende, 2008). M. C. van der Wende ir S. Marginsonas pastebi, kad
globalus rangavimas stimuliuoja globalią konkurenciją (van der Wende, Marginson, 2007). Šie
mokslininkai pastebi, kad globalūs reitingai leidžia išskirti „pasaulinės superlygos“ (angl. World
Super-League) universitetus, šie reitingai turi neabejotiną poveikį mokslo tiriamosioms aukštųjų
mokyklų strategijoms, šių aukštųjų mokyklai stratifikacijai, išteklių koncentracijai, o tai stiprina
globalių reitingavimo sistemų pozicijas. Ši prieiga leidžia reitingavimo sistemas laikyti
konkurencinio pranašumo didinimo priemone (van der Wende, Marginson, 2007). Antra vertus,
pripažįstamas reitingavimo sistemų ribotumas – reitingavimas yra grindžiamas aukštosios mokyklos
reputacija,

kuri

patvirtinama

standartizuotu

statistinių

duomenų

rinkiniu,

pateikiamu

palyginamosiose lentelėse, neįvertinus skirtingų aukštųjų mokyklų tikslų (misijų) ir tam tikros
diferenciacijos, atspindinčios jų vertybinę orientaciją, pripažįstama, kad objektyvus aukštųjų
mokyklų reitingavimas yra negalimas (Brown, 2006; Marginson, 2006; Salmi, Saroyan, 2006). M. C.
van der Wende atkreipia dėmesį, kad Europos aukštasis mokslas globaliose reitingavimo sistemose
yra menkai reprezentuojamas, palyginti su JAV ir Azijos šalimis; tai rodo, kad Europa neišnaudoja
vadinamojo žinių trikampio (angl. knowledge triangle) potencialo, kad protų nutekėjimas iš Europos
tęsiasi; situacijos sudėtingumą rodo ir tai, kad Nobelio premijos laureatų iš Europos XX a. sumažėjo,
kad Europos investicijos į mokslinius tyrimus ir aukštąjį mokslą yra mažesnės nei JAV ir Japonijoje,
Europoje aukštajame moksle yra užimta mažiau darbo jėgos nei minėtose valstybėse, Europos
universitetai mažiau patentuoja, menkiau pritraukia verslo finansavimą (van der Wende, 2008). M.
C. van der Wende teigia, kad tokia situacija paskatino tiek Europos, tiek nacionalinių valstybių
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lygmeniu politinio dėmesio aukštajam mokslui kaitą – siekį padidinti aukštojo mokslo finansavimą,
aukštojo mokslo absolventų (ypač tiksliųjų mokslų) skaičiaus didinimą, tikslinį atitinkamų mokslinių
tyrimų programų finansavimą; nacionaliniu lygmeniu, didinant konkurencingumą, dėmesys yra
skiriamas išteklių koncentravimui, papildomų investicijų užtikrinimui (van der Wende, 2008).
Tokios nacionalinės politikos pavyzdys yra Vokietija: šioje valstybėje siekiant skatinti nacionalinę
konkurenciją, identifikuoti geriausi mokslinio tyrimo universitetai, kuriems suteikiamas papildomas
finansavimas, šios aukštosios mokyklos taptų elitinės ir konkuruotų globalioje rinkoje; Danijoje,
Nyderlanduose didesnio konkurencingumo globalioje rinkoje siekiama skatinant aukštųjų mokyklų
jungimąsi, konkurencingumui didinti globaliu mastu kuriamos ir tarpvalstybinės aukštųjų mokyklų
sąjungos (pvz., Europos mokslo tiriamųjų universitetų lyga, angl. the League of European Research
Universities, LERU). Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad EAME konkurencingumo didinimas
siejamas tiek su nacionalinių aukštojo mokslo sistemų kooperacija, tiek su nacionalinių aukštojo
mokslo sistemų užtikrinama aukštųjų mokyklų įvairove, o tai rodo savitą požiūrį į aukštojo mokslo
konkurencingumą, kuriame reikšminami regioniniai, nacionaliniai aukštajam mokslui keliami tikslai.
Svarbiausi EAME tobulinimo per ateinantį dešimtmetį tikslai: ,,1. prieinamumas visoms
socialinėms grupėms; 2. mokymosi visą gyvenimą dimensija turėtų tapti visų aukštojo mokslo
sistemų norma; 3. absolventų įsidarbinamumas; 4. orientavimas į studentą, kartu pabrėžiant aukštojo
mokslo mokomąją misiją; 5. ugdymo, tyrimų ir naujovių vienovė; 6. globalinis atvirumas; 7.
studentų ir dėstytojų mobilumas; 8. duomenų surinkimas stebėsenos, palyginimo ir planavimo
tikslais; 9. įvairialypių skaidrumo priemonių įdiegimas; 10. finansavimo šaltinių įvairovė“ (Bolonijos
procesas 2020 – Europos aukštojo mokslo erdvė naujame dešimtmetyje, 2009). Vienas iš prioritetinių
EAME plėtotės tikslų – globalinis atvirumas, parodantis globalaus EAME konkuravimo siekį.
Globalaus konkuravimo siekį patvirtina ir įvairialypių skaidrumo priemonių įdiegimo reikšminimas,
nes įvairialypėmis skaidrumo priemonėmis siekiama atskleisti Europos aukštųjų mokyklų
konkurencinius pranašumus. Pavyzdžiui, tokia priemone laikoma ,,<...> europinė aukštųjų mokyklų
klasifikavimo ir reitingavimo sistema, kuri geriau atspindėtų aukštųjų mokyklų misijų įvairovę,
nesiribodama vien selektyviais aukščiausio lygio mokslinių pasiekimų kriterijais. Ši europinė
klasifikacija turėtų būtų daugialypė ir daugiafunkcė – tapti ne tiek lenktyniavimo, kiek įvairių
suinteresuotų grupių informavimo šaltiniu. Ši nauja priemonė turi būti ne tik daugialypis, bet ir
globalus (apimti ne vien EAME institucijas) bei nepriklausomas“ (ten pat). EAME globalaus
konkuravimo galimybių didinimas siejamas su unikalių Europos aukštųjų mokyklų profilių
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išvystymu, siekiu, kad šios aukštosios mokyklos ,,koncentruotų pastangas į tas sritis, kuriose turi
aukščiausius pasiekimus <…> aukštojo mokslo misijos bei strategijos, ir valstybinės finansavimo
schemos turi būti orientuotos į profiliuotus aukščiausio lygio pasiekimus (angl. excellence-based and
mission-oriented funding). Tai ypač aktualu šalims bei mokykloms, kurios neturi išteklių, kad
pasiektų aukščiausią lygį visose mokslo ir studijų srityse“ (ten pat).
Europinė aukštųjų mokyklų klasifikavimo sistema U-Map buvo sukurta 2010 m., ši sistema
skirta aukštosioms mokykloms įsivertinti (pagal misiją, studijas, mokslinius tyrimus, inovacijas,
dalyvavimą vystant regioną, tarptautiškumą), naudojant interneto įrankius (plačiau žr. http://www.umap.eu; van Vught, Ziegele, 2011). Sistemoje U-Multirank, sukurtoje 2011 m., taip pat
atsižvelgiama į aukštųjų mokyklų misiją (studijas, mokslinius tyrimus, inovacijas, dalyvavimą
vystant regioną ir tarptautiškumą). U-Multirank yra glaudžiai susijusi su U-Map, B. Jongbloedas ir F.
Kaiseris teigia, kad sistema U-Multirank sistemos U-Map kartografijai suteikia papildomą aspektą,
leidžia įvertinti aukštąją mokyklą kontekste (Jongbloed, Kaiser, 2011). Būtina pastebėti, kad sistema
U-Multirank nelaikoma geriausiųjų universitetų išskyrimo priemone, ši sistema atlieka tikslinio
vartotojų informavimo funkcijas. Pirmasis U-Multirank leidimas turėtų pasirodyti 2014 m.,
planuojama, kad čia bus pateikta informacijos apie 500 aukštųjų mokyklų iš viso pasaulio (plačiau
apie sistemą žr. http://www.u-multirank.eu; van Vught, Ziegele, 2011).
Apibendrinimas
 Nacionalinių aukštojo mokslo sistemų globalaus konkurencingumo didinimo EAME siekis
siejamas su dvejopu poveikiu:
o

pirma, vyksta ryškus EAME plėtojimas remiantis neoliberalaus modelio tradicija, o tai
reiškia rinkos santykių įvesties kryptį į nacionalines valstybių, kuriančių EAME, aukštojo
mokslo sistemas;

o

antra, europiniuose EAME kūrimo dokumentuose reikšminamas EAME globalaus
konkurencingumo didinimo siekis, bet šiuose dokumentuose neartikuliuojama EAME
konkurencingumo

sampratos,

nekeliama

kiekybiniais

rodikliais

išmatuojamų

konkurencingumo didinimo tikslų.
Tai reiškia, kad EAME sutariama rinkos santykių įvestis į nacionalines aukštojo mokslo
sistemas gali turėti įvairias raiškas, nelydimas konkretizuotų bendrų EAME konkurencinių
tikslų.
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 Tai, kad EAME konkurencingumo didinimas yra grindžiamas globalaus atvirumo siekiu, rodo
bendradarbiaujančių nacionalinių aukštojo mokslo sistemų globalaus konkuravimo kryptį,
bendradarbiavimo ir konkuravimo EAME lygmeniu balanso siekį. EAME kontekste
konkurencingumas yra suvokiamas neabsoliutinant tarptautinio arba globalaus konteksto,
konkuravimas siejamas ir su vietos bei regionų poreikių tenkinimu, aukštųjų mokyklų
bendradarbiavimu.
 Europos Sąjungos strategininio planavimo politiniuose dokumentuose artikuliuojamas aukštųjų
mokyklų įvairovės siekis, aukštųjų mokyklų įvairovė laikoma EAME konkurencingumo
sąlyga. Todėl, analizuojant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą, svarbu
įvertinti sistemos užtikrinamą aukštųjų mokyklų įvairovę, aukštojo mokslo sistemos gebėjimą
sukurti ir palaikyti aukštųjų mokyklų, studijų programų įvairovę.
 Mokslininkų manymu, globalios konkurencijos vertinimo priemonė yra globalūs reitingai,
parodantys nacionalinių sistemų vertinimą: nacionalinės aukštojo mokslo sistemos vis labiau
vertinamos pagal tai, kaip jos atstovaujamos šiuose reitinguose. Tačiau būtina atkreipti dėmesį
ir į tai, Europos aukštasis mokslas globaliose reitingavimo sistemose yra menkai
reprezentuojamas. Todėl, analizuojant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos globalaus
konkuravimo lygmenį, globalaus reitingavimo sistemų informacija neturėtų būti absoliutinama.

1.4.1. Aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo veiksniai
A. Kemnitzas atkreipia dėmesį, kad mokslinėje literatūroje skiriama mažai dėmesio
konkurencijos tyrimui aukštojo mokslo sektoriuje (Kemnitz, 2004). Moksliniuose tyrimuose,
analizuojančiuose aukštojo mokslo konkurencingumo reiškinius, dėmesys skiriamas įvairiems
aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo aspektams – švietimo paslaugų rinkos problemoms
(Adelman, 2000; Marchese, 2000 ir kt.), demografinių veiksnių poveikiui aukštajam mokslui
(Altbach ir kt., 2009; Swail, 2001; Keller, 2001 ir kt.), aukštojo mokslo kainai (Geiger, 2004;
Hughes, 2011; Ehrenberg, 2000), aukštojo mokslo finansavimo pokyčiams (Del Rey, Racionero,
2010; Curs, Singell, 2010; Johnstone, 2004 ir kt.), tačiau aukštojo mokslo konkurencingumo
samprata nėra vienareikšmiškai apibrėžiama, nedetalizuojamas aukštojo mokslo sektoriaus ar
aukštosios mokyklos konkurencingumo vertinimas, konkurencinį pranašumą formuojantys veiksniai.
Galima manyti, kad taip yra todėl, jog aukštojo mokslo (aukštojo mokslo sektoriaus)
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konkurencingumas kaip mokslinio tyrimo objektas yra labai sudėtingas, apimantis daug elementų ir
jų tarpusavio sąveikų, priklausantis nuo nacionalinių aukštojo mokslo sistemų ypatumų, paveikus
globalizacijai bei kitiems veiksniams.
Svarbu pažymėti, kad aukštojo mokslo ypatumai komplikuoja įmonėms taikytinų ekonominių
teorijų panaudojimą aukštojo mokslo sistemos funkcionavimui (taip pat ir konkurencingumui) tirti,
aiškinti (Masten, 1995; Winston, 1999). Analizuojant mokslininkų darbus, skirtus aukštojo mokslo
konkurencingumui tirti, atkreipiamas dėmesys, kad kai kuriuose darbuose aukštojo mokslo
sektoriaus konkurencingumui vertinti pritaikoma viešojo sektoriaus organizacijų konkurencingumo
tyrimo prieiga (pvz., Matthews, Shulman, 2005), nors darbuose, pasitelkiančiuose viešojo sektoriaus
vadybos patirtis, analogiška prieiga yra suvokiama kaip viešojo sektoriaus vadybos efektyvumo
vertinimas (grindžiamas CIPO metodologija).
Būtina pastebėti ir tai, kad moksliniuose darbuose yra nuomonių, jog neegzistuoja jokia
aukštojo mokslo rinka, susijusi geografiškai, funkcionaliai ar socialiniais santykiais (Avery ir kt.,
2005; Hoxby, 2001; Teixeira ir kt., 2004), galima kalbėti tik apie įvairias su aukštojo mokslo
sektoriumi susijusias mažąsias rinkas (vartotojų, aukštųjų mokyklų, akademinių darbuotojų darbo
rinką ir kt.). Mažųjų rinkų gausa ir lemia tai, jog aukštojo mokslo sistemai būdingas aukštas
savitvarkos lygis bei prisitaikymas prie konkurencijos įvairiose rinkose. Anot J. J. Brunnerio, tokios
sąlygos suformuoja sistemas, kurios yra konkurencinių mainų ir konkurencinių strategijų, naudojamų
atskirose rinkose, rezultatas (Brunner, 2007).
R. Želvys teigia, kad aukštojo mokslo sektoriuje galimi keli pagrindiniai konkurencijos
modeliai:
 laisvosios konkurencijos modelis („kuris praktiškai niekada nebuvo įgyvendintas aukštojo
mokslo sistemoje“) (Želvys, 2007, 7),
 monopolijos (konkurencijos nebuvimo) modelis (išskirtinė šio modelio savybė – ,,valstybės
monopolis aukštojo mokslo srityje“) (Želvys, 2007, 8),
 ribotos konkurencijos modelis (pasižymintis tuo, kad numato konkurencijos elementų ,,tam
tikruose aukštojo mokslo segmentuose ir arba tam tikrose studijų srityse“) (Želvys, 2007, 9).
Šio mokslininko išskiriami aukštojo mokslo sektoriaus modeliai siejami su rinkos santykių
įvestimi ir palaikymu aukštojo mokslo sektoriuje, šis ypatumas pirmiausia ir lemia konkurencinių
santykių radimąsi.
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Dauguma aukštojo mokslo konkurencingumui tirti skirtų mokslinių darbų analizuoja komercinį
aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumą. M. L. Millora teigia, kad komercinio aukštojo
sektoriaus sėkmę lemia keletas elementų: pelningumas, paklausa (kurią komercinė aukštoji mokykla
tenkina), šio sektoriaus paslaugų prieinamumas (Millora, 2010). Tačiau mokslininkai, analizuodami
aukštojo mokslo sektoriaus problemas, atkreipia dėmesį į finansinių šaltinių diversifikacijos poreikį
ir teigia, kad finansinių išteklių pritraukimas tampa ne tik komercinio, bet nekomercinio aukštojo
mokslo sektoriaus, susiduriančio su finansininėmis veiklos užtikrinimo problemomis, siekiu (pvz.,
Altbach, Knight, 2006). Tai leidžia įžvelgti konkurencinių santykių radimosi kvazirinkos aukštojo
mokslo sektoriaus kontekste prielaidų. Atsižvelgus į tai, kad rinkos santykių įvestis pirmiausia
pasireiškia aukštųjų mokyklų mokymo funkcijos srityje (nepakankant valstybės išteklių, studijos
finansuojamos iš namų ūkių ar suinteresuotų verslo organizacijų, įmonių lėšų), šios aukštųjų
mokyklų funkcijos ,,komercinimas“ (palyginti su kitos, mokslinių tyrimų, funkcijos komercinimu)
reikalauja santykinai mažesnių investicijų, mokslinėje literatūroje, analizuojant konkurenciją
aukštojo mokslo sektoriuje, daug dėmesio skiriama ,,konkuravimo dėl studentų“ (ypač – dėl studentų
iš kitų valstybių) aspektams. Pavyzdžiui, L. Armstrongas atkreipia dėmesį, kad atsiranda naujo tipo
tiek komercinių, tiek nekomercinių organizacijų, kurios skatina aukštojo mokslo sektoriaus
konkurencingumą, konkuruodamos dėl studentų; šių organizacijų konkurencinius pranašumus lemia
jų veiklos kokybė, akreditavimas, reputacija; paprastai komercinės aukštosios mokyklos JAV veiklą
koncentruoja į studijas, taiko į studentą orientuotą studijų prieigą, teikia išsilavinimą, atitinkantį
darbo rinkos poreikius (Armstrong, 2000). Tačiau būtina pastebėti, kad konkuravimo dėl studentų
problematika yra susijusi ir su nacionalinės aukštojo mokslo sistemos įpareigojimu užtikrinti
atitinkamą aukštojo mokslo kokybę (dažniausiai realizuojama atitinkamomis aukštųjų mokyklų
akreditavimo ar atskirų aukštosios mokyklos veiklos kokybės vertininimo procedūromis), taip
ištumiant rinkos (ar kvazirinkos) informacijos asimetrijos problemas.
P. G. Altbachas ir J. Knight teigia, kad aukštųjų mokyklų akreditacijos procesas tampa
tarptautiškesnis ir komerciškesnis (Altbach, Knight, 2006). Tai patvirtina ir auganti aukštųjų
mokyklų reitingų svarba. Aukštųjų mokyklų reitingai moksliniuose šaltiniuose yra laikomi svarbia
globalaus konkuravimo priemone: reitingai ne tik padeda siekiantiems aukštojo mokslo išsirinkti
aukštąją mokyklą, studijų programą, įvertinti tarptautinio aukštojo mokslo rinkos fenomeną, reitingų
funkcijos nacionaliniu lygmeniu siejamos su informacijos apie aukštojo mokslo rinkos vystymosi
kryptis pateikimu (Lukman, Krajnc, Glavic, 2010). Būtina pastebėti, kad šiuo metu yra įvairių
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tarptautinių reitingų: akademiniai reitingai, reitingai, kuriuose universitetai vertinami pagal jų
mokslo tiriamąją veiklą, universitetų matomumu internete grįsti reitingai ir kt. Nors moksliniuose
darbuose skiriama daugiau dėmesio aukštojo mokslo sektoriaus konkuravimui studijų srityje, tačiau
mokslinių tyrimų sritis, įvertinus jos potencialą pritraukti finansinių išteklių (tiek tiesiogiai, tiek
netiesiogiai, pvz., informacija apie mokslinius tyrimus, jų kokybę aukštųjų mokyklų reitinguose),
taip pat laikytina svarbia aukštojo mokslo sektoriaus konkuravimo kontekste. Siekiant pristatyti
aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo veiksnių įvairovę, aptariami skirtingų mokslinių
prieigų požiūriai.
L. Ramonienė ir M. Lanskoronskis, analizuodami kelių organizacijų (Pasaulio ekonomikos
forumo (angl. World Economic Forum), Vadybos plėtros instituto (angl. Institute for Management
Development) pateikiamus aukštojo mokslo konkurencingumo apibrėžimus ir juose minimus
aukštojo mokslo sistemos elementus, pastebėjo, kad visuose juose pabrėžiama aukštojo mokslo
sistemos kokybė (ypač jos atitiktis ekonominiams poreikiams) ir joje atliekamų mokslinių tyrimų
kokybė (Ramoniene, Lanskoronskis, 2011). Šie mokslininkai nustatė, kad analizuojant aukštojo
mokslo konkurencingumą, yra reikšminamos aukštojo mokslo sistemos ir kitų sektorių (vidurinio
išsilavinimo, darbo rinkos, tyrimų, verslo sektoriaus) sąsajos. L. Ramonienė ir M. Lanskoronskis
aukštojo mokslo sistemą laiko valstybės konkurencingumo didinimo veiksniu: vidurinis išsilavinimas
yra būtinas norint studijuoti aukštosiose mokyklose, todėl augant vidurinį išsilavinimą turinčių
žmonių skaičiui auga poreikis aukštajam mokslui, didėja darbo rinkos kokybė; moksliniai tyrimai ir
plėtra, kuriuos dažnai atlieka aukštosios mokyklos, didina šalies konkurencingumą, prie to nemažai
prisideda ir verslo sektorius, kuris bendradarbiauja su aukštojo mokslo sektoriumi atliekant tyrimus
(Ramoniene, Laskoronskis, 2011). L. Ramonienė ir M. Lanskoronskis svarbiu aukštojo mokslo
sistemos veiksniu laiko aukštojo mokslo sistemos kokybę, kurią apibūdina mokslinių tyrimų kokybė,
aukštojo išsilavinimo siekiančių ir jį įgyjančių asmenų skaičius, aukštojo mokslo ir verslo
bendradarbiavimas (Ramoniene, Laskoronskis, 2011). Mokslininkų įžvalga, kad aukštųjų mokyklų
gaminami „produktai“ turi reikšmę ne tik jų pačių veiklos vystymui, gerai reputacijai, tačiau ir
visuomenei, valstybės ekonomikai, nurodo aukštojo mokslo sektoriaus priskirtį viešosios
atsakomybės sričiai. Interpretuojant L. Ramonienės ir M. Lanskoronskio aukštojo mokslo
konkurencingumo sampratą, atkreipiamas dėmesys į aukštojo mokslo išorinės aplinkos savitumą,
lemiamą vadinamosios trečiosios aukštosios mokyklos misijos – visuomenės poreikių atliepties
aukštosios mokyklos veikloje – aukštosios mokyklos paslaugų ,,vartotojais“ tampa visa visuomenė,
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tiek verslo, tiek ne verslo infrastruktūra. Antra vertus, aukštojo mokslo ,,tiekėjai“ taip pat yra
aukštojo mokslo ,,vartotojai“, dar daugiau – jie yra svarbus aukštojo mokslo paslaugos teikimo
dalyvis, nuo jų irgi priklauso aukštojo mokslo paslaugų (švietimo paslaugų) kokybė. L. Ramonienės
ir M. Lanskoronskio darbo analizė atskleidė, kad aukštojo mokslo sistemos kokybė laikytina vienu
svarbiausių aukštojo mokslo sektoriaus veiksniu.
P. D. Eckelis, analizuodamas JAV aukštojo mokslo sektorių, atkreipia dėmesį, kad JAV
valstybės aukštojo mokslo politikos tikslais (strateginiais prioritetais) tradiciškai buvo įperkamumo,
prieinamumo, kokybės (angl. affordability, access and quality) triada, tačiau, atsižvelgiant į
ekonomines tendencijas, linkstama išskirti ir ketvirtąjį tikslą (strateginį prioritetą) – ekonominį
vystymąsi (angl. economic development) (Eckel, 2007). Mokslininkas pastebi, kad konkurencinga
rinka reikšmina strategijas, kurios numato pelno gavimą, maksimalizuoja prestižą, užtikrindamos
aukštojo mokslo sektoriaus (aukštosios mokyklos) patrauklumo didėjimą, mokslinių tyrimų
pajėgumus ir garantuodamos kokybę; ši tendencija siejama su studentų ir jų šeimų kaip potencialių
korporatyvinių partnerių tapimu patyrusiais vartotojais (Eckel, 2007). P. D. Eckelis pabrėžia, kad
konkuravimas aukštojo mokslo sektoriuje yra daugiakryptis (angl. multi-dimensional) ir kad
konkurencingumo skatinimas šiame sektoriuje turi būti itin jautrus. Pavyzdžiui, atlikus viešojo
sveikatos apsaugos sektoriaus tyrimus, nustatyta, kad konkurencija šiame sektoriuje turi būti savita,
neaštrinanti sveikatos apsaugos kainos, prieinamumo ir kokybės, nes konkurencijos siekiais laikant
išlaidų šiam sektoriui mažinimą, produktyvumo didinimą ir kokybės gerinimą dėl sveikos
visuomenės, šie siekiai dažnai sveikatos apsaugą padaro brangią, apriboja jos prieinamumą,
pasirinkimą, mažina naujovių diegimą ir kokybę, o tai reiškia, kad sveikatos apsaugos įstaigos
konkuruoja netinkamai: keliamas netinkamas tikslas, pasirenkamos netinkamos formos, netinkama
geografinė rinka, netinkamas konkuravimo lygis, netinkamos konkuravimo strategijos, struktūra,
informacija, iniciatyvos (Eckel, 2007). Tinkama konkurencija siejama su aukštojo mokslo
prieinamumo užtikrinimu, inovacijų moksliniuose tyrimuose ir studijose diegimo užtikrinimu,
aukštojo mokslo kokybės, įvairovės užtikrinimu. Būtina pastebėti, kad moksliniuose tyrimuose
sveikatos apsaugos ir aukštojo mokslo sektoriaus gretinimas konkurencijos tyrimo kontekste yra
gana dažnas. Tai leidžia daryti išvadą, kad aukštojo mokslo kvazirinkoje konkurencingumo
skatinimas, siekiant teigiamų konkurencingumo pasekmių, turėtų būti savitas, sąlygojamas
atitinkamų reikalavimų, užtikrinančių aukštojo mokslo sistemai keliamų tikslų įvykdymą (misijos
įgyvendinimą). O atsižvelgus į tai, kad rinkos efektyvumas priklauso nuo vartotojų ekonominio
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pasirinkimo racionalumo, susijusio tiek su kainos, tiek su įgyjamų prekių ar paslaugų kokybės
žiniomis, ypatingą reikšmę įgyja tiek informacijos asimetrijos, tiek relevantumo, tiek pakankamumo
problemos. Todėl, analizuojant nacionalinio aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumą, būtina jį
vertinti aukštajam mokslui keliamų strateginių tikslų kontekste. Tai reiškia, kad analizuojant
nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą turi būti skiriamas dėmesys tiems aukštojo
mokslo aspektams ir atitinkamų aukštųjų mokyklų veiklai (taip pat jos produktyvumui,
efektyvumui), kuri konkurenciniame kontekste užtikrina nacionalinių aukštojo mokslo sistemai
keliamų strateginių tikslų įgyvendinimą ir pašalina aukštojo mokslo rinkos (kvazirinkos) asimetriją –
pvz., svarbu įvertinti, ar užtikrinamas aukštojo mokslo prieinamumas, pasiekiamumas, valdymo
pokyčiai (jei tokie strateginiai tikslai keliami aukštojo mokslo sistemai). Antra vertus, svarbu
įvertinti ir rinkos santykių plėtotės mastą: rinkos santykiai skatina verslumą aukštųjų mokyklų
elgsenoje, mokslo žinių komercializavimą, jiems plėtotis būtina aukštųjų mokyklų autonomija,
centralizuoto reguliavimo mažinimas, užtikrinantis aukštosios mokyklos gebėjimą operatyviai ir
lanksčiai reaguoti į kintančią aplinką, operatyviai ir lanksčiai valdyti veiklai užtikrinti reikalingus
išteklius.
R. Frankas ir P. Cookas, analizuodami aukštojo mokslo rinką, atkreipia dėmesį į jos ypatumus,
formuojančius konkuravimo šioje rinkoje savitumus, kuriuos mokslininkai apibūdina principu
,,nugalėtojui priklauso viskas“ (angl. winner-take-all environment). Šie mokslininkai teigia, kad
aukštojo mokslo sektorius funkcionuoja ypatingoje konkurencinėje aplinkoje, lemiančioje tai, kad
aukščiausią padėtį užimančioms aukštosioms mokykloms tenka neproporcinga laimėjimų dalis; ši
aplinka sukuria tokias rinkos jėgas, kurios nulemia rinkoje veikiančių subjektų veiklą, diktuoja jų
veiklos strategijas, esminis šios aplinkos ypatumas yra tas, kad nedideli veiklos skirtumai lemia
didelius naudos skirtumus, o tai reiškia, kad ,,nugalėtojai“ gauna didžiausią naudą (Frank, Cook,
1995; Frank, 1999). Visa tai reiškia, kad konkurencinę sėkmę aukštojo mokslo sektoriuje lemia ne
funkciniai ar diskretūs veiklos rezultatai, o santykinė aukštosios mokyklos padėtis kitų aukštųjų
mokyklų atžvilgiu (jos statusas, reitinguose užimama vieta, rodanti išskirtinę šios mokyklos kokybę)
(Frank, Cook, 1995; Frank, 1999). Mokslininkai aukštosios mokyklos kokybę sieja ne tik su jos
turimais ištekliais (ypač žmogiškaisiais), kokybei užtikrinti esminis komponentas yra studentai,
kuriems pritraukti aukštosios mokyklos išleidžia nemažai lėšų. Kitas aukštojo mokslo sektoriaus
ypatumas yra tas, kad aukštosios mokyklos ne tik veikia konkuruodamos viena su kita, jos taip pat
stengiasi įgyvendinti visuomeninius tikslus, kurie neturi vertės rinkoje, tačiau yra svarbūs
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visuomenės funkcionavimui. Todėl itin svarbu, kad visuminis konkurencijos efektas būtų siejamas su
visuomeninių problemų sprendimu (ypač susijusių su aukštojo mokslo prieinamumu, kokybe,
atlieptimi visuomenės poreikiams). Šioje aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo tyrimo
prieigoje esminiu veiksniu taip pat yra laikoma aukštosios mokyklos kokybė, aukštosios mokyklos
pozicija reitinguose bei vartotojų informavimas apie aukštąsias mokyklas.
S. Vincentas-Lancrinas, įvertinęs demografines, stojimo studijuoti aukštąjį mokslą, aukštojo
mokslo valdymo ir finansavimo, aukštojo mokslo funkcijų kaitos, tarptautiškumo poveikio, naujų
aukštojo mokslo paslaugų tiekėjų radimosi, informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimo
studijose tendencijas, žinių visuomenės klostymosi kontekste įžvelgia šešis ateities aukštojo mokslo
konkuravimo scenarijus: 1) tradicinį scenarijų (angl. traditionalist scenario), lėtinantį arba stabdantį
aukštojo mokslo sistemos plėtrą link masinio aukštojo mokslo, rinkos įvesties aukštajame moksle,
aukštojo mokslo, grįsto informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, visą gyvenimą
trunkančio mokymosi; 2) aprėpties pokyčio scenarijų (angl. an embrace-change scenario), kuris
siejamas su reguliuojamo privataus aukštojo mokslo finansavimo įvestimi; 3) rinkos krypties
scenarijų (angl. a market-led scenario), siejamą su aukštųjų mokyklų specializavimusi rengti
atitinkamus specialistus, būti lyderiais rinkoje: bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais, atlikti
užsakomąsias (angl. outsourcing) paslaugas, didinti aukštojo mokslo (studijų) pajėgumus pasitelkiant
informacines ir komunikacines technologijas; 4) profesionalumo didinimo tąsos ir visą gyvenimą
trunkančio mokymosi scenarijus (angl. a continuing professional development and lifelong learning
scenario), numatantis sertifikuotų universitetų kursų plėtrą, kitų universitetų funkcijų perleidimą
privačiam sektoriui; 5) į besimokantįjį orientuoto mokymosi scenarijus (angl. a learner-led
scenario), kada besimokantieji patys projektuoja savo visą gyvenimą trunkantį mokymąsi
pasinaudodami globaliu universitetų ir verslo partnerių tinklu; 6) neformaliojo mokymosi scenarijus
(angl. an informal learning scenario), kuriame numatomas formaliojo aukštojo mokslo išnykimas
(Vincent-Lancrin, 2004) (10 pav.).
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10 pav. Šeši universitetų ateities scenarijai (Vincent-Lancrin, 2004, 258)
S. Vincento-Lancrino aukštojo mokslo konkuravimo scenarijams išskirti pasirinktos
tendencijos nurodo aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo veiksnius. Tačiau būtina pastebėti
ir tai, kad S. Vincentas-Lancrinas, aptardamas ateities aukštojo mokslo konkurencingumo scenarijus,
daugiausia dėmesio skiria studijų sričiai, todėl mokslininko nurodomi kriterijai laikytini tik šios
srities konkurencijos veiksniais (Vincent-Lancrin, 2006). S. Vincento-Lancrino išskirtas demografines,
stojimo studijuoti aukštąjį mokslą, aukštojo mokslo valdymo ir finansavimo, aukštojo mokslo
funkcijų kaitos, tarptautiškumo poveikio, naujų aukštojo mokslo paslaugų tiekėjų radimosi,
informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimo studijose tendencijas tikslinga panaudoti
vertinant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą, analizuojant aukštojo mokslo
sistemos funkcionavimo sąlygas. Mokslininko išskirti ateities aukštojo mokslo konkuravimo scenarijai
taikytini interpretuojat nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo tyrimo rezultatus.
Kitame moksliniame darbe S. Vincentas-Lancrinas (2006), tirdamas aukštojo mokslo
sektoriuje atliekamų mokslinių tyrimų kaitą, nurodo esant akademinių profesijų ,,profesionalizaciją“,
apimančią ir specializaciją, ir standartizaciją, išliekančiąją fundamentinių tyrimų svarbą, pastebi, kad
svarbiausias mokslinių tyrimų šaltinis yra valstybės finansiniai ištekliai (aukštųjų mokyklų biudžeto
formavimas, subsidijos moksliniams tyrimams, tiesioginės dotacijos), nors mokslinių tyrimų
finansavimą sudaranti valstybės dalis aukštojo mokslo sektoriuje yra mažesnė tose aukštojo mokslo
sistemose, kur veikia nemažas komercinis aukštojo mokslo sektorius (Vincent-Lancrin, 2006).
Mokslininkas naujosios viešosios aukštojo mokslo vadybos poveikiu aukštojo mokslo sektoriui laiko
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mokslo tyrimų koncentravimą, keliantį iššūkius humboltinei universitetinei tradicijai ir akademiniam
profesiniam idealui, teigiantiems mokslo ir studijų vienovę; daugelyje Vakarų Europos valstybių
mokslų akademijose (viešasis sektorius) atliekama daugiau tyrimų nei universitetuose, universitetai
yra labiau orientuoti į taikomuosius, užsakomuosius tyrimus ir augančias privataus finansavimo
apimtis – aukštojo mokslo (mokslinių tyrimų) ,,komercializavimą“ (Vincent-Lancrin, 2006). Dar
vienas mokslinių tyrimų aukštojo mokslo sektoriuje ypatumas – šių tyrimų tarptautiškumas,
pasireiškiantis tarptautiniu bendradarbiavimu rengiant mokslines publikacijas, augant užsienio
kapitalo daliai mokslo taikomųjų tyrimų finansavime, mokslo atvirumas visuomenei, visuomenės
įtrauktis į mokslinius tyrimus (Vincent-Lancrin, 2006). S. Vincentas-Lancrinas atkreipia dėmesį ir į
tai, kad tarptautiniuose aukštųjų mokyklų reitinguose itin didelę reikšmę turi būtent mokslinių tyrimų
duomenimis grįsti rodikliai, nes šiuose reitinguose dalyvauja mokslinių tyrimų universitetai. Šios S.
Vincento-Lancrino įžvalgos reikšmina tarptautiškumo vertinimą analizuojant aukštojo mokslo
konkurencingumą. Būtina pastebėti ir tai, kad išliekanti mokslinių tyrimų finansavimo iš valstybės
lėšų tendencija atskleidžia aukštojo mokslo atsakingumą ir atskaitingumą tiek valstybei
(institucijoms, atsakingoms už finansinių išteklių skyrimą), tiek visuomenei, o tai rodo, kad
mokslinių tyrimų srityje taip pat svarbi aukštojo mokslo kaip viešojo gėrio prieiga, visuomenės
interesų ir poreikių tenkinimas. S. Vincentas-Lancrinas (2006), atsižvelgęs į augančios mokslo žinių
svarbos, privataus finansavimo augimo ir finansavimo iš valstybės išteklių mažėjimo, atsakomybės ir
skaidrumo poreikio didėjimo, technologijų teikiamų naujų galimybių, konkurencijos iš kitų sektorių
fundamentalių mokslinių tyrimų srityje augimo bei augančio bendradarbiavimo, konkuravimo
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu tendencijas bei išliekantį aukštojo mokslo masiškumą, išskyrė
keturis mokslinių tyrimų auštajame moksle ateities scenarijus: 1) atvirojo bendradarbiavimo (angl.,
open collaboration), kuriam būdingas mokslinių tyrimų finansavimas iš valstybės lėšų, atvirumas,
tarptautiškumas, pasireiškiantis bendradarbiavimu, o ne konkuravimu; 2) nacionalinių interesų
iškėlimo (angl. national interest promotion) scenarijus, kuriam būdingas išliekantis aukštojo mokslo
finansavimas iš valstybės išteklių, aukštojo mokslo valdymas akademinėmis bendruomenėmis,
vyrauja nacionalinės misijos aukštojo mokslo sistemoms iškėlimas, aukštųjų mokyklų veiklos
orientavimas į regioninę ekonomiką ir vietinę bendruomenę; 3) tarptautinės mokslinių tyrimų rinkos
(angl. international research marketplace) scenarijus, pasireiškiantis globalia aukštųjų mokyklų kaip
komercinių įstaigų konkurencija; šis scenarijus grindžiamas idėja, kad aukštosios mokyklos gali būti
tiek valstybinės, tiek privačios, moksliniai tyrimai (taip pat ir fundamentalieji) gali būti atliekami tiek
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valstybiname, tiek privačiame sektoriuje, mokslo žinių komercializavimas didina moksliniais
tyrimais užsiimančių aukštųjų mokyklų pajamas; 4) naujosios viešosios vadybos (angl. New Public
Management) scenarijus, apibūdinamas išliekančiu mokslinių tyrimų aukštajame moksle
finansavimu iš viešųjų finansinių išteklių, valstybiniu jų valdymu, apimančiu ir kvazirinkos įvestį;
šiam scenarijui būdinga aukštųjų mokyklų autonomija, priklausomybė nuo viešojo finansavimo,
tačiau finansiniai aukštųjų mokyklų veiklos šaltiniai vis labiau diversifikuojami dėl užsienio studijų
rinkų, nereguliuojamų studijų kainų, patentavimo ir augančių dalykinių ryšių su verslu; pastebimas ir
komercinio bei nekomercinio aukštojo mokslo sektoriaus susiliejimas, skirtumų tarp šių sektorių
nėra, nes didžioji dalis universitų veiklos finansuojama iš privačių išteklių (Vincent-Lancrin, 2006)
(11 pav.). S. Vincento-Lancrino (2006) akademinių tyrimų ateities scenarijų analizė atskleidžia, kad
S. Vincentas-Lancrinas akademinių tyrimų konkurencingumo tikslu laiko finansavimo šaltinių
pritraukimą, svarbiausiu konkurencingumo veiksniu – tarptautiškumą. Scenarijų analizė atkreipia
dėmesį

ir trečiosios

universitetų

misijos svarbą, vertinant

aukštojo

mokslo sektoriaus

konkurencingumą, šią svarbą pabrėžia ir S. Vincento-Lancrino (2006) įžvalgos dėl aukštųjų mokyklų
mokslo tiriamosios veiklos atvirumo, skaidrumo poreikio.
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11 pav. Keturi akademinių tyrimų ateities scenarijai (Vincent-Lancrin, 2006, 21)
E. Hazelkorn teigia, kad žinių visuomenės kontekstas sureikšmina aukštųjų mokyklų veiklą, be
to, aukštosios mokyklos intensyvina mokslo tiriamąją veiklą, atsižvelgdamos į tai, kad ši veikla yra
kokybiško aukštojo mokslo pagrindas (Hazelkorn, 2005). Mokslininkė, pasitelkdama P. J. Curran
adaptuotą Porterio deimanto modelį (12 pav.), analizuoja aukštojo mokslo sistemoje vykstančius
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pokyčius ir tiria akademinių mokslinių tyrimų konkurencingumą. E. Hazelkorn modelio ypatumas
yra tas, kad aukštojo mokslo (mokslinių tyrimų) plėtotė suvokiama kaip sudėtingo tinklo dalis,
kurioje valstybės valdžia yra laikoma kritiškai nusiteikusiu (draudžiančiuoju) partneriu; valstybės
valdžios vaidmuo gali būti kritinis, nes ji formuoja aukštojo mokslo sistemą ir atskiros aukštosios
mokyklos vaidmenį šioje sistemoje (aukštosios mokyklos misiją, strategiją, finansavimą, studentų
skaičių ir kt.) (Hazelkorn, 2005).

12 pav. Aukštojo mokslo mokslinių tyrimų konkurencingumui tirti adaptuotas Porterio deimanto modelis
(Hazelkorn, 2005, 6)
E. Hazelkorn pastebi, kad aukštojo mokslo mokslinių tyrimų sistemoje ypatinga svarba tenka
pasirinktai strategijai (sprendimui konkuruoti dėl mokslinių tyrimų finansavimo, nepriimant žinių
visuomenės tendencijų neatitinkančio tradicinės mokslinių tyrimų privilegijos suteikimo sprendimo),
mokslinių tyrimų strategija diferencijuoja aukštąsias mokyklas (tai patvirtina ir aukštųjų mokyklų
reitingai). Aukštosios mokyklos, siekiančios sukurti sąlygas (gamybos veiksnius pagal M. E. Porterį)
atlikti akademinius tyrimus, turi įvertinti turimą organizacinę struktūrą, infrastruktūrą ir
kompetenciją, nes mokslinių tyrimų finansavimo užtikrinimas, investicinių strategijų plėtotė
laikomos svarbiomis visos aukštosios mokyklos veiklos strategijos dedamosiomis. E. Hazelkorn
teigia, kad šiuolaikinė tendencija yra mokslinių tyrimų potencialu laikyti ne atskirai dirbančius
asmenis, o komandas (grupes) (Hazelkorn, 2005). Mokslinių tyrimų paklausos sąlygos siejamos
konkurencija grįstu finansavimu, todėl mokslinių tyrimų srityje galima išskirti aukštųjų mokyklų
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specializacijas, veikiamas tiek nacionalinių prioritetų, tiek glocal veiksnių. Aukštosios mokyklos
veikia sudėtingoje, kintančioje aplinkoje, kuriai būdinga didėjanti konkurencija, tad vis svarbesni
tampa įvairūs sąveikumo, bendradarbiavimo ryšiai. E. Hazelkorn akcentuoja, kad bendradarbiavimas
su išorės partneriais, regioninių, tarptautinių, vietinių ekonominių poreikių tenkinimas yra itin
svarbus mokslinių tyrimų plėtotės veiksnys (Hazelkorn, 2005). E. Hazelkorn Porterio deimanto
modelio pritaikymas akademinių mokslinių tyrimų konkurencingumo tyrimui atkreipia dėmesį į
išskirtinį valstybės valdžios vaidmenį tiek formuojant konkurencinę akademinių mokslinių tyrimų
aplinką, tiek darant įtaką konkurencijos veiksniams.

E. Hazelkorn darbo analizė atskleidžia ir

neabejotiną globalizacijos poveikį akademinių tyrimų (bei jų rezultatų) konkurencingumui;
globalizacijos poveikis gali būti dvejopas – tiek perkeliantis konkuravimą į globalų lygmenį, tiek
suteikiantis konkurencinių pranašumų plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą. Itin svarbus
akademinių mokslinių tyrimų konkurencingumo veiksnys yra aukštosios mokyklos pasirinkta
strategija, lemianti aukštosios mokyklos akademinių mokslinių tyrimų kompetenciją, pajėgumus.
Todėl analizuojant aukštojo mokslo sektoriaus akademinių mokslinių tyrimų konkurencingumą
svarbu įvertinti ne tik valstybės aukštojo mokslo sektoriaus plėtotės strategijoje nurodomus
prioritetinius su moksliniais tyrimais susijusius tikslus, bet ir valstybės formuojamą aukštųjų
mokyklų, atliekančių akademinius tyrimus, tinklą, šios veiklos finansavimo sąlygas, jos rezultatų
pritaikomumo skatinimą.
A. Vitásková ir J. Juklis akademinių tyrimų aukštosiose mokyklose konkurencingumui vertinti
E. Hazelkorn (2005) adaptuotą Porterio deimanto modelį kiek pakeitė (13 pav.) ir pritaikė Čekijos
aukštųjų mokyklų inovacinio potencialo konkurencingumui tirti. A. Vitáskovos ir J. Juklio idėjos
aptariamos atsižvelgus į tai, kad aukštųjų mokyklų inovacinis potencialas sietinas su mokslo
tiriamąja aukštųjų mokyklų veikla, taip pat ir su vadinamąja trečiąja aukštųjų mokyklų misija.
A. Vitásková ir J. Juklis teigia, kad aukštųjų mokyklų poveikis inovaciniam valstybės
potencialui yra apibūdinamas kaip aukštojo mokslo sistemos gebėjimas užtikrinti išteklius,
sudarančius sąlygas ekonominei ar socialinei akademinių tyrimų naudai; tai – finansiniai ir
žmogiškieji ištekliai (Vitásková, Jukl, 2005). Šių autorių modelio analizė atskleidė, kad input (pagal
M. E. Porterį – gamybos veiksniai) vertinimas leidžia identifikuoti išlaidų aukštajam mokslui ir
išlaidų akademiniams tyrimams aukštajame moksle santykį, galimas silpnąsias akademinių tyrimų
veiklos komponentes; output (pagal M. E. Porterį – paklausos sąlygos) vertinimas parodo aukštųjų
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mokyklų akademinių tyrimų veiklos (jos rezultatų) poveikį inovacijų sričiai, taip pat parodo ir kitą
akademinių tyrimų teikiamą visuomeninę naudą (tiek tiesioginę, tiek netiesioginę).

13 pav. Čekijos aukštųjų mokyklų inovacinio potencialo konkurencingumui
tirti adaptuotas Porterio deimanto modelis (Vitáskova, Jukl, 2005, 5)
Tai, kad A. Vitáskovos ir J. Juklio modelyje aukštojo mokslo sistemai keliamas lankstumo ir
atsakingumo užtikrinimo reikalavimas, rodo, jog šios sistemos savybės yra svarbios akademinių
tyrimų rezultatų taikomumui, jų naudos visuomenei siekiui užtikrinti. A. Vitásková ir J. Juklis
atkreipia dėmesį į verslių universitetų ypatumą – šiems universitetams būdingas daugiaryšiškumas
(angl. heterarchical) (priešingas hierarchiškumui), užtikrinantis lankstumą ir greitą naujovių sklaidą
(Vitáskova, Jukl, 2005). Aukštųjų mokyklų inovacinio potencialo konkurencinėms jėgoms matuoti jų
pasirinkti tokie rodikliai: s ą l yg o s (input): išlaidos mokslinei taikomajai veiklai santykyje su pirkėjų
perkamąja galia, mokslinei taikomajai veiklai skirtos lėšos, moksline taikomąja veikla užimti
žmogiškieji ištekliai (personalas); p a k l a u s a (output): mokslinių tyrimų tipai, publikacijų kiekis,
citavimo kiekis, patentinių paraiškų kiekis; a u k š t o j o m o k s l o s i s t e m a: universitetų valdymas ir
lyderystė, informacijos sklaida, akademinė laisvė; b e n d r a d a r b i a v i m a s: konsultacijų skaičius,
bendradarbiavimo kliūtys (Vitáskova, Jukl, 2005). Būtina pastebėti, kad dalis šių rodiklių grindžiami
kiekybiniais (statistiniais) duomenimis, dalis – kokybiniais (gautais atlikus specialistų apklausas). Šie
rodikliai gali būti laikomi ir aukštojo mokslo sektoriuje atliekamų mokslinių tyrimų taikomumo
veiksniais, nes jie lemia akademinių tyrimų (jų rezultatų) taikomumo apimtis.
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Aukštojo mokslo mokslinės tiriamosios veiklos (jos rezultatų) bei mokslo tiriamosios veiklos
(jos rezultatų) taikomumo konkurencingumui vertinti skirtų mokslinių teorijų (modelių) analizė
atskleidė, kad konkurencingumui vertinti šioje aukštojo mokslo srityje svarbūs yra finansinio ir
tarptautinio bendradarbiavimo aspektai. Taip pat svarbu pastebėti, kad mokslinės tiriamosios
aukštojo mokslo sektoriaus veiklos nauda siejama ir su kita aukštojo mokslo sektoriaus misija –
švietimu (studijomis). S.Vincento-Lancrino, E. Hazelkorn, A. Vitáskovos ir J. Juklio tyrimų rezultatų
analizė atskleidė ir tai, kad aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumas yra savitas dėl išskirtinio
valstybės (valdžios) vaidmens. Valstybės (valdžios) vaidmens išskirtinumą lemia tai, kad valstybės
valdžios vaidmuo gali būti kritinis, lemiantis visos aukštojo mokslo sistemos struktūrą, veiklos
principus.
Bene dažniausiai mokslininkai šalies aukštojo mokslo sistemos būseną vertina pagal keturias
plačias sritis, t. y. ištekliai, aplinka, ryšiai / atvirumas ir rezultatas; anot jų, aukštojo mokslo sistemos
stiprumą (galima numatyti, kad ir konkurencingumą) lemia išlaidos tyrimams, tinkama teisinė
aplinka, užtikrinanti efektyvų išteklių panaudojimą; geriausiai veikiančios aukštojo mokslo sistemos
pasižymi plačiais parametrais, veiklos rezultatų stebėsena ir universitetų autonomiška veikla
(Williams ir kt., 2012). Šalies aukštojo mokslo sistemos tarptautiniai ryšiai mokslo ir studijų srityje
bei ryšiai su šalies visuomene parodo sistemos vertę; be to, gerai veikiančios aukštojo mokslo
sistemos rinkai parengia išsilavinusius ir kvalifikuotus darbuotojus, kurie tenkina šalies poreikius,
užtikrina platų mokymosi galimybių spektrą ir daro poveikį nacionaliniam ir tarptautiniam žinių
lygiui (Williams ir kt., 2012). Kokybiška aukštojo mokslo sistema, kurioje aktyviai dalyvauja
didžioji visuomenės dalis, yra privaloma sąlyga, norint užtikrinti šalies vystymąsi ir tarptautinį
konkurencingumą. Šalies aukštojo mokslo sistemos kokybė siejama ir su aukštu tarptautinės
integracijos lygiu, kai dėl studentų ir tyrėjų tarptautinio judumo yra užtikrinamas naujų idėjų
diegimas šalyje, skatinama prekyba ir kiti santykiai su užsienio šalimis (Williams ir kt., 2012).
Vadovaujantis šių mokslininkų požiūriu, konkurencinga aukštojo mokslo sistema studijų srityje yra
tokia sistema, kuri yra aprūpinta pakankamais ištekliais ir veikia palankioje teisinėje aplinkoje,
užtikrinančioje aukšto lygio studijų programų palaikymą ir organizacinį lankstumą, siekiant
patenkinti naujus ir augančius visuomenės poreikius.
Apibendrinimas
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 Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad rinkos santykių įvestis pirmiausia realizuojama studijų
srityje, nes šios aukštųjų mokyklų funkcijos ,,komercinimas“, palyginti su mokslo tyrimų
funkcijos komercinimu, reikalauja santykinai mažesnių investicijų. Mokslinėje literatūroje,
analizuojant konkurenciją aukštojo mokslo studijų srityje, daug dėmesio skiriama
,,konkuravimo dėl studentų“ (ypač – dėl studentų iš kitų valstybių) aspektams. Tai rodo vieną
iš globalaus nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkuravimo veiksnių studijų srityje.
 Mokslinėje literatūroje atkreipiamas dėmesys, kad aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo
skatinimas turi būti jautrus – skatinant konkurenciją studijų srityje neturi būti aštrinama studijų
kaina, prieinamumas, kokybė. Šie aukštojo mokslo sistemos studijų srities aspektai yra jautrūs
mažėjančiam finansavimui iš valstybės lėšų. Todėl, analizuojant nacionalinės aukštojo mokslo
sistemos konkurencingumą studijų srityje, tikslinga įvertinti konkurencingumo skatinimo
tinkamumą. Tinkamas konkurencingumo skatinimas siejamas su aukštojo mokslo prieinamumo
užtikrinimu, inovacijų moksliniuose tyrimuose ir studijose diegimo užtikrinimu, aukštojo
mokslo kokybės, įvairovės užtikrinimu.
 Aukštojo

mokslo

kvazirinkoje

konkurencingumo

skatinimas,

siekiant

teigiamų

konkurencingumo pasekmių, turėtų būti savitas, sąlygojamas atitinkamų reikalavimų,
užtikrinančių aukštojo mokslo sistemai keliamų tikslų įvykdymą (misijos įgyvendinimą).
Todėl, analizuojant nacionalinio aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumą, būtina jį
vertinti aukštajam mokslui keliamų strateginių tikslų kontekste.
 Įvertinus tai, kad aukštojo mokslo rinkos efektyvumas priklauso nuo vartotojų ekonominio
pasirinkimo racionalumo, susijusio tiek su kainos, tiek su įgyjamų prekių ar paslaugų kokybės
žiniomis, ypatingą reikšmę įgyja tiek informacijos asimetrijos, tiek relevantumo, tiek
pakankamumo problemos. Tai reiškia, kad analizuojant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos
konkurencingumą turi būti skiriamas dėmesys tiems aukštojo mokslo aspektams ir atitinkamų
aukštųjų mokyklų veiklai (taip pat jos produktyvumui, efektyvumui), kuri pašalina aukštojo
mokslo rinkos (kvazirinkos) asimetriją.
 Aukštojo mokslo rinkos efektyvumo sąsajos su informaciniu aukštojo mokslo rinkos dalyvių
aprūpinimu rodo, kad konkurencinę sėkmę aukštojo mokslo sektoriuje lemia ne tiek funkciniai
ar diskretūs veiklos rezultatai tiesiogiai, kiek santykinė aukštosios mokyklos padėtis kitų
aukštųjų mokyklų atžvilgiu (jos statusas, vieta reitinguose, rodanti išskirtinę šios aukštosios
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mokyklos kokybę). Santykinės aukštosios mokyklos padėties kitų aukštojo mokslo instit
aukštųjų mokyklų atžvilgiu svarba aukštojo mokslo sistemos studijų srities konkurencingumui,
mokslininkų požiūriu, lemia konkuravimo studijų srityje ypatumus. Šie ypatumai apibūdinami
principu ,,nugalėtojui priklauso viskas“, reiškiančiu, kad apskritai nedideli aukštųjų mokyklų
veiklos skirtumai lemia didelius naudos skirtumus, kad aukščiausią padėtį reitinguose
užimančioms aukštosioms mokykloms tenka neproporcingai didelė rinkos dalis. Ši išvada
atkreipia dėmesį į aukštųjų mokyklų reitingų svarbą konkuruojant.
 Mokslinėje literatūroje daugiausia dėmesio skiriama aukštojo mokslo sektoriaus akademinių
mokslinių tyrimų konkurencingumo analizei. Analizuojant aukštojo mokslo sektoriaus
akademinių mokslinių tyrimų konkurencingumą, rekomenduotina vertinti akademinių tyrimų
,,komercializavimą“ (užsakomųjų, taikomųjų tyrimų apimtis, privataus tyrimų finansavimo
apimtis) bei tyrimų tarptautiškumą. Aukštojo mokslo studijų srities konkurencingumo analizei
akademinių tyrimų konkurencingumo vertinimas aktualus tiek, kiek akademiniai tyrimai
užtikrina studijų srities konkurencingumą. Akademinių tyrimų veikla laikoma kokybiškų
studijų pagrindu. Mokslininkai atkreipia dėmesį į akademinių tyrimų srities informacijos
naudojimą aukštųjų mokyklų reitingų sistemoje.
 Aukštojo mokslo sektoriaus akademinių mokslinių tyrimų konkurencingumo analizei
adaptuojant Porterio deimanto modelį, išskirtinis vaidmuo pripažįstamas valstybei (keičiama
valstybės kaip veiksnio galia, palyginti su M. E. Porterio valstybei teikiama reikšme),
detalizuojant Porterio deimanto modelyje nurodomus g a m yb o s v e i k s n i u s išskiriama tiek
išteklių, tiek kompetencijos svarba, o detalizuojant p a k l a u s o s s ą l yg a s pabrėžiamas
akademinių tyrimų rezultatų relevantumas, susidomėjimais jais ir jų svarba.
 Analizuojant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą studijų srityje,
rekomenduojama įvertinti demografines, stojimo studijuoti aukštąjį mokslą, aukštojo mokslo
valdymo ir finansavimo, aukštojo mokslo funkcijų kaitos, tarptautiškumo poveikio, naujų
aukštojo mokslo paslaugų tiekėjų radimosi ir informacinių ir komunikacinių technologijų
panaudojimo studijose aspektus.
 Analizuojant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą studijų srityje,
rekomenduojama vertinti teisinę aplinką (ar ji užtikrinanti efektyvų išteklių panaudojimą),
ištirti, ar yra užtikrinama aukštojo mokslo sistemos veiklos rezultatų stebėsena ir autonomiška
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aukštųjų mokyklų veikla. Atliekant aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo analizę,
mokslininkai rekomenduoja vertinti tarptautinius ryšius mokslo ir studijų srityje, ryšius su
šalies visuomene, parengiamų specialistų atitiktį nacionalinei darbo rinkai, plataus mokymosi
spektro galimybių užtikrinimą.

1.5. Nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo vertinimo modelis
Mokslinių

aukštojo

mokslo

sistemų,

sektoriaus,

atskirų

aukštojo

mokslo

sričių

konkurencingumo tyrimų prieigų aptarimas atkreipia dėmesį, kad tiriant konkurencingumą aukštojo
mokslo srityje pirmiausia turi būti įvertinama rinkos santykių aukštojo mokslo sistemoje esatis. Tik
esant rinkos santykiams galimi konkurencijos santykiai. Esant kvazirinkos sąlygoms, konkurencijos
santykiai galimi tiek ir toje aukštojo mokslo sektoriaus, aukštųjų mokyklų veikloje, kurioje yra
rinkos santykių įvestis. Todėl analizuojant aukštojo mokslo sistemos, aukštojo mokslo sektoriaus ar
aukštųjų mokyklų konkurencingumą pirmiausia būtina įvertinti, ar nacionalinėje aukštojo mokslo
sistemoje yra susiklostę rinkos arba kvazirinkos santykiai.
Atsižvelgus į aukštojo mokslo sistemos veiklos (misijų) rezultatų ypatumus, aukštojo mokslo
sistemos (aukštojo mokslo sektoriaus, aukštosios mokyklos) konkurencingumą tiktų suvokti kaip
aukštojo mokslo sistemos (aukštojo mokslo sektoriaus, aukštosios mokyklos) gebėjimą sukurti,
išlaikyti ir plėtoti aukštojo mokslo aplinką, kurioje aukštojo mokslo sektorius gali ne tik konkuruoti,
bet ir didinti visuomenės, valstybės gerovės lygį. Analizuojant nacionalinės aukštojo mokslo
sistemos konkurencingumą, svarbu įvertinti tiek konkurencinius aukštojo mokslo sistemos
gebėjimus užtikrinančias sąlygas, tiek aukštojo mokslo sistemos gebėjimą atliepti jai
visuomenės, valstybės keliamus tikslus, susijusius su viešojo intereso tenkinimu, didinti
visuomenės valstybės gerovės lygį. Aukštojo mokslo sistemos gebėjimas atliepti jai keliamus
tikslus, didinti visuomenės valstybės gerovės lygį siejamas su aukštojo mokslo kaip viešojo gėrio
suvoktimi, su visuomenės, valstybės gaunama nauda iš aukštojo mokslo sistemos rezultatų. Būtina
pastebėti, kad šių aukštojo mokslo sistemos rezultatų vertinimas yra glaudžiai susijęs su
vadinamosios trečiosios universitetų misijos įgyvendinimu. Konkurencinius aukštojo mokslo
sistemos (aukštojo mokslo sektoriaus, aukštųjų mokyklų) gebėjimus ugdančių sąlygų kūrimas
pirmiausia priklauso nuo valstybės valdžios (nuo aukštojo mokslo politikos, aukštojo mokslo
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sistemos plėtotės strategijos ir kt.). Valstybės valdžios vaidmuo siejamas ir su rinkai (ar kvazirinkai)
aukštajame moksle būdingos informacinės asimetrijos trūkumų šalinimu – todėl vertinant aukštojo
mokslo sistemos (aukštojo mokslo sektoriaus) konkurencingumą turi būti aptariama ir valstybės
veikla šioje srityje (aukštųjų mokyklų akreditavimas, veiklos kokybės vertinimas, visos veiklos
išorinis vertinimas, veiksmai, nukreipti tenkinti viešąjį interesą).
Moksliniuose šaltiniuose aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo didinimo kontekste
reikšminamas aukštojo mokslo sektoriaus finansinių išteklių generavimo gebėjimas, pasireiškiantis
pajamų šaltinių diversifikavimu, alternatyvių valstybės biudžeto finansavimui pajamų šaltinių
pritraukimu, todėl atkreiptinas dėmesys, kad tiriant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos
konkurencinius gebėjimus užtikrinančias sąlygas pirmiausia turi būti įvertinamos aukštosioms
mokykloms sudaromos sąlygos, suteikiamos galimybės konkuruoti dėl alternatyvaus valstybės
biudžetiniam finansavimo. Vienu svarbiausių iš alternatyvių aukštojo mokslo sistemos (aukštojo
mokslo sektoriaus) studijų veiklos finansavimo šaltinių gali būti laikomas studentų, taip pat ir iš
užsienio valstybių, mokančių už studijas, pritraukimas studijuoti. Užsienio studentų pritraukimas
studijuoti rodo konkurencinius gebėjimus tarptautinėje aukštojo mokslo rinkoje. Todėl vertinant
nacionalinės aukštojo mokslo sistemos sudaromas sąlygas tarptautinei konkurencijai svarbu įvertinti
studijų tarptautiškumui didinti sudaromas sąlygas, bendradarbiavimo su užsienio valstybių
aukštosiomis mokyklomis skatinimą studijų srityje. Atsižvelgus į tai, kad Europos aukštojo
mokslo erdvėje pabrėžiama studijų judumo svarba, tikslinga aptarti ir studijų judumui sudaromas
sąlygas. Analizuojant aukštojo mokslo sistemos (aukštojo mokslo sektoriaus, aukštojo mokslo
istitucijos) konkurencingumo skatinimo mokslinių tyrimų srityje sąlygas taip pat svarbu įvertinti
alternatyvaus valstybės biudžetiniam finansavimui mokslinių tyrimų veiklos finansavimo
šaltinių pritraukimo galimybių užtikrinimą. Tai leidžia pastebėti, kad analizuojant sąlygų
aukštojo

mokslo

sistemos

(aukštojo

mokslo

sektoriaus,

aukštojo

mokslo

istitucijos)

konkurencingumui mokslinių tyrimų srityje sudarymą svarbu įvertinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimo skatinimą, sąlygas komercializuoti aukštojo mokslo sistemos mokslinės
veiklos rezultatus. Būtina pastebėti, kad savitos aukštojo mokslo sistemos mokslinės veiklos
finansavimo alternatyvos siejamos su tarptautiniu bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje, todėl
taip pat svarbu įvertinti aukštojo mokslo sistemos (aukštojo mokslo sektoriaus, aukštojo mokslo
istitucijos) tarptautiniam bendradarbiavimui sudaromas, tokį bendradarbiavimą skatinančias
sąlygas. Visa tai nurodo, kad analizuojant aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą skatinančius
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veiksnius taikoma ištekliais grįsta prieiga. Būtina pastebėti, kad šios prieigos taikymas siejamas ir su
kitų, ne tik finansinių, aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą skatinančių išteklių plėtotės
sąlygų vertinimu.
Tačiau mokslinių šaltinių analizė atskleidė, kad, tiriant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos
konkurencingumą skatinančias sąlygas, analizuojant konkurencingumui svarbius nacionalinės
aukštojo mokslo sistemos veiksnius, tikslinga taikyti mišrią – ištekliais ir kompetencijomis grįstą
prieigą. Kompetencijomis grįstos prieigos taikymas reikalauja įvertinti tiek aukštojo mokslo
misijoms vykdyti, tiek aukštojo mokslo sistemai (aukštojo mokslo sektoriui, aukštąjai mokyklai)
valdyti reikalingas kompetencijas, veiklos kokybę. Todėl, vertinant nacionalinės aukštojo mokslo
sistemos sudaromas galimybes skatinti konkurenciją, turi būti atkreipiamas dėmesys ne tik į studijų
ar mokslinių tyrimų kokybę, bet ir į aukštojo mokslo sistemos valdymo pokyčius, aukštojo
mokslo sistemos gebėjimą sukurti ir palaikyti įvairovę aukštojo mokslo sistemoje (mokyklų,
studijų programų ir kt.). Būtina pastebėti, kad su aukštojo mokslo sistemos kompetencijų ir jas
atspindinčios veiklos kokybės vertinimu yra susijęs aukštojo mokslo sistemos (aukštųjų mokyklų)
statusas ir prestižas. Šiandien aukštųjų mokyklų statusui ir prestižui vertinti dažniausiai yra
pasitelkiamos tarptautinės aukštųjų mokyklų reitingavimo sistemos.
Šie, atlikus mokslinių šaltinių analizę, išskirti nacionalinės aukštojo mokslo sistemos
konkurencingumo vertinimo aspektai nurodo 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos
pokyčių, siekiant aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą skatinančios aplinkos sukūrimo,
tyrimo dėmesio taškus. Būtina pastebėti, kad išskirtieji aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus)
konkurencingumo vertinimo aspektai gali būti vizualizuojami adaptuotu Porterio deimanto modeliu
(14 pav.). Porterio deimanto modelis pritaikomas nacionalinės aukštojo mokslo sistemos
konkurencingumo veiksniams (vidiniams, išoriniams) išskirti, konkurencinėms jėgoms aukštojo
mokslo sistemoje (sektoriuje) analizuoti. Modelyje vartojami du terminai, aukštojo mokslo sistema ir
aukštojo mokslo sektorius, rodo, kad modelis gali būti taikomas tiek visos sistemos tyrimui, tiek
aukštojo mokslo kaip ūkio sektoriaus tyrimui, būtina konkurencingumo vertinimo sąlyga tiek vienu,
tiek kitu atveju yra rinkos (arba kvazirinkos) esatis.
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AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS
(SEKTORIAUS) VALDYMAS,
FINANSAVIMAS, STRUKTŪRA

GALIMYBĖS

OUTPUT
INPUT
AUKŠTOJO MOKSLO
SISTEMOS (SEKTORIAUS)
STUDIJŲ IR MOKSLINIŲ
TYRIMŲ VYKDYMO
IŠTEKLIAI IR
KOMPETENCIJOS

AUKŠTOJO MOKLSO
SISTEMOS
(SEKTORIAUS) STUDIJŲ
IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ
REZULTATŲ
PRITAIKOMUMAS
(PAKLAUSUMAS)
GLONACAL

GLONACAL

AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS
(SEKTORIAUS) ATSKAITOMYBĖ
AKREDITACIJA, VERTINIMAS

VYRIAUSYBĖ

14 pav. Nacionalinės aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) konkurencingumui tirti adaptuotas
Porterio deimanto modelis (sudaryta autorių; pagal Chen, Hsieh, 2008, 46)
Šiame modelyje nacionalinės aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) plėtotė laikoma integralia
sudėtingo tinklo, apimančio įvairius nacionalinės valstybės visuomenino gyvenimo sektorius,
svarbius tiek valstybės ekonominiam konkurencingumui didinti, tiek kitiems gerovės valstybei kurti
svarbiems siekiams įgyvendinti. Šiame modelyje vienas išorinių veiksnių – valstybės valdžia
(vyriausybė) – suvokiamas kaip galios partneris. Šio partnerio vaidmuo aukštojo mokslo sistemoje
yra esminis – nuo valstybės valdžios (vyriausybės) priklauso nacionalinė aukštojo mokslo sistema
(sektorius), t. y. sistemos valdymo modelis, struktūra ir dydis, finansavimas, keliami strateginiai
tikslai, atskirų aukštųjų mokyklų vaidmuo ir kt. Valstybės valdžios (vyriausybės) galios poveikis
siejamas ir su kitų sektorinių politikų poveikiu aukštojo mokslo sistemos plėtotei (pvz., su mokslo
tiriamąja veikla ir jos rezultatų naudojimu glaudžiai siejasi nacionalinė inovacijų politika, aukštojo
mokslo sistemai gali būti svarbus darbo santykių reguliavimas). Kitas išorinis veiksnys – galimybės
– modelyje suvokiamas tradicine Porterio deimanto modelyje šiam veiksniui priskirta reikšme, t. y.
įvykiai, turintys poveikį konkurencinių gebėjimų, konkurencinės situacijos kaitai.
Iš siūlomo modelio matyti, kad nacionalinės aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) veikimą
sąlygoja tokie vidiniai veiksniai:
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 Aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) gamybos veiksniai, kurie suvokiami kaip aukštojo
mokslo sistemos (sektoriaus) funkcijoms (apibūdinamoms išskiriant tradicines universitetų
misijas – studijas ir mokslinius tyrimus) vykdyti reikalingi ištekliai ir kompetencijos (input).
Šie ištekliai ir komptencijos gali būti pripažįstami studijų ir mokslinių tyrimų kokybės
ištekliais ir kompetencijomis arba nacionalinės aukštojo mokslo sistemos statuso ir
reputacijos ištekliais ir kompetencijomis. Būtina pastebėti, kad greta tradicinėms
universitetų misijoms vykdyti reikalingų išteklių ir kompetencijų svarbu įvertinti ir trečiajai
universitetų misijai (studijų ir mokslinių tyrimų rezultatų pritaikomumui, panaudojamumui)
aktualius išteklius ir kompetencijas. Ištekliais čia laikytini tiek baziniai šalies veiksniai
(geografinė padėtis, demografija ir kt.), tiek bendrieji veiksniai (išplėtota bendroji ūkio
infrastruktūra, taip pat aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) infrastruktūra, intelektinis
kapitalas ir pan., leidžiantys sėkmingai plėtoti studijų ir mokslinių tyrimų bei šių veiklų
rezultatų pritaikomumo veiklas), tiek specializuotieji veiksniai (pvz., kvalifikuoti
žmogiškieji ištekliai, lemiami specifinių jų turimų įgūdžių, pažangūs mokslinių tyrimų,
studijų metodai ir būdai, inovacijos ir kt.), svarbūs išteklių vertinimo aspektai yra šių
išteklių kūrimo, atnaujinimo ir jų panaudojimo sparta bei efektyvumas. Savitas aukštojo
mokslo sistemos (sektoriaus) išteklius yra siekiantieji aukštojo mokslo, nuo jų kokybės
priklauso ir aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) veiklos kokybė, šios sistemos rezultatų
vertinimas. Aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) savitumas yra tas, kad dėl aukštojo
mokslo ypatumų, aukštojo mokslo gamybos veiksniai gali būti formuojami tiek vietiniu, tiek
nacionaliniu, tiek globaliu (glonacal) lygmeniu. Todėl gamybos veiksniais laikomas ir
aukštojo mokslo sistemos tarptautinis bendradarbiavimas, dalyvavimas mokslinių tyrimų
tinkluose, tarptautinių studijų organizavimas, užsienio studentų pritraukimas studijuoti,
užsienio mokslininkų, dėstytojų pritraukimas dalyvauti studijų procese šalies aukštosiose
mokyklose. Todėl aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) veiksniu laikytinas atitinkamas
bendradarbiavimu ir pasitikėjimu grįstas aukštųjų mokyklų ar studijų, mokslinių tyrimų
veikla užsiimančių aukštųjų mokyklų tinklas, kuriame dalyvauja aukštosios mokyklos.
 Aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) veiklos rezultatų paklausos sąlygos šiame modelyje
pristatomos kaip aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) studijų ir mokslinių tyrimų rezultatų
pritaikomumas (paklausumas), šis vidinis veiksnys gali būti apibūdinamas ir kaip trečiosios
universitetų misijos rezultatas (output). Aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) studijų ir
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mokslinių tyrimų rezultatų pritaikomumas esant rinkos santykiams yra glaudžiai susijęs su
studijų ir mokslinių tyrimų rezultatų paklausa, atliepimu rinkos poreikiams (pvz., tai rodo
aukštųjų mokyklų absolventų padėtis darbo rinkoje, aukštojo mokslo sistemoje vykdomų
tyrimų rezultatų komercializavimas ir kt., aukštųjų mokyklų dalyvavimas inovacinėje
veikloje ir kt.). Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus)
rezultatų pritaikomumas siejamas ne tik su rinkos poreikių tenkinimu, aukštojo mokslo
sistemos (sektoriaus) rezultatų nauda siejama ir su viešųjų interesų tenkinimu (taikant
aukštojo mokslo kaip viešojo gėrio prieigą), todėl vertinant aukštojo mokslo sistemos
(sektoriaus) veiklos rezultatus, jų aktualumą, jų paklausą dera atsižvelgti ir į tai, kad tik dalis
šių rezultatų gali būti įvertinami pasitelkus ekonomines kategorijas, kiekybinius rodiklius
(pvz., tokie rodikliai nepritaikomi fundamentaliųjų mokslinių tyrimų svarbos, aukštojo
išsilavinimo reikšmės visuomenės socialinei pažangai ir pan. vertinti). Šio vidinio veiksnio
analizei svarbu įvertinti, kad aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) pritaikomumas,
paklausumas priklauso nuo sistemos (sektoriaus) veiklos rezultatų naudotojų ypatybių.
Aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) veiklos rezultatų naudotojų poreikiai ir lūkesčiai ne
tik kuria aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) rezultatų paklausą, bet ir formuoja
reikalavimus šių rezultatų kokybei. Būtina įvertinti ir tai, kad aukštojo mokslo ypatumai
lemia aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) rezultatų panaudojimo vietinėje, nacionalinėje
ir globalioje (glonacal) rinkoje galimybes.
 Kiti du vidiniai veiksniai: aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) valdymas, finansavimas,
struktūra ir aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) atskaitomybė, akreditacija, vertinimas,
yra glaudžiai tarpusavyje susiję – jie nurodo valstybės vaidmens aukštojo mokslo sistemoje
svarbą ir apibūdina šį vaidmenį: valstybės vaidmuo siejamas su aukštojo mokslo sistemos
valdymu, tiek siekiant užtikrinti šios sistemos funkcionavimo efektyvumą, tiek siekiant
užtikrinti, kad sistema tenkintų ir viešuosius interesus. Su nacionalinės aukštojo mokslo
sistemos veikimo efektyvumo užtikrinimu siejamas aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus)
valdymas, struktūra, finansavimas (Porterio deimanto modelyje išskiriamo panašaus
veiksnio aprėpties ribos yra panašios). Šis vidinis veiksnys apibūdina sąlygas, lemiančias
aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) veikimo sąlygas, aukštųjų mokyklų steigimo,
organizavimo, valdymo ir veiklos bei finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų sąlygas,
nurodo konkurencijos tarp aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) dalyvių apimtis,
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ypatumus. Būtina pastebėti, kad aukštųjų mokyklų steigimo, veiklos organizavimo ir
valdymo efektyvumas priklauso tiek nuo aukštojo mokslo sistemos sudaromų teisinių
sąlygų, tiek nuo kultūrinių, ekonominių valstybės ypatumų. Be to, gali būti išskiriama
palanki konkuravimui teisnė aplinka, užtikrinanti aukštųjų mokyklų, kokybiškų studijų
programų įvairovę, studijų metodų inovatyvumą, palaikanti organizacinį lankstumą, siekiant
patenkinti naujus ir augančius visuomenės poreikius. Tokia aukštojo mokslo sistemos
veikimo aplinka, formuojama aukštojo mokslo sistemos valdymu, yra aprūpinama
finansiniais ištekliais, siekia subalansuotų sąnaudų ir išlaidų, jai būdingi stiprūs strateginio
bei operatyvaus valdymo pajėgumai.
 Su nacionalinės aukštojo mokslo sistemos viešųjų interesų tenkinimu siejamas kitas vidinis
veiksnys – aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) atskaitomybė, akreditacija, vertinimas. Tai
yra savitas aukštojo mokslo sistemos veiksnys, nurodantis aukštųjų mokyklų veiklai esminį
poveikį turinčių susijusių institucijų arba principų kaip veiksnių, galinčių turėti poveikį
nacionalinės aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) konkurencingumui, svarbą. Aukštojo
mokslo sistemos (sektoriaus) atskaitomybė, akreditacija, vertinimas – transformuotas
Porterio deimanto modelyje nurodomas aptarnaujančių ir susijusių pramonės sektorių
veiksnys. Aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) atskaitomybės svarba siejama su aukštojo
mokslo sistemos (sektoriaus) kaip viešojo intereso tenkinimo sferoje veikiančio subjekto
atskaitingumu, akreditacija ir vertinimas siejami su valstybės pareiga užtikrint ,,aukštojo
mokslo vartotojų“ teisių apsaugą. Apskritai šis vidinis veiksnys gali būti apibūdinamas kaip
visuomeninio agento (Cave, Kogan, 1990) institucijos.
Šis nacionalinės aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) konkurencingumui tirti adaptuotas
Porterio deimanto modelis skirtas tirti aplinkai, kurioje aukštojo mokslo sistemos (sektoriai) ne tik
konkuruoja, bet ir siekia didinti visuomenės, valstybės gerovės lygį. Modelis gali būti taikomas ir
vertinant atskirų aukštųjų mokyklų konkurencingumą, tačiau, vertinant atskirų aukštųjų mokyklų
konkurencingumą, tikslinga papildomai taikyti ir pagal aukštojo mokslo specifiką adaptuotą Porterio
penkių konkurencinių jėgų modelį (Porter, 2008) ir Rugmano ir D‘Cruzo penkių verslo partnerių,
arba lyderio, modelį (Rugman, D‘Cruz, 2000).
Šioje dalyje išanalizuotos teorinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo suvoktys leido
parengti anksčiau aptartą nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo tyrimo modelį,
kuris taikomas tiriant 2009–2011 m. nacionalinės aukštojo mokslo politikos pokyčius, jų
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įgyvendinimo lygį Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo kontekste. Kitoje dalyje
aptariama šio modelio operacionalizacija ir pagrindžiama tyrimo atlikimo metodika.
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2. 2009–2011 M. LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO POLITIKOS TYRIMO
METODIKA

Šioje dalyje pateikiamas empiriniam tyrimui atlikti pasirinkto mokslinio tyrimo metodo
pagrindimas, pateikiamas ir aiškinamas tyrimo modelis, taikytas 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo
mokslo politikos pokyčių siekiant Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo analizei
atlikti, aiškinamas tyrimo nuoseklumas.

2.1. Tyrimo atlikimo loginė schema

Pristatomo tyrimo tikslas – įvertinti 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos
pokyčius siekiant Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo. Aukštojo mokslo sistemos
konkurencingumą suvokiant kaip aukštojo mokslo sistemos gebėjimą sukurti, išlaikyti ir plėtoti
aukštojo mokslo aplinką, kurioje aukštojo mokslo sistema gali konkuruoti ir didinti
visuomenės, valstybės gerovės lygį, šia analize siekiama atsakyti į klausimą: „Ar Lietuvos
aukštojo mokslo sistemoje 2009–2011 m. vykdyta politika sukūrė aplinką (sudarė sąlygas),
skatinančią Lietuvos aukštojo mokslo sistemos gebėjimą konkuruoti?“
L. Bellas ir H. Stevensonas išskiria keletą politikos analizės metodų, kurie skirti arba politikos
analizei – politikos advokatavimas (angl. policy advocacy), politikos informacinis aprūpinimas (angl.
information for policy), arba analizei dėl politikos – politikos veiksnių analizei (angl. analysis of
policy determinants), politikos turinio analizei (angl. analysis of policy content); tarpinė analizės
forma – politikos stebėsena ir vertinimas (angl. policy monitoring and evaluation). Anot
mokslininkų, politikos stebėsena ir vertinimas (angl. policy monitoring and evaluation) yra viena iš
labiausiai paplitusių politikos analizės formų, kurios paplitimui padarė įtaką sustiprėjęs politinės
atskaitomybės poreikis (Bell, Stevenson, 2006). Nors dauguma stebėsenos ir vertinimo tyrimų yra
orientuoti į poveikio vertinimą, jie taip pat gali būti nukreipti į galimybę daryti įtaką ateities politikos
formavimui. 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos pokyčių siekiant Lietuvos aukštojo
mokslo sistemos konkurencingumo tyrimu ir yra siekiama šių dviejų tikslų: politikos pokyčio
vertinimo ir ateities politikos formavimo rekomendacijų formulavimo.
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Atliekant 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos pokyčių siekiant Lietuvos
aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo tyrimą, politikos pokyčiams vertinti pasitelkiama
Metodologija (2012). Metodologijoje (2012) aukštojo mokslo politikos stebėseną rekomenduojama
vykdyti analizuojant tris sritis: aukštojo mokslo kokybę, aukštojo mokslo socialinę ekonominę
aplinką ir aukštojo mokslo sistemos valdymą. Atsižvelgiant į tai, kad šio MTEP darbo tikslas –
patikrinti Metodologiją (2012), toliau yra atliekamas Metodologijos rekomenduojamų analizės sričių
teorinis patikrinimas, palyginant jas su M. Martin ir C. Sauvageot‘o (2011) rekomenduojamomis
aukštojo mokslo politikos stebėsenos sritimis. M. Martin ir C. Sauvageot‘as teigia, kad dažniausiai
vykdant aukštojo mokslo politikos stebėseną analizuojamos tokios sritys kaip prieinamumas (angl.
access) ir lygybė (angl. equity), vidinis efektyvumas (angl. internal efficiency), aktualumas ir išorinis
efektyvumas (ang. relevance and external efficiency), aukštojo mokslo kokybė (angl. qulity of
education), aukštojo mokslo meistriškumas (angl. professionalization of higher education), tyrimų ir
inovacijų pajėgumai (angl. capacity for research and innovation), sąnaudos ir išlaidos (angl. cost and
expenditure) ir strateginio, operatyvaus valdymo pajėgumai (angl. strategic and operational
management capacities). Toliau pateikiamoje 2 lentelėje yra palyginamos šių mokslininkų ir
Metodologijoje (2012) rekomenduojamos aukštojo mokslo politikos stebėsenos sritys. Iš šios lentelės
matyti, kaip Metodologijoje (2012) rekomenduojamos sritys siejasi su M. Martin ir C. Sauvageot‘o
(2011) rekomenduojamomis analizės sritimis.
2 lentelė. Rekomenduojamų aukštojo mokslo politikos stebėsenos sričių palyginimas
Metodologija (2012)*
Aukštojo mokslo kokybė:
 stojančiųjų kokybė,
 dėstytojų kokybė,
 infrastruktūros kokybė,
 studijų proceso kokybė,
 absolventų kokybė
Aukštojo mokslo socialinė ekonominė aplinka:
 aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimas
ir didinimas
Aukštojo mokslo sistemos valdymas:
 išorinis aukštojo mokslo sistemos valdymas,
 vidinis aukštųjų mokyklų valdymas,
 aukštojo mokslo sistemos finansavimas

Michaela Martin, Claude Sauvageot
(Martin, Sauvageot, 2011)
Aukštojo mokslo kokybė (angl. quality of education), aukštojo
mokslo atitiktis rinkos poreikiams (angl. professionalization of
higher education), tyrimų ir inovacijų pajėgumai (angl.
capacity for research and innovation)

Prieinamumas (angl. access), lygybė (angl. equity)

Vidinis efektyvumas (angl. internal efficiency), aktualumas ir
išorinis efektyvumas (angl. relevance and external efficiency),
sąnaudos ir išlaidos (angl. cost and expenditure) bei
strateginio ir operatyvaus valdymo pajėgumai (angl. strategic
and operational management capacities)
*Posričiai rekomenduojami šio tyrimo autorių. Rekomendacijos buvo suformuotos parengus tarpines atskirų sričių
analizes.
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Analizei atlikti taikomas tyrimo autorių adaptuotas Porterio deimanto modelis. Porterio
deimanto modelis bene plačiausiai taikomas konkurencingumui tirti ir vertinti. Atsižvelgus į
nacionalinės aukštojo mokslo sistemos savitumus, adaptuojant Porterio deimanto modelį
nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumui vertinti, greta šio modelio veiksnių,
išskiriamų jų svarbos rinkos santykiuose pagrindu, įtraukiami ir viešųjų interesų užtikrinimą
atskleidžiantys veiksniai. Kadangi atliekamo tyrimo tikslas yra įvertinimas, ar nacionalinė aukštojo
mokslo (studijų) politika sukūrė aplinką (sudarė sąlygas), skatinančią Lietuvos aukštojo mokslo
sistemos gebėjimą konkuruoti, ir kad vertinant 2009–2011 m. nacionalinės aukštojo mokslo (studijų)
politikos pokyčius taikoma Metodologijos (2012) metodika, adaptuotame Porterio deimanto
modelyje vidiniai veiksniai yra apibūdinami remiantis Metodologijoje išskirtomis nacionalinės
aukštojo mokslo politikos sritimis. Ši prieiga grindžiama tuo, kad nacionaline aukštojo mokslo
politika buvo formuojama aukštojo mokslo sistemos veikimo aplinka, sudaromos sąlygos ir kuriamas
sistemos gebėjimas konkuruoti. Porterio deimanto modelyje nurodomas vidinis veiksnys – aukštojo
mokslo sistemos (sektoriaus) valdymas, finansavimas, struktūra – sietinas su Metodologijoje (2012)
išskirta nacionalinės aukštojo mokslo politikos aukštojo mokslo sistemos valdymo sritimi. Porterio
deimanto modelyje nurodomo gamybos veiksnio, kuris suprantamas kaip nacionalinės aukštojo
mokslo sistemos funkcijoms vykdyti reikalingi ištekliai ir kompetencijos, plėtotei yra reikšminga
Metodologijoje (2012) išskirta nacionalinės aukštojo mokslo politikos aukštojo mokslo (studijų)
kokybės sritis, kito veiksnio, t. y. paklausos sąlygų, formuojamų nacionalinės aukštojo mokslo
sistemos veikloje, plėtotei taip pat yra reikšminga Metodologijoje išskirta aukštojo mokslo (studijų)
kokybės sritis, kiek ji sietina su aukštojo mokslo sistemos rezultatų pritaikomumu ir atliepimu rinkos
bei visuomenės poreikiams (aukštojo mokslo sistemos absolventų kokybe). Adaptuojant Porterio
deimanto modelį nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumui vertinti, siekiama
įvertinti ne tik politika kuriamą konkurencingo sistemos veikimo aplinką, ne tik politika sudaromas
galimybes ir sąlygas sistemos gebėjimui kurti konkurencingo veikimo aplinką, bet ir sistemos
gebėjimą didinti visuomenės, valstybės gerovės lygį, t. y. įvertinti viešųjų interesų užtikrinimą.
Adaptuotame Porterio deimanto modelyje vidiniam veiksniui, atskleidžiančiam nacionalinės aukštojo
mokslo sistemos veikimą (veikimo sąlygas) viešojo intereso užtikrinimo srityje, tirti taikomos
Metodologijoje (2012) išskirtos viešiesiems interesams tenkinti reikšmingos nacionalinės aukštojo
mokslo (studijų) politikos sritys: socialinės ekonominės aplinkos (arba aukštojo mokslo
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prieinamumo) sritis ir aukštojo mokslo sistemos valdymo sritis (tais aspektais, kurie svarbūs siekiant
tenkinti viešąjį interesą arba sistemai vykdyti visuomeninio agento funkcijas – nacionalinės aukštojo
mokslo sistemos elementų (aukštųjų mokyklų studijų programų) akreditaciją ir vertinimą).
Atliekant analizę pagal Metodologijoje (2012) nurodytas nacionalinės aukštojo mokslo
politikos sritis ir posričius, gali būti pritaikytos ne visos adaptuotame Porterio deimanto modelyje
išskirtos nacionalinės aukštojo mokslo sistemos veiksnių dedamosios. Taikydami adaptuotą Porterio
deimanto modelį ir analizuojant 2009–2011 m. nacionalinės aukštojo mokslo politikos pokyčių
poveikį Metodologijoje (2012) išskirtoms nacionalinės aukštojo mokslo politikos sritims, šio darbo
autoriai pastebi, kad į reikšmingų konkurencinės aplinkos kūrimo veiksnių vertinimą nepatenka
mokslo tiriamosios veiklos ir jos rezultatų taikymo srities sąlygos. Ši aukštojo mokslo sritis yra
susijusi ne tik su svarbia ir viena esminių aukštojo mokslo funkcijų (mokslo tiriamąja veikla), bet
reikšminga ir studijų konkurencingumui didinti. Atliekant tyrimą pagal Metodologijoje (2012)
pateiktas aukštojo mokslo politikos stebėsenos kryptis, kurios orientuojamos tik į studijų srities
stebėseną, mokslinė aukštųjų mokyklų veikla ir jos rezultatai kaip konkurencingumo veiksniai
tiriami tik tiek, kiek jie patenka į Metodologijoje nurodomas aukštojo mokslo politikos stebėsenos
studijų sritis ir posričius. Tokia prieiga atmeta svarbų aukštojo mokslo konkurencingumo veiksnį. Iš
M. Martin ir C. Sauvageot‘o rekomenduojamos aukštojo mokslo politikos stebėsenos sričių,
vadovaujantis Metodologijos (2012) prieiga, yra eliminuojama tyrimų ir inovacijų pajėgumų (angl.
capacity for research and innovation) stebėsena ir vertinimas (Martin, Sauvageot, 2011). Būtina
pastebėti, kad tai rodo tam tikrą Metodologijos (2012) ribotumą ir nurodo šios Metodologijos
tobulinimo kryptį. Todėl taikant adaptuotą Porterio deimanto modelį, vadovaujantis Metodologijoje
(2012) išskiriamomis aukštojo mokslo politikos stebėsenos kryptimis, šis modelis yra
pakoreguojamas ir detalizuojamas (15 pav.).
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15 pav. Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą skatinančiai aplinkai tirti,
vadovaujantis Metodologija (2012), adaptuotas Porterio deimanto modelis
(sudaryta tyrimo autorių; šaltinis – Chen, Hsieh, 2008, 46)
Tačiau taikant pakoreguotą modelį (vadovaujantis Metodologijos (2012) prieiga), atliekant
2009–2011 m. nacionalinės aukštojo mokslo (studijų) politikos analizę taip pat vertinamos ir tos
politikos sritys, kurios nepatenka į pakoreguotą modelį, tačiau yra reikšmingos nacionalinės aukštojo
mokslo sistemos konkurencingo veikimo aplinkai kurti tiek, kiek šios politikos sritys reikšmingos
aukštojo mokslo sistemos konkurencingo veikimo aplinkai kurti studijų srityje. Todėl, pagrindinį
dėmesį skiriant Metodologijos (2012) prieigai, ji praplečiama remiantis adaptuotu Porterio deimanto
modeliu (15 pav.): vertinama nacionalinė aukštojo mokslo politika mokslo, mokymosi visą gyvenimą
(MVG) srityje, konkurencingam aukštojo mokslo sistemos veikimui sudaromos sąlygos studijų
srityje.
Tyrimui atlikti pasirenkami du duomenų (informacijos) rinkimo metodai, t. y. dokumentų
analizė ir aukštojo mokslo sistemos atstovų struktūrinis interviu.
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2.2. Tyrimo atlikimo metodika

Šiame poskyryje yra pateikiama informacija, apibūdinanti empirinio tyrimo validumą ir
patikimumą, aptariami atlikto empirinio tyrimo metu taikytų tyrimo metodų pasirinkimo motyvai,
apibūdinama jų taikymo metodika. Poskyryje taip pat pateikiamas struktūrinės apklausos metu
naudotos priemonės teorinis pagrindimas, aptariama respondentų atrankos metodika ir tyrimo eiga.

2.2.1. Tyrimo metodikos pagrindimas
Vertinant aplinkos poveikį sistemos veiklai, naudojami dviejų tipų duomenys: a) suvokimo, b)
archyviniai. Suvokimo duomenys paprastai naudojami aplinkos pokyčių poveikiui užfiksuoti, o
archyviniai duomenys – sektoriaus lygmens pokyčiams identifikuoti (Cannon, Caron, 2007). Kita
vertus, tradiciškai aplinkos pokyčių įtakai tirti taikomi dviejų kategorijų metodai: 1) kokybiniai
metodai, kurie apima tokias technikas kaip suinteresuotų grupių atstovų nuomonės ar suvokimo
matavimas, kai tyrėjui ir „srities ekspertams“ aktyviai bendraujant yra nustatomos tyrimui aktualios
problemos (Nicolau, 2005; Griffith ir kt., 2008); 2) kiekybiniai metodai, kai naudojamasi istorinių
(kitur – archyvinių) duomenų projektavimu per laiko eilutes (angl. time-series) ir priežastiniais
modeliais (angl. causualmodels) (Nicolau, 2005). Rekomenduojama politinės aplinkos dimensijas
konkurencingumo kontekste vertinti pritaikant SSGG analizės metodą, o per struktūrinį interviu
surinkti praktinę informaciją, kurioje atsispindi sektoriaus ekspertų patirtis veikiant šalyje
susiformavusioje aplinkoje (Zhao ir kt., 2009). Taigi, vykdydami šį tyrimą, atlikome pirminių ir
antrinių dokumentų analizę, iš aukštojo mokslo sistemos atstovų struktūrinio interviu (3 lentelė)
gautų duomenų analizę ir statistinių duomenų ekonometrinę analizę. Pirminių ir antrinių duomenų
analizės, iš struktūrinio interviu gautus duomenis pateikiame vadovaudamiesi Lietuvos aukštojo
mokslo sistemos konkurencingumą skatinančiai aplinkai tirti adaptuotu Porterio deimanto modeliu.
Darbo pabaigoje pateikia kompleksinė visų politikos sričių sinergijos apžvalga.
3 lentelė. Tyrimo metodai
Tyrimo metodas
Susijusių pirminių dokumentų analizė
Susijusių antrinių dokumentų analizė
Aukštojo mokslo sistemos atstovų
struktūrinis interviu
Ekonometrinis tyrimas

Duomenys
Strateginio planavimo dokumentai, įstatymai, moksliniai
straipsniai
Susiję tyrimai
Politiką formuojančių institucijų atastovai, politiką
įgyvendinančių institucijų atstovai, aukštųjų mokyklų
atstovai, suinteresuotų šalių atstovai
Metiniai statistiniai 2004–2011 m. duomenys
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Siekiant atlikti kompleksinę 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos pokyčių
konkurencingumo analizę, buvo sujungtos trys pirmajame užsakomojo tyrimo etape parengtos
ataskaitos: Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių analizė: studijų kokybė, Lietuvos studijų
politikos 2009–2011 m. pokyčių analizė: studijų socialinė ekonominė aplinka ir Lietuvos studijų
politikos 2009–2011 m. pokyčių analizė: studijų sistemos valdymas. Tarpinės ataskaitos sujungtos
vadovaujantis autorių parengtu Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo modeliu.
Rengiant šias ataskaitas buvo analizuojami pirminiai ir antriniai dokumentai.
Šis ataskaitų rezultatų sujungimas leido autoriams kompleksiškai analizuoti Lietuvos aukštojo
mokslo sistemą ir, naudojant pirminius ir antrinius dokumentus, atskleisti Lietuvos aukštojo mokslo
politikos pokyčius. Atsižvelgiant į trumpą pokyčių įgyvendinimo laikotarpį, buvo neįmanoma
parodyti, kokį poveikį jie turėjo sistemai. Todėl buvo parengtas klausimynas ir struktūrinio interviu
metodu tirti 2009–2011 m. politikos pokyčiai, jų pažanga siekiant aukštojo mokslo sistemos
konkurencingumo.

2.2.2. Struktūrinio interviu klausimynas: struktūra ir konstruktų pagrindimas
Struktūrinio interviu pagrindinis tikslas – sužinoti aukštojo mokslo sistemos dalyvių
patirtinę nuomonę, ar Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje 2009–2011 m. vykdyta politika sukūrė
aplinką, skatinančią Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumą.
Struktūrinio interviu klausimynas buvo rengiamas vadovaujantis autorių rekomenduojamu
aukštojo mokslo sistemą, politiką ir konkurencingumą integruojančiu modeliu, kurį atspindi ir tyrimo
loginė schema. Klausimynas susideda iš keturių pagrindinių dalių: aukštojo mokslo kokybė, aukštojo
mokslo socialinė ekonominė aplinka, aukštojo mokslo sistemos valdymas ir respondentų
charakteristikos.
Remiantis teoriniais samprotavimais, buvo suformuoti kiekvienos dalies diagnostiniai
konstruktai (4 lentelė), kurie išryškėjo Metodologijos (2012) tarpinio testavimo metu. Kiekvienas
diagnostinis konstruktas baigiamas teiginiu, kuris matuoja esamos situacijos tinkamumą Lietuvos
aukštojo mokslo konkurencingumui skatinti. Teiginiams vertinti pasirinkta 10 balų skalė, kuri, anot
W. E. Sario ir I. N. Gallhofe‘o, labiausiai rekomenduotina vertinamiesiems tyrimams) padidina
atsakymų patikimumą ir sumažina klaidų lygį (Saris, Gallhofe, 2007). Teiginiai suformuluoti
atsižvelgiant ir į šių autorių rekomendacijas, kaip formuluoti vertinamuosius teiginius. Kiekvienos

Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
VU TVM Inovacijų ir verslumo centras, Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

102

klausimyno dalies pabaigoje pateikiami atvirieji klausimai, į kuriuos atsakydami respondentai gali
papildomai nurodyti Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumą skatinančius ar ribojančius
veiksnius ir pateikti aplinkos gerinimo rekomendacijų.
4 lentelė. Diagnostinių konstruktų pagrindimas
Diagnostiniai
konstruktai
Stojančiųjų kokybė

Dėstytojų kokybė

Infrastruktūros
kokybė

Studijų proceso
kokybė

Absolventų kokybė

Pagrindimas
Aukštojo mokslo kokybė
Šio bloko teiginiai skirti išsiaiškinti, kaip studijų prieinamumo didėjimas (aukštojo mokslo
masiškėjimas) veikia studijų kokybę, ir nustatyti ryšį tarp stojančiojo turimų kompetencijų, jų
vertinimo būdų bei studijų kokybės. Stojančiųjų kokybė, lemianti stojančiųjų pasirengimą
studijoms aukštojoje mokykloje, daranti įtaką studijų kokybei kaip indėlio elementas ir
didinanti aukštojo mokslo konkurencingumą, tyrėjų suvokiama kaip stojančiųjų turima
kompetencija ir motyvacija. Stojančiųjų kompetencija ir motyvacija neatsiejama nuo mokslo
ir studijų misijos, kurios tikslas – padėti užtikrinti šalies visuomenės, kultūros ir ūkio
klestėjimą, būti visaverčio gyvenimo atrama ir paskata, tenkinti prigimtinį pažinimo troškimą
(Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (2009).
Šio bloko teiginių tikslas – nustatyti ryšį tarp dėstytojų kokybės (apima tokius indėlio
elementus kaip išsilavinimas, patirtis, įgytos kompetencijos, įgūdžiai, didaktika) ir studijų
kokybės. Mokslininkai (Geo, 2007; Wayne, Young, 2003) rekomenduoja vertinti dėstytojų
efektyvumą matuojant studentų mokymosi rezultatus. Bolonijos proceso dokumentuose
(atsakingų už aukštąjį mokslą ministrų 2001–2011 m. susitikimų (konferencijų)
komunikatuose) nurodomi tokie svarbūs dėstytojų veiklos aspektai kaip nuolatinis
kvalifikacijos kėlimas, judumo skatinimas, tarptautiškumas. 2009–2011 m. aukštojo mokslo
politikos kaitos kontekste svarbu išanalizuoti, ar šios priemonės lemia studijų kokybės kaitą
siekiant aukštojo mokslo konkurencingumo.
Šio bloko teiginiai skirti išsiaiškinti, ar 2009–2011 m. formuojama aukštojo mokslo politika
buvo siekiama sukurti konkurencingą aukštojo mokslo infrastruktūrą, t. y. investuojama į
aukštųjų technologijų, mokslinių tyrimų bei inovacijų kūrimo infrastruktūrą. Lietuvos aukštojo
mokslo sistemos plėtros 2006–2010 metų plane (LRV, 2006a) yra apžvelgiama ir įvertinama
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos būklė, nurodoma, kad universitetų mokslinių tyrimų ir
mokomoji (ypač fizinių ir technologijų mokslo studijų) bazė pripažįstama pasenusia ir menkai
konkurencinga.
Šio bloko teiginiai skirti išsiaiškinti, kaip vykdoma nacionalinė aukštojo mokslo politika
atitinka EAME prioritetus, tokius kaip į studentą orientuotos studijos, studijų
individualizavimas, neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas, kokybės
užtikrinimo sistemų diegimas. Remiantis Bolonijos proceso dokumentais (atsakingų už
aukštąjį mokslą ministrų 2001–2011 m. susitikimų (konferencijų) komunikatais), siūlomi
tokie studijų proceso kokybei užtikrinti reikalingi vertinimo kriterijai: studijų
programos / programų kokybė, studijų programų įgyvendinimo kokybė, MVG galimybių
įgyvendinimas, tarptautiškumas ir judumas.
Šio teiginių bloko tikslas – išsiaiškinti, ar 2009–2011 m. vykdoma aukštojo mokslo politika
buvo skirta studijų rezultatų stebėsenai ir analizei stiprinti. Studijų rezultatai (ang. Learning
outcomes) – tai, ką studentas privalo žinoti, suprasti ir gebėti padaryti pasibaigus studijų
procesui, atsižvelgiant į visuomenės bei darbo rinkos reikalavimus (ASTŽ, 2011). Studijų
rezultatai paprastai apibrėžiami žiniomis, mokėjimais, vertybėmis, požiūriais ir privalomu
parodyti kompetentingumu. Studijos turėtų lemti studentų tobulėjimą akademiniu, profesiniu
ir asmeniniu požiūriu (Savickienė, Pukelis, 2004). Todėl išskiriami trys studijų rezultato
rodikliai – įsidarbinimas ir karjera, asmenybės ugdymas ir mokslo rodikliai.

Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
VU TVM Inovacijų ir verslumo centras, Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

103

Diagnostiniai
konstruktai
Aukštojo mokslo
prieinamumo
užtikrinimas ir
didinimas

Valstybės finansinė
parama studentams

Studijų aplinka ir
studentų materialioji
gerovė

Išorinis aukštojo
mokslo sistemos
valdymas

Vidinis aukštųjų
mokyklų valdymas

Pagrindimas
Aukštojo mokslo socialinė ekonominė aplinka
Šio bloko teiginiai skirti išsiaiškinti nacionalinės aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimo,
didinimo politikos strategines kryptis. Šie teiginiai formuluojami atsižvelgus į Bolonijos
proceso dokumentuose (atsakingų už aukštąjį mokslą ministrų 2001–2011 m. susitikimų
(konferencijų) komunikatuose) fiksuojamas strategines aukštojo mokslo prieinamumo
užtikrinimo, didinimo kryptis. Šiame bloke taip pat siekiama išsiaiškinti, kaip vertinamos
bendrosios priemonės, užtikrinančios lygias įstojimo, studijų ir studijų baigimo galimybes
(tokiomis priemonėmis Bolonijos tolesnės veiklos grupės ataskaitoje (SDM, 2007),
apibendrinančioje valstybėse Europos Sąjungos narėse taikomas aukštojo mokslo
prieinamumo didinimo, užtikrinimo priemones, laikomi teisės aktai, įtvirtinantys
nediskriminavimo taisykles ir priėmimo į aukštąjį mokslą taisykles).
Šio bloko teiginiai skirti išsiaiškinti, kaip vertinamas 2009–2011 m. valstybės finansinės
paramos, skirtos aukštojo mokslo prieinamumui užtikrinti ir didinti, pokytis. Bloko svarba
pagrindžama tuo, kad moksliniuose darbuose (Christofides ir kt., 2001; Junor, Usher, 2002;
Usher, 2004; Kezar, 2011, ir kt.) išlaidos aukštajam mokslui yra laikomos esminiu aukštojo
mokslo prieinamumą ribojančiu veiksniu; nacionalinės švietimo reformos pokyčiai siejami
tiek su aukštojo mokslo finansavimo pokyčiais (studijų krepšelio, norminės studijų kainos
įvedimu), tiek su finansinės paramos studijuojantiesiems sistemos pokyčiais: paskolų studijų
kainai sumokėti įvedimu, paskolų teikimu pasitelkiant bankinę sistemą ir kt. (Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (2009), Mokslo ir studijų reforma: pristatymas
(2008). Finansinių išteklių svarba studijoms pradėti ir baigti pabrėžiama ir Bolonijos tolesnės
veiklos grupės ataskaitoje, apibendrinančioje valstybėse Europos Sąjungos narėse taikomas
aukšto mokslo prieinamumo didinimo, užtikrinimo priemones (SDM, 2007).
Šio bloko teiginiais siekiama išsiaiškinti, kaip vertinamas 2009–2011 m. nacionalinės aukštojo
mokslo politikos įgyvendinimo priemonių, užtikrinančių aukštojo mokslo prieinamumą,
didinimą kuriant tam palankią studijų aplinką, pokytis. Tokiomis priemonėmis Bolonijos
tolesnės veiklos grupės ataskaitoje, apibendrinančioje valstybėse Europos Sąjungos narėse
taikomas priemones, laikomos ne tik atitinkamos studijų aplinkos formavimas, bet ir lanksčios
studijų sekos, lankstūs patekimo studijuoti būdai, ankstesnio mokymosi pripažinimas (SDM,
2007). Būtina pastebėti, kad aukštojo mokslo prieinamumą užtikrinančios, didinančios studijų
aplinkos kūrimo priemonėmis laikomos ir studijų kokybę užtikrinančios priemonės, todėl
šiame bloke pateikiamais teiginiais siekiama išsiaiškinti neabejotinai su studijų kokybe
susijusių, tačiau svarbių ir aukštojo mokslo prieinamumui užtikrinti, didinti priemonių
pokyčius, t. y. teiginiais siekiama išryškinti atitinkamų priemonių poveikį aukštojo mokslo
prieinamumui užtikrinti ir didinti.
Aukštojo mokslo sistemos valdymas
Šio bloko teiginiais siekiama išsiaiškinti, ar buvo įgyvendintos Lietuvos aukštojo mokslo
strateginės nuostatos, kurios turėjo paskatinti aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą.
Teiginiai suformuoti, laikantis politikos vertinimo metodologijos (Martin, Sauvageot, 2011),
atsižvelgiant į Lietuvos aukštąjį mokslą reglamentuojančių dokumentų nuostatas,
Metodologijoje (2012) pateiktas rekomendacijas ir teorinius samprotavimus. Teorinėse
nuostatose dėl aukštojo mokslo sistemos išorinio valdymo yra teigiama, kad nacionaliniu
lygmeniu turi būti įvykdytas tinkamas funkcijų pasiskirstymas tarp valdžios institucijų ir
aukštųjų mokyklų; turi būti vykdomas tinkamas strateginis planavimas, kuris turi būti
perkeliamas į teisinius dokumentus ir derėti su Europos Sąjungos strateginėmis nuostatomis
(Leisyte, Kiziene, 2006; BPIA, 2010).
Šio bloko teiginiai suformuoti, laikantis politikos vertitinimo metodologijos (Martin,
Sauvageot, 2011), atsižvelgiant į Lietuvos aukštąjį mokslą reglamentuojančių dokumentų
nuostatas, Metodologijoje (2012) pateiktas rekomendacijas ir teorinius samprotavimus.
Teorinėse nuostatose dėl vidinio aukštųjų mokyklų valdymo yra akcentuojamas aukštųjų
mokyklų savarankiškumas spręsti dėl strateginių veiklos krypčių ir veiklos principų, studentų
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Diagnostiniai
konstruktai

Aukštojo mokslo
sistemos
finansavimas

Pagrindimas
ir akademinio personalo priėmimo kriterijų. Taip pat akcentuojama aukštųjų mokyklų
atsakomybė už prisiimtus veiksmus (BPIA, 2010).
Šio bloko teiginiai suformuoti, laikantis politikos vertitinimo metodologijos (Martin,
Sauvageot, 2011), atsižvelgiant į Lietuvos aukštąjį mokslą reglamentuojančių dokumentų
nuosatas, Metodologijoje (2012) pateiktas rekomendacijas ir teorinius samprotavimus.
Teorinėse nuostatose dėl aukštojo mokslo finansavimo yra akcentuojama finansinė
autonomija ir pajamų šaltinių įvairovė (Financially sustainable universities, 2008).

2.2.3. Šalies ekonominės gerovės poveikio aukštojo mokslo bei studijų finansavimui
ekonometrinio tyrimo pagrindimas
Kaip jau buvo minėta šiame darbe, 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos pokyčiai
analizuojami remiantis Metodologijoje (2012) pristatoma rodiklių sistema. Pagal šią rodiklių sistemą
analizuojant

tvarų

ir

adekvatų

finansavimą,

užtikrinantį

Lietuvos

aukštųjų

mokyklų

konkurencingumą, rekomenduojama analizuoti aukštojo mokslo sistemos finansavimo sąsajas su
socialinėmis ekonominėmis šalies problemomis ir kaip finansavimo lygis koreliuoja su ekonomine
šalies gerove. Atsižvelgiant į tai, darbe atliekamas ekonometrinis tyrimas, leidžiantis identifikuoti
šias sąsajas ir jų poveikį.
Ekonometrinio tyrimo pagrindiniai tikslai:
1) kiekybiniais metodais įvertinti, kokį poveikį aukštojo mokslo sistemos finansavimo lygiui
turi šalies ekonominės gerovės pokyčiai;
2) nustatyti, kokią įtaką aukštojo mokslo sistemos finansavimo lygis turi mokslo ir studijų
aplinkai bei šios aplinkos raidai.
Siekiant įgyvendinti pirmąjį tikslą, keliamos tokios h i p o t e z ė s:
 H0: šalies ekonominės gerovės augimas reikšmingai gerina aukštojo mokslo sistemos
finansavimo lygį;
 HA: šalies ekonominės gerovės augimas negerina aukštojo mokslo sistemos finansavimo

lygio arba gerina nereikšmingai.
Siekiant įgyvendinti antrąjį tikslą, keliamos tokios h i p o t e z ė s:
 H0: aukštojo mokslo sistemos finansavimo lygis reikšmingai veikia mokslo ir studijų
aplinką bei šios aplinkos raidą;
 HB: aukštojo mokslo sistemos finansavimo lygis neveikia mokslo ir studijų aplinkos bei šios
aplinkos raidos.
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Aukštojo mokslo sistemos finansavimo lygis vertinamas pagal tokius k r i t e r i j u s:
 valstybės išlaidų švietimui pokyčiai;
 valstybės išlaidų aukštojo mokslo studijoms pokyčiai;
 valstybės išlaidų moksliniams tyrimams ir švietimo plėtrai pokyčiai;
 valstybės išlaidų švietimui, tenkančių vienam gyventojui, pokyčiai;
 aukštųjų mokyklų pajamų pokyčiai;
 aukštųjų mokyklų pajamų iš valstybės pokyčiai.
H i p o t e z ė yr a t i k r i n a m a:
 apskaičiuojant koreliaciją tarp kintamųjų;
 taikant regresinį modeliavimą;
 naudojant Grangerio priežastingumo testą.
Atliekant analizę patikrinta visų šešių tiesinės regresijos modelių atitiktis pagrindinėms tiesinės
regresijos modelio prielaidoms. Prielaidoms tikrinti buvo naudojamasi E-views programinės įrangos
paketu. Siekiant įvertinti, kokiu mastu aukštojo mokslo bei studijų finansavimą veikia bendrojo
vidaus produkto (BVP) pokyčiai, buvo naudojamas Grangerio priežastingumo testas.

2.3. Tyrimo respondentų atranka ir atlikimo eiga
Antrajame etape struktūrinio interviu būdu buvo apklausiami Lietuvos aukštojo mokslo
sistemos atstovai. Pagrindinis šio interviu tikslas – išsiaiškinti atstovų nuomonę apie Lietuvos
aukštojo mokslo sistemos pažangą įgyvendinant politines nuostatas.
Struktūriniu interviu buvo siekiama išsiaiškinti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos dalyvių
patirtinę nuomonę apie Lietuvos aukštojo mokslo politikos sąlygas ir jų tinkamumą Lietuvos
aukštojo mokslo sistemos konkurencingumui didinti. Interviu buvo parinkti aukštojo mokslo
sistemos dalyviai, atstovaujantys skirtingoms Lietuvos aukštojo mokslo sistemos grupėms. Remiantis
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (2009), tyrimui buvo išskirtos keturios Lietuvos
aukštojo mokslo sistemos atstovų grupės (žr. 5 lentelę). Kiekvienai atstovų grupei buvo suteiktas
vienodas svarbumo lygis ir nuspręsta apklausti po 10 kiekvienos grupės dalyvių – respondentų.
Respondentams buvo keliamas reikalavimas turėti patirties aukštųjų mokyklų veikloje. Pavyzdžiui,
jei respondentas atstovauja finansavimo funkciją vykdančiai institucijai, tai jis turi turėti darbo
patirties universitete, kolegijoje ar institute.
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5 lentelė. Lietuvos aukštojo mokslo sistemos atstovai
Funkcijos
Politiką formuojančios institucijos
Politiką įgyvendinačios institucijos

Aukštosios mokyklos
Suinteresuotos grupės

Institucijos
Lietuvos Respublikos Seimas
Vyriausybė, Švietimo ir mokslo ministerija, Mokslo, technologijų ir inovacijų
plėtros komisija, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo ir studijų stebėsenos ir
analizės centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Akademinės etikos
kontrolierius, Švietimo mainų paramos fondas
Universitetai ir kolegijos (valstybinės ir nevalstybinės)
Asociacijos, interesų grupės (formalios ir neformalios), akademinė
bendruomenė, darbdaviai, švietimo įstaigos

Parengta autorių.
Šaltinis – Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (2009).

2.4. Tyrimo dalyvių demografiniai duomenys ir duomenų analizė
Kokybinis tyrimas – struktūrinis interviu – buvo atliekamas 2013 m. sausio–kovo mėn. Imant
interviu naudotas klausimynas pateikiamas 4 priede. Struktūriniame interviu sutiko dalyvauti 28
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos atstovai. Iš jų – 14 proc. moterų ir 86 proc. vyrų. Dvi amžiaus
grupės turėjo vienodą dalyvių skaičių: žmonės iki 40 metų ir 41–50 metų sudarė po 27 proc. Didžiąją
dalį respondentų sudarė vyresni nei 50 metų žmonės – 46 proc. Pagal darbo patirtį dabartinėje
darbovietėje respondentai taip pat pasiskirstė beveik tolygiai. Didžiausia jų dalis (29 proc.) dirba
trumpiau nei penkis metus esamoje darbovietėje, iš jų daugiausia – politiką formuojančių institucijų
atstovų. 5–9 metus dirbančiųjų buvo 21 proc.; ketvirtadalis respondentų (25 proc.) dirbo 10–19 metų
ir lygiai tokia pat dalis (25 proc.) esamoje darbovietėje dirbo ilgiau nei 20 metų.
Daugiausia tyrime dalyvavusių respondentų teigė, kad turėjo patirties aukštojo mokslo
sistemos valdymo srityje (32 proc.). Labai panaši respondentų dalis (29 proc.) nurodė turintys
daugiausia kompetencijų aukštosios mokyklos valdymo srityje. Beveik penktadalis dalyvių (21proc.)
savo pagrindinę kompetenciją siejo su aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sritimi. Aukštojo
mokslo socialinės ekonominės aplinkos formavimas buvo 14 proc. dalyvių pagrindinė kompetencija.
Vienas dalyvis nurodė turintis kitokią kompetenciją – verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityje. Tai
rodo, kad tyrime dalyvavę ekspertai turėjo supratimą apie platesnį spektrą aukštojo mokslo sistemos
veiklų, ne vien tik tos funkcijos, dėl kurių jie buvo pasirinkti tyrimui. Apibendrinant galima teigti,
kad pakviestieji buvo tyrimo poreikius atitinkantys ekspertai, kurie turėjo ilgametę patirtį ir daug

Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
VU TVM Inovacijų ir verslumo centras, Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

107

platesnį supratimą apie aukštojo mokslo sistemos veikimą, o ne vien tik tos funkcijos, dėl kurių į juos
buvo kreipiamasi. Tai patvirtina tyrimo metu gautų duomenų patikimumą.
Kokybiniai duomenys buvo renkami struktūrinio interviu metodu. Kiekvienos klausimyno
dalies pabaigoje buvo pateikiami atvirieji klausimai, į kuriuos atsakydami respondentai galėjo
papildomai nurodyti Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumą skatinančius ir ribojančius
veiksnius, pateikti aplinkos gerinimo rekomendacijų. Atliekant kokybinį tyrimą, t. y. struktūrinį
interviu, surinkti duomenys buvo saugomi ir tvarkomi naudojant SPSS programinę įrangą.
Atsižvelgiant į tyrimo kokybinį pobūdį buvo analizuojami duomenų dažniai ir išvedamos vidutinės
įvertinimų reikšmės. Ekspertai strateginių priemonių įgyvendinimą vertino dešimties balų skale: 0
reiškė, kad priemonė iš viso neegzistuoja, o 10 reiškė, kad priemonė yra įgyvendinta iki galo.
Perteikdami iš ekspertų struktūrinio interviu gautus rezultatus, autoriai naudoja arba vidutinį
vertinamąjį balą, arba Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje paplitusias balų žodines interpretacijas
(t. y. 4 ir mažiau – nepatenkinamai, 5 – silpnai, 6 – patenkinamai, 7 – vidutiniškai, 8 – gerai, 9 – labai
gerai ir 10 – puikiai).
Atvirųjų klausimų analizė nebuvo atskiras tyrimas, o tik priemonė pagal pateiktus vertinimo
konstruktus išdėstytoms mintims patikslinti ir išplėsti. Atvirųjų klausimų analizė buvo vykdoma
naudojant indukcinę turinio analizę (Elo, Kynga, 2008). Turinio analizė buvo atliekama taikant
klasifikavimo metodą, kuris yra vienas iš populiariausių kokybinių duomenų turinio analizės metodų
(Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008). 5 priede pateikiamos klasifikavimo schemos, kuriose aiškiai
nurodyti atsakymų kiekiai, sudarantys vieną ar kitą kategoriją. Dėl kokybinių duomenų validumo
svarbos ir galimybės tarp užsienio mokslininkų vyksta įvairių diskusijų, priklausomai nuo tyrimo
tikslo ir pasirinktos tyrimo filosofinės krypties. Nepaisant to, vienas iš būdų įvertinti tyrimo duomenų
validumą yra trianguliacija (ang. Triangulation) – gauti duomenis kitu būdu ir patikrinti, ar nėra
prieštaravimų tarp rezultatų (Keyton, 2001). Šiuo atveju buvo atliekamas vienas tyrimas, tačiau
atvirieji klausimai papildė ar patikslino dalyvių mintis, pateiktas konstruktuose. Vertinant konstruktų
ir atvirųjų klausimų analizės rezultatus reikšmingų skirtumų nebuvo nustatyta, ir tai rodo, kad
validumas buvo užtikrintas.
Kitoje šio darbo dalyje pristatoma atliekant tyrimą gautų duomenų analizė.
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3. LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KONKURENCINGUMAS:
KOMPLEKSINIO KOKYBINIO TYRIMO REZULTATAI
Nacionalinės aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) konkurencingumui tirti autorių
adaptuotame Porterio deimanto modelyje aukštojo mokslo sistemos valdymo, struktūros ir
finansavimo veiksnys apibūdina valstybės vaidmens aukštojo mokslo sistemoje svarbą ir vaidmenį
kuriant sąlygas, lemiančias aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) konkurencingumą, formuojant
konkuravimui palankią teisinę aplinką, užtikrinančią aukštųjų mokyklų, kokybiškų studijų programų
įvairovę ir studijų metodų novatoriškumą, palaikančią organizacinį lankstumą, siekiant patenkinti
naujus ir augančius visuomenės poreikius.
Todėl toliau šioje dalyje apibūdinamos Lietuvos aukštojo mokslo sistemos veikimo ir
konkuravimo sąlygos. Atsižvelgiant į tai, kad rinkos modelio sąlygų įvestis nacionaliniu lygmeniu
yra būtina konkurencingumo egzistavimo salyga, aptariamas 1 lentelėje pateiktų rinkos modelio
elementų paplitimas Lietuvoje.

3.1. Aukštojo mokslo sistemos valdymas, struktūra ir finansavimas
3.1.1. Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdymas
Viena pagrindinių aukštojo mokslo sistemos reformos priežasčių yra Bolonijos procesas,
kuriuo siekiama sukurti vieningą EAME, sudaryti visiems Europos Sąjungos piliečiams vienodas
galimybes įgyti aukštąjį išsilavinimą ir laisvai rinktis šalį, kurioje aukštasis išsilavinimas įgyjamas.
Taigi, esminė kiekvienos šalies užduotis – įgyvendinti aukštojo mokslo politiką, kuri neprieštarauja
Bolonijos proceso dokumentams.
Tiriant 2009–2011 m. nacionalinės aukštojo mokslo politikos poveikį Lietuvos aukštojo
mokslo sistemai, jos valdymui, pirmiausia aptariama Lietuvos aukštojo mokslo sistema,
analizuojamas aukštojo mokslo sistemos valdymas, aukštųjų mokyklų autonomijos stiprinimo
kontekste.
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Aukštasis mokslas yra aukščiausias ir sudėtingiausias švietimo sistemos lygmuo. Lietuvoje
vykdomos laipsnį suteikiančios ir laipsnio nesuteikiančios bei universitetinės ir koleginės studijų
programos (16 pav.). Studijos organizuojamos trimis ciklais, t. y. profesinio arba universitetinio
bakalauro studijos, magistrantūros studijos ir doktorantūros studijos. Studijos gali būti nuolatinės ir
tęstinės. Kolegijose organizuojamos į profesinę veiklą orientuotos studijos ir suteikiamas profesinio
bakalauro laipsnis. Baigę šias studijas, įgiję profesinės patirties ir baigę specialiąsias studijas,
studentai gali tęsti magistrantūros studijas universitete. Universitetai, akademijos ir seminarija
organizuoja universitetines studijas, kurios orientuotos į universalias teorinio pagrindo studijas ir
apima visus tris ciklus: bakalauro studijas, magistrantūrą ir doktorantūrą.
2013 m. birželio mėn. Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS)
duomenimis, iš viso Lietuvoje yra 24 universitetai (14 valstybinių universitetų ir 10 nevalstybinių
universitetų) ir 24 kolegijos (13 valstybinių kolegijų ir 11 nevalstybinių kolegijų). Kolegijos siūlo
473 studijų programas, universitetai siūlo 1584 studijų programas (iš jų 597 bakalauro studijų, 17
vientisųjų studijų, 16 laipsnio nesuteikiančių studijų, 761 magistrantūros studijų, 193 rezidentūros
studijų programos).

1

Laipsnio
nesuteikiančios
studijos
baigus
universitetą

Doktorantūros studijos (4 metai)

9

Suaugusiųjų
mokymas

8
7
6
5
4

Vientisosios
studijos

Magistrantūros studijos
(2 metai)

3

Universitetinės
bakalauro studijos

2

(4 metai)

1

Profesinio bakalauro
studijos
(3 metai)

Profesinis
mokymas

Metai

16 pav. Lietuvos aukštojo mokslo sistemos struktūra
(sudaryta autorių; šaltinis – Education in Lithuania, 2010)
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Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos aukštojo mokslo sistema teikia vienos pakopos
profesines studijas ir trijų pakopų universitetines studijas. Profesines studijas organizuoja kolegijos,
universitetines studijas – universitetai, akademijos ir seminarijos. Lietuvoje egzistuoja valstybinės ir
nevalstybinės aukštosios mokyklos. Per analizuojamą laikotarpį Lietuvos aukštojo mokslo sistemos
struktūra nebuvo keičiama.
Europos Komisikos komunikate Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkė
(EK, 2011) yra akcentuojama aukštųjų mokyklų įvairovė per skirtingas misijas ir profilius (angl.
profile),

kurie

svarbūs

aukštosios

mokyklos

strategijos

vystymui,

tarpinstituciniam

bendradarbiavimui, efektyviai komunikacijai ir (ar) atskaitomybei; be to, atsiranda galimybė
aukštosios mokyklos profilius derinti su nacionaliniais prioritetais (pvz., gali būti sudaromi veiklos
kontraktai, organizuojami tiksliniai pirkimai atlikti tyrimus, stebima metinė aukštųjų mokyklų pagal
rezultatus veiklos pažanga ir kt.). Instituciniai profiliai ir veiklos sutartys naudojami Jungtinėje
Karalystėje ir Olandijoje, o Lietuvoje kol kas apie tai nėra diskutuojama.
Aukštojo mokslo sistemos ekspertai – struktūrinio interviu dalyviai – mano, kad aukštojo
mokslo sistemos valdymui pagerinti reikėtų suvienodinti nevalstybinių ir valstybinių aukštųjų
mokyklų galimybes, t. y. užtikrinti lygias finansavimo galimybes ir taip skatinti mažų, efektyvių ir
novatoriškų privačių universitetų egzistavimą. Anot jų, didinant studijų formų įvairovę, reikia siekti
geresnio balanso tarp universitetų ir kolegijų, didinti aukštojo mokslo galimybes pasirinkti studijų
formas, diegti antrosios ir trečiosios pakopos studijas, suteikiančias profesinius laipsnius (pvz.,
MBA, DBA) (žr. 5 priedą).
Lietuvoje profesinio bakalauro studijų apimtis nėra lygiavertė universitetinių bakalauro studijų
apimčiai; labai ribotas profesinių magistrantūros studijų sričių, kurios įgyvendinamos per vientisąsias
studijas, skaičius. Šiuo atveju yra neatitiktis Bolonijos proceso dokumentams, kuriuose profesinio
bakalauro ir universitetinio bakalauro studijų apimtys yra lygiavertės, be to, akcentuojamos dviejų
ciklų studijos (bakalauro ir magistrantūros). Europoje yra paplitusios dviejų tipų doktorantūros
studijų programos, t. y. mokslo doktorantūros studijų ir pramonės (profesinės) doktorantūros studijų
programos (EK, 2011). O Lietuvoje egzistuoja tik viena doktorantūros studijų programų rūšis, t. y.
mokslo doktorantūros studijos, priskiriamos mokslo veiklai, nors Bolonijos proceso dokumentuose
rekomenduojama jas valdyti vadovaujantis studijų programų valdymo principais. Atsižvelgiant į tai,
rekomenduojama praplėsti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos struktūros įvairovę, siekiant paskatinti
bendrų programų su užsienio aukštosiomis mokyklomis kūrimą, taip palengvinti Lietuvos aukštojo
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mokslo sistemos įsiliejimą į Europos Sąjungos aukštojo mokslo ir studijų erdvę ir padidinti viso
gyvenimo mokymosi galimybes.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (2009); aktuali redakcija), 6
lentelėje išskirtos Lietuvos aukštojo mokslo sistemą sudarančios institucijos ir jų vykdomos
funkcijos.
6 lentelė. Lietuvos aukštojo mokslo sistemos veikėjai
Funkcijos
Politiką formuojančios institucijos
Politiką įgyvendinančios institucijos

Institucijos
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerija, Mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros
komisija, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo ir studijų stebėsenos ir
analizės centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Akademinės
etikos kontrolierius, Švietimo mainų paramos fondas
Aukštosios mokyklos*
Universitetai ir kolegijos (valstybinės ir nevalstybinės)
Suinteresuotos grupės
Asociacijos, interesų grupės (formalios ir neformalios),
akademinė bendruomenė, darbdaviai, švietimo įstaigos
*Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (2009) 4 straipsnyje mokslo ir studijų institucijos apibrėžiamos kaip
juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (ar) moksliniai tyrimai ir
eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra.
Parengta autorių.
Šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (2009).

Vertindami aukštojo mokslo sistemos valdymą, aukštojo mokslo sistemos ekspertai
(struktūrinio interviu dalyviai) didžiausią dėmesį skyrė aukštąjį mokslą valdančioms, politiką
įgyvendinančioms institucijoms. Buvo teigiama, kad valdančių institucijų yra per daug, per didelė
biurokratija, o jų darbuotojų kompetencija nėra pakankama. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad procesą
valdo žmonės ir nuo jų kompetencijos labai priklauso visos sistemos sėkmė. Todėl ekspertai
rekomenduoja kelti ministerijų, aukštųjų mokyklų vadovų, profesorių ir trečiosios pakopos studentų
kvalifikaciją.
Kita Lietuvos aukštojo mokslo sistemos silpnybė, kurią identifikuoja ekspertai, yra
autonomijos trūkumas. Anot jų, yra per didelis valstybinis reguliavimas, lankstumo stoka teisiniame
reguliavime, pernelyg didelis universitetų rinkos reglamentavimas, prievarta diegiama binarinė
aukštojo mokslo sistema. Kai kurie ekspertai nurodė neigiamą politikų įtaką sistemai atkreidami
dėmesį į tai, kad Lietuvos aukštojo mokslo sistemos vystymuisi gana didelį poveikį turi valdančiųjų
politikų kaita, kai kurių politikų siekis daryti įtaką aukštojo mokslo valdymui ir kad politiniai
aukštojo mokslo sistemos valdymo sprendimai nebuvo grindžiami patikima informacija bei analize.
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Ekspertai tai sieja su per dideliu aukštojo mokslo sistemą valdančių institucijų kiekiu ir tų institucijų
darbuotojų kompetencijų trūkumu.
Apibendrinimas
2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos trūkumai (silpnybės): vis dar yra per didelis
aukštojo mokslo rinkos reglamentavimas, per didelis aukštojo mokslo sistemą valdančių institucijų
kiekis, nevykdoma aukštųjų mokyklų klasifikacija pagal jų misijas ir institucinius profilius. Daugiau
apie Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdymą kalbama 3.4.3 skyrelyje, kur aptariami strateginio
planavimo bei dominuojančio aukštojo mokslo sistemos valdymo modelio klausimai.

3.1.2. Vidinis aukštųjų mokyklų valdymas
Analizuojant nacionalinės aukštojo mokslo sistemos valdymo kaitą, nukreiptą į vidinio
aukštųjų mokyklų valdymo pokyčius, kurie siejami su autonomijos įtvirtinimu, būtina pastebėti, kad
Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje vartojama autonomijos samprata apibrėžta tik Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje (1992), kituose dokumentuose jos išsamesnių apibrėžimų nėra.
Autonomijos suvokimas yra reikšmingas, nes vidinis aukštųjų mokyklų valdymas – sudėtinė visos
aukštojo mokslo sistemos valdymo dalis, kuri glaudžiai susijusi su išoriniu valdymu ir subsidiarumo
principu, nurodančiu, kokiu lygmeniu sprendimai būtų priimami ir įgyvendinami efektyviau.
Lietuvoje institucinė autonomija suvokiama kaip tam tikras aukštosios mokyklos statusas, kuris
reiškia, kad yra tam tikrų veiklos sričių, kurių nekontroliuoja vykdomoji valdžia. Aukštosios
mokyklos veiklos sritis, laisvas nuo valstybės institucijų ir pareigūnų poveikio bei kontrolės, nustato
įstatymų leidėjas. Aukštosios mokyklos turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio
ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve. Todėl skiriama
organizacinė, akademinė, finansinė ir personalo autonomija. Organizacinė autonomija suvokiama
kaip aukštųjų mokyklų teisė savarankiškai nustatyti ir įstatuose ar statute įtvirtinti savo organizacinę
ir valdymo struktūrą, ryšius su kitais partneriais, mokslo ir studijų tvarką, studijų programas,
studentų priėmimo tvarką, spręsti kitus su tuo susijusius klausimus, naudotis valstybės perduotu ir
kitu įsigytu turtu, turėti teritorijos ir pastatų, kito turto, skirto mokslo ir studijų reikalams,
neliečiamumo garantiją.
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Siekiant užtikrinti konstitucinį akademinės laisvės principo įgyvendinimą bei visuomenės
interesus, kad aukštosiose mokyklose būtų sudarytos sąlygos ugdyti visapusišką asmenybę, kad
aukštosios mokyklos turėtų dėstymo, mokslinių tyrimų ir kūrybinės veiklos laisvę, aukštųjų mokyklų
valdymo struktūroje turi būti įtvirtintos valdymo institucijos, įgyvendinančios aukštosios mokyklos
savivaldos funkcijas. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (2009 m. galiojusi redakcija)
yra teigiama, kad valstybinė aukštoji mokykla disponuoja savo valdomu turtu ir gali verstis ūkine
komercine veikla, siekiant įgyvendinti numatytus veiklos tikslus. Tai atitinka Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2009 m. spalio 28 d. sprendimą (LR KT, 2009a). Valstybinės aukštosios
mokyklos, turtą valdydamos, naudodamos ir disponuodamos juo, turi vadovautis visuomenės naudos,
efektyvumo, racionalumo, atskaitingumo visuomenei ir ūkinės veiklos autonomijos principais.
Pastarasis principas reiškia, kad valstybinei aukštajai mokyklai suteikiama ūkinės veiklos laisvė,
siejama su jos atsakomybe už aukštosios mokyklos misijos įgyvendinimą, ir kad negalima riboti
valstybinių aukštųjų mokyklų galimybių „užsidirbti papildomų pajamų bei galimybių teikti
aukštesnio lygio ir dėl to brangesnes studijas“. Tačiau yra pabrėžiama, kad valstybės skiriamos lėšos
turi būti administruojamos tinkamai. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (2009)
aukštosioms mokykloms yra suteikiama teisė nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo tvarką,
darbuotojų skaičių, jų teises, pareigas ir darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus,
konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką, laikantis įstatymų ir kitų
teisės aktų. Pastarasis teiginys rodo, kad nors šiuo įstatymu suteikiama pakankama personalo
autonomija, tačiau jos apribojimų gali atsirasti kituose įstatymuose ir teisės aktuose.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos (1992) ir kitų įstatymų nustatyta tvarka aukštosios
mokyklos autonomija derinama su atskaitomybe visuomenei, steigėjams ir aukštosios mokyklos kaip
juridinio asmens dalyviams. Aukštosios mokyklos atskaitomybė vykdoma per priežiūrą, kuri apima
švietimo ir mokslo prieinamumo ir kokybės stebėseną, aukštųjų mokyklų, mokslo ir studijų politiką
įgyvendinančių institucijų konsultavimą, prevencinių priemonių vykdymą, aukštųjų mokyklų
vertinimą ir akreditavimą, poveikio priemonių taikymą, švietimo ir mokslo veiklos kokybės gerinimo
skatinimą ir kitas įstatymų numatytas priemones.
Valstybinę aukštųjų mokyklų veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija ir kitos įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotos institucijos ir įstaigos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
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Analizuojant aukštojo mokslo sistemos kaitą, įtvirtintą 2009–2011 m. aukštojo mokslo
politikos nuostatomis, pastebima, kad iki 2009 m. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo
universiteto valdymui didžiausią įtaką turėjo senatas, kurį sudaro akademinės bendruomenės
atstovai. Tai ryškus akademinės oligarchijos modelio bruožas, nors 2009 m. Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatyme numatoma pagrindines sprendimų priėmimo teises suteikti aukštųjų
mokyklų taryboms: taryba turėtų priimti strateginius sprendimus dėl aukštosios mokyklos statuto
pakeitimo, struktūrinio pertvarkymo, spręsti, kaip turėtų būti valdomos aukštųjų mokyklų lėšos,
turtas ir pan. Senatui lieka tik patariamasis balsas pagrindiniais veiklos valdymo klausimais. Tačiau
jis toliau spręs pagrindinius akademinius universiteto valdymo klausimus. Taryba taip pat renka
rektorių, kuris tampa pagrindiniu tarybos sprendimų įgyvendintoju. Tokiu būdu rektoriaus pareigybė
tampa vykdomąja, panašia į direktoriaus pareigybę įmonėse. Taigi, esminius pokyčius nulemia ne
tiek sprendimų priėmimo galių perkėlimas taryboms, kiek jų sudarymo reforma. Iki 2009 m. Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo tarybų sudėtis mažai skyrėsi nuo senato, todėl jos skyrėsi tik
atliekamų funkcijų, bet ne atstovaujamų interesų požiūriu. Stiprinant tarybas ir keičiant jų sudėtį, į
aukštųjų mokyklų valdymą įtraukiama socialinių partnerių.
Pateikdami aukštojo mokslo sistemos valdymo gerinimo rekomendacijų, aukštojo mokslo
sistemos ekspertai – struktūrinio interviu dalyviai – didžiausią dėmesį skyrė aukštųjų mokyklų
taryboms („tarybos turi turėti valdymo svertą“, „suteikti aukštosioms mokykloms specialų teisinį
statusą“, „tarybos ir senato darnus darbas“, „grįžti prie buvusio tarybos modelio“, „taryboje turėtų
vyrauti socialinių partnerių (visuomenės) atstovai“). Paskutiniai teiginiai rodo, kad tarybos veikla turi
būti gerinama, tačiau dalyviai nėra vieningi dėl jos gerinimo krypties.
Kalbant apie akademinio personalo autonomiją reikia pastebėti, kad, viena vertus,
vadovaudamosios Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (2009) aukštosios mokyklos gali
pasirengti gana lankstų akademinio personalo priėmimo procesą, nes atestacijos turi būti privalomai
vykdomos tik asmenims, su kuriais sudaromos 5 metų darbo sutartys. Be to, yra įvesta mišri
dėstytojų samdymo sistema, t. y. etatiniai darbuotojai ir valandininkai, tai suteikia aukštosioms
mokykloms lankstumo ir padeda siekti pedagoginės kokybės didinimo. Kita vertus, valstybės
lygmeniu yra nustatyti minimalūs užimamų pareigų kvalifikaciniai reikalavimai, reguliuojamas
atlyginimų lygis, o realiųjų išteklių vertinimo metodika kelia aukštus reikalavimus pirmaeilių etatinių
dėstytojų apimtims.
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Atkreipiamas dėmesys į nepakankamai užtikrinamą akademinę autonomiją. Akademinę
autonomiją mažina tai, kad studentų priėmimo į pirmosios pakopos studijas kriterijai nustatyti
valstybės lygmeniu, o pačios aukštosios mokyklos neturi jokių galių spręsti apie stojančiojo
tinkamumą studijuoti konkrečią studijų programą. Akademinę autonomiją riboja ir tai, kad Lietuvoje
vis dar reguliuojamas studijų programų turinys. Yra ribojamos mokslo doktorantūros programų
plėtros galimybės (t. y. reikalavimas turėti patirties, vykdant doktorantūros studijas, veikia kaip
barjeras naujiems šios pakopos studijų vykdytojams atsirasti), o profesinės (pramonės) doktorantūros
studijos yra negalimos. Taigi, tiek studentų priėmimo taisyklės, tiek studijų programų turinio
įvairovės ribojimai mažina akademinės autonomijos lygį.
2009 m. įstatyme aukštųjų mokyklų autonomijos principas atsiejamas nuo akademinės laisvės.
Ši laisvė garantuojama Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (1992) tačiau priklauso individui ir ja
grindžiama aukštųjų mokyklų autonomija. Perrašomas senojo įstatymo skyrius, aprašantis
autonomijos įgyvendinimo principus (pvz., akademinės veiklos metodų pasirinkimas, personalo
samdymas ar studentų priėmimas). Kadangi nebelieka teisinio pagrindo sieti atskirus aukštųjų
mokyklų autonomijos ir asmeninės akademinės laisvės principus, sustiprinamos prielaidos didinti
atskaitomybę už rezultatus ir kartu mažinti procedūrinę kontrolę.
Nagrinėjant aukštųjų mokyklų autonomiją keturių dimensijų (organizacinės, finansinės,
žmogiškųjų išteklių ir akademinės) kontekste matyti, jog 2011 m. didžiausias dėmesys teikiamas
akademinei dimensijai. Vis dėlto dažnesni ribojimai nei autonomija. Įstatymai taip pat apibrėžia
studentų studijų rezultatų vertinimą (LR ŠMM, 2011ži) ir studentų priėmimo politiką (LR ŠMM,
2010b; LR ŠMM 2011j).
Žmogiškųjų išteklių srityje autonomijos atžvilgiu 2011 m. įstatymai yra neutralūs: nei
ribojantys, nei skatinantys autonomiją. Pabrėžiama pedagoginio personalo kvalifikacijos svarba (LR
ŠMM, 2010d) bei žmogiškųjų išteklių projektų finansavimo vertinimo, atrankos ir įgyvendinimo
priežiūros specifika. 2012 m. žmogiškiesiems ištekliams skiriamas didesnis dėmesys, pvz., paramą
užsieniečiams dėstytojams skiria ir jos išmokėjimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija (LR ŠMM, 2012n). Į tokią paramą užsieniečiams dėstytojams gali pretenduoti
Lietuvos aukštosios mokyklos, kurios ketina priimti arba yra priėmusios užsienietį dėstytoją dėstyti
pagal aukštosios mokyklos vykdomą (vykdomas) studijų programą (programas).
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2012 m. Lietuvos švietimo sistemoje pasigendama dėmesio atlyginimo klausimams,
institucinėms strategijoms, tačiau gausiai reglamentuojami mokslo laipsnį suteikiančių programų
klausimai (LR ŠMM, 2012a; LR ŠMM, 2012b; LR ŠMM, 2012d).
Finansinės autonomijos ribos 2012 m. neapsiriboja tokiu Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro nutarimu kaip Dėl studentų, priimamų 2012 metais į aukštąsias mokyklas, norminių
studijų kainų patvirtinimo (LR ŠMM, 2012c); tai rodo, kad norminės kainos griežtai
reglamentuojamos pagal studijų kryptis. Taip pat yra reglamentuojamas finansinių išteklių
paskirstymas ir aukštųjų mokyklų finansavimo galimybės (LR ŠMM, 2012r). Lietuvos švietimo
sistemoje nemažas dėmesys teikiamas studentų priėmimui (LR ŠMM, 2012i).
2009–2012

m.

teisės

aktuose

dominuoja

aukštųjų

mokyklų

išorinio

vertinimo

reglamentavimas: dalis teisės aktų nagrinėja studijų programų stebėseną, kita dalis – patį valdymo
procesą (LR ŠMM, 2011ž; LR ŠMM, 2011m) ir struktūrą / organus. Trečioji teisės aktų, susijusių su
stebėsena, grupė nagrinėja informacijos pateikimo ataskaitų formas ir atskaitomybės ypatumus (LR
ŠMM, 2011f; LR ŠMM, 2011o). Taigi stebėsena apima ne vien išorinį vertinimo procesą, bet ir
struktūrą / organus, valdymą ir atskaitomybę.
Du svarbūs 2010–2011 m. teisės aktai reglamentuoja aukštųjų mokyklų veiklos stebėseną: Dėl
švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų
išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (LR ŠMM, 2011r) ir Dėl
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo ir aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo (LRV, 2010c). Pirmuoju pabrėžiami griežti programų akreditavimo reikalavimai, o
antruoju – pavedama Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC) teisės aktų nustatyta tvarka atlikti
aukštųjų mokyklų išorinį veiklos vertinimą. Abu atvejai demonstruoja itin griežtą kontrolę ir
atskaitomybę, tačiau kontroliuojamas aukštojo mokslo veiklos procesas bei indėlis, o ne rezultatas.
Vis dėlto mokymo įstaigos galėtų turėti daugiau iniciatyvos, vykdydamos stebėseną, pasirinkdamos
vertintojus iš išorės, taip įgytų naujų konkurencinių pranašumų rinkoje.
Europos Sąjungos lygmeniu yra sukurtos dvi unifikuotos aukštųjų mokyklų atskaitomybės
priemonės: Dublino aprašai (2004), formuojantys kvalifikacinį laipsnį suteikiančių studijų metu
įgyjamų kompetencijų, gebėjimų reikalavimus, ir Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo
nuostatos ir gairės (2006), kuriomis siekiama unifikuoti kokybės užtikrinimo sistemas, siekiant
suaktyvinti studentų ir darbo rinkos judumą. Lietuvoje abi šios priemonės priimtos ir vertinama
aukštųjų mokyklų, jų vykdomų programų atitiktis šiems dokumentams. Vis dėlto, kaip minėta
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anksčiau, kol kas nėra vertinamas aukštųjų mokyklų veiklos rezultatas, kuris yra pagrindinis
augančios ar mažėjančios visuomenės gerovės indikatorius.
Aukštojo mokslo sistemos ekspertai – struktūrinio interviu dalyviai – pripažįsta, kad į aukštojo
mokslo valdymo organus reikia įtraukti daugiau atstovų iš išorės institucijų (verslo, kultūros), didinti
aukštojo

mokslo

atskaitomybę

visuomenei

už

pasiektus

rezultatus

ir

pagaliau

didinti

bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo sistemos subjektų. Tuo tikslu siūloma keisti kai kuriuos
įstatymus

(mokslas ir studijos, viešieji pirkimai) ar riboti aukštojo mokslo valdymą

reglamentuojančius teisės aktus, liberalizuoti programų registravimą, tobulinti finansavimo
mechanizmus.
Kita problema, anot struktūrinio interviu dalyvių, ribojanti aukštojo mokslo sistemos gerinimą,
yra susijusi su sistemoje dalyvaujančių narių gebėjimu bendrauti („menkas ryšys su akademine
bendruomene ir socialiniais partneriais“, „per menkas verslo atstovų, socialinių partnerių
įsitraukimas“, „aukštojo mokslo bendradarbiavimo su suinteresuotomis grupėmis stoka“, „dialogo
nebuvimas su pagrindinėmis interesų grupėmis“, „nepakankamas aukštojo mokslo sistemos subjektų
bendradarbiavimas ir skirtingai suprantama aukštųjų mokyklų autonomija“). Pagaliau kaip ribojantis
veiksnys buvo nurodyta ir per menka aukštojo mokslo komunikacija su visuomene.
Apibendrinta Lietuvos aukštųjų mokyklų valdymo pažangos medžiaga pateikta 7 lentelėje.
7 lentelė. Lietuvoje egzistuojančio aukštųjų mokyklų vidinio valdymo pažangos vertinimas diegiant
autonomijos principais grįstą aukštojo mokslo sistemos valdymo rinkos modelį
Vidinis aukštųjų mokyklų valdymas
Savarankiškas strateginis planavimas
Individualaus aukštosios mokyklos profilio
formavimas
Savarankiškų karjeros sistemų kūrimas
Administracinės hierarchijos mažinimas
Valdžios perdavimas profesionalių aukštojo mokslo
vadybininkų bendruomenei, pereinant nuo
„akademinės bendruomenės“ principų prie
„profesionalaus valdymo“ principų
Finansavimo šaltinių diversifikavimas
Perėjimas nuo asmeninės autonomijos prie institucinės
autonomijos
Perėjimas nuo asmeninės atskaitomybės prie

Analizės rezultatas
Skatinamas institucinio vertinimo metu.
Iš dalies skatinamas institucinio vertinimo ekspertų
vertinimo dalyje.
Teisiškai įmanoma, tačiau norint įvertinti aukštųjų mokyklų
įsitraukimą į šią veiklą reikėtų atlikti atskirą tyrimą.
Teisiškai įmanoma, tačiau norint įvertinti aukštųjų mokyklų
įsitraukimą į šią veiklą reikėtų atlikti atskirą tyrimą.
Teisiškai įmanoma, tačiau Lietuvoje nėra paplitusi praktika.

Teisiškai įmanoma, tačiau norint įvertinti aukštųjų mokyklų
įsitraukimą į šią veiklą reikėtų atlikti atskirą tyrimą.
Teisiškai įmanoma, tačiau norint įvertinti aukštųjų mokyklų
įsitraukimą į šią veiklą reikėtų atlikti atskirą tyrimą.
Teisiškai įmanoma, tačiau norint įvertinti aukštųjų mokyklų
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Vidinis aukštųjų mokyklų valdymas
institucinės atskaitomybės
Keičiama asmeninės autonomijos samprata,
akcentuojama, kad asmeninė autonomija yra susijusi su
aukštosios mokyklos sėkminga veikla ir atlygiu už
meistriškumo demonstravimą, o ne profesinė teisė
Atskaitomybė visuomenei per veiklos rezultatą
Vykdoma ne tik institucijos tikslų įgyvendinimo
stebėsena, bet ir atskiriems aukštosiose mokyklose
dirbantiems individams iškeltų tikslų įgyvendinimo
stebėsena
Vykdomas atskirų skyrių ir individų veiklos,
pasiekimų, finansinio efektyvumo ir taupumo
vertinimas
Formuojami formalūs ir neformalūs santykiai su
kitomis visuomenės grupėmis

Analizės rezultatas
įsitraukimą į šią veiklą reikėtų atlikti atskirą tyrimą.
Ši samprata įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos
doktrinų išaiškinime, tačiau norint įvertinti šios sampratos
paplitimą aukštosiose mokyklose reikėtų atlikti atskirą
tyrimą.
Nevykdoma
Skatinama valstybės lygmeniu, tačiau norint įvertinti
aukštųjų mokyklų įsitraukimą į šią veiklą reikėtų atlikti
atskirą tyrimą.
Skatinama valstybės lygmeniu, tačiau norint įvertinti
aukštųjų mokyklų įsitraukimą į šią veiklą reikėtų atlikti
atskirą tyrimą.
Skatinama valstybės lygmeniu, tačiau norint įvertinti
aukštųjų mokyklų įsitraukimą į šią veiklą reikėtų atlikti
atskirą tyrimą.

Parengta autorių.

Ilgą laiką Lietuvos aukštųjų mokyklų valdymas buvo vykdomas vadovaujantis a k a d e m i n ė s
oligarchijos

modelio

principais (Dobbins, Leisyte, 2013). Analizuojamas laikotarpis

pasižymėjo r i n k o s m o d e l i o principų diegimu teisinėje bazėje, tačiau šių principų praktinio
naudojimo paplitimą galima įvertinti tik atlikus papildomus tyrimus. Atlikta analizė rodo, kad
įgyvendinus mokslo ir studijų reformą, keičiasi valstybės sąveikos su mokslo ir studijų įstaigomis
modelis. Organizacinės autonomijos požiūriu Lietuvos universitetai turi gana daug laisvės pasirinkti
universiteto vadovo atrankos procesą ir kriterijus, tačiau universiteto vadovo atleidimas ir kadencijos
yra apibrėžtos įstatymo. Prie finansinę autonomiją ribojančių veiksnių yra priskiriama tai, kad
valstybiniai universitetai neturi galimybės laikyti perteklinių lėšų ir perkelti jų į kitus kalendorinius
metus, tačiau 2009 m. įstatyme yra didinamos aukštųjų mokyklų galimybės disponuoti turtinėmis
teisėmis, susijusiomis su intelektinės veiklos rezultatais. Kitokia situacija yra p e r s o n a l o
a u t o n o m i j o s srityje. Lietuvos aukštosios mokyklos gali naudoti gana lankstų akademinio
personalo priėmimo procesą, be to, yra įvesta mišri dėstytojų samdymo sistema, kuri suteikia
aukštosioms mokykloms lankstumo ir padeda siekti pedagoginės kokybės didinimo. Kita vertus,
valstybės yra nustatyti minimalūs užimamų pareigų kvalifikaciniai reikalavimai, reguliuojamas
atlyginimų lygis, o realiųjų išteklių vertinimo metodika kelia aukštus reikalavimus pirmaeilių etatinių
dėstytojų apimtims.

Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
VU TVM Inovacijų ir verslumo centras, Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

119

Akademinę autonomiją mažina tai, kad studentų priėmimo į pirmosios pakopos studijas
kriterijai yra nustatyti valstybės, o pačios aukštosios mokyklos neturi jokių galių spręsti apie
stojančiojo tinkamumą studijuoti konkrečią studijų programą. Lietuvoje vis dar reguliuojamas studijų
programų turinys. Yra ribojamos mokslo doktorantūros programų atsiradimo galimybės, o profesinės
(pramonės) doktorantūros studijos yra negalimos. Kaip jau buvo minėta šioje ataskaitoje, Lietuvoje
kvalifikacinių laipsnių įvairovė yra ribota. Kontrolės ir stebėsenos mechanizmui Lietuvoje yra
skiriama nemažai dėmesio, tačiau pasigendama aukštųjų mokyklų rezultato stebėsenos ir vertinimo.

17 pav. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų susiformuoti
vidiniam aukštųjų mokyklų valdymui vertinimas
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18 pav. Lietuvos aukštojo mokslo studijų politikos sudarytos prielaidos susiformuoti
vidiniam aukštųjų mokyklų valdymui. Ekspertų nuomonių pasiskirstymas
Aukštojo mokslo sistemos ekspertai – struktūrinio interviu dalyviai, vertindami 2009–2011 m.
aukštojo mokslo politikos sudaromas prielaidas ir sąlygas vidiniam aukštųjų mokyklų valdymui,
pritarė teiginiams, patvirtinantiems vidinio aukštosios mokyklos valdymo kaitą: buvo pritarta
teiginiui, kad aukštosios mokyklos savarankiškai sprendžia dėl savo ryšių su kitomis visuomenės
grupėmis formavimo. Šį teiginį įvertino 8,73 balo (17 ir 18 pav.). Aukštųjų mokyklų savarankiškumą
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patvirtino ir labai pozityvus vertinimas tokių teiginių kaip aukštosios mokyklos savarankiškai
sprendžia dėl savo akademinio personalo priėmimo kriterijų (7,96), dėl savo vidinės karjeros
sistemos (7,74), dėl savo veiklos strateginių krypčių ir sričių (7,48) (17 ir 18 pav.). Ekspertai taip pat
pritarė, kad aukštosios mokyklos savarankiškai sprendžia dėl savo pagrindinių institucinių veiklos
principų ir valdymo formų (6,78) bei dėl savo studentų priėmimo kriterijų (6,41) (17 ir 18 pav.).
Atliekant tyrimą nustatyta, kad silpniausia vieta yra susijusi su aukštųjų mokyklų savęs stebėsena:
veiklos stebėsena (6,35), pedagoginės kokybės stebėsena (5,93), atskirų individų pasiekimų stebėsena
(5,70) ir finansavimo efektyvumo stebėsena (5,56) (17 ir 18 pav.). Pagaliau dalyviai pripažįsta, kad
aukštosios mokyklos yra atskaitingos už priimtus sprendimus (7,19) (17 ir 18 pav.).
Apibendrinimas
Lietuvos aukštojo mokslo politikos, vykdytos 2009–2011 m., p r i v a l u m a i ( s t i p r y b ė s ):
 Pasikeitęs valstybės sąveikos su mokslo ir studijų įstaigomis modelis – daugiau galių įgavo
vidinis aukštųjų mokyklų valdymas.
 Teisiškai įtvirtintos į rinką orientuoto modelio priemonės, įteisinti institucinės autonomijos
principai.
 2009 m. įstatyme buvo didinamos aukštųjų mokyklų galimybės disponuoti finansiniais
ištekliais ir suteikiama teisė disponuoti turtinėmis teisėmis, susijusiomis su intelektinės
veiklos rezultatais.
 Atlikas Lietuvos aukštojo mokslo sistemos ekspertų struktūrinis interviu patvirtino, kad šiuo
metu aukštosios mokyklos savarankiškai sprendžia dėl:
o

savo ryšių su kitomis visuomenės grupėmis formavimo,

o

savo akademinio personalo priėmimo kriterijų, savo vidinės karjeros sistemos,

o

savo veiklos strateginių krypčių ir sričių,

o

savo pagrindinių institucinių veiklos principų ir valdymo formų;

o

aukštosios mokyklos yra atskaitingos už priimtus sprendimus.

Lietuvos aukštojo mokslo politikos, vykdytos 2009–2011 m., t r ū k u m a i ( s i l p n y b ė s ):
 Lietuvos aukštojo mokslo sistemos struktūra nebuvo keičiama.
 Visiems įstatymuose akcentuojamiems vidinio valdymo etapams yra numatyta formali
išorinio valdymo sistema.
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 Nepakankama aukštuoju mokslu suinteresuotų šalių įtrauktis ir bendradarbiavimas su verslo
sektoriumi.
 Nevykdoma aukštųjų mokyklų klasifikacija pagal jų misijas ir institucinius profilius.
 Finansinės aukštųjų mokyklų autonomijos trūkumai: neefektyvus finansinių išteklių
naudojimas dėl to, kad valstybinės aukštosios mokyklos negali perteklinių lėšų perkelti į
ateinančius kalendorinius metus, žemas paslaugų pardavimo viešajam ir privačiam sektoriui
lygis, prastai diversifikuoti lėšų pritraukimo šaltiniai.
 Atskaitomybės visuomenei mechanizmų stoka: nėra stebima aukštųjų mokyklų metinė pažanga
pagal jų veiklos rezultatus, taisytinos aukštųjų mokyklų vertinimo priemonės, neįdiegta
aukštųjų mokyklų veiklos rezultatų savarankiškos stebėsenos sistema.
 Struktūrinis interviu parodė, kad silpniausia vieta yra susijusi su aukštųjų mokyklų
savarankiška veiklos stebėsena.
Toliau pateikiamos darbo autorių ir struktūriniame interviu dalyvavusių aukštojo
mokslo sistemos ekspertų rekomendacijos dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis siekiant sukurti
aplinką, skatinančią Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą:
 Siekiant pagerinti aukštojo mokslo sistemos valdymą reikėtų:
o

riboti aukštojo mokslo valdymą reglamentuojančius teisės aktus, liberalizuoti programų
registravimą, tobulinti finansavimo mechanizmus;

o

mažinti aukštojo mokslo sistemą valdančių institucijų kiekį ir biurokratiją, kelti jų
darbuotojų kvalifikaciją politikos formavimo ir viešosios vadybos srityse;

o

suvienodinti nevalstybinių ir valstybinių aukštųjų mokyklų galimybes gauti valstybės
finansavimą;

o

nustatyti geresnį balansą tarp universitetų ir kolegijų;

o

išlyginti studijų programų apimtį ir išryškini takoskyrą tarp universitetinių ir profesinių
studijų programų;

o

plėsti aukštojo mokslo sistemą per aukštojo mokslo sistemos struktūros didinimą, t. y.
įteisinti antrosios ir trečiosios pakopos profesines studijas, užtikrinti aukštųjų mokyklų,
kurios galėtų tenkinti specifinius visuomenės ir rinkos poreikius, įvairovę (pvz., sudaryti
galimybes veikti tik vienos pakopos studijas (bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros)
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teikiančioms aukštosioms mokykloms, vienos organizacijos poreikius tenkinančioms
aukštosioms mokykloms (angl. corporate universities) ir kt);
o

pradėti vykdyti aukštųjų mokyklų klasifikaciją pagal jų misijas ir institucinius profilius;

o

sudaryti tikslinius kontraktus su aukštosiomis mokyklomis dėl valstybės poreikių
tenkinimo;

o

organizuoti tikslinius pirkimus atlikti mokslinius tyrimus;

o

stebėti aukštųjų mokyklų metinę pažangą, kaip jos įgyvendina užsibrėžtus tikslus;

o

didinti aukštojo mokslo atskaitomybę visuomenei – vertinti aukštųjų mokyklų veiklą
pagal veiklos rezultatus ir jų kokybę (pvz., vertinti absolventų kokybę, mokslo
publikacijų cituojamumą, suteiktas paslaugas verslui ir valstybės sektoriui, įgyvendintus
socialinius projektus ir kt.);

o

keisti vertinant aukštąsias mokyklas taikomą „pirmaeilio dėstytojo“ kategoriją į Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (2009) vartojamas dėstytojų kategorijas ir
pasaulyje vartojamą „visą laiką dirbančio“ (angl. full-time) dėstytojo sampratą, kai
dėstytojo priskyrimas aukštąjai mokyklao vertinamas pagal dėstytojo darbo rezultatus ir
veiklų įvairovę aukštojoje mokykloje (žr. tarptautinių akreditacijos organizacijų, pvz.,
AACSB (angl. The Association to Advance Collegiate Schools of Business), EQUIS
(angl. EFMD Quality Improvement System) ir kt., išaiškinimus);

o

pakoreguoti Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimо metodikos (LR ŠMM,
2011m) II dalies 10.4 punktą – keisti „pirmaeilio dėstytojo“ sąvoką į Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (2009) vartojamas dėstytojų kategorijas.

 Didinti aukštųjų mokyklų autonomiją:
o

mažinti aukštųjų mokyklų valstybinį reguliavimą,

o

mažinti aukštųjų mokyklų reglamentavimą,

o

mažinti tiesioginį politikų kišimąsi,

o

įteisinti didesnį aukštųjų mokyklų lankstumą normatyviniuose dokumentuose,

o

suteikti daugiau teisių aukštosioms mokykloms savarankiškai spręsti dėl vadovo
keitimo / atleidimo proceso,

o

sudaryti sąlygas valstybiniams universitetams perkelti perteklines lėšas į ateinančius
kalendorinius metus,
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o

sudaryti galimybes aukštosioms mokykloms savarankiškai pasirinkti stojančiuosius pagal jų
asmeninių charakteristikų atitiktį ketinamai studijuoti programai.

 Gerinti aukštųjų mokyklų tarybų veiklą:
o

suteikti joms valdymo svertus,

o

užtikrinti tarybos ir senato darnų darbą,

o

užtikrinti socialinių partnerių dominavimą taryboje.

 Kelti aukštųjų mokyklų vadovybės vadybinę kvalifikaciją.
 Daugiau dėmesio skirti aukštojo mokslo sistemos svarbiausiam veikėjui – akademinei
bendruomenei, investuoti į akademinės bendruomenės stiprinimą, kvalifikaciją ir tinkamų
jai dirbti sąlygų sudarymą.
 Didinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo sistemos subjektų, t. y. didinti verslo atstovų
ir socialinių partnerių įsitraukimą, aktyviau skleisti visuomenei aukštųjų mokyklų veiklos
rezultatus.
 Aukštosios mokyklos turi pradėti savarankiškai vykdyti:
o

savo veiklos stebėseną,

o

pedagoginės kokybės stebėseną,

o

atskirų individų pasiekimų stebėseną,

o

finansavimo efektyvumo stebėseną.

3.1.3. Aukštojo mokslo sistemos finansavimas
Aukštojo mokslo finansavimas yra svarbi aukštojo mokslo sistemos valdymo priemonė, kuri
daro reikšmingą poveikį studijų kokybei, mokslinių tyrimų plėtrai ir sėkmingai šalies aukštojo
mokslo sistemos integracijai į globalią ekonominę ir kultūrinę aplinką, tačiau tvaraus finansavimo
būtinybė dažniausiai yra mažai diskutuotina. Viena iš pagrindinių problemų šiuo atveju yra ne
finansavimo būtinybės pagrįstumas, o priemonės, kuriomis tą finansavimą būtų galima užtikrinti.
Todėl šiame poskyryje siekiama identifikuoti priimtinas priemones, kuriomis būtų galima įvertinti
Lietuvos aukštojo mokslo finansavimo tvarumą bei pakankamumą.
2003 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Valstybinės švietimo strategijos
2003–2012 metų nuostatas (LRS, 2003a). Čia numatyta, jog švietimo finansavimas ir išteklių
naudojimas bus reformuojamas taip, kad padėtų švietimo sistemai geriau prisitaikyti prie laisvosios
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rinkos ir užtikrintų geresnį švietimo prieinamumą bei kokybę. Švietimo naujovės, susijusios su naujų
funkcijų atsiradimu arba funkcijų ir atsakomybės perskirstymu, turėjo būti pagrindžiamos
finansiškai. Buvo planuojama pereiti prie švietimo programinio finansavimo: švietimo lėšos
įtraukiamos į apskaitą ir skiriamos pagal patvirtintus prioritetus ir metodiką tiek vietos, tiek regiono,
tiek valstybės lygmeniu. Švietimo programos taip pat pagrindžiamos valstybės, savivaldybių ir
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Numatyta laikytis nuostatos, jog šalies mastu švietimo
reikmėms kasmet turi būti skiriama lėšų tiek, kad jos sudarytų ne mažiau kaip 6 proc. šalies BVP.
Švietimas finansuojamas iš kelių šaltinių. Švietimui atnaujinti greta valstybės biudžeto išteklių turėtų
būti veiksmingai naudojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir privatus kapitalas.
Įtvirtinamas realus finansinis mokyklų savarankiškumas ir skaidri finansinė atskaitomybė.
Numatomas naujas lėšų paskirstymo metodikos principas „pinigai paskui studentą“ visose švietimo
grandyse. Numatyta taikyti finansines priemones privačioms investicijoms į švietimą skatinti.
Ketinta įteisinti mokesčių lengvatas, kad būtų skatinama investuoti į mokymą ir mokymąsi. Planuota
įvesti mišrią – etatinę ir valandinę – dėstytojų apmokėjimo už darbą sistemą. Ugdymui, mokymui ir
studijoms efektyvinti numatyta kelti dėstytojų ir mokytojų atlyginimus (LRS, 2003a).
Pačiais svarbiausiais iš anksčiau išdėstytų tikslų būtų galima laikyti:
 švietimo finansavimo padidinimą nuo 2 proc. iki 6 proc. BVP,
 efektyvų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą1,
 naują lėšų paskirstymo metodą, t. y. „pinigai paskui studentą“.
Realus strategijos įgyvendinimas prasidėjo 2009 m., kai buvo panaikintas senasis Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymas ir Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Vietoj
šių dviejų įstatymų Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino naują Lietuvos Resublikos mokslo ir
studijų įstatymą (2009), kuris iš esmės įtvirtino ketvirtąją studijų finansavimo sistemą. Naujajame
įstatyme numatyta, jog aukštųjų mokyklų lėšas sudaro:
 valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos valstybinėms aukštosioms mokykloms;
 aukštosioms mokykloms skiriamos valstybės biudžeto lėšos studijoms;
 valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšos valstybinėms
aukštosioms mokykloms;

2004 m. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, atsirado papildoma studijų finansavimo galimybė, t. y. Europos
Sąjungos struktūriniai fondai.
1
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 pajamos, gautos kaip mokestis už studijas, taip pat pajamos iš ūkinės, mokslinės veiklos ir
teikiamų paslaugų;
 lėšos, gautos kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas;
 valstybės fondų lėšos;
 tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamos lėšos;
 lėšos, gautos kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;
 kitos teisėtai gautos lėšos.
3.1.3.1. Studijų finansavimas
Pagrindinis pokytis buvo susietas su Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų
nuostatose (LRS, 2003a) numatyto finansavimo principo „pinigai paskui studentą“ įgyvendinimu.
Pirmenybė į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
programas teko stojantiesiems pagal jų gebėjimus, kurie nustatomi atsižvelgiant į brandos egzaminų,
mokymosi, kitus rezultatus ir specialiuosius gebėjimus. Taip buvo stengiamasi užtikrinti, jog
valstybės finansavimas atitektų geriausiems stojantiesiems.
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (2009) taip pat numatyta, jog valstybės
finansuojamos studijų vietos pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas aukštosioms
mokykloms tenka pagal geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių stojančiųjų pasirinkimą tarp
aukštųjų mokyklų, neviršijant valstybės finansavimo, nustatyto kiekvienai studijų sričiai.
Finansavimo paskirstymą studijų sritims įpareigota nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
atsižvelgdama į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius ir valstybės finansines
galimybes. Tai viena iš pagrindinių įstatymo nuostatų, įtvirtinusių principą „pinigai paskui studentą“.
Kita svarbi nuostata yra ta, jog Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
patvirtintas nuolatinės formos studijų vietų, į kurias priimamų studentų studijos apmokamos iš
valstybės biudžeto lėšų, skaičius aukštojoje mokykloje išlieka per visą nustatytą studijų laikotarpį.
Tais atvejais, kai asmuo pašalinamas iš aukštosios mokyklos, praranda valstybės finansavimą arba
nutraukia studijas ir kai valstybės finansuojama studijų vieta nėra užimama, valstybės finansavimas
studijų vietai išlieka aukštajai mokyklai iki biudžetinių metų pabaigos. Studentas taip pat praranda
finansavimą, jei atitinkamo laikotarpio jo studijų rezultatų vidurkis yra daugiau kaip 20 proc.
mažesnis negu aukštosios mokyklos atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso
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studijuojančiųjų atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkis. Jo valstybės finansuojamą vietą
užima geriausiai valstybės nefinansuojamoje vietoje besimokantis asmuo. Geriausiai besimokantiems
studentams, mokantiems už studijas, valstybė įsipareigojo kompensuoti dalį sumokėtos studijų
kainos, o tiems, kuriems neskiriamas valstybinis finansavimas, laiduota galimybė gauti valstybės
paskolas arba valstybės remiamas paskolas (19 pav.).
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (2009) taip pat įtvirtinti tikslinio studijų
finansavimo principai. Valstybės biudžeto lėšos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos nustatyta tvarka konkurso būdu gali būti skiriamos aukštosioms mokykloms studijų
programoms įgyvendinti, atsižvelgiant į būtiniausius valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros
poreikius.

Lietuvos
Respublikos Seimas

Valstybinė aukštoji
mokykla

Skiria asignavimus konkrečiai aukštajai
mokyklai, tačiau jie priklauso nuo stojančiųjų
į tą mokyklą skaičiaus bei pažangumo

Valstybės finansuojami
studentai

Valstybės nefinansuojami
studentai
Mokslinė, ūkinė ir
kita veikla

Paskolos

19 pav. Studijų finansavimo sistema Lietuvoje nuo 2009 m.
Europos universitetų asociacijos atliktoje studijoje (Esterman, Nokkala, Steinel, 2011) buvo
pastebėta, kad Lietuva nėra smarkiai pažengusi diegdama finansinę autonomiją, ir viena iš opiausių
problemų buvo pripažįstama tai, kad universitetai neturi galimybės laikyti perteklinių lėšų ir perkelti
jų į kitus metus.
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Nuo 1991 m. Lietuva turėjo 4 gana skirtingas studijų finansavimo sistemas:
 1-oji sistema (1991–2000): biudžeto asignavimus skirsto Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
nuo 1995 m. įtvirtinta galimybė studentams patiems mokėti už studijas visą studijų kainą;
 2-oji sistema (2000–2001): biudžeto asignavimus skirsto Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija pagal su aukštąja mokykla sudarytą sutartį; įtvirtinta galimybė gauti
paskolas studentams, negavusiems valstybės finansuojamos vietos;
 3-oji sistema (2001–2009): studijų kainą sudaro dvi dalys, t. y. valstybės finansuojama dalis
ir studento nuosavomis lėšomis finansuojama dalis, kuri yra griežtai apibrėžta (4 MGL);
 4-oji sistema (2009 – iki dabar): principas „pinigai paskui studentą“; biudžeto asignavimai
skiriami aukštajai mokyklai atskira eilute, jų dydis priklauso nuo stojančiųjų į aukštąją
mokyklą skaičiaus bei pažangumo.
Kiekviena iš šių sistemų turi privalumų ir trūkumų, kurie geriausiai atsiskleidžia išanalizavus
statistinius duomenis.
1997–2007 m. studentų skaičius nuolatos augo (20 pav.). Vadinasi, studijų finansavimo
sistemos pokyčiai leido pasiekti vieną iš kertinių tikslų, t. y. suteikti galimybę gauti aukštąjį
išsilavinimą didesniam studentų skaičiui. Kiekviena studijų finansavimo reforma davė teigiamą
efektą studentų skaičiaus atžvilgiu. Pavyzdžiui, 2000 m. studentų įgijusių universitetinį išsilavinimą
skaičius išaugo 12,95 proc., o 2001 m. (sumažinus studijų įmokas iki 4 MGL) dar – 13,03 proc.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų (LRS, 2003a) įgyvendinimas taip pat suteikė
teigiamų poslinkių, pvz., 2005 m. užfiksuotas didžiausias aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgijusių
asmenų skaičiaus metinis augimas, t. y. +16,21 proc.

20 pav. Asmenys, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą 1995–2011 m.
(šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas)
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Tačiau studentų, įgijusių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, skaičiaus augimas gali būti susijęs
su universitetų skaičiaus didėjimu arba gerėjančia Lietuvos ekonomine padėtimi, kuri leido vis
didesniam skaičiui studentų finansuoti studijas nuosavomis lėšomis. Tad šie teigiami studentų
skaičiaus pokyčiai gali neturėti nieko bendro su studijų finansavimo sistemos pokyčiais. Kad būtų
galima išsiaiškinti tikslias priežastis, būtina atlikti atskirą tyrimą. Pastebėtinas ir dar vienas faktas,
jog nuo 2009 m. studentų, įgijusių universitetinį išsilavinimą, skaičius nebeauga. Tačiau tai nereiškia,
jog 2009 m. reforma, įdiegusi sistemą „pinigai paskui studentą“, nebuvo sėkminga. Čia reikšmingą
įtaką gali turėti 2008–2009 m. ekonomikos nuosmukis, išaugusi emigracija bei kiti demografinių
pokyčių veiksniai.
Būtina pastebėti, kad valstybės išlaidos švietimui BVP atžvilgiu išliko gana stabilios,
nepaisant finansavimo sistemos pokyčių (21 pav.).
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21 pav. Valstybės išlaidos švietimui ir aukštajam mokslui nuo BVP
(šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas)
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose (LRS, 2003a) numatytas vienas iš
tikslų – skirti švietimui ne mažiau kaip 6 proc. BVP – buvo pasiektas 2009 m. (6,8 proc.), t. y.
praėjus daugiau nei 5 metams nuo strategijos įgyvendinimo pradžios. 2010–2011 m. išlaidos sudarė
atitinkamai 6,2 proc. bei 5,9 proc. 2000–2011 m. aukštajam mokslui teko vidutiniškai 1,1 proc. nuo
BVP dalis. Tad galima teigti, jog BVP atžvilgiu valstybė tinkamai vykdo savo įsipareigojimus
švietimo sistemai, tačiau nepakankamai vykdo Europos Sąjungos institucijų rekomendaciją skirti
universitetams 2 proc. BVP.
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Universitetų pajamos taip pat rodo augimo tendenciją (22 pav.). Tai gali būti susiję su
papildomomis pajamomis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, didesnėmis studijų įmokomis
ir išaugusiu studentų skaičiumi. Be to, daugelis universitetų vis daugiau lėšų uždirba vykdydami
įvairaus pobūdžio tarptautinius projektus.
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22 pav. Lietuvos universitetų pajamos 2003–2011 m.
(šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas)
Valstybės lėšų, tenkančių vieno asmens išsilavinimui, dinamika taip pat signalizuoja apie
gerėjančią studijų finansavimo padėtį. Nuo 2003 m. iki 2008 m. šis rodiklis rodė augimo tendenciją,
o 2009 m. stabilizavosi (23 pav.).
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23 pav. Valstybės lėšos, tenkančios vienos asmens išsilavinimui 2003–2011 m.
(šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas)
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Apibendrinant galima teigti, kad per visą nepriklausomybės laikotarpį diegiamos aukštojo
mokslo finansavimo sistemos palaipsniui liberalizavo Lietuvos aukštojo mokslo rinką ir diegė
priemones, užtikrinančias finansinę aukštųjų mokyklų autonomiją.
3.1.3.2. Mokslo finansavimas
Finansavimas pagal mokslinės veiklos rezultatus. Šis finansavimas skiriamas pagal Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo aukštosioms mokykloms
metodiką (LRV, 2004). Lėšos MTEP skirstomos atsižvelgiant į trejų paskutinių metų, ėjusių prieš
einamuosius metus, mokslinę ir meninę produkciją, įvertintą vadovaujantis Aukštųjų mokyklų
mokslinės produkcijos formaliojo vertinimo metodika (LR ŠMM, 2006), taip pat į lėšų, gautų
dalyvaujant tarptautinių mokslo programų projektuose, sumas ir lėšų, gautų vykdant ūkio subjektų
užsakymus, sumas. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Aukštųjų mokyklų mokslinės produkcijos
formaliojo vertinimo metodiką mokslo veiklos rezultatai nustatomi dauginant mokslo produkcijos
apimtis ir aukštosiose mokyklose dirbančių mokslininkų skaičių. Autorių nuomone, toks mokslo
veiklos rezultatų vertinimas yra žalingas, nes neskatina mokslo kokybės augimo.
Konkursinis finansavimas. Konkursinis MTEP finansavimas Lietuvoje iki šiol buvo
įgyvendinamas skiriant iš valstybės biudžeto asignavimus Valstybiniam mokslo fondui, kuris
finansuodavo pavienių mokslininkų arba mokslininkų grupių parengtus mokslinių tyrimų projektus.
Palyginti su kitais valstybės biudžeto asignavimais MTEP, per Valstybinį studijų fondą perskirstyta
lėšų MTEP dalis būdavo nedidelė. Konkursinio finansavimo dalis bendruose valstybės biudžeto
asignavimuose MTEP 2004–2006 m. kito nežymiai ir sudarė vidutiniškai 6 proc. Nuo 2008 m.
konkursinio finansavimo dalis bendruose valstybės biudžeto asignavimuose MTEP padidėjo, nes
konkursinio finansavimo būdu MTEP projektams buvo skirstomos Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšos.
Reorganizavus Lietuvos mokslo tarybą ir valstybės įstaigas, teikiančias paramą moksliniams ir
eksperimentinės plėtros tyrimams, sukurta mokslinių tyrimų programinio ir konkursinio finansavimo
bei administravimo sistema. Vykdydama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą (2009),
Lietuvos mokslo taryba 2009 m. pradėjo vykdyti MTEP programinį konkursinį finansavimą.
Lietuvos mokslo taryba nuolat skelbia konkursus atrinkti visų mokslo sričių mokslinių tyrimų ir kitos
mokslinės veiklos projektus, vykdo administracinę paraiškų patikrą, organizuoja ekspertinį
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vertinimą, skelbia rezultatus ir administruoja konkursus laimėjusius projektus. Orientuojamasi į
pirmaujančių aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų finansavimą.
Lietuvos mokslo taryba administruoja per 20 programų moksliniams tyrimams ir kitai
mokslinei veiklai finansuoti iš šių lėšų:
 valstybės biudžeto,
 Europos Sąjungos struktūrinės paramos,
 dvišalių sutarčių.
Kasmet vidutiniškai paskelbiama 15–20 kvietimų teikti paraiškas finansuoti mokslinius
tyrimus ir apie 20 kvietimų gauti paramą kitoms mokslinėms veikloms.
Valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos skiriamos:
 MTEP ir meno veiklai plėtoti;
 administravimui ir ūkiui;
 kitoms reikmėms.
Lėšos skiriamos pagal valstybinių aukštųjų mokyklų mokslo (meno) veiklos vertinimo
rezultatus, o finansavimas vykdomas:
 iš valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų, skirtų MTEP ir meno veiklai;
 pagal nacionalines mokslo ir nacionalines kompleksines programas;
 pagal kitas konkursines mokslo programas.
Šios mokslinių tyrimų finansavimo tvarkos tikslas – užtikrinti stabilų finansavimą valstybei
svarbioms mokslinių tyrimų programoms, efektyvų lėšų panaudojimą ir aiškią aukštųjų mokyklų
atskaitomybę visuomenei už investicijas į mokslinius tyrimus ir pasiektus rezultatus.
Valstybės lėšos moksliniams tyrimams paskirstomos pagal septynias sritis: humanitarinius (13
proc.), socialinius (12 proc.), fizinius (25 proc.), biomedicinos (19 proc.), žemės ūkio (6 proc.),
technologijos mokslus (21 proc.) ir meno veiklą (4 proc.). Lėšų proporcijos sritims nustatytos pagal
jose dirbančių mokslininkų skaičių ir mokslinių tyrimų lygį.
Lėšų atskyrimas pagal mokslo sritis leidžia atsižvelgti į atskirų sričių specifiką vertinant
mokslo veiklą ir nustatant, kurią lėšų dalį skirti už straipsnius, monografijas, patentus, o kurią – už
taikomuosius mokslinius tyrimus. Kitaip nei anksčiau, į atskirą sritį išskirti žemės ūkio mokslai.
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Iki 2009 m. finansavimas moksliniams tyrimams buvo dalijamas į dvi dalis: 30 proc. skiriama
humanitariniams, socialiniams mokslams, menams ir 70 proc. – fiziniams, biomedicinos ir
technologijų mokslams.
Atsižvelgiant į sričių specifiką keičiamos finansavimo proporcijos fundamentiniams ir
taikomiesiems moksliniams tyrimams. Pastariesiems skiriama lėšų dalis didėja.
Apibendrinant galima teigti, kad pokyčiai mokslo finansavimo srityje praplėtė aukštųjų
mokyklų finansavimo šaltinių sąrašą, sudarė galimybes vystyti mokslo komercializavimo veiklas ir
vykdyti valstybės užsakymus. Kita vertus, valstybės asignavimų paskirstymo sistema vis dar turi
trūkumų ir neskatina mokslo kokybės augimo Lietuvoje. Toliau bus aptarta viena iš aukštojo mokslo
finansavimo priemonių dalių nagrinėjamu laikotarpiu – Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama,
kuri buvo skirta Lietuvos aukštajam mokslui 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.
3.1.3.3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama – aukštojo mokslo politikos įgyvendinimo
finansavimo priemonė
Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama buvo reikšminga finansavimo priemonė aukštojo
mokslo politikos uždaviniams įgyvendinti nagrinėjamu 2009–2011 m. laikotarpiu. Tai lėšos, skirtos
ir sisteminiu, ir instituciniu, ir individualiu lygmeniu įgyvendinamiems veiksmams finansuoti.
Svarbus kontekstas, kuriame buvo formuojamos ir įgyvendinamos aukštojo mokslo programos,
remiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Aukštojo mokslo politikos nacionalinės programos,
kurių paskirtis buvo suplanuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšas,
buvo kuriamos atsižvelgiant į Lietuvos 2002–2007 m. patvirtintus strateginio planavimo
dokumentus, tačiau jose nebuvo numatyti tokie aukštojo mokslo politikos įgyvendinimo stebėsenos
procesui svarbūs aspektai kaip Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo planavimas pagal
Metodologijoje (2012) nurodytas aukštojo mokslo politikos sritis (aukštojo mokslo sistemos
valdymas, kokybė ir socialinė ekonominė aplinka) bei posričius. Europos Sąjungos finansuojamose
paramos programose, skirtose aukštajam mokslui, nebuvo numatyta lėšų aukštojo mokslo valdymo
sisteminiam lygmeniui. Pavyzdžiui, projektas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos
sukūrimas ir įgyvendinimas (santrumpa – MOSTAF) buvo finansuojamas ne iš aukštajam mokslui
skirtos Europos Sąjungos paramos priemonės Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas. Šioje kompleksinėje analizėje nagrinėjamas aukštojo mokslo
sistemos valdymo srities sisteminis lygmuo, tad toliau pateikiama medžiaga svarbi tokiais aspektais
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kaip šių programų formavimas, atsižvelgiant į tuo metu esančius aukštojo mokslo strateginio
planavimo dokumentus ir į formuojamus Europos Sąjungos paramos planavimo dokumentus.
Nacionalinės programos, kurios buvo specialiai suformuotos aukštojo mokslo sektoriui ir
kuriose buvo numatyta daryti poveikį aukštojo mokslo sistemai Europos Sąjungos struktūrinės
paramos priemonėmis, pateiktos 8 lentelėje. Kartu šioje lentelėje pateikti Lietuvos strateginio
planavimo dokumentai, į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant šias nacionalines Europos Sąjungos
paramos panaudojimo aukštojo mokslo sektoriuje programas.
8 lentelė. Nacionalinės 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo Lietuvos
aukštojo mokslo sektoriuje programos
Nacionalinė
programa

Strateginio planavimo dokumentai, kuriais remiantis buvo rengiama nacionalinė programa

Nacionalinė
studijų programa

1) Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1700 (Žin., 2003, Nr. 71-3216),
2) Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 82 (Žin., 2005, Nr. 12391),
3) Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. kovo
26 d. įsakymu Nr. ISAK-433/A1-83 (Žin., 2004, Nr. 56-1957),
4) Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1270 (Žin., 2005, Nr. 139-5019),
5) Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006–2010 metų planas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 335 (Žin., 2006, Nr. 39-1394)

(Lietuvos
Respublikos
švietimo ir mokslo
ministro 2007 m.
gruodžio 3 d.
įsakymas Nr. ISAK2334)

Tyrėjų karjeros
programa
(Lietuvos
Respublikos
švietimo ir mokslo
ministro 2007 m.
gruodžio 3 d.
įsakymas Nr. ISAK2335)

Bendroji
nacionalinė
kompleksinė
programa
(Lietuvos
Respublikos
švietimo ir mokslo
ministro 2007 m.
gruodžio 3 d.
įsakymas Nr. ISAK2336)

1) Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1270 (Žin., 2005, Nr. 139-5019),
2) Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1048 (Žin., 2006, Nr. 114-4356),
3) Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvos 2007–2010 metų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1050 (Žin., 2006, Nr. 114-4359),
4) Mokslo ir technologijų populiarinimo Lietuvoje strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. ISAK-797 (Žin., 2005, Nr. 612170)
1) Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1270 (Žin., 2005, Nr. 139-5019),
2) Ilgalaikė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1646 (Žin., 2003, Nr. 1215489 ),
3) Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 321, (Žin., 2007,
Nr. 40-1489),
4) Europos Sąjungos mokslinių ir techninių tyrimų komiteto (CREST) ekspertų grupės
rekomendacijos, parengtos 2007 m birželio mėn.
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Nacionalinė
programa

Strateginio planavimo dokumentai, kuriais remiantis buvo rengiama nacionalinė programa

Bendroji
nacionalinė
mokslinių tyrimų
ir mokslo bei
verslo
bendradarbiavimo
programa

1) Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1270 (Žin., 2005, Nr. 139-5019),
2) Lietuvos mokslo ir technologijų baltoji knyga,
3) Lietuvos ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1646 (Žin., 2003, Nr. 121-5489),
4) Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1048 (Žin., 2006, Nr. 114-4356),
5) Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 321 (Žin., 2007,
Nr. 40-1489),
6) Europos Sąjungos mokslinių ir techninių tyrimų komiteto (CREST) ekspertų grupės
rekomendacijos, parengtos 2007 m. birželio mėn.,
7) 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programa (patvirtinta Europos Komisijos
sprendimu 2007 m. liepos 30 d.)

(Lietuvos
Respublikos
švietimo ir mokslo
ministro 2008 m.
kovo 3 d. įsakymas
Nr. ISAK-563)

Akivaizdu, kad aukštojo mokslo politikos nacionalinės programos, kurių paskirtis buvo
suplanuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšas, buvo kuriamos
atsižvelgiant į Lietuvos valstybės 2002–2007 m. aukštojo mokslo sistemos valdymo strateginio
planavimo dokumentus. Nagrinėjant Europos Sąjungos paramą sisteminiu lygmeniu svarbus aspektas
yra tai, kad Europos Sąjungos parama buvo naudojama įvairioms aukštojo mokslo sritims pagal trijų
Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetus (9 lentelė).
9 lentelė. Nacionalinių programų paskirtis pagal Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinės paramos veiksmų programų prioritetus
Nacionalinė
programa
Nacionalinė studijų
programa
(Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo
ministro 2007 m.
gruodžio 3 d.
įsakymas Nr. ISAK2334)

Tyrėjų karjeros
programa

2007–2013 m. Lietuvos veiksmų programų
prioritetai
1) 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos (patvirtinta
Europos Komisijos sprendimu 2007 m.
rugsėjo 24 d.) 2 prioritetas „Mokymasis visą
gyvenimą“ ir 3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų
stiprinimas“,
2) Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
(patvirtinta Europos Komisijos sprendimu
2007 m. liepos 30 d.) 2 prioritetas „Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra“
1) 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos (patvirtinta Europos
Komisijos sprendimu 2007 m. rugsėjo 24 d.) 3
prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“,

Sąsajos su aukštojo mokslo sistemos
valdymu
Programoje nustatyti pagrindiniai tikslai:
1) pagerinti studijų kokybę,
2) padidinti studijų tarptautiškumą ir užtikrinti
prieinamumą;
3) padidinti studijų sistemos efektyvumą
(vienas iš efektyvumo didinimo siekinių –
„tobulinti aukštųjų mokyklų vidaus valdymo
sistemas“).
Tad Nacionalinės studijų programos tikslai
sietini su Metodologijoje (2012) nurodytomis
aukštojo mokslo sritimis: kokybe,
prieinamumu ir valdymu.
Programos tikslai sietini su vienu svarbiausiu
aukštojo mokslo ištekliu – mokslininkais ir
kitais tyrėjais – ir siekia didinti jų gebėjimus
,,MTEP srityje kokybine ir kiekybine
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Nacionalinė
programa
(Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo
ministro 2007 m.
gruodžio 3 d.
įsakymas Nr. ISAK2335)

Bendroji
nacionalinė
kompleksinė
programa
(Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo
ministro 2007 m.
gruodžio 3 d.
įsakymas Nr. ISAK2336)

Bendroji
nacionalinė
mokslinių tyrimų ir
mokslo bei verslo
bendradarbiavimo
programa

2007–2013 m. Lietuvos veiksmų programų
prioritetai
2) 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų
programos (patvirtinta Europos Komisijos
sprendimu 2007 m. liepos 30 d.) 1 prioritetas
„Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos
augimui skirti moksliniai tyrimai ir
technologinė plėtra“
1) 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos (patvirtinta Europos
Komisijos sprendimu 2007 m. rugsėjo 24 d.) 2
prioritetas ,,Mokymasis visą gyvenimą“, 3
prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“,
2) Ekonomikos augimo veiksmų programos
(patvirtinta Europos Komisijos sprendimu
2007 m. liepos 30 d.) 1 prioritetas „Ūkio
konkurencingumui ir ekonomikos augimui
skirti moksliniai tyrimai ir technologinė
plėtra“
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų
programos (patvirtinta Europos Komisijos
sprendimu 2007 m. liepos 30 d.) pirmasis
prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir
ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai
ir technologinė plėtra“

(Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo
ministro 2008 m.
kovo 3 d. įsakymu
Nr. ISAK-563)

Sąsajos su aukštojo mokslo sistemos
valdymu
prasme“. Svarbus ir šios programos uždavinys
– Lietuvos MTEP našumo ir potencialo
didinimas.
Ši programa aukštojo mokslo sistemos
valdymo sričiai svarbi mokslinių tyrimų
paslaugų visuomenei ir bendradarbiavimo
aspektais.
Programa svarbi ir aukštojo mokslo valdymo
sričiai, nes siekiant kompleksiškai derinti
,,specialistų rengimą, MTEP vystymą,
atitinkamos infrastruktūros plėtrą, mokslo
verslo bendradarbiavimą“ ir siūloma ,,taikyti
nustatytus kriterijus mokslui imlių ūkio
subsektorių veiklos ir jų teminių strategijų
įgyvendinimui“. Taip pat svarbūs yra
finansavimo ir aukštųjų mokyklų autonomijos,
MTEP paslaugų visuomenei, tarpusavio ir su
ūkio sektoriais bendradarbiavimo aspektai.
Programoje nustatytas tikslas ,,stiprinant viešą
MTEP bazę ir prieinamumą verslui didinti
moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai
imlių ūkio sektorių lyginamąją dalį“ ir
bendrieji tikslai: įgyvendinti ,,šalies mokslo ir
studijų potencialo teritorinės integracijos <...>
programas, stiprinti viešą MTEP bazę ir
didinti viešo sektoriaus MTEP veiklos
efektyvumą ir prieinamumą įmonėms“,
stiprinti „aukšto lygio mokslinių tyrimų,
kompetencijos ir atviros prieigos mokslinių
tyrimų įrangos centrus, vykdant mokslo
programas“, „skatinti aukšto lygio mokslinius
tyrimus“ svarbius aukštojo mokslo valdymo
sričiai, MTEP paslaugų visuomenei,
bendradarbiavimo aspektais.

Nors Europos Sąjungos paramos lėšų planavimo programos buvo kuriamos atsižvelgiant į
Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetus, matomos akivaizdžios sąsajos su aukštojo
mokslo sistemos ir jos valdymo sąvokomis, apibrėžtomis anksčiau: „sistema, kuri susideda iš
aukštųjų mokyklų, kurios <....> teikia mokslo tyrimų paslaugas visuomenei ir yra tarpusavyje susiję
bendradarbiavimo <...> ryšiais“, „aukštojo mokslo valdymo sąvoka, pagal kurią aukštojo mokslo
valdymui priskiriami formalūs ir neformalūs valdžios veiksmai <...>, užtikrinantys įvairių aukštojo
mokslo sistemos dalyvių teisių bei prievolių įgyvendinimą, taip pat taisyklės, nustatančios dalyvių
tarpusavio santykius“.
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Siekiant įvertinti galimą vertinimo būdą, buvo atlikta pradinė Europos Sąjungos paramos
programų priemonių tikslų, veiklų, planuotų rezultatų analizė. Nagrinėjant aukštojo mokslo sritims
planuojamas priemones, ne visada suplanuotos veiklos, identifikuoti siekiami rezultatai ir poveikio
rodikliai sietini su Metodologijoje (2012) nurodytomis sritimis bei jų sisteminiais, instituciniais ar
individualaus lygmens rodikliais. Su aukštojo mokslo sistemos valdymu sietinos Europos Sąjungos
paramos sisteminio lygmens priemonės buvo suplanuotos ne Europos Sąjungos paramos aukštojo
mokslo programose. Valdymo srities institucinio lygmens priemonės jau buvo suplanuotos Europos
Sąjungos paramos aukštojo mokslo programose.
Kadangi Europos Sąjungos paramos aukštojo mokslo programose nebuvo numatyta lėšų
aukštojo mokslo valdymo sisteminiam lygmeniui, atsižvelgiant į aukštojo mokslo politikos
formavimo proceso dalyvius buvo nagrinėtos ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonės,
kuriomis siekiama tobulinti aukštojo mokslo politikos formavimo, stebėsenos procesus.
Lietuvos aukštojo mokslo programų, kurioms buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinės
paramos lėšos, veiklos vertinimas (strateginė analizė, priežiūra, einamasis ir galutinis vertinimas)
organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytomis Europos
Sąjungos programų Lietuvoje vertinimo gairėmis. Lietuvos Respublikos finansų ministerija seka lėšų
panaudojimą pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos programas kas mėnesį ir rengia metines
veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitas iki kiekvienų metų birželio 30 d., remiantis 2006 m.
liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio
Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (ET, 2006), 67 straipsniu. Ataskaitose pateikiama informacija:
a) apie pažangą, padarytą įgyvendinant veiksmų programą;
b) apie veiksmų programos finansinį įgyvendinimą;
c) pateikiamas preliminarus fondų lėšų suskirstymas į kategorijas;
d) apie priemones, kurių ėmėsi vadovaujanti institucija arba stebėsenos komitetas siekiant
užtikrinti kokybišką ir veiksmingą įgyvendinimą;
e) apie priemones, kurių imtasi, kad apie veiksmų programą būtų teikiama informacija ir ji būtų
paviešinta;
f) informacija apie svarbias problemas, susijusias su Bendrijos teisės laikymusi, su kuriomis
buvo susidurta įgyvendinant veiksmų programą, bei apie priemones, kurių imtasi joms spręsti;
g) tam tikrais atvejais apie pažangą, padarytą vykdant didelės apimties projektus, jų finansavimą;
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h) apie paramos, kuri buvo grąžinta po to, kai pagal 98 straipsnio 2 dalį buvo panaikintas
valstybės finansinis įnašas vadovaujančiai institucijai arba kitai valdžios institucijai veiksmų
programos įgyvendinimo laikotarpiu, panaudojimą.
Tad atliekant šį tyrimą nebuvo siekiama dubliuoti ir atlikti Europos Sąjungos paramos
priemonių vertinimą nagrinėtu laikotarpiu pagal anksčiau išdėstytus reikalavimus. Šioje ataskaitoje
buvo siekiama analizuoti Europos Sąjungos paramos (Lietuvos aukštojo mokslo politikos sritims, iš
kurių viena yra valdymas) programas, jų kontekstą. Akivaizdi Lietuvos aukštojo mokslo nacionalinių
programų, kurios buvo kuriamos siekiant suplanuoti Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimą,
atitiktis Lietuvos aukštojo mokslo strateginio planavimo dokumentams.
Aukštojo mokslo sistemos ekspertai – struktūrinio interviu dalyviai – vertindami 2009–
2011 m. aukštojo mokslo sistemos finansavimo politiką ir jos įgyvendinimą pritarė teiginiui, kad
dominuoja etatinė akademinio personalo apmokėjimo sistema; šis teiginys įvertintas vidutiniais
balais (8,19 balo) įvertinimą, o valandinė sistema ne tokia populiari (5,67). Tyrimo metu buvo
nurodyti keturi labiausiai paplitę aukštojo mokslo finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšos (7,85), valstybės finansavimas (7,42), Erasmus programos lėšos (7,30) ir
Lietuvos piliečių mokesčiai už studijas (7,30). Kaip mažiau paplitusius finansavimo šaltinius dalyviai
nurodė paslaugų pardavimą viešajam sektoriui (finansavimas laimėtas konkurso būdu) (5,59), kitų
tarptautinių programų lėšos (5,37) ar Lietuvos fondų lėšos (5,12). Prasčiausiai buvo įvertinti tokie
finansavimo šaltiniai kaip paslaugų pardavimas privačiam sektoriui (verslo įmonės) (4,30) ir užsienio
piliečių mokesčiai už studijas (4,26). Apibendrindami dalyviai turi neutralią nuomonę dėl naudojamų
aukštųjų mokyklų lėšų šaltinių diversifikavimo (5,63). Aukštojo mokslo sistemos ekspertų nuomone,
yra įtvirtinta aukštųjų mokyklų skaidri finansinė atskaitomybė (6,81), veikia mokslinių tyrimų
konkursinio (6,50) ir programinio (6,04) finansavimo bei administravimo sistema, yra įtvirtintas
aukštųjų mokyklų finansinis savarankiškumas (6,22). Nors struktūrinio interviu dalyviai pritaria, kad
Lietuvos aukštojo mokslo paramos priemonių kvietimų finansavimo sąlygų aprašuose išdėstytos
veiklos atitinka planuotus pasiekti Lietuvos aukštojo mokslo strateginio planavimo dokumentuose
numatytus rodiklius (6,00), tačiau nėra linkę pritarti teiginiui, jog „Lietuvoje planuojant Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšas aukštajam mokslui yra įprasta praktika kviesti aukštuoju mokslu
suinteresuotas šalis“ (5,35), be to, nesutinka su teiginiu, kad Lietuvoje aukštojo mokslo naujovės ir
su jomis susijusios naujos funkcijos yra pagrindžiamos finansiniais apskaičiavimais (4,74). Tyrimo
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ekspertai prasčiausiai įvertino studentų finansavimą. Jie nebuvo linkę sutikti su teiginiais, kad
Lietuvoje veikia lanksti finansinės paramos studentams sistema (5,11) ir kad egzistuojanti finansinės
paramos studentams sistema yra efektyvi (4,44) (24 ir 25 pav.).

24 pav. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų susiformuoti aukštojo mokslo sistemos
finansavimui vertinimas
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25 pav. Nuomonės dėl aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų susiformuoti aukštojo
mokslo sistemos finansavimui
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3.1.3.4. Šalies ekonominės gerovės poveikis aukštojo mokslo bei studijų finansavimui:
ekonometrinis tyrimas
Siekiant įvertinti, kokį poveikį aukštojo mokslo sistemos finansavimo lygiui turi šalies
ekonominės gerovės pokyčiai, keliamos tokios hipotezės:


šalies ekonominės gerovės augimas reikšmingai gerina aukštojo mokslo sistemos
finansavimo lygį;



šalies ekonominės gerovės augimas negerina aukštojo mokslo sistemos finansavimo
lygio arba gerina nereikšmingai.

Analizuojant Lietuvoje veikiančias aukštąsias mokyklas reikia pasakyti, kad jų skaičius per
pastarąjį dešimtmetį kito ženkliai, ypač kolegijų. Nuo 2000 iki 2011 m. kolegijų skaičius išaugo
daugiau nei tris kartus. 2000 m. buvo 23 aukštosios mokyklos (19 universitetų ir 4 kolegijos), o 2006
m. jų skaičius išaugo iki 38 (iš jų – 22 universitetai ir 16 kolegijų). 2011 m. veikė 36 aukštosios
mokyklos, iš kurių – 23 universitetai ir 13 kolegijų.
Studentų skaičiaus dinamika – informatyvesnis rodiklis, kuris rodo, kad nuo 2008 m. mažėja
studentų tiek universitetuose, tiek kolegijose (26 pav.). Tokia situacija susijusi su keletu priežasčių:
viena vertus, tai demografinė problema, nes Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse,
mažėja gimstamumas, kita vertus, tai sietina su emigracijos problemomis, nes Lietuvai įstojus į
Europos Sąjungą daug gyventojų išvyko iš Lietuvos, ir ši tendencija vis dar nemažėja.
Iki 2008 m. studentų skaičius augo tiek universitetuose, tiek kolegijose. 2008 m.
universitetuose studijuojančių studentų buvo 149 017, kolegijose – 61 383, o 2011 m. atitinkamai
125 046 ir 49 777.
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26 pav. Studentų skaičius
(šaltinis – Lietuvos statistikos metraštis 2012, 2012)
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Analizuojant studentų skaičių valstybiniuose ir nevalstybiniuose universitetuose ir kolegijose
akivaizdžiai išsiskiria valstybinių universitetų ir kolegijų vaidmuo švietimo sistemoje (27 pav.).
Didžioji dalis studentų studijuoja valstybiniuose universitetuose ir kolegijose. 2011 m. valstybiniuose
universitetuose studijavo 117 797 studentai, o valstybinėse kolegijose – 38 119 studentų.
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27 pav. Studentų skaičiaus dinamika valstybiniuose ir nevalstybiniuose universitetuose ir kolegijose
(šaltinis – Lietuvos statistikos metraštis 2012, 2012)
Aukštojo mokslo sistemos viešojo sektoriaus finansavimo apimčių rodiklis leidžia įvertinti
šalies aukštojo mokslo finansavimo apimtį bei jos kitimo dinamiką (28 pav.). Atlikti skaičiavimai
rodo, kad aukštojo mokslo finansavimui skirtos BVP dalies dinamika kito labai nežymiai. Nors šalies
BVP apimtys didėjo, tačiau švietimo finansavimas svyravo nuo 5,2 proc. 2007 m. iki 6,8 proc. 2009
m., o 2011 m. mažėjo iki 5,9 proc. Analizuojamu laikotarpiu išlaidos studijoms svyravo nuo 1,3
proc. 2004 m. iki 1,0 proc. 2011 m. Išlaidos mokslui sudaro nepateisinamai mažą dalį. 2006 m. jos
sudarė 0,006 proc., o 2011 m. sumažėjo iki 0,0009 proc.
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28 pav. BVP dalis švietimui, studijoms ir mokslui
(šaltinis – Lietuvos statistikos metraštis 2012, 2012)
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Analizuojant valstybės išlaidas švietimui, studijoms ir mokslui atkreiptinas dėmesys, kad šios
išlaidos per krizę išlaikė mažėjančią tendenciją (29 pav.). Analizė parodė, kad ypač bloga šių sričių
finansavimo tendencija buvo 2010 m., kai šios išlaidos, palyginti su 2009 m., sumažėjo ypač
smarkai, tai sietina su finansų krize ir atitinkamai su valstybės biudžeto apimčių mažėjimu. Tačiau
2011 m. nuteikia optimistiškai, nes buvo atstatytas finansavimas švietimui ir mokslui, nors studijų
finansavimo pokytis išliko neigiamas ir turėjo didėjimo tendenciją.

29 pav. Valstybės išlaidos švietimui, studijoms ir mokslui
(šaltinis – Lietuvos statistikos metraštis 2012, 2012)
Aukštųjų mokyklų pajamos analizuojamą laikotarpį turėjo augimo tendenciją ir 2011 m.
universitetų pajamos išaugo iki 1 459,5 mln. Lt, o kolegijų – 296,7 mln. Lt (30 pav.).
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30 pav. Aukštųjų mokyklų pajamos
(šaltinis – Lietuvos statistikos metraštis 2012, 2012)
Analizuojant pajamų struktūrą reikia įvertinti tai, kad vis didesnį lyginamąjį svorį pajamose
sudaro ne valstybės finansuojamos lėšos (31 pav.). Universitetai 2011 m. gavo pajamų ne iš
valstybės 599,6 mln. Lt, o 2003 m. jų buvo gauta tik 254,2 mln. Lt. Kolegijos atitinkamai 2011 m. –
142,7 mln. Lt, o 2003 m. – 44,5 mln. Lt.
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31 pav. Universitetų ir kolegijų pajamų struktūra (mln. Lt)
(šaltinis – Lietuvos statistikos metraštis 2012, 2012)
Atliekant iškeltų hipotezių tikrinimą būtina:
 tiksliai apsibrėžti kintamuosius, t. y. nuspręsti, ką laikysime ekonomine gerove;
 nustatyti, pagal kokius kriterijus bus vertinamas aukštojo mokslo sistemos finansavimo
lygis.
Kadangi ketinama tirti ekonominės gerovės poveikį aukštojo mokslo finansavimui, tai šiuo
atveju šalies ekonominę gerovę laikysime nepriklausomu, o aukštojo mokslo finansavimo lygį –
priklausomu kintamuoju.
Ekonominės gerovės matas – šalies BVP (to meto kainomis) ir BVP, tenkančio vienam
gyventojui, pokyčiai.
Aukštojo mokslo sistemos finansavimo lygis bus vertinamas pagal tokius kriterijus:
 valstybės išlaidų švietimui pokyčiai (y1);
 valstybės išlaidų aukštojo mokslo studijoms pokyčiai (y2);
 valstybės išlaidų mokslo tyrimams ir švietimo plėtrai pokyčiai (y3);
 valstybės išlaidų švietimui, tenkančių vienam gyventojui, pokyčiai (y4);
 aukštųjų mokyklų pajamų pokyčiai (y5);
 aukštųjų mokyklų pajamų iš valstybės pokyčiai (y6).
Kadangi nulinė tyrimo hipotezė teigia, jog bus vertinamas ne tik poveikis, tačiau ir šio poveikio
reikšmingumas, būtina apsibrėžti, ką laikysime reikšmingu poveikiu. Atliekant šį tyrimą bus
laikoma, kad poveikis reikšmingas, jei nepriklausomam kintamajam pakitus 1 proc. priklausomas
kintamasis pasikeis daugiau nei 1 proc., kitaip sakant, šalies ekonominei gerovei pakitus 1 proc.
aukštojo mokslo finansavimo lygis pasikeis daugiau nei 1 proc.
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Atlikus koreliacinę analizę gauta koreliacijų matrica (žr. 10 lentelę). Koreliacijų matrica rodo,
kad visais atvejais egzistuoja teigiama koreliacija tarp BVP pokyčių ir aukštojo mokslo studijų,
mokslinių tyrimų finansavimo išskirtų kintamųjų (valstybės išlaidų švietimui pokyčių; valstybės
išlaidų aukštojo mokslo studijoms pokyčių; valstybės išlaidų moksliniams tyrimams pokyčių;
valstybės išlaidų švietimui, tenkančių vienam gyventojui, pokyčių; aukštųjų mokyklų pajamų
pokyčių; aukštųjų mokyklų pajamų iš valstybės pokyčių). Stipriausias koreliacinis ryšys (0,97)
nustatytas tarp BVP ir aukštųjų mokyklų pajamų pokyčių. Taip pat egzistuoja stiprus koreliacinis
ryšys tarp BVP ir aukštųjų mokyklų pajamų iš valstybės pokyčių (0,90). Atitinkamai koreliacijų
matrica rodo, kad egzistuoja visais atvejais teigiama koreliacija (stiprus ryšys) tarp BVP, tenkančio
vienam gyventojui, pokyčių ir anksčiau išvardytų kintamųjų. Tačiau stipriausias koreliacinis ryšys
(0,97) nustatytas tarp BVP, tenkančio vienam gyventojui, pokyčių ir aukštųjų mokyklų pajamų
pokyčių. Be to, egzistuoja stiprus koreliacinis ryšys tarp BVP, tenkančio vienam gyventojui, pokyčių
ir aukštųjų mokyklų pajamų iš valstybės pokyčių (0,90).
10 lentelė. Koreliacijų matrica

Valstybės išlaidų švietimui pokyčiai
Valstybės išlaidų aukštojo mokslo
studijoms pokyčiai
Valstybės išlaidų moksliniams
tyrimams pokyčiai
Valstybės išlaidų švietimui, tenkančių
vienam gyventojui, pokyčiai
Aukštųjų mokyklų pajamų pokyčiai
Aukštųjų mokyklų pajamų iš valstybės
pokyčiai
Šaltinis – autorių skaičiavimai.

BVP (to meto kainomis)
pokyčiai

BVP, tenkančio vienam gyventojui,
pokyčiai

0.653336241

0.62545061

0.508133882

0.470406528

0.505283084

0.486269961

0.539355415

0.504004306

0.976062200

0.971272101

0.904725331

0.908582493

Kadangi koreliacinė analizė pateikia tik ryšio stiprumą tarp kintamųjų, o koreliacinis ryšio
stiprumas nepadeda įvertinti poveikio ir nustatyti priežastingumo, siekiant nustatyti priežastingumą
bus naudojama regresinė analizė.
Atkreiptinas dėmesys, kad tyrimo stebinių skaičius yra gana mažas, todėl nėra galimybės
sudaryti daugiamatį regresinį modelį. Egzistuojant šiai aplinkybei, kiekvieno nepriklausomo
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kintamojo santykis su priklausomu kintamuoju bus vertinamas atskirai, t. y. taikant vienmačius
tiesinės regresijos modelius. Kartu bus įvertintas kiekvieno modelio statistinis patikimumas.
Atlikta koreliacinė analizė parodė, jog BVP (to meto kainomis) pokyčių ryšys su
nepriklausomais kintamaisiais yra labai panašus kaip ir BVP, tenkančio vienam gyventojui, pokyčiai,
todėl pastarojo rodiklio tolesniuose tyrimuose nebenaudosime.
Šiuo atveju BVP pokyčiai bus nepriklausomas kintamasis

. Valstybės išlaidų švietimui,

aukštajam mokslui ir moksliniams tyrimams pokyčiai atitinkamai bus priklausomi kintamieji –
Vienam gyventojui tenkančių valstybės išlaidų švietimui pokyčiai, Lietuvoje veikiančių
aukštųjų mokyklų bendrųjų pajamų bei pajamų iš valstybės pokyčiai yra priklausomi kintamieji –
.
Gauti regresinės analizės rezultatai rodo, kad BVP pokyčiai yra statistiškai reikšmingas
nepriklausomas kintamasis valstybės išlaidų švietimui bei aukštųjų mokyklų pajamų kitimo atžvilgiu,
tačiau nereikšmingas studijų, mokslinių tyrimų bei aukštojo mokslo finansavimo, tenkančio vienam
gyventojui, atžvilgiu (žr. 11 lentelę).
11 lentelė. Regresinės analizės rezultatai
Modelis

p-reikšmė*

statistinis reikšmingumas

0.43

0.0789

Reikšmingas

0.26

0.1985

Nereikšmingas

0.26

0.2014

Nereikšmingas

0.29

0.1677

Nereikšmingas

0.95

0.0000

Reikšmingas

0.81

0.0020

Reikšmingas

*Kadangi stebinių skaičius yra mažas, pasirinktas 10 proc. reikšmingumo lygis, t. y.
statistinio reikšmingumo testavimo I-ojo tipo klaidos tikimybė yra 10 proc.
Šaltinis – autorių skaičiavimai.

Taigi, hipotezės dėl

Remdamiesi atliktos analizės rezultatais galime daryti tokias išvadas:
 Augant šalies ekonomikai, aukštojo mokslo bei studijų finansavimas taipogi gerėja, tačiau
šio finansavimo augimo tempai visais atvejais yra lėtesni nei ekonomikos augimo tempai.
Tačiau prastėjant ekonominei šalies būklei valstybės išlaidos mokslui bei studijoms yra
mažinamos daug silpniau nei bendras ekonomikos kritimo lygis. Kitaip tariant, aukštasis
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mokslas Lietuvoje nėra ta sritis, kuriai būtų reikšmingai mažinamas finansavimas
ekonominio nuosmukio periodu.
 Regresinė analizė parodė, kad augant šalies ekonomikai, labiausiai didinamas mokslinių
tyrimų finansavimas. BVP augimas 1 proc. gali sąlygoti apytiksliai 0,79 proc. lėšų
padidinimą moksliniams tyrimams. Mažiausiai pakinta vienam gyventojui tenkančios lėšos
švietimui, t. y. BVP išaugus 1 proc., jos gali padidėti vos apie 0,39 proc.
 Tyrimo rezultatai rodo, jog ekonominiai pokyčiai nėra pats tinkamiausias veiksnys, kuris
paaiškintų aukštojo mokslo bei studijų finansavimo pokyčius 2. Yra didelė tikimybė, kad
šiuos pokyčius gali sąlygoti tam tikri kokybiniai kriterijai, kurių šis tyrimas neapima, pvz.:
teisės aktų pokyčiai, visuomenės požiūris į mokslą, aukštojo mokslo kokybė ir pan.
 Vis dėlto būtina atkreipti dėmesį, kad BVP pokyčiai yra statistiškai reikšmingi visos
švietimo sistemos atžvilgiu. Tai gali reikšti, kad ekonominiai pasikeitimai turi daug
svarbesnę įtaką vidurinių mokyklų ar ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimui nei
aukštajam mokslui, kurio finansinė būklė yra daugiau priklausoma nuo kitų veiksnių.
 Regresinė analizė patvirtino koreliacinės analizės rezultatus: šalies ekonominiai pokyčiai
ypač reikšmingi aukštųjų mokyklų pajamų atžvilgiu. Šiuo atveju tiesinis ryšys tarp BVP
pasikeitimų ir aukštųjų mokyklų pajamų pokyčių yra itin stiprus.
Atliekant analizę buvo patikrinta visų šešių tiesinės regresijos modelių atitiktis pagrindinėms
tiesinės regresijos modelio prielaidoms. Šiuo atveju buvo tikrinamos keturios prielaidos:
 regresinio modelio paklaidų dispersija yra pastovi, t. y. neegzistuoja heteroskedastiškumas,
;
 regresijos modelio paklaidos nekoreliuoja tarpusavyje, t. y. nėra autokoreliacijos,
;
 regresijos

modelio

paklaidos

nekoreliuoja

su

nepriklausomu

nepriklausomas kintamasis yra determinuotas,


2

kintamuoju,

t. y.

;

t. y. regresijos modelio paklaidos yra normaliai pasiskirsčiusios.

Kadangi dauguma nepriklausomų kintamųjų yra statistiškai nereikšmingi.
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Prielaidos buvo tikrinamos tokiais metodais:
Prielaida

Testavimo metodas
White‘o (Halbert White) testas
Durbino ir Watsono (James Durbin, Geoffrey Watson) testas
Koreliacijų matrica
Beros ir Jarque‘o (Carlos Jargue, Anil K. Bera) testas

Prielaidoms tikrinti bus naudojamasi E-views programinės įrangos paketu. Tikrinimo rezultatai
pateikti 1 priede. Prielaidų tikrinimo rezultatai rodo, jog, nepaisant kai kurių nepriklausomų kintamųjų
statistinio nereikšmingumo, patys modeliai atitinka pagrindines tiesinės regresijos modelio prielaidas3.
Siekiant įvertinti, kokiu mastu aukštojo mokslo bei studijų finansavimą veikia BVP pokyčiai,
buvo naudojamas Grangerio priežastingumo testas. Tyrimo parametrai ir skaičiavimo metodika
pateikta 2 priede.
Vertinant Grangerio priežastingumo testo gautus rezultatus atkreiptinas dėmesys, kad
stipriausias priežastingumas užfiksuotas tarp šalies BVP ir aukštųjų mokyklų gaunamų pajamų iš
valstybės (12 lentelė). Silpniausias priežastingumas nustatytas tarp BVP ir mokslo finansavimo, o tai
iš dalies prieštarauja regresinės analizės rezultatams. Toks prieštaravimas gali būti mažo stebinių
skaičiaus pasekmė.
12 lentelė. Grangerio priežastingumo testas*
Priežastingumo kryptis

statistika
8.953

–
10.375

–
0.414
0.097
*Kriterijai:
 valstybės išlaidų švietimui pokyčiai (y1);
 valstybės išlaidų aukštojo mokslo studijoms pokyčiai (y2);
 valstybės išlaidų mokslo tyrimams ir švietimo plėtrai pokyčiai (y3);
 valstybės išlaidų švietimui, tenkančių vienam gyventojui pokyčiai (y4);
 aukštųjų mokyklų pajamų pokyčiai (y5);
 aukštųjų mokyklų pajamų iš valstybės pokyčiai (y6).
Šaltinis – autorių skaičiavimai.
3

Tik būtina atkreipti dėmesį, jog 3 bei 4 modelių paklaidų dispersijos nėra pastovios, o tai daro modelį mažiau patikimą.
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Atliekant aukštojo mokslo bei studijų finansavimo poveikio šalies aukštojo mokslo
sistemai analizę buvo siekiama nustatyti, kokią įtaką aukštojo mokslo sistemos finansavimo
lygis turi mokslo ir studijų aplinkai bei šios aplinkos raidai. Tam buvo keliamos tokios
hipotezės:
 H0: aukštojo mokslo sistemos finansavimo lygis reikšmingai veikia mokslo ir studijų
aplinką bei šios aplinkos raidą;
 HB: aukštojo mokslo sistemos finansavimo lygis neveikia mokslo ir studijų aplinkos bei šios
aplinkos raidos.
Tyrimui vykdyti buvo pasirinkti šie kintamieji:
 nepriklausomi: valstybės išlaidos studijoms

ir valstybės išlaidos aukštajam mokslui

 priklausomi: asmenų, per metus įgijusių aukštąjį išsilavinimą, skaičius
priimtų studentų skaičius
finansuojamas vietas

, per metus

, per metus priimtų studentų skaičius į valstybės

, skirtumas tarp per metus priimtų ir baigusių studijas studentų

, studentų skaičius aukštosiose mokyklose
finansuojamose vietose

;

, studentų skaičius valstybės

, aukštųjų mokyklų skaičius

, doktorantų skaičius

.

Siekiant įvertinti visų pasirinktų kintamųjų pokyčius buvo atlikta koreliacinė analizė, gauti
rezultatai apibendrinti 13 lentelėje.
13 lentelė. Koreliacijų matrica

Asmenų, per metus įgijusių aukštąjį išsilavinimą, skaičius (ŷ1)
Per metus priimtų studentų skaičius (ŷ2)
Per metus priimtų į valstybės finansuojamas vietas studentų skaičius (ŷ3)
Skirtumas tarp per metus priimtų ir baigusių studijas studentų (ŷ4)
Studentų skaičius aukštosiose mokyklose (ŷ5)
Studentų skaičius valstybės finansuojamose vietose (ŷ6)
Aukštųjų mokyklų skaičius (ŷ7)
Doktorantų skaičius (ŷ8)
Sudaryta autorių.

Valstybės išlaidos
studijoms
0.4479
0.5821
0.2485
0.7893
0.8998
0.7228
-0.0946
0.5047

Valstybės išlaidos
aukštajam mokslui
0.4882
0.7560
0.3300
0.2737
0.7631
0.7383
0.5228
-0.1019

Gauti analizės rezultatai rodo, jog visais atvejais tarp analizuojamų kintamųjų, išskyrus
aukštųjų mokyklų skaičių, egzistuoja teigiama koreliacija. Stipriausias koreliacinis ryšys (0,89)
nustatytas tarp valstybės išlaidų studijoms ir studentų skaičiaus aukštosiose mokyklose. Taip pat
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egzistuoja stiprus koreliacinis ryšys tarp valstybės išlaidų studijoms ir studentų skaičiaus valstybės
finansuojamose vietose (0,72) ir skirtumo tarp per metus priimtų ir baigusių studijas studentų (0,78).
Atitinkamai koreliacijų matrica rodo, kad egzistuoja teigiama koreliacija (išskyrus doktorantų
skaičių) tarp valstybės išlaidų aukštajam mokslui ir anksčiau išvardytų kintamųjų. Stipriausias
koreliacinis ryšys (0,76) nustatytas tarp valstybės išlaidų aukštajam mokslui ir studentų skaičiaus
aukštosiose mokyklose. Be to, egzistuoja stiprus koreliacinis ryšys tarp valstybės išlaidų aukštajam
mokslui ir per metus priimtų studentų skaičiaus (0,75) bei valstybės išlaidų aukštajam mokslui ir
studentų skaičius valstybės finansuojamose vietose (0,73).
Priežastingumui įvertinti buvo atlikta regresinė analizė, kurios rezultatai apibendrinti 14 lentelėje.
14 lentelė. Regresinės analizės rezultatai
Modelis

*Kritinė reikšmė
Sudaryta autorių.

F-stat

statistinis reikšmingumas

0.28

0.948

Nereikšmingi

0.60

3.687

Nereikšmingi

0.11

0.317

Nereikšmingi

0.69

5.538

Reikšmingi

0.88

19.221

Reikšmingi

0.67

4.969

Reikšmingi

0.54

2.940

Nereikšmingi

0.52

2.675

Nereikšmingi

.

Tyrimo rezultatai leidžia konstatuoti, kad valstybės išlaidos studijoms bei mokslui yra
statistiškai reikšmingi kintamieji skirtumo tarp per metus įstojusių ir aukštąją mokyklą baigusių
studentų pokyčio, studentų skaičiaus aukštosiose mokyklose pokyčio bei studentų skaičiaus valstybės
finansuojamose vietose pokyčio atžvilgiu. Visų kitų priklausomų kintamųjų atžvilgiu valstybės
išlaidos studijoms bei mokslui yra statistiškai nereikšmingi kintamieji.
Itin stiprų poveikį aukštojo mokslo bei studijų finansavimas turi skirtumui tarp stojančiųjų ir
baigiančiųjų aukštąsias mokyklas.
Regresinės analizės rezultatai suponuoja išvadą, kad studijų finansavimą padidinus 1 proc.
skirtumas tarp per metus įstojusių ir studijas baigusių studentų turėtų išaugti apie 7 proc. Tai galėtų
reikšti:
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geresnis studijų finansavimas didina aukštojo mokslo patrauklumą ir skatina asmenis siekti
aukštojo mokslo;



geresnis studijų finansavimas skatina stoti į aukštąsias mokyklas, tačiau nemotyvuoja
studentų, patekusių į aukštąją mokyklą, mokytis, kadangi atotrūkis tarp įstojusių ir baigusių
didėja;



pagerinus studijų finansavimo lygį vis didesnė dalis asmenų nebaigia studijų, tai gali rodyti,
kad galimai sugriežtėja ir studijų kokybė, tačiau gali būti ir kitų priežasčių; norint
identifikuoti tikrąsias priežastis, reikėtų atlikti valstybės finansuojamose vietose
studijuojančiųjų apklausą.

Priešinga reakcija yra mokslo finansavimo pokyčių atveju. Pagerinus finansavimą mokslui,
skirtumas tarp įstojusių ir baigusių aukštąsias mokyklas reikšmingai sumažėja.
Regresinės analizės rezultatai taipogi parodė, kad aukštesnis mokslo bei studijų finansavimo
lygis didina studentų skaičių universitetuose, tačiau studentų skaičius auga daug mažesniu tempu nei
finansavimas. Vis dėlto čia yra ir teigiamas aspektas, nes ekonominio nuosmukio metu sumažinus
finansavimą studentų skaičius aukštosiose mokyklose reikšmingai nesumažės.
Patikrinus, ar sudaryti regresiniai modeliai atitinka anksčiau aprašytas 4 tiesinės regresijos
modelio prielaidas, galima teigti, kad iš esmės prielaidos pasitvirtino.
Apibendrinimas
Aukštųjų mokyklų skaičius per analizuojamą laikotarpį išlaikė augimo tendenciją, nors
studentų skaičius nuo 2008 m. pastebimai mažėjo. Didžioji dalis studentų studijoms rinkosi
valstybinius universitetus ir kolegijas.
Per analizuojamą laikotarpį BVP dalies, skirtos aukštojo mokslo finansavimui, dinamika kito
labai nežymiai. Nors šalies BVP apimtys didėjo, tačiau švietimo finansavimas svyravo nuo 5,2 proc.
2007 m. iki 6,8 proc. 2009 m. Išlaidos studijoms taip pat kito mažai ir svyravo nuo 1,3 proc. 2004 m.
iki 1 proc. 2011 m. Išlaidos mokslui sudaro nepateisinamai mažą dalį.
Aukštųjų mokyklų pajamos analizuojamu laikotarpiu turėjo augimo tendenciją, vis didesnį
lyginamąjį svorį pajamose sudarė ne valstybės finansuojamos lėšos.
Šalies ekonominės gerovės pokyčių poveikio aukštojo mokslo sistemos finansavimo lygiui
analizė parodė, kad augant šalies ekonomikai aukštojo mokslo bei studijų finansavimas taipogi
gerėjo, tačiau šio finansavimo augimo tempai visais atvejais buvo lėtesni nei ekonomikos augimo
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tempai. Tačiau prastėjant šalies ekonominei būklei valstybės išlaidos mokslui bei studijoms buvo
mažinamos daug silpniau nei bendras ekonomikos kritimo lygis. Kitaip tariant, aukštasis mokslas
Lietuvoje nėra ta sritis, kuriai būtų reikšmingai mažinamas finansavimas ekonominio nuosmukio periodu.
Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad šalies ekonominiai pokyčiai yra ypač reikšmingi aukštųjų
mokyklų pajamų atžvilgiu. Šiuo atveju tiesinis ryšys tarp BVP pasikeitimų ir aukštųjų mokyklų
pajamų pokyčių yra itin stiprus.
Analizė parodė, kad augant šalies ekonomikai labiausiai didinamas mokslinių tyrimų
finansavimas. BVP augimas 1 proc. gali sąlygoti apytiksliai 0,79 proc. lėšų padidinimą moksliniams
tyrimams. Mažiausiai pakinta vienam gyventojui tenkančios lėšos švietimui, t. y. BVP išaugus 1
proc. jos gali padidėti vos apie 0,39 proc.
Tyrimo rezultatai rodo, jog ekonominiai pokyčiai nėra pats tinkamiausias veiksnys, kuris
paaiškintų aukštojo mokslo bei studijų finansavimo pokyčius. Yra didelė tikimybė, jog šiuos
pokyčius gali sąlygoti tam tikri kokybiniai kriterijai, kurių šis tyrimas neapima, pvz.: teisės aktų
pokyčiai, visuomenės požiūris į mokslą, aukštojo mokslo kokybė ir pan.
Siekiant įvertinti, kokią įtaką aukštojo mokslo sistemos finansavimo lygis turi mokslo ir studijų
aplinkai bei šios aplinkos raidai, nustatytas stiprus ryšys tarp valstybės išlaidų studijoms ir studentų
skaičiaus aukštosiose mokyklose bei valstybės išlaidų aukštajam mokslui ir studentų skaičiaus
aukštosiose mokyklose.
Analizės rezultatai leidžia konstatuoti, jog studijų finansavimą padidinus 1 proc. skirtumas tarp
per metus įstojusių ir studijas baigusių studentų turėtų išaugti apie 7 proc. Tai galėtų reikšti, kad
geresnis studijų finansavimas didina aukštojo mokslo patrauklumą ir skatina asmenis siekti aukštojo
mokslo; geresnis studijų finansavimas skatina stoti į aukštąsias mokyklas, tačiau nemotyvuoja
studentų, patekusių į aukštąją mokyklą, mokytis, nes atotrūkis tarp įstojusių ir baigusių didėja;
pagerinus studijų finansavimo lygį vis didesnė dalis asmenų nebaigia studijų, tai galėtų sietis su
didėjančia studijų kokybe.
Tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos aukštosios mokyklos yra per daug priklausomos nuo
vieno finansavimo šaltinio – studentų įmokų už studijas. Tai patvirtina ankstesniame poskyryje
identifikuotą mažą aukštųjų mokyklų pajamų šaltinių įvairovę. Rekomenduojama, didinant
finansavimo šaltinių diversifikaciją, didinti ir atskaitomybės priemonių įvairovę, gautų lėšų
panaudojimo efektyvumą bei veiklos rezultatų viešumą.
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Lietuvos aukštojo mokslo politikos, vykdytos 2009–2011 m., p r i v a l u m a i ( s t i p r y b ė s ):
 Diegiamos priemonės, užtikrinančios finansinę aukštųjų mokyklų autonomiją: įtvirtinta
valstybinių aukštųjų mokyklų teisė disponuoti turtu, išsiplėtė aukštųjų mokyklų finansavimo
šaltinių sąrašas, sukurtos mokslo komercializavimo prielaidos.
 Didėja ne valstybės lėšų lyginamasis svoris aukštųjų mokyklų pajamų struktūroje.
 Aukštojo mokslo finansavimo sąlygos sudaro sąlygas kiekvienam Lietuvos piliečiui siekti
įgyti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą.
 Lanksti finansavimo tvarka užtikrino prielaidas įstoti gabiausiems abiturientams.
Lietuvos aukštojo mokslo politikos, vykdytos 2009–2011 m., t r ū k u m a i ( s i l p n y b ė s ):
 Didelė priklausomybė nuo vieno finansavimo šaltinio – studentų įmokos už studijas.
 Per maža aukštųjų mokyklų pajamų šaltinių įvairovė.
 Nelanksti ir neefektyvi finansinės paramos studentams sistema.

3.2. Aukštojo mokslo sistemos studijų ištekliai ir kompetencijos
3.2.1. Stojančiųjų kokybė
Stojančiųjų kokybė, lemianti stojančiųjų pasirengimą studijoms aukštojoje mokykloje ir daranti
įtaką studijų kokybei, suvokiama kaip stojančiųjų turima kompetencija bei motyvacija. Pagrindinis
Lietuvos teisinis dokumentas, reglamentuojantis stojančiųjų kompetenciją ir motyvaciją, – Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (2009). Įstatyme įtvirtintos tokios stojančiųjų kompetenciją
ir motyvaciją skatinančios nuostatos:
1. Įstatymas numato valstybės biudžeto lėšų skyrimą studijų kainai valstybės finansuojamose
studijų vietose apmokėti, tikslinį studijų finansavimą, valstybės paskolas ir valstybės
remiamas paskolas, socialines stipendijas ir kitą paramą.
2. Pirmenybė į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų
studijų programas tenka stojantiesiems pagal jų gebėjimus, kurie nustatomi atsižvelgiant į
brandos egzaminų, mokymosi, kitus rezultatus ir specialiuosius gebėjimus. Geriausiai
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilė sudaroma Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos nustatyta tvarka, parengta įvertinus valstybinių aukštųjų mokyklų siūlymus.
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3. Į valstybės finansuojamas studijų vietas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas
gali pretenduoti tik asmenys, kurių mokymosi rezultatai yra ne žemesni negu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyti minimalūs rodikliai.
4. Asmuo, kurio studijos yra valstybės finansuojamos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka turi teisę keisti studijų programą toje pačioje studijų srityje, neprarasdamas
likusios valstybinio studijų finansavimo dalies, ne didesnės negu tos studijų programos
norminė studijų kaina.
5. Studentai gali gauti valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas studijų kainai
sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.
6. Valstybės paskoloms arba valstybės remiamoms paskoloms teikti ir jų administravimo
išlaidoms padengti gali būti naudojami Valstybiniam studijų fondui šiam tikslui skirti
valstybės biudžeto asignavimai, lėšos, sukauptos iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių,
paramos, taip pat privačių ūkio subjektų ir kitos lėšos. Valstybės paskolų arba valstybės
remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarką nustato
Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Vykdant mokslo ir studijų reformą ir Lietuvos Respublikos Seimui priėmus naująjį Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymą (2009), Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino šio
įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, kurie reglamentuoja studijų finansavimą: Norminių studijų
krypties (studijų programų grupės) studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos
aprašą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo asmenų, priimtų į valstybines
aukštąsias mokyklas iki 2009 metų, studijoms finansuoti tvarkos aprašą (LRV, 2009b); nutarimo Dėl
2009 metų finansavimo paskirstymo pagal studijų sritis pakeitimus (LRV, 2009d). Pasikeitus stojimą
ir studijas reglamentuojantiems teisiniams dokumentams, aukštasis mokslas turėjo tapti prieinamas
didesnei daliai studentų, buvo pradėta teikti paskolas ir lengvatines paskolas už studijas mokantiems
studentams, įvestas studijų krepšelio principas. Tačiau, kaip parodė šio rodiklio reikšmių analizė,
realus studentų skaičius 2009–2011 m. mažėjo. Nors studijų prieinamumas pagerėjo dėl valstybės
finansuojamų vietų skaičiaus padidinimo, tačiau stojimo į aukštąsias mokyklas lygis augo iki 2008
m., o nuo 2008 m. stojimo į aukštąsias mokyklas lygis mažėja (32 pav.). Kaip teigia Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, studijų prieinamumo galimybes mažina ne tik aukštos,
palyginti su gyventojų pajamomis, studijų valstybės nefinansuojamose vietose kainos, bet ir menkos
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Lietuvos studentų pajamos (taip pat ir pragyvenimo lėšos), kurios yra mažiausios Europoje:
vidutiniškai 276 eurai per mėnesį. Pusę jų sudaro šeimos skiriamos lėšos, apie 30 proc. – studentų
darbo pajamos. Valstybės skiriama parama vidutiniškai sudaro 8 proc. studentų pajamų. Didinant
studijų prieinamumą, buvo numatyta plėtoti neakivaizdinių ir vakarinių studijų formas (šiuo metu jų
vietoje pradėtos vykdyti ištęstinės studijos). Šis siekis buvo įgyvendinamas priimant studijuoti ir
mokančius už savo studijas studentus.

32 pav. Priimta studentų į aukštąsias mokyklas (baigus bendrojo ugdymo mokyklas) 2005–2011 m.
(duomenų šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas)
Tikėtina, kad viena iš priežasčių gali būti aukštojo mokslo reforma, dėl kurios, panaikinus iš
dalies valstybės finansuojamas vietas, sumažėjo norinčių ir galbūt galinčių studijuoti savo lėšomis.
Tačiau taip pat tikėtina, kad dalis baigusiųjų vidurinio lavinimo sistemą išvyksta studijuoti į užsienio
aukštąsias mokyklas arba visai nestoja į aukštąsias mokyklas. Šio rodiklio mažėjimą lemia ir
kolegijose studijuojančių bei mokančių už savo studijas studentų skaičiaus mažėjimas nuo 55 proc.
2009 m. iki 42 proc. 2011 mokslo metais. Universitetuose į visas studijų pakopas 2009 mokslo
metais priimta 59,7 proc. studentų, 2011 metais – 45 proc.
Atkreiptinas dėmesys, kad studentų skaičiaus natūriniam dydžiui didelę įtaką turėjo
demografiniai pokyčiai, įvykę prieš 15–20 metų, taigi šiuo požiūriu prasmingiau vertinti būtų
santykinius dydžius (pvz., įstojusių studijuoti į aukštąsias mokyklas procentinė dalis nuo 18–23
amžiaus gyventojų skaičiaus).
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose (LRS, 2003a) yra siekis, kad
kiekvienas Lietuvos pilietis turėtų galimybę studijuoti aukštojoje mokykloje pasirinktu būdu ir
daugiau kaip 60 proc. Lietuvos jaunuolių įgytų aukštąjį išsilavinimą. Vėlesniuose strateginio
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planavimo dokumentuose šis geras rodiklis nebuvo akcentuojamas, nes pastebėta, kad siekiant aukštų
kiekybinių rodiklių pradėjo blogėti stojančiųjų ir studijuojančiųjų kokybė.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarime Nr. 480 Dėl Valstybės
paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo (LRV, 2009c) buvo numatyta, kad teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi
Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų,
antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio
nesuteikiančias studijų programas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas
Nr. 1504 Dėl Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (LRV,
2010d), kuriuo numatoma faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies kompensavimą geriausiai
pirmuosius dvejus studijų metus ir (ar) likusius studijų metus baigusiems asmenims, turėjo teigiamą
įtaką studijų prieinamumui didinti.
Įvedus studijų krepšelio principą 2009–2010 m. buvo visiškai finansuojamos 21 tūkst.
pirmakursių studijos: 11 tūkst. universitetų, 10 tūkst. kolegijų studentų. Universitetų pirmakursių
studijų krepšeliams 2009 m. papildomai skirta 15,4 mln. Lt, iš viso – 51 mln. Lt. Kolegijų
pirmakursių studijoms papildomai skirta 2,8 mln. Lt, iš viso – 19,4 mln. Lt. Universitetų ir kolegijų
pirmakursių studijoms apmokėti valstybė 2009 m. skyrė 70,4 mln. Lt, t. y. 30 proc. daugiau negu
2008 m. Taigi, mokslo ir studijų reforma padidino galimybes pasiekti Valstybinės švietimo
strategijos 2003–2012 metų nuostatų (LRS, 2003a) siekį, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turėtų
galimybę studijuoti aukštojoje mokykloje pasirinktu būdu (nuotolinės ar kitos studijos) ir daugiau
kaip 60 proc. Lietuvos jaunuolių įgytų aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą. Kaip
teigia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (Lietuvos švietimas. Tik faktai, 2010),
aukštąjį išsilavinimą įgijusių 30–34 metų asmenų dalis nuo 2003 m. beveik kasmet augo ir 2011 m.
sudarė 45,4 proc. Šis Lietuvos rodiklis viršija Europos Sąjungos siekinį iki 2020 metų (40 proc.) ir
Europos Sąjungos šalių vidurkį (34,6 proc.). Nagrinėjant Europos Sąjungos finansavimą matoma,
kad studijų prieinamumas taip pat skatinamas. Priemonė studijų prieinamumui didinti yra Europos
Sąjungos struktūrinių fondų parama pagal veiksmų programos priemonę Studijų sistemos efektyvumo
didinimas. Šiai priemonei skirtas finansavimas – 56,7 mln. Lt. Priemonės tikslas – didinti studijų
sistemos prieinamumą ir efektyvumą. Atlikto kokybinio tyrimo – struktūrinio interviu – ekspertai
pripažino, kad lanksti finansavimo tvarka užtikrino galimybes įstoti gabiausiems abiturientams (33
pav.).
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33 pav. Finansavimo tvarkos pakeitimų įtaka stojančiųjų galimybėms (proc.)

34 pav. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų gerėti stojančiųjų kokybei vertinimas
O analizuojant struktūrinio interviu dalyvių nuomonę apie veiksnius ar sritis, ribojančius
aukštojo mokslo kokybę, aiškiai išsiskyrė kelios svarbios sritys, kurios tarpusavyje yra susijusios.
Pagrindinė visko ašis yra finansavimas. Aukštosios mokyklos skatinamos savarankiškai siekti
finansavimo (konkuruoti dėl studentų ir jų studijų krepšelių arba asmeninių įmokų).
Finansavimo trūkumą aukštosios mokyklos bando išspręsti paprasčiausiu būdu – didinti
studentų, savarankiškai mokančių už studijas, skaičių. Deja, toks veiksmas turėjo pasekmių, kurios
pripažįstamos aukštojo mokslo kokybę ribojančiais veiksniais. Beatodairiškas studentų priėmimas
(„priimama absoliuti dauguma pageidaujančių“; „studentų nepasirengimas studijoms“, „prastas
studentų priėmimo algoritmas“, „stojančių nepakankama motyvacija“, „slenkstinio balo nebuvimas“,
„žema vidurinio mokslo kokybė“) atsiliepė jų paruošimo kokybei.
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2009–2011 m. valstybė didžiausią dalį studijų krepšelių skyrė socialiniams ir technologiniams
mokslams. 2009–2011 m. šiose srityse kaip pirmąjį pasirinkimą studijuoti nurodę studentai galėjo
gauti daugiausia nemokamų vietų, tačiau, lyginant studijų pasirinkimą, šiuo laikotarpiu socialinių
mokslų pasirinkimas mažėjo, o technologinių mokslų pasirinkimas kito nežymiai, bet didėjo
biomedicinos studijų srities pasirinkimas (35 pav.).

35 pav. Stojančiųjų prašymai pagal jų pirmuoju pageidavimu laikomą studijų programos studijų sritį
2009–2011 m. Čia S – socialiniai, T – technologijos, B – biomedicinos, H – humanitariniai, F –
fiziniai mokslai, M – menai (duomenų šaltinis – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Pastaba: kadangi per 2009 m. priėmimą stojančiųjų
prašymai buvo pildomi atskirai į universitetus ir kolegijas, paveiksle pateikti suvidurkinti 2009
m. 1-ojo pageidavimo (į universitetus ir kolegijas) rezultatai.
Jau minėtu kokybiniu tyrimu nustatyta, kad studijų programų pasiūla ekspertų vertinama
vidutiniškai (7,36). Deja, bendrojo priėmimo tvarka į aukštąsias mokyklas tvarka dėl vykdomos
politikos netapo aiškesnė, ekspertai ją įvertino silpnai (5,89). O konkursinio balo sandara nei
pagerėjo, nei pablogėjo (5,39).
Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas žinios. 2009 m. LAMA BPO pateikė priėmusiųjų kvietimą
studijuoti universitetuose bei kolegijose vidutinius konkursinius balus pagal studijų sritis. Aukščiausi
konkursiniai balai priėmusiųjų kvietimą studijuoti universitetinėse aukštosiose mokyklose valstybės
finansuojamose vietose 2009 m. buvo menų (19,03), socialinių (18,41) ir humanitarinių (17,58)
mokslų srityse. Vidutiniai visų universitetinių mokyklų stojančiųjų žemiausi balai – technologijų ir
fizinių mokslų srityse. Aukščiausi konkursiniai balai priėmusiųjų kvietimą studijuoti koleginėse
aukštosiose mokyklose valstybės finansuojamose vietose 2009 m. buvo menų (14,82), humanitarinių
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(11,71) ir biomedicinos mokslų (11,96) srityse, vadinasi, prioritetai panašūs kaip ir stojančiųjų į
universitetines aukštąsias mokyklas. Aukščiausi konkursiniai balai priėmusiųjų kvietimą studijuoti
universitetinėse aukštosiose mokyklose mokamose vietose 2009 m. buvo menų (15,11),
humanitarinių (13,26) ir socialinių (12,85) mokslų srityse, o koleginėse aukštosiose mokyklose
atitinkamai menų (13,03), humanitarinių (10,50) ir biomedicinos (9,26) srityse (www.lamabpo.lt).
Pažangesni studentai, stojantys į mokamas vietas, prioritetą teikia menams, humanitariniams ir
socialiniams mokslams. Tačiau darbdaviai akcentuoja technologijų, biomedicinos ir fizinių mokslų
sričių specialistų poreikį.
2011 m. lapkričio – 2012 m. sausio mėnesiais Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro
užsakymu buvo atliktas tyrimas apie studentų motyvaciją, renkantis studijų kryptį. Tyrimo metu
buvo apklausti aukštosiose mokyklose besimokantys studentai. 36 pav. pavaizduoti apklausos
rezultatai. Didžiausią įtaką pasirenkamai specialybei turėjo mėgstami mokomieji dalykai, taip pat
specialybės sąsajos su asmeniniais pomėgiais bei laukiamos geros materialinės sąlygos ateityje. Kaip
pateikiama ataskaitoje, vertindami visų pateiktų aspektų, lemiančių studijų programos (specialybės)
pasirinkimą, svarbą, bakalauro studijų studentai rečiausiai kreipė dėmesį į specialybės prestižą
visuomenėje, o didesnė dalis bakalauro studentų labiau vertina geras materialines sąlygas ateityje ir
didelę pasirinktos specialybės paklausą darbo rinkoje.

36 pav. Studentams aktualūs aspektai renkantis studijų programą (specialybę). Studentų atsakymai
(proc.) (duomenų šaltinis – Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai, 2012)
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Iki šiol valstybiniu mastu nėra parengtas studijų žemėlapis, kuris parodytų, kokių specialistų
poreikis yra prognozuojamas vienoje ar kitoje srityje, šalyje nėra aiškios politikos, kokias studijų
sritis būtina skatinti ir skirti papildomų lėšų šių sričių studijoms finansuoti ir stipendijoms. Šiuo metu
Lietuvoje įgyvendinamos pavienės aukštųjų mokyklų iniciatyvos.
2010 m. Lietuvoje parengta specialistų ir kompetencijų poreikio žemėlapio studija (Brėžiami
būsimo profesijų žemėlapio kontūrai, 2010), kurioje apibendrinami jau atlikti šios srities tyrimai ir
pateikiamas specialistų ir kompetencijų poreikio ateityje prognozavimo planas. Šios studijos
užsakovas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos pranešime teigiama, kad „ši studija yra pirmas žingsnis sistemiškos prognozės,
siekiančios daug toliau nei 2016 m.“ (Brėžiami būsimo profesijų žemėlapio kontūrai, 2010). Parengta
studija parodo kryptį, kas turi būti daroma, kad specialistų ir kvalifikacijų poreikio prognozė būtų
patikima. Studijoje numatytos mikro- ir makroprognozavimo galimybės, įvertinta santykio tarp
specialistų poreikio bei pasiūlos dinamika, išvardyta, kurios ministerijos turėtų atsakyti už konkrečią
prognozavimo grandį. Studija nubrėžia 2011–2016 m. specialistų kvalifikacijų žemėlapio gaires.
Tyrimą atlikę specialistai siūlo naudoti iš šešių žingsnių susidedančią visuminę prognozavimo
sistemą, kurią įgyvendintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija, taip pat kitos atsakingos institucijos.
Kad stojančiųjų studijų programų pasirinkimas būtų tikslinis (stojant į aukštąsias mokyklas
darytų įtaką ateities specialistų poreikis), Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. vasario 25 d.
nutarimu patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo
priemones (LRV, 2009a); 617 priemonė nurodė: „Sukursime moksleivių informavimo,
konsultavimo, galimybių susipažinti su galimomis studijomis ir profesinio orientavimo sistemą;
Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingus skelbs nepriklausomos reitingavimo agentūros.“ Taigi, šalies
mastu yra numatyta sukurti moksleivių informavimo sistemą, kuri padėtų objektyviai pasirinkti
studijas aukštosiose mokyklose.

3.2.2. Dėstytojų kokybė
Dėstytojo kokybė – teorinis ir praktinis dalyko išmanymas ir edukacinė kompetencija. Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (2009) apibrėžia, kad dėstytojas – tai asmuo, ugdantis ir
mokantis studentus ir klausytojus aukštojoje mokykloje. Analizuojant įstatymo nuostatas pastebėtina:
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1. Dėstytojų praktinis pasirengimas yra svarbus siekiant docento pareigų. Docentu gali tapti tik
asmuo, turintis „didelę praktinę patirtį dėstomojo dalyko (dalykų) srityje“. „Daugiau kaip
pusė kolegijos dėstytojų turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo patirtį dėstomojo
dalyko srityje.“ Reali situacija, kaip rodo šios ataskaitos pirmojoje dalyje toliau
analizuojami tyrimų duomenys, yra priešinga.
2. „Kolegijose mokslo ir studijų vienovė užtikrinama per glaudų ryšį su praktika – dėstytojų ir
studentų dalyvavimą taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros darbuose pagal verslo, pramonės ir kitų organizacijų užsakymus, regionų
plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje.“ Kaip rodo darbdavių poreikių tyrimai (žr.
3.2.1 poskyrį), ši įstatymo nuostata įgyvendinama neefektyviai.
3. Profesoriaus pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. Profesoriaus
pareigas einantis mokslininkas turi rengti mokslininkus, dėstyti studentams, vykdyti
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą ir jiems vadovauti, skelbti
tyrimų rezultatus. Kaip vykdoma profesoriaus pareigas užimančio darbuotojo socialinė bei
kultūrinė plėtra, nėra analizuojama.
4. Docento pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. „Akademinės tarybos
pritarimu į docento pareigas kolegijoje vieniems metams gali būti priimamas asmuo, turintis
didelę praktinę patirtį dėstomojo dalyko (dalykų) srityje ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar
jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.“ Tačiau tokios praktikos aukštosios mokyklos
netaiko.
5. Į asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį
laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. „Asistentas turi vadovauti studentų
praktiniams užsiėmimams (praktiniams darbams, pratyboms, studentų praktikai ir kt.).“
Pažymėtina, kad nors įstatymas nurodo studijų ir praktikos sinergijos būtinybę, tačiau
dažniausiai už praktikos organizavimą, vadovavimą praktiniams užsiėmimas būna atsakingi
žemiausio rango dėstytojai.
Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. spalio 12 d. nutarime Nr. VII-20 Dėl Minimalių
kvalifikacinių valstybinių aukštųjų mokyklų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo
patvirtinimo (LMT, 2009) yra nustatyti reikalavimai tik dėstytojų mokslinei veiklai, mokslo
tiriamiesiems darbams, bet ne praktikai, praktinėms žinioms.
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37 pav., a. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų gerėti dėstytojų kokybei vertinimas

37 pav., b. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų gerėti dėstytojų kokybei vertinimas
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Nacionalinė darnaus vystymosi švietimo 2007–2015 metų programa (LRV, 2007c) pabrėžia,
kad šalyje trūksta aukštos kvalifikacijos mokytojų, dėstytojų, specialistų, gebančių šviesti darnaus
vystymosi temomis. Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai ir mokslo darbuotojai nelabai aktyviai
dalyvauja įgyvendinant darnaus vystymosi principus, nes nėra susipažinę su darnaus vystymosi
idėjomis, nesuvokia jų svarbos.
Pabrėžtina, jog kokybinio tyrimo metu nustatyta, kad dėl 2009–2011 m. įgyvendintos aukštojo
mokslo studijų politikos aukštosios mokyklos gavo daugiau laisvės apibrėžti dėstytojų
kvalifikacinius reikalavimus pareigybėms užimti (6,71).
Dėstytojų darbo kokybė šiuo metu vertinama per jų atestaciją. Atestacija – tai procedūra,
kurios metu įvertinama, ar dėstytojo dalykinis profesinis pasirengimas, praktinė veikla atitinka
kvalifikacinius reikalavimus ir praktinės metodinės veiklos kriterijus, ir suteikiama atitinkama
kvalifikacinė kategorija. Atestacija skatina pedagogus ar andragogus tobulinti savo profesinę
kompetenciją, kuri leidžia sėkmingai įgyvendinti švietimo kaitos siekius. Dėstytojų atestavimo
tikslas – skatinti tobulėti kaip asmenybes ir prisidėti prie švietimo įstaigos tobulinimo. Išanalizavus
aukštųjų mokyklų dėstytojų atestavimo tvarkos aprašus, akivaizdu, kad per mažai dėmesio skiriama:
 dėstytojų praktinei veiklai bei praktinio darbo išmanymui, gebėjimui perteikti ne tik teorines
žinias, bet taip pat suteikti įgūdžių jas panaudoti praktikoje;
 studentų grįžtamojo ryšio apie dėstytojus tyrimui;
 dėstytojo didaktinių įgūdžių plėtrai, gebėjimui taikyti inovatyvius metodus ir suprantamai
perteikti informaciją.
Šiuos teiginius iliustruoja tyrimo Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai
(2012) rezultatai (38 pav.). Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (2009) akcentuojama
kolegijų dėstytojų praktinė patirtis, apklausti dėstytojai taip pat patvirtino šią nuostatą ir 9,3 balo iš
10 skyrė teiginiui, kad dėstytojo darbe svarbus kompleksiškas mąstymas bei praktika, tačiau tik 8
proc. apklaustųjų dėstytojų nurodė, kad dirba dar ir verslo įmonėje, 3 proc. – valstybės tarnyboje, 11
proc. užsiima papildomai individualia veikla (38 pav.). Iš kolegijose dirbančių dėstytojų ši dalis yra
dar menkesnė – 8 proc. (Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai, 2012).
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38 pav. Dėstytojų pasiskirstymas pagal darbovietę
(šaltinis – Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai, 2012)
Atkreiptinas dėmesys, kad dėstytojų praktika yra skatinama ir Europos Sąjungos struktūrinių
fondų projektais. Tačiau minėtini (pateikiami šios ataskaitos 3 priede) projektai yra nepasibaigę,
todėl jų rezultatų įvertinti negalime. Tą patvirtina ir kokybinio tyrimo rezultatai – ekspertai sutinka,
kad buvo diegiamos ir finansuojamos dėstytojų judumo priemonės (6,61), padidėjo investicijos į
dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą, panaudojant Europos Sąjungos paramos lėšas (5,96) ir
paskatintas studijų rezultatų įgyvendinimas programose (5,78). Tačiau vykdyta politika neturėjo
poveikio lietuvių ir užsienio dėstytojų galimybėms pretenduoti į dėstytojo pareigas suvienodinti
(5,48), o dar prasčiau vertintas politikos poveikis dėstytojų mokslinės bei praktinės veiklos
skatinimui (4,82).
Tarptautiniame kontekste nemažai diskutuojama apie dėstytojų kokybės sąsają su dėstymo
kokybe (Goe, 2007). Dėstytojų kokybė apima šiuos indėlio elementus: išsilavinimas, patirtis, įgytos
kompetencijos. Dėstymo kokybė – kaip asmuo šiuos elementus panaudoja darbe su studentais.
Dėstytojų kokybę siūloma sieti su studijų rezultatais, kitaip tariant, su studentų pasiekimais.
Mokslininkai (Goe, 2007; Wayne, Youngs, 2003) rekomenduoja vertinti dėstytojų efektyvumą
matuojant studentų mokymosi rezultatus, nes nuo dėstytojo įtaigos ir gebėjimo motyvuoti, suteikti
tarpininko ar mentoriaus pagalbą priklauso studento darbas studijų metu.
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Minėtojo kokybinio tyrimo dalyviai mano, kad akademinio personalo kvalifikacija labai
svarbus veiksnys, sąlygojantis aukštojo mokslo kokybę. Tokie pasakymai kaip „prastoki dėstytojai“,
„personalo kvalifikacija“ problemą nusako bendrais bruožais. Tačiau yra ir konkretesnių su dėstytojų
kvalifikacija susijusių pastabų – „nesukurta dėstytojų kvalifikacijos sistema“, „dėstytojų atotrūkis
nuo naujausių ir moderniausių gamybos poreikių“, „dėstymo metodų skurdumas“, dėstytojų
minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai orientuoti į kiekybę, o ne kokybę“. Dėstytojų problemą
aktualizuoja tai, kad „nėra galimybės prisitraukti gerų dėstytojų“, „tarp dėstytojų dominuoja vyresni
nei 45 metų dėstytojai“ ir „mažas trečiosios pakopos studentų skaičius“. Taigi, labai opi tiek esamų
dėstytojų kokybės problema, tiek ir jų pamainos klausimas, nes menkas trečiosios pakopos studentų
skaičius ateityje sąlygos dėstytojų pamainos problemą arba bent jau labai netolygų dėstytojų
pasiskirstymą amžiaus požiūriu.
Tyrimo Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai (2012) rezultatai parodė,
kad 11 proc. apklaustųjų dėstytojų pripažino, jog studentai dalyvauja svarstant studijų dalyko turinį,
35 proc. nurodė, kad studentai gali dalyvauti dėstytojų atestacijoje. Apklausus studentus paaiškėjo,
kad tik 7 proc. jų žino aiškią dėstytojų atestacijos tvarką ir gali joje dalyvauti. Atliktas kokybinis
tyrimas – struktūrinis interviu – patvirtino formaliai sustiprėjusią studentų vertinimo įtaką vertinant
dėstytojų kokybę (6,04).
Dar viena kokybiniu tyrimu – struktūriniu interviu – nustatyta problema, susijusi tiek su
dėstytojais, tiek su studentais, yra tarptautiškumo trūkumas („gana žemas tarptautiškumas“,
„tarptautinio lygio dėstytojų trūkumas“, „per mažai dėmesio studentų ir dėstytojų tarptautiškumo
didinimui“, „menka integracija į tarptautinius tinklus“, „nedidelė dėstytojų dalis vykdo tarptautiniu
mastu reikšmingus tyrimus“, „mažai jungtinių programų“, „dalyvavimas MEGA tinkluose“).
Suprantama, kad tarptautinė patirtis yra būtina tiek pačiam studijų procesui tobulinti, tiek dėstytojų
kokybei bei žinomumui didinti.

3.2.3. Studijų proceso kokybė
Studijų proceso kokybei užtikrinti reikalingi vertinimo kriterijai: studijų programos (programų)
kokybė,

studijų

programų

įgyvendinimo

kokybė,

mokymosi

visą

gyvenimą

galimybių

įgyvendinimas, tarptautinis atvirumas ir judumas, yra aptariami kiekvienas atskirai.
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Studijų programų ir jų įgyvendinimo kokybė analizuojama kaip vienas rodiklis, remiantis
keliomis prielaidomis:
 studijų programos įgyvendinimas apima ne tik aprašą, bet ir procesą, o kokybės požiūriu
svarbesnis yra procesas, nes aprašas gali prasilenkti su realiu procesu; idealiu atveju galima
tikėtis programos aprašo ir jo įgyvendinimo kokybės, tačiau tai yra studijų kokybes sistemos
analizės klausimas;
 svarbesnis prioritetas analizuojant studijų kokybės politiką yra ne studijų programa, o
kvalifikacinio laipsnio (bakalauro, magistro) studijos, programa yra tik kelias, kaip šį laipsnį įgyti.
Remiantis Bolonijos proceso studijų kokybės politikos tikslais, Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo (2009) nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.
lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-2212 Dėl Studijų pakopų aprašo patvirtinimo (LR ŠMM, 2011žc),
studijų programos kokybės vertinimo parametrai turėtų atsižvelgti į tokius rodiklius:
 atnaujintų ar naujai rengiamų studijų programų atitiktis (dermė): a) nacionalinės
kvalifikacijų sandaros (NKS) (suderintos su Europos Sąjungos kvalifikacijų sandaros
(ISCED) lygiais) reikalavimams, keliamiems bakalauro (6 lygis), magistro (7 lygis) ar
daktaro (8 lygis) kvalifikaciniams laipsniams; b) studijų krypčių aprašams4;
 studijų programose formuluojami siekiami studijų rezultatai turi: a) numatyti bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų ugdymą; b) derėti su Dublino aprašais (2004);
 projektuojama studijų rezultatais grindžiama studijų programos didaktinė sistema turi remtis
į studentą orientuotų studijų (angl. student-centered learning) koncepciją / nuostatą (kuri
buvo akcentuota Liuveno komunikate (2009)), t. y. studijų programos projektavimo stadijoje
turi būti numatomos studentų mokymosi veiklos, metodai, darbo apimtys kreditais / krūviai,
reikalingi siekiamiems studijų rezultatams pasiekti; vertinimo strategija ir vertinimo
metodika, leidžianti pamatuoti studentų pasiektus studijų rezultatus;
 2009–2011 m. vykę nacionaliniai projektai (Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos
(ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi
pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas ir kt.) paspartino
kokybinius pokyčius studijų programų kokybės srityje.

4

Šis rodiklis yra vertinamas, atsiradus nacionaliniams studijų krypčių aprašams
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Užsienio šalių praktikoje, kai aukštosios mokyklos per institucinę akreditaciją įgyja teisę teikti
kvalifikacinius studijų krypties laipsnius, šio proceso nuolatinis vertinimas tampa pagrindiniu jos
rūpesčiu. Vakarų Europos šalyse jau nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio studijų programų vertinimas buvo
orientuotas gerinti kokybę. Kokybės užtikrinimo kaitą skatina santykio pokyčiai tarp kontrolės ir
autonomijos. „Akreditavimas neskatina aukštųjų mokyklų vidinių kokybės užtikrinimo sistemų
kūrimosi, nes yra orientuotos į nustatytų reikalavimų atitikimą <...>“ (Pivoras, Skaburskienė, 2012).
Tokiu atveju studijų programos vertinimas turi prasmę, nes jis susijęs su aukštosios mokyklos
teikiamo kvalifikacinio laipsnio kokybės vertinimu ir jos išlaikymu. Studijų programa tampa
kvalifikacinio laipsnio įgijimo aplinka, kurios vertinimas turi daugiau studijose vykstančių procesų
vertinimo tikslą.
Teigtina, kad programų vertinimo tikslas būtų labiau pasiektas, jeigu būtų atskirta: a) studijų
programos aprašo (kaip numatomų pasiekti studijų rezultatų) vertinimas, kuris atitinka pradines
kvalifikacinio laipsnio reikalavimų prielaidas; b) studijų proceso vertinimas, kuris yra aukštojoje
mokykloje vykstančių studijų kokybės pamatavimas (gali būti taikomas vidinis vertinimas ar išorinis
vertinimas, organizuojant ekspertų grupes); c) programos rezultato ar įgytų kvalifikacinių laipsnių
kokybės vertinimas, kuriam atlikti pakanka gerai veikiančios absolventų karjeros stebėsenos
sistemos. Kitaip tariant, programos vertinimas neturėtų būti fragmentiškas, o nuolat vykstanti veikla,
antra vertus, vertinimas per se vargu ar gali sumažinti programų gausą, kai aukštosios mokyklos
tarpusavyje konkuruoja programų pavadinimais (tai ypač ryšku vadybos ir verslo administravimo
studijų kryptyje) ir siekiu pritraukti kuo daugiau studentų, o ne teikiamų kvalifikacinių laipsnių
kokybės parametrais.
Šios studijų kokybės proceso rodiklių grupės konceptualusis pagrindas – į studentą orientuotų
studijų (angl. student-centered learning) nuostata. Siekiant įgyvendinti Liuveno komunikato (2009)
rekomenduojamas aukštojo mokslo politikos rekomendacijas studijų kokybės srityje akcentuojama,
kad reformuojant, tobulinant aukštojo mokslo studijų sritį, būtina permąstyti aukštųjų mokyklų
mokomąją misiją (angl. teaching mission), pasitelkiant į studentą orientuotas studijas. Todėl reikia
keisti aukštojo mokslo didaktinę sistemą, diegti naujus požiūrius į dėstymą, studijavimą, vertinimą,
įgyvendinti studijų rezultatais grindžiamas studijų programas. Tam reikia efektyvios a k a d e m i n ė s
p a r a m o s s t u d e n t a m s , k a r j e r o s v a l d ym o struktūrų, išplečiančių studentų galimybes rinktis
lanksčias, jų specialiuosius poreikius atitinkančias i n d i v i d u a l i z u o t a s s t u d i j a s , aktyviai
bendradarbiauti su akademiniu personalu ir darbdavių atstovais siekiant geresnių studijų rezultatų.
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Remiantis Studijų kokybės vertinimo centro parengtu žodynu (ASTŽ, 2011), į studentą
orientuotos studijos yra grindžiamos žiniomis, mokėjimais, vertybėmis ir požiūriais, koreliuojančiais
su aktualiais ir būsimais darbo rinkos bei demokratinės visuomenės plėtros poreikiais, todėl studijos
organizuojamos remiantis:
 atsakomybės, atskaitomybės, savarankiško studijavimo, pagarbos, bendradarbiavimo,
įsipareigojimo tobulėti ir kitais aukštojo mokslo organizavimo principais;
 studijų tikslais, kurie grindžiami studijų rezultatais, koreliuojančiais su nacionaline ir
Europos kvalifikacijų sandaromis;
 specifiniais įrankiais tikslams pasiekti: judumo plėtote, ECTS diegimu, aktyviais dėstymo ir
studijavimo metodais, kokybės užtikrinimo sistemomis, grindžiamomis studijų rezultatų
koncepcija, kvalifikacijų ir neformaliojo, savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimu ir pan.;
 su studijomis susijusiais procesais: socialinių dalininkų įtraukimu į studijų proceso
organizavimą ir realizavimą, parama studentams planuojant savo karjerą ir teikiant jiems
būtiną socialinę paramą.
Paramos studentams teikimas planuojant savo karjerą yra glaudžiai susijęs su besimokančiųjų
orientavimu ir konsultavimu. Siekiant įgyvendinti Liuveno komunikato (2009) rekomendacijas
pažymima, kad orientavimas turi tapti prioritetine, visiems prieinama paslauga, tai reiškia, kad
organizacijos turi veikti proaktyviai, nelaukti, kol besimokantieji patys paprašys patarimo. Tai
sukuria ir naujų iššūkių konsultantams, kurie turi padėti studentams susivokti mokymosi formų ir
paslaugų įvairovėje. Kaip teigiama Mokymosi visą gyvenimą memorandume (EK, 2000), orientavimo
ir konsultavimo paslaugos turi tapti holistiškesnės, galinčios patenkinti plačius įvairialypės
visuomenės poreikius. Tai kelia gana aukštus reikalavimus mokymosi visą gyvenimą konsultantų
kompetencijoms.
Kadangi kiekviena strategijos nuostata ir veiksmai yra persismelkę individualių mokymosi
kelių sukūrimo prioritetu, tai individualiu besimokančiojo lygmeniu turi būti labiau išvystytos
skatinamosios priemonės (papildomos stipendijos, parama iš visuomeninių ir privačių fondų).
Veiksmų plane minimas prioritetas – pagrindinių įgūdžių užtikrinimas; pagrindiniai įgūdžiai –
nauji svarbiausi įgūdžiai, apibūdinantys tarpdalykinių žinių ir kompetencijų sritis. Pavyzdžiui, kai
užsienio kalbų mokymasis apima techninius, kultūrinius ir estetinius bendravimo gebėjimus.
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Inovatyvios didaktikos diegimo prioritetas akcentuoja informacinių ir komunikacinių
technologijų taikymo galimybių plėtojimą. Mokymo ir mokymosi metodų, aplinkos kokybės kėlimas
siejamas su mokymusi neformaliose aplinkose ir organizacijose, besimokantiesiems atliekant įvairius
vaidmenis, pvz., savanorystės, arba užsiimant veikla, kuri yra antrinė papildoma funkcija. Šio
mokymosi metu įgyjamos kompetencijos taip pat tampa neformaliojo mokymosi būdu įgytų
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo objektu. Todėl kyla pripažinto mokymosi poreikis, kuris
siejasi su pirmuoju veiksmų plano prioritetu – suteikti vertę mokymuisi.
Vertės suteikimas mokymuisi taip pat glaudžiai siejasi su ankstesnio ir patirtinio mokymosi
pripažinimu. Todėl aukštosios mokyklos turėtų įsidiegti tokio mokymosi rezultatų vertinimo,
pripažinimo ir įskaitymo sistemas.
Akademinė parama studentams ir karjeros valdymas. Liuveno komunikate (2009) teigiama,
kad į studentą orientuotų studijų modelio diegimas aukštosiose mokyklose deda pamatus naujai
studijų proceso koncepcijai formuotis, siekiant aukštesnės studijų kokybės. Kad būtų užtikrinta
studijų proceso kokybė įgyvendinant studijų programas, nepakanka turėti tik kokybiškas, t. y.
atnaujintas ir pertvarkytas, studijų programas. Naujasis į studentą orientuotų studijų modelis
reikalauja aktyvaus kiekvieno besimokančio studento įsitraukimo į studijų procesą, skirti daugiau
dėmesio savarankiškam mokymuisi studijų metu, didesnės atsakomybės ir atskaitomybės už studijų
rezultatus.
Siekiant valdyti studijų procesą ir efektyvinti studentų mokymąsi, tampa svarbi dėstytojų
teikiama a k a d e m i n ė p a r a m a: individualus ir grupinis konsultavimas, padedantis spręsti
studijuojant iškylančias, su mokymusi susijusias problemas ir įveikti mokymosi sunkumus;
grįžtamosios informacijos apie studijų eigą ir studentų pasiekimus teikimas atliekant formuojamąjį ir
apibendrinamąjį vertinimą.
Bendradarbiavimas. Kad studijų procesas, kurio dėmesio centre – studentas, būtų sėkmingas,
studijas organizuojančioje aukštojoje mokykloje turi formuotis ir stiprėti bendradarbiavimo kultūra,
t. y. į studijų procesą įsitrauktų ir jame aktyviai bendradarbiaudami dalyvautų visi studijų proceso
dalyviai, formuotųsi administracijos, dėstytojų, studentų, darbdavių atstovų partneriški santykiai. Be
visuotino studijų proceso dalyvių įsipareigojimo siekti studijų kokybės vargu ar įmanoma kelti
studijų kokybę.
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Studijų individualizavimas. Svarbus į studentą orientuotų studijų principas – nėra vieno
vienintelio studijų varianto, tinkančio visiems studijuojantiesiems. Studentų grupės nariai turi
skirtingų poreikių, interesų ir mokosi skirtingai, todėl į studentą orientuotų studijų modelio diegimas
į studijų procesą įpareigoja kurti sąlygas, leidžiančias studentams, atsižvelgiant į individualius
poreikius ir interesus, patiems spręsti apie studijų programos struktūrą ir turinį. Į studentą orientuotų
studijų pagrindas – studijų kelio pasirinkimo galimybė.
Analizuojant 2009–2011 m. įvykusius studijų politikos pokyčius studijų kokybės srityje,
galima teigti, kad Lietuvoje yra sukurtos teisinės studijų individualizavimo prielaidos. Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakyme Nr. V-501 Dėl Laipsnį
suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo
patvirtinimo (LR ŠMM, 2010b) nurodoma, kad pagrindinės studijų pakopos studentai gali rinktis
kelis skirtingus studijų scenarijus (gali savo nuožiūra susikomplektuoti 60 kreditų studijas), taip pat
šalia pagrindinės studijų krypties rinktis gretutines studijas.
Specialiųjų poreikių turinčių studentų studijų poreikių patenkinimas. Š i s r o d i k l i s yr a
g l a u d ž i a i s u s i j ę s s u s t u d i j ų i n d i v i d u a l i z a v i m u, nes individualizuojant studijas galima
atsižvelgti į specialiuosius studijuojančiųjų, turinčių vaikų, dirbančių, turinčių negalią ir pan.,
poreikius. Lanksčios studijos, studijos pagal individualų studijų planą turėtų sudaryti sąlygas,
įgyvendinant studijų programą, patenkinti specialiuosius studentų mokymosi poreikius.
Tarptautinis atvirumas ir judumas. Ilgai tarptautiškumas buvo suvokiamas primityviausia
geografinio judumo prasme. Dabar ši sąvoka gerokai pakito. Tarptautiškumas – tai ne tik geografinis,
bet ir virtualus judumas (vertikalus ir horizontalus), studijų pasiūla, studijų kokybė, europinė ar
globalioji studijų dimensija ir tarptautinio akademinio personalo pasiūla aukštosiose mokyklose.
Lietuvai įsijungus į globalią aukštojo mokslo erdvę, atsivėrė plačios tarptautinės protų
apykaitos galimybės – Lietuvos jaunimui studijuoti kitose šalyse, o mūsų aukštosioms mokykloms
priimti studentus iš užsienio. Dabartinis aukštasis mokslas visame pasaulyje konkuruoja dėl studentų.
Lietuvos aukštosios mokyklos kol kas pernelyg mažai matomos tarptautinėje aukštojo mokslo
erdvėje – į jas atvyksta palyginti nedaug studentų, dėstytojų, mokslininkų iš užsienio.
Studijų tarptautiškumas ir judumas dažniausiai apibrėžiamas keliais aspektais, tokiais kaip
jungtinės studijų programos, studentų ir akademinio mokslinio personalo judumas bei studentų iš
užsienio pritraukimas. Bolonijos proceso tikslas – sukurti bendrą EAME, vienas iš prioritetų –

Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
VU TVM Inovacijų ir verslumo centras, Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

171

skatinti dėstytojų ir studentų judumą. EAME kuriančių šalių švietimo ministrai 2005 m. Bergene
sutarė, kad visų aukštojo mokslo studijų pakopų funkcija yra parengti darbo rinkai specialistą, kuris
gebėtų ateityje tobulinti įgytą kompetenciją ir konkuruoti globalioje rinkoje (Bergeno komunikatas,
2005). Kartu patvirtinama, kad visų procese dalyvaujančių šalių studentų ir personalo judumas
išlieka vienu svarbiausių Bolonijos proceso tikslų. Liuveno komunikatas (2009) užsibrėžia tikslą
studentų judumo rodiklį iki 2020 m. padidinti iki 20 proc. Europos Bendrijų Komisijos žalioji knyga
Besimokančio jaunimo judumo skatinimas (EBK, 2009) daugiausia dėmesio skiria fiziniam judumui,
tačiau pripažįstama ir virtualiojo judumo reikšmė – informacinių ir ryšių technologijų naudojimas
užmezgant ir palaikant ryšius su kitais besimokančiais jaunuoliais.
Svarbiausi aspektai, kurie apibūdina judumo priemonių efektyvumą ir į kuriuos reikėtų
atsižvelgti vertinant analizuojamą rodiklį:
1. Informacijos prieinamumas judumo galimybių ieškantiems jaunuoliams. Turi būti prieinama
informacija apie visus variantus, jų finansavimą, jie turi būti konsultuojami praktiniais
klausimais.
2. Veiksnių, galinčių sutrukdyti jaunuoliams net svarstyti išvykimo į užsienį galimybes
(n o r a s gr e i č i a u b a i gt i s t u d i j a s, d a r b a s, f i n a n s a v i m o s t o k a, n e p a k a n k a m os
k a l b o s ž i ni o s i r ž i n i o s a p i e ki t a s k ul t ū r a s, t a i p p a t n en o r a s „pa l i k t i
n a m u s“), pašalinimas. Jaunimas bus labiau linkęs naudotis judumo galimybėmis, jei jam
bus geriau paaiškinta judumo mokymosi tikslais teikiama nauda.
3. Tinkamų dalyvių atrankos mechanizmų sukūrimas. Atranka turi būti sąžininga ir skaidri.
Siunčiančios ir priimančios aukštosios mokyklos turi bendradarbiauti ieškodamos dalyviams
tinkamiausios priimančios aukštosios mokyklos. Šio etapo dalis – tinkamas dalyvių
parengimas, įskaitant kalbos mokymą ir supažindinimą su kultūra (EBK, 2009).
4. Į judumo programos dalyvio poreikius orientuotos priemonės. Judumo laikotarpis užsienyje
turėtų ne tik kiek galima geriau atitikti pavienio dalyvio mokymosi reikmes, jo įgūdžius ir
motyvaciją, bet ir juos plėtoti, papildyti.
Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikėje strategijoje (LRV, 2002)
tarptautiškumo aspektu yra svarbūs šie iškelti tikslai: pasiekti, kad per artimiausius 10 metų mokslo
ir technologijų plėtra taptų svarbiausiu veiksniu, didinančiu pramonės, žemės ūkio, statybos ir
paslaugų gamybos šakų veiksmingumą ir konkurencingumą pasaulinėje rinkoje. Ilgalaikėje
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategijoje (LRS, 2003b) mokslo tarptautiškumo siekius
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apibendrina šie tikslai: per artimiausius 7 metus turi būti pasiekta, kad mokslo ir gamybos sąveikos
sistema atitiktų europinę inovacijų diegimo praktiką; Lietuvos MTEP sistema turi integruotis į
EMTE.
Daugiausia dėmesio valdymo (visų lygmenų) bei finansavimo klausimams skiria Lietuvos
aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006–2010 metų planas (LRV, 2006a). Bendrose nuostatose nėra
minimas nei Bolonijos procesas, nei EAME kuriančių šalių švietimo ministrų komunikatai, taip pat
neskiriamas dėmesys tarptautiškumo aspektui. Tačiau Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012
metų nuostatos (LRS, 2003a) deklaruoja švietimo plėtotės siekius, tačiau tarptautiškumo bei judumo
neišskiria kaip aukštojo mokslo plėtros prioriteto. Dėmesys aukštajam mokslui dokumente yra
fragmentiškas. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos tarptautiškumo aspektu:
1. Profesinio mokymo ir studijų programos suderinamos su tarptautiniais standartais ir darbo
rinkos poreikiais.
2. Nuolat atliekama tarptautinė studijų programų ekspertizė.
3. Lietuva nuosekliai dalyvauja atliekant tarptautinius lyginamuosius švietimo tyrimus.
4. Stiprinamas užsienio kalbų mokymasis. Pasiekiama, kad visi vidurinio ugdymo (brandos)
programą baigę mokiniai galėtų bendrauti dviem užsienio kalbomis. Geras dviejų trijų
užsienio kalbų mokėjimas tampa natūralia aukštojo išsilavinimo dalimi.
Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo ir studijų įstatymo (2009) 56 straipsnyje sakoma, kad
valstybės biudžeto lėšos yra skiriamos tarptautiniams mainams plėtoti, tačiau 57 straipsnyje, kuriame
kalbama apie lėšų skyrimo metodiką, tarptautiškumo nebelieka. Išsilavinimo ir kvalifikacijų,
susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo
programas, pripažinimo tvarkos aprašas (LRV, 2012) numato, kad užsienio kvalifikacija
pripažįstama lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui ar atitinkamo
lygio aukštojo mokslo kvalifikacijai, jeigu negalima nurodyti esminių skirtumų tarp tos šalies,
kurioje įgyta užsienio kvalifikacija, ir Lietuvos Respublikos bendrųjų reikalavimų.
Pagrindiniame studijų ir mokslo organizavimo Lietuvoje ypatumus reglamentuojančiame
nacionaliniame dokumente – Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (2009) – nustatyti tokie
su tarptautiškumu susiję aspektai:
1. Sukurti palankias laisvo asmenų judėjimo sąlygas organizuojant ir vykdant užsienio aukštosiose
mokyklose įgytų, su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų vertinimą ir (ar) pripažinimą
Lietuvoje.
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2. Mokslas grindžiamas orientavimosi į tarptautinius kokybės standartus, dalyvavimo
tarptautinėje ir Europos mokslinių tyrimų erdvėje principais.
3. Apibrėžia Tarptautinės mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros funkciją.
4. Tarptautinių ekspertų dalyvavimas priimant kandidatus į dėstytojų ir mokslo darbuotojų
pareigas.
5. Nacionalinių mokslo programų, sudarančių sąlygas spręsti valstybei ir visuomenei svarbias
problemas ir didinti Lietuvos mokslo tarptautinį konkurencingumą, finansavimas.
Nacionalinės Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2008–2010 metų programos (LR
ŠMM, 2011c) tikslas – plėtoti tarptautinį matmenį Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje – gerinti
aukštojo mokslo kokybę ir užtikrinti konkurencingumą, taip prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo.
Programos uždaviniai numatė:
 tobulinti

studijų

turinį

ir metodus,

siekiant

didinti

Lietuvos

aukštojo

mokslo

konkurencingumą Europos ir pasaulio aukštojo mokslo sistemoje;
 skatinti derinti Lietuvos aukštojo mokslo sistemą su bendromis Europos aukštojo mokslo
plėtros tendencijomis;
 didinti tarptautinių studentų ir dėstytojų mainų mastą ir gerinti jų kokybę;
 sudaryti sąlygas tobulinti dėstytojų kompetenciją ir kt.
Pažymėtina, kad kai kurių uždavinių priemonės yra susiaurinančios uždavinį. Priemonės,
skirtos judumo mastui didinti, yra orientuotos į emigrantų bei užsieniečių galimybių studijuoti
Lietuvoje skatinimą.
Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2011–2012 metų programoje (LR ŠMM, 2011c)
nėra skiriama dėmesio studentų bei dėstytojų judumui skatinti. Nėra numatytas tarptautiškumo ir
Europos Sąjungos dimensijos skatinimas Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje. Programa numato šias
pagrindines priemones:
1. Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinimas, mezgant glaudesnius ryšius su užsienio
aukštosiomis mokyklomis;
2. užsienio studentų (nelietuvių kilmės) pritraukimas studijuoti Lietuvoje, suteikiant studijas
kaip paslaugą;
3. intensyvesnis lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje veiklos skatinimas;
4. užsienio šalyse gyvenančių lietuvių pritraukimas studijuoti Lietuvoje;
5. užsienio šalyse dirbančių tyrėjų lietuvių bendradarbiavimo su Lietuvos tyrėjais skatinimas.
Papildomas dėmesys mokslo darbuotojų ir dėstytojų judumui skiriamas papildomai
finansuojant mokslines išvykas, stažuotes, dalyvavimą mokslinėse konferencijose, dėstymą užsienio
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aukštosiose mokyklose pagal Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. sausio 17 d. nutarimą Nr. VII-61 Dėl
Paramos mokslinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (LMT, 2011).
2010 m. gruodžio – 2011 m. liepos mėn. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro
iniciatyva buvo kuriama Lietuvos mokslo ir studijų ateities įžvalga, dalyvavo mokslininkai,
dėstytojai, studentai, pramonės ir verslo atstovai. Įžvalgoje nurodoma, kad t a r p t a u t i š k u m a s ir
t a r p k u l t ū r i š k u m a s yra Lietuvos mokslo ir studijų ateities būtinybė ir jų išlikimo, kokybės
sąlyga (Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija „Mokslioji Lietuva 2030“, 2012).
Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF) duomenimis, pagrindinės vykdomos judumo programos:
1. Mokymosi visą gyvenimą / Erasmus programa;
2. Erasmus Mundus;
3. Tempus;
4. Nordplus Higher Education;
5. Nordplus Horizontal;
6. valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms pagal dvišales tarpvyriausybines
sutartis;
7. valstybinės stipendijos užsienio piliečių magistrantūros studijoms Lietuvoje finansuoti.
Analizuodami studentų bei dėstytojų judumą pagal Europos Sąjungos finansuojamas
priemones ir kitas judumo programas Lietuvoje, pastebime tendencingą judumo dalyvių skaičiaus
augimą (39 pav.). Išvykusių studentų skaičiaus nuo bendrojo šioje programoje galėjusių dalyvauti
studentų skaičiaus Lietuvos vidurkis siekia apie 3 proc., o bendras Europos Sąjungos šalių vidurkis
svyruoja apie 2 proc. (www.smpf.lt).

39 pav. Erasmus studentai (šaltinis – Švietimo mainių paramos fondo duomenys)
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Lietuvos statistikos departamento duomenys taip pat rodo, kad studentų, kurie sėmėsi žinių
užsienyje, skaičius didėja. Išvykusių savo iniciatyva studentų skaičius kolegijose taip pat išaugo nuo
0,6 iki 1,1 proc. nuo visų išvykusių kolegijų studentų, atitinkamai universitetų studentų skaičius
išaugo nuo 5,4 proc. 2005–2006 mokslo metais iki 7,6 proc. 2011–2012 m. (15 ir 16 lentelės).
15 lentelė. Lietuvos kolegijų studentai, per mokslo metus studijavę užsienyje
Iš viso stažavosi studentų užsienyje
Išvyko studijuoti pagal Europos Sąjungos programas ir
kitus tarptautinius mainus
Išvyko studijuoti savo iniciatyva
Šaltinis – Lietuvos statistikos departamento duomenys.

2005–2006
325
323

2008–2009
481
476

2009–2010
434
433

2011–2012
628
621

2

5

1

7

16 lentelė. Lietuvos universitetų studentai, per mokslo metus gilinę žinias užsienyje
Iš viso stažavosi studentų užsienyje
Išvyko studijuoti pagal Europos Sąjungos programas ir
kitus tarptautinius mainus
Išvyko studijuoti savo iniciatyva
Šaltinis – Lietuvos statistikos departamento duomenys.

2005-2006
2298
2175

2008-2009
3486
3240

2009-2010
3419
3200

2011-2012
3783
3494

123

246

219

289

Kitose programose rodiklių augimas yra neženklus (žr. 17 ir 18 lenteles).
17 lentelė. Finansuotų Nordplus HE ir Horizontal projektų, kuriose kaip koordinatoriai ar partneriai
dalyvavo Lietuvos aukštosios mokyklos, skaičius
Nordplus Higher Education
Nordplus Horizontal
Šaltinis – Švietimo mainių paramos fondo duomenys.

2009
55
7

2010
78
7

2011
54
8

18 lentelė. Tempus programos projektų skaičius, kuriuose dalyvauja Lietuvos aukštosios mokyklos,
pagal metus
Patvirtinta
Patvirtinta
2008
2009
Partneriniai projektai
4
1
Koordinuojami projektai
1
0
Šaltinis – Švietimo mainių paramos fondo duomenys.

Patvirtinta
2010
4
0
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2011
7
1

Patvirtinta
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7
3
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Šiuos procesus galima aiškinti daugeliu faktorių, tokių kaip globalizacija, globalus interneto
tinklo sukūrimas. Postmodernios visuomenės plėtros sąlygos diktuoja ir kultūrų homogeniškumą,
nyksta ribos tarp valstybių ir visuomenių (Baumann, 2005). Kita vertus, šiuolaikinės technologijos
panaikina geografines ir laiko ribas, todėl judumo problemos įgauna visai kitą prasmę modernioje
visuomenėje. Šiuo metu studentams keliauti, o ypatingai Europos Sąjungoje, trukdo nedaug veiksnių
– finansinės

galimybės ir motyvacija.

Finansinį aspektą aptarsime vėliau, tačiau analizuojant motyvaciją svarbus tampa studentų
suvokimas apie studijų tarptautiškumą, judumo prasmę ir naudą jų studijų procesui. Tyrimas
Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai (2012) parodė, kad tik 10 proc.
bakalauro programoje studijuojančių universitetų studentų ir tik 6 proc. kolegijų studentų nurodė,
kad pasirenkant studijų programą jiems buvo svarbi galimybė tęsti studijas užsienyje. Magistrantūros
pakopos studentų apklausa parodė, kad studijų programos pasirinkimui beveik neturėjo įtakos
galimybė tęsti studijas užsienyje (5 proc. respondentų). Iš šio tyrimo darytina prielaida, kad studentų
suvokimas arba informuotumas apie judumo priemones nėra didelis. Kitaip tariant, nors Lietuvos
rodikliai judumo srityje, palyginti su Europos Sąjungos vidurkiu, yra geri, tačiau, anot Švietimo mainų
paramos fondo specialistų, 3 proc. studentų, dalyvavusių programose, nedaro esminės įtakos bendrai
studijų kokybės kaitai, taip pat yra gana toli nuo Liuveno komunikato (2009) tikslo – 20 proc. iki 2020 m.
Visi studentai tik pakankamai gerai įvertino universitetų bei kolegijų pastangas skatinti
studentus dalyvauti tarptautinėse mainų programose, skirdami šiam aspektui 7 balus iš 10.
Atsižvelgiant į Europos Bendrijų Komisijos žaliosios knygos Besimokančio jaunimo judumo
skatinimas (EBK, 2009) reikalavimus, būtu svarbu analizuoti studentų atrankos, parengimo studijoms
užsienyje bei kitų kliūčių panaikinimo galimybes. Viena iš kliūčių gali būti užsienio kalbų mokėjimo
stoka. 19 proc. universiteto bakalauro pakopos studentų ir net 26 proc. kolegijų studentų, 15 proc.
magistrantūros pakopos studentų nurodė, kad studijų užsienyje nepasirinko dėl nepakankamo
užsienio kalbų mokėjimo.
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40 pav. Išvykę ir atvykę dėstytojai pagal Erasmus programą
(šaltinis – Švietimo mainių paramos fondo duomenys)

40 pav. matome aiškų dėstytojų judumo didėjimą, tačiau tai sąlyginiai skaičiai. Analizuojant
procentinę išraišką nuo visų dėstančiųjų, šie skaičiai labai maži.
Tyrimo Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai (2012) duomenimis,
humanitarinių mokslo srities studentams galimybė išvykti į užsienį buvo daug svarbesnė (atitinkamai
19 ir 16 proc.). Tai galima paaiškinti racionaliu studentų suvokimu, kad norint išmokti užsienio kalbą
būtina girdėti gimtakalbių vartojamą kalbą, taip pat svarbu pažinti tos šalies kultūrą. Įdomu, kad
būtent didžioji dalis (63 proc.) dėstytojų, dėstančių humanitarinių mokslų kryptyje, nurodė, kad per
paskutinius metus nė karto nebuvo užsienyje profesiniais tikslais, nors tarptautiškumo aspektas šios
krypties studentams buvo svarbesnis nei kitų krypčių.
Paminėtina, kad dėstytojų požiūris neakcentuoja judumo bei tarptautiškumo svarbos. Minėtojo
tyrimo duomenimis, per paskutinius metus nedalyvavo jokiuose profesiniuose renginiuose užsienio
šalyje net 50 proc. kolegijų dėstytojų ir 45 proc. universiteto dėstytojų. Paradoksalus rezultatas
studijų tarptautiškumo prioritetų kontekste yra tai, kad net 52 proc. kolegijų dėstytojų ir 45 proc.
universitetų dėstytojų nurodė, kad tokiems vizitams nebuvo poreikio. Iš tų universitetų dėstytojų,
kurie buvo išvykę į užsienį, net 60 proc. dalyvavo konferencijose ir tik 34 proc. buvo išvykę
mokslinės veiklos tikslais, dar mažiau – pedagoginės veiklos tikslais. Apklausus dėstytojus, kodėl jie
dalyvauja profesinės veiklos tobulinimo renginiuose, 57 proc. universiteto dėstytojų nurodė, kad tai
daro dėl atlyginimo priedo, tik 37 proc. – dėl studijų kokybės gerinimo. Šiuo atveju darytina
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prielaida, kad dėstytojai veikiau renkasi tas judumo priemones, kurios mažiau imlios laikui ir turi
įtaką jų atlyginimui bei pedagoginei karjerai (publikacijos tarptautiniuose leidiniuose, pranešimai
tarptautinėse konferencijose). Remiantis šiomis įžvalgomis, rekomenduojama išsamiau analizuoti
pedagoginio personalo požiūrį į judumo priemonių naudą studijų procesui, skatinti, kad siekiant
pedagoginės karjeros būtų atsižvelgiama į tarptautiškumo bei judumo aspektą.
Analizuojant šį rodiklį nebuvo pastebėta jokių aiškių rodiklio reikšmių pokyčių, susijusių su
teisinės bazės pagerinimu, kadangi judumo rodiklių augimas išlieka tolygus. 2009 m. priėmus naująjį
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą, šių rodiklių augimas išliko tolygus.
Tačiau užsienio šalių piliečiams skirtų valstybinių stipendijų skaičius dalinėms studijoms
Lietuvoje nuo 2008–2009 mokslo metų iki 2010–2011 metų net sumažėjo nuo 115 iki 90. Nors,
Švietimo mainų ir paramos fondo duomenimis, 2012–2013 m. jų skirta 118 (www.smpf.lt).
Pažymėtina, kad užsienio šalių piliečiams Lietuva nėra patraukti šalis studijuoti arba, kitais žodžiais
tariant, Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumas nėra pakankamas.
Svarbus šio rodiklio analizės aspektas yra jungtinių programų kūrimas. Jungtinės programos
skatina visus aptartus šio rodiklio aspektus, pradedant judumu, baigiant europinės dimensijos
integravimu į studijų procesą. Nors Erasmus Mundus programa skirta labai aukštos akademinės
kokybės magistrantūros ir doktorantūros jungtinei studijų programai įgyvendinti, tačiau realūs jos
įgyvendinimo skaičiai reikšmingo poveikio šio rodiklio reikšmių analizei neturi (žr. 19 ir 20 lenteles).
19 lentelė. Erasmus Mundus jungtinės magistratūros studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose
Pateikta paraiškų
partneriai
koordinuojami
2009
7
0
2010
5
0
2011
10
1
Šaltinis – Švietimo mainų paramos fondo duomenys.
Metai

Patvirtinta projektų
partneriai
koordinuojami
1
0
0
0
1
0

20 lentelė. Erasmus Mundus jungtinės doktorantūros studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose
Pateikta paraiškų
partneriai
koordinuojami
2009
2
0
2010
7
1
2011
4
0
Šaltinis – Švietimo mainų paramos fondo duomenys.
Metai

Patvirtinta projektų
partneriai
koordinuojami
0
0
1
0
1
0
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Nors rodikliai toliau auga tolydžiai, tačiau per mažai. Kaip jau aptarta anksčiau, tam daugiausia
įtakos turi nepakankama individualių nuostatų kaita. Analizuojamas tyrimas pateikia tik 2011–2012
m. duomenis, todėl aptarti studentų ir dėstytojų nuostatų kaitos tendencijų neįmanoma. Teigtina, kad
šių nuostatų bei lūkesčių analizė ir stebėsena turėtų reikšmingą įtaką tarptautiškumo rodiklių
pokyčiams.
Analizuojant pasirinktą aspektą – finansavimą – taip pat sunku įžvelgti kliūčių judumui didėti
(41 pav.). Finansavimas tolygiai didėja (pažymėtina, kad didėja tik Europos Sąjungos lėšų dalis).
Lietuvai prisijungus prie Europos Sąjungos, finansavimas iš Europos Sąjungos biudžeto tapo
pastovus ir planuojamas, kadangi yra programuojamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų
reikalavimus tam tikrais etapais ir prioritetais.

41 pav. Finansavimas judumui didėti (šaltinis – Švietimo mainų paramos fondo duomenys)
Švietimo mainų paramos fondo kuruojamam Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtros projektui
iki 2013 m. skiriama beveik 10 mln. litų. Didžioji lėšų dalis bus panaudota Lietuvos studentų
dalinėms studijoms užsienyje, kita dalis – Lietuvos aukštajam mokslui populiarinti. Šis projektas
turėtų reikšmingai prisidėti prie Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo didinimo.
Kitas analizuojamo rodiklio finansavimo šaltinis yra dvi iš Europos Sąjungos struktūrinės
paramos lėšų finansuojamas priemonės: Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas ir
Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra. Pirmajai veiksmų programos priemonei Studijų kokybės
gerinimas, tarptautiškumo didinimas skirtas finansavimas – 158 989 613 Lt. Priemonės tikslas –
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studijų programų atnaujinimas ir studijų sistemos tarptautiškumo skatinimas keliant dėstytojų
pedagoginę ir dalykinę kompetenciją, skatinant studentų praktinius įgūdžius ir stiprinant verslumą
(žr. http://www.esparama.lt/).
Remiantis lėšų panaudojimo rodikliais (42 pav.), aptariamos priemonės tikslai ir numatytos
veiklos atitiko aukštojo mokslo poreikius, nes prašoma finansuoti suma viršija suplanuotą priemonės
biudžetą daugiau negu dvigubai. Kadangi priemonės finansavimo būdas buvo projektų konkursas ir
aukštojo mokslo įstaigos galėjo teikti paraiškas savo nuožiūra, tai rodo šios priemonės svarbą
aukštosioms mokykloms.

42 pav. Priemonės Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas lėšų panaudojimas
(šaltinis – Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainė www.esparama.lt)
Priemonės Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra tikslas – plėtoti tarptautinę dimensiją
Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje aukštojo mokslo kokybei gerinti ir jo konkurencingumui
užtikrinti, prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, atsižvelgiant į Europos švietimo plėtros strateginio
planavimo dokumentų nuostatas. Šios priemonės finansavimo būdas yra valstybės projektų
planavimas, taigi, pateikti buvo tik tie projektai, kurie buvo suplanuoti, atitinkamai lėšų
panaudojimas yra tolygus (43 pav.). Tačiau tikėtina, kad šių priemonių sukurtų rezultatų ilgalaikis
poveikis tarptautiškumo ir judumo didinimui bus ženklesnis. Tokį poveikį būtina stebėti ir matuoti.
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43 pav. Priemonės Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra lėšų panaudojimas
(šaltinis – Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainė www.esparama.lt)
Mokymosi visą gyvenimą5 galimybės. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje
pateikta tokia apibrėžtis: „Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriame
amžiaus tarpsnyje siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities
kompetencijas“ (LR ŠMM, SADM, 2008). Ši samprata į Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo
strategiją yra pažodžiui perkelta iš Mokymosi visą gyvenimą memorandumo (EK, 2000)6.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme (2011) įteisinama švietimo sistemos
principų t ę s t i n u m o n u o s t a t a , kuri apibrėžiama švietimo sistemos lankstumu, atvirumu,
įvairių formų ir institucijų sąveikos pagrįstumu, sudarant sąlygas kiekvienam asmeniui
mokytis visą gyvenimą. Šio įstatymo 16 straipsnis sukuria prielaidas neformaliojo švietimo ir
savišvietos būdu įgytą kompetenciją pripažinti kaip baigtą formaliojo švietimo programos dalį
(išskyrus studijų programą) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka arba
kaip studijų programos dalį – aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. Kaip minėta anksčiau, savišvieta
(angl. informal learning) į lietuvių kalbą verčiama kaip savaiminis mokymasis, todėl kyla tam tikra
terminijos painiava, nes Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme (2011)
Pastaba: mokymasis visą gyvenimą yra visos mokymosi veiklos viso gyvenimo laikotarpiu siekiant tobulinti žinias,
įgūdžius, kompetencijas asmeninėje, pilietinėje, socialinėje ir su darbu susijusioje sferoje (EK, 2000).
6
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija [portalas]. Interneto prieiga:
http://www.smm.lt/ugdymas/neformalusis/n_suaugusiuju.htm (žiūrėta 2012-11-14).
5
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vartojamas savišvietos terminas, o Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje (2004 m. ir 2008
m.) – savaiminio mokymosi terminas.
Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija buvo patvirtinta dar 2004 m. ir pakeista 2008
m. (LR ŠMM, SADM, 2008), jai įgyvendinti naudojama Europos Sąjungos struktūrinė parama.
Strategijos tikslas buvo numatyti ir apibrėžti mokymosi visą gyvenimą plėtros kryptis ir jų
įgyvendinimo priemones, akcentuoti profesinio mokymo ir suaugusiųjų tęstinio mokymo sritis.
Aukštosios mokyklos strategijoje yra paminėtos tarp kitų strategiją įgyvendinančių subjektų. Ši
strategija taip pat siejama su Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatomis (LRS,
2003a), Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo ir studijų įstatymu (2009), Lietuvos aukštojo mokslo
sistemos plėtros 2006–2010 metų planu (LRV, 2006a), Nacionaline studijų programa (LR ŠMM,
2007c). Europinės mokymosi visą gyvenimą politikos sąsajos požiūriu ši strategija prisideda prie
Europos Komisijos komunikato Suaugusiųjų mokymosi veiksmų planas: mokytis niekada nevėlu (EK,
2007), nes ji įtvirtina penkis svarbiausi tikslus: šalinti dalyvavimo suaugusiųjų švietime kliūtis,
didinti jo kokybę ir veiksmingumą, paspartinti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą,
užtikrinti pakankamas investicijas ir vykdyti stebėseną.
Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje (LR ŠMM, SADM, 2008) išskirtos devynios
sritys (mokymosi visą gyvenimą koordinavimas ir aukštųjų mokyklų atsakomybė; profesinis
mokymas ir konsultavimas; kvalifikacijų sistemos kūrimas ir plėtotė; neformalusis profesinis
švietimas; mokymosi prieinamumo didinimas; personalo kvalifikacija; infrastruktūros plėtra;
finansavimas; informavimas ir stebėsena) išsamiai nusako situaciją, kuri susiklostė iki 2008 m., ir
nubrėžiamos tolesnės mokymosi visą gyvenimą nuostatų įgyvendinimo gairės. Tačiau tenka
pastebėti, kad ši strategija apima visus švietimo lygius, todėl aukštojo mokslo sektoriaus dalyvavimą
sudėtinga išskirti, nes orientuojamasi į holistinius rodiklius, kurie pristato bendrą mokymosi visą
gyvenimą situaciją šalyje, neklasifikuojant pagal atskirų švietimo lygių indėlį. Aukštojo mokslo ir su
juo susijusios institucijos yra tik vienas iš dalyvaujančių subjektų, o strategijoje siekiama atskleisti
visuminę mokymosi visą gyvenimą sistemą ir jos įgyvendinimo veiksmus. Todėl toliau bus
analizuojami tik tie mokymosi visą gyvenimą aspektai, kuriuose tiesiogiai dalyvauja aukštojo mokslo
sektoriaus organizacijos. Šioje srategijoje aiškiai apibrėžtos ją įgyvendinančių įvairių lygmenų ir
atskaitomybių subjektų atsakomybės, tačiau nėra atlikta tyrimų, kurie atskleistų šių atsakomybių
realizavimo kokybę mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimo požiūriu.
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Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje (LR ŠMM, SADM, 2008) minimoje
k v a l i f i k a c i j ų s i s t e m o s k ū r i m o i r p l ė t o t ė s s r i t yj e, kuri susijusi su aukštuoju mokslu,
atlikta keletas svarbių darbų, šalinančių kliūtis dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose.
Aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo srityje veikia Studijų kokybės vertinimo
centras, kuris šią veiklą vykdo nuo 2005 m. Šiuo metu kvalifikacijos sistemų procesų valdymas
daugiausia susijęs su studijų programų, aukštųjų mokyklų akreditavimu, kurį taip pat vykdo Studijų
kokybės ir vertinimo centras. 2010 m. buvo patvirtintas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
(pakeistas 2011 m.; LRV, 2011), kuris yra pradinė priemonė įgytoms kvalifikacijoms vertinti ir
pripažinti. Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas taip pat sudaro galimybes parengti neformaliojo ir
savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo priemones aukštosiose mokyklose ir taip vykdyti šiuo
būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą. 2004–2008 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose
įgyvendinti projektai – buvo išbandomos ir diegiamos neformaliojo mokymosi pripažinimo
metodikos, orientuotos į siekiančius aukštojo mokslo kvalifikacijos studijas asmenis. Siekiant didinti
mokymosi visą gyvenimą prieinamumą, strategijoje pažymima, kad aukštosios mokyklos turėtų
įsidiegti mokymosi pripažinimo sistemą, kuri leistų įteisinti turimas kompetencijas, įgytas
neformaliuoju ir savaiminiu būdu, ir plėtoti suaugusiųjų švietimo paslaugas.
Mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą turėtų padidinti Lietuvos virtualaus
universiteto 2007–2012 metų programa (LR ŠMM, 2007a), veikianti pagal tinklinį modelį, vykdanti
ir plečianti savo veiklą virtualioje erdvėje, tačiau pripažįstama, kad nepaisant didelių investicijų į šios
srities plėtrą, mokymosi paslaugų prieinamumas išlieka nepakankamas. Tenka atkreipti dėmesį, kad
aukštosios mokyklos pačios kuria savo institucijų virtualiose mokymosi aplinkose virtualias
mokymosi paslaugas, todėl Lietuvos virtualaus universiteto paskirtis ateityje tampa neaiški.
Atkreiptinas dėmesys, kad infrastuktūros plėtros srityje nėra paminėta investicijų į aukštųjų
mokyklų infrastuktūrą, o kitiems švietimo sektoriams ir įvairiems subjektams buvo suplanuotos
investicijos (LR ŠMM, SADM, 2008). Galima kelti prielaidą, kad investiciniu požiūriu aukštasis
mokslas nėra traktuojamas kaip vienas iš stambiausių ir pagrindinių dalyvių mokymosi visą
gyvenimą veiklose.
Informavimo ir stebėsenos srityje didelis dėmesys skiriamas AIKOS (Atvira informavimo,
konsultavimo ir orientavimo sistema) svetainei, tačiau ši svetainė yra praktiškai nepritaikyta
mokymosi visą gyvenimą informavimo paskirčiai, nes, informuojant apie studijų programas,
neteikiama informacija apie neformalioju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo galimybes ar kitose
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aukštosiose mokyklose sukauptų kreditų įskaitymo galimybes. AIKOS svetainė yra pritaikyta tik
informavimo tikslams apie formaliąsias studijų programas ar jas vykdančias aukštąsias mokyklas.
Stebėsenos srities požiūriu yra patvirtinti valstybinės švietimo stebėsenos rodikliai, kurie
padeda nusakyti mokymosi visą gyvenimą būklę. Tačiau naudojami tik kiekybiniai rodikliai, t. y.
mokymosi visą gyvenimą lygis procentais (25–64 metų asmenų, kurie mokėsi per pastarąsias 4
savaites, dalis procentais; 25–64 metų asmenų, kurie mokėsi per metus, dalis procentais).
Argumentuojama, kad šis rodiklis plačiai naudojamas Europos Sąjungos lyginamuosiuose tyrimuose.
Informaciją apie šiuos rodiklius renka Lietuvos statistikos departamentas.
Kyla klausimas dėl amžiaus tarpsnio nustatymo – kas yra mokymosi visą gyvenimą sistemos
dalyvis. Anksčiau paminėta, kad stebėsenoje taikomas 25–64 metų besimokančiųjų amžiaus tarpsnis.
Tačiau Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo (1998) 7 straipsnyje
nurodoma, kad „dalyvis gali būti kiekvienas suaugęs (paprastai ne jaunesnis kaip 18 metų) asmuo“
(citatos pabaiga). Ar gali būti, kad 18–25 metų amžiaus kategorija yra iškritusi iš mokymosi visą
gyvenimą stebėsenos, jei šios amžiaus grupės asmenų mokymasis nesiejamas su formaliuoju
mokymusi ar studijomis?
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas (1998) taip pat įteisina
mokymosi formas, kurios yra kursai, nuotolinis švietimas, žiniasklaidos priemonėmis perteikiamos
šviečiamojo pobūdžio programos. Šis įstatymas sukuria prielaidas dalyviams, formaliojo aukštosiose
mokyklose išlaikius atitinkamus egzaminus, gauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų
žinių įvertinimą ir valstybės pripažįstamą išsilavinimo ar tam tikros jo pakopos, atskiros
reglamentuotos programos dalies (modulio) baigimo dokumentą. Teisės užsiimti neformaliuoju
suaugusiųjų švietimu įgijimo tvarka (LR ŠMM, 1999) aukštosioms mokykloms sudaromos
galimybės užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka, įsteigus neformaliojo suaugusiųjų švietimo padalinius (skyrius, grupes ir t. t.).
ECTS kreditų perkėlimas į mokymosi visą gyvenimą kontekstą yra labai jaunas reiškinys, nes
tam būtina, kad visos besimokančiojo veiklos būtų apskaitomos kreditais. Lietuvoje ECTS pradėta
diegti nuo 2011 m. rudens. Žinia, kad įvairaus pobūdžio mokymosi visą gyvenimą programos
išduoda sertifikatus, kuriose dažniausiai būna nurodytas tik išklausytų valandų skaičius. Ne
kiekviena mokymosi veikla taip pat apibrėžiama mokymosi rezultatais ar įgytais gebėjimais. Tai
apsunkina besimokančiojo įgytos patirties įskaitymą ir vertės suteikimą kreditais. Kita vertus, reikia
nepamiršti, kad kreditai taip pat „sensta“, todėl mokymosi visą gyvenimą kontekste labai svarbiu
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kriterijumi tampa jų „amžius“. Pavyzdžiui, jeigu studentas prieš septynerius metus sustabdė ar
nutraukė studijas, kai jau buvo sukaupęs tam tikrą kreditų skaičių, tai mokymosi visą gyvenimą
kontekste reiškia, kad esamuoju studijų atnaujinimo metu nebūtinai visi jo buvę sukaupti kreditai bus
įskaitomi dėl tos priežasties, kad gali būti pasikeitę reikalavimai kvalifikaciniam laipsniui.
Esminė įvairių mokymosi visą gyvenimą programų pažymėjimų sąlyga būtų šių programų
skaidrumas, t. y. numatomi mokymosi rezultatai, apimtis kreditais ir mokymosi rezultato įrodymas
(vertinimas). Tokį dokumentą galima būtų laikyti validžiu kreditų įskaitymo požiūriu. Perėjimas prie
ECTS iš pradžių vyko mechaniškai perskaičiuojant kreditus. Ne visose aukštosiose mokyklose jis
lydimas į studentą orientuotų studijų nuostatų diegimu, nors tam yra sukurta palanki teisinė bazė
(skirtingi studijų struktūriniai scenarijai, galimybė individualizuoti studijas). Pavyzdžiui, gretutinių
studijų galimybė gali atsirasti tik ten, kur pagrindinės pakopos studijų programos „suspaudžiamos“
siekiant išlaisvinti 60 kreditų gretutinėms studijoms.
Aukštojo mokslo sektoriaus dalyvavimo įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo
strategiją (LR ŠMM, SADM, 2008) požiūriu atkreiptinas dėmesys į Europos universitetų tęstinio
mokymo tinklo (EUCEN) tyrimų duomenis, kad tik apie 40 proc. universitetų mokymąsi visą
gyvenimą laiko svarbiu veiklos prioritetu. Universitetų praktikoje mokymosi visą gyvenimą samprata
apima trumpus kvalifikacijos tobulinimo kursus, nėra vieningo mokymosi visą gyvenimą strategijos
modelio. Ten pat pažymima, kad šiuolaikinis universitetas turi ne tik siūlyti mokymosi visą
gyvenimą paslaugas, bet ir visą savo veiklą ir struktūrą organizuoti pagal mokymosi visą gyvenimą
sampratą, integruoti ją į kiekvieno akademinio padalinio darbą, kartu sukurti ir specialių universitetų
padalinių, atsakingų už mokymosi visą gyvenimą plėtojimą.
Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija yra lydima jos įgyvendinimo veiksmų 2009–
2012 m. plano (LR ŠMM, SADM, 2008), kuriame numatyta nemaža dalis pažangos rodiklių.
Pagrindinės tiesiogiai susijusios su aukštojo mokslo sektoriumi būtų šios priemonės:
1. „sukurti ir įdiegti aiškią, skaidrią ir lanksčią kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo sistemą,
apimančią ir neformaliojo mokymosi, savaiminiu būdu ir praktiškai įgytų kompetencijų
pripažinimą mokymosi visą gyvenimą kontekste“ (šios priemonės rodiklis yra norminių aktų
skaičius 2009–2012 m.);
2. „plėtoti

suaugusiųjų

švietimo

programas

šalies

aukštosiose

mokyklose,

įdiegti

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo sistemą“ (šios priemonės
rodiklis yra programų skaičius);
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3. „diegti įvairių asmenų poreikius atitinkančių studijų organizavimo būdus, siekiant padidinti
mokslo ir studijų sistemos prieinamumą dirbantiesiems ar kitaip užimtiems asmenims, taip
pat socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms“ (šios priemonės rodiklis yra projektų skaičius);
4. „atsižvelgus į šalies ir regionų mokymosi visą gyvenimą poreikius įgyvendinti personalo
kvalifikacijos tobulinimo programas“ (šios priemonės rodiklis yra programų skaičius).
Pirmosios priemonės įgyvendinimas yra lydimas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje
įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijų (LR ŠMM,
2010k), kurios apibrėžia įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo principus (prieinamumas,
lankstumas, skaidrumas ir objektyvumas, prilyginamumas, savanoriškumas), etapus (informavimas,
konsultavimas, vertinimas, sprendimo priėmimas (įvertinimas).
Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje (LR ŠMM, SADM, 2008) išvardytos
priemonės suformuluotos kaip kryptys, o suformuluoti priemonių rodikliai neparodys, priemonė
buvo veiksminga ar ne (pvz., keli norminiai aktai gali sukelti daugiau painiavos nei vienas
kokybiškai parengtas; didelis suaugusiųjų švietimo programų skaičius nerodo, kad dominuoja
paklausios programos, kad jos nesidubliuoja ir pan.).
Kokybinio tyrimo studijų proceso kokybės srities rezultatų apibendrinimas
Remiantis atlikto kokybinio tyrimo rezultatais (44 pav., a), politikos poveikis studijų proceso
kokybės vertinimui labai skyrėsi priklausomai nuo analizuojamos veiklos – vienų veiklų atžvilgiu
dalyviai buvo gana pozityviai nusiteikę, o kitas vertino itin skeptiškai.
Tyrimo dalyviai labiausiai sutiko su teiginiu, kad buvo diegiama europinio kredito samprata
(7,00). Taip pat respondentai buvo linkę pritarti, kad vyko studijų programų pertvarkymas, tiek
skiriant projektinį finansavimą (6,41), tiek ir be išorinių šaltinių (5,54). Buvo pritarta dėl
dokumentacijos pritaikymo Europos ir nacionaliniams dokumentams – įgyvendinamos Bolonijos
proceso rekomendacijos Lietuvos aukštąjį mokslą reguliuojančiuose dokumentuose (6,29) ir
atnaujinamų studijų programų aprašai buvo suderinti su Lietuvos kvalifikacijų sandara (5,85).
Analizuojamu laikotarpiu padidėjo studentų įsitraukimas į aukštosios mokyklos studijų proceso
tobulinimą (5,96) ir padidėjo studentų tarptautinio judumo priemonių diegimas (5,86).
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44 pav., a. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų gerinti
studijų proceso kokybę vertinimas
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44 pav., b. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų gerinti
studijų proceso kokybę vertinimas
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Tačiau daugelis teiginių, susijusių su proceso kokybe, buvo įvertinti prastai ar labai prastai (44
pav., b). Tyrimo dalyviai teigė, kad 2009–2011 m. nebuvo sudaryta sąlygų individualizuoti studijas
(5,39), studijų politika netapo orientuota į studentą (4,89) ir nepadidėjo studentų tarp Lietuvos
aukštųjų mokyklų judumo priemonių diegimas (4,15). Galima konstatuoti, kad priemonės, susijusios
su studentų infrastruktūros gerinimu, nebuvo sėkmingai tobulinamos. Dar prastesnė situacija, kai
vertinamos galimybės pripažinti kompetencijas (4,00), įgytas neformaliuoju būdu, ir galimybės
mokytis visą gyvenimą (3,82). Keisčiausia, kad dalyviai mažiausiai pritarė (tiksliau – nepritarė)
teiginiui, kad visos suinteresuotos šalys sutarė dėl studijų kokybės sampratos (3,75). Tada kyla
klausimas, kaip galima Lietuvoje diegti kokybės sistemą, jei institucijos net nesutarė dėl jos
sampratos. Galbūt toks vertinimas nurodo, kad visi reikalavimai, susiję su studijų kokybe, buvo
„primesti“ aukštosioms mokykloms „iš šalies“.
Būtina paminėti ir dar vieną priežastį – aukštųjų mokyklų uždarumą, kuris gal ir netiesiogiai,
tačiau vis tiek turi įtakos aukštojo mokslo kokybės vertinimui. Uždarumo problema pasireiškia
įvairiomis kryptimis. Pirmiausia akcentuojamas aukštojo mokslo uždarumas naujovėms („jis
[mokslas] neatitinka pasaulio tendencijų“, „institucijos biurokratija“, „sovietinis mentalitetas“). Be
to, atkreipiamas dėmesys ir į uždarumą verslo atžvilgiu („prastas aukštųjų mokyklų ir verslo
sektoriaus bendradarbiavimas“, „per mažai start up, spin off, gamybinių užsakymų“, „informacijos
asimetrijos problema“). Suprantama, kad gaudaus bendradarbiavimo su verslo institucijomis
trūkumas nesukuria sąlygų aukštosioms mokykloms gauti papildomo finansavimo. Uždarumas
visuomenės atžvilgiu mažina jos narių pasitikėjimą šiomis aukštosiomis mokyklomis ir jų produktu –
studentais.

3.2.4. Infrastruktūros kokybė
Studijų infrastruktūra apima aukštųjų mokyklų pastatus ir jiems priklausančias teritorijas,
patalpas, laboratorijas ir jų įrangą, technologinės ar meninės kūrybos įrangą, bibliotekų fondus,
informacines technologijas, kompiuterizuotas darbo vietas, interneto ryšį bei kitus materialiuosius
išteklius, susijusius su studijų veikla.
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Lietuvos švietimo reformai, pradėtai įgyvendinti nuo valstybės nepriklausomybės atgavimo,
valstybės ir savivaldybių skiriamo finansavimo pakako švietimo sistemai7 išlaikyti, bet ne atnaujinti
iš esmės. Kryptingos ir pastovios investicijos į švietimo modernizavimą, infrastruktūros atnaujinimą
bei plėtrą pradėtos skirti 2004 m. Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare ir įgyvendinant
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose (LRS, 2003a) numatytus strateginius
tikslus. Išteklių naudojimas ir finansavimas siejamas su švietimo politika ir jos plėtotės tikslais.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose (LRS, 2003a) įtvirtintas siekis
sukurti veiksmingą ir darnią, atsakingu valdymu, tikslingu finansavimu ir racionaliu išteklių
naudojimu pagrįstą švietimo sistemą. Čia numatytas švietimo finansavimas ir išteklių naudojimo
reformavimas taip, kad padėtų švietimo sistemai geriau prisitaikyti prie laisvosios rinkos ir užtikrintų
geresnį švietimo prieinamumą bei kokybę:
1. pereinama prie švietimo programinio finansavimo: švietimo lėšos įtraukiamos į apskaitą ir
skiriamos pagal patvirtintus prioritetus ir metodiką tiek vietos, tiek regiono, tiek valstybės
lygmeniu; švietimo programos pagrindžiamos valstybės, savivaldybių ir Europos Sąjungos
struktūrinių fondų būsimomis lėšomis;
2. laikomasi nuostatos šalies mastu švietimo reikmėms kasmet skirti lėšų tiek, kad jos sudarytų
ne mažiau kaip 6 proc. šalies BVP;
3. švietimas finansuojamas iš kelių šaltinių, švietimui atnaujinti greta valstybės biudžeto
išteklių veiksmingai naudojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir privatus
kapitalas;
4. įtvirtinamas realus finansinis mokyklų savarankiškumas ir skaidri finansinė atskaitomybė;
5. lėšų paskirstymo metodikos principas „pinigai paskui mokinį“ laipsniškai įgyvendinamas
visose švietimo grandyse;
6. taikomos finansinės priemonės privačioms investicijoms į švietimą skatinti, įteisinamos
mokesčių lengvatos, kad būtų skatinama investuoti į mokymą ir mokymąsi.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, remdamasi Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012
metų nuostatomis (LRS, 2003a) ir bendradarbiaudama su visuomenės interesų grupėmis, 2005 m.
sausio 24 d. patvirtino Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 nuostatų įgyvendinimo programą
(LRV, 2005a), pagrįstą finansiniais valstybės įsipareigojimais – ilgalaikiu švietimo finansavimo,

7

Pastaba: švietimo sistema apima bendrojo lavinimo, profesinio lavinimo ir aukštąsias mokyklas.
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investicijų į švietimą planu bei privataus kapitalo ir Europos struktūrinių fondų lėšų pritraukimo į
Lietuvos švietimą projektu. Programoje išskirta viena iš prioritetinių krypčių – infrastruktūros
tobulinimas racionalizuojant teikiamų švietimo paslaugų tinklą, išplėtojant naujas švietimo paslaugas
ir švietimo sistemos jungtis; iškeltas siekis, kad 2007 m. per 15 metų renovuotų bent už 1 mln. Lt
švietimo įstaigų dalis sudarytų 20 proc., o 2012 m. – 70 proc. Programos prioritetinės kryptys –
valdymo tobulinimas įgyvendinant kokybės vadybos principus, numatant perėjimą prie tolygiai
paskirstytos atsakomybės ir atskaitomybės, pagrįstos racionaliai ir skaidriai planuojamais ir
skirstomais finansiniais ištekliais. Šios krypties stebėsenai vertinti buvo išskirti rodikliai: „vienai
studijų vietai tenkanti biudžeto lėšų suma“ (2007 m. planuota skirti 5,6 tūkst. Lt, 2012 m. – 6,3 tūkst.
Lt) ir „privačios išlaidos švietimo įstaigoms“ (2007 m. planuota 150 mln. Lt privačių išlaidų švietimo
įstaigoms, 2012 m. – 200 mln. Lt).
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos leidinyje Valstybinės švietimo strategijos
įgyvendinimas 2003–2012: medžiaga diskusijoms (VŠSĮ, 2012) pažymima, kad Lietuvos visuomenė
ir švietimo bendruomenė apskritai per mažai remiasi Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012
metų nuostatomis (LRS, 2003a) kaip viešosios politikos dokumentu, nes:
 nėra politinės jėgos, viešai įsipareigojusios ir siekiančios šias nuostatas įgyvendinti;
 stinga jungties tarp šių nuostatų ir Lietuvos politinės darbotvarkės;
 šios nuostatos yra praradusios nacionalinio strateginio planavimo dokumento paskirtį ir
tapusios žinybiniu, tik grupės valstybės tarnautojų rūpesčiui patikėtu dokumentu;
 šios nuostatos nėra veiksmingos, nes per mažai įgalinti patys švietimo veikėjai;
 programa yra atitrūkusi nuo tikrovės: nemaža dalis siektinų rezultatų ir tam reikalingų
išteklių joje nėra pagrįsti.
Antrajame Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų (LRS, 2003a)
įgyvendinimo etape, 2008–2012 m., buvo ne tik atidžiau siejamos šios nuostatos ir jų įgyvendinimo
priemonės, bet ir įvertintas sparčiai kintantis švietimo kontekstas, aprėpiant naujas švietimo erdves,
formas ir atsisakant požiūrio, kad švietimas yra tik vaikų ugdymas.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų (LRS, 2003a) tikslą, kad švietimo
reikmėms būtų skirta ne mažiau nei 6 proc. BVP, pavyko pasiekti 2009 m. Ekonominio sunkmečio
metu švietimui skiriamų lėšų dalis pradėjo mažėti, bet 2010 m. dar buvo didesnė nei 6 proc.
Aukštajam mokslui skiriama lėšų suma 2009 m. sudarė 1,14 proc. nuo BVP. Šiuo parametru Lietuva
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nestipriai atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio (2009 m. buvo 1,22 proc.) (Lietuvos švietimas
skaičiais, 2012).
Svarbiu aspektu, analizuojant aukštojo mokslo finansavimą, tampa kitų finansavimo šaltinių
pritraukimas. Kaip rodo 45 ir 46 pav. pateikti duomenys, 2009–2011 m. augo užsienio investicijos į
Lietuvos aukštąsias mokyklas ir didėjo šalies juridinių ir fizinių asmenų skiriamos sumos (išskyrus
namų ūkius) (Lietuvos švietimas skaičiais, 2012).
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45 pav. Universitetų lėšos ir pajamos pagal šaltinius
(šaltinis – Lietuvos švietimas skaičiais, 2012)
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46 pav. Kolegijų lėšos ir pajamos pagal šaltinius
(šaltinis – Lietuvos švietimas skaičiais, 2012)
2006 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Lietuvos aukštojo mokslo sistemos
plėtros 2006–2010 metų plane (LRV, 2006a) yra apžvelgiama ir įvertinama Lietuvos aukštojo
mokslo sistemos būklė. Įvardijant esamos būklės problemas, dokumente universitetų mokslinių
tyrimų ir mokomoji (ypač fizinių ir technologijų mokslo studijų) bazė pripažįstama pasenusia. Todėl
šiame plane iškeliamas uždavinys „atnaujinti aukštojo mokslo sistemoje vykdomų mokslinių tyrimų
bei studijų mokomąją bazę“ (8.5 punktas), o jam įgyvendinti vienoje iš plėtros krypčių – „Aukštojo
mokslo sistemos finansavimo pertvarka“ – „numatoma parengti valstybinių aukštųjų mokyklų
mokomosios ir mokslinės bazės atnaujinimo programą“; jai įgyvendinti naudoti Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšas (16.4 punktas).
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (2009) 79 straipsnis įtvirtino valstybinių
aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus:
1. V i s u o m e n i n ė n a u d a. Šis principas reiškia, kad turtas turi būti valdomas, naudojamas ir
disponuojama juo rūpestingai, siekiant ugdyti išsilavinusią, mokslui, kultūros vertybėms ir
naujausioms technologijoms imlią asmenybę ir visuomenę, laisvai kurti, kaupti ir skleisti
mokslo žinias ir kultūros vertybes, puoselėti civilizacinę Lietuvos tapatybę.
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2. E f e k t yv u m a s. Šis principas reiškia, kad valstybinė aukštoji mokykla, turtą valdydama,
naudodama ir disponuodama juo, turi siekti didžiausios naudos visuomenei.
3. R a c i o n a l u m a s. Šis principas reiškia, kad turtas turi būti tausojamas ir protingai,
tikslingai, tinkamai tvarkomas.
4. A t s k a i t i n g u m a s v i s u o m e n e i. Šis principas reiškia, kad valstybinės aukštosios
mokyklos,

įgyvendindamos

joms

Lietuvos

Respublikos

Konstitucijos

laiduojamą

autonomiją, kultūros, mokslo, tyrinėjimo, dėstymo laisvę ir savarankiškai tvarkydamos joms
patikėtą turtą, yra atskaitingos visuomenei už valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto
kiekybinius ir kokybinius pokyčius.
5. Ū k i n ė s v e i k l o s a u t o n o m i j a . Šis principas reiškia, kad valstybinei aukštajai mokyklai
suteikiama ūkinės veiklos laisvė, siejama su jos atsakomybe už aukštosios mokyklos misijos
įgyvendinimą.
Investicijos į aukštąjį mokslą yra grindžiamos valstybės, savivaldybių, Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis. Aukštojo mokslo srityje Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama
buvo naudojama studijų programoms ir aukštojo mokslo infrastruktūrai atnaujinti, aukštojo mokslo
valdymo modeliams įgyvendinti, studentų registro informacinėms technologijoms taikyti, paskolų ir
socialinės paramos sistemai tvarkyti, studijų tarptautiškumui skatinti (VŠSĮ, 2012).
Nacionalinio plėtros instituto 2007 m. atlikta viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų ir studijų
infrastruktūros analizė parodė, kad mokslinių tyrimų ir studijų infrastruktūros būklė Lietuvos
viešajame sektoriuje buvo nepatenkinama dėl menkų investicijų bei aiškios strateginės vizijos šiuo
klausimu nebuvimo (NPI, 2007).
Kaip veiksnys, turintis didelę įtaką studijų infrastruktūros plėtrai, yra išskiriamos verslo
investicijos į mokslą. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per 2011 m. į
mokslo infrastruktūrą verslas investavo 61,8 tūkst. Lt.
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47 pav. Iš verslo įmonių lėšų vykdomi MTEP darbai aukštojo mokslo sektoriuje (tūkst. Lt)
(šaltinis – Lietuvos statistikos departamento duomenys)

Didėjančias verslo investicijas į MTEP lemia skatinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas.
Mokslo ir verslo plėtra yra paminėta Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijoje (LRV, 2010a):
„Lietuvos ekonomikos pagrindas – didelės pridėtinės vertės produktų gamyba ir paslaugos, jos
konkurencingumą globalioje rinkoje lems inovatyviam verslui palanki aplinka; švietimo, mokslo,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sistema, sąveikaudama su verslu, padės ugdyti kūrybingą
visuomenę, kurs aukšto lygio žinių bazę naujovėms.“ Šioje strategijoje taip pat yra nurodytas
uždavinys – stiprinti mokslo, studijų ir verslo sąveiką.
Lietuvos mokslo ir studijų vizijoje „Mokslioji Lietuva 2030“ (2012), 2012 m. kovo 14 d.
pristatytoje Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, numatoma, kad
valstybės institucijos galėtų prisidėti prie vizijos įgyvendinimo tobulindamos teisinę bazę, siekiant
skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo bei privačių investicijų į tyrimus.
Aukštojo mokslo ir verslo bendradarbiavimas yra pateikiamas kaip tikslas, kurio siekiama
įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektus (Europos Sąjungos struktūrinės
paramos svetainė). 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje (2007) nurodoma:
 investuojant į studijų sistemos infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą, reikia atsižvelgti į
poreikį koncentruoti lėšas, daugiausia jų skirti prioritetinėms sritims;
 reikia glaudžiai derinti investicijas, skirtas studijoms ir mokslui;
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 siekiant aukštesnės studijų ir mokslo kokybės, reikia stiprinti ekspertines institucijas; jų turimi
ištekliai yra neadekvatūs reguliuojant aukštojo mokslo sistemą valstybės lygmeniu, trukdo
nustatyti ir vykdyti aktyvią valstybės ir visuomenės poreikius atitinkančią politiką šiose srityse.
Kokybinio tyrimo – struktūrinio interviu – dalyviai taip pat labiausiai sutiko su teiginiu apie
Europos Sąjungos paramos sumos pakankamumą (6,82). Tačiau reikia atsiminti, kad šis įvertinimas
labai atsilieka nuo maksimalaus įvertinimo, kuris reikštų, kad suma tikrai buvo pakankama. Dalyviai
taip pat pritaria, kad buvo kuriamos ir plėtojamos inovatyvios tyrimų bazės (6,54).

48 pav., a. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų gerinti
infrastruktūros kokybę vertinimas
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48 pav., b. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų gerinti
infrastruktūros kokybę vertinimas

49 pav. Aukštųjų mokyklų skiriamos lėšos studijų infrastruktūrai (vienam studentui, Lt)
(šaltinis – Mokslo ir studijų kokybės ir analizės centro duomenys)
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Apklausoje dalyvavę aukštojo mokslo atstovai buvo linkę pritarti teiginiams, kad pasinaudojant
Europos Sąjungos parama buvo kuriamos inovatyvių technologijų kūrimo bazės (6,14) ir skatinama
mokslo ir verslo sanglauda (5,93). Tačiau aukštojo mokslo studijų politikos poveikis įvairiais
mokymo būdais įgytų kompetencijų formalaus pripažinimo sistemos sukūrimui buvo įvertintas
ganėtinai neigiamai (4,36).
Analizuojant aukštųjų mokyklų skiriamų lėšų studijų infrastruktūrai pokyčius, matomos
teigiamos tendencijos. Išskiriamos trys pagrindinės studijų infrastruktūros atnaujinimo kryptys:
technologinės (meninės kūrybos) įrangos atnaujinimas, bibliotekų fondų atnaujinimas ir informacinių
technologijų išteklių atnaujinimas. Iš 49 pav. matome, kad visais atvejais 2009–2011 m. vidutinis
lėšų dydis vienam studentui visose grupėse didėja.
Kaip rodiklis, nusakantis sėkmingą mokslo ir verslo bendradarbiavimą, buvo išskirtas verslo
įmonių lėšomis vykdomų mokslinių tiriamosios eksperimentinės plėtros darbų, bendradarbiaujant su
aukštojo mokslo sektoriumi, skaičius. Šis rodiklis parodo verslo investicijas į aukštąjį mokslą, kurios
vėliau kaip aukštųjų mokyklų finansinis ar materialusis turtas gali būti naudojamas studijų reikmėms.
Analizuojant infrastruktūrą svarbu paminėti veikiantį Lietuvos nuotolinio mokymo tinklą
(LieDM), kurio tikslas – sukurti ir koordinuoti informacinėmis ir telekomunikacinėmis
technologijomis paremtą aukštojo mokslo studijų ir tęstinio mokymosi sistemą. Tinklas vystomas
vykdant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Lietuvos virtualaus
universiteto 2007–2012 programą (LR ŠMM, 2007a), jos keturi uždaviniai:
1. e. mokymosi procesų virtualioje erdvėje skatinimas (EMSaS),
2. Lietuvos e. mokymosi infrastruktūros plėtra (LieDM),
3. Lietuvos mokslo ir studijų integruotos informacinės erdvės plėtra (LABT),
4. Lietuvos mokslo ir studijų planavimo, valdymo ir savitarnos infrastruktūros plėtra
(LieMSIS).
Lietuvos e. mokymosi skatinimo sistema (EMSaS) skirta institucijų bendriems veiklos
procesams virtualioje erdvėje plėtoti ir palaikyti, studijų kokybės gerinimo prielaidoms sudaryti,
Lietuvos akademinio sektoriaus tarptautiniam konkurencingumui didinti ir labiau integruotis į
EAME.
Lietuvos nuotolinio mokymosi tinkle (LieDM), kuris jungia daugiau nei 60 švietimo ir mokslo
institucijų visoje Lietuvoje, teikiamos šios paslaugos:
 nuotolinio švietimo sistemos strateginis vystymas,
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 nuotolinio mokymosi rinkos tyrimai ir poreikių analizė,
 nuotoliniu būdu teikiamų studijų modulių ir programų kūrimas bei teikimas,
 interaktyvių ir virtualių mokymosi aplinkų kūrimas bei palaikymas,
 vaizdo konferencijų tinklo plėtra bei veiklos koordinavimas,
 garsinių ir vaizdinių mokymo priemonių kūrimas.
Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) pagrindinis tikslas – plėtoti integruotą Lietuvos
mokslo ir studijų informacinę erdvę, apimančią tradicines ir e. bibliotekas, e. leidybą, informacijos
paiešką ir pateikimą vartotojams, teikiančią virtualias paslaugas Lietuvos mokslo ir studijų, švietimo
institucijų darbuotojams, studentams, mokiniams, gyventojams ir kitoms e. sistemoms. Šios
kolektyvinio naudojimo priemonės, duomenų bazės leido sukurti stambaus masto infrastruktūrinius
švietimo sistemos išteklius.
Iki 2011 m. gruodžio 31 d. turėjo įvykti valstybinių aukštųjų mokyklų pertvarkymas iš
biudžetinių įstaigų į viešąsias įstaigas, o už sprendimų dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio
turto integravimo į valstybines aukštąsias mokyklas priėmimą buvo atsakinga Lietuvos Respublikos
Vyriausybė. Nevalstybinės aukštosios mokyklos steigėjas turi teisę pasirinkti privataus juridinio
asmens teisinę formą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonės (LRV,
2006c) pažymi, kad švietimo ir aukštojo mokslo politikos srityje įsipareigojama „iš esmės didinti
investicijas į švietimo ir mokslo sistemą, užtikrinant spartesnius mokyklų renovavimo tempus,
atnaujinti mokymo priemones. Paspartinti mokyklų kompiuterizavimą. Tobulinti aukštųjų mokyklų,
mokslinių tyrimų įstaigų bazę. Investicijoms panaudoti Europos struktūrinių fondų, valstybės ir
savivaldybių biudžetų bei kitas lėšas“. Programinis įsipareigojimas didinti investicijas į mokslą
pakartojamas ir „Informacinės ir žinių visuomenės politikos“ skyriuje: „Didinti investicijas į mokslą,
kad pasiektume Europos Sąjungos valstybių vidurkį, sudaryti palankias sąlygas privačiam verslui
investuoti į mokslą, naujų technologijų kūrimą ir studijas. Tobulinti mokslinių tyrimų ir technologijų
kūrimo bazę, tam panaudoti valstybės ir Europos struktūrinių fondų lėšas.“ Taip pat numatoma
stiprinti informacinę mokslinių tyrimų infrastruktūros dalį, t. y. „plėsti visateksčių duomenų bazių
prieinamumą šalies mokslininkams, aukštųjų mokyklų studentams, sudaryti sąlygas regioninėms
įstaigoms pasinaudoti mokslinės literatūros lobynais“.
Tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonės
(LRV, 2009a) nenumato įsipareigojimų aukštojo mokslo infrastruktūros gerinimo klausimais.
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Apibendrinimas
Lietuvos aukštojo mokslo politikos, vykdytos 2009–2011 m., t r ū k u m a i ( s i l p n y b ė s ):
 Šiuo metu nėra priemonės, kuria būtų galima potencialiems studentams ir politikos
formuotojams stebėti situaciją darbo rinkoje ir rinkos ateities poreikius.
 Trūksta objektyvios informacijos, pagal kurią potencialus studentas galėtų pasirinkti
perspektyvias studijas. Nors valstybiniu lygmeniu sistemingai didinamas studijų
prieinamumas, tačiau karjeros konsultacijų moksleiviams sistemai kol kas daugiau dėmesio
skiriama tik teoriškai, numatyti veiksmai neįgyvendinti.
 Pasirinkta studijų finansavimo tvarka realiai nesukuria palankių sąlygų didėti stojančiųjų
skaičiui, šiam pokyčiui įtakos turėjo keli aspektai: dalinio finansavimo panaikinimas,
norinčiųjų ir galbūt galinčiųjų studijuoti savo lėšomis mažėjimas, emigracija į užsienio
aukštąsias mokyklas.
 Šiuo metu egzistuojanti dėstytojų atestacijos tvarka ir kvalifikaciniai reikalavimai
nepakankamai integruoja praktinės veiklos vertinimo kriterijų. Reikalavimai dėstytojams
einant pareigas arba atestacijos metu daugiausia orientuoti į publikacijų įvairaus lygio
leidiniuose skaičių, tačiau nepakankamą svorį turi tarptautinės veiklos, kvalifikacijos kėlimo
ar studentų vertinimo dedamosios.
 Nėra sistemos, skatinančios domėtis tiek dalyko, tiek didaktinėmis naujovėmis. Studentų
mokymosi efektyvumas nėra siejamas su dėstytojų kompetencija.
 Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai ir mokslo darbuotojai nelabai aktyviai dalyvauja
įgyvendinant darnaus vystymosi principus, nes nėra susipažinę su darnaus vystymosi
idėjomis, nesuvokia jų svarbos.
 Dėstytojų motyvavimo sistema aukštojoje mokykloje yra orientuota į atlyginimo priedus,
nepakankamai dėmesio tiek sisteminiu, tiek instituciniu lygmeniu skiriama kitoms
motyvavimo priemonėms.
Vertinant dėstytojų kompetenciją, rekomenduojama vertinti šiuos aspektus:
 Dalykinė kompetencija – tai geras dėstomo dalyko išmanymas ir gebėjimas tinkamai
naudotis savo žiniomis.
 Mokslinė kompetencija – platus išsilavinimas, noras tobulėti, erudicija, naujovių siekis,
kritiškas požiūris į mokslinę medžiagą kitų mokslų kontekste.
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 Edukacinė kompetencija – dėstytojo pedagoginė kompetencija, nes terminas edukacinis
akcentuoja platesnę kompetencijos koncepciją ir besimokančiojo tobulėjimo įgalinimą per
mokymo ir mokymosi arba saviugdos veiklą.
 Komunikacinė kompetencija – tai dėstytojo bendravimo įgūdžiai. Taip pat gebėjimas dirbti
komandose.
 Užsienio kalbų mokėjimo bei darbo kompiuteriu įgūdžiai.
 Gebėjimas mokytis iš savo patirties.
Labai svarbu pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimo priemonėmis intensyviau plėtojant
dėstytojų praktinius gebėjimus, taip pat dėstytojų bei studentų tarptautinį judumą.
Taip pat trūksta politinių nuostatų, apimančių aukštųjų mokyklų studijų ir mokslo
infrastruktūros plėtros, tęstinumo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos
įgyvendinimo priemonės (LRV, 2009a) nenumato įsipareigojimų aukštojo mokslo infrastruktūros
gerinimo klausimais.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų kelių šimtų milijonų litų skiriama parama sudaro
prielaidas atnaujinti ir plėsti studijų infrastruktūrą (remontuoti auditorijas, pirkti studijų ir mokslo
įrangą, plėsti informacinius tinklus, duomenų bazes, bibliotekų fondus ir kt.), tačiau ekonominis
sunkmetis neigiamai paveikė studijų ir mokslo infrastruktūros finansavimą ir stabdė skiriamo
finansavimo panaudojimą. Reikalingas papildomas kokybinis tyrimas verslo įmonių lėšomis
vykdomų MTEP darbų aukštojo mokslo sektoriuje motyvacijai nustatyti.
Siekiant studijų kokybinės plėtros, svarbios tampa į studentą orientuotos studijos. Tam
reikalinga keisti aukštojo mokslo didaktinę kultūrą, diegti naujus požiūrius į dėstymą, studijavimą,
vertinimą, įgyvendinti studijų rezultatais grindžiamas studijų programas. Taip pat svarbi tampa
efektyvi a k a d e m i n ė p a r a m a s t u d e n t a m s, k a r j e r o s v a l d ym o struktūra, išplečianti studentų
galimybes rinktis lanksčias, jų specialiuosius poreikius atitinkančias i n d i v i d u a l i z u o t a s
s t u d i j a s, aktyviai bendradarbiauti su akademiniu personalu ir darbdavių atstovais siekiant geresnių
studijų rezultatų.
Į studentą orientuotų studijų modelio diegimas į studijų procesą įpareigoja kurti sąlygas,
leidžiančias studentams, atsižvelgiant į individualius poreikius ir interesus, patiems spręsti apie
studijų programos struktūrą ir turinį.
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Lietuvos aukštojo mokslo politikos, vykdytos 2009–2011 m., p r i v a l u m a i ( s t i p r y b ė s ):
 Studijų individualizavimo srityje Lietuvoje yra sukurtos teisinės prielaidos, pagrindinės
studijų pakopos studentai gali rinktis kelis skirtingus studijų scenarijus, taip pat šalia
pagrindinės studijų krypties rinktis gretutines studijas.
 Studijų programų vertinimas atliepia tikslą tik iš dalies, nes jo paskirtis yra vykdyti kontrolę,
o ne skatinti aukštųjų mokyklų autonomiją ir atsakomybę už studijų kokybę. Kitaip tariant,
nėra balanso tarp išorinio ir vidinio studijų kokybės užtikrinimo. Rekomenduojama perimti
kitų šalių patirtį, kurios kalba apie „švelnesnį“ kokybės užtikrinimo modelį, kuris skatina
stiprinti aukštųjų mokyklų autonomiją, kad daugiau dėmesio būtų skiriama vidiniam
kokybės užtikrinimo stiprinimui.
Programų vertinimo tikslas būtų labiau pasiektas, jeigu būtų atskirta: a) studijų programos
aprašo (kaip numatomų pasiekti studijų rezultatų) vertinimas, kuris atitinka pradines kvalifikacinio
laipsnio reikalavimų prielaidas; b) studijų proceso vertinimas, kuris yra aukštojoje mokykloje
vykstančių studijų kokybės pamatavimas (gali būti taikomas vidinis vertinimas ar išorinis vertinimas,
organizuojant ekspertų grupes); c) programos rezultato ar įgytų kvalifikacinių laipsnių kokybės
vertinimas, kuriam atlikti pakanka gerai veikiančios absolventų karjeros stebėsenos sistemos.
Darant prielaidą, kad tarptautiškumas yra Lietuvos mokslo ir studijų ateities būtinybė ir jų
išlikimo bei kokybės sąlyga, atkreiptinas dėmesys, kad nacionaliniuose teisės aktuose nepakankamai
integruotas tarptautiškumo aspektas ir Bolonijos proceso strateginės nuostatos. Atsižvelgiant į tai,
rekomenduojama aiškiau įtraukti tarptautiškumo aspektą formuojant nacionalinę aukštojo mokslo
politiką.
Tarptautiškumo ir judumo aspektas nėra aukštųjų mokyklų finansavimo kriterijus, taip pat nėra
aukštųjų mokyklų dėstytojų mokslinės pedagoginės veiklos vertinimo kriterijų sąraše. Studentų
judumo rodikliai nesiekia 3 proc. nuo visų studijuojančiųjų. Pedagoginio personalo bei studentų
judumo skatinimo sistemas nėra kompleksiškai organizuojama instituciniu lygmeniu.
Nėra sukurta kompleksinė tarptautiškumo priemonių stebėsenos sistema. Lietuvos aukštosios
mokyklos ir visa sistema nesukuria studijų kokybės įvaizdžio užsienyje. Skirtingi judumo rodikliai
sisteminami ir kaupiami skirtingose institucijose. Todėl rekomenduojama formuojant aukštojo
mokslo politiką sukurti kompleksinę tarptautiškumo priemonių stebėsenos sistemą, kuri apimtų visus
judumo rodiklius ir kuri būtų įtraukta į aukštojo mokslo sistemos vertinimą.
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Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija (LR ŠMM, SADM, 2008) apima visus
švietimo lygius, todėl aukštojo mokslo sektoriaus dalyvavimą sudėtinga išskirti, nes orientuojamasi į
holistinius rodiklius, kurie pristato bendrą mokymosi visą gyvenimą situaciją šalyje, neklasifikuojant
pagal atskirų švietimo lygių indėlį. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje aiškiai
apibrėžtos ją įgyvendinančių įvairių lygmenų ir atskaitomybių subjektų atsakomybės, tačiau nėra
atlikta tyrimų, kurie atskleistų šių atsakomybių realizavimo kokybę Mokymosi visą gyvenimą
užtikrinimo strategijos įgyvendinimo požiūriu.
Apžvelgus Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategiją mokymosi visą gyvenimą
kokybinių rodiklių požiūriu, reikėtų nustatyti kliūtis, trukdančias dalyvauti mokymosi visą gyvenimą
priemonėse (tiek individualiu, tiek iš aukštųjų mokyklų lygmeniu), ir įvertinti, kaip aukštosiose
mokyklose vyksta neformaliuoju būdu įgyjamų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas.

3.3. Aukštojo mokslo sistemos studijų pritaikomumas (paklausa)
3.3.1. Absolventų kokybė
Studijos turėtų lemti studentų tobulėjimą akademiniu, profesiniu ir asmeniniu požiūriu
(Savickienė, Pukelis, Danilevičius ir kt., 2010). Todėl išskiriami trys studijų rezultato rodikliai –
įsidarbinimas ir karjera, asmenybės ugdymas ir mokslo rodikliai. Absolventų įsidarbinimas ir karjera
apima ne tik studentų galimybę dirbti pagal specialybę, bet ir jų karjeros siekimo galimybes. Aiškias
karjeros galimybes kaip studijų programos pasirinkimo kriterijų nurodo 27 proc. universitetuose
studijuojančių, 32 proc. kolegijose studijuojančių bakalauro studentų ir 36 proc. magistrantų
(Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai, 2012) . Absolventų mokslo rodikliai
yra svarbūs siekiant mokslo (meno) ir studijų vienovės, numatytos Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatyme (2009). Be konkrečių akademinių, profesinių žinių, Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymas nustato, kad universiteto tikslas yra ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai
atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę.
Absolventų įsidarbinimas ir karjera
Politikos įgyvendinimo dokumentuose nagrinėjamu laikotarpiu (ir ankstesniais laikotarpiais)
dominuoja konkurencingumo kryptis, t. y. žinių ekonomika ir konkurencingas ūkis, kuriam reikia
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aukštos kvalifikacijos aukštųjų mokyklų absolventų. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos ūkio
struktūra anaiptol dar nėra moderni ir pasirengusi absorbuoti didelį žmonių, turinčių aukštąjį
išsilavinimą, skaičių.
Nors Lietuva yra viena pirmaujančių Europos Sąjungoje pagal asmenų, įgijusių aukštąjį
išsilavinimą, skaičių, tačiau aukštąjį mokslą baigusių asmenų nedarbo lygis šalyje yra didelis. Net 57
proc. Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo
birža) registruotų turi aukštąjį išsilavinimą. Lietuvos darbo biržos kasmet pateikiami duomenys apie
įregistruotus absolventus rodo, kad pastarųjų skaičius auga.
Vertinant studijų rezultatus, svarbus tampa ne įsidarbinusiųjų skaičius, o įsidarbinusiųjų pagal
specialybę skaičius. Nesant metodinio pagrindo apibrėžti darbą pagal specialybę, yra palikta daug
erdvės interpretacijoms, o asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, dažnai dirba darbą, nors ir su
studijų kryptimi susijusiame sektoriuje, tačiau tokį, kuriam aukštasis išsilavinimas nėra būtinas.
Pasitaiko atvejų, kai aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys iš Lietuvos darbo biržos nukreipiami įgyti
profesinio išsilavinimo (į mokymus, kursus).
Lietuvos darbo biržos atlikti tyrimai rodo, kad aiškias karjeros galimybes kaip studijų
programos pasirinkimo kriterijų nurodo 27 proc. universitetuose studijuojančių, 32 proc. kolegijose
studijuojančių bakalauro studentų ir 36 proc. magistrantų.
Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijoje (LRV, 2010a) atkreipiamas dėmesys, kad
„Lietuvos ūkio struktūra nėra moderni. Žemės ūkyje sukuriama santykinai daugiau pridėtinės vertės
nei daugumoje Europos Sąjungos valstybių. Ekonomikos dalis, kurią sudaro paslaugos, pastarąjį
dešimtmetį mažai kito – ji vis dar šiek tiek daugiau nei 60 proc. šalies BVP, o Europos Sąjungos
valstybių vidurkis – daugiau kaip 70 proc. BVP. Šalies pramonėje vyrauja tradicinė gamyba,
orientuota į žaliavų perdirbimą naudojant vidutinio pažangumo ir nepažangias technologijas.
Gamyba naudojant pažangiąsias ir vidutinio pažangumo technologijas sudaro tik penktadalį Lietuvos
išgaunamosios ir apdirbamosios pramonės pardavimo. Dauguma Lietuvos pramonės sektorių
konkuruoja su menko arba vidutinio ekonominio išsivystymo valstybių pramone, taigi turi nedaug
pranašumų“. Tame pačiame dokumente numatytas Lietuvos tikslas – „kurti kūrybingą visuomenę,
sudaryti sąlygas plėtoti verslumą ir inovacijas“, o viena iš priemonių – „kurti kūrybingumą ir
inovatyvumą skatinančią švietimo ir aukštojo mokslo sistemą“. Konkurencingumo paradigmos
dominavimas strateginio planavimo dokumentuose jaučiamas ne tik 2009–2012 m. laikotarpiu, bet ir
2002 m. patvirtintoje Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje (LRS, 2002), kurioje išskiriami trys
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dėmenys: žinių visuomenė, saugi visuomenė ir konkurencinga ekonomika. Lietuvos Respublikos
2009–2013 metų eksporto plėtros strategijoje (LRV, 2009e) Lietuvos vizija taip pat suvokiama per
konkurencingumo paradigmą: „Atvira ekonomika, vietines ir atvežtines žaliavas bei darbo išteklius
veiksmingai naudojantis ūkis, kuriantis ir eksportuojantis konkurencingas, didelės pridėtinės vertės
prekes ir paslaugas, kuriose aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų eksportas bei paslaugų
eksportas, palyginti su bendru eksportu, sudaro vis didėjančią dalį <...>.“ Nepaisant jau mažiausiai
10 metų strateginio planavimo dokumentuose vyraujančios konkurencingumo paradigmos kurso,
šalies konkurencingumo palyginamieji rodikliai (inovacijų indeksas, MTTP išlaidos BVP, aukštos
pridėtinės vertės prekių dalis gamyboje ir kt.), lyginant juos su kitomis Europos Sąjungos šalimis,
taip pat su kaimynine Estija, atrodo blogai. Kai kurie rodikliai paskutiniais metais net regresuoja
(MTTP dalis BVP). Nors, pvz., geriausiai reprezentuojantis švietimo sistemą ir dažnai palyginamas
įvairiose tarptautinėse ataskaitose Lietuvos rodiklis – baigusiųjų aukštąjį mokslą skaičius, tenkantis
tūkstančiui gyventojų, – geresnis nei daugelio Europos Sąjungos šalių. Daugiau negu 20 proc. šalies
gyventojų turi aukštojo mokslo diplomus. Šis skaičius du kartus viršija Europos Sąjungos vidurkį
(Lietuva: informacija apie šalį, [2008]). Šiuo atveju matoma akivaizdi loginė neatitiktis, kai šalyje,

kurioje ilgą laiką (daugiau kaip 15 metų) asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, skaičius yra
didesnis, dominuoja (daugiau kaip 15 metų) žemos pridėtinės vertės ūkis, paremtas ne inovacijomis
ir technologine plėtra, o pigia darbo jėga8 ir atvežtinėmis technologijomis.
Atsižvelgiant į konkurencingumo paradigmą strateginio planavimo dokumentuose, studijų
rezultato rodiklis galėtų būti baigusiųjų aukštąjį mokslą tolesnės karjeros (asmeninės, profesinės,
kultūrinės) kokybinis vertinimas. Šiuo metu aukštosios mokyklos (karjeros centrų duomenys)
fragmentiškai renka duomenis apie įsidarbinusiųjų skaičių, kai kurios mokyklos tai naudoja
reklaminiais tikslais, siekdamos pritraukti asmenis studijuoti.
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006–2010 metų plane (LRV, 2006a) nurodoma,
kad Lietuvos studijų sistema plėtojama deramai neatsižvelgiant į žinių visuomenės poreikius, kartais
dėl aukštųjų mokyklų, ypač universitetų, lokalių interesų. Studentai per menkai orientuojami įgyti
tokius gebėjimus, kurie leistų jiems atsirinkti, vertinti specialiąsias žinias, savarankiškai naudotis
įgytomis žiniomis ir įgūdžiais mokantis visą gyvenimą. Aukštosios mokyklos per mažai derina
studijų programas su darbo rinka, todėl nemaža absolventų įsidarbina ne pagal įgytą profesiją ir
Šis konkurencinis pranašumas prarandamas ilgalaikėje perspektyvoje didėjant šalies vidutiniam darbo užmokesčiui
(Lietuvos statistikos departamento duomenys. Interneto prieiga: www.stat.gov.lt (žiūrėta 2012-11-11).
8
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išsilavinimo lygį. Dėl silpnų ryšių su socialiniais partneriais mokslo, technologijų ir eksperimentinės
plėtros rezultatai nepakankamai naudojami versle (LRV, 2006a).
Tai įrodo didelis jaunimo nedarbo lygis šalyje, taip pat jaunimo, turinčio aukštąjį išsilavinimą.
Lietuvos darbo birža kasmet atnaujina ir pateikia duomenis apie joje įregistruotus absolventus. 2010
m. rugsėjo 1 d. Lietuvos teritorinėse darbo biržose buvo registruota 11,7 tūkst. absolventų ir tai 4,7
tūkst. daugiau nei 2009 m. tuo pačiu laikotarpiu. Ryškus kontrastas pastebimas lyginant 2008 ir 2009
m. liepos duomenis. Paprastai liepos mėnesį iki finansinės krizės darbo biržoje registruodavosi iki 2
tūkst. absolventų. 2009 m. liepos menėsį jų registravosi beveik 3 kartus daugiau – 5,8 tūkst. 2010 m.
liepos mėnesį buvo registruota dar 2 tūkst. daugiau. Panašus skaičius fiksuotas pernai liepos menėsį
– 7,8 tūkst. 2012 m. per pusę liepos mėnesio registruoti 4742 absolventai (Absolventai darbo rinkoje:
2010 sausis–spalis, 2010).
Reikėtų įvertinti, kad 2010 m. pasikeitė privalomojo sveikatos draudimo mokėjimo tvarka, o
tai galėjo paskatinti absolventus registruotis Lietuvos darbo biržoje. Absolventų pasiskirstymas pagal
turimą išsilavinimą parodytas 50 pav.

50 pav. Lietuvos darbo biržos apklaustų respondentų išsilavinimas (proc.)
(šaltinis – Lietuvos darbo birža)

Didžiausią įtaką jaunimo įsidarbinimui turintis veiksnys – darbo patirtis (70 proc.) ir
kvalifikacija, profesinis pasirengimas (59 proc.). Tokios pačios pozicijos, anot apklaustųjų, laikosi ir
darbdaviai (51 pav.).
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51 pav. Didžiausią įtaką jaunimo įsidarbinimui turintys veiksniai (proc.)
(šaltinis – Lietuvos darbo birža)
Vis dėlto yra itin svarbu ne įsidarbinusiųjų skaičius, o įsidarbinusiųjų pagal specialybę
skaičius. Siekiant išmatuoti aukštojo mokslo studijų kokybę, būtų tikslinga šiuos duomenis rinkti ir
apibendrinti atskirai aukštojo mokslo srityje (neįtraukti į tyrimą profesinių mokyklų absolventų).
Vien kiekybinis vertinimas įsidarbinusiųjų pagal specialybę taip pat yra nepakankamas, nes
sukuriama erdvė įvairioms interpretacijoms (kas yra „pagal specialybę“?). Per atvirų durų dienas
universitetuose dalyvauja įmonės, kurios daugiausiai reprezentuoja mažos pridėtinės vertės verslą
(prekybą, apdirbamąją pramonę), universitetuose nuolat kabo reklama ir šių sektorių įmonių darbo,
praktikos pasiūlos skelbimų.
Vertinant įsidarbinimą pagal specialybę labai svarbu išvengti klaidos, pvz., asmuo, turintis
inžinieriaus-mechaniko specialybę ir dirbantis automobilių servise ar automobilių detalių
parduotuvėje pardavėju, laikomas dirbančiuoju pagal specialybę. Klaidingų interpretacijų galime
sutikti ir kitose mokslo srityse, pvz., mažmeninės parduotuvės kasininku dirba asmuo, turintis
prekybos ekonomikos išsilavinimą, elektriku dirba asmuo, turintis aukštąjį elektrotechninį
išsilavinimą ir panašiai. Kol kas nėra viešai žinomi kiekybinio įsidarbinimo pagal specialybę tyrimo
ir kokybinės interpretacijos vertinimai, tačiau būtent toks vertinimas ir tokio vertinimo aiškių
parametrų išankstinė apibrėžtis būtų pagrindinis studijų integracijos į visuomenės raidą rodiklis.
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52 pav. Verslo struktūros rodikliai pagal pagamintos produkcijos vertę
(sudaryta autorių; šaltinis – Lietuvos statistikos departamento duomenys)
Asmenybės ugdymas
Svarbu vertinti ne tik absolventų įsidarbinimo rodiklius, bet ir kitus aspektus, sukuriančius
visuomenės ir kultūros, o ne tik ūkio klestėjimo prielaidas. Tačiau šiuo metu nėra metodikos, pagal
kurią objektyviai galima būtų vertinti studentų asmenybės tobulėjimo rezultatus. Atkreiptinas
dėmesys, kad tik 23 proc. universiteto studentų ir 28 proc. kolegijų studentų nurodė, jog asmeninio
tobulėjimo galimybės lemia studijų kokybę (Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių
požiūriai, 2012). Šis aspektas yra antroje vietoje pagal studijų kokybę lemiančių veiksnių svarbą.
Ankščiau minėtame Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006–2010 metų plane (LRV,
2006a) numatyta tobulinti aukštųjų mokyklų veiklos rezultatų vertinimą. Traktuojant absolvento
gebėjimus kaip pagrindinį aukštojo mokslo veiklos rezultatą, būtų svarbu vertinti ne tik absolventų
įsidarbinimo rodiklius, bet ir kitus aspektus, sukuriančius visuomenės ir kultūros, o ne tik ūkio
klestėjimo prielaidas.
Svarbus rodiklis, parodantis socialinį absolventų aktyvumą, – įsitraukimas į organizacijų,
asociacijų veiklą ir pilietinis aktyvumas. Jh. Wilsonas siūlo socialinį aktyvumą vertinti per
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savanorystės prizmę (Wilson, 2010). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
užsakymu 2006 m. (16–24 metų amžiaus jaunimo visuomeninis dalyvavimas, 2006) ir 2008 m.
(Visuomeniškai aktyvūs 16–24 metų asmenys, 2008) buvo atlikti jaunimo (18–24 metų) visuomeninio
aktyvumo tyrimai. 53 pav. atvaizduoti studentų dalyvavimo organizacijų veikloje tyrimo rezultatai.
Per 2 metus studentų, dalyvaujančių organizacijų veikloje, labai padaugėjo, deja, naujesnių tyrimų
nepavyko aptikti (53 pav.).

53 pav. Studentų dalyvavimas organizacijų veikloje (proc.)
(duomenų šaltiniai: 16–24 metų amžiaus jaunimo visuomeninis dalyvavimas, 2006;
Visuomeniškai aktyvūs 16–24 metų asmenys, 2008)
Iš 54 pav. matyti, kad studentai tik 3 proc. savo paros laiko skiria visuomeninei veiklai. Tai
parodė aukštųjų mokyklų bakalaurų ir vientisųjų studijų studentų požiūrio į studijų reformą ir savo
vaidmenį formuojant ir įgyvendinant studijų politiką tyrimas (Tendencijos aukštajame moksle:
suinteresuotų šalių požiūriai, 2012).
Kita vertus, I. Jonutytės savanoriškos veiklos tyrimo rezultatai rodo (Jonutytė, 2000), kad į
savanorišką veiklą įsitraukia daugiausia jaunimas nuo 18–21 metų amžiaus. 2008 m. atlikto tyrimo
Savanorystės veikla Lietuvoje (2008) duomenys atskleidė, kad savanoriškoje veikloje dažniau
dalyvavo 15–19 metų asmenys.
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54 pav. Universitetų studentų veikloms skiriamas laikas
(šaltinis – Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai, 2012)

2010 m. Nevyriausybinių organizacijų informavimo ir paramos centro užsakymu buvo atliktas
dalyvavimo savanoriškoje veikloje ir NVO veiklos vertinimas (Dalyvavimas savanoriškoje veikloje
ir NVO veiklos vertinimas, 2010). Dauguma – 60 proc. apklaustųjų – teigė, kad jie ką nors žino apie
nevyriausybinių organizacijų veiklą. Ypač daug tokių buvo tarp turinčiųjų aukštąjį išsilavinimą – 77
proc., gaunančiųjų didesnes pajamas – 79 proc., tarp studentų – 72 proc. 20 proc. respondentų teigė,
kad jie dalyvauja savanoriškoje veikloje, dažniau tai jaunimas – 28 proc., turintys aukštąjį
išsilavinimą specialistai – 31 proc.
Apibendrinant šiuos duomenis darytina prielaida, kad jaunų žmonių socialinis aktyvumas yra
gana didelis ir turintis tendenciją didėti, tačiau konkrečių kriterijų, siejančių šį rodiklį su aukštojo
mokslo kokybe, nėra. Būtinas papildomas kokybinis tyrimas kitoms sudedamosioms dalims
nustatyti.
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Mokslo rodikliai
Antrosios ir trečiosios studijų pakopos absolventų mokslinius pasiekimus geriausiai apibūdina
jų mokslinės veiklos įvertinimas – išleistų mokslinių straipsnių, skaitytų pranešimų mokslinėse
konferencijose skaičius ir procentas absolventų, tęsiančių mokslinę karjerą aukštosiose mokyklose
arba verslo įmonėse. Susistemintų mokslinės veiklos duomenų nepavyko atrasti, jie renkami tik
fragmentiškai, instituciniu lygmeniu, tačiau labai paviršutiniškai – yra pavaizduotas magistrantų
procentas, palyginti su bakalauro studentais, ir doktorantų procentas, palyginti su magistrantų
skaičiumi. Nesant pakankamai palyginti tinkamų duomenų, šiuo rodikliu objektyviai įvertinti studijų
politikos pokyčių negalima. Vis dėlto pats rodiklis yra labai svarbus ir jo stebėsenai turėtų būti
skiriama daugiau dėmesio.
55 pav. pavaizduotas magistrantų procentas, palyginti su bakalauro studentais, ir doktorantų
procentas, palyginti su magistrantų skaičiumi. Iš grafiko matomas nedidelis magistrantūros studentų
skaičiaus sumažėjimas 2009–2010 m. Tai gali būti sietina su 2009 m. išleistu Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymu ir nauja apmokėjimo už magistrantūros studijas tvarka. Tačiau vien
magistrantų ir doktorantų skaičiai patys savaime nesuponuoja išvados apie absolventų mokslinius
pasiekimus.

55 pav. Magistrantų ir doktorantų skaičius, palyginti su žemesnės pakopos studentais
(šaltinis – Lietuvos statistikos metraštis, 2012)
Studijų rezultatai pasireiškia ir per studijų integraciją į visuomenės raidą – aukštųjų mokyklų ir
jų socialinių partnerių bendradarbiavimu, studentų praktikų organizavimu, praktikų įtraukimu į
aukštosios mokyklos veiklą, pradedant studijų programų rengimu, baigiant dėstymu, visuomenei
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(viešajam ir privačiam) sektoriui aktualių temų įtraukimu į studentų tiriamąsias veiklas (kursinius,
baigiamuosius darbus). Visi šie aspektai turi daugiau indėlio ir proceso požymių. Studijų rezultatas
tiksliausiai vertintinas pagal studijoms keliamus tikslus – „padėti užtikrinti šalies visuomenės,
kultūros ir ūkio klestėjimą, būti kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio visaverčio gyvenimo atrama
ir paskata, tenkinti prigimtinį pažinimo troškimą“ (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas,
2009). „Darni mokslo ir studijų sistema grindžia žinių visuomenės plėtotę, žiniomis grįstos
ekonomikos stiprėjimą ir darnų šalies vystimąsi, dinamišką ir konkurencingą šalies ūkio gyvenimą,
socialinę ir ekonominę gerovę; ugdo kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą, pilietišką,
savarankišką ir verslią asmenybę, puoselėja civilizacinę Lietuvos tapatybę, palaiko, plėtoja ir kuria
šalies ir pasaulio kultūros tradicijas“ (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 2009).
Kadangi studijų tikslai mokslo ir studijų politiką aprašančiuose dokumentuose orientuoti į asmenybės
ir jos visapusių kompetencijų ugdymą, studijų rezultato vertinimo rodiklis galėtų būti įgytų
kompetencijų realizavimo visuomenės raidoje įvertinimas.
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (2009) akcentuojama „žinių ekonomika“,
„konkurencingas ūkis“, „socialinė ir ekonominė gerovė“, kurie neapsieina be kūrybingų,
išsilavinusių,

atsakingų

asmenybių.

Lietuvos

Respublikos

mokslo

ir

studijų

įstatymo

„konkurencingumo“ paradigma dera su kitais nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais.
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ (LRS, 2012) akcentuojami trys esminiai siekiai:
sumani visuomenė, sumani ekonomika ir sumanus valdymas, kurie pasireiškia per kūrybingumą,
atvirumą ir atsakomybę. Horizontalieji prioritetai – kūrybingumas, atvirumas ir atsakomybė – turi
stipriausiai išreikštą konkurencingumo paradigmą šiame dokumente: „atvirumas iššūkiams ir
naujovėms“, „atsakomybė prieš save ir visuomenę“, „lankstumas ir gebėjimas konkuruoti“, „aukšta
pridėtinė vertė“, „grindimas žiniomis, inovacijomis, verslumu“, „žaliasis augimas“, „rezultatyvus
valdymas“, „kompetentinga valdžia“, „kryptingi strateginiai sprendimai“. Aukštojo mokslo studijų
politikos įtaka bendrai absolventų kokybei taip pat buvo įvertinta ir kokybiniu tyrimu (56 pav.).
Keista, tačiau tyrimo rezultatai rodo, kad aukštosios mokyklos vis dar nekreipia dėmesio į savo
veiklos produkcijos kokybę – absolventų kokybę. Dalyviai yra linkę nesutikti su teiginiu, kad
bendrųjų kompetencijų įgijimas pagerino absolventų įsidarbinimo galimybes (4,00). Maža to,
aukštosios mokyklos nėra linkusios stebėti studentų karjeros pokyčius ilgalaikėje perspektyvoje
(4,11). Pagaliau respondentai nelinkę pritarti teiginiui apie pagerėjusį bendradarbiavimą tarp aukštųjų
mokyklų ir verslo sektoriaus (4,93).
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56 pav., a. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų gerinti
absolventų kokybę vertinimas

56 pav., b. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų gerinti
absolventų kokybę vertinimas
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Vienintelis teigiamai įvertintas šio bloko teiginys buvo apie tai, kad kokybės sistemos
diegiamos panaudojant Europos Sąjungos paramos lėšas (6,48). Deja, jis nėra tiesiogiai susijęs su
absolventų kokybės gerinimu.
Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad atlikus kokybinį tyrimą – struktūrinį interviu – būtent
absolventų kokybės vertinimo srityje rezultatai buvo prasčiausi, tai parodo, kad 2009–2011 m.
vykdyta aukštojo mokslo studijų politika neužtikrino absolventų kokybės gerinimo.
2009–2011 m. įgyvendintos aukštojo mokslo studijų politikos kokybės dimensijų poveikio
Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumui vertinimas
Šis

klausimų

blokas

apibendrina

kokybės

dimensijų

poveikį

aukštųjų

mokyklų

konkurencingumui. Šio bloko atsakymus reikėtų interpretuoti taip, kad nepasikeitęs aukštųjų
mokyklų konkurencingumas neleidžia respondentams teigti, jog vykdyta aukštojo mokslo politika iš
esmės nepakeitė mokslo ir absolventų kokybės ir nepaskatino konkurencingumo. Kadangi geriausiai
buvo vertinami politikos veiksmai, susiję su infrastruktūros gerinimu, tai ir respondentai geriausiai
įvertino infrastruktūros tinkamumą konkurencingumui (5,50).

57 pav., a. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų gerinti kokybės
dimensijas poveikio Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumui vertinimas
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57 pav., b. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų gerinti kokybės
dimensijas poveikio Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumui vertinimas
Dar blogiau respondentai įvertino absolventų kokybės (5,04) ir studijų proceso kokybės (5,00)
tinkamumą konkurencingumui skatinti. Pagaliau paskutinių dviejų teiginių vertinimas parodė, kad
konkurencingumui didžiausią įtaką turi dėstytojų kokybė ir stojančiųjų kokybė, kurių vertinimas
buvo pats prasčiausias. Taigi, šie du veiksniai – netinkama dėstytojų kokybė ir būsimų studentų
netinkamas paruošimas mokykloje – turėtų ateityje sulaukti daugiau dėmesio. Būtent dėstytojų
kvalifikacija yra pagrindinis veiksnys ruošiant tinkamus darbuotojus įmonėms. Šis veiksnys taps dar
svarbesnis, jei mokyklose nesikeis moksleivių ruošimo pagrindai.
Apibendrinimas
Atsižvelgiant į konkurencingumo paradigmą strateginio planavimo dokumentuose, studijų
rezultato rodiklis galėtų būti baigusiųjų aukštąjį mokslą tolesnės karjeros kokybinis vertinimas.
Vien kiekybinis absolventų rezultatų vertinimas nesuteikia galimybės įvertinti pagrindinio
aukštojo mokslo tikslo – atitikties visuomenės poreikiams ir asmeniniam tobulėjimui. Būtina sukurti
kiekybinio tyrimo su kokybinėmis interpretacijomis metodiką, būtent toks vertinimas būtų
pagrindinis studijų integracijos į visuomenės raidą rodiklis. Susistemintų antrosios ir trečiosios
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pakopos studentų mokslinės veiklos duomenų nepavyko atrasti, jie renkami tik fragmentiškai, nėra
sisteminio požiūrio.
Studentų visuomeninis aktyvumas nėra didelis, studentų apklausos rodo, kad jiems nėra
prieinama informacija apie NVO veiklą, savanorystės galimybės.

3.4. Aukštojo mokslo sistemos atskaitomybė
Atlikto tyrimo metu ribojančiu veiksniu buvo pripažinta ir per menka aukštojo mokslo
komunikacija su visuomene. Kartu pripažįstama, kad į aukštojo mokslo valdymo organus reikia
įtraukti daugiau atstovų iš išorės institucijų (verslo, kultūros), didinti aukštojo mokslo atskaitomybę
visuomenei už pasiektus rezultatus ir pagaliau didinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo
sistemos subjektų. Tuo tikslu siūloma keisti kai kuriuos įstatymus (mokslas ir studijos, viešieji
pirkimai) ar riboti aukštojo mokslo valdymą reglamentuojančius teisės aktus, liberalizuoti programų
registravimą, tobulinti finansavimo mechanizmus.

3.4.1. Aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimas ir didinimas
L. Bellas ir H. Stevensonas, analizuodami aukštojo mokslo politiką pastebi, kad ji priklauso ne
vien nuo politinių švietimo sistemos sprendimų, bet ir nuo socialinės bei ekonominės šalies
vystymosi politikos. Kaip teigia autoriai, ,,aukštojo mokslo politika visada yra daugiau nei
ekonominė politika, ji taip pat yra ir socialinė politika“ (Bell, Stevenson, 2006). Mokslininkų
nuomone, pastaruosius dešimtmečius vyksta švietimo sistemos kaita, kuri sąlygojo ekonomikos ir
socialinės politikos aspektų įtraukimą į švietimo politiką. Šie mokslininkai taip pat pastebi, kad
socialinės švietimo politikos funkcijos sietinos ne tik su visuomenės gerove, bet turi ir tam tikrą
ideologinį aspektą – socialinės švietimo funkcijos sietinos su visuomenės pilietiškumo ugdymu ir
socialiniu visuomenės sutelktumu (socialine sanglauda). Tokia švietimo politikos kaita lemia
socialinės (kai kuriuose šaltiniuose, socialinės – ekonominės) aukštojo mokslo dimensijos radimąsi.
Socialinė aukštojo mokslo dimensija dažniausiai yra siejama su teisingumo aukštame moksle
raiškomis, kurioms įvardyti vartojama skirtinga terminija: socialinis teisingumas, nešališkumas
(angl. social equity), lygybė (angl. equality), lygios galimybės (angl. equal oportunities) aukštajame
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moksle (studijose), aukštojo mokslo prieinamumo lygiateisiškumas (angl. equal access).
Dokumentuose šie terminai dažnai vartojami sinonimiškai, nors jų reikšmės nurodo skirtingus lygių
galimybių įtraukimo į švietimo sistemą ir apskritai į politinį diskursą aspektus:
 Europiniuose politiniuose dokumentuose su aukštuoju mokslu (studijomis) susijusiai
socialinei ekonominei aplinkai apibrėžti vartojamas socialinės aukštojo mokslo dimensijos,
arba socialinio aukštojo mokslo matmens, (angl. social dimension) terminas.
 Socialinės aukštojo mokslo dimensijos, arba socialinio aukštojo mokslo matmens (SAMM),
esmė – siekis užtikrinti socialines ekonomines sąlygas asmenims, siekiantiems aukštojo
mokslo, t. y. užtikrinti, kad šie asmenys be kliūčių, susijusių su jų socialine ekonomine
padėtimi ar kitomis priežastimis, galėtų įstoti, studijuoti, laiku baigti studijas ir efektyviai
pasinaudoti aukštojo mokslo rezultatais.
Tai reiškia, kad SAMM tiesiogiai susijęs su aukštojo mokslo prieinamumu, o SAMM tikslas
yra socialinis teisingumas, kurio siekiant įgalinami aukštojo mokslo dalyviai (ne tik kiekvienas
visuomenės narys, bet ir marginalios socialinės visuomenės grupės, t. y. kiekvienas, kurio padėtis yra
socialiai jautri). SAMM suvokiamas kaip procesas, apimantis ir atitinkamus tikslus (studijų
prieinamumo arba socialinio teisingumo, lygybės ar lygių galimybių užtikrinimas švietime), ir
veikimo sritį (socialinę ekonominę aplinką, pabrėžiant ar išskiriant atitinkamose veiklose taikomas
įgalinimo priemones ir būdus, įvertinant jų savitumus dėl taikymo srities specifikos). Aukštojo
mokslo prieinamumas apibrėžiamas kaip daugialypė akstinų ir sąlygų, lemiančių patekimą
studijuoti aukštojoje mokykloje, kokybiškas studijas, mokymąsi, individualiai bei socialiai
reikšmingus studijų rezultatus ir efektyvų jų panaudojimą, visuma. Aukštojo mokslo politikoje
aukštojo mokslo prieinamumas (lygių teisių studijuoti aspektu) tradiciškai siejamas su vienodų
sąlygų visiems patekti, studijuoti ir laiku baigti studijas sudarymu.
Politinio aukštojo mokslo prieinamumo diskurso kryptingumą lemia du aspektai. Aukštojo
mokslo reikšmė atskiro asmens gyvenimo kokybei, atskiros valstybės konkurencingumui ar regiono
pažangai formuoja suvoktį, kad valdomas aukštojo mokslo prieinamumas gali būti taikomas kaip
socialinės pažangos priemonė. Antra vertus, aukštojo mokslo prieinamumą grindžiant žmogaus teisių
užtikrinimu ir įgyvendinimu, švietimo kaip viešojo gėrio (arba viešosios gėrybės), socialinio
teisingumo ar socialinės atsakomybės idėjomis, aukštojo mokslo prieinamumo valdymas yra
nuolatinis, tradicinis šio švietimo lygmens politikos dėmesio centras. Todėl aukštojo mokslo
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prieinamumo kontekste aktualios yra švietimo politikos problemos, siejamos tiek su lygių aukštojo
mokslo prieinamumo teisių užtikrinimu (aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimas visiems), tiek su
aukštajame moksle neatstovaujamų ar nepakankamai atstovaujamų socialinių visuomenės grupių
dalyvavimo aukštajame moksle plėtra (aukštojo mokslo prieinamumo didinimas aukštajame moksle
neatstovaujamoms ar nepakankamai atstovaujamos socialinėms visuomenės grupėms).
Lietuvos nacionalinės aukštojo mokslo sistemos prieinamumas veikiamas įvairių išorės
veiksnių:


globalizacijos, perkeliančios aukštųjų mokyklų konkurenciją į kitą – tarpvalstybinį –
lygmenį ir lemiančios aukštojo mokslo tarptautiškumo reiškinius (aukštojo mokslo
prieinamumo kontekste – studentų judumą, jungtinių studijų programų kūrimą ir kt.);



informacijos ir žinių visuomenės, skatinančios tiek pokyčius darbo rinkoje (aktualizuojamos
naujos kompetencijos, atliepiančios kintantį gamybos pobūdį, naujus verslo modelius ir kt.),
tiek aukštųjų mokyklų veikloje (turima omenyje išryškėjusi praktinė, arba taikomoji,
aukštojo mokslo dimensija) radimasis ir plėtra;



informacinių ir ryšių (arba komunikacinių) technologijų į aukštojo mokslo sistemą
skverbties, skatinančios naujų studijų ir mokymosi būdų atsiradimą, galimybių, (su)formuoti
naujas studijų ir mokymosi infrastruktūras plėtrą.

Lietuvos aukštojo mokslo politikos dėmesys aukštojo mokslo prieinamumui yra pagrįstas ir
aktualus dėl daugelio Lietuvos socialinės ekonominės situacijos nulemtų priežasčių: Lietuvos
ekonomikos pokyčiai įvairiai paveikė skirtingus Lietuvos regionus (nelygu, kokia jų ekonominė
struktūra ir geografinė padėtis), lėmė atskirų regionų socialines ekonomines problemas – žemą
regionų gyventojų pragyvenimo lygį, menką motyvaciją įsitraukti į aktyvų socialinį ir profesinį
gyvenimą, neaukštą kvalifikaciją, nepakankamas kvalifikacijos kėlimo bei dalyvavimo visą
gyvenimą trunkančio mokymosi sistemoje galimybes, nedideles galimybes abiturientams siekti
aukštojo mokslo. Lietuvos banko parengtoje Lietuvos ekonomikos apžvalgoje (2012) teigiama, kad
Lietuvoje svarbia problema ir toliau išlieka nedarbas, kuris yra vienas iš didžiausių Europos
Sąjungoje ir gerokai didesnis už Europos Sąjungos vidurkį. Bendrasis nedarbo lygis ir su juo susiję
ilgalaikio ir jaunimo nedarbo lygiai, būdami aukšti, daro įtaką ir socialiniams ekonominiams
veiksniams, susijusiems su aukštojo prieinamumu: darbo ieško bemaž trečdalis jaunų darbo rinkos
dalyvių, o užimtumas auga lėtai, nes spartesnį darbo vietų kūrimą stabdo lūkesčiai dėl ūkio raidos ir
atsargiai vertinamos įmonių plėtros galimybės. Netolygus Lietuvos regionų ekonominis augimas,
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besitęsiantis Lietuvos regionų ekonominės divergencijos procesas, lemiamas tiek netolygių gamybos
pajėgumų išsidėstymo, tiek ekonominio aktyvumo skirtumų, atkreipia dėmesį į skirtinguose
regionuose

gyvenančiųjų

aukštojo

mokslo

prieinamumo

galimybes,

aukštųjų

mokyklų

diversifikacijos poreikį, prieinamumo prie kokybiško aukštojo mokslo užtikrinimo didinimo poreikį.
Socialinė ekonominė situacija turi įtaką asmenų pasirinkimui studijuoti aukštojo mokslo įstaigose,
taip pat studijuojančiųjų gyvenimo kokybei, lemiančiai sėkmingas studijas ir jų baigimą laiku.
Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2009 m. ekonominei situacijai
Lietuvoje poveikį turėjusi pasaulinė ekonominė krizė pablogino situaciją darbo rinkoje (darbo rinkos
traukėsi, mažėjo užimtumas), mažėjo BVP (teigiama, kad antrąjį 2009 m. ketvirtį Lietuvos
ekonomika įsmuko į giliausią duobę nuo 1993 m. – per metus BVP sumenko daugiau kaip
penktadaliu, o tai rodo ekonomikos susitraukimą), susitraukė namų ūkių vartojimas bei investicijos,
didėjo bedarbių skaičius (viena iš socialinių visuomenės grupių, kuriai buvo sudėtingiausia rasti
darbo, yra jaunimas (15–24 metų) (Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2012). 2010 m. pirmaisiais
ketvirčiais jaunimo nedarbo lygis dar labiau išaugo, tačiau metų gale jaunimo nedarbo lygis
sumažėjo, ši tendencija išliko ir 2011 m. Padidėjusios privataus vartojimo išlaidos 2011 m. lėmė
BVP augimą, pradėjo kilti ir vidutinis darbo užmokestis – tai rodo Lietuvos ekonomikos atsigavimą.
Tačiau būtina atkreipti dėmesį į 2011 m. didėjusias maisto kainas (vasario mėnesį viršijusias 2008 m.
lygį, metinis maisto kainų augimas sudarė 11,5 proc.). Nuo 2008 m. mažėję šalies ūkio darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio indeksai, 2010 m. pradeda atsigauti ir nuosekliai didėti (artėdami prie
2005 m. vidutinio darbo užmokesčio indeksų lygio). Socialinės ekonominės situacijos, svarbios
aukštojo mokslo prieinamumui vertinti, kaitą atskleidžia ir vadinamosios skurdo rizikos ribos9 kaita:
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2005 m. vienam gyvenančiam asmeniui skurdo
rizikos riba (per mėnesį, litais) siekė 355 Lt, 2006 m. – 437 Lt, 2007 m. – 566 Lt, 2008 m. – 720 Lt,
2009 m. – 831 Lt, 2010 m. – 701 Lt, 2011 m. – 691 Lt; atkreipiamas dėmesys į, palyginti su 2009 m.,
2010–2011 m. išaugusį 18–24 metų amžiaus asmenų skurdo rizikos lygį (nuo vidutiniškai 24,25
proc. iki vidutiniškai 37,5 proc.; aukštesnis yra tik asmenų iki 17 skurdo rizikos lygis). Lietuvos
visuomenei būdinas heterogeniškumas, socialinė stratifikacija ir socialinės atskirties reiškiniai.

Skurdo rizikos riba apskaičiuojama kaip 60 proc. ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų medianos, skurdo
rizikos riba – sąlyginis pajamų dydis, už kurį mažesnes disponuojamąsias pajamas gaunantys namų ūkiai priskiriami prie
skurstančiųjų.
9
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Itin svarbiais vidiniais veiksniais, tiesiogiai susijusiais su aukštojo mokslo prieinamumu,
laikytini demografiniai veiksniai, sietini su aukštojo mokslo masiškumo, universalumo augimu,
gyventojų demografinės struktūros pokyčiais. Lietuvoje visuomenės demografinės struktūros
pokyčiai yra nulemti gyventojų skaičiaus mažėjimo, gimstamumo mažėjimo, vyraujančių darbingo
amžiaus žmonių emigracijos tendencijos, visuomenės senėjimo, reprodukcijai nepalankios gyventojų
amžiaus struktūros klostymosi, reprodukcinių nuostatų pasikeitimo (Čepinskis, Kanišauskaitė, 2009).
A. Stanaitis, analizuodamas demografinius pokyčius Šiaurės, Vidurio bei Rytų Europoje ir Baltijos
šalyse, situaciją apibūdina kaip gilią demografinę krizę, kurios priežastimis laiko tiek sunkią
ekonominę žmonių padėtį, tiek išaugusią bedarbystę, padidėjusią emigraciją (Stanaitis, 2002).
Mokslininko demografinės situacijos apibūdinimas taikytinas ir analizuojamam laikotarpiui (nors
gali būti konstatuojami ir atitinkami pozityvūs pokyčiai). Aptarti demografiniai veiksniai lemia
mažėjantį mokinių ir studentų skaičių Lietuvoje. Aukštojo mokslo prieinamumui vertinti svarbūs ir
valstybės gyventojų sudėties (pagal amžių, tautybę, socialinę padėtį, sveikatos būklę ir kitus
požymius) veiksniai, galintys turėti įtakos aukštojo mokslo prieinamumo nelygybei. Ypatingas
dėmesys kreiptinas asmenų, turinčių negalią, padėtį visuomenėje lemiantiems veiksniams: neįgalieji
laikomi socialine visuomenės grupe, priklausančia socialinės atskirties rizikos grupei. Kaip pastebi
L. Okunevičiūtė-Neverauskienė, neįgaliesiems reikalinga kompleksinė socialinė parama, kuria
siekiama sudaryti būtiniausias sėkmingos integracijos į visuomenę sąlygas, kad jie neapsiribotų
minimaliu išsilavinimu, neiškristų iš darbo rinkos (Okunevičiūtė-Neverauskienė, 2011). 2009 m.
šalyje buvo 253 031 neįgalūs asmenys, vyresni nei 18 metų, 2010 m. tokių asmenų buvo 251 449,
2011 m. tokių asmenų buvo 247 774 (Lietuvos socialinis žemėlapis, http://www.socialiniszemelapis.
lt/index.php?1262538155). Švietimo sistemoje vartojama specialiuosius poreikius turinčių asmenų
samprata, akcentuojanti atitinkamos pagalbos ir paslaugų reikmes ugdymo procese, dėl išskirtinių
asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų ar nepalankių aplinkos veiksnių. Lietuvoje specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių ir studentų dalis, sparčiai augusi nuo 2004 m., nuo 2007 m. kito
nežymiai, o 2010 m. net šiek tiek sumažėjo ir sudarė 11,4 proc., nors mažėja specialiuosius ugdymo
poreikius turinčių mokinių skaičius (kaip ir bendras mokinių skaičius), jų dalis, palyginti su bendru
mokinių skaičiumi, išlieka panaši – apie 10,5 proc. (VŠSĮ, 2012), todėl aukštojo mokslo
prieinamumo užtikrinimas, didinimas šiai visuomenės grupei yra aktualus. Aptariant aukštojo
mokslo prieinamumo veiksnius, būtina atkreipti dėmesį į daugiatautę Lietuvos visuomenės sudėtį
(Lietuvoje veikia mokyklos su mokomosiomis lenkų, rusų, baltarusių kalbomis), ir nors tautinių
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mažumų

integracija

Lietuvoje

didėja

(besimokančiųjų

nacionalinė

kilmė,

jos

nulemtas

besimokančiojo statusas, besimokančiojo pasirinkimas mokytis nacionaline kalba ir kt.), potencialiai
galimas šių asmenų neatstovavimas aukštajame moksle.
Socialinė ekonominė situacija, jos kaita Lietuvoje atskleidžia valstybės dėmesio reikalingumą
aukštojo mokslo prieinamumui užtikrinti, pvz., absolventams teikti įvairialypę paramą, skatinančią
vidurinio lavinimo sistemos absolventus rinktis aukštąjį mokslą, o studijuojantiesiems užtikrinančią
tiek kokybiškas studijas, tiek sėkmingą jų baigtį.
2009 m. pradėta Lietuvos aukštojo mokslo reforma svarbiu švietimo (taip pat ir aukštojo
mokslo) principu pripažino lygių galimybių principą, valstybės (įstatymų) garantuojamą švietimo
(taip pat ir aukštojo mokslo) prieinamumą. Ši reforma palietė aukštojo mokslo prieinamumui
svarbius dalykus: patekimą studijuoti į aukštąsias mokyklas, studentų gyvenimo ir studijų sąlygas.
Aukštojo mokslo prieinamumui svarbi priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema (Lietuvoje taikoma
vienkanalė priėmimo sistema, grindžiama vidurinio ugdymo sistemos rezultatais – geriausiųjų eilės
pagal šiuos rezultatus sudarymu), studijų finansavimo sistema (reformos metu įvestas aukštojo
mokslo (studijų) finansavimas remiantis studijų krepšelio principu, numatyta galimybė studijų
įmokai finansuoti gauti valstybės remiamą paskolą, nustatyta norminė studijų kaina atitinkamoms
studijų sritims, studijų programoms), studentų gyvenimo ir studijų sąlygų paramos sistema (reformos
metu nustatytos kelios valstybės biudžeto lėšų skyrimo paramai formos, neakivaizdines ir vakarines
studijų formas pakeitė ištęstinių studijų (angl. part-time) forma).
Kokybiniame tyrime – struktūriniame interviu – dalyvavusieji pripažino, kad aukštasis mokslas
negali egzistuoti izoliuotai nuo aplinkos, todėl svarbu įvertinti socialinę ekonominę aplinką ir jos
galimą poveikį aukštajam mokslui. Ši aplinka labai plati ir tyrime dalyvavę ekspertai pastebėjo, kad
Lietuvoje „neišvystyta socialinių veiksnių vertinimo moduliavimo sistema“. Aiškių socialinės
ekonominės aplinkos vertinimo kriterijų nebuvimas galėjo lemti tai, kad ekspertai nurodė labai
skirtingus aukštojo mokslo prieinamumui poveikį turinčius (taip pat ir jį galinčius riboti) veiksnius –
nuo šalies ekonominės būklės, bedarbystės iki studentų miestelių nebuvimo. Apklausoje dalyvavę
ekspertai atkreipė dėmesį į ekonominės aplinkos svarbą, toks tyrime dalyvavusių ekspertų dėmesys
paaiškinamas analizuojamam laikotarpiui būdingu ekonomikos nuosmukiu (kai kurių ekspertų
vadinamu ekonomine krize), kuris, jų teigimu, pirmiausia pasireiškė aukštojo mokslo finansavimo
sumažėjimu. Nepakankamas finansavimas turėjo poveikį aukštojo mokslo kokybei ir aukštojo
mokslo prieinamumui. Nepakankamas finansavimas turėjo įtakos ir aukštųjų mokyklų infrastruktūrai
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(tyrime dalyvavavę ekspertai pabrėžė skirtingas nevalstybinių ir valstybinių aukštųjų mokyklų
galimybes). Kitais svarbiais aukštojo mokslo prieinamumą ribojančiais veiksniais tyrime
dalyvavusieji pripažino ekonominės krizės pasekmes (tokias kaip didelis nedarbas, migracija,
finansavimo netvarumas, menkas verslo įmonių susidomėjimas aukštosioms mokykloms). Kaip
pozityvų aukštojo mokslo prieinamumo veiksnį tyrime dalyvavę ekspertai nurodė esant aukštojo
mokslo rinkų atvirumą, padidinusį tarptautinį judumą (taip pat ir aukštojo mokslo prieinamumą).
Tiriant nacionalinės aukštojo mokslo politikos, įgyvendintos 2009–2011 m., sudarytas
prielaidas ir sąlygas užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą, pirmiausia aptariamos nacionalinės
aukštojo mokslo politikos strateginės nuostatos, susijusios su politiniu dėmesiu aukštojo mokslo
prieinamumui užtikrinti ir didinti, tada vertinamas šių nuostatų įtvirtinimas įstatymais bei įstatymais
įtvirtinamas aukštojo mokslo (studijų) prieinamumo užtikrinimas ir didinimas, aptariamos
svarbiausios aukštojo mokslo (studijų) prieinamumui užtikrinti ir didinti taikomos priemonės.
Nacionalinės aukštojo mokslo politikos strateginės nuostatos, susijusios su politiniu dėmesiu
aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimu, didinimu
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose (LRS, 2003a) (analizuojamo
laikotarpio ilgalaikio stateginio planavimo dokumentas) nusakomi Lietuvos švietimo plėtotės tikslai
ir pristatomos priemonės jiems įgyvendinti, taip pat apibrėžiami pagrindiniai kiekybiniai ir
kokybiniai siekiniai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama vertinant 2003–2012 m. Lietuvos aukštojo
mokslo politiką. Šioje strategijoje įtvirtinti trys bendrieji švietimo plėtotės siekiai, kurių vienas –
,,išplėtojama tęstinė, mokymąsi visą gyvenimą laiduojanti ir prieinama, socialiai teisinga švietimo
sistema“ – leidžia aukštojo mokslo prieinamumą laikyti strateginiu nacionalinės studijų politikos
siekiniu. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose neminimas aukštąjį
išsilavinimą įgijusių asmenų skaičiaus didinimas ir nekeliami su tuo susiję studijuojančiųjų skaičiaus
didinimo, rezultatyvaus studijų baigimo klausimai. Tai gali būti susiję su situacija Lietuvoje, nes
pagal šiuos rodiklius Lietuva yra viena iš pirmaujančių Europos Sąjungos šalių, todėl rodiklių
teikiama informacija rodo esant situaciją, nulemtą tokio sistemos veikimo, kuris nereikalauja
politinio poveikio priemonių, korekcijų. Atkreipiamas dėmesys, kad Valstybinės švietimo strategijos
2003–2012 metų nuostatose vyrauja bendrojo aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimo (arba lygių
teisių į aukštąjį mokslą (studijas) nuostata (siekis, kad būtų sudarytos būtiniausios socialinės
mokymosi ir studijų sąlygos visiems jų stokojantiems asmenims), nereikšminamas aukštojo mokslo
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prieinamumo didinimas aukštajame moksle (studijose) neatstovaujamoms socialinėms visuomenės
grupėms (išskyrus dėmesį suaugusiųjų mokymuisi mokymosi visą gyvenimą kontekste). Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų
įgyvendinimo programoje (LRV, 2005a) nurodytos strategiją įgyvendinančios pertvarkos kryptys:
aukštojo mokslo prieinamumo didinimas tiesiogiai siejamas su paramos kryptimi, o netiesiogiai – su
infrastruktūros kryptimi (kuri neabejotinai yra susijusi ir su kitais strateginiais švietimo tikslais), nes
aukštojo mokslo prieinamumui didinti svarbu sudaryti atitinkamas mokymosi ir studijų sąlygas. Šios
dvi strategiją įgyvendinančios kryptys užtikrina tiek su studijų aplinka, tiek su studentų gyvenimo
sąlygomis studijų laikotarpiu susijusius aukštojo mokslo prieinamumo didinimo aspektus.
Užtikrinant aukštojo mokslo prieinamumą Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų
nuostatose (LRS, 2003a) svarbiausiu laikomas finansinės paramos aspektas, pasigendama detalesnio
dėmesio aukštojo mokslo prieinamumui įvairių tikslinių auditorijų poreikių aspektu, šiame
dokumente taip pat neišskiriamas studentų judumo (kartu ir socialinio studentų judumo matmens)
elementas.
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006–2010 metų plane (LRV, 2006a) (analizuojamo
laikotarpio vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentas) įtvirtintas siekis, kad ,,kuo daugiau
Lietuvos gyventojų įgytų geros kokybės aukštąjį išsilavinimą, taip būtų tenkinami besitobulinančių
asmenų ir visuomenės dabarties ir ateities poreikiai, užtikrinama visuomenės pažanga“, nurodoma
aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų skaičiaus didinimo nuostata. Plane numatomos nacionalinės
aukštojo mokslo prieinamumo didinimo priemonės, siejamos su finansinės paramos studentams
teikimu užtikrinant aukštojo mokslo prieinamumą (paramos orientavimas aukštųjų mokyklų
studentams iš nepasiturinčių šeimų, naujo paramos (paskolų) fondo steigimas, kad visi aukštųjų
mokyklų studentai galėtų gauti valstybės garantuojamą paskolą lengvatinėmis sąlygomis, valstybinių
aukštųjų mokyklų studentų maitinimo įstaigų dotavimas, bendrabučiuose gyvenančių studentų iš
nepasiturinčių šeimų gyvenamojo ploto naudojimo išlaidų apmokėjimas ar dalinis padengimas ir kt.).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje (2008–2012 m.) (LRS, 2008) vienas švietimo
sistemai keliamų uždavinių yra švietimo prieinamumo užtikrinimas, sudarant ,,realias galimybes
kiekvienam žmogui laisvai pasirinkti ir gauti jam priimtinas švietimo paslaugas savo
kompetencijoms, vertybinėms nuostatoms formuoti ir įgūdžiams lavinti“. Vienu iš 2012 m. siekiamų
rezultatų, susijusių su švietimo prieinamumo užtikrinimu, laikomas išaugęs mokinių, tėvų, mokytojų
ir visuomenės pasitikėjimas švietimo prieinamumu. Programoje užsibrėžiama skatinti nuolatinio
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(tęstinio) mokymosi kultūrą, ugdymo procese plačiai taikyti neformaliojo, informaliojo,
alternatyviojo ugdymo metodikas, remti ir skatinti inovatyvių bei pažangių praktinių modelių
diegimą ir prieinamumą visoms visuomenės grupėms. Siekiant aukštojo mokslo (studijų)
prieinamumo numatoma sukurti valstybės remiamų paskolų sistemą (tam numatyta Lietuvos
Valstybinio studijų fondo pertvarka, planuotas paskolų garantavimo sąlygų nustatymas ir palūkanų
kompensavimo tvarkos sukūrimas) ir užtikrinti deramas socialines stipendijas materialiai sunkiausiai
besiverčiantiems studentams. Apibendrinant aptariamąjį dokumentą pasakytina, kad jame vyrauja
bendroji aukštojo mokslo prieinamumo didinimo paradigma, į ją įvedamas visą gyvenimą trunkančio
mokymosi prieinamumo užtikrinimas, nuostatos, susijusios su inovatyvių pažangių mokymosi
metodų taikymu prieinamumui užtikrinti, leidžia įžvelgti bandymą politiniame dokumente nusakyti
prieinamumo prie kokybiško aukštojo mokslo užtikrinimo problematiką. Nors šioje programoje
nemažai dėmesio skiriama studijų aplinkos formavimui, tačiau pagrindinėmis aukštojo mokslo
(studijų) prieinamumo didinimo priemonėmis laikoma finansinė parama – valstybės remiamos
paskolos ir socialinės stipendijos. Tai rodo vyraujančią finansinės paramos kryptį užtikrinant,
didinant aukštojo aukštojo mokslo prieinamumą.
Nacionaliniais įstatymais įtvirtinamas aukštojo mokslo (studijų) prieinamumo užtikrinimas,
didinimas 2009–2011 m.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2011) nustato svarbiausius
nacionalinės švietimo sistemos principus; pirmasis – l yg i ų g a l i m yb i ų principas, nurodoma, kad
„švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmens teisių įgyvendinimą, kiekvienam
asmeniui ji laiduoja švietimo prieinamumą, bendrojo išsilavinimo bei pirmosios kvalifikacijos
įgijimą ir sudaro sąlygas tobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti naują“; tęstinumo principas: „švietimo
sistema yra lanksti, atvira, pagrįsta įvairių formų ir institucijų sąveika; ji sudaro sąlygas kiekvienam
asmeniui mokytis visą gyvenimą“. Šiame įstatyme įtvirtinamas ir aukštojo mokslo prieinamumo
principas (13 straipsnio 2 punktas): „Aukštojo mokslo studijos yra visuotinės. Jos teikiamos
asmeniui, įgijusiam ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, įstojusiam į aukštąją mokyklą ir
gebančiam savarankiškai studijuoti.“ Taip pabrėžiamas aukštojo mokslo prieinamumo siekinys,
leidžiantis aukštojo mokslo siekti visiems, vykdantiems atitinkamus reikalavimus, nesudarant jokių
kitų ribojimų, išskyrus tuos, kurie numatyti priėmimo į aukštąsias mokyklas dokumentuose. Lietuvos
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Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme taip pat yra skyrius, kuriame aptariamas švietimo
prieinamumas ir kokybė (3 skyrius) ir kurio 24 straipsnyje nurodoma, kad „kiekvienam Lietuvos
Respublikos piliečiui, užsieniečiui, turinčiam teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje,
valstybė garantuoja <...> aukštojo mokslo studijų arba profesinio mokymo, suteikiančio pirmąją
kvalifikaciją, programų prieinamumą“. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo 32
straipsnyje „Švietimo prieinamumas dirbantiems asmenims“ įtvirtinama tokia nuostata: „1.
Darbdavys sudaro sąlygas dirbančiam asmeniui mokytis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Švietimo teikėjai sudaro sąlygas dirbančiam asmeniui mokytis įvairiomis mokymosi formomis.“
Ši nuostata nurodo, kad valstybė teikia prioritetą siekiančiajam švietimo paslaugų, taip pat
nurodomas įpareigojimas aukštosioms mokykloms sudaryti sąlygas įgyti norimą išsilavinimą
dirbantiems asmenims ir siūlyti įvairias studijų formas. Tai leidžia teigti, kad Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu yra įteisintas aukštojo mokslo (studijų) prieinamumas, lygios
galimybės visiems siekti aukštojo išsilavinimo. Tačiau būtina pastebėti ir tai, kad nors Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme daug dėmesio skiriama psichologinei pagalbai,
švietimo prieinamumo didinimui, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ar asmenims, turintiems
specialiųjų poreikių, įstatyme akcentuojamas mokinys, o ne aukštojo mokslo siekiantis asmuo.
Vadinasi, šiame įstatyme skiriamas dėmesys aukštojo mokslo prieinamumui užtikrinti ir didinti
patekimo į aukštojo mokslo sistemą etape – įstatymo nuostatomis užtikrinamos ne tik socialinės
garantijos, bet ir įtvirtinamas vidurinio mokslo grandies absolvento patekimo į aukštojo mokslo
sistemą pamatinis principas – patekimo į aukštojo mokslo sistemą grindimas mokymosi rezultatais.
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (2009) laikytinas svarbiausiu nacionalinės
aukštojo mokslo reformos dokumentu, įtvirtinančiu reformos siekius ir tikslus. Preambulėje viena iš
mokslo ir studijų misijos dedamųjų laikomas siekis laiduoti ,,visų šalies piliečių lygias teises įgyti
aukštąjį išsilavinimą“. Įstatymo normų analizė atskleidžia, kad daugiausia dėmesio skiriama
finansiniams (t. y. ekonominiams) lygių teisių įgyti aukštąjį išsilavinimą aspektams aptarti.
Lakoniška aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimo formuluotė, įtvirtinta įstatyme, atskleidžia
socialinio teisingumo principo įgyvendinimo siekį švietimo (taip pat ir aukštojo mokslo) politikoje.
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnyje „Priėmimas į aukštąją mokyklą“
reglamentuojami šie esminiai aukštojo mokslo prieinamumą užtikrinantys aspektai: „1. Į aukštosios
mokyklos pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkurso būdu priimami ne žemesnį

Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
VU TVM Inovacijų ir verslumo centras, Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

226

kaip vidurinį išsilavinimą turintys asmenys, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, stojamuosius
egzaminus ar kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal
studijų kryptis sąrašą ir konkursinio balo sudarymo principus, mažiausią stojamąjį balą ir kitus
kriterijus, įvertinus studentų atstovybei, nustato aukštosios mokyklos ir skelbia ne vėliau kaip prieš 2
metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios. 2. Bendrą studijų vietų skaičių nustato aukštoji mokykla,
atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų kokybę. 3. Asmenys, turintys aukštojo mokslo
kvalifikaciją, į antrosios pakopos studijų programas priimami aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Asmenys, turintys profesinio bakalauro laipsnį, į antrosios pakopos studijų programas turi teisę stoti,
jeigu atitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus minimalius reikalavimus. 4. Asmenys,
stojantys studijuoti pagal neformaliojo švietimo programas ar atskirus studijų dalykus (jų grupes),
priimami aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.“ Šiame straipsnyje nurodomi tikslūs priėmimo į
aukštąją mokyklą principai, praplečia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme
(2011) įtvirtintus bendruosius priėmimo į aukštąjį mokslą reikalavimus. Kaip jau buvo minėta
anksčiau, dokumente įtvirtinama aukštojo mokslo prieinamumo nuostata atsižvelgiant į ankstesnio
mokymosi rezultatus, nors išryškėja ir kitas aspektas: aukštojo mokslo prieinamumas susiejamas su
atsakomybės už aukštojo mokslo prieinamumą perkėlimu aukštosioms mokykloms (priimamųjų
skaičius, patekimą į aukštąją mokyklą nulemiančių konkursinių eilių sudarymo principai, lanksčių
studijų formų diegimas ir pan.).
Aukštojo mokslo prieinamumui svarbios ir kitų teisės aktų nuostatos, pvz.: Lietuvos
Respublikos

neįgaliųjų socialinės

integracijos

įstatymo

(2005) 11

straipsnis

„Aplinkos

prieinamums“, 12 – „Ugdymas“, 14 – „Neįgaliųjų materialinės padėties garantijos“; Lietuvos
Respublikos lygių galimybių įstatymo (2003) 2 straipsnio 6 punkte kalbama apie švietimo įstaigų,
kitų švietimo teikėjų, mokslo ir studijų sistemai priklausančių įstaigų pareigas įgyvendinant lygias
galimybes, užtikrinant „vienodas sąlygas asmenims nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės
priklausomybės, religijos“ šiais atvejais: 1) priimama į švietimo įstaigas, kitus švietimo teikėjus bei
mokslo ir studijų sistemai priklausančias įstaigas, mokoma ir ugdoma pagal formaliojo ir
neformaliojo švietimo programas, kurias jie vykdo; 2) skiriamos stipendijos ar teikiamos paskolos; 3)
sudaromos, tvirtinamos švietimo programos; 4) vertinami mokymosi pasiekimai.
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Apžvelgus svarbiausius Lietuvos Respublikos įstatymus, susijusius su aukštojo mokslo
prieinamumu, daroma išvada, kad įstatymuose reglamentuojamas studijų prieinamumas, ryškinami
šie esminiai studijų prieinamumo aspektai: lygios galimybės, nediskriminavimas, sąlygų
neįgaliesiems sudarymas.
Atliktas kokybinis tyrimas – struktūrinis interviu – taip pat parodė tyrime dalyvavusių ekspertų
pastebėtą politinį dėmesį aukštojo mokslo prieinamumui užtikrinti, didinti, ekspertai akcentavo
2009–2011 m. nacionalinės aukštojo mokslo politikos sudarytų aukštojo mokslo prieinamumo
teisinių prielaidų ir sąlygų tinkamumą ir pakankamumą. Tyrime dalyvavusieji labai gerai įvertino
teisinėmis priemonėmis užtikrinamą aukštojo mokslo prieinamumą nacionalinėje aukštojo mokslo
sistemoje, sutikdami su teiginiu apie lygių galimybių studijuoti Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje
teisinį užtikrinimą. Tyrime dalyvavusieji taip pat pripažino, kad 2009–2011 m. teisinė bazė sudaro
pakankamas sąlygas užtikrinti lygias teises ir vienodas galimybes studijuoti Lietuvos aukštojo
mokslo sistemoje, t. y., anot ekspertų, teisinės bazės nepakankamumas aukštojo mokslo prieinamumo
užtikrinimo kontekste nėra laikytinas svarbia problema. Tačiau vertinant teisinės bazės,
užtikrinančios aukštojo mokslo prieinamumą, tikslingumą ir išsamumą, atkreiptinas dėmesys, kad
tyrime dalyvavusieji pasigedo tiek aukštojo mokslo politikos, nukreiptos aukštojo mokslo
prieinamumui užtikrinti ir didinti, tiek tokios politikos įgyvendinimo priemonių, informacinio
pagrįstumo. Tokia prielaida daroma remiantis tyrime dalyvavusių ekspertų atsakymais dėl
nepakankamo informavimo apie taikomas politikos priemones, kad būtų užtikrintas aukštajame
moksle neatstovaujamų socialinių visuomenės grupių dalyvavimas (58 pav.). Tai atkreipia dėmesį į
galimą 2009–2011 m. formuotos politikos aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimo, didinimo
srityje fragmentiškumą, tikėtiną aukštojo mokslo prieinamumą užtikrinančių, didinančių priemonių,
nukreiptų gerinti socialiai jautrių asmenų galimybes studijuoti aukštojo mokslo sistemoje,
nepakankamumą. Taip pat šie tyrimo rezultatai rodo nepakankamą informacijos apie atitinkamas
politines nuostatas ir priemones, užtikrinančias aukštojo mokslo prieinamumą, sklaidą.
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58 pav. Aukštojo mokslo studijų politikos 2009–2011 m. sudarytų prielaidų ir sąlygų aukštojo
mokslo prieinamumui užtikrinti vertinimas (skirstinys)

Aukštojo mokslo (studijų) prieinamumui užtikrinti, didinti nacionalinėje aukštojo mokslo
sistemoje taikomos priemonės
Aukštojo mokslo (tiksliau – studijų) prieinamumui užtikrinti, didinti taikomas priemones
galima skirtyti į grupes pagal jų taikymo specifiką:
1) priemonės, taikomos patekimo studijuoti į aukštojo mokslo sistemą etape,
2) priemonės, taikomos studijų aukštojo mokslo sistemoje etape.
Svarbiausiomis priemonėmis, taikomomis patekimo studijuoti į aukštojo mokslo sistemą
etape, laikytinos informavimas ir konsultavimas apie studijų aukštosiose mokyklose galimybes bei
priėmimo į aukštojo mokslo sistemą taisykles. Nuo 2009 m. politiniame diskurse svarbiu laikomas
suinteresuotų grupių, susijusių su studijomis, tikslinis informavimas, siekiant užtikrinti siekiančiųjų
aukštojo mokslo informuotumą apie studijas, jų pobūdį, prieigą, rinkos poreikį ir pan.: „<...>
tikslinėmis informacinėmis kampanijomis <...> plėsime besimokančiųjų su galimomis studijomis,
savo kvalifikaciją keliančių ar naujas kompetencijas įgyjančių žmonių ratą; <...> moksleivių
informavimo, konsultavimo <...> sistemą“ (LRV, 2009a). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–
2012 metų programos įgyvendinimo priemonėse (LRV, 2009a) nurodoma kuriant ir įgyvendinant
„moksleivių informavimo, konsultavimo, galimybių susipažinti ir profesinio orientavimo sistemą
<...> parengti patikslintos Profesinio orientavimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano
projektą“. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ (LRS, 2012) atkreipiamas dėmesys į
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aukštųjų mokyklų reitingavimo svarbą, nes pastarasis parodo ne tik studijų kokybę konkrečioje
studijų programoje ar aukštojoje mokykloje, bet ir studentams sudaromas studijų sąlygas ir kt. Ši
informacija yra viena iš svarbių veiksnių, lemiančių apsisprendimą studijuoti aukštojo mokslo
sistemoje.
Profesinio informavimo ir konsultavimo sistema Lietuvoje yra kuriama 2003 m. patvirtintos
Lietuvos profesinio orientavimo strategijos pagrindu (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymai Dėl Profesinio orientavimo strategijos ir jos įgyvendinimo plano patvirtinimo (LR
ŠMM, SADM, 2003), Dėl Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos
patvirtinimo (LR ŠMM, 2007b). Nuo 2012 m. pagrindinė atsakomybė už mokinių ugdymą ir
pa(si)rengimą karjerai pagal Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašą (LR ŠMM, SADM,
2012) tenka mokyklai, kuri turi sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti karjeros kompetencijų
(žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, sprendimų
priėmimą dėl karjeros, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir jų realizavimą).
Tačiau būtina pastebėti, kad politiniu lygmeniu šios sistemos trūkumai yra identifikuojami. 2012 m.
parengtoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ataskaitoje Valstybinės švietimo
strategijos įgyvendinimas 2003–2012 metais (VŠSĮ, 2012) konstatuojama, kad nors pagal studijų
aprėptis Lietuvos aukštojo mokslo sistema atrodo prieinama visiems, socialinis studentų mobilumas
yra vienas mažiausių Europoje. Šioje ataskaitoje argumentuotai teigiama, kad Lietuvoje „<...>
studijų prieinamumas žemo išsilavinimo tėvų vaikams kol kas nėra pakankamas arba kad jiems
trūksta motyvacijos studijuoti. <...> Lietuva laikytina itin žemo socialinio mobilumo šalimi <...>“
(VŠSĮ, 2012). Lietuvoje yra sukurta informavimo apie studijų Lietuvos aukštosiose mokyklose
galimybes ir karjeros planavimo sistema: informacija pateikiama Atviroje informavimo,
konsultavimo ir orientavimo informacinėje sistemoje (AIKOS), profesiniam orientavimui ir
konsultavimui taikytina ir Švietimo valdymo informacinės sistemos informacija. Profesinio
informavimo, konsultavimo bei ugdymo paslaugas, siekiantiesiems aukštojo mokslo, šiuo metu
teikia: profesinio informavimo taškai, darbo biržų jaunimo darbo centrai, pedagoginės psichologinės
tarnybos, aukštosios mokyklos (organizuodamos atvirų durų dienas, studijų muges, išvykas į
bendrojo lavinimo mokyklas bei gimnazijas, karjeros planavimo ir valdymo kompetencijų ugdymo
funkcijoms įgyvendinti aukštosiose mokyklose įkuriama specialių padalinių – karjeros centrų). Taip
dar kartą išryškėja politiniu lygmeniu rodomas dėmesys mokiniui (profesinis orientavimas, pan.),
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tačiau karjeros konsultavimo veiklos, skirtos dalyvaujantiems aukštojo mokslo sistemoje,
perkeliamos aukštosioms mokykloms.
Kokybiniame tyrime – struktūriniame interviu – dalyvavę ekspertai pastebėjo, kad aukštojo
mokslo socialinei ekonominei aplinkai gerinti skirtų politinių priemonių nebuvo daug, dauguma jų –
susijusios su Europos Sąjungos lėšų naudojimu. Nors tyrime dalyvavę ekspertai pastebėjo, kad šios
lėšos buvo reikšmingos aukštojo mokslo infrastruktūrai gerinti analizuojamu laikotarpiu, tačiau
atkreipė dėmesį, kad per daug dėmesio pastatų statybai, o ne aplinkos veiksniams, tiesiogiai
susijusiems su mokslu ir studijomis, gerinti. Kokybiniame tyrime dalyvavę ekspertai aukštojo
mokslo prieinamumo užtikrinimo, didinimo siekio kontekste teigiamai įvertino 2009–2011 m.
vykdytos informacines konsultacines aukštojo mokslo politikos priemones, sutinkdami su teiginiu,
kad padaugėjo valstybės teikiamos informacijos apie Lietuvos aukštąjį mokslą, nors kitos priemonės,
taikytos aukštojo mokslo prieinamumui didinti (pvz., studijų aplinkai gerinti skiriama studijų
norminės kainos dalis, studijuojančiųjų aprūpinimas), buvo vertinamos ne itin palankiai (59 pav.).

59 pav. 2009–2011 m. aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų ir sąlygų
per studijų aplinkos ir studentų materialinės gerovės plėtotę užtikrinti
aukštojo mokslo prieinamumą vertinimas (atsakymų vidurkiai)
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Bendrąjį stojančiųjų priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Jos tikslas – pasiekti didžiausią objektyvumą į studijų
programas atrenkant geriausiai joms pasirengusius stojančiuosius, panaikinti vienintelio galimo
pasirinkimo keliamą riziką, supaprastinti priėmimo tvarką, suteikti galimybę tuo pačiu metu
pretenduoti į kelias aukštąsias mokyklas, t. y. priėmimas vyksta vienu metu į universitetus ir
kolegijas. Nuo 2010 m. bendrasis priėmimas buvo perkeltas į elektroninę erdvę – stojančiųjų
prašymai studijuoti pateikiami tik internetu. 2010–2011 m. baigusiųjų mokyklą atestatų duomenys
bendrajam priėmimui pateikiami iš valstybinių duomenų bazių. Visa tai palengvina ir atpigina
bendrojo priėmimo procesą stojančiajam. Nacionalinė centralizuota vienkanalė bendrojo priėmimo
sistema vertintina kaip sudaranti galimybes plėtoti bendrąjį aukštojo mokslo prieinamumą. Tačiau,
kita vertus, tokiu atveju aukštosios mokyklos turi mažai galimybių didinti studijuojančiųjų įvairovę
socialinių grupių atstovavimo požiūriu.
Priemonės, taikomos aukštojo mokslo prieinamumui užtikrinti, didinti studijų aukštojo
mokslo sistemoje etape, siejamos su:
 studijų kaštų padengimo priemonėmis,
 studijų prieinamumą užtikrinančios ir didinančios studijų aplinkos kūrimą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje (2008–2012 m.) (LRS, 2008) numatyta
užtikrinti studijų prieinamumą: sukurti valstybės remiamų paskolų sistemą, užtikrinti deramas
stipendijas gabiausiems ir socialines stipendijas materialinių sunkumų turintiems studentams.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 m. programos įgyvendinimo priemonės (LRV, 2009a)
nurodo, kad šis uždavinys yra įgyvendintas 2009 m.: 2009 m. sukurta ir įgyvendinta studijų
finansavimo sistema, kuri didina studijų prieinamumą ir suteikia galimybę pasinaudoti aukštojo
mokslo teikiamomis paslaugomis, taip pat sudaro sąlygas už(si)tikrinant pakankamą pragyvenimą bei
atitinkamą gyvenimo kokybę. 2009 m. aukštojo mokslo reformos rezultatas kuriant finansinės
paramos studijuojantiesiems sistemą šiandien yra tas, kad iš valstybės biudžeto lėšų studijoms
atitinkamos lėšos skiriamos:
 studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti (studijų kaštų
padengimas);
 geriausius studijų rezultatus pasiekusių valstybės nefinansuojamose studijų vietose studentų
sumokėtai studijų įmokai kompensuoti;
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 tiksliniam studijų finansavimui, valstybės paskoloms arba valstybės remiamoms paskoloms;
 socialinėms stipendijoms ir kitai paramai (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas,
2009).
2009 m. pradėtos studijų reformos įgyvendinta studijų kaštų padengimo kaita siejama su
studijų krepšelio, studijų finansavimo modelio, įvedimu – metinės valstybės išlaidų sumos
(subsidijos) skyrimu studento ugdymui aukštosiose mokyklose. Įvedant studijų krepšelį buvo
nurodomas toks jo privalumas – studentų individualaus pasirinkimo finansavimas. Tačiau būtina
pastebėti, kad šis privalumas neturėtų būti absoliutinamas: individualus studijų pasirinkimas yra
ribojamas tiek riboto studijų vietų skaičiaus, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
nutarimuose nurodomo visuomenės ir valstybės intereso (poreikio turėti aukštąjį išsilavinimą įgijusių
įvairių sričių specialistų; LR KT, 2002a), lydimo valstybės pareigos ne tik nustatyti įvairių sričių
(krypčių) specialistų poreikį, bet ir skirti tokiems specialistams parengti būtinas lėšas (LR KT,
2008c). Šie aspektai lemia tai, kad yra galima situacija, jog dalis asmenų, atitinkančių aukštojo
mokslo sistemos reikalavimus ir gerai besimokančių gali patekti į diskriminacines sąlygas dėl minėtų
priežasčių negaudami studijų krepšelio. Tai reiškia, kad lėšų trūkumas gali turėti poveikį
pasirinkimui studijuoti bei kokybiškų studijų siekiui studijų laikotarpiu (vėliau tai gali nulemti ir
nepasitenkinimą studijomis ar pan.). Būtina pastebėti ir tai, kad nėra valstybės institucijų nustatyto
atitinkamų studijų sričių (krypčių) specialistų poreikio jokiame teisinę galią turinčiame dokumente.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertai, dar 2007 m. vertinę Lenkijos ir
Estijos aukštojo mokslo sistemas, pastebėjo, kad dalies studentų studijos visiškai subsidijuojamos, o
kiti moka visą studijų kainą, t. y. situacija, kad valstybinėse aukštosiose mokyklose yra dvi
skirtingais finansiniais pagrindais studijuojančiųjų grupės, įvertinta kaip socialinio teisingumo
principo aukštajame moksle pažeidimas (Huisman ir kt., 2007; Fulton ir kt., 2007). Tai leidžia teigti
esant socialinio teisingumo principo Lietuvos aukštajame moksle pažeidimą, siejamą su šios naujos
studijų kaštų padengimo sistemos įvedimu (valstybė finansuoja tik numatytą atitinkamų studijų sričių
studijuojančiųjų studijų norminę kainą, o tai reiškia, kad turint vienodus mokymosi baigimo
rezultatus vidurinio ugdymo sistemoje ne visiems suteikiamas studijų finansavimas valstybės
lėšomis). Būtina pastebėti ir tai, kad nuo studijų krepšelio įvedimo, krepšelio sandara, jo dydis
nekito, nors keitėsi ir šalies ekonominė situacija, kito aukštajam mokslui skiriamas finansavimo
dydis, kito aukštųjų mokyklų siūlomos paslaugos studijuojantiesiems, kt. Šis aspektas nurodo, kad
2009 m. studijų reforma įtvirtinto nepakankamą studijų krepšelio sistemos funkcionalumą.
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Tačiau atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 Dėl Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo (LRV, 2010d), už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama ne daugiau
kaip 10 proc. nuo valstybės finansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose ir (ar)
gavusių studijų stipendijas tais metais pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pusę
studijų programos) ar likusius studijų metus studijas baigusių asmenų skaičiaus, pirmosios pakopos ar
vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Ši priemonė vertintina kaip
didinanti aukštojo mokslo prieinamumą. Socialinių grupių įvairovės atstovavimo aukštajame moksle
galimybių didinimo aspektu pozityvu yra tai, kad už studijas sumokėtos kainos kompensavimo
tvarka numato vienodas už studijas sumokėtų lėšų susigrąžinimo galimybes tiek nuolatinių, tiek ir
ištęstinių studijų studentams.
Vienas iš esminių naujosios studijų finansavimo sistemos elementų yra norminė studijų kaina –
maksimali lėšų suma, kurią valstybė per metus skiria vieno studento studijoms (maksimalus studijų
krepšelis). Į norminę studijų kainą įskaičiuojamos išlaidos su studijomis susijusių darbuotojų darbo
užmokesčiui, studentams skatinti, prekėms ir paslaugoms, susijusioms su studijų procesu, apmokėti.
Studijų reformos įtvirtinta valstybės vienkryptiškai nustatyta studijų norminė kaina siejama su
aukštojo mokslo prieinamumo mažėjimo galimybėmis: dėl norminės kainos neatitikties realiems
studijų įgyvendinimo kaštams, o dėl socialinės ekonominės situacijos nenorėdamos įtvirtinti didesnės
studijų kainos, aukštosios mokyklos negauna finansavimo, kuris leistų tinkamai įgyvendinti studijų
procesą, antra vertus, studijuojantysis, negavęs valstybės finansavimo, turi mokėti didesnę studijų
įmoką, negu už kitų valstybės finansuojamose vietose studijuojančiųjų studijas moka valstybė.
Būtina pastebėti, kad studijų kainą nepriklausomai nuo norminės studijų kainos nustato aukštoji
mokykla, tačiau aukštosios mokyklos nustatytai studijų kainai viršijus norminę, iš valstybės lėšų yra
apmokama tik norminė kaina, skirtumas tarp norminės kainos ir aukštosios mokyklos nustatytosios
kainos apmokamas ne iš valstybės lėšų. Atskirai nustatomos koleginių ir universitetinių studijų
norminės kainos, atitinkamų studijų sričių norminės kainos, t. y. valstybė nustato studijų finansavimo
valstybės lėšomis proporcijas. Studijų norminės kainos patvirtinimas dėl norminės kainos dydžio
leidžia įžvelgti galimą prieinamumo prie studijų apribojimą vienose studijų srityse (dėl didelės
norminės studijų kainos) ir neadekvatų kitų studijų sričių (pvz., socialinių) patrauklumą
mokantiesiems visą studijų kainą (dėl santykinai nedidelės studijų norminės kainos). Kaip pastebi ir
politikai, ir mokslininkai, norminė kaina suformavo tam tikrą fenomeną: studijos, kurių norminė
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kaina didžiausia, baigusiesiems studijas negarantuoja pasirinktos profesijos didelių pajamų, galinčių
padengti studijų įmoką, o studijos, kurių norminė metų kaina lygi maždaug 3 vidutiniams
atlyginimams, garantuoja gana dideles pajamas iš karto baigus studijas. Būtina pastebėti, kad,
EUROSTUDENT tyrimo duomenimis, Lietuvoje 2008–2011 m. buvo pačios didžiausios Europoje
studijų kainos (išlaidos) pagal jų procentinę dalį (41 proc.) iš sudijuojančiųjų išlaidų visumos (tarp
duomenis pateikusios 21 valstybės) (Orr ir kt., 2011); 2005–2008 m. Lietuvos studentams teko 5
vieta pagal šių išlaidų procentinę dalį (18 proc.) iš sudijuojančiųjų išlaidų visumos (tarp duomenis
pateikusios 21 valstybės) (Orr et al., 2008).
Atkreipiamas dėmesys, kad biudžeto lėšos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų
vietose apmokėti yra skiriamos ne tiesiogiai studijuojantiems asmenims, o aukštosioms mokykloms,
prieš tai paskirsčius aukštosioms mokykloms valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų programas, neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kiekvienai
studijų sričiai nustatyto valstybės finansavimo, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijai patvirtinus galutinį valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų
skaičių, kai yra žinomi stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatai ir pasirašytos studijų sutartys.
Atkreipiamas dėmesys į tai, kad naujosios studijų finansavimo sistemos (studijų krepšelio)
priklausomybė nuo valstybės finansinių galimybių ir studentų skaičiaus aukštosiose mokyklose
išliko. Tačiau naujos finansavimo sistemos ypatumas yra tas, kad šis modelis leidžia valstybės
lėšomis studijuoti tiek valstybinėse, tiek nevalstybinėse aukštosiose mokyklose (Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. kovo 20 d. nutarime (LR KT, 2008c) yra konstatavęs,
kad tam tikrų sričių (krypčių) specialistai valstybės užsakymu iš valstybės biudžeto lėšų gali būti
rengiami ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose; be to, valstybės biudžeto lėšomis galima remti
piliečius, studijuojančius kitų valstybių aukštosiose mokyklose). Ši nuostata įgyvendinama tikslinio
studijų finansavimo būdu. Studijų finansavimas tiek valstybinėse, tiek nevalstybinėse aukštosiose
mokyklose yra pozityvus sprendimas, užtikrinantis lygias stojančiųjų ir studijuojančiųjų teises į
valstybės finansuojamas studijas priklausomai nuo mokymosi pasiekimų ir studijų rezultatų.
Valstybės finansavimas studijoms, skiriamas pagal geriausiai vidurinio ugdymo programą
baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašus (grindžiamu siekiančiųjų studijuoti valstybės lėšomis
rangavimu pagal mokymosi pasiekimus). Pirmenybė į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas tenka stojantiesiems pagal jų mokymosi rezultatų
rodomus gebėjimus, kurie nustatomi atsižvelgiant į brandos egzaminų, mokymosi, kitus rezultatus
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bei specialiuosius gebėjimus (pagrindinio dalyko brandos arba stojamojo egzamino, testo
įvertinimas, antrojo ir trečiojo brandos dalykų egzamino įvertinimas bei ketvirtojo dalyko metinis
pažymys; papildomi kriterijai – sporto pasiekimai, olimpiadų laimėjimai, profesinė patirtis; nuo 2010
m. atsirado naujas kriterijus – motyvacija stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės
programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija). Socialinių grupių įvairovės poreikių
atliepimo požiūriu paminėtinos Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo
2013 metais tvarkos apraše numatytos papildomos išskirtinės galimybės kurtiesiems ir
neprigirdintiesiems, turintiems vidutinį, žymų arba labai žymų klausos sutrikimo laipsnį. Geriausiai
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilė sudaroma Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos nustatyta tvarka. Tačiau būtina pastebėti, kad priėmimo į aukštosios mokyklos pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų programas sąlygas, daugumą kriterijų ir jų svertinę vertę stojančiųjų
eilei sudaryti nustato pačios aukštosios mokyklos, kurios gali bendradarbiaudamos tarpusavyje
nustatyti bendrą priėmimo į studijas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas tvarką.
Priėmimo ir finansavimo sistema, pirmenybę teikianti išskirtinai tik geriausiems, nėra palanki
socialinių grupių įvairovės aukštajame moksle prieinamumo didinimo požiūriu. Nes studijų krepšelio
orientavimas tik į mokantis vidurinio lavinimo sistemoje įgytus pasiekimus, kurie priklauso ne tik
nuo moksleivio pastangų, gebėjimų, bet ir nuo moksleivio socialinės ekonominės padėties bei
geografiškai prieinamų bendrojo lavinimo paslaugų kokybės ir prieinamumo, laikytinas socialinės
atskirties didinimo veiksniu (Babravičius, Dzemyda, 2012).
Kitas svarbus aspektas, kuris turi būti vertinamas analizuojant naujojo studijų finansavimo
modelio poveikį aukštojo mokslo prieinamumui užtikrinti, didinti, yra paskolų studijuojantiesiems
sistemos pokyčiai. 2009 m. įvesta aukštojo mokslo reformos naujovė – valstybės remiamų paskolų
sistema. Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, su mažesnėmis nei rinkos kaina
palūkanomis paskolos, už kurias garantuoja valstybė. Valstybės remiamos paskolos yra skiriamos
studijų kainai apmokėti (mokantiems už studijas), pragyvenimo išlaidoms studijų laikotarpiu
padengti, dalinėms studijoms užsienyje. Valstybės remiamoms paskoloms teikti pasitelkta bankinė
sistema.
Valstybės paskolų arba valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir
grąžinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Valstybės paskolų ir valstybės remiamų
paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, žr. LRV, 2009c).
Valstybės remiamų paskolų limitas nustatomas patvirtinus Lietuvos Respublikos atitinkamų metų
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valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklius. Valstybės paskolas ir valstybės
remiamas paskolas administruoja Valstybinis studijų fondas. Aukštojo mokslo prieinamumui
užtikrinti, didinti svarbu, kad socialiai remtini asmenys, valstybės globotiniai, našlaičiai ir neįgalieji
turi pirmenybę gauti valstybės remiamas paskolas. Pirmenybę gauti valstybės remiamą paskolą turi
studentai, priklausantys socialiai remtinų gyventojų grupei (turintys teisę gauti socialinę pašalpą
pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims įstatymą (2003), valstybės globotiniai, našlaičiai ir pripažinti nedarbingais ar
iš dalies darbingais, kuriems yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis. Tais atvejais, kai
lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti viršija valstybės remiamoms paskoloms teikti
numatytą lėšų sumą, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą
b e k o n k u r s o įtraukiami studentai, prašantys paskolos studijų kainai sumokėti, kuriems iki
pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas
vienintelis iš tėvų) yra mirę; kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies
darbingais arba jiems yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis. Paėmusieji paskolas
gyvenimo išlaidoms gali dalyvauti konkurse apmokėti palūkanas studijų metu. Socialiai remtiniems
asmenims yra suteikiama pirmenybė sudarant galimybę iš valstybės lėšų apmokėti palūkanas,
skaičiuojamas studijų metu (pvz., 2009 m. palūkanų nereikėjo mokėti socialiai remtiniems,
turintiems sveikatos problemų ir našlaičiams – jie sudarė 0,4 proc. visų studentų, gavusių valstybės
remiamas paskolas). Pirmenybė teikiama studentui, kuris yra iš daugiavaikės šeimos arba vienas
gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą; arba
kuriam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurio tėvai
(turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę; arba kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas
nedarbingu ar iš dalies darbingu arba jam yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis. Tokia
paskolų sistema sukuria ne tik galimybes atitinkamų socialinių grupių asmenims įsitraukti į studijas
aukštosiose mokyklose, bet ir sukuria diskriminacines sąlygas tiems, kurie, nors ir nepriklauso
socialiai remtiniems, tačiau dėl atitinkamos ekonominės situacijos, neturi galimybių mokėti už
studijas ir patenka į prastesnes, nelygias sąlygas konkuruoti dėl valstybės paramos studijų įmokai
padengti.
Valstybinio studijų fondo duomenimis, aukštųjų mokyklų studentams suteiktų paskolų suma
2011 m. išaugo iki 44 mln. litų. Nuo 2010 m. pasikeitė paskolų teikimo sistema – vietoj valstybės
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paskolų pradėta teikti valstybės remiamas paskolas. Valstybinio studijų fondo duomenimis, 1998–
2011 m. iš viso buvo sudaryta 94 280 sutarčių už 297,2 mln. Lt. Nuo 1998 iki 2009 m. suteiktų
paskolų kiekis augo, 2010 m. stipriai nukrito, tačiau 2011 m. vėl pakilo. 2010–2011 m., palyginti su
2003 m., padidėjo paskolų, imamų studijų įmokoms apmokėti, sutarčių skaičius, o sumažėjo imamų
paskolų gyvenimo išlaidoms padengti (VŠSĮ, 2012). Reikia pastebėti, kad nuo 2009 m. rudens
valstybės lėšomis teikiamos tik paskolos studijų įmokai sumokėti, o valstybės remiamos paskolos
(paskolos studijų įmokai sumokėti, paskolos gyvenimo išlaidoms, paskolos dalinėms studijoms pagal
tarptautines (tarpžinybines) sutartis) teikiamos iš kredito įstaigų lėšų su valstybės garantija. Kaip
matyti iš pateikto paveikslo, paskolų, išduodamų studijuojantiesiems procentas neženkliai pakilo (60
pav.), tačiau matyti ir tendencija dažniausiai imti paskolą studijų įmokai padengti, bet ne gyvenimo
išlaidoms ar judumui.

60 pav. Valstybinio studijų fondo paskolos, suteiktos studentams iš valstybės lėšų 2000–2010 m.
(šaltinis – Lietuvos švietimas skaičiais 2010)
Šios tendencijos gali būti susijusios su keletu aspektų: pirma, tai rodo, kad įvedus studijų
krepšelį ir panaikinus valstybės iš dalies finansuojamas vietas, atsirado aiškus išsiskyrimas tarp
mokančiųjų už studijas ir studijuojančiųjų nemokamai, tai išryškino būtent 2010 m. išaugusią
paskolų studijų įmokai sumokėti tendenciją; antra, ši tendencija gali būti susijusi su tuo, kad didėja
dalis studentų, norinčių studijuoti patraukliose, tačiau ribotą valstybės finansuojamų studentų
krepšelių skaičių gaunančiose studijų kryptyse (pvz., teisė, ekonomika); trečia, paskolų
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pasiskirstymas ir paskolų studijų įmokai dominavimas kitų paskolų atžvilgiu gali rodyti neadekvačiai
pagal esančią ekonominę situaciją didelę studijų įmokos kainą, kuriai sumokėti būtina paskola
(mažas pajamas turinčioms šeimoms nepavyksta sutaupyti, o imti paskolą studijų įmokai padengti iš
bankų nepatrauklu dėl vyraujančių įsitikinimų dėl didelių palūkanų ir pan.). Studijų prieinamumą iš
dalies didina valstybės kompensuojama sumokėtos studijų įmokos dalis deklaruojant metines
pajamas. Tai sukuria galimybes iš dalies padengti išlaidas studijų įmokai ar skirti gautą kompensaciją
kitoms išlaidoms padengti.
Įsigaliojus 2009 m. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui, lėšos, skirtos skatinti
studentams, priimtiems į valstybines aukštąsias mokyklas, yra įskaičiuojamos į studijų krepšelius.
Valstybinis studijų fondas (2010 m. veiklos ataskaita, 2011) 2010 m. paskyrė beveik 14 tūkst.
socialinių stipendijų. 2011 m. išaugo teikiamos paramos apimtys socialiai remtiniems studentams,
t. y. per 2011 m. studentams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus socialinius
kriterijus, buvo paskirta daugiau nei 16 tūkst. socialinių stipendijų (išmokėta suma viršija 37 mln. Lt,
o tai 19 proc. daugiau nei 2010 m.) (2011 metų veiklos ataskaita, 2012). Tai leidžia pastebėti, kad
2010–2011 m. ne tik išaugo socialinės stipendijos dydis, bet ir beveik penktadaliu išaugo socialinių
stipendijų poreikis (tai rodo padidėjęs šias stipendijas gavusiųjų skaičius). Tai gali būti susiję ir su
tuo, kad 2010 m. įstatymais buvo išplėstas socialinių stipendijų gavėjų ratas. 2011 m. Valstybinis
studijų fondas išmokėjo daugiau nei 11,6 mln. Lt kompensacijų valstybės nefinansuojamose vietose
geriausiai studijavusiems studentams. Kompensacijas gavo daugiau nei 1,7 tūkst. studentų. 2011 m.
rudenį Valstybinio studijų fondo valdyba paskyrė socialines stipendijas daugiau nei 8 tūkst. aukštųjų
mokyklų studentų, jiems išmokėta beveik 16,8 mln. Lt. 2011 m. rudenį buvo sudarytos 6 440
valstybės remiamų paskolų sutartys už beveik 32,4 mln. Lt (VŠSĮ, 2012). Socialinių grupių įvairovės
atstovavimo galimybių ribojimo aukštajame moksle aspektu verta atkreipti dėmesį, kad tuo atveju,
kai lėšų studentų socialinėms stipendijoms poreikis viršija socialinėms stipendijoms teikti numatytų
lėšų sumą, studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašas sudaromas atsižvelgiant ir į
studijų formą – pirmenybę gauti socialinę stipendiją turi nuolatinės ir dieninės studijų formos
studentai.
Iš

valstybės

visos

paramos

studijuojantiesiems

svarbu

išskirti

paramą,

teikiamą

studijuojantiesiems, turintiems negalią. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos duomenimis, 2010 m. buvo remiami 1 135 neįgalūs studentai, besimokantys 38
aukštosiose mokyklose, iš jų – 999 (88 proc.) neįgalieji, studijuojantys 27 valstybinėse aukštosiose
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mokyklose, ir 136 neįgalieji, studijuojantys 11 nevalstybinių aukštųjų mokyklų. 2011 m. šiai
priemonei vykdyti iš valstybės biudžeto skirta 2 300 tūkst. Lt. Neįgaliems studentams, be socialinės
stipendijos, taip pat skiriama papildoma parama – tikslinės išmokos specialiesiems poreikiams
tenkinti (Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose
mokyklose, tvarkos aprašas (LRV, 2006b). Tikslines išmokas aukštųjų mokyklų studentams skiria
aukštosios mokyklos, jų išmokėjimą administruoja Valstybinis studijų fondas (Tikslinių išmokų
neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašas (LR ŠMM, 2011u).
Nuo 2010 m. pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą tvarką
papildomai finansuojamos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių
studijos. Siekiant didinti valstybei svarbių studijų krypčių patrauklumą, geriausiai besimokantiems
pedagoginių specialybių (LRV, 2010b), taip pat visuomenės saugumo ir jūrinių specialybių
studentams (LRV, 2009f) papildomai mokamos tikslinės stipendijos bei išmokos. Studentui,
gaunančiam tikslinę stipendiją, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka gali būti skiriama ir
skatinamoji stipendija. Valstybės biudžeto lėšos tikslinėms stipendijoms skiriamos pagal

lėšų

naudojimo sutartis, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, iš Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Jos aukštosioms mokykloms
paskirstomos proporcingai pagal atitinkamą (aukštosios mokyklos deklaruotą) studentų skaičių
kiekvienoje aukštojoje mokykloje.
Analizuojant taikomų studijų finansavimo priemonių reikšmę aukštojo mokslo prieinamumui
užtikrinti, didinti, svarbu įvertinti studentų pajamų ir išlaidų santykį, kaip esminį studentų socialinės
ekonominės aplinkos, palankios aukštojo mokslo prieinamumui užtikrinti, didinti, veiksnį.
EUROSTUDENT atlikto tyrimo duomenimis, Lietuvos studentų pajamos yra priskirtinos prie
mažiausių Europoje: 2008–2011 m. su tėvais gyvenančių studentų pajamos siekė vidutiniškai 246
eurus per mėnesį (mažesnes pajamas turėjo tik Čekijos, Kroatijos, Maltos ir Rumunijos studentai),
atskirai nuo tėvų gyvenančiųjų pajamos siekė 276 eurus per mėnesį (mažesnes pajamas turėjo tik
Rumunijos studentai), bendros bakalauro studijų programose studijuojančiųjų pajamos siekė 276
eurus per mėnesį (šios pajamos pačios mažiausios Europoje) (Orr ir kt., 2011). 2005–2008 m. su
tėvais gyvenančiųjų pajamos siekė 230 eurų (mažesnes pajamas turėjo tik Slovakijos, Rumunijos ir
Turkijos studentai), atskirai nuo tėvų gyvenančiųjų – 250 eurų (mažesnes pajamas turėjo tik
Bulgarijos ir Turkijos studentai) (Orr ir kt., 2008). 2009 m. aukštojo mokslo reforma šiuo aspektu
studentų padėties nepagerino. 2008–2011 m. Lietuvos valstybės skiriama parama vidutiniškai sudarė
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7 proc. su tėvais negyvenančių ir 4 proc. su tėvais gyvenančių studentų pajamų, kita esminė dalis
lėšų yra uždirbama paties studento (35 proc. su tėvais negyvenančių ir 57 proc. su tėvais gyvenančių
studentų) ir gaunama iš tėvų ar kitų asmenų (47 proc. su tėvais negyvenančių ir 35 proc. su tėvais
gyvenančių studentų) (Orr ir kt., 2011). Šie duomenys rodo, kad valstybės parama nėra pakankama,
kad reikšmingai pakeistų studento socialinę ekonominę padėtį, tad nemaža studijų išlaidų našta tenka
studijuojančiųjų tėvams (arba kitiems asmenims, suteikiantiems įvairią finansinę paramą studijų
metu). UAB „Sprinter tyrimai“ atlikto tyrimo duomenimis, 2007 m. vidutinės studento mėnesio
išlaidos – apie 850 Lt (tai sudarė didesnę jų pajamų dalį). Daugiausia išlaidų yra skiriama
kasdienėms reikmėms, būstui, laisvalaikiui (Gyvenimo sąlygos. Tyrimo duomenys: 2007 ir 2009).
Tyrimo metu taip pat buvo įskaičiuotos ir išlaidos studijoms, tačiau vykdant 2009 m. aukštojo
mokslo reformą, iš dalies finansuojamos studijos buvo panaikintos, todėl išlaidos studijoms apmokėti
padidėjo, palyginti su tyrime nurodytais, 800 Lt. EUROSTUDENT (Orr ir kt., 2011) duomenimis,
studentų, gyvenančių su tėvais, 55 proc. išlaidų tenka pragyvenimo išlaidoms, 45 proc. – studijoms
(duomenys apie atskirai gyvenančiuosius yra nepateikiami) (Orr ir kt., 2011). EUROSTUDENT IV
(Orr ir kt., 2011) leidinyje, pateikiant duomenis apie studentų išlaidų struktūrą, nurodoma, kad
svarbiausios išlaidos yra išlaidos mokesčiams už studijas, transporto išlaidos ir būsto išlaidos (tai
išlaidos, kurias Europos Sąjungos valstybės linkusios subsidijuoti). Lietuvos studentų, kurių amžius
yra iki 24 metų, išlaidų struktūroje vyrauja išlaidos mokesčiams už studijas (jos sudaro liūto dalį – 43
proc. išlaidų), 16 proc. išlaidų tenka būstui, 5 proc. – transportui; studentų, kurių amžius yra 30 metų
ir daugiau, išlaidų struktūra labai panaši: išlaidos mokesčiams už studijas – 42 proc., būstui – 11
proc., transportui – 5 proc. (Orr ir kt., 2011). Tokia išlaidų struktūra atkreipia dėmesį į esminę
mokesčio už studijas dydžio reikšmę studijuojančiųjų socialinei ekonominei padėčiai ir rodo, kad
valstybės finansinės priemonės, turinčios didžiausią potencialą gerinti Lietuvoje studijuojančiųjų
socialinę ekonominę padėtį, siejamos su mokesčio už studijas naštos studijuojančiajam mažinimu.
Tyrime Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotųjų šalių požiūriai (2012) teigiama, kad beveik
pusė valstybės finansuojamose vietose studijuojančių studentų nedirba ir tyrimo vykdymo metu
darbo neieško, didesnė dalis studentų, besimokančių valstybės nefinansuojamose vietose, dirba, tarp
šių studentų yra daugiau dirbančių visą darbo dieną, dirbančių atsitiktinius darbus, dirbančių ne visą
dieną. Šie duomenys rodo tikėtiną studentų, kurie studijuoja valstybės nefinansuojamose vietose,
papildomų finansinių išteklių poreikį, kuris gali lemti ir šių studentų socialinį pažeidžiamumą, riboti
aukštojo mokslo prieinamumą studijų laikotarpiu ar komplikuoti sėkmingai baigti studijas laiku.
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Pateiktų duomenų analizė leidžia pastebėti, kad Lietuvos studentų pajamos mažiausios Europoje, o
išlaidos studijoms – vienos didžiausių. Galima daryti prielaidą, kad toks pajamų ir išlaidų santykis
skatina ieškoti pigesnių studijų galimybių (Lietuvoje ar užsienio šalyse, kur siūlomos nemokamos
studijos, skiriamos stipendijos, garantuojančios ne tik galimybes apmokėti studijų įmoką, bet ir
padengti pragyvenimo išlaidas), todėl tai mažina aukštojo mokslo patrauklumą ir aukštojo mokslo
prieinamumą.
Kokybiniame tyrime dalyvavusieji linkę pozityviai vertinti 2009–2011 m. vykdytos aukštojo
mokslo politikos priemones, skirtas studijuojančiųjų finansinei paramai. Tyrime dalyvavę ekspertai
pastebėjo, kad studijų kaštų dengimas, vadovaujantis principu „pinigai paskui studentą“, yra svarbus
aukštojo mokslo prieinamumui užtikrinti, didinti, iš esmės jis buvo įgyvendintas. Apklausos dalyviai
nurodė esant teigiamą studijų paskolų sistemos sukūrimo poveikį aukštojo mokslo prieinamumui, jie
įžvelgė ir socialinių stipendijų svarbą aukštojo mokslo prieinamumui didinti studijuojantiems iš
socialiai jautrių visuomenės grupių, studijų programų norminių kainų įvedimo reikšmingumą pagal
10 balų sistemą tyrime dalyvavusieji ekspertai įvertino 6,04 balo, o nauja valstybės remiamų studijų
paskolų sistema buvo įvertinta 5,82 balo (61 pav.). Bendras teigiamas požiūris į šiuos veiksnius rodo,
kad buvo naudojamos tinkamos priemonės, tačiau neaukštas vertinimas gali rodyti, kad priemonės
buvo įgyvendintos tik iš dalies. Pagaliau tai gali reikšti, kad pačių priemonių buvo per mažai. Šias
prielaidas patvirtina ir aptartų tyrimų duomenys. Tačiau būtina pastebėti, kad dalies tyrime
dalyvavusių ekspertų nuomone, valstybės dengiami studijų kaštai neatliepė studijuojančiųjų
prioritetų, studijų kaštų dengimas studijų krepšeliu padidino socialinę atskirtį, naujo studijų
finansavimo modelio diegimas buvo netinkamas. Apklausoje dalyvavusieji atkreipė dėmesį į
netinkamas bendrąsias studentų gyvenimo sąlygas, pabrėžė aukštųjų mokyklų ir bibliotekų
bendradarbiavimo gerėjimą. Tik keletas tyrime dalyvavusiųjų atkreipė dėmesį į studentų skaičiaus
mažėjimą ir į visuomenėje paplitusį negatyvų Lietuvos aukštojo mokslo kokybės ir visos aukštojo
mokslo sistemos vertinimą, nurodydami, kad tai riboja aukštųjų mokyklų galimybes skatinti
visuomenės mokymąsi visą gyvenimą aukštojo mokslo sistemoje.
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61 pav. Aukštojo mokslo 2009–2011 m. studijų politikos sudarytų prielaidų ir sąlygų per valstybės
finansinę paramą studentams didinti aukštojo mokslo prieinamumą vertinimas (skirstinys)
Aukštojo mokslo prieinamumui palankios studijų aplinkos kūrimas valstybės lygmeniu
siejamas su studijų lankstumo galimybių įtvirtinimu bei studijų infrastruktūros kūrimu (studijų
lankstumo galimybėms skiriama daug dėmesio siekiant studijų kokybės, todėl šios priemonės čia
plačiau neanalizuojamos). Studijų infrastruktūra, didinanti aukštojo mokslo (studijų) prieinamumą,
turi sukurti galimybes ir sąlygas pasinaudoti aukštojo mokslo paslaugomis visiems Lietuvos
gyventojams. Infrastruktūrai, užtikrinančiai, didinančiai aukštojo mokslo prieinamumą, priskirtinas
LieDM tinklo kūrimas (LieDM, http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=2505), atviros prieigos prie
mokslinių šaltinių užtikrinimas. Lietuvos nuotolinio mokymo (LieDM) tinklas (Apie LieDM,
http://www.liedm.lt/cms/liedm/app?service=external/index&sp=3123&sp=3100) vystomas vykdant
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ISAK-791
patvirtintą Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 programą (LR ŠMM, 2007a). Programą
sudaro keturi uždaviniai – e. mokymosi procesų virtualioje erdvėje skatinimas (EMSaS), Lietuvos
e. mokymosi infrastruktūros plėtra (LieDM), Lietuvos mokslo ir studijų integruotos informacinės
erdvės plėtra (LABT), Lietuvos mokslo ir studijų planavimo, valdymo ir savitarnos infrastruktūros
plėtra (LieMSIS). Iki 2000 m. iš valstybės investicijų pagal projektus Distancinio mokymo vystymas
Lietuvoje (LieDM) ir Distancinio mokymo plėtra Lietuvoje (LieDM-2) buvo skirta apie 2,7 mln. Lt,
pradėjus vykdyti ITMiS (2001–2006 m.) programą, buvo skiriamas finansavimas investicijoms į
infrastruktūros plėtrą bei veiklos palaikymo lėšos, iš kurių didžioji dalis buvo paskirstoma
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aukštosioms mokykloms proporcingai pagal jų aktyvumą. Vykdant Lietuvos virtualaus universiteto
2007–2012 metų programą, lėšos buvo skiriamos LieDM tinklo veiklai palaikyti ir metiniams
programinės bei techninės įrangos mokesčiams mokėti. Lėšų infrastruktūros plėtrai pagal šią
programą nebuvo skiriama. Būtina pastebėti lėšų šios insfrastruktūros plėtrai mažėjimą (62 pav.).

62 pav. LieDM finansavimas iš Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 metų programos lėšų (tūkst. Lt)
(šaltinis – http://www.liedm.lt/cms/liedm/app?service=external/index&sp=2449&sp=3202)
IT naudojimas suaugusiųjų švietimo / studijų plėtotei išaugo kolegijose (2005–2006 mokslo
metais kolegijose buvo siūloma 18 kursų visuomenei, 2009–2010 mokslo metais visuomenei
pasiūlyti 156 kursai, 2010–2011 mokslo metais jau pasiūlyta 212 kursų), universitetuose 2009–2010
mokslo metais visuomenei siūlomų kursų sumažėjo 2,7 karto (nuo 2 622 iki 960), 2010–2011 mokslo
metais visuomenei universitetų siūlomų nuotolinių kursų skaičius auga: +103) (Švietimas 2011,
2012). Valstybės indėlio, nuotoliniu būdu teikiamų kursų, kurie gali būti panaudoti mokymuisi visą
gyvenimą, neformaliojo ugdymo tikslais, siekiant užtikrinti studijų galimybes negalintiesiems
studijuoti nuolatinai ir pan., vertinimą komplikuoja tiek duomenų apie valstybės lėšas, skirtas
tiriamuoju laikotarpiu šiems tikslams viešinimo trūkumas, tiek duomenų apie šių kursų pasiūlą,
naudojimą, kokybę ir kt. nebuvimas.
Tyrime dalyvavę ekspertai aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimo, didinimo siekio
kontekste 6,93 balo įvertino 2009–2011 m. vykdytos aukštojo mokslo politikos priemones, skirtas
Lietuvos aukštajam mokslui aprūpinti informacinėmis ir ryšio technologijomis.
Nors kalbant apie studijų prieinamumą, akcentuojamas įvairių studijų formų bei lanksčių
studijų sekų taikymas, kuris leistų įsitraukti į studijas jose nedalyvaujančius, iš studijų proceso
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iškritusius asmenis, tačiau viešai prieinamų duomenų apie valstybės indėlį (taikomas priemones)
šioje srityje nepastebėta, esminis vaidmuo šioje aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimo, didinimo
srityje tenka aukštosioms mokykloms.
Kokybiniame tyrime dalyvavę ekspertai 5,57 balo įvertino 2009–2011 m. įvestas galimybes
plėtoti ištęstines studijas, šią studijų formą vertindami kaip aukštojo mokslo prieinamumą
užtikrinančią, didinančią priemonę.
Analizuojant infrastruktūros aspektus, sietinus su studijų aplinkos, didinančios aukštojo mokslo
prieinamumą studijuojantiesiems, turintiems negalią, svarbu įvertinti studijų aplinkos pritaikymą
aukštosiose mokyklose šiai socialinei visuomenės grupei ir akademinių paslaugų teikimo situaciją.
Lietuvos studentų sąjungos atlikto tyrimo Neįgalieji studentai Lietuvos aukštosiose mokyklose 2008–
2009 (2009), skirto neįgaliųjų studentų Lietuvos aukštosiose mokyklose situacijos 2008–2009
akademiniais mokslo metais analizei, duomenys parodė, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose studijų
aplinka asmenims, turintiems negalią, yra pritaikyta tik iš dalies: ,,Lietuvoje dar nėra nė vienos
aukštosios mokyklos, kuri būtų visiškai pritaikyta neįgaliesiems arba egzistuotų kokybiška ir visa
apimanti bei poreikius tenkinanti paslaugų sistema.“ Tačiau atlikus šį tyrimą taip pat pastebėta, kad
,,yra ganėtinai nemažai aukštųjų mokyklų, kurios sistemingai gerina aukštojo mokslo prieinamumą
neįgaliesiems“

(Neįgalieji

studentai

Lietuvos

aukštosiose

mokyklose

2008–2009,

2009).

Neįgaliesiems pritaikytos studijų aplinkos kūrimas, šio tyrimo duomenimis, daugiausia atliekamas
aukštosios mokyklos lėšomis (tai nurodė 48 proc. tyrime dalyvavusių aukštųjų mokyklų), valstybės
biudžeto lėšas studijų aplinkai pritaikyti negalią turintiems studentams nurodė naudojančios 15 proc.
tyrime dalyvavusių aukštųjų mokyklų, Europos struktūrinių fondų lėšas – 10 proc., privačių fondų
lėšas – 4 proc. (Neįgalieji studentai Lietuvos aukštosiose mokyklose 2008–2009, 2009). Lietuvos
studentų sąjungos tyrime Studentai su negalia Lietuvos aukštosiose mokyklose 2011–2012 ([2012])
nurodyta, kad ,,apytiksliai 25 proc. Lietuvos aukštųjų mokyklų auditorijų, higienos, bendro
naudojimo ar administracinių patalpų pritaikymo neįgaliems studentams lygį vertina labai gerai,
tačiau didžioji dalis aukštųjų mokyklų (apytiksliai 39 proc.) yra pritaikytos tik iš dalies arba patalpos
remontuojamos ir pritaikomos neįgaliems studentams“. Atsižvelgus, kad fizinei studijų aplinkai,
laikomai vienu svarbiausiu aukštojo mokslo prieinamumo neįgaliems asmenims kliuviniu (Meijer ir
kt, 2006), formuoti ir atitinkamoms akademinėms paslaugoms teikti yra skiriama vis daugiau
dėmesio, konstatuojamos aukštojo mokslo prieinamumo neįgaliems asmenims gerinimo pastangos.
Kokybiniame tyrime dalyvavę ekspertai aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimo, didinimo siekio
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kontekste patenkinamai (vidurkis 5,6) įvertino 2009–2011 m. vykdytos aukštojo mokslo politikos
priemones, skirtas studijų aplinkai pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems asmenims.
Vertinant studentų socialinę ekonominę padėtį, svarbu aptarti ir jų aprūpinimą gyvenamuoju
būstu – bendrabučiais. Remiantis leidinio Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas 2003–2012:
medžiaga diskusijoms (2012) duomenimis, 2006–2009 m. įgyvendinant aukštųjų mokyklų studentų
bendrabučių atnaujinimo programą, atlikta dalis bendrabučių atnaujinimo darbų. Iš šiai programai
įgyvendinti skirtų lėšų buvo rekonstruojami ir remontuojami universitetų ir kolegijų bendrabučiai,
gerinamos studentų gyvenimo bendrabučiuose sąlygos. 2010 m. studentų bendrabučių atnaujinimo
darbams skirta 30 mln. Lt Valstybinio studijų fondo investicinių lėšų. Studentų bendrabučius
atnaujino 26 valstybinės aukštosios mokyklos. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2005–
2006, 2011–2012 mokslo metais apie 90 proc. pageidavimą išreiškusių universitetų ir kolegijų
studentų gyveno bendrabučiuose. Kolegijose apie 97 proc. norinčių studentų apgyvendinami
bendrabučiuose, universitetuose – apie 81 proc. (VŠSĮ, 2012). Tai rodo gerą studijuojančiųjų
situaciją šiuo aspektu. Statistiniai duomenys rodo, kad 2008–2010 m. padidėjo universitetų studentų,
gyvenančių bendrabučiuose, skaičius (palyginti su studentų, kuriems reikia bendrabučių); kolegijų
studentų, gyvenančių bendrabučiuose, skaičius (palyginti su studentų, kuriems reikia bendrabučių),
2008–2009 m. sumažėjęs, 2010 m. vėl paaugo (63 pav.).

63 pav. Studentų, gyvenančių bendrabučiuose, dalis, palyginti su bendru studentų, kuriems reikia
bendrabučio, dalimi (proc.) (šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas)
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Analizuojant studentų išlaidas apgyvendinimo paslaugoms apmokėti, matyti, kad tiek studentų,
gyvenančių bendrabučiuose, tiek studentų, gyvenančių atskirai nuo tėvų, tiek su tėvais,
apgyvendinimo paslaugas daugiau nei per pusę apmoka tėvai arba partneriai, o apgyvendinimo kaina
sudaro apie trečdalį studento mėnesio pajamų (Orr ir kt., 2011). Todėl galima daryti prielaidą, kad
nors bendrabučių pasiūla vertintina kaip pakankama, išlaidos už bendrabučius yra vertintinos kaip
reikšmingos studijuojančiųjų išlaidų struktūroje – jos sudaro dalį tų išlaidų, kurioms padengti
studentai neima paskolų, jas dengia tėvų ir partnerių pagalba arba iš savo uždarbio.
Šią įžvalgą patvirtino ir kokybiniame tyrime dalyvavę ekspertai, kurie aukštojo mokslo
prieinamumo užtikrinimo, didinimo siekio kontekste neigiamai įvertino (suteikdami 4,19 balo įvertį)
2009–2011 m. vykdytos aukštojo mokslo politikos priemones, skirtas studijuojančiųjų aprūpinimui
gyvenamosiomis vietomis bendrabučiuose gerinti. Atsižvelgus, kad statistiniai duomenys rodo 2009–
2011 m. pagerėjusią studijuojančiųjų aprūpinimo gyvenamosiomis vietomis bendrabučiuose
situaciją, daroma išvada, kad kokybinio tyrimo dalyviai šios priemonės nelaiko esmine studijų
aplinką gerinančia priemone, užtikrinančia aukštojo mokslo prieinamumą.
Tyrime dalyvavę ekspertai, vertindami valstybės indėlį 2009–2011 m. kuriant studijų aplinką,
užtikrinančią, didinančią aukštojo mokslo prieinamumą, studijų infrastruktūrai gerinti pritaikytą
principą, kad tam aukštosioms mokykloms skiriamos lėšos įtraukiamos į norminę studijų kainą,
įvertino 4,96 balo. Tikėtina, kad tokia tyrimo dalyvių nuomonė apie studijų norminės dalies,
skiriamos studentų aprūpinimui mokymosi ištekliais, poveikį studijų aplinkai pagerinti rodo, kad
skiriamo finansavimo nepakanka ar toli gražu negaunama reikiamo finansavimo.
Vertindami 2009–2011 m. nacionalinės aukštojo mokslo politikos priemones, susijusias su
studijų aplinkos ir studijuojančiųjų materialinės gerovės plėtote Lietuvos aukštojo mokslo sistemos
konkurencingumo kontekste, tyrime dalyvavę ekspertai taikytų priemonių poveikį nacionalinės
aukštojo mokslo sistemos konkurencingumui didinti įvertino vidutiniškai 5,3 balo. Tikėtina, kad toks
vertinimas atskleidžia kitą šių politikos priemonių tikslą – viešųjų interesų tenkinimą – ir parodo
neaukštą sinergetinį, kompleksinį aukštojo mokslo prieinamumui didinti taikomų priemonių pobūdį.
Toks vertinimas taip pat gali rodyti, kad politikai įgyvendinti pasirinktos priemonės yra potencialios
didinti konkurencingumą, t. y. priemonės nėra netinkamos, tačiau tiek priemonių gausa, tiek jų
intensyvumas, tiek jų kompleksinis poveikis nėra pakankamas norint padidinti Lietuvos aukštojo
mokslo konkurencingumą.
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Apibendrinimas
Lietuvos aukštojo mokslo politikos, vykdytos 2009–2011 m., p r i v a l u m a i ( s t i p r y b ė s ):
 Lietuvos aukštojo mokslo politika 2009–2011 m. sudarė teisines prielaidas ir sąlygas
užtikrinti lygias, vienodas galimybes visiems atitinkantiems nacionalinės aukštojo mokslo
sistemos reikalavimus studijuoti nacionalinėje aukštojo mokslo sistemoje;
 Lietuvoje aukštojo mokslo prieinamumui užtikrinti patekimo studijuoti į aukštojo mokslo
sistemą etape taikomos kompleksinės profesinio informavimo ir konsultavimo priemonės,
yra sukurta informavimo sistema apie studijas nacionalinėje aukštojo mokslo sistemoje;
 politinio dėmesio neįgaliems asmenims rezultatai yra pozityvūs, gerėja galimybės studijuoti
aukštojo mokslo sistemoje šiai socialinei visuomenės grupei.
Lietuvos aukštojo mokslo politikos, vykdytos 2009–2011 m., t r ū k u m a i ( s i l p n y b ė s ):
 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikoje vyrauja aukštojo mokslo prieinamumo
didinimo, siekiant užtikrinti visiems vienodas galimybes studijuoti aukštojo mokslo
sistemoje, kryptis, neįvedant ir neargumentuojant aukštojo mokslo prieinamumo plėtros –
aukštojo mokslo prieinamumo didinimo aukštajame moksle neatstovaujamoms socialinėms
visuomenės grupėms. Šio laikotarpio aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimo, didinimo
politika negrindžiama aukštajame moksle neatstovaujamų socialinių visuomenės grupių
identifikavimu, nors dalis politikos įgyvendinimo priemonių yra skirtos atskirų visuomenės
socialinių grupių aukštojo mokslo prieinamumui didinti. Šios priemonės gali būti
vertinamos tik lygių galimybių studijuoti kontekste, tačiau jų tikslinė kreiptis reikalauja
kitokio požiūrio į šių priemonių tikslingumo ir efektyvumo vertinimą. Todėl
rekomenduojama nacionalinėje aukštojo mokslo politikoje įvesti aukštojo mokslo
prieinamumo p l ė t r o s (aukštojo mokslo prieinamumo didinimo aukštajame moksle
neatstovaujamoms socialinėms visuomenės grupėms) kryptį. Tam svarbu nustatyti Lietuvos
aukštajame moksle neatstovaujamas socialines visuomenės grupes, vykdyti nuolatinę
socialinių grupių atstovavimo aukštajame moksle stebėseną. Lietuvos aukštajame moksle
neatstovaujamoms socialinėms visuomenės grupėms nustatyti rekomenduojamas patekimo
studijuoti į nacionalinę aukštojo mokslo sistemą tyrimas. Toks tyrimas ne tik leistų nustatyti,
ar yra asmenų, atitinkančių aukštojo mokslo sistemos reikalavimus ir dėl nepalankių
socialinių ekonominių sąlygų negalinčių studijuoti aukštojo mokslo sistemoje, bet ir galėtų
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suteikti informacijos apie tai, ar nacionalinėje vidurinio lavinimo sistemoje nėra aukštojo
mokslo prieinamumą mažinančių veiksnių. Toks tyrimas padėtų įvertinti aukštųjų mokyklų
tinklą aukštojo mokslo prieinamumo požiūriu (universitetų, kolegijų pirmosios pakopos
studijų prieinamumą, studijų įvairiuose universitetuose prieinamumą ir pan.). Lietuvos
aukštajame moksle neatstovaujamų socialinių visuomenės grupių išskyrimas, šioms
grupėms aukštojo mokslo prieinamumą ribojančių veiksnių nustatymas leis tikslingai
parinkti priemones, nukreiptas į aukštojo mokslo prieinamumo didinimą, plėtrą.
 Nors aukštojo mokslo prieinamumo didinimo kontekste palankiai vertintina vienkanalė
priėmimo studijuoti į nacionalines aukštąsias mokyklas sistema (bendrasis priėmimas,
vykdomas LAMA BPO), tačiau atkreipiamas dėmesys, kad ši sistema neužtikrina aukštųjų
mokyklų galimybių didinti studijuojančiųjų įvairovę socialinių visuomenės grupių
atstovavimo požiūriu, ji nepritaikoma suaugusiųjų mokymui (tęstinio arba visą gyvenimą
trunkančio mokymosi sistemai). Rekomenduojama greta priėmimo studijuoti į aukštąsias
mokyklas sistemos, grindžiamos geriausiųjų eilės sudarymu, įgyvendinti netradicinių
studentų (vyresnio amžiaus, neįgalių studentų ir kt.) priėmimo studijuoti sistemą.
 Aukštojo mokslo prieinamumui užtikrinti studijų aukštojo mokslo sistemoje etape itin
svarbus vaidmuo tenka studijų kaštų padengimo priemonėms. Atkreipiamas dėmesys, kad
dėl 2009 m. aukštojo mokslo reformos ir su ja susijusių pokyčių (studijų krepšelio įvedimas,
studijų norminės kainos patvirtinimas, valstybės remiamų paskolų teikimas), viena vertus,
patekimo į aukštojo mokslo sistemą prieinamumas padidėjo asmenims, siekiantiems
aukštojo išsilavinimo, tačiau, antra vertus, konstatuojamas susiformavęs stojančiųjų
diskriminavimas, pasireiškiantis aukštojo mokslo prieinamumo ribojimu kai kurių grupių
asmenims (pvz., dėl mokymosi pasiekimų, nulemtų atitinkamos šeimos finansinės padėties
ar geografiškai prieinamos vidurinio lavinimo sistemos institucijos veiklos kokybės,
nelygiavertės tokių pačių mokymosi pasiekimų turinčiųjų, tačiau skirtingose studijų
programose studijuojančiųjų padėties ir pan.). Nors atlikus kokybinį tyrimą išryškėjo
palankus paskolų studijuojantiesiems sistemos vertinimas aukštojo mokslo prieinamumo
didinimo kontekste, būtina atkreipti dėmesį į paskolų studijuojantiesiems sistemos
nepakankamumą, nes ši sistema neužtikrina galimybių į nepalankią socialinę ekonominę
padėtį atsidūrusiems asmenims studijuoti aukštojo mokslo sistemoje. Rekomenduojama
peržiūrėti aukštojo mokslo finansavimo vadovaujantis studijų krepšelio principu ir paramos
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studijuojantiesiems sistemą ir pašalinti aukštojo mokslo prieinamumą mažinantį
diskriminacinį šios sistemos potencialą. Nors tam gali būti pasitelkiamos įvairios priemonės,
pirmiausia rekomenduojama įvertinti įmokos už studijas naštos studijuojančiajam mažinimo
galimybes.
 Atsižvelgus į tai, kad nacionalinėje aukštojo mokslo sistemoje studijuojančiųjų pajamos,
palyginti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, yra vienos mažiausių, o išlaidos
studijoms yra vienos didžiausių, daroma prielaida, kad ši situacija mažina aukštojo mokslo
nacionalinėje aukštojo mokslo sistemoje prieinamumą, patrauklumą. Paskolų portfelio
analizė atkreipia dėmesį į per didelę studijų kainos naštą studijuojantiesiems. Daroma
prielaida, kad vienpusis studijų norminės kainos nustatymas ir jos neatitiktis
(nekoreliavimas) pajamoms, kurios bus gaunamos pabaigus atitinkamas studijų programas,
taip pat lemia tiek aukštojo mokslo prieinamumo sumažėjimą, tiek aukštojo mokslo
konkurencingumo sumažėjimą (investuoti į studijas aukštosiose mokyklose pinigai
negarantuoja grąžos – atlyginimai, mokami turintiesiems aukštąjį išsilavinimą, yra daug
mažesni Lietuvoje, palyginti su kitomis šalimis), todėl yra pasirenkamas įsitraukimas į
darbo rinką arba pasirenkamos studijos užsienio šalyse (dažnai – nemokamos studijos).
Rekomenduojama peržiūrėti ir tobulinti studijų kainos (studijų kaštų) dengimo
studijuojančiųjų lėšomis sistemą.
 Atliktas tyrimas išryškino tikslinių socialinį mobilumą žemo išsilavinimo tėvų vaikams
didinančių priemonių trūkumą. Rekomenduojama identifikavus aukštajame moksle
neatstovaujamas socialines visuomenes grupes, nustačius esmines aukštojo mokslo
prieinamumą šios grupėms ribojančias priežastis, numatyti atitinkamas šias priežastis
šalinančias priemones. Atkreipiamas dėmesys į kompleksinio dėmesio informacinių ir
komunikacinių technologijų potencialo naudojimo aukštojo mokslo prieinamumui didinti ir
dėmesio vadinamiesiems netradiciniams studentams stoką. Rekomenduojama aukštojo
mokslo politikoje numatyti aukštojo mokslo prieinamumą, o kartu ir patrauklumą įvairioms
amžiaus grupėms didinančias priemones – lanksčių studijų galimybes: daugiau dėmesio
skirti informacinių ir ryšių technologijų taikymui studijose, parengti aukštųjų mokyklų
dalyvavimo visą gyvenimą trunkančio mokymosi sistemoje strategiją.
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 Pasigendama aiškesnio ir labiau apibrėžto valstybės indėlio kuriant aukštojo mokslo
prieinamumą didinančią studijų aplinką. Valstybės indėlis studijų infrastruktūrai gerinti
sietinas su norminėje studijų kainoje numatomomis lėšomis studijų infrastruktūrai gerinti ir
studijuojančiųjų aprūpinimui gyvenamuoju plotu bendrabučiuose gerinti (nors tai
nelaikytina esmine aukštojo mokslo prieinamumo didinimo sąlyga). Verta pastebėti, kad
socialinės aplinkos veiksnių užtikrinimas perkeliamas daugiausia aukštųjų mokyklų
atsakomybei, įgalinant jas konkuruoti dėl tikslinio finansavimo ir pan. Rekomenduojama
aukštojo mokslo politikoje daugiau dėmesio skirti studijų infrastruktūrai tobulinti kaip
aukštojo mokslo prieinamumo didinimo priemonei.
Vertinant 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos pokyčius aukštojo mokslo
prieinamumo didinimo srityje, t. y. vertinant, ar šiuo laikotarpiu šioje srityje vykdyta politika sukūrė
aplinką

(sudarė

sąlygas),

skatinančią,

didinančią

Lietuvos

aukštojo

mokslo

sistemos

konkurencingumą, atkreiptinas dėmesys, kad aukštojo mokslo prieinamumo didinimo sritis yra
viešųjų interesų tenkinimo sritis, todėl šioje aukštojo mokslo politikos srityje taikomų priemonių
poveikio aukštojo mokslo sistemos konkurencingumui didinti vertinimas galimas tik su išlygomis –
aukštojo mokslo prieinamumui didinti taikomos priemonės pirmiausia yra skirtos viešiesiems
interesams tenkinti, tačiau jos gali turėti sinergetinį aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo
didinimo poveikį. Atlikto tyrimo pagrindu teigtinas šių priemonių nepakankamumas viešiesiems
interesams tenkinti, nes šios priemonės neužtikrina socialinio teisingumo principo aukštajame
moksle įgyvendinimo. Rekomenduojama aukštojo mokslo prieinamumui didinti taikomų politikos
įgyvendinimo priemonių peržiūra, nuolatinė jų veiksmingumo stebėsena. Vadovaujantis atliktu
tyrimu, konstatuojamas nedidelis sinergetinis aukštojo mokslo prieinamumui didinti taikomų
priemonių pobūdis. Šios priemonės laikytinos turinčiomis sinergetinį poveikį nacionalinio lygmens
aukštojo mokslo institucijų konkurencingumui didinti. Tačiau aukštojo mokslo prieinamumui didinti
skirtų priemonių (gausos, poveikio, intensyvumo apektais) sinergetinis, kompleksinis poveikis nėra
pakankamas norint padidinti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą.

3.4.2. Akreditacija ir vertinimas
Konkrečių aukštojo mokslo sistemos valdymo gerinimą skatinančių veiksnių nebuvo paminėta
daug. Pirmiausia kaip skatinantis veiksnys buvo paminėtas socialinių partnerių, studentų ir

Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
VU TVM Inovacijų ir verslumo centras, Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

251

visuomenės didesnis įsitraukimas į aukštojo mokslo sistemos valdymą („yra diegiami aukštojo
mokslo sistemos atskaitomybės visuomenei mechanizmai“, „platus studentų atstovavimas valdymo
organuose“, „viešumas ir studentų sąmoningumas“, „išorės narių įtraukimas į valdymo organus“,
„studentų ir darbdavių įtraukimas į aukštojo mokslo sistemos valdymą“). Kitas teigiamą poveikį
turėjęs veiksnys buvo išorinis aukštųjų mokyklų vertinimas („įdiegtas aukštojo mokslo institucinis
vertinimas ir akreditavimas“, „kokybiniais kriterijais pagrįstas aukštųjų mokyklų vertinimas“,
„išoriniai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimai“, „tarptautiniai
vertinimai“), kuris, anot tyrime dalyvavusių ekspertų, yra taisytinas: aukštųjų mokyklų veiklą reikia
pradėti vertinti daugiau pagal veiklos rezultatus ir jų kokybę. Šio darbo 3.1.2 poskyryje jau buvo
pateiktos rekomendacijos dėl taisytinos „pirmaeilio dėstytojo“ sampratos vertinime. Taip pat
ekspertai atkreipė dėmesį į būtinybę sustiprinti aukštųjų mokyklų vidinę veiklos, kokybės, individų
pasiekimų ir finansavimo efektyvumo stebėseną.

3.4.3. Aukštojo mokslo sistemos valdymas (aptarnaujančios institucijos)
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtotės strateginės nuostatos
Aukštojo mokslo plėtotei svarbi tiek valstybės švietimo strategija, tiek ir kitų sričių strategijos,
nes tokiu būdu formuojamas kompleksinis požiūris į aukštojo mokslo sistemos plėtotę. Kompleksinė
prieiga svarbi, nes leidžia aprėpti ne tik strateginius tikslus, reikšmingus tiesioginei aukštojo mokslo
plėtotei, bet ir tuos strateginius socialinę visuomenės pažangą užtikrinančius aukštojo mokslo
plėtotės aspektus – tvarumą, tęstinumą, socialinę ir ekonominę naudą, inovacijas, konkurencingumą
ir efektyvų galių bei išteklių paskirstymą.
Svarbiausi 2009–2011 m. strateginiai Lietuvos aukštojo mokslo sistemos reformos principai
suformuoti Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose (LRS, 2003a); 2005 m. buvo
patvirtinta Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa (LRV,
2005a), čia numatytos bendrųjų aukštojo mokslo sistemos plėtotės tikslų įgyvendinimo priemonės
yra sugrupuotos pagal 5 prioritetines kryptis, t. y. valdymo tobulinimas, infrastruktūros tobulinimas,
paramos tobulinimas, turinio tobulinimas ir personalo tobulinimas.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose (LRS, 2003a) buvo suformuotos
šios Lietuvos aukštojo mokslo sistemos reformos strateginės nuostatos:
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1. sukuriama veiksminga ir darni, atsakingu valdymu, tikslingu finansavimu ir racionaliu
išteklių naudojimu pagrįsta švietimo sistema;
2. išplėtojama tęstinė, mokymąsi visą gyvenimą laiduojanti ir prieinama, socialiai teisinga
švietimo sistema;
3. užtikrinama švietimo kokybė, atitinkanti atviroje pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje
gyvenančio asmens, visuotinius dabarties pasaulio visuomenės poreikius.
Strateginio planavimo dokumentuose įtvirtinamos tokios nacionalinės aukštojo mokslo
sistemos plėtotei svarbios strateginės nuostatos:
 aukštojo mokslo sistemos pertvarka, kuri paskatintų geresnę studijų kokybę, didesnę
aukštųjų mokyklų autonomiją, jų patrauklumą ir gebėjimą konkuruoti su kitų Europos
Sąjungos valstybių aukštosiomis mokyklomis (Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros
2006–2010 metų planas (LRV, 2006a),
 užtikrinti aukštą studijų, mokslinių tyrimų kokybę ir veiksmingumą, skatinti aukštųjų
mokyklų konkurencingumą (Mokslo ir studijų sistemos tobulinimo programa (LRV, 2008a),
 plėtoti visapusę, vientisą ir rentabilią mokymosi visą gyvenimą sistemą, atitinkančią
valstybės strateginius tikslus ir individo poreikius globalizacijos kontekste (Mokymosi visą
gyvenimą užtikrinimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų planas (LR ŠMM, SADM,
2008).
Lietuvos ilgalaikės ir vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentų analizė leidžia
išskirti šiuos pagrindinius strateginius tikslus aukštojo mokslo srityje:
 užtikrinti aukštojo mokslo kokybę;
 kurti efektyvią aukštojo mokslo sistemą;
 užtikrinti prieinamą aukštąjį mokslą;
 įjungti Lietuvos aukštąjį mokslą į bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę;
 sustiprinti mokslo ir verslo sąveiką;
 sukurti žinių visuomenę.
Šie tikslai, juos integruojant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos
mokslo tarybos, Valstybinio studijų fondo, Lietuvos universitetų strateginius veiklos planus, yra
pakartojami ir detalizuojami trumpalaikės trukmės strateginio planavimo dokumentuose.
Atkreipiamas dėmesys, kad aukštojo mokslo studijų srityje dažniausiai akcentuojamas studentų
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skaičius, nemažai dėmesio skiriama ir šiems aspektams: Europos Sąjungos švietimo politikos
programų įgyvendinimui (LR ŠMM, 2011t), tarptautiškumui ir regioninei politikai (LR ŠMM, 2010i;
LR ŠMM, 2011ža), informacinių technologijų naudojimui, žmogiškųjų išteklių potencialui (LR
ŠMM, 2010d).
Dėmesys politiniame diskurse akademinių tyrimų sričiai atkreipia dėmesį į su aukštųjų
mokyklų moksline veikla susijusių strateginių nuostatų analizės poreikį. Ilgalaikė mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros strategija (LRS, 2003b) nustato strateginį tikslą – stiprinti šalies mokslinį
technologinį potencialą, siekti, kad jis kuo efektyviau būtų naudojamas šalies pažangai spartinti ir
konkurencingumui didinti atsižvelgiant į ribotus Lietuvos išteklius. Strategijoje išskiriami šie
konkretūs tikslai:
1. Lietuva iki 2015 m. turi tapti žinių visuomene.
2. Per artimiausius 7 metus turi būti pasiekta, kad mokslo ir gamybos sąveikos sistema atitiktų
europinę inovacijų diegimo praktiką.
3. Iki 2010 m. MTEP išlaidos iš visų finansavimo šaltinių turi padidėti iki 3 proc. BVP taip,
kad privačios MTEP išlaidos sudarytų 2 proc. BVP.
4. Per artimiausius 10 metų aukštųjų technologijų gamybos dalis turi pasiekti iki 20 proc. BVP.
5. Per artimiausius 5 metus turi būti pasiektas 70 proc. gyventojų kompiuterinis raštingumas.
6. Lietuvos MTEP sistema turi integruotis į Europos Sąjungos mokslo technologinę erdvę.
7. MTEP plėtra turi tapti neabejotinu Europos Sąjungos struktūrinių fondų naudojimo
prioritetu.
Visus šiuos tikslus galima apibendrinti išskiriant tokias svarbiausias ilgalaikių tikslų
formuluotes:
 šalies mokslinį potencialą sustiprinti iki Europos lygmens;
 sustiprinti mokslo ir verslo sąveiką;
 sukurti žinių visuomenę.
Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos (LRV, 2005b) pagrindinis tikslas
yra „sudaryti sąlygas naudotis viešojo sektoriaus MTEP rezultatais ir pačiam investuoti į MTEP,
plėtojant viešojo sektoriaus MTEP pajėgumus“.
Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 m. programa siekia (LRV, 2006d) padėti plėtoti
Lietuvoje jau esamas aukštųjų technologijų gamybos kryptis, perspektyvias pasaulio mastu ir
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turinčias mokslinį potencialą, kuris leidžia gaminti produktus, konkurencingus pasaulio rinkoje.
Prioritetinės Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptys (2007–2010 m.) (LRV,
2007a) ir Bendroji nacionalinė kompleksinė programa (LR ŠMM, 2007e) nustato aukštą potencialą
turinčias mokslinių tyrimų sritis. Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros
koncepcija (LRV, 2007b) ir Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo
bendradarbiavimo

programa

(LR

ŠMM,

2008)

siekia

aktyvesnio

verslo

ir

mokslo

bendradarbiavimo. Tyrėjų karjeros programa (LR ŠMM, 2007d) siekia sustiprinti žmogiškuosius
MTEP išteklius. Valstybės mokslinių tyrimų įstaigų, susijusių su integruotų mokslo, studijų ir verslo
centrų (slėnių) plėtra, tinklo pertvarkos planas (LRV, 2008b) siekia sutelkti turimus žmogiškuosius
ir materialinius MTEP išteklius, kad būtų sudarytos sąlygos kuo efektyviau panaudoti MTEP
potencialą sprendžiant šaliai svarbius uždavinius, kartu racionaliau panaudoti Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas žmogiškųjų išteklių ir MTEP
infrastruktūros plėtrai. Strateginiu lygmeniu dėmesys skiriamas ir aukštojo mokslo tarptautiškumui
skatinti. Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2011–2012 metų programa yra siekiama
Lietuvos aukštojo mokslo pripažinimo tarptautiniu mastu, lituanistikos (baltistikos) plėtros užsienyje
bei užsienyje ir Lietuvoje dirbančių tyrėjų bendradarbiavimo (LR ŠMM, 2011c; LR ŠMM, 2011že).
Strateginis Lietuvos švietimo sistemos plėtros lūžio taškas siejamas su 2009 m. nacionalinės
aukštojo mokslo sistemos kaitą įtvirtinusiais įstatymais. Pastebima, kad 2012 m. įstatymai orientuoti
įgyvendinti 2007–2012 m. laikotarpio pabaigos strategines nuostatas. Strateginiai 2012 m. tikslai yra
susiję su aukštųjų mokyklų valdymu, orientuojantis į studentų skaičiaus dinamiką. Daugelis 2012 m.
nutarimų (LR ŠMM, 2012h; LR ŠMM, 2012k) centralizuotai reguliuoja studentų skaičių.
Lietuvos aukštojo mokslo sistemai svarbių strateginio planavimo dokumentų strateginių
nuostatų analizė ir rekomenduojamos jų įgyvendinimo priemonės yra apibendrinamos 3 priede. Ši
analizė atkreipia dėmesį, kad Lietuvos aukštojo mokslo politikos strateginėms nuostatoms
įgyvendinti buvo pasirenkamos nepakankamos priemonės. Strateginio planavimo dokumentų analizė
taip pat atskleidė strateginio planavimo nuoseklumo trūkumų, orientacijos į užsibrėžtų tikslų ir realių
rezultatų vertinimo nepakankamumą, neskiriamą dėmesį priežastims įvertinti, kodėl vienas ar kitas
uždavinys nebuvo įgyvendintas. Kaip matyti toliau, šią situaciją taip pat vertina ir aukštojo mokslo
sistemos ekspertai, dalyvavę struktūriniame interviu.
Aukštojo mokslo sistemos ekspertai – struktūrinio interviu dalyviai – pritarė, kad organizuojant
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdymo procesą, yra atsižvelgiama į tarptautinę patirtį (6,26), o
Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
VU TVM Inovacijų ir verslumo centras, Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

255

rengiant Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros strategijas yra konsultuojamasi su užsienio
ekspertais (6,15). Taigi, ekspertai pripažino, kad organizuojant aukštojo mokslo strategijas, yra
svarbi užsienio šalių patirtis. Tačiau ekspertai gana kritiškai vertina ankstesnę patirtį įgyvendinant
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos strateginius plėtros uždavinius, linkę nesutikti (4,74), kad buvo
analizuojama ankstesnė strateginių nuostatų įgyvendinimo patirtis. Politikos įgyvendinimo
problemos nurodomos ir vertinant Lietuvos aukštojo mokslo sistemos strateginio valdymo nuostatų
perkėlimo į kitus strateginės plėtros dokumentus tinkamumą (4,74), pastebimas veiksmų analizės
trūkumas. Ekspertai nėra linkę sutikti su teiginiu, kad Lietuvos aukštojo mokslo politiniai sprendimai
2009–2011 m. buvo grindžiami patikima, išsamia informacija ir analize (4,78), nesutinka su
teiginiais, kad Lietuvoje yra vykdoma Lietuvos aukštojo mokslo sistemos strateginių uždavinių
įgyvendinimo analizė (4,41) ir 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politiniai sprendimai buvo
grindžiami patikima, išsamia informacija ir analize (4,30). Tai rodo, kad strateginės kryptys nėra
tinkamai perkeliamos į teisės aktus ir ši neatitiktis gali būti viena iš priežasčių, trukdančių sėkmingai
įgyvendinti Lietuvos aukštojo mokslo politiką. Pagaliau ekspertai yra linkę nepritarti teiginiui apie
tai, kad Lietuvos aukštojo mokslo sistemą valdančiose institucijose buvo įdiegtas strateginis
planavimas (4,73). Reziumuojant visą šią ekspertų – struktūrinio interviu dalyvių – kritiką galima
teigti: jie rekomenduoja „turėti realią aukštojo mokslo strategiją“, „su aiškiai išsikeltais tikslais“, o
„svarbiausia – vykdyti aiškią ilgalaikę aukštojo mokslo politiką (ne 4 metų)“.
Daugiausia Lietuvos aukštųjų mokyklų išorinio valdymo permainų yra susijusios su 2009 m.
priimtu Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kuris įteisino socialinių partnerių
dalyvavimą aukštųjų mokyklų valdyme. Šiame įstatyme galima aptikti valstybės galios mokslo ir
studijų valdyme didinimo tendencijų. Tai atspindi didesnė aukštųjų mokyklų atskaitomybė už jų
veiklos rezultatus, taip pat universitetų tarybų įtakos ir valstybės vaidmens didėjimas nustatant tarybų
sudėtį. Valstybės vaidmuo nustatant tarybų sudėtį buvo sumažintas 2011 m. po Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo išaiškinimo (LR KT, 2011).
Europos universitetų asociacija (EUA) (Easterman ir kt., 2011) tarybos vaidmenį universiteto
valdyme priskiria prie o r g a n i z a c i n ė s a u t o n o m i j o s . Anot jų, 2010 m. Lietuva priklausė tai
Europos Sąjungos šalių grupei, kurios turi gana daug laisvės spręsti dėl akademinės struktūros ir gali
steigti juridinius vienetus. Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą (2009) Lietuvos
universitetai yra gana laisvi pasirinkti universiteto vadovo atrankos procesą ir kriterijus, tačiau
universiteto vadovo atleidimas ir kadencijos yra apibrėžtos įstatyme.
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Pagrindiniai pokyčiai, kuriuos įnešė 2009 m. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas,
pavaizduoti 21 lentelėje.

21 lentelė. Pokyčiai, susiję su Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (2009)

KOORDINAVIMAS

FINANSAVIMAS

AUKŠTŲJŲ
MOKYKLŲ
VALDYMAS

ILGALAIKIO
TURTO IR
NUOSAVYBĖS
VALDYMAS
Šaltinis – VPVI, 2009.

Padėtis iki 2009 m. Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymo
Plati aukštųjų mokyklų autonomija.

Valstybė
Dominuoja institucinis finansavimas,
finansavimas pagal suplanuotą studentų
skaičių.
Finansuojama, atsižvelgiant į suplanuotą
studentų skaičių ir praėjusių metų finansavimo
lygį. Sudarytos teisinės finansavimo pagal
rezultatus prielaidos.
Finansuojamas procesas, sudarytos sąlygos
finansuoti rezultatus.
Senatas, atstovaujantis akademinei
bendruomenei ir akademinei biurokratijai.
Personalo samdymas reglamentuojamas
valstybės.

Valstybė detaliai reglamentuoja turto valdymą
arba pati jį valdo.

Padėtis po 2009 m. Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymo
Stiprinamos buferinės institucijos, diegiami
kvazirinkos mechanizmai, didinamos turinio
kontrolės prielaidos.
Valstybė ir rinka
Didėja kvazirinkų finansavimo
mechanizmais surinktų lėšų dalis.
Sudarytos teisinės finansavimo pagal
rezultatus prielaidos. Studijoms finansuoti
diegiami studijų krepšeliai.
Finansuojamas procesas, sudarytos sąlygos
finansuoti rezultatus.
Taryba, atstovaujanti akademinei
bendruomenei ir ministro paskirti socialinių
partnerių atstovai. Privačių aukštųjų
mokyklų atveju – aukštųjų mokyklų
steigėjai. Nustatomi minimalūs personalo
kvalifikacijos reikalavimai.
Aukštosios mokyklos turtą valdo patikėjimo
teise. Su intelektine veikla susijusios turtinės
teisės pereina aukštajai mokyklao.

Europos universitetų asociacijos atliktoje studijoje teigiama, kad Lietuva nėra smarkiai
pažengusi diegdama f i n a n s i n ę a u t o n o m i j ą . Viena opiausių problemų yra ta, kad Lietuvos
valstybiniai universitetai neturi galimybės laikyti perteklinių lėšų ir perkelti jų į kitus kalendorinius
metus.
Vienas iš specifinių aukštųjų mokyklų valdymo klausimų, kurie glaudžiai susiję su juridine
aukštosios mokyklos forma, yra turto nuosavybė ir jo valdymas. 2009 m. Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatyme panaikinamas valstybinių aukštųjų mokyklų, kaip biudžetinių įstaigų,
statusas reorganizuojant jas į viešąsias įstaigas. Toks žingsnis turi poveikį aukštųjų mokyklų
finansinės apskaitos ir finansų valdymo kaitai – sumažėja su biudžetinės įstaigos statusu susijusių
apribojimų. Tai taip pat glaudžiai susiję su turto valdymu. 2009 m. įstatyme didinamos aukštųjų
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mokyklų galimybės disponuoti turtu, įskaitant pagal patikėjimo sutartį valstybės perduotą turtą (šios
galimybės yra tikslinamos įstatymų įgyvendimuosiuose teisės aktuose). Aukštosioms mokykloms
taip pat suteikiama teisė disponuoti turtinėmis teisėmis, susijusiomis su intelektinės veiklos
rezultatais. Iki 2009 m. įstatymo dauguma aukštųjų mokyklų turto priklausė valstybei ir šios turėjo
mažai galimybių jį valdyti – tai valstybės biurokratijos modeliui būdingas bruožas.
Alikta analizė rodo, kad įgyvendinus mokslo ir studijų reformą keičiasi valstybės sąveikos su
mokslo ir studijų įstaigomis modelis.
Aukštųjų mokyklų išorinis valdymas yra tiesiogiai susijęs su vidiniu valdymu, kadangi 2011 m.
daugiausia buvo sprendžiami švietimo sistemos organizacinės struktūros formavimo klausimai.
2012 m. įstatymuose išorinis aukštųjų mokyklų valdymas pasižymi aukštu centralizavimo lygiu
formuojant įvairius valdymo organus ar skiriant ekspertus (LR ŠMM, 2012e). Aukštųjų mokyklų
išorinis veiklos vertinimas taip pat tvirtinamas centralizuotai, atsižvelgiant į 2009, 2010 ir 2011 m.
realiųjų išteklių vertinimo rezultatus ir pavedant Studijų kokybės vertinimo centrui atlikti šį
vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka.
Išorinio aukštųjų mokyklų valdymo specifiką papildo griežtai reglamentuojama realiųjų
išteklių vertinimo sistema, kuri vertina indėlio rodiklius. Atkreipiame dėmesį į tai, kad aukštųjų
mokyklų atskaitomybė visuomenei pasireiškia ne per indėlio rodiklius, o per rezultato rodiklius.
Kontrolės ir stebėsenos mechanizmui skiriama nemažai dėmesio, tačiau pasigendama rezultato
stebėsenos ir vertinimo. Toliau yra pateikiama 22 lentelė, kurioje, vadovaujantis atlikta literatūros
apžvalga, yra pateikiamas Lietuvoje egzistuojančio aukštųjų mokyklų išorinio valdymo analizės
rezultatas.
22 lentelė. Lietuvoje egzistuojančio aukštųjų mokyklų išorinio valdymo pažangos diegiant
autonomijos principais grįstą aukštojo mokslo sistemos valdymo rinkos modelį vertinimas
Išorinis aukštųjų mokyklų valdymas
Nacionalinių tikslų formavimas

Derybos dėl aukštųjų mokyklų tikslo ir profilio
Metinių aukštųjų mokyklų planų ir institucinių
profilių derinimas
Veiklos kontraktai susiję su šalies / aukštosios
mokyklos politika ir planais
Autonomijos aukštųjų mokyklų administravimo,
finansavimo ir personalo srityje suteikimas
Aukštųjų mokyklų įvairovės užtikrinimas

Analizės rezultatas
Vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija,
tačiau yra pasigendama sisteminio požiūrio į šios funkcijos
vykdymą (žr. 3 ir 4 priedus).
Nevykdoma
Nevykdoma
Nevykdoma
Dalinis vykdymas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija yra
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Išorinis aukštųjų mokyklų valdymas

Universitetui sudarymas sąlygų sukurti procedūras,
administracines struktūras ir kvalifikuotą personalą,
kurie užtikrina galimybes dirbti visuomenės labui
Išorinių kokybės užtikrinimo sistemų / akreditavimo,
vertinimo, audito vykdymas, siekiant įvertinti
aukštųjų mokyklų veiklos rezultatus
Perėjimas nuo indėlio kontrolės prie rezultato
kontrolės
Tikslinis aukštųjų mokyklų finansavimas

Analizės rezultatas
pareiškusi sprendimą mažinti aukštųjų mokyklų kiekį
Lietuvoje.
Vykdoma

Vykdoma iš dalies. Vertinamas indėlis, bet ne veiklos
rezultatas.
Nevykdoma
Vykdoma iš dalies. Skiriamas tikslinis finansavimas už
studijas, yra keletas tikslinio mokslo veiklos finansavimo
pavyzdžių pagal Lietuvos mokslo tarybos skelbiamus
konkursus. Tačiau, nesant universitetų individualiems
profiliams, tikslinį ir skaidrų finansavimą būtų sudėtinga
užtikrinti.

Parengta autorių.

Šioje lentelėje pavaizduojama Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pažanga diegiant
autonomijos principais grįstą aukštojo mokslo sistemos valdymo rinkos modelį. Iš pateiktos
informacijos matyti, kad daugelis priemonių kol kas nėra naudojama, o tos priemonės, kurios yra
naudojamos, gali būti priskiriamos prie skirtingų valdymo modelių. Pavyzdžiui, aukštųjų mokyklų
įvairovė valdoma pagal valstybinio reguliavimo modelį. Valstybinio reguliavimo modelio priemonės
naudojamos ir aukštųjų mokyklų akreditavimui, o pati kokybės užtikrinimo sistema ir aukštųjų
mokyklų fianansavimo sistemos jau atitinka rinkos modelio kriterijus.

Aukštojo mokslo studijų politikos, įgyvendintos 2009–2011 m., sudarytų prielaidų suformuoti
išorinį aukštojo mokslo sistemos valdymą, vertinimas
Net 25 teiginiai buvo pateikti, siekiant įvertinti sudarytas prielaidas išoriniam aukštojo mokslo
sistemos valdymui susiformuoti (64 pav.). Šių teiginių vertinimas labai skyrėsi – nuo gana
pozityvaus vertinimo iki gana negatyvaus. Todėl vertinant atskiras veiklas bus prasminga vertinamus
teiginius skirstyti į tam tikras grupes.
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64 pav., a. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų suformuoti išorinį aukštojo mokslo
sistemos valdymą vertinimas
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64 pav., b. Aukštojo mokslo studijų politikos sudarytų prielaidų suformuoti išorinį aukštojo mokslo
sistemos valdymą vertinimas
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Pirmiausia analizuosime tuos teiginius, su kuriais respondentai sutiko labiausiai. Respondentai
pritarė, kad Lietuvoje yra viešai skelbiamos aukštųjų mokyklų metinės ataskaitos (7,04), Lietuvos
aukštosiose mokyklose vykdomų studijų programų įvairovė yra pakankama (6,70), užtikrinamas
informacijos apie aukštojo mokslo sistemą prieinamumas (6,44). Tai rodo, kad informacijos apie
Lietuvos aukštojo mokslo valdymo kai kuriuos aspektus sklaida yra santykinai gera.
Kitas teigiamai vertintas aspektas buvo susijęs su tarptautinės patirties panaudojimu.
Respondentai pritarė, kad organizuojant Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdymo procesą, yra
atsižvelgiama į tarptautinę patirtį (6,26) ir rengiant Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros
strategijas yra konsultuojamasi su užsienio ekspertais (6,15). Taigi, galima teigti, kad organizuojant
aukštojo mokslo strategijas yra svarbi užsienio šalių patirtis.
Tyrimo dalyviai taip pat sutiko, kad Lietuvos aukštojo mokslo sistemą valdančios institucijos
yra atsakingos už aukštojo mokslo prieinamumą (6,19) ir už aukštojo mokslo kokybės vertinimą
(6,19).
Kita grupė teiginių sulaukė mažesnio palaikymo. Ekspertai rečiau sutiko su teiginiu, kad
Lietuvos aukštojo mokslo sistemą valdančios institucijos yra atsakingos už socialinį teisingumą
aukštajame moksle (5,63), Lietuvos aukštosiose mokyklose yra įdiegti Europos aukštojo mokslo
kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių (2006) reikalavimai (5,42) ir yra užtikrinamas informacijos
apie aukštųjų mokyklų veiklą objektyvumas (5,37). Ši grupė teiginių nurodo, kad socialinio
teisingumo klausimai yra susiję ne vien su aukštąjį mokslą valdančiomis institucijomis. Be to, galima
pritarti, kad Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių diegimas aukštųjų
mokyklų veikloje yra tęstinis procesas ir sudėtinga jį įgyvendinti iki galo. Tačiau nerimą turėtų kelti
respondentų užuomina apie pateikiamos informacijos apie aukštųjų mokyklų veiklą objektyvumas.
Suprantama, kad tokią situaciją gali sukelti per vėlai pateikiama informacija, tačiau tai gali būti
signalas apie manipuliaciją turima informacija, siekiant paveikti visuomenės nuomonę tam tikrai
kryptimi.
Galima suprasti respondentų neutralų požiūrį į Lietuvos aukštojo mokslo sistemą valdančių
institucijų atsakomybę už aukštojo mokslo kokybę (5,04), nes jos tik prižiūri kokybės įgyvendinimo
procesus, o kokybės elementus valdo pačios aukštosios mokyklos. Tačiau pavojaus signalu galima
būtų laikyti dalyvių neutralią nuomonę apie tai, kad Lietuvoje yra skatinama aukštųjų mokyklų
įvairovė (4,96). Matyt, pastarųjų metų kalbos ir veiksmai, susiję su aukštųjų mokyklų jungimu,
sąlygojo tokį dalyvių požiūrį. Respondentai taip pat nebuvo linkę sutikti su teiginiu, kad funkcijų
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pasidalijimas tarp Lietuvos aukštojo mokslo sistemą valdančių institucijų buvo tinkamas (4,96) ir
veikianti Lietuvos aukštojo mokslo sistema leidžia įgyvendinti nacionalinės plėtros prioritetus (4,89).
Dar didesnį atotrūkį tarp politiką formuojančių ir jį vykdančių institucijų galima konstatuoti
remiantis teiginio „Priimant sprendimus dėl Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdymo buvo
vykdomos konsultacijos su aukštuoju mokslu suinteresuotomis šalimis“ vertinimu (4,78). Valdymo
sistemos kritika tęsiama ir teiginyje „Yra įvertinama ankstesnė patirtis įgyvendinant Lietuvos
aukštojo mokslo sistemos strateginius plėtros uždavinius“, su kuriuo dalyviai taip pat nėra linkę
sutikti (4,74). Politikos įgyvendinimo problemos nurodomos vertinant Lietuvos aukštojo mokslo
sistemos strateginio valdymo nuostatų perkėlimo į kitus strateginės plėtros dokumentus tinkamumą
(4,74). Tai rodo, kad strateginės kryptys nėra tinkamai perkeliamos į teisės aktus ir ši neatitiktis gali
būti viena iš priežasčių, trukdančių sėkmingai įgyvendinti Lietuvos aukštojo mokslo politiką.
Pagaliau respondentai yra linkę nepritarti teiginiui apie tai, kad Lietuvos aukštojo mokslo sistemą
valdančiose institucijose buvo įdiegtas strateginis planavimas (4,73).
Paskutinės grupės teiginių prastas vertinimas aiškiai nurodo pagrindines politikos diegimo
priežastis. Visos priežastys daugiausia susijusios su veiksmų analizės trūkumu. Dalyviai nėra linkę
sutikti su teiginiu, kad 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politiniai sprendimai buvo
grindžiami patikima, išsamia informacija ir analize (4,78), nesutinka su teiginiais, kad Lietuvoje yra
vykdoma Lietuvos aukštojo mokslo sistemos strateginių uždavinių įgyvendinimo analizė (4,41) ir
Lietuvos aukštojo mokslo politiniai sprendimai 2009–2011 m. buvo grindžiami patikima, išsamia
informacija ir analize (4,30). Be to, problemą sustiprina tai, kad respondentai nelinkę sutikti su
teiginiu, jog yra įdiegta įsivertinimo ir vertinimo kultūra (4,85). Viso to rezultatas – respondentai
nesutinka dėl per 2009–2011 m. išaugusio Lietuvos aukštojo mokslo organizavimo efektyvumo
(4,44). Pagaliau respondentai neigiamai įvertino ir tai, kad Lietuvoje nėra vertinamas aukštųjų
mokyklų prisidėjimas prie regiono ekonominės infrastruktūros formavimo ir tobulinimo (4,54) ir kad
Lietuvoje nėra įdiegta aukštojo mokslo sistemos atskaitomybės visuomenei mechanizmų (4,44).
Tokie veiksmai nedidina pasitikėjimo aukštosiomis mokyklomis tiek plačioje visuomenėje, tiek ir
tarp verslo įmonių.

Apibendrinimas
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Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pažangos diegiant autonomijos principais grįstą aukštojo
mokslo sistemos valdymo rinkos modelį analizė parodė, kad daugelis į rinką orientuotam aukštojo
mokslo sistemos valdymo modeliui būdingų priemonių kol kas Lietuvoje nėra taikoma. Tačiau
analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje veikusios kokybės užtikrinimo ir aukštųjų mokyklų finansavimo
sistemos atitiko į rinką orientuoto modelio kriterijus.
Lietuvos aukštojo mokslo sistemai svarbių strateginio planavimo dokumentų strateginių
nuostatų analizė atkreipia dėmesį, kad Lietuvos aukštojo mokslo politikos strateginėms nuostatoms
įgyvendinti buvo pasirenkamos nepakankamos priemonės. Strateginio planavimo dokumentų analizė
taip pat atskleidė strateginio planavimo nuoseklumo trūkumų, orientacijos į užsibrėžtų tikslų ir realių
rezultatų vertinimo nepakankamumą, neskiriamą dėmesį priežastims įvertinti, kodėl vienas ar kitas
uždavinys nebuvo įgyvendintas. Struktūrinio interviu ekspertai rekomenduoja „turėti realią aukštojo
mokslo strategiją“, „su aiškiai išsikeltais tikslais“, o „svarbiausia – vykdyti aiškią ilgalaikę aukštojo
mokslo politiką (ne 4 metų)“.
Lietuvos auštojo mokslo politikos, vykdytos 2009–2011 m. p r i v a l u m a i ( s t i p r y b ė s ):
 Informacijos apie Lietuvos aukštojo mokslo valdymo kai kuriuos aspektus sklaida yra
santykinai gera.
 Rengiant strategijas yra atsižvelgiama į užsienio šalių patirtį.
Lietuvos aukštojo mokslo politikos, vykdytos 2009–2011 m. t r ū k u m a i ( s i l p n y b ė s ):
 Pasigendama pateikiamos informacijos apie aukštųjų mokyklų veiklą objektyvumo.
 Lietuvos aukštųjų mokyklų įvairovės trūkumas.
 Funkcijų pasidalijimas tarp Lietuvos aukštojo mokslo sistemą valdančių institucijų buvo
netinkamas.
 Veikianti Lietuvos aukštojo mokslo sistema neprisideda prie nacionalinės plėtros prioritetų
įgyvendinimo.
 Priimant sprendimus dėl Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdymo nepakankamai
konsultuojamasi su aukštojo mokslo suinteresuotomis pusėmis.
 Nėra įvertinama ankstesnė patirtis įgyvendinant Lietuvos aukštojo mokslo sistemos
strateginius plėtros uždavinius.


Strateginės kryptys nėra tinkamai perkeliamos į teisės aktus ir ši neatitiktis gali būti viena iš
priežasčių, trukdančių sėkmingai įgyvendinti Lietuvos aukštojo mokslo politiką.
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Per maža strateginio planavimo patirtis Lietuvos aukštojo mokslo sistemą valdančiose
institucijose.



2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politiniai sprendimai nebuvo grindžiami patikima,
išsamia informacija ir analize, nevykdoma Lietuvos aukštojo mokslo sistemos strateginių
uždavinių įgyvendinimo analizė.



Nėra įdiegta aukštojo mokslo sistemos atskaitomybės visuomenei mechanizmų.

3.5. Lietuvos aukštojo mokslo sistemos strateginių nuostatų integracija į
horizontaliuosius šalies plėtros prioritetus
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas buvo analizuojamas pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo
(LRV, 2003) aktualiojoje redakcijoje išdėstytas su aukštojo mokslo politikos sritimi susijusias
priemones, už kurias atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
Užimtumo srityje:
 „tobulinti mokymosi visą gyvenimą sistemą, užtikrinti tęstinio mokymosi paslaugų įvairovę
ir prieinamumą“;
švietimo ir mokslo srityje:
 „naudoti lanksčias mokymosi ir studijų formas ir būdus, sudarančius galimybę dirbantiems
asmenims įsigyti, tęsti ir tobulinti visų lygmenų išsilavinimą“;
 „skatinti šalies verslą investuoti į mokslinius tyrimus ir dalyvauti kuriant ir diegiant
inovacijas, stiprinant studijų, mokslinių tyrimų, inovacijų trikampį“;
 „skatinti aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą su verslo institucijomis“;
 „pakeisti tradicinius pasyvius ugdymo ir studijų metodus aktyviais, savarankiškumą,
aktyvumą ir atsakomybę ugdančiais metodais“.
Kokybinio tyrimo – pusiau struktūrinio interviu – pagrindu analizuota, kokiu mastu buvo
įgyvendinami horizontalieji prioritetai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Dėl
Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo (LRV, 2003) aktualiojoje
redakcijoje išdėstytas darnaus vystymosi strategijos priemones.
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Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatytų priemonių – „1.1.2. tobulinti mokymosi
visą gyvenimą sistemą, užtikrinti tęstinio mokymosi paslaugų įvairovę ir prieinamumą“, „1.2.1.
sudaryti sąlygas asmenims mokytis formaliuoju ir neformaliuoju būdu“ ir „1.2.2. naudoti lanksčias
mokymosi ir studijų formas ir būdus, sudarančius galimybę dirbantiems asmenims įsigyti, tęsti ir
tobulinti visų lygių išsilavinimą“ – įgyvendinimas buvo analizuojamas, remiantis struktūrinio
interviu tyrimo teiginių dėl aukštojo mokslo studijų politikos kokybės, aukštojo mokslo
prieinamumo, aukštojo mokslo valdymo vertinimu. Prieinamumo užtikrinimo teisiniai aspektai dėl
lygių galimybių studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose aukštojo mokslo sistemos ekspertų
įvertinti teigiamai, tad galima daryti išvadą, kad egzistuojanti teisinė aplinka tinkama lygioms
teisėms užtikrinti ir lygių galimybių studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose sudarymas nėra
aktuali problema.
Vertindami mokymosi visą gyvenimą sistemos tobulinimo ir tęstinio mokymosi paslaugų
įvairovės bei prieinamumo užtikrinimo siekius, aukštojo mokslo sistemos ekspertai gana nepalankiai
įvertino teiginius, susijusius su aukštojo mokslo studijų politikos poveikiu įvairiais mokymosi būdais
įgytų kompetencijų formalaus pripažinimo sistemos sukūrimui ir su galimybėmis mokytis visą
gyvenimą. Prasčiau įvertinta ir ištęstinių studijų formos įtaka studijuojančiųjų galimybėms derinti
studijas ir darbą ir (ar) šeiminį gyvenimą. Analizuojant struktūrinio interviu teiginių vertinimus,
nustatytas didelis atotrūkis tarp politiką formuojančių ir jį vykdančių institucijų, neigiamai įvertintas
teiginys, kad politikos formavimas ir įgyvendinimas buvo grindžiamas informacija apie aukštajame
moksle neatstovaujamas socialines visuomenės grupes. Tą iš dalies patvirtina prastesni nei vidutiniai
politikos poveikio studijų aplinkai pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems asmenims vertinimai.
Norint išiaiškinti, kaip įgyvendinama Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatyta
priemonė – „1.6.1. reguliariai kontroliuoti studijų kokybę, atsižvelgti į darnaus visuomenės
vystymosi poreikius ir darbo rinkos pokyčius, patobulinti studijų kokybės vertinimo tvarką“, buvo
nagrinėti teiginiai, susiję su aukštojo mokslo kokybės aspektais, aukštojo mokslo politika ir aukštojo
mokslo sistemos valdymu. Nustatyta, kad nepalankiai vertinama aukštojo mokslo absolventų kokybė
ir studijų proceso kokybės tinkamumas aukštojo mokslo konkurencingumui skatinti. Kadangi ši
priemonė susijusi su Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos uždaviniu „vykdyti tarpkryptinius ir
tarpdalykinius tyrimus, aprėpiančius socialinius ir gamtos mokslus, skatinti jų sąveiką su politikos
formavimo procesu, siekti, kad priimami sprendimai būtų grindžiami mokslo tyrimais ir ekonominių,
socialinių bei aplinkosaugos tikslų, uždavinių ir įgyvendinimo priemonių integralumu“, buvo
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analizuoti teiginiai, susiję su aukštojo mokslo sistemos valdymu. Remiantis aukštojo mokslo
sistemos ekspertų nepalankiais vertinimais dėl tinkamo funkcijų pasidalijimo tarp Lietuvos aukštojo
mokslo sistemą valdančių institucijų, dėl veikiančio Lietuvos aukštojo mokslo sistemos tinkamumo
nacionalinės plėtros prioritetams įgyvendinti, dėl ankstesnės patirties perėmimo įgyvendinant
Lietuvos aukštojo mokslo strateginius plėtros uždavinius, dėl tinkamo Lietuvos aukštojo mokslo
sistemos strateginio valdymo nuostatų perkėlimo į kitus strateginės plėtros dokumentus ir dėl
aukštojo mokslo sistemos ekspertų nepritarimo teiginiui, kad Lietuvos aukštojo mokslo sistemos
valdančiose institucijose buvo įdiegtas strateginis planavimas, galima teigti, kad yra Lietuvos
aukštojo mokslo politikos įgyvendinimo problemų, kurių priežastys susijusios su veiksmų analizės
trūkumu. Tą patvirtina ir aukštojo mokslo sistemos ekspertų nesutikimas su teginiais, kad Lietuvoje
yra vykdoma Lietuvos aukštojo mokslo sistemos strateginių uždavinių įgyvendinimo analizė ir
2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politiniai sprendimai buvo grindžiami patikima, išsamia
informacija ir analize. Be to, problemą sustiprina tai, kad aukštojo mokslo sistemos ekspertai nelinkę
sutikti su teiginiu, jog yra įdiegta įsivertinimo ir vertinimo kultūra. Viso to rezultatas – aukštojo
mokslo sistemos ekspertai neigiamai įvertino 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo organizavimo
efektyvumą. Pagaliau aukštojo mokslo sistemos ekspertai neigiamai įvertino ir tai, kad Lietuvoje
nėra vertinamas aukštųjų mokyklų prisidėjimas prie regiono ekonominės infrastruktūros formavimo,
tobulinimo ir kad Lietuvoje nėra įdiegta aukštojo mokslo sistemos atskaitomybės visuomenei
mechanizmų.
Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos priemonės – „1.6.3. skatinti aukštųjų mokyklų
bendradarbiavimą su verslo institucijomis“ – įgyvendinimą įrodo aukštojo mokslo sistemos ekspertų
teigiamas teiginio dėl Europos Sąjungos paramos indėlio skatinant mokslo ir verslo sanglaudą
vertinimas. Tačiau priemonės įgyvendinimo nepakankamumą įrodo prasčiausiai įvertintas
finansavimo šaltinis – paslaugų pardavimas privačiam sektoriui (verslo įmonėms).
Dar vienos svarbios priemonės – „2.4.1. derinant mokslinių tyrimų finansavimo sąlygas,
sumažinti protų nutekėjimą ir skatinti sugrįžti į šalies aukštąsias mokyklas užsienyje moksliniam
darbui parengtus mokslininkus“ – įgyvendinimas teigiamai vertintinas remiantis aukštojo mokslo
sistemos ekspertų palankiu teiginių dėl mokslinių tyrimų konkursinio ir programinio finansavimo bei
administravimo sistemos veikimo vertinimu. Tačiau veiksmų rezultatas nebuvo taip palankiai
vertinamas, o tai įrodo prastesnis tokių finansavimo šaltinių kaip tarptautinių programų lėšos,
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Lietuvos fondų lėšos, paslaugų pardavimo viešajam sektoriui (finansavimas, laimėtas konkurso
būdu) paplitimas.
Apibendrinant Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos priemonių įgyvendinimą
Lietuvos aukštojo mokslo politikoje, galima teigti:
 teigiamai įvertinta egzistuojanti teisinė lygių teisių užtikrinimo aplinka;
 prastai įvertintos priemonės, susijusios su mokymosi visą gyvenimą skatinimu ir lanksčių
mokymosi būdų ir formų taikymu;
 nepalankiai vertinamas Lietuvos aukštojo mokslo politikos strateginis valdymas dėl
strateginio planavimo, grįsto patikima informacija ir analize, trūkumo;
 nepalankiai vertinamas Lietuvos aukštojo mokslo indėlis į regiono ekonomikos plėtrą ir
poveikis visuomenei dėl nepakankamos įsivertinimo ir vertinimo kultūros bei atskaitomybės
visuomenei trūkumo;
 teigiamai vertinamos mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo priemonės, tačiau jų
įgyvendinimo rezultatai kol kas nėra pakankami.
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4. LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO POLITIKOS KOMPLEKSINĖ ANALIZĖ,
SIEKIANT DIDINTI AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KONKURENCINGUMĄ

Šiame darbe aukštojo mokslo sistemos konkurencingumas suvokiamas kaip aukštojo mokslo
sistemos gebėjimas sukurti, išlaikyti ir plėtoti aukštojo mokslo aplinką, kurioje aukštojo
mokslo sistema gali konkuruoti ir didinti visuomenės ir valstybės gerovės lygį. Atlikę mokslinės
literatūros apžvalgą šio darbo autoriai nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumui tirti
pasiūlė adaptuotą Porterio (1990; 1998) deimanto modelį, kuris leidžia įvertinti konkurencines
stiprybes ir silpnybes.
Šiame modelyje vienas išorinių veiksnių – valstybės valdžia (vyriausybė) – suvokiamas kaip
galios partneris, nuo kurio priklauso nacionalinė aukštojo mokslo sistema (sektorius), t. y. sistemos
valdymo modelis, struktūra ir dydis, finansavimas, keliami strateginiai tikslai, atskirų aukštųjų
mokyklų vaidmuo ir kt. Taigi, nacionalinė valdžia, pasirinkdama aukštojo mokslo sistemos valdymo
modelį, daugiausia lemia šalies aukštųjų mokyklų galimybes konkuruoti tarptautinėje erdvėje. Kitas
išorinis veiksnys – galimybės – modelyje suvokiamas tradicine Porterio deimanto modelyje šiam
veiksniui priskirta reikšme, tai – įvykiai, turintys poveikį konkurencinių gebėjimų, konkurencinės
situacijos kaitai.
Atsižvelgiant, kad konkurencingumas kaip reiškinys gali egzistuoti esant į rinką orientuotam
aukštojo mokslo sistemos valdymo modeliui, būtina įvertinti į rinką orientuoto valdymo modelio
paplitimą Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdyme. Atlikta analizė parodė, kad per analizuojamą
2009–2011 m. laikotarpį pasikeitė valstybės sąveikos su mokslo ir studijų įstaigomis modelis –
daugiau galių įgavo vidinis aukštųjų mokyklų valdymas. Teisiškai buvo įtvirtintos į rinką orientuoto
modelio priemonės, įteisinti institucinės autonomijos principai. Vis dėlto daugelis į rinką orientuotam
aukštojo mokslo sistemos valdymo modeliui būdingų priemonių kol kas Lietuvoje nėra naudojama
(žr. 3.4.3 poskyrį). Tačiau analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje veikusios kokybės užtikrinimo ir
aukštųjų mokyklų finansavimo sistemos jau atitiko į rinką orientuoto modelio kriterijus.
Porterio deimanto modelyje valstybės valdžios (vyriausybės) galios poveikis siejamas ir su kitų
sektorinių politikų poveikiu aukštojo mokslo sistemos plėtotei (pvz., su mokslo tiriamąja veikla ir jos
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rezultatų naudojimu glaudžiai siejasi nacionalinė inovacijų politika, aukštojo mokslo sistemai gali
būti svarbus darbo santykių reguliavimas) ar aukštojo mokslo sistemos plėtotės poveikiu kitoms
sektorinėms politikoms. T. y. valstybės valdžia atsakinga ir už horizontaliųjų šalies plėtros prioritetų
įgyvendinimą. Kokybinio tyrimo metu buvo analizuojamas Nacionalinėje darnaus vystymosi
strategijoje (LRV, 2003) numatytų horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas. Atliktas tyrimas parodė,
kad ekspertai gana teigiamai vertina Lietuvoje egzistuojančią teisinę lygių teisių užtikrinimo aplinką.
Taip pat teigiamai vertinamos mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo priemonės, tačiau jų
įgyvendinimo rezultatai kol kas nėra pakankami. Vis dėlto dar prastai vertinamos priemonės,
susijusios su mokymosi visą gyvenimą skatinimu, lanksčių mokymo būdų ir formų taikymu.
Nepalankiai vertinamas Lietuvos aukštojo mokslo indėlis į regiono ekonomikos plėtrą ir poveikis
visuomenei dėl nepakankamos įsivertinimo ir vertinimo kultūros ir viso aukštojo mokslo sistemos
atskaitomybės visuomenei trūkumo (plačiau apie tai 3.5 poskyryje).
Kiti du Porterio deimanto modelio veiksniai – aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus)
valdymas, finansavimas, struktūra ir aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) atskaitomybė,
akreditacija, vertinimas – yra glaudžiai tarpusavyje susiję, nes nurodo valstybės vaidmens aukštojo
mokslo sistemoje svarbą ir apibūdina šį vaidmenį: valstybės vaidmuo siejamas su aukštojo mokslo
sistemos valdymu, tiek siekiant užtikrinti šios sistemos funkcionavimo efektyvumą, tiek siekiant
užtikrinti, kad sistema tenkintų ir viešuosius interesus.
M. Porteris (1998) teigia, kad konkuruoja ne valstybės, o organizacijos. Todėl šalyje
egzistuojančios sąlygos lemia organizacijos galimybes greitai ir lankčiai reaguoti, pritaikyti
novatoriškas technologijas bei novatoriškus valdymo metodus. Kita vertus, organizacijos sėkmė
šalyje, kuri yra sukūrusi tarptautinių standartų neatitinkančių sąlygų, nesudaro galimybės
organizacijai konkuruoti tarptautinėse rinkose. Taigi, svarbu ne tik sukurti palankias plėtros
nacionalinėje erdvėje sąlygas, tačiau daug svarbiau sukurti sąlygas, leidžiančias konkuruoti
tarptautinėje erdvėje.
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdymo analizė parodė silpną strateginio planavimo patirtį
tiek šalies, tiek aukštųjų mokyklų lygmeniu. Per analizuojamą laikotarpį Lietuvos aukštojo mokslo
politikos strateginėms nuostatoms įgyvendinti buvo pasirenkama nepakankamai priemonių, trūko
nuoseklaus strateginio planavimo, orientacijos į užsibrėžtų tikslų ir realių rezultatų vertinimą.
Išryškėjo poreikis turėti ilgalaikę (daugiau nei 4 metų) ir realią aukštojo mokslo politiką, kuri
nekinta, keičiantis valdžios atstovams. Aukštojo mokslo sistemos veiklos rezultatų aktualumą
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visuomenei ir rinkai mažina ir tai, kad aukštojo mokslo sistemos strateginiai prioritetai ir jų
įgyvendinimas menkai prisideda prie nacionalinės plėtros rezultatų įgyvendinimo. Be to, strateginiai
prioritetai nebuvo tinkamai perkeliami į teisės aktus ir ši neatitktis galėjo tapti viena iš priežasčių,
trukdančių sėkmingai įgyvendinti Lietuvos aukštojo mokslo politiką. Analizė parodė, kad visiems
įstatymuose akcentuojamiems aukštųjų mokyklų vidinio valdymo etapams yra numatyta formali
išorinio valdymo sistema, tai rodo per didelį aukštojo mokslo sistemos ir rinkos reglamentavimą
Lietuvoje.
Konkurenciniai pranašumai yra lemiami palankios nacionalinės aplinkos ir tinkamos
organizacijos plėtros strategijos sinergetinio efekto. Palankios konkuravimo sąlygos savaime
neužtikrina organizacijos konkurencingumo. Organizacijos konkurencingumas priklauso nuo
organizacijos gebėjimo pasinaudoti tinkamomis sąlygomis (Porter, 1998). Kaip jau buvo teigiama šio
darbo teorinėje dalyje, aukštojo mokslo sistemoje ypatinga svarba tenka pasirinktai strategijai (pvz.,
sprendimui konkuruoti dėl mokslinių tyrimų finansavimo, nepriimant žinių visuomenės tendencijų
neatitinkančio tradicinės mokslinių tyrimų privilegijos suteikimo sprendimo), pasirinkta strategija
diferencijuoja aukštąsias mokyklas (tai patvirtina ir aukštųjų mokyklų reitingai) (Hazelkorn, 2005).
Tyrimu nustatytas ir silpnas strateginis planavimas aukštųjų mokyklų lygmeniu. Nors
informacijos apie Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdymo kai kuriuos aspektus sklaida yra
santykinai gera, tačiau pasigendama objektyvios informacijos apie aukštųjų mokyklų veiklą. Tai yra
svarbūs aukštųjų mokyklų konkurencingumo plėtros trukdžiai. Objektyvios informacijos apie
Lietuvos aukštųjų mokyklų veiklą trūkumas apsunkina Lietuvos aukštosios mokyklos pozicionavimo
rinkoje procesus, dėl to nesiformuoja ir individualūs aukštųjų mokyklų veiklos profiliai. Be to, silpna
strateginio planavimo patirtis neleidžia aukštosioms mokykloms identifikuoti ir pasinaudoti rinkoje
atsiradusiomis naujomis galimybėmis.
Lietuvos aukštųjų mokyklų įvairovės trūkumas yra kompleksinė problema, atsirandanti dėl
Lietuvos aukštojo mokslo politikos neatitikties tarptautinėms tendencijoms, ir dėl per mažos
Lietuvos aukštųjų mokyklų strateginio planavimo patirties. Dėl to nevykdoma aukštųjų mokyklų
klasifikacija pagal jų misijas ir institucinius profilius, o tai neleidžia tikslingai panaudoti valstybės
aukštajam mokslui skiriamų lėšų.
Atlikta analizė rodo, kad Lietuvoje buvo įteisinti beveik visi autonomijos principai, leidžiantys
aukštosioms mokykloms savarankiškai spręsti dėl savo veiklos strateginių krypčių ir sričių,
pagrindinių institucinių veiklos principų ir valdymo formų, akademinio personalo priėmimo kriterijų,
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vidinės karjeros sistemos. 2009 m. įstatyme buvo didinamos aukštųjų mokyklų galimybės disponuoti
finansiniais ištekliais, suteikiama teisė disponuoti turtinėmis teisėmis, susijusiomis su intelektinės
veiklos rezultatais. Vis dėlto finansinė autonomija nėra įdiegta iki galo. Finansiniai ištekliai
naudojami neefektyviai dėl to, kad valstybinės aukštosios mokyklos negali perteklinių lėšų perkelti į
ateinančius kalendorinius metus, žemas paslaugų pardavimo viešam ir privačiam sektoriui lygis,
prastai diversifikuoti lėšų pritraukimo šaltiniai.
Kaip jau buvo minėta anksčiau, aukštųjų mokyklų konkurencingumo plėtrai svarbu, kad šalies
aplinkoje egzistuotų sąlygos, atitinkančios tarptautinius šio sektoriaus standartus. Analizė parodė,
kad nors rengiant Lietuvos aukštojo mokslo strategijas atsižvelgiama į užsienio šalių patirtį, tačiau
nacionaliniuose teisės aktuose nepakankamai integruotas tarptautiškumo aspektas, EAME ir
Bolonijos proceso strateginės nuostatos. Nėra sukurta kompleksinė tarptautiškumo priemonių
stebėsenos sistema. Šis klausimas išsamiai yra aptariamas Lietuvos studijų politikos ir EAME bei
Europos Sąjungos strateginių nuostatų analizės ataskaitoje (2013).
Porterio deimanto modelyje nurodomas a p t a r n a u j a n č i ų i r s u s i j u s i ų p r a m o n ė s
s e k t o r i ų veiksnys autorių adaptuotame nacionalinės aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus)
konkurencingumo tyrimo modelyje yra transformuojamas į aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus)
atskaitomybės, akreditacijos ir vertinimo veiksnį. Tarptautinius standartus atitinkančios ir
tinkamai veikiančios sektorių aptarnaujančios organizacijos sudaro prielaidas sektoriaus įmonėms –
aukštosioms mokykloms – būti konkurencingoms tiek vietinėje, tiek tarptautinėje erdvėje.
Atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvoje yra per didelis aukštojo mokslo sistemą valdančių
institucijų kiekis, o funkcijos tarp jų yra pasiskirsčiusios neefektyviai. Aukštojo mokslo ekspertai
rekomenduoja mažinti aukštąsias mokyklas valdančių institucijų kiekį ir biurokratiją, kelti jų
darbuotojų politikos formavimo ir viešosios vadybos kvalifikaciją, riboti aukštojo mokslo valdymą
reglamentuojančių teisės aktų kiekį ir tiesioginį politikų kišimąsi, liberalizuoti programų
registravimą, tobulinti finansavimo mechanizmus. Ekspertai teigia, kad Lietuvos aukštųjų mokyklų
konkurencingumas augtų sutvarkius aukštojo mokslo sistemą (t. y. jos struktūrą ir dydį) taip, kad ji
atitiktų tarptautinius standartus ir praktiką. Ekspertai rekomenduoja plėsti aukštojo mokslo sistemą
per aukštojo mokslo sistemos struktūros didinimą, t. y. įteisinti antrosios ir trečiosios pakopos
profesines studijas, užtikrinti aukštųjų mokyklų įvairovę, kurios galėtų tenkinti specifinius
visuomenės ir rinkos poreikius (pvz., sudaryti galimybes veikti tik vienos pakopos studijas (pvz.,
bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros) teikiančioms aukštosioms mokykloms, vienos
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organizacijos poreikius tenkinančioms aukštosioms mokykloms (angl. corporate universities) ir kt.),
išlyginti studijų programų apimtis, bet kartu išryškinti ir edukologinę takoskyrą tarp universitetinių ir
profesinių

studijų

programų,

užtikrinti

vienodas

konkuravimo

sąlygas

valstybinėms

ir

nevalstybinėms aukštosioms mokykloms.
Kalbant apie studijų programų vertinimą, svarbu pažymėti, kad nėra balanso tarp išorinio ir
vidinio studijų kokybės užtikrinimo. Ekspertai rekomenduoja skatinti aukštųjų mokyklų autonomiją,
ugdyti savęs vertinimo kultūrą ir daugiau dėmesio skirti vidiniam kokybės užtikrinimui stiprinti.
Anksčiau aptarti veiksniai – valdžios, galimybių, aukštojo mokslo sistemos valdymo,
finansavimo ir aukštojo mokslo sistemos atskaitomybės, akreditacijos ir vertinimo – nulemia
aplinkos sąlygas, kurioms esant konkuruoja Lietuvos aukštosios mokyklos. Kiti du veiksniai parodo
aukštųjų mokyklų turimus išteklius ir jų kuriamo produkto, paslaugos atitiktį rinkos poreikiams.
Aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) gamybos veiksniai, kurie suvokiami kaip aukštojo
mokslo sistemos (sektoriaus) funkcijoms (apibūdinamoms išskiriant tradicines universitetų misijas –
studijas ir mokslinius tyrimus) vykdyti reikalingi ištekliai ir kompetencijos (input). Aukštųjų
mokyklų turimų išteklių kokybė ir galimybė formuoti reikiamos kokybės išteklius lemia jų
konkurencinius pranašumus. Ištekliais čia laikytini tiek baziniai šalies veiksniai (geografinė padėtis,
demografija ir kt.), tiek bendrieji veiksniai (išplėtota bendroji ūkio infrastruktūra, taip pat aukštojo
mokslo sistemos (sektoriaus) infrastruktūra, intelektinis kapitalas ir pan., leidžiantys sėkmingai
plėtoti studijų ir mokslinių tyrimų bei šių veiklų rezultatų pritaikomumo veiklas), tiek
specializuojantys veiksniai (pvz., kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai, lemiami specifinių jų turimų
įgūdžių, pažangūs mokslinių tyrimų, studijų metodai ir būdai, inovacijos ir kt.), svarbūs išteklių
vertinimo aspektai yra šių išteklių kūrimo, atnaujinimo ir jų panaudojimo sparta bei efektyvumas.
Bene

svarbiausias

aukštųjų

mokyklų

konkurencinis

išteklius

yra

akademinė

b e n d r u o m e n ė. Atliktas tyrimas parodė, kad jai Lietuvoje yra skiriama per mažai dėmesio. Reikėtų
investuoti į akademinės bendruomenės stiprinimą, kvalifikaciją ir tinkamų jai darbo sąlygų
sudarymą. Yra svarbu daug dėmesio skirti dėstytojų dalykinei, mokslinei, edukacinei,
komunikacinei, praktinės veiklos ir tobulinimosi kompetencijoms, sukurti įvairialypę dėstytojų
motyvavimo sistemą, kuri apimtų ne tik finansines motyvavimo priemones.
Nėra sistemos, skatinančios domėtis tiek dalyko, tiek didaktinėmis naujovėmis. Studentų
mokymosi efektyvumas nėra siejamas su dėstytojų kompetencija.
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Kitas svarbus aukštojo mokslo instutucijų išteklius yra s t u d e n t a s, savo charakteristikomis
atitinkantis studijų kryptį. Taigi, šiuo atveju svarbu sukurti sąlygas, kurioms esant studentas,
nepriklausomai nei nuo jo socialinio, nei nuo ekonominio statuso, studijuotų labiausiai jo asmenines
charakteristikas atitinkančioje studijų kryptyje.
Atliktas tyrimas rodo, kad aukštojo mokslo finansavimo sąlygos sudaro galimybes kiekvienam,
atitinkančiam nacionalinės aukštojo mokslo sistemos reikalavimus, Lietuvos piliečiui lygias
galimybes siekti įgyti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą ir užtikrina prielaidas
įstoti gabiausiems abiturientams. Siekiant užtikrinti, kad abiturientas pasirinktų jam labiausiai
tinkančią studijų kryptį, yra taikomos kompleksinės profesinio informavimo ir konsultavimo
priemonės, sukurta informavimo apie studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose sistema. Vis dėlto šiai
sistemai kol kas daugiau dėmesio skiriama tik teoriškai, nėra įgyvendinta numatytų veiksmų. Taigi,
galima teigti, kad yra sukurtos sąlygos stojančiajam pasirinkti studijas. Tačiau gerai veikiančioje
sistemoje pasirinkimo galimybės turėtų būti sukurtos ir priimančiajai aukštąjai mokyklai. Nors
Lietuvos aukštojo mokslo prieinamumo didinimo kontekste palankiai vertintina vienkanalė priėmimo
studijuoti į nacionalines aukštąsias mokyklas sistema (bendrasis priėmimas, vykdomas LAMA
BPO), tačiau atkreipiamas dėmesys, kad ši sistema neužtikrina aukštųjų mokyklų galimybių didinti
studijuojančiųjų įvairovę socialinių visuomenės grupių atstovavimo požiūriu, ji nepritaikoma
suaugusiųjų mokymui (tęstinio arba visą gyvenimą trunkančio mokymosi sistemai). Be to, ji
nesudaro galimybės aukštąjai mokyklai patikrinti stojančiojo atitiktį studijų krypčiai. Akivaizdu, kad
ši sistema turėtų būti tobulinama.
Siekiant užtikrinti aukštųjų mokyklų konkurencingumą, tinkamas darbo ir studijų sąlygas,
būtina užtikrinti tinkamą aukštųjų mokyklų finansavimą. Atliktas tyrimas rodo, kad per pastarąjį
laikotarpį aukštųjų mokyklų pajamos turėjo augimo tendenciją, vis didesnį lyginamąjį svorį
pajamose sudarė ne valstybės finansuojamos lėšos. Vis dėlto Lietuvos aukštosios mokyklos yra per
daug priklausomos nuo vieno finansavimo šaltinio – studentų įmokų už studijas, t. y. per maža
aukštųjų mokyklų pajamų šaltinių įvairovė. Esant ribotam pajamų šaltinių kiekiui, aukštosios
mokyklos tampa smarkiai priklausomos nuo studentų įmokų, o tai reiškia – ir nuo esamos studijų
finansavimo tvarkos. Atliktas tyrimas rodo, kad pasirinkta studijų finansavimo tvarka realiai
nesukuria palankių sąlygų didėti stojančiųjų skaičiui, šiam pokyčiui įtakos turėjo keli aspektai:
dalinio finansavimo panaikinimas; norinčiųjų ir galbūt galinčiųjų studijuoti savo lėšomis mažėjimas;
emigracija į užsienio aukštąsias mokyklas. Nors atlikto kokybinio tyrimo metu išryškėjo palankus
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paskolų studijuojantiesiems sistemos vertinimas, tačiau ši sistema neužtikrina galimybių į nepalankią
socialinę ekonominę padėtį atsidūrusiems asmenims studijuoti aukštojo mokslo sistemoje. Pirmiausia
rekomenduojama įvertinti įmokos už studijas naštos studijuojančiajam mažinimo galimybes.
Atlikta analizė išryškino ir kitą įdomų faktą, t. y. didinant valstybės finansavimą pirmosios ir
antrosios pakopos studijoms, didėja studijuojančiųjų skaičius, tačiau mažėja studijas baigiančiųjų
skaičius. Tai rodo, kad didesnis valstybės finansavimas nebūtinai užtikrins aukštąjį išsilavinimą
turinčių asmenų skaičių. Ši tendencija nėra būdinga trečiosios pakopos studijoms. Geresnis
doktorantūros studijų finansavimas didina ir doktorantūros studijas baigusiųjų skaičių. Tikėtina, kad
tai yra susiję su studijuojančiojo argumentuotu studijų pasirinkimu ir motyvacija. Tai tik patvirtina
faktą, kad labai svarbu užtikrinti aiškų ir argumentuotą studijuojančiųjų studijų krypties pasirinkimą
ir motyvaciją studijuoti.
Skirstant valstybės finansavimą būtina atkreipti dėmesį į studijų kainos ir būsimų
studijuojančiojo pajamų santykį. Tais atvejais, kai yra neatitiktis tarp norminės kainos ir būsimų
pajamų, mažėja aukštojo mokslo sistemos konkurencingumas. Stojantysis nėra pasirengęs investuoti
į studijas aukštosiose mokyklose, kai pinigai negarantuoja grąžos (atlyginimai, mokami turintiems
aukštąjį išsilavinimą Lietuvoje yra daug mažesni, palyginti su kitomis šalimis), todėl yra
pasirenkamas įsitraukimas į darbo rinką arba pasirenkamos studijos užsienio šalyse (dažnai –
nemokamos studijos). Todėl reikėtų peržiūrėti studijų kainos (studijų kaštų) dengimo
studijuojančiųjų lėšomis sistemą.
Tyrimas atskleidė ir politinių nuostatų, apimančių aukštųjų mokyklų studijų ir mokslo
infrastruktūros plėtros, tęstinumo trūkumą. Pasigendama aiškesnio ir apibrėžtesnio valstybės indėlio
kuriant aukštojo mokslo prieinamumą didinančią studijų aplinką. Stokojama kompleksinio dėmesio
Lietuvos aukštosiose mokyklose informacinių ir komunikacinių technologijų potencialo naudojimui,
kuris yra itin svarbus aukštojo mokslo prieinamumui didinti ir mokymosi visą gyvenimą (MVG)
galimybėms užtikrinti. Lietuvos aukštojo mokslo ekspertai akcentavo poreikį investuoti į studentų
miestelių formavimą ir socialinę studentų aplinką.
Veiklos rezultatų atitiktis vietinių klientų poreikiams, t. y. paklausos sąlygoms, sudaro
galimybes didinti konkurencinius pranašumus, kurie ilgainiui padeda konkuruoti ir tarptautinėje
erdvėje. Adaptuotame nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo tyrimo modelyje
paklausos sąlygos yra prilyginamos aukštojo mokslo sistemos (sektoriaus) studijų ir mokslinių
tyrimų rezultatų aktualumui rinkos ir visuomenės poreikiams, šis vidinis veiksnys gali būti
Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
VU TVM Inovacijų ir verslumo centras, Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

275

apibūdinamas ir kaip trečiosios universitetų misijos rezultatas (output). Tai, kad aukštosios mokyklos
veikia sudėtingoje, kintančioje aplinkoje, kuriai būdinga didėjanti konkurencija, reikšmina įvairių
sąveikumo, bendradarbiavimo ryšių radimąsi. E. Hazelkorn (2005) atkreipia dėmesį į tai, kad
bendradarbiavimas su išorės partneriais, regioninių, tarptautinių, vietinių ekonominių poreikių
tenkinimas yra itin svarbiu mokslinių tyrimų plėtotės veiksniu. E. Hazelkorn (2005) Porterio
deimanto modelio pritaikymas akademinių mokslinių tyrimų konkurencingumui tirti atkreipia dėmesį
į išskirtinį valstybės valdžios vaidmenį formuojant aukštojo mokslo sistemos rezultatų taikymą ir
atitiktį visuomenės bei rinkos poreikiams.
Atliktas tyrimas atskleidė, kad šiuo metu nėra priemonės, kuria būtų galima potencialiems
studentams ir politikos formuotojams stebėti situaciją darbo rinkoje ir identifikuoti rinkos ateities
poreikius. Be to, priimant sprendimus dėl Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdymo nepakankamai
konsultuojamasi su aukštuoju mokslu suinteresuotomis šalimis. Nors bendradarbiavimą su verslu
skatinančios priemonės yra vertinamos teigiamai, tačiau jos dar nepakankamai išnaudojamos.
Atsižvelgdami į tai ekspertai rekomenduoja aktyviau įtraukti socialinius partnerius į aukštųjų
mokyklų valdymą, aktyviau skleisti aukštųjų mokyklų veiklos rezultatus visuomenei. Taip pat
rekomenduojama sukurti tiek visos aukštojo mokslo sistemos, tiek atskirų aukštųjų mokyklų
atskaitomybės visuomenei mechanizmus, siekiant stebėti aukštųjų mokyklų metinę veiklos rezultatų
pažangą, skatinti savarankišką veiklos stebėseną.
Tyrimas parodė, kad aukštojo mokslo sistemos veiklos rezultatų atitiktį visuomenės ir rinkos
poreikiams paskatintų tiksliniai valstybės užsakymai studijų srityje, tiksliniai mokslo tyrimų
pirkimai. Šios priemonės veiktų kaip studijų procesą akseleruojantys veiksniai, t. y. veiksniai,
skatinantys didaktinius studijų pokyčius, studijų proceso individualizavimą ir aktyvesnį studentų
įtraukimą į visuomenines veiklas.
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VALDŽIA
Į rinką orientuoto modelio
priemonių diegimas
Skatinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimo
priemonių įgyvendinimą
Suderinimas su
nacionaliniais plėtros
prioritetais
Mokymosi visą gyvenimą
skatinimas





















AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS VALDYMAS IR
FINANSAVIMAS
Stiprinti strateginio planavimo kompetencijas tiek
aukštojo mokslo sistemos politiką įgyvendinančiose
institucijose, tiek aukštojo mokslo institucijose
Turėti ilgalaikę ir politinių figūrų pokyčių nepaveikiamą
strategiją
Siekti užsibrėžtų tikslų ir realių rezultatų vertinimo
Strateginius prioritetus tinkamai perkelti į teisės aktus
Mažinti auštojo mokslo rinkos reglamentavimą
Užtikrinti objektyvią informaciją apie aukštojo mokslo
institucijas
Skatinti individualių institucijų veiklos profilių formavimą
Skatinti aukštojo mokslo institucijų pajamų šaltinių
įvairovę
Integruoti tarptautiškumo aspektą į nacionalinius teisės
aktus
Sukurti tarptautiškumo stebėsenos sistemą
Siekti efektyvaus valstybinio finansavimo panaudojimo

AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS IŠTEKLIAI
Investuoti į akademinės bendruomenės kvalifikacijos
ugdymą
Ugdyti dėstytojų dalykines, mokslines, edukacines,
komunikacines, praktinės veiklos ir tobulinimosi
kompetencijas
Investuoti į tinkamų darbo ir studijų sąlygų sukūrimą
Tobulinti priėmimo studijuoti sistemą – užtikrinti
studijuojančiojo atitiktį studijų krypčiai
Skatinti aukštojo mokslo institucijų pajamų diversifikaciją
Siekti efektyvaus valstybinio finansavimo, skatinti
motyvuotus studijuoti studentus
Skatinti informacinių ir komunikacinių technologijų
naudojimą
Investuoti į studentų miestelių formavimą ir socialinę
studentų aplinką










AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS REZULTATŲ PRITAIKOMUMAS
 Sukurti priemonę, leidžiančią stebėti situaciją darbo
rinkoje ir identifikuoti rinkos ateities poreikius
 Priimant sprendimus dėl aukštojo mokslo sistemos plėtros
konsultuotis su aukštuoju mokslu suinteresuotomis
grupėmis
 Išnaudoti bendradarbiavimo su verslu skatinimo
priemones
 Aktyviai įtraukti socialinius partnerius į aukštojo mokslo
institucijų valdymą
 Visuomenei skleisti aukštojo mokslo institucijų veiklos
rezultatus
 Sukurti aukštojo mokslo sistemos ir aukštojo mokslo
institucijų atskaitomybės visuomenei mechanizmus
 Skatinti aukštojo mokslo institucijų savarankišką veiklos
stebėseną
 Teikti tikslinius studijų ir mokslinių tyrimų valstybinius
užsakymus
 Skatinti didaktinius studijų proceso pokyčius
 Skatinti studijų individualizavimą
 Skatinti studentų įtraukimą į visuomenines veiklas

AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS ATSKAITOMYBĖ,
AKREDITACIJOS IR VERTINIMAS
Mažinti aukštojo mokslo sistemą valdančių institucijų kiekį
ir biurokratiją
Kelti valdančiųjų institucijų darbuotojų kvalifikaciją
politikos formavimo ir viešosios vadybos srityse
Riboti tiesioginį politikų kišimąsi
Liberalizuoti programų registravimą
Tobulinti finansavimo mechanizmus
Užtikrinti aukštojo mokslo sistemos (struktūros ir dydžio)
atitiktį tarptautiniams standartams ir praktikai
Įteisinti antrosios ir trečiosios pakopos profesines studijas
Daugiau dėmesio skirti vidiniam studijų ir mokslo kokybės
užtikrinimui stiprinti

GALIMYBĖS
 Ugdyti strateginio
planavimo
gebėjimus
 Ugdyti gebėjimus
veikti tarptautinėse
rinkose
 Ugdyti gebėjimus
identifikuoti
institucijos
išskirtinumus ir
poziciją rinkoje.

65 pav. Lietuvos aukštojo mokslo politikos sričių ir posričių tarpusavio ryšiai, skatinantys Lietuvos
aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą (sudaryta autorių)
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65 pav. pateikiami aukštojo mokslo politikos sričių bei posričių tarpusavio ryšiai ir galima
sinergija siekiant Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo. Kaip matyti, pagrindinis
vaidmuo tenka į rinką orientuoto aukštojo mokslo sistemos valdymo modelio priemonių diegimui,
atitikčiai tarptautiniams aukštojo mokslo standartams, tarptautinei praktikai ir sistemos įvairovės
užtikrinimui. Įvairovė turi būti užtikrinama skatinant aukštųjų mokyklų ir studijų programų (mokslo
ir profesinių), studijų didaktinę ir formų (tradicinė ir paremta IT technologijomis) įvairovę, aukštųjų
mokyklų lėšų šaltinių įvairovę ir studijuojančiųjų (atstovaujančių įvairioms socialinėms grupėms)
įvairovę. Kitas jungiamasis veiksnys yra kvalifikacijos kėlimas. Tyrimas parodė, kad sinergetinis
efektas būtų pasiektas, jei būtų keliamos aukštojo mokslo sistemą valdančių institucijų darbuotojų ir
aukštųjų mokyklų vadovybės strateginio planavimo bei valdymo kompetencijos. Reikia didinti ir
akademinės bendruomenės dalykines, mokslines, edukacines, komunikacines, praktinės veiklos ir
tobulinimosi kompetencijas. Daug dėmesio reikia skirti bendradarbiavimui su įvairiomis
suinteresuotomis grupėmis, siekiant užtikrinti aukštojo mokslo sistemos rezultatų atitiktį visuomenės
ir rinkos poreikiams.
Tai yra pagrindiniai veiksniai, kurie turi būti tobulinami artimiausiu metu, norint užtikrinti
Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumą.
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IŠVADOS
Per analizuojamą laikotarpį keitėsi valstybės sąveikos su mokslo ir studijų įstaigomis modelis –
vidinis aukštųjų mokyklų valdymas įgavo daugiau galių. Aukštojo mokslo sistemos ekspertai mano,
kad šį procesą reikia tęsti – mažinti aukštojo mokslo rinkos reglamentavimą ir tiesioginį politikų
kišimąsi. Rekomenduojama mažinti aukštojo mokslo sistemą valdančių institucijų kiekį ir
biurokratiją, kelti tų institucijų darbuotojų politikos formavimo ir viešosios vadybos kvalifikacijas.
Atkreipiamas dėmesys, kad Lietuvos aukštojo mokslo sistemos struktūra kol kas nebuvo
keičiama, todėl aukštojo mokslo sistemos ekspertai pateikė daug rekomendacijų dėl aukštojo mokslo
sistemos struktūros tobulinimo. Anot jų, reikėtų nustatyti geresnį santykį tarp universitetų ir kolegijų
– suvienodinti studijų programų apimtis, Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo ir studijų įstatyme
(2009) panaikinti koleginių ir universitetinių studijų apimčių skirtumus, bet išryškinti turinio
takoskyrą tarp universitetinių ir kolegijų studijų programų. Rekomenduojama plėsti aukštojo mokslo
sistemą per aukštojo mokslo sistemos struktūros didinimą, t. y. įteisinti antrosios ir trečiosios
pakopos profesinius laipsnius (pvz., MBA, DBA), užtikrinti įvairovę aukštųjų mokyklų, kurios
galėtų tenkinti specifinius visuomenės ir rinkos poreikius (pvz., sudaryti galimybes veikti tik vienos
pakopos studijas (pvz., bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros) teikiančioms aukštosioms
mokykloms, vienos organizacijos poreikius tenkinančioms auštosioms mokykloms (angl. corporate
universities) ir kt.).
Siekiant pagerinti aukštojo mokslo sistemos valdymą, reikėtų pradėti vykdyti aukštųjų
mokyklų klasifikaciją pagal jų misijas ir institucinius profilius. Tai leistų sudaryti tikslinius
kontraktus su aukštosiomis mokyklomis dėl studijų ir mokslinių tyrimų, siekiant tenkinti valstybės
poreikius. Ekspertai atkreipia dėmesį į nevienodas valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų
veiklos galimybes ir rekomenduoja jas suvienodinti – užtikrinti vienodas finansavimo galimybes.
Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo ir studijų įstatymu (2009) buvo didinamos aukštųjų
mokyklų galimybės disponuoti finansiniais ištekliais ir suteikiama teisė disponuoti turtinėmis
teisėmis, susijusiomis su intelektinės veiklos rezultatais. Vis dėlto valstybinių aukštųjų mokyklų
finansinė autonomija vis dar yra ribojama dėl to, kad nėra galimybių perkelti perteklines lėšas į
ateinančius kalendorinius metus, todėl lėšos panaudojamos neefektyviai. Aukštojo mokslo sistemos
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ekspertai rekomenduoja pagerinti aukštojo mokslo sistemos valdymą – tobulinti aukštųjų mokyklų
ir studijų finansavimo mechanizmus.
Analizė parodė, kad buvo teisiškai įtvirtintos į rinką orientuoto modelio priemonės,
leidžiančios aukštosioms mokykloms savarankiškai spręsti dėl savo veiklos strateginių krypčių,
sričių ir būti atskaitingoms už priimtus sprendimus. Aukštosios mokyklos turi teisę savarankiškai
formuoti pagrindinius aukštosios mokyklos veiklos principus, valdymo formas, kurti vidinės karjeros
sistemas ir spręsti dėl akademinio personalo priėmimo kriterijų. Nepaisant šių institucinę autonomiją
didinančių priemonių, visiems įstatymuose akcentuojamiems vidinio valdymo etapams yra numatyta
formali išorinio valdymo sistema. Vis dėlto aukštojo mokslo sistemos ekspertai rekomenduoja
riboti aukštojo mokslo valdymą reglamentuojančių teisės aktų kiekį, normatyviniuose dokumentuose
įteisinti didesnį aukštųjų mokyklų lankstumą, suteikti daugiau teisių aukštosioms mokykloms
savarankiškai spręsti dėl vadovo keitimo ar atleidimo proceso, kartu kelti aukštųjų mokyklų
vadovybės vadybinę kvalifikaciją. Aukštojo mokslo sistemos ekspertai mano, kad aukštųjų mokyklų
valdymas pagerėtų, jei aukštųjų mokyklų taryboms būtų suteikti valdymo svertai, užtikrintas tarybos
ir senato darnus darbas bei socialinių partnerių dominavimas taryboje. Apskritai reikėtų didinti
bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo sistemos subjektų, t. y. didinti verslo atstovų ir socialinių
partnerių įsitraukimą, aktyviau skleisti visuomenei aukštųjų mokyklų veiklos rezultatus.
Siekiant pagerinti aukštojo mokslo sistemos valdymą, rekomenduojama stebėti aukštųjų
mokyklų metinę pažangą įgyvendinant aukštųjų mokyklų užsibrėžtus tikslus ir didinti aukštojo
mokslo sistemos ir aukštųjų mokyklų atskaitomybę visuomenei, vertinti aukštųjų mokyklų veiklą
pagal veiklos rezultatus ir jų kokybę (pvz., vertinti absolventų kokybę, mokslinių publikacijų
cituojamumą, suteiktas paslaugas verslui ir valstybės sektoriui, įgyvendintus socialinius projektus ir
kt.). Išanalizavus antrinius šaltinius buvo nustatyta, kad reikėtų koreguoti aukštosioms mokykloms
vertinti taikomą „pirmaeilio dėstytojo“ kategoriją į Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme
(2009) vartojamas dėstytojų kategorijas ir pasaulyje vartojamą „visą laiką dirbančio“ (angl. full-time)
dėstytojo sampratą, kai dėstytojo priskyrimas aukštąjai mokyklai vertinamas pagal dėstytojo darbo
rezultatus ir veiklų įvairovę aukštojoje mokykloje (žr. tarptautinių akreditacijos organizacijų, pvz.,
AACSB, EQUIS ir kt., išaiškinimus).
Struktūrinio interviu metu nustatyta, kad silpniausia vieta yra susijusi su aukštųjų mokyklų
savarankiška veiklos stebėsena. Analizė rodo, kad kol kas aukštosios mokyklos neatsiskaito
visuomenei už savo veiklos rezultatus. Todėl rekomenduojama aukštosioms mokykloms pradėti
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savarankiškai vykdyti savo veiklos, pedagoginės kokybės, atskirų individų pasiekimų ir finansavimo
efektyvumo stebėseną. Kartu ekspertai atkreipia dėmesį į tai, kad turėtų būti sudarytos galimybes
aukštosioms mokykloms savarankiškai pasirinkti stojančiuosius pagal jų asmeninių charakteristikų
atitiktį ketinamai studijuoti programai. Daugiau dėmesio reikėtų skirti aukštojo mokslo sistemos
svarbiausiam veikėjui – akademinei bendruomenei. Investuoti į akademinės bendruomenės
stiprinimą, kvalifikaciją ir tinkamų jai dirbti sąlygų sudarymą.
Dabartinė aukštojo mokslo politika nesukuria sąlygų studijuoti visiems, norintiems įgyti
aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą. Didesnės galimybės yra užtikrinamos didesnes
pajamas turintiems asmenims, tačiau didesnis studijų krepšelių skaičius iš dalies padidina galimybes
studijuoti gabesniems. Kita vertus, ne tokiems gabiems ir mažesnes pajamas gaunantiems asmenims
dabartinės aukštojo mokslo politikos sąlygos nesukuria prielaidų siekti aukštojo mokslo.
Aukštųjų mokyklų finansavimo šaltinių diversifikacija skatina universitetus daugiau dėmesio
skirti, kad pritrauktų savarankiškai mokančių už studijas studentų, išorinė konkurencija sukuria
prielaidas mažinti studijų kokybės reikalavimus, didinti prieinamumą ir liberalizuoti priėmimo
sąlygas. Mažiau motyvuotų studentų mokymosi kokybė ir studijų rezultatai neatliepia visuomenės ir
valstybės keliamų tikslų.
Šiuo metu Dublino aprašuose (2004) pabrėžiamų gebėjimų ugdymas studijų procese nėra
deramai vertinamas. Vertinant studijų rezultatus turi būti deramas dėmesys skiriamas gebėjimų, o ne
tik žinių patikrai, siekiant įvertinti studijų programų tikslų (siekinių) ir realių rezultatų koreliaciją.
Siekiant užtikrinti aukštųjų mokyklų konkurencingumą ir efektyviai paskirstyti valstybės skiriamus
išteklius aukštajam mokslui finansuoti, būtina sukurti absolventų įsidarbinimo ir karjeros stebėsenos
sistemą, priėmimą į aukštąsias mokyklas planuoti atsižvelgiant į Lietuvos ūkio prognozes.
Dabartinė dėstytojų vertinimo ir priėmimo į pareigas tvarka yra orientuota į mokslo
produkcijos vertinimą, mažiau dėmesio skiriama praktinėms žinioms, tarptautinio konteksto
išmanymui ir didaktikos kokybei. Studentų vertinimo įtaka atestuojant dėstytojus vis dar lieka
neaiški ir tinkamai neįvertinta. Šios sąlygos neužtikrina dėstytojų kokybės gerinimo. Nepaisant
mokslinės produkcijos vertinimo įtraukimo į dėstytojų atestavimo tvarką, nėra užtikrinama mokslinės
veiklos kokybė, nes vertinama daugiausia publikacijų skaičius, nevertinant mokslinių rezultatų
pritaikomumo studijų procesui ir šalies ūkio plėtrai.
Nepakankamas

dėmesys

aukštojo

mokslo

infrastruktūros

prieinamumui,

efektyviam

panaudojimui užtikrinti ir studijų programų ugdomiems gebėjimams, įgyjamoms kompetencijoms
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viešinti nesukuria palankių sąlygų pritraukti užsienio studentų ir taip didinti Lietuvos aukštojo
mokslo konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu. Pagrindinis tarptautiškumo užtikrinimo aspektas
aukštojo mokslo sistemoje yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai, tačiau trūksta
tarptautiškumo aspekto sistemingo integravimo į nacionalinius aukštojo mokslo politikos prioritetus.
Nėra skurta kompleksinė tarptautiškumo priemonių stebėsenos sistema, leidžianti palyginti
aukštąsias mokyklas pagal pasiektus rezultatus šio rodiklio atžvilgiu ir diversifikuoti aukštųjų
mokyklų finansavimą.
Žemas mokymosi visą gyvenimą lygis Lietuvoje gali turėti neigiamų pasekmių šalies
ekonomikos augimui. Būtina didinti darbdavių ir kitų socialinių partnerių įsitraukimą į mokymosi
visą gyvenimą iniciatyvas, kuo veiksmingiau panaudoti viešuosius ir privačius išteklius mokymosi
prieinamumui didinti, skatinti aukštąsias mokyklas plėsti konkurencingą bendradarbiavimą su verslo
pasauliu, įdiegti neformaliuoju būdu (patirtiniu) įgytų kompetencijų pripažinimo schemas. Per mažai
lankstus

studijų

organizavimo

reglamentavimas

apriboja

Lietuvos

aukštųjų

mokyklų

konkurencingumą, ypač socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Kliūtis lankstesnio studijų
proceso sąlygoms sudaryti yra dabartinis studijų finansavimo modelis, taip pat susietas su studijų
kryptimi ir studijų trukme metais, būtų tikslinga studijų finansavimą sieti ne su studijų trukme, bet su
įgyjamais studijų kreditais. Toks principas padėtų lanksčiau organizuoti studijas.

Tad

rekomenduotina tobulinti aukštojo mokslo kokybės srities priemones, kurios susijusios su mokymusi
visą gyvenimą, lanksčiais mokymosi būdais ir formomis ir kurios sąlygotų Nacionalinės darnaus
vystymosi strategijos (LRV, 2003) priemonių įgyvendinimą.
Vertinant 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos pokyčius aukštojo mokslo
prieinamumo didinimo srityje, t. y. vertinant, ar šiuo laikotarpiu šioje srityje vykdyta politika sukūrė
aplinką

(sudarė

sąlygas),

skatinančią,

didinančią

Lietuvos

aukštojo

mokslo

sistemos

konkurencingumą, atkreipiamas dėmesys, kad aukštojo mokslo prieinamumo didinimo sritis yra
viešųjų interesų tenkinimo sritis, todėl šioje aukštojo mokslo politikos srityje taikomų priemonių
poveikio aukštojo mokslo sistemos konkurencingumui didinti vertinimas galimas tik su išlygomis –
aukštojo mokslo prieinamumui didinti taikomos priemonės pirmiausia yra skirtos viešiesiems
interesams tenkinti, tačiau jos gali turėti sinergetinį aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo
didinimo poveikį. Nors pozityviai vertintinos 2009–2011 m. vykdytos Lietuvos aukštojo mokslo
politikos sudarytos teisines prielaidos ir sąlygos užtikrinti lygias, vienodas galimybes visiems
atitinkantiems nacionalinės aukštojo mokslo sistemos reikalavimus studijuoti nacionalinėje aukštojo
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mokslo sistemoje, sukurta studijų nacionalinėje aukštojo mokslo sistemoje informacinė, konsultacinė
sistema, išskirtinos ir gerėjančios galimybės studijuoti aukštojo mokslo sistemoje neįgaliesiems,
atliktas tyrimas vis dėlto leidžia teigti esant nepakankamą aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimą
ir didinimą 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikoje, socialinio teisingumo aukštajame
moksle principo pažeidimą. Todėl yra konstatuojamas 2009–2011 m. nacionalinės aukštojo mokslo
politikos aukštojo mokslo prieinamumo didinimo srityje ir šiai politikai įgyvendinti taikomų
priemonių nepakankamumas tenkinti viešuosius interesus. Daroma išvada ne tiek apie nepakankamą
2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos dėmesį šiam nacionalinės aukštojo mokslo
sistemos viešųjų interesų tenkinimo aspektui, kiek apie analizuojamu laikotarpiu pasirinktas
netinkamas aukštojo mokslo prieinamumo didinimo priemones. Rekomenduojama aukštojo mokslo
prieinamumui

didinti taikomų

politikos

įgyvendinimo

priemonių peržiūra, nuolatinė jų

veiksmingumo stebėsena.
2009–2011 m. aukštojo mokslo prieinamumo didinimo politikos įgyvendinimo priemonės yra
skirtos atskirų visuomenės socialinių grupių aukštojo mokslo prieinamumui didinti, tačiau šios
priemonės vertintinos kaip fragmentiškos, nes jos negrindžiamos aukštajame moksle neatstovaujamų
socialinių visuomenės grupių identifikavimu, auštojo mokslo prieinamumą šioms grupėms ribojančių
veiksnių nustatymu. Rekomenduojama į nacionalinę aukštojo mokslo politiką įtraukti aukštojo
mokslo prieinamumo plėtros (aukštojo mokslo prieinamumo didinimo aukštajame moksle
neatstovaujamoms socialinėms visuomenės grupėms) kryptį. Tam svarbu nustatyti Lietuvos
aukštajame moksle neatstovaujamas socialines visuomenės grupes, vykdyti nuolatinę socialinių
grupių atstovavimo aukštajame moksle stebėseną. Lietuvos aukštajame moksle neatstovaujamoms
socialinėms visuomenės grupėms nustatyti rekomenduojamas patekimo studijuoti į nacionalinę
aukštojo mokslo sistemą tyrimas. Siekiant užtikrinti studijuojančiųjų įvairovės didinimą socialinių
visuomenės grupių atstovavimo požiūriu, suaugusiųjų mokymo (tęstinio arba visą gyvenimą
trunkančio mokymosi sistemai) plėtotę, rekomenduojama greta vienkanalės priėmimo studijuoti į
aukštąsias mokyklas sistemos (bendrojo priėmimo, vykdomo LAMA BPO), grindžiamos geriausiųjų
eilės sudarymu, įdiegti netradicinių studentų (vyresnio amžiaus, neįgalių studentų ir kt.) priėmimo
studijuoti sistemą. Atliktas tyrimas parodė kompleksinio dėmesio informacinių ir komunikacinių
technologijų potencialo naudojimo aukštojo mokslo prieinamumui didinti stoką, dėmesio
vadinamiesiems netradiciniams studentams stoką. Rekomenduojama aukštojo mokslo politikoje
numatyti aukštojo mokslo prieinamumą, o kartu ir patrauklumą įvairioms amžiaus grupėms
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didinančias priemones, kad būtų užtikrinamos lanksčių studijų galimybės: daugiau dėmesio skirti
informacinių ir ryšių technologijų taikymui studijose, parengti aukštųjų mokyklų dalyvavimo visą
gyvenimą trunkančio mokymosi sistemoje strategiją.
Aukštojo mokslo prieinamumui užtikrinti studijų nacionalinėje aukštojo mokslo sistemoje
etape itin svarbus vaidmuo tenka studijų kaštų padengimo sistemai, studijų kaštų padengimui
taikomomis priemonėmis. Išanalizavus tirtojo laikotarpio prieinamus statistinius duomenis matyti,
kad Lietuvoje studijų finansavimas perkeliamas studijuojančiajam (net studijuojančiajam, gavusiam
valstybės finansuojamą studijų vietą, mokamos skatinamosios stipendijos dydis nepadengia būtinųjų
išlaidų, tokių kaip gyvenamojo ploto nuoma (nesvarbu, ar būtų pasirinktas bendrabutis, ar kita
nuomojama patalpa), maitinimas, transportas, kitos su studijomis susijusios patiriamos išlaidos). Tai
rodo nepakankamą viešųjų interesų tenkinimą aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimo aspektu
2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikoje. Atkreipiamas dėmesys, kad dėl 2009 m. aukštojo
mokslo reformos ir su ja susijusių pokyčių (studijų krepšelio įvedimas, studijų norminės kainos
patvirtinimas, valstybės remiamų paskolų teikimas), viena vertus, patekimo į aukštojo mokslo
sistemą prieinamumas padidėjo asmenims, siekiantiems aukštojo išsilavinimo, antra vertus,
konstatuojamas susiformavęs stojančiųjų diskriminavimas, pasireiškiantis aukštojo mokslo
prieinamumo ribojimu kai kurių grupių asmenims (pvz., dėl mokymosi pasiekimų, nulemtų
atitinkamos šeimos finansinės padėties ar geografiškai prieinamos vidurinio lavinimo sistemos
institucijos veiklos kokybės), nelygiavertės tokių pačių mokymosi pasiekimų turinčiųjų, tačiau
skirtingose studijų programose studijuojančiųjų padėties ir pan.). Atliktas tyrimas išryškino tikslinių
socialinį

mobilumą

žemo

išsilavinimo

tėvų

vaikams

didinančių

priemonių

trūkumą.

Rekomenduojama atlikus tyrimą nustatyti esmines aukštojo mokslo prieinamumą šiai socialinei
visuomenės grupei ribojančias priežastis, numatyti atitinkamas šias priežastis šalinančias priemones.
Paskolų portfelio analizė atkreipia dėmesį į per didelę studijų kainos naštą studijuojantiesiems.
Atliktas tyrimas parodė paskolų studijuojantiesiems sistemos nepakankamumą (ši sistema
neužtikrina galimybių į nepalankią socialinę ekonominę padėtį atsidūrusiems asmenims studijuoti
aukštojo

mokslo

sistemoje).

Rekomenduojama

peržiūrėti

aukštojo mokslo

finansavimo

vadovaujantis studijų krepšelio principu ir paramos studijuojantiesiems sistemą ir pašalinti aukštojo
mokslo prieinamumą mažinantį diskriminacinį šios sistemos potencialą. Nors tam gali būti
pasitelkiama įvairių priemonių, pirmiausia rekomenduojama įvertinti įmokos už studijas naštos
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studijuojančiajam mažinimo galimybes – pakeisti studijų kainos (studijų kaštų) dengimo
studijuojančiųjų lėšomis sistemą.
Atliktas tyrimas parodė aiškesnio ir apibrėžtesnio valstybės indėlio kuriant aukštojo mokslo
prieinamumą didinančią studijų aplinką poreikį, nes kai socialinės aplinkos veiksnių užtikrinimas
perkeliamas aukštųjų mokyklų atsakomybei, jos konkuruoja dėl tikslinio finansavimo ir pan.
Rekomenduojama aukštojo mokslo politikoje daugiau dėmesio skirti studijų infrastruktūros
tobulinimui kaip aukštojo mokslo prieinamumo didinimo priemonei, apibrėžus valstybės ir aukštųjų
mokyklų atsakomybės ribas.
Vadovaujantis atliktu tyrimu konstatuojamas nedidelis sinergetinis aukštojo mokslo
prieinamumui didinti taikomų priemonių pobūdis. Šios priemonės laikytinos turinčiomis sinergetinį
poveikį nacionalinio lygmens aukštųjų mokyklų konkurencingumui didinti. Socialinės ekonominės
aplinkos

veiksniai,

lemiantys

aukštojo

mokslo

prieinamumą,

veikia

aukštojo

mokslo

konkurencingumą Lietuvoje: aukštojo mokslo prieinamumas, nulemtas valstybės skiriamo
finansavimo tiek valstybinėse, tiek nevalstybinėse aukštosiose mokyklose studijuojantiems
asmenims, didina šalies aukštųjų mokyklų tarpusavio konkurenciją. Su šia konkurencija gali būti
netiesiogiai susiejamas aukštųjų mokyklų konkuravimas ne tik suteikiant stojantiesiems galimybes
gauti valstybės finansavimą studijoms, bet ir aukštųjų mokyklų konkurencijos skatinimas užtikrinant
kitus socialinius studijų procesą lemiančius veiksnius: bendrabučių atnaujinimas, maitinimo paslaugų
subsidijavimas, bibliotekų paslaugos, lanksčių studijų formų taikymas ir pan. Tačiau aukštojo
mokslo prieinamumui didinti skirtų priemonių (gausos, poveikio, intensyvumo apektais) sinergetinio,
kompleksinio

poveikio nepakanka, norint

padidinti

Lietuvos

aukštojo mokslo sistemos

konkurencingumą.
Nors teisinės aplinkos pokyčiai, sąlygoti 2009–2011 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos
pokyčių, kūrė aplinką, skatinančią Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą, tačiau
rekomenduotina tobulinti strateginio planavimo priemonių, grįstų patikima informacijos analize,
įgyvendinimą, taisyti aukštojo mokslo sistemos išorinio ir vidinio valdymo trūkumus, institucinės
autonomijos, kuri galėtų sąlygoti didesnį visos aukštojo mokslo sistemos lankstumą ir prisitaikymą
prie visuomenės ir rinkos poreikių, trūkumus, tobulinti aukštojo mokslo veiklos rezultatų kokybės
priemones, subalansuoti aukštojo mokslo prieinamumo didinimo priemones su aukštojo mokslo
finansavimo priemonėmis.
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Apibendrinant galima teigti, kad pagrindinis vaidmuo tenka į rinką orientuoto aukštojo
mokslo sistemos valdymo modelio priemonių diegimui, atitikčiai tarptautiniams aukštojo
mokslo standartams, tarptautinei praktikai ir sistemos įvairovės užtikrinimui. Įvairovė turi
būti užtikrinama skatinant aukštųjų mokyklų ir studijų programų (mokslo ir profesinių),
studijų didaktinę ir formų (tradicinė ir paremta IT technologijomis) įvairovę, aukštųjų
mokyklų lėšų šaltinių įvairovę bei studijuojančiųjų (atstovaujančių įvairioms socialinėms
grupes) įvairovę. Kitas jungiamasis veiksnys yra kvalifikacijos kėlimas. Tyrimas parodė, kad
sinergetinis efektas būtų pasiektas, jei būtų keliamos aukštojo mokslo sistemą valdančių
institucijų darbuotojų ir aukštųjų mokyklų vadovybės strateginio planavimo bei valdymo
kompetencijos. Reikia didinti ir akademinės bendruomenės dalykines, mokslines, edukacines,
komunikacines, praktinės veiklos ir tobulinimosi kompetencijas. Daug dėmesio reikia skirti
bendradarbiavimui su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis, siekiant užtikrinti aukštojo
mokslo sistemos rezultatų atitiktį visuomenės ir rinkos poreikiams.
Tai yra pagrindiniai veiksniai, kurie turi būti tobulinami artimiausiu metu, norint
užtikrinti Lietuvos autštojo mokslo konkurencingumą.
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243. LR ŠMM 2010g: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 29 d.
įsakymas Nr. V-928 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. ISAK1898 „Dėl Europos Sąjungos aukštojo mokslo programų vykdymo“ pakeitimo. Žin., 2010, Nr.
75-3845.
244. LR ŠMM, 2010h: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 15 d.
įsakymas Nr. V-1190 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-501
„Dėl Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Žin., 2010, Nr. 88-4676.
245. LR ŠMM, 2010i: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 2 d.
įsakymas Nr. V-1452 Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2
prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės
gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo.
Žin., 2010, Nr. 108-5572.
246. LR ŠMM, 2010j: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 4 d.
įsakymas Nr. V-1965 Dėl Marijampolės kolegijos tarybos. Žin., 2010, Nr. 132-6731.
247. LR ŠMM, 2010k: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 15 d.
įsakymas Nr. V-2319 Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų
vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijų patvirtinimo. Žin., 2010, Nr.
152-7763.
248. LR ŠMM, 2011a: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 6 d.
įsakymas Nr. V-12 Dėl studentų, priimamų 2011 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų
kainų patvirtinimo. Žin., 2011, Nr. 5-156.
249. LR ŠMM, 2011b: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 26 d.
įsakymas Nr. V-144 Dėl valstybės tikslinio finansavimo aukštųjų mokyklų studijų vietoms 2011
metais skyrimo. Žin., 2011, Nr. 16-780.
250. LR ŠMM, 2011c: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 2 d.
įsakymas Nr. V-178 Dėl Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2011–2012 metų programos
patvirtinimo. Žin., 2011, Nr. 16-785.
251. LR ŠMM, 2011d: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 10 d.
įsakymas Nr. V-395 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. ISAK1892 „Dėl Viešojo konkurso valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo ir
valstybinių kolegijų direktorių tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu
galios. Žin., 2011, Nr. 32-1514.
252. LR ŠMM, 2011e: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d.
įsakymas Nr. V-421 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. ISAK-1963
„Dėl Galutinio valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias
priimti 2009 metais studentai, skaičiaus ir jų pasiskirstymo tarp aukštųjų mokyklų ir studijų
sričių patvirtinimo“ pakeitimo. Žin., 2011, Nr. 34-1627.
253. LR ŠMM, 2011f: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 10 d.
įsakymas Nr. V-798 Dėl Mokslo ir studijų institucijų mokslinės, meninės ir su jomis susijusios
kitos veiklos ataskaitos formos ir teikimo terminų. Žin., 2011, Nr. 61-2906.
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254. LR ŠMM, 2011g: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 12 d.
įsakymas Nr. V-815 Dėl Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų
programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo. Žin., 2011, Nr. 61-2907.
255. LR ŠMM, 2011h: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 25 d.
įsakymas Nr. V-884 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl
studentų, priimamų 2011 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo“
pakeitimo. Žin., 2011, Nr. 65-3064.
256. LR ŠMM, 2011i: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 17 d.
įsakymas Nr. V-1105 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-13
„Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2011 metais tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Žin., 2011, Nr. 76-3700.
257. LR ŠMM, 2011j: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 17 d.
įsakymas Nr. V-1114 Dėl Valstybės finansuojamų antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių
(pedagoginių) studijų programų, į kurias 2011 metais priimami studentai, vietų skaičiaus
paskirstymo pagal universitetus ir konkrečias studijų kryptis. Žin., 2011, Nr. 76-3702.
258. LR ŠMM, 2011k: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 17 d.
įsakymas Nr. V-1115 Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal nacionalinių
kompleksinių programų tematikas finansuojamų antrosios pakopos studijų vietų, į kurias 2011
metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo pagal universitetus ir konkrečias studijų
kryptis. Žin., 2011, Nr. 76-3702.
259. LR ŠMM, 2011l: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 30 d.
įsakymas Nr. V-1169 Dėl aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo įgaliotosios institucijos.
Žin., 2011, Nr. 88-4216.
260. LR ŠMM, 2011m: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d.
įsakymas Nr. V-1170 Dėl Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodikos
patvirtinimo. Žin., 2011, Nr. 92-4392.
261. LR ŠMM, 2011n: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d.
įsakymas Nr. V-1171 Dėl Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos tarybos. Žin., 2011, Nr. 834047.
262. LR ŠMM, 2011o: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d.
įsakymas Nr. V-1346 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr.
ISAK-1707 „Dėl Informacijos, kurios reikia Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumai
studijoms apskaičiuoti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Žin., 2011, Nr. 964518.
263. LR ŠMM, 2011p: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d.
įsakymas Nr. V-1391 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2011 metais
priimami studentai, skaičiaus paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms pagal konkrečias
mokslo ar studijų kryptis. Žin., 2011, Nr. 97-4598.
264. LR ŠMM, 2011r: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d.
įsakymas Nr. V-1487 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-
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1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo. Žin., 2011, Nr. 100-4702.
265. LR ŠMM, 2011s: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d.
įsakymas Nr. V-1517 Dėl galutinio tikslinių studijų vietų, į kurias 2011 metais priimti studentai,
skaičiaus paskirstymo valstybinėms aukštosioms mokykloms pagal studijų programas
(specializacijas). Žin., 2011, Nr. 102-4821.
266. LR ŠMM, 2011š: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymas Nr. V-1553 Dėl įgaliojimų suteikimo Valstybiniam studijų fondui. Žin., 2011, Nr. 1065020.
267. LR ŠMM, 2011t: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 6 d.
įsakymas Nr. V-1632 Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2
prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-07-V priemonės „Specialiųjų poreikių
turintiems studentams studijų prieinamumo užtikrinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo. Žin., 2011, Nr. 113-5345.
268. LR ŠMM, 2011u: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d.
įsakymas Nr. V-1666 Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose
mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Žin., 2011, Nr. 114-5372.
269. LR ŠMM, 2011v: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 26 d.
įsakymas Nr. V-1746 Dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą patikslinimo
Vilniaus Gedimino technikos universitetui. Žin., 2011, Nr. 119-5637.
270. LR ŠMM, 2011z: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 26 d.
įsakymas Nr. V-2021 Dėl Užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei
aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo apeliacinės komisijos
sudarymo. Žin., 2011, Nr. 130-6188.
271. LR ŠMM, 2011ž: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 8 d.
įsakymas Nr. V-2100 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. ISAK992 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Žin., 2011, Nr.
140-6593.
272. LR ŠMM, 2011ža: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 14 d.
įsakymas Nr. V-2156 Dėl Valstybinių kolegijų dalyvavimo eksperimentinėje (socialinėje,
kultūrinėje) plėtroje, regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje skatinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo. Žin., 2011, Nr. 140-6594.
273. LR ŠMM, 2011žb: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 17 d.
įsakymas Nr. V-2182 Dėl Aukštojo mokslo diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų
patvirtinimo. Žin., 2011, Nr. 144-6783.
274.LR ŠMM, 2011žc: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d.
įsakymas Nr. V-2212 Dėl Studijų pakopų aprašo patvirtinimo. Žin., 2011, Nr. 143-6721.
275. LR ŠMM, 2011žd: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 24 d.
įsakymas Nr. V-2252 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ISAK2253 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro tarybos sudėties“ pakeitimo. Žin., 2011, Nr. 1476913.
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276. LR ŠMM, 2011že: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 29 d.
įsakymas Nr. V-2288 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-178
„Dėl Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2011–2012 metų programos patvirtinimo“
pakeitimo. Žin., 2011, Nr. 148-6955.
277. LR ŠMM, 2011žf: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 7 d.
įsakymas Nr. V-2349 Dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą patikslinimo
Kauno technikos kolegijai. Žin., 2011, Nr. 152-7167.
278. LR ŠMM, 2011žg: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 19 d.
įsakymas Nr. V-2477 Dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą patikslinimo
Lietuvos aukštajai jūreivystės mokyklai. Žin., 2011, Nr. 161-7660.
279. LR ŠMM, 2011žh: Lietuvos Respublikos švietimo ir moksl ministro 2011 m. gruodžio 20 d.
įsakymas Nr. V-2484 Dėl 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. ISAK-1086 „Dėl Užsienio šalių
institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas
studijų vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Žin., 2011, Nr. 156-7415.
280. LR ŠMM, 2011ži: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 20 d.
įsakymas Nr. V-2485 Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo. Žin.,
2011, Nr. 161-7639.
281. LR ŠMM, 2011žj: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 20 d.
įsakymas Nr. V-2487 Dėl valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms. Žin., 2011, Nr.
165-7885.
282. LR ŠMM, 2011žk: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 20 d.
įsakymas Nr. V-2500 Dėl Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos tarybos sudarymo. Žin.,
2011, Nr. 156-7420.
283. LR ŠMM, 2011žl: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 23 d.
įsakymas Nr. V-2532 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr.
ĮSAK-791 „Dėl Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 metų programos patvirtinimo“
pakeitimo. Žin., 2011, Nr. 163-7786.
284. LR ŠMM, 2011žm: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 23 d.
įsakymas Nr. V-2538 Dėl Rekomendacijų aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko sandarai
patvirtinimo. Žin., 2011, Nr. 163-7787.
285. LR ŠMM, 2012a: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. sausio 4 d.
įsakymas Nr. V-5 Dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą patikslinimo
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai. Žin., 2012, Nr. 5-154.
286. LR ŠMM, 2012b: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. sausio 11 d.
įsakymas Nr. V-51 Dėl leidimo Vilniaus dailės akademijai vykdyti studijas ir su studijomis
susijusią veiklą patikslinimo. Žin., 2012, Nr. 8-281.
287. LR ŠMM, 2012c: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. sausio 13 d.
įsakymas Nr. V-59 Dėl studentų, priimamų 2012 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų
kainų patvirtinimo. Žin., 2012, Nr. 11-468.
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288. LR ŠMM, 2012d: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. sausio 20 d.
įsakymas Nr. V-159 Dėl leidimo Lietuvos kūno kultūros akademijai vykdyti studijas ir su
studijomis susijusią veiklą patikslinimo. Žin., 2012, Nr. 13-563.
289. LR ŠMM, 2012e: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. sausio 25 d.
įsakymas Nr. V-168 Dėl Tarptautinių studijų komisijos sudėties. Žin., 2012, Nr. 16-724.
290. LR ŠMM, 2012f: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 3 d.
įsakymas Nr. V-189 Dėl leidimo Vilniaus universitetui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią
veiklą patikslinimo. Žin., 2012, Nr. 18-817.
291. LR ŠMM, 2012g: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 8 d.
įsakymas Nr. V-238 Dėl leidimo „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“, UAB, vykdyti
studijas ir su studijomis susijusią veiklą patikslinimo. Žin., 2012, Nr. 22-1039.
292. LR ŠMM, 2012h: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 23 d.
įsakymas Nr. V-324 Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų
studijų vietų, į kurias 2012 metais priimami studentai, skaičiaus. Žin., 2012, Nr. 25-1186.
293. LR ŠMM, 2012i: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d.
įsakymas Nr. V-382 Dėl Preliminaraus tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų
skaičiaus 2012 metais. Žin., 2012, Nr. 32-1499.
294. LR ŠMM, 2012j: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d.
įsakymas Nr. V-484 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-917
„Dėl Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“ pakeitimo. Žin., 2012, Nr. 341669.
295. LR ŠMM, 2012k: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 20 d.
įsakymas Nr. V-515 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų
antrosios pakopos, laipsnio nesuteikiančių (pedagoginių) ir doktorantūros studijų vietų, į kurias
2012 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms pagal
konkrečias mokslo ar studijų kryptis. Žin., 2012, Nr. 35-1735.
296. LR ŠMM, 2012l: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d.
įsakymas Nr. V-551 Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo
programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas
studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašo patvirtinimo. Žin., 2012, Nr. 41-2002.
297. LR ŠMM, 2012m: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 4 d.
įsakymas Nr. V-600 Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju
mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas,
akademinį pripažinimą suteikimo aukštosioms mokykloms. Žin., 2012, Nr. 42-2078.
298. LR ŠMM, 2012n: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 11 d.
įsakymas Nr. V-644 Dėl Paramos užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos
aukštosiose mokyklose, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Žin. 2012, Nr. 44-2181.
299. LR ŠMM, 2012o: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 4 d.
įsakymas Nr. V-755 Dėl leidimo Europos humanitariniam universitetui vykdyti studijas ir su
studijomis susijusią veiklą patikslinimo. Žin., 2012, Nr. 54-2680.
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300. LR ŠMM, 2012p: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 9 d.
įsakymas Nr. V-773 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-1452
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1 priedas. Modelio prielaidų tikrinimas
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Kritinė reikšmė

Išvada
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-2.71 ... +2.71

Homoskedastiškumas

1.68

1.003 ... 2.997

Autokoreliacijos nėra

0.00*

–

x determinuotas

0.02

4.605

Paklaidų pasiskirstymas normalus

Išvada
*Koreliacija tarp modelio paklaidų ir x.
2 lentelė.

Modelis atitinka visas 4 prielaidas.
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Modelis atitinka visas prielaidas, išskyrus tai, jog paklaidų dispersija pasižymi
heteroskedastiškumu.
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4.605

Paklaidų pasiskirstymas normalus

Modelis atitinka visas prielaidas, išskyrus tai, jog paklaidų dispersija pasižymi
heteroskedastiškumu.
modelio prielaidų tikrinimas

Prielaida

Statistika

Kritinė reikšmė

Išvada

1.20

-2.71 ... +2.71

Homoskedastiškumas

2.78

1.003 ... 2.997

Autokoreliacijos nėra

0.00

–

x determinuotas

0.49

4.605

Paklaidų pasiskirstymas normalus

Išvada

Modelis atitinka visas 4 prielaidas.

7 lentelė.
Prielaida

Išvada

Statistika

Kritinė reikšmė

Išvada

6.36

-4.61 ... +4.61

Heteroskedastiškumas

1.03

1.489 ... 2.511

Autokoreliacija

0.00

–

x determinuotas

0.58

4.605

Paklaidų pasiskirstymas normalus

Modelis neatitinka tiesinės regresijos prielaidų, nes jo paklaidos pasižymi
heteroskedastiškumu bei autokoreliacija.
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8 lentelė.
Prielaida

Išvada

Statistika
7.73

Kritinė reikšmė
-4.61 ... +4.61

Išvada
Heteroskedastiškumas

1.55

1.489 ... 2.511

Autokoreliacijos nėra

0.00

–

x determinuotas

1.27

4.605

Paklaidų pasiskirstymas normalus

Modelis neatitinka vienos prielaidos, t. y. paklaidos pasižymi
heteroskedastiškumu.

9 lentelė.
Prielaida

Statistika

Kritinė reikšmė

Išvada

2.80

-4.61 ... +4.61

Homoskedastiškumas

2.93

1.489 ... 2.511

Silpna autokoreliacija

0.00

–

x determinuotas

1.49

4.605

Paklaidų pasiskirstymas normalus

Išvada

Modelio paklaidos silpnai autokoreliuoja.

10 lentelė.
Prielaida

Statistika
4.42

Kritinė reikšmė
-4.61 ... +4.61

Išvada
Homoskedastiškumas

1.77

1.489 ... 2.511

Autokoreliacijos nėra

0.00

–

x determinuotas

0.87

4.605

Paklaidų pasiskirstymas normalus

Išvada

Modelis atitinka visas prielaidas.

11 lentelė.
Prielaida

Išvada

Statistika

Kritinė reikšmė

Išvada

6.79

-4.61 ... +4.61

Heteroskedastiškumas

1.61

1.489 ... 2.511

Autokoreliacijos nėra

0.00

–

x determinuotas

0.49

4.605

Paklaidų pasiskirstymas normalus

Modelis neatitinka vienos prielaidos, t. y. paklaidos pasižymi
heteroskedastiškumu.
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12 lentelė.
Prielaida

Išvada

Statistika

Kritinė reikšmė

Išvada

5.25

-4.61 ... +4.61

Heteroskedastiškumas

1.23

1.489 ... 2.511

Silpna autokoreliacija

0.00

–

x determinuotas

0.28

4.605

Paklaidų pasiskirstymas normalus

Modelis neatitinka vienos prielaidos, t. y. paklaidos pasižymi
heteroskedastiškumu. Taip pat pastebėta silpna paklaidų autokoreliacija.

13 lentelė.
Prielaida

Statistika

Kritinė reikšmė

Išvada

1.83

-4.61 ... +4.61

Homoskedastiškumas

1.78

1.489 ... 2.511

Autokoreliacijos nėra

0.00

–

x determinuotas

0.36

4.605

Paklaidų pasiskirstymas normalus

Išvada

Modelis atitinka visas prielaidas.

14 lentelė.
Prielaida

Išvada

Statistika

Kritinė reikšmė

Išvada

6.33

-4.61 ... +4.61

Heteroskedastiškumas

0.89

1.489 ... 2.511

Autokoreliacija

0.00

–

x determinuotas

0.56

4.605

Paklaidų pasiskirstymas normalus

Modelis neatitinka tiesinės regresijos prielaidų, nes jo paklaidos pasižymi
heteroskedastiškumu bei autokoreliacija.
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2 priedas. Grangerio priežastingumo testas
Grangerio priežastingumo testai yra pagrindiniai prognozavimo metoduose naudojant laiko eilutes.
Viena laiko eilutė

turi įtakos kitai laiko eilutei

. C. W. J. Grangeris įrodė, kad kintamojo

geriausiai prognozuojama naudojant paskutiniąsias laiko eilutės

reikšmė

reikšmes. Taip pat būtina turėti atitinkamą

informaciją ir laiko eilutės X t  paskutiniąsias reikšmes.
Ryšys tarp Y ir X atitinkamų reikšmių užrašomas:
m

m

i 1

j 1

Yt   0   i X t i    j Yt  j   t

(1)

Daroma prielaida, kad X reikšmė daro įtaką atitinkamai Y reikšmei tik tada, jeigu ai  0 :
m

m

i 1

j 1

Yt  c0   ai X t i   b j Yt  j  et

(2)

Pasirodžius abiems įvykiams, konstatuojamas grįžtamasis ryšys (Schmidt, 1976; Pierce, Huge, 1977;
Geweke, MeeseandDent, 1983; Gulkey, Salemi, 1982; Gao, Tian, 2009). Priežastingumo teste apskaičiuojama

F -statistic įvertina anksčiau pateiktą (2) lygtį su apribojimais ir be jų:

F1 

( SSEr  SSE f ) / m
SSE f /(T  2m  1)

(3)

Čia SSEr – kvadratinė paklaida (sumofthesguardederror) redukuotame (supaprastintame) modelyje, SSE f –
kvadratinė paklaida (sumofthesguardederror) pilname modelyje, T – stebinių skaičius, m – lagų skaičius.
Bendruoju atveju kvadratinė paklaida SSE apskaičiuojama:

SSE   e 2   (Y  Yˆ ) 2

(4)



Čia Y – faktiška reikšmė, Y – apskaičiuota reikšmė.
Daroma prielaida, kad F1 atitinka  2 / m skirstinį ir koresponduoja su Waldo testu (Boguslauskas,
2007; Studenmund, 2006).
Kadangi paklaidos gali būti tiek teigiamos, tiek ir neigiamos, tai gali atsitikti taip, jog paklaidų vidurkis
lygus 0, nors į vieną ir į kitą pusę pastebimi dideli nukrypimai. Norint išvengti tokios situacijos, skaičiuojami
kvadratiniai nuokrypiai. Geriausia regresijos tiesė būna tada, kai kvadratinių nuokrypių suma mažiausia. Dėl
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šios priežasties regresijos analizė kartais dar vadinama mažiausiųjų kvadratų regresija (leastsquaresregression).
Tam, kad būtų galima taikyti Grangerio priežastingumo testą, prieš tai turi būti atlikti k o i n t e g r a c i j o s
t e s t a i . Šie testai naudojami tada, kai svarbu nustatyti ryšį tarp skirtingų kintamųjų pokyčių. Pavyzdžiui,
įrodyta (Engle, Granger, 1987), kad tada, kai du nestacionarūs kintamieji yra kointegruoti, autoregresijos
vektorius pirmuosiuose skirtumuose nefiksuojamas. Tarkim, jei natūriniai logaritmai vieno kintamojo ir kito
kintamojo atitinkamai LnP1t ir LnP2t – nestacionarūs, o kiekvienos reikšmės natūrinių logaritmų pirmieji
skirtumai – stacionarūs, galima teigti, kad stebinių reikšmės integruotos iš pirmosios eilės, kuri užrašoma

I (1) . Logaritmų pirmieji skirtumai užrašomi taip:
LnP1t  LnP1,t 1 arba Ln

P1t
P
ir LnP2t  LnP2,t 1 arba Ln 2t
P1,t 1
P2,t 1

Jeigu kiekviena reikšmė yra iš pirmosios eilės I (1) ir nustatoma tiesinė stacionari kombinacija tarp
dviejų kintamųjų reikšmių, pripažįstama, kad abi reikšmių aibės yra kointegruotos. Kointegracijos turi
tiesioginės įtakos (1) ir (2) lygtims Grangerio priežastingumo testuose (Granger, Lee, 1990). Jeigu fiksuojama
kointegracija, skaičiavimai pagal (1) ir (2) lygtis netenka prasmės. Prieš pradedant naudoti priežastingumo
testus ekonometrikos teorijoje, rekomenduojama tarp pradinių duomenų sekų patikrinti kointegraciją
(Kedaitis, 2009; Lapin, 1987; Adams ir kt., 1993).
Nustačius duomenų kointegraciją, reikia ieškoti kitokių tyrimo metodų arba koreguoti jau sukurtus
modelius. Pavyzdžiui, Grangeris su kolega pasiūlė daug kointegracijos testavimo metodų (Egle, Granger,
1987). Jie suformulavo statistikos testus, parengė kritinių reikšmių lenteles ir palygino testų taikymo
galimybes.
Paprasčiausias kointegracijos testas yra Durbino ir Watsono regresijos kointegracija CRDW, tinka
naudoti pirmosios eilės sistemose. Tačiau testo kritinės reikšmės labai jautrios parametrams, kurių reikšmės
mažesnės už nulį. Praktiškai CRDW nerekomenduojama ekonominiams duomenims tirti, tačiau šis testas
kartais taikomas, gauti rezultatai analizuojami, apibendrinami ir pateikiami mokslo darbuose (Malliaris,
Urrutia, 1992).
Dėmesio vertas Dickey ir Fullerio integracijos testas (Dickey, Fuller, 1979), kuris buvo pritaikytas tiriant
kainų pokyčius rinkose 1987 m. finansinės krizės metu). Šiame teste panaudota regresijos kointegravimo
idėja: pirmiausia skaičiuojama pagal formulę (5), vėliau tiriamos Dickey ir Fullerio regresijos liekamosios
paklaidos (6).

LnP1t  c0  c1 LnP2t   t

 t   t 1  b1 t 1  1
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Čia iškeliama hipotezė, kad b1  0 , o LnP1t ir LnP2t nekointegruoti. Kai tarp kintamųjų
kointegracijos nėra, prioritetas turėtų būti teikiamas Grangerio priežastingumo testams, regresijos lygtys turi
būti pritaikomos sinchroniškai pagal sprendžiamos problemos specifiką ((1) ir (2) lygtys). Taigi, jeigu Dickey
ir Fullerio statistikoje nulis atmetamas, daroma išvada, kad kintamieji kointegruoja ir Grangerio regresijos
teorija netaikoma. Todėl reikia koreguoti regresijos (1), (2) lygtis – jas papildyti kointegruojančios regresijos
liekamosiomis paklaidomis. Regresijos liekamoji paklaida Grangerio regresijos lygtyje įrašoma kaip
papildomas nepriklausomas kintamasis ((7) ir (8) lygtys):
m

m

i 1

j 1

Yt   0   i X t i    j Yt  j  ˆt 1   t
m

m

i 1

j 1

X t  c0   ai Yt i   b j X t  j  dˆt 1  et

(7)

(8)

Čia ˆt 1 yra regresijos (5) lygties liekamoji paklaida.
Kontegracijos testai atliekami programa E-views. Rezultatai pateikiami lentelėje Kointegracijos vertinimas.
Lentelė. Kointegracijos vertinimas
Priklausomas
kintamasis

Nepriklausomas
kintamasis

T-statistika

Kritinė reikšmė esant 10 proc.
reikšmingumo lygiui

Išvados

-1.464

-2.841

Nekointegruoja

-4.356

-2.841

Kointegruoja

-1.849

-2.841

Nekointegruoja

-3.981

-2.841

Kointegruoja

-0.846

-2.841

Nekointegruoja

-0.819

-2.841

Nekointegruoja

Kadangi kai kurios regresijos yra kointegruotos, prieš taikant Grangerio priežastingumo testą, reikėtų
šias regresijas pakoreguoti, t. y. (1), (2) lygtys turėtų būti papildytos kointegruojančios regresijos
liekamosiomis paklaidomis (7), (8). Šiuo atveju turėtų būti sudarytas vektoriaus autoregresinis modelis (VAR)
ir pasirinktas vektoriaus klaidos pakoregavimo tipas. Daroma prielaida, kad nulinė hipotezė dėl
priežastingumo nebuvimo nebus atmesta, jeigu statistika neviršija kritinės reikšmės. Priešingu atveju
traktuojama, jog priežastingumas tarp pasirinktų kintamųjų egzistuoja. Vis dėlto dėl žemo stebinių skaičiaus
VAR modelio taikyti negalima, todėl bus taikomas Grangerio priežastingumo testas tik toms regresijoms,
kurios nekointegruoja.
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3 priedas. Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros strateginės nuostatos
ir pasiekimų įvertinimo rekomendacijos
Strateginė nuostata
Priemonė
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos
Sukuriama veiksminga ir darni, Remiantis subsidiarumo principu, decentralizuojamas ir
dekoncentruojamas valdymas.
atsakingu valdymu, tikslingu
finansavimu irracionaliu
Švietimo ir mokslo ministerija laipsniškai atsisako valstybės valdymui
išteklių naudojimu pagrįsta
nebūdingų funkcijų, tačiau sustiprinama valstybės atsakomybė už
švietimo sistema.
bendrąjį švietimo srities tobulinimo vadovavimą. Švietimo ir mokslo
ministerija valstybės lygmeniu nustato svarbiausius studijų reikalavimus,
atsako už švietimo kokybės, švietimo prieinamumo ir socialinio
teisingumo užtikrinimą, švietimo kokybės vertinimą ir visuomenės
informavimą apie tai.
Sustiprinama aukštųjų mokyklų atsakomybė už studijų kokybę, glaudų
ryšį su darbo rinka, regionų ekonominę plėtrą.
Didinama jų atskaitomybė visuomenei, nepažeidžiant universitetų
autonomijos principo.
Pasiekiama racionali pusiausvyra tarp aukštųjų mokyklų autonomijos ir
atskaitomybės visuomenei.
Visuose švietimo lygiuose įdiegiamas strateginis planavimas.
Sukuriama švietimo informacinė sistema, laiku teikianti informaciją,
reikalingą įvairiems švietimo valdymo lygiams ir švietimo socialiniams
partneriams.
Politiniai sprendimai grindžiami patikima ir išsamia informacija bei
analize.
Visuose švietimo lygiuose įdiegiama šiuolaikinė įsivertinimo ir
vertinimo kultūra.
Stiprinama visuomenės įtaka švietimo sistemai – švietimo srities
politiniai ir administraciniai sprendimai priimami konsultuojantis ir
derinant su švietimo socialiniais partneriais ir kitomis interesų grupėmis.
Įdiegiami veiksmingi švietimo ir jo valdymo institucijų atskaitomybės
visuomenei mechanizmai.
Aukštojo mokslo naujovės, susijusios su naujų funkcijų atsiradimu arba
funkcijų ir atsakomybės perskirstymu, pagrindžiamos finansiškai.
Pereinama prie švietimo programinio finansavimo: švietimo lėšos
įtraukiamos į apskaitą ir skiriamos pagal patvirtintus prioritetus ir
metodiką tiek vietos, tiek regiono, tiek valstybės lygmeniu. Švietimo
programos pagrindžiamos valstybės, savivaldybių ir Europos Sąjungos
struktūrinių fondų būsimomis lėšomis.
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Laikomasi nuostatos šalies mastu švietimo reikmėms kasmet skirti lėšų
tiek, kad jos sudarytų ne mažiau kaip 6 proc. bendrojo šalies vidaus
produkto.
Švietimas finansuojamas iš kelių šaltinių. Švietimui atnaujinti greta
valstybės biudžeto išteklių veiksmingai naudojamos Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšos ir privatus kapitalas.
Įtvirtinamas realus finansinis mokyklų savarankiškumas ir skaidri
finansinė atskaitomybė.
Lėšų paskirstymo metodikos principas „pinigai paskui mokinį“
laipsniškai įgyvendinamas visose švietimo grandyse.
Taikomos finansinės priemonės privačioms investicijoms į švietimą
skatinti. Įteisinamos mokesčių lengvatos, kad būtų skatinama investuoti į
mokymą ir mokymąsi.
Įvedama mišri – etatinė ir valandinė – mokytojų apmokėjimo už darbą
sistema.
Efektyvinant ugdymą, mokymą ir studijas, keliami dėstytojų ir mokytojų
atlyginimai. Pasiekiama, kad žemiausias dėstytojų ir mokytojų
atlyginimas viršytų vidutinį dirbančiųjų valstybės sektoriuje atlyginimą.
Lietuvos aukštasis mokslas įjungiamas į bendrą Europos aukštojo
mokslo erdvę.
Išplečiamos bendrojo lavinimo, profesinių ir ypač aukštųjų mokyklų
tęstinio mokymosi paslaugos jaunimui ir suaugusiesiems.
Sukuriama tiek formaliojo, tiek neformaliojo švietimo programų ir
modulių akreditavimo tvarka.
Sukuriama įvairiais mokymosi būdais įgytų kompetencijų formalaus
pripažinimo sistema.
Išplėtojama lanksti ir efektyvi finansinės paramos studentams sistema:
studijų kreditavimas, diferencijuotos socialinės stipendijos,
diferencijuoti mokesčiai už bendrabutį.
Visiems studentams tampa prieinamos paskolos.
2005 m. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos buvo peržiūrėtos ir
numatytos bendrųjų tikslų įgyvendinimo priemonės
Valdymo tobulinimas.
Valdymo tobulinimo stebėsenos pagrindiniai rodikliai ir siekiai:
Čia bus įgyvendinti kokybės
Aukštųjų mokyklų, pertvarkytų pagal naują teisinę bazę dėl aukštųjų
mokyklų tarybų ir vidinės struktūros, dalis (proc.) – 2012 m. 100 proc.
vadybos principai, numatantys
perėjimą prie tolygiai
R1.3c. Vienai studijų vietai tenkanti biudžeto lėšų suma 2012 m. 6,3
paskirstytos atsakomybės ir
tūkst. Lt.
atskaitomybės, pagrįstos
racionaliai ir skaidriai
planuojamais ir skirstomais
finansiniais ištekliais.
Didžiausios vertybės – atvira
pilietinė visuomenė,
skaidrumas, veiksmingumas.
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Remiantis subsidiarumo
principu, decentralizuoti ir
dekoncentruoti valdymą.
Sustiprinti aukštųjų mokyklų
atsakomybę už studijų
kokybę, stiprinti ryšį su darbo
rinka, regionų ekonomine
plėtra; didinti aukštųjų
mokyklų atskaitomybę
visuomenei laikantis
racionalios pusiausvyros tarp
mokyklų autonomijos ir
atskaitomybės.

Rodiklis R1.2. Aukštųjų mokyklų, pertvarkytų pagal naują teisinę bazę
dėl aukštųjų mokyklų tarybų ir vidinės struktūros, dalis (proc.) – 2012
m. turi buti pasiekta100 proc.
Įteisinti universitetų fakultetų kūrimą pagal studijų sritis (tos pačios
srities studijos vyks viename fakultete).

Įteisinti naują aukštosios mokyklos tarybos sandarą (pačios mokyklos
atstovai turi sudaryti mažumą) ir pagrindines jos funkcijas (strategijos
tvirtinimas, vidinės struktūros nustatymas; rektoriaus rinkimai, personalo
parinkimo strategijos nustatymas) laikantis pagrindinių padalinių vadovų
skyrimo pagal jų kompetenciją principo.
Didinti dėstytojų atlyginimus.
Tobulinti visų švietimo lygių vadybininkų gebėjimus (įskaitant išlaidų
planavimo įgūdžius).
Sukurti strateginiam planavimui ir atskaitomybei reikalingą švietimo
stebėsenos visais lygmenimis sistemą.
Įdiegti Lietuvos mokslo ir studijų sistemos informacinę sistemą (toliau
vadinama – LieMSIS) .
Sukurti reguliariai vykdomų nacionalinių švietimo būklės stebėsenos
tyrimų sistemą
Rodiklis R2.4b. Darbo biržoje registruotų aukštojo mokslo absolventų
dalis (proc.) – 3 proc.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2008 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. ISAK-2795/A1-347
Dėl švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr.
ISAK-433/A1-83 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų
plano tvirtinimo“ pakeitimo
Sukurti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008
Plėtoti visapusę, vientisą ir
metų programos įgyvendinimo priemonėse, patvirtintose Lietuvos
rentabilią mokymosi visą
Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin.,
gyvenimą sistemą,
2006, Nr. 112-4273), numatytą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
atitinkančią valstybės
strateginius tikslus ir individo paslaugų teikimo savivaldybių suaugusiųjų švietimo įstaigose modelį
(iki 2008 m.; rodikliai – 1 modelis).
poreikius globalizacijos
kontekste.
Subalansuoti įvairių tęstinio ir suaugusiųjų mokymo sričių finansavimą
siekiant atliepti šalies gyventojų įvairius nuolatinio mokymosi poreikius
ir padidinti finansavimą labiausiai jo stokojančioms sritims.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 335
Dėl Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006–2010 metų plano patvirtinimo
Siekiant sukurti geros kokybės
išsilavinimą teikiančią, darniai
veikiančią, atsakingu valdymu,
tikslingu finansavimu ir
racionaliu išteklių naudojimu
grindžiamą aukštojo mokslo
sistemą, užtikrinančią aukštojo
mokslo prieinamumą pagal
kiekvieno asmens gebėjimus,
būtina išspręsti šiuos
pagrindinius uždavinius.

Tobulinti aukštojo mokslo sistemos valdymą valstybės aukštųjų
mokyklų lygmeniu.
Racionalizuoti ir didinti aukštojo mokslo sistemos finansavimą
naudojant naujus finansavimo šaltinius.
Tobulinti paramos studentams teikimą.
Tobulinti aukštųjų mokyklų veiklos rezultatų vertinimą.
Atnaujinti mokslinių tyrimų bei studijų mokomąją bazę.

Aukštojo mokslo sistemos valdymo tobulinimas
Aukštojo mokslo sistemos
valdymo optimizavimas turi
būti derinamas su mokslo,
technologijų ir inovacijų
sistemos valdymo pertvarka.

Siekiant aukštojo mokslo
politikos formavimo ir
įgyvendinimo darnos būtina.

Nustatyta klausimų, teiktinų Mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros
komisijai, parengimo tvarka, numatyta galimybė klausimus rengiant
dalyvauti visoms suinteresuotoms institucijoms.
Reorganizavus Lietuvos mokslo tarybą ir valstybės įstaigas, teikiančias
paramą moksliniams ir eksperimentinės plėtros tyrimams, sukurta
mokslinių tyrimų programinio ir konkursinio finansavimo bei
administravimo sistema.
Nustatyti ekspertų (Lietuvos mokslo tarybos, pertvarkytos į Lietuvos
mokslinių tyrimų tarybą, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos
universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos mokslo institutų direktorių
konferencijos, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos, Studijų
kokybės vertinimo centro) atitinkamas veiklos sritis taip, kad jos nebūtų
dubliuojamos.
Įtvirtinti principą, kad darbdavių ir kitos nevyriausybinės organizacijos
turi vienodą teisę reikšti nuomonę, teikti Švietimo ir mokslo ministerijai
rekomendacinius pasiūlymus mokslo ir studijų politikos formavimo ir
įgyvendinimo klausimais.

Valstybinių universitetų vidaus valdymo tobulinimas
Siekiant didinti valstybinių
universitetų atsakomybę ir
atskaitomybę visuomenei,
saugoti universiteto autonomiją
ir vientisumą, nustatyti, kad
valstybinio universiteto tarybos
(toliau vadinama – taryba), kaip
priežiūros institucijos, daugumą
sudaro socialiniai partneriai.
Pavesti tarybai atlikti šias
funkcijas.

Nustatyti universiteto viziją ir misiją, tvirtinti strateginį veiklos planą ir
prižiūrėti jo įgyvendinimą.
Skelbti viešą konkursą universiteto rektoriaus pareigoms, svarstyti ir
teikti senatui kandidatūras.
Nustatyti personalo parinkimo ir vertinimo strategiją, laikantis
darbuotojų skyrimo pagal kompetenciją principo.
Nustatyti veiksmingo ir racionalaus universiteto turto išsaugojimo,
išteklių ir finansų (taip pat vadovų ir darbuotojų darbo užmokesčio)
naudojimo principus.
Įteisinti tarybos sudarymo tvarką pagal šias nuostatas.
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Aukštojo mokslo sistemos finansavimo pertvarka
Kad Lietuvos aukštojo mokslo
sistema būtų konkurencinga
Europos aukštojo mokslo
erdvėje, būtina finansavimą
padaryti racionalesnį.

Siekiant racionaliau naudoti
aukštajam mokslui skiriamas
lėšas ir pritraukti naujus
finansavimo šaltinius, būtina.

Įgyvendinti nuostatą, kad asmens mokymąsi valstybinių aukštųjų
mokyklų pagrindinėse, vientisosiose ir antrosios pakopos studijose
valstybė remia finansuodama dalį jo studijų išlaidų – ne daugiau kaip už
220 kreditų (išskyrus Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teisės aktų
nustatytus atvejus) apimties studijas, šią apimtį viršijančių studijų
išlaidas moka pats asmuo.
Parengti trečiosios pakopos studijų finansavimo koncepciją, kurioje būtų
numatytos priemonės šios pakopos studijų kokybei ir plėtrai užtikrinti.
Parengti ir įteisinti naują visų studijų formų studentų, studijuojančių
valstybės biudžeto lėšomis valstybinėse aukštosiose mokyklose, studijų
finansavimo modelį, pagal kurį studijų išlaidas sudaro dvi dalys: studijų
įmoka ir studijų krypties kainos dalis, kurios nepadengia studijų įmoka.
Planuojant ir skiriant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas
vadovautis perspektyviniais specialistų poreikio tyrimais ir sutartimi,
kurią valstybinė aukštoji mokykla sudaro su Lietuvos Respublikos
Vyriausybe arba jos įgaliota institucija ir kurioje numatomi ir valstybės,
ir aukštosios mokyklos ilgalaikiai įsipareigojimai.
Sudaryti galimybes visiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams
gauti paskolas, kurių užtektų studijų įmokoms sumokėti ir svarstyti jų
kompensavimo galimybes.
Numatyti mokslinių tyrimų finansavimo mechanizmus Ilgalaikės
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategijos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr.
1646 (Žin., 2003, Nr. 121-5489), įgyvendinimo programose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 16 d. nutarimas Nr. 474
Dėl Mokslo ir studijų sistemos tobulinimo programos patvirtinimo
Spartinti programiniokonkursinio mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros
finansavimo plėtrą
įgyvendinant nacionalines
mokslo programas, užtikrinti
tinkamas darbo sąlygas šį
finansavimą administruojančiai
institucijai.
14 universitetų ir 15 kolegijų
įsigis modernią mokomąją
įrangą, bus sukurtos
visuomenės ir rinkos poreikius
atitinkančios geros kokybės
studijų organizavimo sąlygos,
padidės aukštųjų mokyklų
patrauklumas ir
konkurencingumas.
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Užtikrinti tyrimais ir ekspertų
išvadomis pagrįstą mokslo ir
studijų sistemos tobulinimą.
Bus iš dalies atnaujinti 30
valstybinių aukštųjų mokyklų
studentų bendrabučiai;
atnaujintų bendrabučių patalpos
atitiks statybos techninių
reglamentų ir nustatytuosius
higienos normų reikalavimus,
pagerės studentų gyvenimo
bendrabučiuose sąlygos,
sumažės patalpų naudojimo
išlaidos.
Bus pradėtos įgyvendinti 5
nacionalinės mokslo
programos, o pagal kiekvieną
mokslo programą pradėti
įgyvendinti ne mažiau kaip 5
mokslinių tyrimų projektai; bus
sparčiau kapitališkai
remontuojami Lietuvos mokslų
akademijos rūmai, sudarytos
Lietuvos mokslo tarybos
veiklos, susijusios su
nacionalinių mokslo programų
administravimu, sąlygos.
Bus parengtos ne mažiau kaip 2
studijos ir 2 ekspertiniai
vertinimai.
Bus parengti logiški ir
motyvuoti mokslo ir studijų
sistemos tobulinimo
pagrindimai.
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4 priedas. Struktūrinio interviu klausimynas

2012 m. Lietuvos aukštojo mokslo politikos stebėsena

Nacionalinė ekspertų apklausa. Klausimynas

Vykdytojai

Pastaba. Visi atsakymai yra konfidencialūs: tiek tyrime dalyvaujantys individai, tiek organizacijos nebus paminėti jokiuose pranešimuose ar publikacijose.
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I SEKCIJA

Klausimų blokas A. Aukštojo mokslo studijų politika, įgyvendinta 2009–2011 m., sudarė prielaidas gerėti stojančiųjų kokybei, nes
7
8
Kodas
 lanksti studijų finansavimo tvarka užtikrino galimybes įstoti
0
1
2
3
4
5
6
gabiausiems abiturientams
7
8
0
1
2
3
4
5
6
 stojantieji galėjo rinktis iš didelės studijų programų pasiūlos
7
8
0
1
2
3
4
5
6
 patobulėjo konkursinio balo sandara
7
8
0
1
2
3
4
5
6
 aiškesnė tapo priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka (LAMA BPO)
Klausimų blokas B. Aukštojo mokslo studijų politika, įgyvendinta 2009–2011 m., sudarė prielaidas gerėti dėstytojų kokybei, nes
7
8
 padidėjo investicijos į dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą panaudojant
0
1
2
3
4
5
6
Europos Sąjungos paramos lėšas
7
8
 aukštojo mokslo institucijos gavo daugiau laisvės apibrėžti dėstytojų
0
1
2
3
4
5
6
kvalifikacinius reikalavimus pareigybėms užimti
7
8
 buvo paskatintas programose studijų rezultatų įgyvendinimas,
0
1
2
3
4
5
6
skatinantis didaktinės sistemos kaitą
7
8
0
1
2
3
4
5
6
 buvo diegiamos ir finansuojamos dėstytojų judumo priemonės
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Visiškai teisinga

Visiškai neteisinga

Toliau pateikti teiginiai yra susiję su Lietuvos aukštojo mokslo politikos įgyvendinimo priemonėmis, kurios susijusios su Lietuvos aukštojo mokslo kokybės
gerinimu. Visi teiginiai skirti 2009–2011 m. laikotarpiui nagrinėti. Prašome įvertinti teiginių teisingumą 10 balų skale: 0 reiškia, kad teiginiu apibūdinta
priemonė visiškai neegzistuoja, o 10 – teiginiu apibūdinta priemonė įdiegta iki galo, yra tinkama ir efektyvi siekti strateginių tikslų. Jei teiginiu apibūdinama
Lietuvos aukštojo mokslo situacija, 0 reiškia, kad ji visiškai nebūdinga Lietuvos aukštojo mokslo sistemai, o 10 – jau yra nusistovėjusi ir (ar) įprasta praktika.
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7
8
9
užsienio dėstytojams buvo formaliai suteiktos vienodos galimybės
0
1
2
3
4
5
6
pretenduoti į dėstytojo pareigas
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
 imta skirti didesnį dėmesį dėstytojų mokslinei bei praktinei veiklai
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
 formaliai sustiprėjo studentų vertinimo įtaka
Klausimų blokas C. Aukštojo mokslo studijų politika, įgyvendinta 2009–2011 m., sudarė prielaidas gerinti infrastruktūros kokybę, nes
7
8
9
 studijų infrastruktūrai gerinti buvo skirta pakankama Europos Sąjungos
0
1
2
3
4
5
6
paramos suma
7
8
9
 pasinaudojant Europos Sąjungos parama buvo kuriamos inovatyvių
0
1
2
3
4
5
6
technologijų kūrimo bazės, kurios pritaikomos ir studijų procese
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
 buvo plėtojamos ir kuriamos inovatyvios tyrimų bazės
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
 buvo skatinama mokslo ir verslo sanglauda
7
8
9
 buvo sukurta įvairiais mokymosi būdais įgytų kompetencijų formalaus
0
1
2
3
4
5
6
pripažinimo sistema
Klausimų blokas D. Aukštojo mokslo studijų politika, įgyvendinta 2009–2011 m., sudarė prielaidas gerinti studijų proceso kokybę, nes
7
8
9
 vyko intensyvus Bolonijos proceso rekomendacijų įgyvendinimas
0
1
2
3
4
5
6
Lietuvos aukštąjį mokslą reglamentuojančiuose dokumentuose
7
8
9
 visų suinteresuotų šalių buvo sutarta dėl studijų kokybės sampratos
0
1
2
3
4
5
6
Lietuvos aukštąjį mokslą reglamentuojančiuose dokumentuose
7
8
9
 vykdomas studijų proceso tobulinimas Lietuvoje padėjo įgyvendinti į
0
1
2
3
4
5
6
studentą orientuotų studijų politiką
7
8
9
 vyko studijų programų pertvarkymas skiriant projektinį finansavimą
0
1
2
3
4
5
6
šiai veiklai
7
8
9
 vyko studijų programų pertvarkymas aukštųjų mokyklų iniciatyva be
0
1
2
3
4
5
6
finansavimo šaltinių
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
 buvo diegiama europinio kredito samprata
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
 studentams sudarytos sąlygos individualizuoti studijas
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
 padidėjo studentų tarptautinio judumo priemonių diegimas
7
8
9
 padidėjo studentų tarp Lietuvos aukštojo mokslo institucijų judumo
0
1
2
3
4
5
6
priemonių diegimas
7
8
9
 patobulėjo neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų
0
1
2
3
4
5
6
pripažinimo taikymas, kuris padidino studijų prieinamumo galimybes
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buvo sukurtos mokymosi visą gyvenimą galimybės įvairioms
0
1
2
3
4
5
6
socialinėms grupėms
 atnaujinamų studijų programų aprašai buvo suderinti su Lietuvos
0
1
2
3
4
5
6
kvalifikacijų sandara
 padidėjo studentų įsitraukimas į aukštojo mokslo institucijos studijų
0
1
2
3
4
5
6
proceso tobulinimą
Klausimų blokas E. Aukštojo mokslo politika, įgyvendinta 2009–2011 m., sudarė prielaidas gerėti absolventų kokybei, nes
 pradėti stebėti studentų karjeros pokyčiai ilgalaikėje perspektyvoje
0
1
2
3
4
5
6
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8

9
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7

8
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7

8

9

10

7
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9

10

bendrųjų kompetencijų įgijimas pagerino absolventų įsidarbinamumo
galimybes
 aukštojo mokslo institucijų kokybės sistemos diegiamos panaudojant
Europos Sąjungos paramos lėšas
 pagerėjo bendradrabiavimas tarp aukštojo mokslo institucijų ir verslo
sektoriaus
Klausimų blokas F. Aukštojo mokslo politika, įgyvendinta 2009–2011 m.
 stojančiųjų kokybė buvo tinkama Lietuvos aukštojo mokslo
konkurencingumui skatinti
 dėstytojų kokybė buvo tinkama Lietuvos aukštojo mokslo
konkurencingumui skatinti
 studijų infrastruktūros kokybė buvo tinkama Lietuvos aukštojo mokslo
konkurencingumui skatintii
 studijų proceso kokybė buvo tinkama Lietuvos aukštojo mokslo
konkurencingumui skatinti
 absolventų kokybė buvo tinkama Lietuvos aukštojo mokslo
konkurencingumui skatinti
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Atvirieji klausimai. Išvardykite po tris veiksnius / sritis, kurie apriboja aukštojo mokslo kokybės gerėjimą Lietuvoje (C1–C3), kurie skatina aukštojo
mokslo kokybės augimą Lietuvoje (F1–F3), ir išskirkite tris Lietuvos aukštojo mokslo kokybės didinimo rekomendacijas (R1–R3).
AUKŠTOJO MOKSLO KOKYBĘ (SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KONKURENCINGUMO) RIBOJANTYS VEIKSNIAI / SRITYS
C1
C2
C3

AUKŠTOJO MOKSLO KOKYBĘ (SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KONKURENCINGUMO) GERINANTYS VEIKSNIAI / SRITYS
F1
F2
F3
AUKŠTOJO MOKSLO KOKYBĖS GERINIMO REKOMENDACIJOS SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KONKURENCINGUMO
R1
R2
R3
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II SEKCIJA

Visiškai teisinga

Visiškai neteisinga

Toliau pateikti teiginiai yra susiję su Lietuvos aukštojo mokslo politikos įgyvendinimo priemonėmis, kurios susijusios su Lietuvos aukštojo mokslo kokybės
gerinimu. Visi teiginiai skirti 2009–2011 m. laikotarpiui nagrinėti. Prašome įvertinti teiginių teisingumą 10 balų skale: 0 reiškia, kad teiginiu apibūdinta
priemonė visiškai neegzistuoja, o 10 – teiginiu apibūdinta priemonė įdiegta iki galo, yra tinkama ir efektyvi siekti strateginių tikslų. Jei teiginiu apibūdinama
Lietuvos aukštojo mokslo situacija, 0 reiškia, kad ji visiškai nebūdinga Lietuvos aukštojo mokslo sistemai, o 10 – jau yra nusistovėjusi ir (ar) įprasta praktika.

Klausimų blokas A. Aukštojo mokslo politika, įgyvendinta 2009–2011 m., sudarė prielaidas didinti aukštojo mokslo prieinamumą, nes
Kodas
 politikos formulavimas ir įgyvendinimas buvo grindžiamas
7
8
9
10
informacija apie aukštajame moksle neatstovaujamas socialines
0
1
2
3
4
5
6
visuomenės grupes
 siekiama visiems sudaryti lygias galimybes studijuoti Lietuvos
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
aukštosiose mokyklose
 Lietuvos įstatymai užtikrina visiems lygias galimybes studijuoti
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
Lietuvos aukštosiose mokyklose
Klausimų blokas B. Aukštojo mokslo politika, įgyvendinta 2009–2011 m., sudarė prielaidas per valstybės finansinę paramą studentams užtikrinti
aukštojo mokslo prieinamumo didinimą, nes
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
 buvo realizuotas principas ,,pinigai paskui studentą“ (studijų krepšelis)
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
 buvo įvestos studijų programų norminės kainos
7
8
9
10
 nauja valstybinė remiamų studijų paskolų sistema pagerino galimybes
0
1
2
3
4
5
6
visiems studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose

Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
VU TVM Inovacijų ir verslumo centras, Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

342

socialinės stipendijos užtikrina galimybes studijuoti Lietuvos
1
2
3
4
5
6
aukštosiose mokyklose socialiai jautrių visuomenės grupių studentams 0
7
8
9
10
Klausimų blokas C. Aukštojo mokslo politika, įgyvendinta 2009–2011 m., sudarė prielaidas per studijų aplinkos ir studentų materialinės gerovės
plėtotę užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą, nes
7
8
9
10
 padaugėjo valstybės teikiamos informacijos apie Lietuvos aukštąjį
0
1
2
3
4
5
6
mokslą (informacinės sistemos, viešinimo kampanijos ir kt.)
 Lietuvoje specialiųjų poreikių asmenims (turintiems negalią) pagerėjo
0
1
2
3
4
5
6
sąlygos studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose (valstybė
7
8
9
10
finansuoja atitinkamos aukštųjų mokyklų infrastruktūros plėtrą)
 padidėjo Lietuvos aukštojo mokslo aprūpinimas informacinėmis ir
ryšio technologijomis (valstybė finansuoja elektroninės studijų
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
infrastruktūros plėtrą: e. bibliotekų, e. mokymosi (arba nuotolinio
mokymosi) sistemų kūrimą, kompiuterinės įrangos įsigijimą)
 Lietuvoje, įvedus ištęstinių studijų formą, pagerėjo galimybės
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
studijuojantiesiems suderinti studijas ir darbą ir (ar) šeiminį gyvenimą
7
8
9
10
 aukštojo mokslo prieinamumas padidėjo pagerėjus studijuojančiųjų
0
1
2
3
4
5
6
aprūpinimui gyvenamosiomis vietomis bendrabučiuose
 studijų norminės kainos dalis, skiriama studentams aprūpinti
mokymosi ištekliais, mokymosi priemonėmis (t. y. studijų aplinkai
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
kurti) pagerino studijų aplinką, didinančią aukštojo mokslo
prieinamumą
Klausimų blokas D. Aukštojo mokslo politika, įgyvendinta 2009–2011 m.
 Lietuvos aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimo ir didinimo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sistema buvo tinkama siekiant konkurencingumo
 Lietuvos aukštojo mokslo valstybės finansinės paramos užtikrinimo ir
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
prieinamumo didinimo sistema buvo tinkama siekiant
konkurencingumo
 studentų aplinkos ir studentų gerovės plėtotės sistema buvo tinkama
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
siekiant konkurencingumo
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Atvirieji klausimai. Išvardykite po tris veiksnius / sritis, kurie apriboja aukštojo mokslo socialinės ekonominės aplinkos gerinimą Lietuvoje (C4–C6),
kurie skatina aukštojo mokslo socialinės ekonominės aplinkos gerinimą Lietuvoje (F4–F6), ir išskirkite tris Lietuvos aukštojo mokslo socialinės
ekonominės aplinkos gerinimo rekomendacijas (R4–R6).
AUKŠTOJO MOKSLO SOCIALINĖS EKONOMINĖS APLINKOS (SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KONKURENCINGUMO) GERINIMĄ
RIBOJANTYS VEIKSNIAI / SRITYS
C4
C5
C6
AUKŠTOJO MOKSLO SOCIALINĖS EKONOMINĖS APLINKOS (SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KONKURENCINGUMO) GERINIMĄ
SKATINANTYS VEIKSNIAI / SRITYS
F4
F5
F6
AUKŠTOJO MOKSLO SOCIALINĖS EKONOMINĖS APLINKOS GERINIMO REKOMENDACIJOS SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS
KONKURENCINGUMO
R4
R5
R6
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III SEKCIJA

Visiškai teisinga

Visiškai neteisinga

Toliau pateikti teiginiai yra susiję su Lietuvos aukštojo mokslo politikos įgyvendinimo priemonėmis, kurios susijusios su Lietuvos aukštojo mokslo kokybės
gerinimu. Visi teiginiai skirti 2009–2011 m. laikotarpiui nagrinėti. Prašome įvertinti teiginių teisingumą 10 balų skale: 0 reiškia, kad teiginiu apibūdinta
priemonė visiškai neegzistuoja, o 10 – teiginiu apibūdinta priemonė įdiegta iki galo, yra tinkama ir efektyvi siekti strateginių tikslų. Jei teiginiu apibūdinama
Lietuvos aukštojo mokslo situacija, 0 reiškia, kad ji visiškai nebūdinga Lietuvos aukštojo mokslo sistemai, o 10 – jau yra nusistovėjusi ir (ar) įprasta praktika.

Klausimų blokas A. Aukštojo mokslo politika, įgyvendinta 2009–2011 m., sudarė prielaidas suformuoti išorinį aukštojo mokslo sistemos valdymą,
nes
Kodas
 Lietuvos aukštojo mokslo sistemą valdančiose institucijose buvo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
įdiegtas strateginis planavimas
 Lietuvos aukštojo mokslo sistemos strateginio valdymo nuostatos
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
buvo tinkamai perkeliamos į kitus strateginės plėtros dokumentus
(pvz., programas, teisės aktus)
 per 2009–2011 m. išaugo Lietuvos aukštojo mokslo organizavimo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
efektyvumas
 funkcijų pasidalijimas tarp Lietuvos aukštojo mokslo sistemą
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
valdančių institucijų buvo tinkamas
 priimant sprendimus dėl Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdymo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
buvo konsultuojamasi su aukštuoju mokslu suinteresuotomis šalimis
 Lietuvos aukštojo mokslo politiniai sprendimai 2009–2011 m. buvo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
grindžiami patikima, išsamia informacija ir analize
 Lietuvoje yra skatinama aukštojo mokslo institucijų įvairovė
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Lietuvos aukštojo mokslo institucijose vykdomų studijų programų
įvairovė yra pakankama
organizuojant Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdymo procesą
yra atsižvelgiama į tarptautinę patirtį
yra įvertinama ankstesnė patirtis įgyvendinant Lietuvos aukštojo
mokslo sistemos strateginius plėtros uždavinius
Lietuvoje yra vykdoma Lietuvos aukštojo mokslo sistemos strateginių
uždavinių įgyvendinimo analizė
rengiant Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros strategijas yra
konsultuojamasi su užsienio ekspertais
veikianti Lietuvos aukštojo mokslo sistema leidžia įgyvendinti
nacionalinės plėtros prioritetus
yra užtikrinamas informacijos apie aukštųjų mokyklų veiklą
objektyvumas
yra užtikrinamas informacijos apie aukštojo mokslo sistemą
prieinamumas
yra įdiegta įsivertinimo ir vertinimo kultūra
Lietuvos aukštojo mokslo sistemą valdančios institucijos yra
atsakingos už aukštojo mokslo kokybę
Lietuvos aukštojo mokslo sistemą valdančios institucijos yra
atsakingos už aukštojo mokslo kokybės vertinimą
Lietuvos aukštojo mokslo sistemą valdančios institucijos yra
atsakingos už aukštojo mokslo prieinamumą
Lietuvos aukštojo mokslo sistemą valdančios institucijos yra
atsakingos už socialinį teisingumą aukštajame moksle
Lietuvoje yra įdiegti aukštojo mokslo sistemos atskaitomybės
visuomenei mechanizmai
Lietuvos aukštojo mokslo institucijose yra įdiegti Europos aukštojo
mokslo kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių reikalavimai
viešai skelbiami aukštojo mokslo institucijų veiklos rezultatai
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Lietuvoje yra viešai skelbiamos aukštojo mokslo institucijų metinės
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
veiklos ataskaitos
 Lietuvoje yra vertinamas aukštojo mokslo institucijų prisidėjimas prie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
regiono ekonominės infrastruktūros formavimo ir tobulinimo
Klausimų blokas B. Aukštojo mokslo politika, įgyvendinta 2009–2011 m., sudarė prielaidas susiformuoti vidiniam aukštojo mokslo institucijų
valdymui, nes
 aukštosios mokyklos savarankiškai sprendžia dėl savo veiklos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
strateginių krypčių ir sričių
 aukštosiose mokyklose yra įdiegtas strateginis planavimas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 aukštosios mokyklos savarankiškai sprendžia dėl savo pagrindinių
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
institucinių veiklos principų ir valdymo formų
 aukštosios mokyklos savarankiškai sprendžia dėl savo vidinės
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
karjeros sistemos
 aukštosios mokyklos savarankiškai sprendžia dėl savo studentų
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
priėmimo kriterijų
 aukštosios mokyklos savarankiškai sprendžia dėl savo akademinio
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
personalo priėmimo kriterijų
 aukštosios mokyklos savarankiškai sprendžia dėl savo ryšių su
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
kitomis visuomenės grupėmis formavimo
 aukštosios mokyklos yra atskaitingos už priimtus sprendimus
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 aukštosiose mokyklose yra vykdoma pedagoginės kokybės stebėsena
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 aukštosiose mokyklose yra vykdoma atskirų individų pasiekimų
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
stebėsena
 aukštosiose mokyklose yra vykdoma finansavimo efektyvumo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
stebėsena
 aukštosiose mokyklose yra vykdoma veiklos stebėsena
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Klausimų blokas C. Aukštojo mokslo politika, įgyvendinta 2009–2011 m., sudarė prielaidas susiformuoti aukštojo mokslo sistemos finansavimui, nes
7
8
9
10
 Lietuvoje aukštojo mokslo naujovės ir su jomis susijusios naujos
0
1
2
3
4
5
6
funkcijos yra pagrindžiamos finansiniais apskaičiavimais
 Lietuvoje yra diversifikuoti aukštojo mokslo institucijų lėšų šaltiniai
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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valstybės finansavimas (studijų krepšeliai) yra paplitęs Lietuvos
aukštojo mokslo institucijų lėšų šaltinis
paslaugų pardavimas viešajam sektoriui (finansavimas, laimėtas
konkurso būdu) yra paplitęs aukštojo mokslo institucijų lėšų šaltinis
paslaugų pardavimas privačiam sektoriui (verslo įmonės) yra paplitęs
Lietuvos aukštojo mokslo institucijų lėšų šaltinis
Lietuvos piliečių mokesčiai už studijas yra paplitęs Lietuvos aukštojo
mokslo institucijų lėšų šaltinis
užsienio piliečių mokesčiai už studijas yra paplitęs Lietuvos aukštojo
mokslo institucijų lėšų šaltinis
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos yra paplitęs Lietuvos
aukštojo mokslo institucijų lėšų šaltinis
Lietuvoje planuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas
aukštajam mokslui yra įprasta praktika kviesti aukštuoju mokslu
suinteresuotas šalis
Lietuvos aukštojo mokslo paramos priemonių kvietimų finansavimo
sąlygų aprašuose išvardytos veiklos atitinka planuotus pasiekti
Lietuvos aukštojo mokslo strateginio planavimo dokumentuose
išvardytus rodiklius
Erasmus programos lėšos yra paplitęs Lietuvos aukštojo mokslo
institucijų lėšų šaltinis
kitų tarptautinių programų lėšos yra paplitęs Lietuvos aukštojo
mokslo institucijų lėšų šaltinis
Lietuvos fondų lėšos yra paplitęs Lietuvos aukštojo mokslo institucijų
lėšų šaltinis
yra įtvirtintas aukštojo mokslo institucijų finansinis savarankiškumas
yra įtvirtinta aukštojo mokslo institucijų skaidri finansinė
atskaitomybė
yra paplitusi etatinė akademinio personalo apmokėjimo sistema
yra paplitusi valandinė akademinio personalo apmokėjimo sistema
veikia lanksti finansinės paramos studentams sistema
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veikia efektyvi finansinės paramos studentams sistema
 veikia mokslinių tyrimų programinio finansavimo ir administravimo
sistema
 veikia mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo ir administravimo
sistema
Klausimų blokas D. Aukštojo mokslo politika, įgyvendinta 2009–2011 m.
 išorinis aukštojo mokslo sistemos valdymas Lietuvoje skatino
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą
 vidinis aukštųjų mokyklų valdymas buvo tinkamas siekiant Lietuvos
aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo
 Lietuvoje veikianti aukštojo mokslo finansavimo sistema buvo
tinkama Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumui skatinti
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Atvirieji klausimai. Išvardykite po tris veiksnius / sritis, kurie apriboja aukštojo mokslo sistemos valdymo gerinimą Lietuvoje (C7–C9), kurie skatina
aukštojo mokslo sistemos valdymo gerinimą Lietuvoje (F7–F9), ir išskirkite tris rekomendacijas aukštojo mokslo sistemos valdymo gerinimo Lietuvoje
(R7-R9).
AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS VALDYMO GERINIMĄ (SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KONKURENCINGUMO) RIBOJANTYS
VEIKSNIAI / SRITYS
C7
C8
C9
AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS VALDYMO GERINIMĄ (SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KONKURENCINGUMO) SKATINANTYS
VEIKSNIAI / SRITYS
F7
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F8
F9
AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS VALDYMO GERINIMO REKOMENDACIJOS SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KONKURENCINGUMO
R7
R8
R9
NURODYKITE PRIEMONES, KURIOS YRA NAUDOJAMOS LIETUVOS AUKŠTAJAM MOKSLUI ĮJUNGTI Į EUROPOS AUKŠTOJO MOKSLO ERDVĘ
T7
T8
T9
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BENDRA INFORMACIJA
Prašom atsakyti į toliau pateiktus klausimus, kurie padės gauti bendrą informaciją apie respondentus ir įvertinti respondentų patirtį.
LYTIS
VYRAS (1) MOTERIS (0)
JŪSŲ GIMIMO METAI
JŪSŲ IŠSILAVINIMAS (PRAŠOM PAŽYMĖTI VISUS TINKAMUS ATSAKYMŲ VARIANTUS)
Pofesinis ar techninis išsilavinimas be universitetinio laipsnio
Profesinis išsilavinimas su universitetiniu laipsniu (anglų k., MSc, MBA, LLB, MD ir kt.)
Universiteto ar kolegijos laipsnis (bakalauro lygis)
Magistro ir aukštesnis lygis (anglų k., MA, PhD ir kt.)
Kuriais metais Jūs įgijote savo paskutinį išsilavinimą?
Kokia yra Jūsų darbo patirtis dabartinėje darbovietėje (metais)?
Kiek laiko Jūs užimate dabartines pareigas (metais)?
Kiek laiko Jūs dirbote su aukštuoju mokslu susijusiose srityse (metais)?

TAIP
TAIP
TAIP
TAIP

NE
NE
NE
NE

METAI
METŲ SKAIČIUS
METŲ SKAIČIUS
METŲ SKAIČIUS

Kuriose aukštojo mokslo valdymo srityse Jūs turite
daugiausia kompetencijų?
(Pažymėkite visus tinkamus variantus)

Kokybės užtikrinimo
TAIP NE
Socialinės ekonominės aplinkos formavimo
TAIP NE
Aukštosios mokyklos valdymo srityje
TAIP NE
Aukštojo mokslo sistemos valdymo srityje
TAIP NE
Kita (įrašykite)
Kuris iš šių atsakymų variantų geriausiai Jus apibūdina?
Dirbate politiką formuojančioje / įgyvendinančioje institucijoje
TAIP NE
Universiteto / kolegijos vadovybės atstovas
TAIP NE
Suinteresuotos šalies atstovas
TAIP NE
Kita (įrašykite)
Tyrimo komanda dėkoja Jums už pagalbą. Jus informuosime apie ekspertų apklausos pristatymą Jūsų nurodytu kontaktiniu adresu. Visi Jūsų pateikti
duomenys ir informacija liks konfidencialūs ir bus naudojami tik norint Jus informuoti.
Vardas, pavardė ......................................................................................................................................
Adresas....................................................................................................................................................
Telefonas (su šalies kodu) ......................................................................................................................
El. pašto adresas.......................................................................................................................................PILDOMA TYRĖJŲ KOMANDOS
Atlikimo data (diena/mėnuo/metai)__________ Respondento ID |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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5 priedas. Atsakymų į atviruosius klausimus klasifikavimo schemos

AUKŠTOJO MOKSLO KOKYBĘ (SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KONKURENCINGUMO) RIBOJANTYS
VEIKSNIAI / SRITYS

Atsakymai

Loginė grupė

Finansavimo įtaka
Per mažas aukštojo mokslo finansavimas
Mokslo finansavimas – drastiškai sumažėjo išlaidų, sumažėjimas kompensuojamas
Europos Sąjungos sąskaita
Nepakankamas finansavimas
Netolygus finansavimo skirstymas tarp privataus ir valstybinio aukštojo mokslo
Neužtikrinta, kad aukštojo mokslo finansavimas būtų pagrįstas tikru konkurencingumo
principu
Nevisiškai suvienodintos privačių ir valstybinių aukštųjų mokyklų finansavimo sąlygos
remiantis objektyviais kokybes rodikliais
Dėstymo ir tyrimų kokybės ribojimai (finansų trūkumas)
Finansavimas mažesnis nei Europos Sąjungoje
Lėšų trūkumas
Mokslo finansavimo politika
Prasta materialinė (eksperimentinė) bazė

Finansavimo
trūkumas

Nevienodos sąlygos priimant studentus valstybinėse ir nevalstybinėse aukštojo mokslo
institucijose
Priimama studijuoti absoliuti dauguma pageidaujančiųjų studijuoti aukštojo mokslo
institucijose
Studentų (ne)pasirengimas studijoms
Prastas studentų priėmimo algoritmas (Gale-Shapley)
Stojančiųjų nepakankama motyvacija
Slenkstinio stojamojo balo nebuvimas
Orientacija į greitą ir pigiai pasiekiamą rezultatą. Trumpalaikė išgyvenimo strategija
mažėjant studentų skaičiui
Žema vidurinio mokslo kokybė + prastas absolventų parengimas

Studentų
priėmimo
sąlygos

Nepakankamai atsakinga aukštojo mokslo institucijų dėstytojų ir administracijos
specialistų paruošimo nuostata
Personalo kvalifikacija
Akademinio personalo kvalifikacija

Dėstytojų
kvalifikacija
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Mažas dėstytojų skaičius
Prastoki dėstytojai
Nesukurta dėstytojų kvalifikacijos sistema
Dėstytojo individualaus darbo su studentu stoka
Tarptautinio lygio mokslininkų trūkumas
Akademinio personalo kompetencija
Didaktinės kompetencijos stoka, kuri riboja dėstytojų galimybes turinį realizuoti
studento asmenybės EGO lygmeniu
Nėra galimybės prisitraukti gerų dėstytojų
Dėstytojų atotrūkis nuo naujausių ir moderniausių gamybos poreikių supratimo
Dėstytojų amžius – dominuoja 45 ir daugiau metų amžiaus dėstytojai
Žema dėstytojų kompetencija, dėstymo metodų skurdumas
Tik nedidelė HSM srityse dirbančių dėstytojų dalis vykdo tarptautiniu mastu
reikšmingus tyrimus, todėl nėra pakankamai susipažinę su naujausiais savo srities
pasiekimais, yra dėstoma iš (pagyvenusių) vadovėlių ir konspektų, studijų programos ir
turinys nėra nuolat atnaujinami
Mažos individualaus dėstytojų ir studentų bendro darbo apimtys
Dėstytojų minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai orientuoti į kiekybę, bet ne į kokybę
Mažas trečiosios pakopos studentų skaičius / dalis, palyginti su visų studentų skaičiumi
Gana žemas tarptautiškumas
Lietuvos aukštojo mokslo globalumas
Mažai jungtinių programų
Dalyvavimas MEGA tinkluose
Neišvystytas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir pramoninėmis valstybėmis
Per mažai skirta dėmesio tarptautiškumui (studijų, dėstytojų, studentų) didinti
Menka integracija į tarptautinius tinklus
Menkas tarptautiškumas
Tarptautiškumo stoka tiek tarp dėstytojų, tiek ir tarp studentų

Tarptautiškumas

Per mažai atsižvelgiama į rinkos poreikius
Ne tik judumas, bet ir aukštojo mokslo atsivėrimas viso pasaulio žmonėms
Studijos nėra pakankamai orientuotos į studentą, trūksta lankstumo
Universitetų uždarumas
Informacijos asimetrijos problema
Interesų grupių arba viešojo administravimo problema
Perdėtas reglamentavimas
Per mažas dėmesys universitetuose studentų verslumui: per mažai start up, spin off,
gamybinių užsakymų
Aukštųjų mokyklų uždarumas ir siekis išlaikyti status quo darbuotojų atžvilgiu

Institucijų
uždarumas
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Kai kuriose veiklose smulkmeniškumas, centralizacija
Vidinė aukštojo mokslo kultūra (intrigos, sovietinis mentalitetas, įprotis imituoti,
baimė, kad jauni ir perspektyvūs užims vietas)
Prastas aukštojo mokslo institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimas
Aukštojo mokslo institucijų uždarumas
Mokslas daromas dėl mokslo, bet jis neatitinka pasaulio tendencijų
Eklektika programose
Nėra kokybės kokybinių kriterijų, nėra mokslo ir studijų vizijos
Trūksta apskritai supratimo, kur link eina dabartinis mokslas ir studijos
Mažai Lietuvoje dėmesio skiriama prasmingo mokymosi (studijų) kokybės modeliui
Per daug dėmesio švietimo vadybai, todėl nukenčia realus didaktinis procesas
Neprognozuojama naujos Vyriausybės politika
Vadybos problema aukštojo mokslo institucijose
Nėra politinio susitarimo Lietuvoje dėl aukštojo mokslo vaidmenų šalyje
Silpni vadovavimo įgūdžiai
Painus, per daug sudėtingas, atskirų mokslo krypčių rezultatų neteisingas vertinimas
Rimtos lyderystės / strateginio valdymo universitetuose stoka
Vidinė aukštojo mokslo institucijos biurokratija
Švietimo ir mokslo ministerijos noras labai detaliai viską kontroliuoti, reglamentuoti
Nėra darnumo tarp taikomų priemonių studijų kokybei gerinti

Vadyba

Demografija
Studento savarankiško darbo stoka
Darbo ir studijų derinimas su šeimos rūpesčiais
Švietimo globalizacijos politika Lietuvos šalikėlėje
Studentų praktika

Kita

AUKŠTOJO MOKSLO KOKYBĘ (SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KONKURENCINGUMO) GERINANTYS
VEIKSNIAI / SRITYS

Atsakymai
Didelės investicijos valstybinių aukštojo mokslo institucijų infrastruktūrai
Europos Sąjungos lėšų panaudojimas
Nauja infrastruktūra
Europos Sąjungos struktūriniai fondai
Mokslo ir studijų programų tinkamas finansavimas
Europos Sąjungos parama mokslui ir kokybei
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354

Struktūrinių fondų projektai atnaujinti programas ir kokybę
Valstybiniai projektai
Ne valstybinio, o privataus finansavimo didinimas
Infrastruktūros plėtra dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos
Infrastruktūros modernizavimas ir inovatyvūs tyrimai
Europos Sąjungos struktūrinė parama studijų programoms tobulinti
Tarptautinis išorinis studijų vertinimas
Finansavimo didėjimas vienam studentui (kartu su Europos Sąjungos parama)
Europos Sąjungos parama laboratorinei ir kitokiai įrangai įsigyti
Padidėjęs studijų finansavimo skaidrumas
Europos Sąjungos parama
Studijų, mokslo ir verslo centrų (slėnių) steigimas
Buvo plėtojamos ir kuriamos inovatyvios tyrimų bazės (slėniai)
Slėnių projektai, kurie gerina mokslinę infrastruktūrą
Krepšelių sistema 2009–2011 m.
Valstybės finansavimo politika studijų krepšelio principu
Studijų krepšelis pradėjo judėti paskui studentą

Krepšelio
atsiradimas
(5 proc.)

Auganti konkurencija dėl studentų ir lėšų
Mažėjantis studentų skaičius
Aktyvi studentų savivalda Lietuvoje
Konkurencija
Sustiprėjo konkurencija tarp aukštojo mokslo institucijų
Studentai tampa realia studijų kokybės proceso gerinimo jėga
Konkurencinė aplinka, studentų pasirinkimo galimybių augimas
Privačių aukštųjų mokyklų augimas

Studentų
skaičius
mažėjimas ir jo
poveikis aukštojo
mokslo
institucijų
konkurencijai

Tarptautiškumas
Tarptautinis judumas
Tarptautiškumo didinimas
Mainų programos
Imlumas tarptautinėms kokybės nuostatoms ir kultūrai
Judumo galimybės
Studentų judumas
Tarptautiniai studentų ir dėstytojų mainai
Tarptautinis išorinis studijų vertinimas
Atsiranda pažangių dėstytojų, studijas baigusių užsienyje
Judumo / kvalifikacijos kėlimo galimybės

Tarptautinis
judumas
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Konkurencinių programų rengimo ir mokslo finansavimas
Jungtinių programų skatinimas
Padidėjo studentų tarptautiniai mainai
Pokyčiai, susiję su naujų programų patvirtinimu ir jų akreditacija
Išoriniai vertinimai
Institucinės akreditacijos kaina
Besiformuojantis aukštojo mokslo studijų kokybės savireguliacijos mechanizmas
ECTS; studijų aprašų įvedimas
ECTS kreditų įvedimas

Programų
skaidrumas

Į aukštojo mokslo institucijų (tarybas) buvo įtraukta socialinių partnerių
Išorės narių įtraukimas į valdymo struktūras

Socialiniai
partneriai

Dėstytojų kvalifikacijos kėlimas
Dėstytojų ir studentų mokslinimas
Konkursinis mokslo finansavimas, parama dalyvauti konferencijose etc.
Padidėjo investicijos į dėstytojų kvalifikaciją

Dėstytojų
kompetencija

Kokybės vadybos sistemos diegimas
Prasmingo mokymosi kokybės modelio diegimas
Auganti aukštojo mokslo atsakomybė už darbo rezultatus

Kokybės vadyba

Bakalauro ir magistrantūros studijų tęstinumas, profesinė gelmė
Perėjimas nuo sovietines nomenklatūros prie modernaus požiūrio
Mokslo žiniomis grįstos studijos
Komunikacinių tinklų IT priemonėmis plėtojimas vadovaujantis mokslo žiniomis
pagrįstais modeliais
Tarpdiscipliniškumas
Mokslo komercializacija
Dualaus mokymo – studijos ir praktika – realiose įmonėse ar organizacijose
tobulinimas
Akademinės laisvės didėjimas tam tikrose srityse
Studentai, stojantys į aukštąsias mokyklas, yra priversti optimizuoti savo pasirinkimą

Kita
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AUKŠTOJO MOKSLO KOKYBĖS GERINIMO REKOMENDACIJOS SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO
KONKURENCINGUMO

Atsakymai
Turėti realią aukštojo mokslo sistemos strategiją
Stabilizuoti finansavimo sistemą, susietą su studentų pasirinkimais bei mokslo
rezultatais, ir nekeisti jos pasikeitus vyriausybėms
Mokslo finansavimo politikos keitimas
Bazinių aukštojo mokslo finansavimo ir reguliavimo principų stabilumas, t. y. visa
sistema neturėtų būti radikaliai pertvarkoma pasikeitus ministrui
Aukštojo mokslo finansavimas atsižvelgiant į konkrečius institucijų pasiekimus
Strategiškumas, aiškiai išsikelti ir aiškiai išdėstyti laiko atžvilgiu tikslai
Svarbiausia – aiški ilgalaikė aukštojo mokslo politika (ne 4 metų ar pan.)

Loginė grupė

Ilgalaikė
vyriausybės
strategija

Tarptautiškumo didinimas
Studentų ir dėstytojų mainų programų stiprinimas
Didinti tarptautinį Lietuvos aukštojo mokslo pripažinimą, kurti įvaizdį
Skatinti mokslininkų iš pramoninių valstybių viešnages ir paskaitas
Skatinti ir remti užsienio dėstytojų integraciją į studijų programas
Tarptautinių laipsnių ir sertifikatų įteisinimas nacionalinėje erdvėje
Sudaryti sąlygas užsienio aukštojo mokslo sistemos atstovams dėstyti Lietuvoje
Kviesti dirbti užsienio mokslininkus Lietuvos aukštosiose mokyklose
Skatinti dėstytojų tobulinimą užsienio aukštosiose mokyklose
Didinti studijų tarptautiškumą
Plėtoti akademinius mainus

Tarptautiškumo
didinimas

2 proc. BVP aukštajam mokslui ir MTEP
Pakankamai finansuoti
Studijų programų, o ne universitetų konkurencija
Visų studijuojančiųjų proporcingas prisidėjimas prie studijų finansavimo
Studijų sistemos liberalizavimas
Finansavimo vienam studentui priartėjimas prie Europos Sąjungos vidurkio
Studentų, priimamų į valstybės finansuojamas vietas, skaičius turi būti koreliuojamas su
valstybės finansiniais pajėgumais užtikrinti kokybiškas studijas kiekvienam individui
Stiprinti materialinę (eksperimentinę) bazę
Neiškraipant krepšelių sistemos, daugiau subsidijuoti technologinių mokslų studijas, nes
jos objektyviai brangesnės

Finansavimo
didinimas

Suvienodinti gabių studentų studijų finansavimą valstybinėse ir nevalstybinėse aukštojo
mokslo institucijose
Skatinti niveliaciją tarp privataus ir valstybinio aukštojo mokslo
Valstybines ir privačios aukštosios mokyklos turėtų turėti tas pačias studijų finansavimo
sąlygas, kad būtų užtikrinama sąžininga konkurencija

Sąlygų
vienodinimas
valstybinės ir
privačioms
aukštojo mokslo
institucijoms
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Praktikų / dėstytojų pritraukimas, dvipusis judumas
Sudaryti sąlygas, kad aukštųjų mokyklų socialiniai partneriai galėtų dalyvauti ne
patariamuosiuose, bet sprendimų priėmimo organuose
Kaip didžiulį pasiekimą vertinti licencijų, patentų skaičių, įmonių susikūrimą
Gerinti aukštojo mokslo institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą

Aukštojo
mokslo ir
verslo
santykių
stiprinimas

Kiekviena save gerbianti aukštojo mokslo institucija turėtų nustatyti minimalų balą
stojantiesiems
Konkursinio balo minimalaus dydžio didinimas
Išnaudoti pagrindini savo potencialą – akademinį jaunimą
Gerinti potencialių studentų atrankos procesą, gerinti sąlygas geriausiems
Gerinti absolventų įsidarbinimo stebėseną
Supratimas, kad studijų kokybė gerokai labiau priklauso nuo dėstytojo ir studento darbo,
o ne politinių sprendimų
Tobulinti priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygas (sistemą)

Stojimas į
aukštojo
mokslo
institucijas ir
darbas su
studentais

Aukštųjų mokyklų mokslingumo augimas, universitetų stambinimas
Programų optimizavimas, specializacija
Studijų programų dubliavimo naikinimas
Siekiant kokybės, reikėtų išsigryninti išskirtinumą, unikalumą, misiją
Plėtoti studijų pasiūlos formas
Santykių tarp universitetų ir kolegijų peržiūrėjimas
Vadybos studijų programų išbraukimas iš valstybės finansuojamų studijų sąrašo
Studijų programų skaičiaus drastiškas mažinimas (jas stambinant)
Leisti konkurenciją tarp aukštųjų mokyklų
Jungtinių programų skatinimas suteikiant joms pirmaeiliškumą registruojant
Plėtoti studijų pasiūlos formas
Tarpdiscipliniškumas

Programų
tobulinimas

Ex post studijų programų vertinimas
MOOC sistemos diegimas, tačiau išlaikant tradicines aukštųjų mokyklų misijas (ypač
universitetų)
Mažinti informacijos asimetriją renkantis studijas
Viešai akademinėje bendruomenėje aptarinėti aukštųjų mokyklų vadybos pasiekimus
Studijų infrastruktūros tobulinimas
Mažinti administracinę biurokratinę įtaką aukštojo mokslo sistemai
Šiuolaikiškos vertinimo metodikos, kurios atitinka pasaulio tendencijas
Subalansuoti vertinimo kriterijai
Padidinti reikalavimus aukštojo mokslo institucijoms

Kita
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AUKŠTOJO MOKSLO SOCIALINĖS EKONOMINĖS APLINKOS (SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS
KONKURENCINGUMO) GERINIMĄ RIBOJANTYS VEIKSNIAI / SRITYS

Atsakymai

Loginė grupė

Šalies ekonomikos būklė
Bedarbystė
Nedarbas
Nepakankamas finansavimas
Lėšų trūkumas
Dideli projektai, nukreipti į šią sritį, įgyvendinami nelabai efektyviai
Valstybės priemonės ne visada pataiko į konkrečias problemas
Socialinės paramos stipendijos dydis
Finansavimo netvarumas

Ekonominės
aplinkos
veiksniai

Būtina daugiau remti gabius studentus visose aukštojo mokslo institucijose (didelė
atskirtis nevalstybinėse aukštojo mokslo studijose)
Sumažintas valstybės finansuojamų vietų skaičius
Pablogintos studijų sąlygos nepatekusiesiems į valstybės finansuojamas vietas
Studentų prioritetai nesutapo su valstybės prioritetais
Nepakankamai vienodos sąlygos
Nepriderinta studijų kaina tam tikrose programose
Studijų krepšelio sistema padidino socialinę atskirtį
Studijų krepšelio sistema
Suteikta galimybė daliai studentų mokėti visą studijų kainą
Nevykęs studijų krepšelio įdiegimas

Studijų
krepšelio
poveikis

Skirti papildomą paramą bendrabučiuose gyvenantiems socialiai remtiniems studentams
Socialinės infrastruktūros trūkumas (pvz., klubai)
Nėra sukurtos studentų miestelių infrastruktūros
Padidėjęs socialiai remtinų studentų skaičius dėl finansinės krizės pasekmių
Trūko dėmesio studentų miestelių / bendrabučių / klubų sukūrimui
Prasti bendrabučiai

Studentų
gyvenimo
sąlygos

Iškreiptas požiūris į aukštojo mokslo reikšmę
Migracija
Nestabili darbo rinka
Didelė migracija
Neaiški valstybės vertybinė politika
Studentų skaičiaus mažėjimas

Studentų
skaičiaus
mažėjimas
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AUKŠTOJO MOKSLO SOCIALINĖS EKONOMINĖS APLINKOS (SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS
KONKURENCINGUMO) GERINIMĄ SKATINANTYS VEIKSNIAI / SRITYS

Atsakymai

Loginė grupė

Europos Sąjungos lėšų skyrimas šiems tikslams
Dalies studijų pakopų finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų
Papildomų stipendijų skyrimas doktorantams iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos
lėšų
Doktorantų stažuočių, komandiruočių finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų

Europos
Sąjungos lėšų
skyrimas

Investicijos į technologijų parkus ir slėnius
Europos Sąjungos paramos buvimas
Darbo vietų kūrimas
Rinkų atvirumas, tarptautinis judumas
Išaugę visuomenės lūkesčiai

Darbo rinkos
poveikis

Įsidarbinimo pagal profesiją galimybių didinimas šalyje
Valstybės finansuojamos vietos kainos buvo finansuojamos 100 proc.
Studijų paskolų sistemos sukūrimas
Paskolų sistema
Prieinamumo didinimas per lanksčias studijų finansavimo formas

Studijų
finansavimo
priemonės

Atskirų finansavimo priemonių įvedimas
Gana efektyvi studijų paskolų sistema
Lietuvos aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimas (pvz., bibliotekų prieinamumas)
Infrastruktūros gerinimas
Studentų miestelio egzistavimas
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Infrastruktūros
gerinimas
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AUKŠTOJO MOKSLO SOCIALINĖS EKONOMINĖS APLINKOS GERINIMO REKOMENDACIJOS SIEKIANT
AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KONKURENCINGUMO

Atsakymai

Loginė grupė

Plačiau įdiegti valstybės mokslinių užsakymų sistemą
Pakankamas finansavimas
Skatinti valstybės investicijas į privatų aukštąjį mokslą
Peržiūrėti studijų finansavimą
Finansavimo užtikrinimas
Konstitucinio principo, aukštojo mokslo prieinamumo, realizavimas, kad nemokamai
mokytųsi visi gerai besimokantieji

Valstybės
finansinė
parama ir
moksliniai
užsakymai

Didesnis universitetų vaidmuo rengiant valstybės strategijas, programas
Paskolas teikia valstybė
Strateginis ir programinis sprendimas dėl verslo indėlio į mokslo finansavimą
Alumnų, mentorių įtraukimas
Pereiti nuo studentų finansavimo prie universitetų finansavimo pagal rezultatą

Papildomo
finansavimo
sritys

Paskolų studijoms užsienyje sistemos sukūrimas
Investicijos į studentų miestelio formavimą
Investuoti į studentų miestelio infrastruktūros kūrimą
Turėtų būti labiau skatinamas universitetų studentų miestelių vystymas ir užtikrinama jų
reikiama infrastruktūra studijuoti, ilsėtis ir t. t.
Studentų erdvių (socialinės aplinkos) sukūrimas universitetuose

Socialinės
infrastuktūros
gerinimas

Atnaujinti bendrabučius
Studentams, kurie gauna socialines pašalpas, turėtų būti sudaromos priimtinesnės sąlygos
papildomai užsidirbti, kad jų įplaukos leistų užtikrinti realias galimybes studijuoti
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AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS VALDYMO GERINIMĄ (SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS
KONKURENCINGUMO) RIBOJANTYS VEIKSNIAI / SRITYS

Atsakymai
Aukštąjį mokslą valdančių institucijų perteklius
Per didelis valstybinis reguliavimas
Vis dar per didelė biurokratija

Loginė grupė
Valdančių
institucijų
perteklius

Švietimo ir mokslo vidurinės grandies valdininkų kvalifikacijos stoka
Menkas akademinės bendruomenės atsinaujinimas
Mažai aukšto lygio kompetentingų specialistų politikos formavimo srityje
Neskiriamas pakankamas dėmesys aukštojo mokslo institucijų aukščiausios vadovybės
vadybinės kompetencijos ugdymui
Valdymo institucijų personalo kompetencijos tobulinimas
Valdančiųjų kompetencijos stoka

Darbuotojų
kompetencija

Teisinė bazė perdėtai reglamentuoja valdymo sistemą
Valstybės vaidmuo ir universitetų laisvė
Pernelyg didelis universitetų rinkos reglamentavimas
Autonomijos trūkumas
Teisinio reglamentavimo lankstumo stoka
Aukštųjų mokyklų tarybų įgaliojimų susiaurinimas ir formavimo ydingumo grąžinimas
2011 m. pabaigoje
Finansinių lėšų perskirstymo institucijų vidinėms reikmėms galimybių ribojimas
Nelanksti darbo santykių sistema

Mokslo
institucijų
autonomija

Politikų siekis turėti įtakos aukštųjų mokyklų valdymui
Tiesioginis politikų kišimasis
Politiniai aukštojo mokslo sprendimai nebuvo grindžiami patikima informacija ir analize
Valdančių politikų kaita

Politikų įtaka

Menkas ryšys su akademine bendruomene ir socialiniais partneriais
Tampresnių ryšių tarp politikų ir aukštųjų mokyklų stoka
Viešosios vadybos kompetencijų stoka derinant interesų grupių interesus
Aukštųjų mokyklų ir suinteresuotų grupių bendradarbiavimo stoka
Aukštojo mokslo institucijos per mažai atskaitingos visuomenei
Per menkas visuomenės dalyvavimas
Nesusieta su visuomenės poreikiais
Per mažas verslo atstovų, socialinių partnerių įsitraukimas į aukštojo mokslo strateginio
planavimo dokumentų kūrimą
Aukštoji mokykla – atvira visuomenei institucija, turinti skaidrią atsakomybę ir
atskaitomybę
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Senato įgaliojimų sulyginimas su tarybos įgaliojimais, išstumiant labai svarią socialinių
partnerių įtaką priimant strateginius klausimus
Menka aukštosios mokyklos bendruomenės įtaka aukštojo mokslo valdymui
Nepakankama aukštosios mokyklos atskaitomybė visuomenei (rezultatų požiūriu)
Dialogo nebuvimas su pagrindinėmis interesų grupėmis
Nepakankamas aukštojo mokslo sistemos subjektų bendradarbiavimas
Prioritetų neapibrėžtumas
Nėra aiškių strateginių prioritetų
Strateginio planavimo ir ilgalaikės vizijos stoka
Aukštojo mokslo sistemos subjektai skirtingai supranta aukštųjų mokyklų autonomiją
Nėra aukštųjų mokyklų atskaitomybę skatinančių priemonių
Nėra sąsajos su tarptautiniais tikslais

Strategijos
trūkumas

Paviršutiniškas pasiekimų vertinimas
Autoritarizmo tendencijos aukštosiose mokyklose
Konservatyvumas vidutinėse administravimo grandyse
Protekcionizmas ir aukštųjų mokyklų bendruomenių pasipriešinimas bet kokiems
pokyčiams mažėjant studentu skaičiui
Per didelis susiskaidymas (į kunigaikštystes) pačių universitetu viduje ir per silpnos
centrines administracijos
Fakultetų ir katedrų struktūra riboja valdymo efektyvumą ir vidinį bendradarbiavimą
Absoliučiai neefektyvus valdymas daugelyje universitetų

Aukštojo
mokslo
institucijų
valdymo
problemos

SKVC finansinė priklausomybė
Švietimo vadybos įtakos didinimas
Klaidų padarymo baimė
Pasenęs finansavimo modelis ir neteisingas paskatas turintys finansiniai mechanizmai
aukštųjų mokyklų viduje
Sumenko tarybų vaidmuo
Karai dėl reformos ir krepšelių, pasipriešinimai sueikvojo daug išteklių, t. y. pokyčių
nenoras ir baimė trukdo
Nėra diegiama aukštojo mokslo kultūra ir sąmoningumas
Prievarta diegiama binarinė aukštojo mokslo sistema

Kita
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AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS VALDYMO GERINIMĄ (SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS
KONKURENCINGUMO) SKATINANTYS VEIKSNIAI / SRITYS

Atsakymai
Lygiavertis ir kokybiškas studentų dalyvavimas (įsitraukimas) visais lygmenimis
Socialinė partnerystė kuriant aukštojo mokslo strateginio planavimo dokumentus
Visuomenės ir kitų mokyklų platesnis įsitraukimas į aukštųjų mokyklų veiklą
Studentų įtraukimas į aukštojo mokslo (sistemos) valdymą
Darbdavių įtraukimas į aukštojo mokslo (sistemos) valdymą
Išorės narių įtraukimas į valdymo organus
Sustiprinta socialinių partnerių įtaka priimant institucijų strateginius klausimus ir
aukščiausiuose valdymo organuose

Loginė grupė
Partnerių,
studentų ir
visuomenės
didesnis
įsitraukimas į
aukštojo mokslo
sistemos
valdymą

Išoriniai Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimai
Tarptautiniai vertinimai
Įdiegtas aukštųjų mokyklų institucinis vertinimas ir akreditavimas
Veiklos ir vertinimo ataskaitų viešinimas
Yra diegiami aukštojo mokslo sistemos atskaitomybės visuomenei mechanizmai
Daugiau dėmesio skiriama aukštojo mokslo institucijų veiklos viešinimui
Visuomenės išorės atstovų dalyvavimas tarybose
Europos Sąjungos fondai

Išorinis
institucijų
vertinimas

Aukštųjų mokyklų nepriklausomos tarybos
Didesnis aukštojo mokslo institucijų savarankiškumas
Mažesnis politikų kišimasis ir reglamentavimas (viešieji pirkimai)
Įgalinimas aukštojo mokslo institucijoms tapti viešosiomis įstaigomis

Aukštojo mokslo
institucijų
savarankiškumas

Valdymo problemos nuolat akcentuojamos ir tai kai kuriuos verčia keistis
Daugiau dėmesio skiriama aukštojo mokslo institucijų veiklos viešinimui
Viešumas ir studentų sąmoningumas
Aiški politika ir aukštųjų mokyklų vieta visuomenėje
Mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo vystymas

Aukštojo mokslo
institucijų
veiklos
viešinimas

Aukštojo mokslo sistemos organizaciniai sprendimai priimamai atsižvelgiant į
tarptautinę patirtį
Aukštojo mokslo institucijų valdymo reforma ir institucinės reformos išplėtimas
Ženklus studentų skaičiaus sumažėjimas (vienintelė paskata, privertusi universitetus
peržiūrėti savo veiklą)
Platus studentų atstovavimas valdymo organuose
Aukštojo mokslo sistemos strateginis valdymas
Įsitraukimas į Europos aukštojo mokslo erdvę
Aukštojo mokslo valdymo sistemos kaita

Kita
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AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS VALDYMO GERINIMO REKOMENDACIJOS SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO
SISTEMOS KONKURENCINGUMO

Atsakymai
Aukštojo mokslo institucijų tarybų veikla
Tarybos turi turėti valdymo svertą
Tarybos ir senato darnus darbas
Grįžti prie buvusio tarybos modelio, tik jis suformuoja aukštąjį mokslą pagal tam tikras
taisykles
Aukščiausiame aukštojo mokslo institucijų valdymo organe – taryboje – turėtų vyrauti
socialinių partnerių (visuomenės) atstovai
Suteikti aukštojo mokslo institucijoms specialų teisinį statusą dėl valdymo teisių
Aukštojo mokslo sistemos valdymo visiškas depolitizavimas
Didinti aukštojo mokslo autonomiją valdymo ir sprendimų priėmimo požiūriu
Viešinant aukštųjų mokyklų veiklą, siekti visuomenės aktyvesnės reakcijos į aukštųjų
mokyklų problemas
Didinti aukštųjų mokyklų atskaitomybę visuomenei už pasiektus rezultatus
Administracijos veiklos skaidrumas
Daugiau motyvacijos keistis viduje universitetų ir tvarkyti savo valdymą (sėkmės istorijų
rodymas)
Autoritarizmo kritika
Didinti socialinę atsakomybę
Skatinti visų socialinių dalininkų įsitraukimą į aukštojo mokslo strateginio planavimo
dokumentų kūrimą
Skatinti į aukštųjų mokyklų valdymo organus įtraukti išorės institucijų, verslo, kultūros,
mokslo atstovus
Daugiau dialogo (tiek universitetai–visuomenė, tiek Švietimo ir mokslo ministerija–
universitetai, tiek Švietimo ir mokslo ministerija–visuomenė)
Stiprinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo sistemos subjektų
Skatinti lygiaverčio ir kokybiško studentų dalyvavimo (įsitraukimo) plėtrą visais
lygmenimis

Loginė grupė

Aukštojo mokslo
institucijų
valdymo
savarankiškumas

Aukštojo mokslo
institucijų
atskaitomybės
visuomenei
didinimas

Bendradarbiavimo

tarp aukštojo
mokslo sistemos
subjektų
gerinimas

Vadovautis principu „geriau mažas, bet stiprus, nei didelis, bet...“

Privačių ir
valstybinių
aukštojo mokslo
institucijų
galimybių
suvienodinimas

Balansas tarp universitetų ir kolegijų
Didinti galimybes pasirinkti studijų formas, formuoti programas, diegti laipsnius (MBA,
DBA)

Studijų formų
įvairovės
didinimas

Kelti kvalifikaciją
Valdymo kompetencijų ministerijose ir pavaldžiose institucijose stiprinimas

Darbuotojų
kvalifikacijos

Lygios galimybės privačioms aukštojo mokslo institucijoms
Plėtoti privatų aukštąjį mokslą kaip atsvarą valstybinei stagnacinei sistemai
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Centrinės administracijos valdymo kompetencijų tobulinimas
Kryptingai vystyti aukštojo mokslo institucijų vadovybės vadybines kompetencijas

kėlimas

Keisti Mokslo ir studijų įstatymą
Keisti Viešųjų pirkimų įstatymą
Keisti Biudžeto sandaros įstatymą dėl pinigų perkėlimo į kitus metus
Studijų programų registravimo liberalizavimas
Riboti aukštojo mokslo valdymą reglamentuojančių teisės aktų skaičių ar jų turinį

Teisinio
reguliavimo
tobulinimas

Gerą profesorių pirmiausia reikia geromis sąlygomis įdarbinti ir sudaryti sąlygas jam dirbti
Gerinti darbo sąlygas doktorantūrai ir jauniems motyvuotiems specialistams
Aukštosiose mokyklose palengvinti netinkamo akademinio personalo atleidimo sąlygas
Studijų proceso (akademinis elementas, kur lemiamas vaidmuo tenka dėstytojo ir studentų
santykiui bei šio santykio rezultatams) kokybė

Didesnis dėmesys
dėstytojams

Aukštojo mokslo institucijų papildomo finansavimo per skirtingas ministerijas galimybė
Finansavimo mechanizmų tobulinimas
Finansavimo mechanizmų keitimas universitetų viduje
Pinigai valdymo tobulinimui, nuolatiniai, per daug šaltinių, bet nebūtinai dideli
Siūlomos sisteminio ir institucinio lygmens priemonės turi būti paremtos finansiniais
skaičiavimais
Studentų paskolų suteikimą perkelti Švietimo ir mokslo ministerijai

Finansavimo
didinimas ir
procedūrų
tobulinimas

Valstybinių aukštojo mokslo institucijų veiklos optimizavimas
Mažinti biurokratiją
Nekeičiant sistemos, atsisakyti 40 proc. žmonių ir funkcijų

Biurokratijos
mažinimas

Puoselėti (formuoti ir skatinti) aukštojo mokslo kokybės kultūrą
Jaunesni vadovai
Atversti valdymo piramidę
Didinti tarptautiškumą, gerosios užsienio valdymo patirties perkėlimas
Skatinti aukštųjų mokyklų konkurencingumą ir bendradarbiavimą, nesiimti skubių
reformos griovimo veiksmų
Suteikti daugiau finansinio lankstumo ir įgaliojimų, kartu didinti atsakomybę už priimtus
sprendimus
Skatinti aukštojo mokslo institucijų studijų kokybės strategijas orientuoti į specializuotus
sektorius
Strateginio planavimo įdiegimas ir susiejimas su nacionalinėmis strategijomis
Bendrumo ir vienijančių veiksnių paieškos universitetų bendruomenėse
Sąmoningumo, susijusio su aukštuoju mokslu, skatinimas ir kultūros diegimas
Aukštųjų mokyklų vertinimo sistema turi būti paremta siekiu tobulinti aukštųjų mokyklų
veiklą, bet ne ją akredituoti / neakredituoti

Kita
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NURODYKITE PRIEMONES, KURIOS YRA NAUDOJAMOS LIETUVOS AUKŠTAJAM MOKSLUI ĮJUNGTI Į EUROPOS
AUKŠTOJO MOKSLO ERDVĘ

Atsakymai

Loginė grupė

Bolonijos procesas
Bolonijos procesas ir kiti strateginio planavimo dokumentai
Bolonijos ekspertų tinklas ir jų veikla
Bolonijos proceso nuostatų diegimas
Bolonijos procesas ir akreditavimo sistemos
Dalyvavimas Bolonijos procese (BFUG grupė)

Bolonijos
procesas

Erasmus programa
Erasmus

Erasmus
programa

Dėstytojų mainai
Dėstytojų ir studentų judumas
Tarptautinių mainų programa
LMT judumo ir studentų judumo projektai
Akademinių studijų mainų programos (LLL)
Studentų ir dėstytojų judumas
Studentų, dėstytojų mainai

Tarptautinių
mainų
programos

Tarptautinės mokslo ir kt. programos
Europos Sąjungos struktūrinės paramos skyrimas tarptautiniams bendradarbiavimo
projektams ir jungtinių programų kūrimas
Bendros studijų programos
Bendrų programų su užsienio aukštosiomis mokyklomis kūrimo skatinimas (dabar –
nepakankamas)
Jungtinės studijų ir mokslo programos

Bendros
studijų
programos

Tarptautiniai projektai
Tarptautinės sutartys
Tarptautiniai studijų kokybės ir dėstytojų kompetencijų ugdymo projektai
Tarptautiniai projektai
Tarptautinės sutartys
Tarptautinis aukštųjų mokyklų teikiamų tyrimų projektų veikimas
Bendradarbiavimo sutartys su kitų šalių aukštosiomis mokyklomis
Bendradarbiavimo sutartys
Slėnių programa
Mokslo tiriamasis darbas tyrimų centruose
Europos Sąjungos parama tarptautinėms mokslinėms konferencijoms organizuoti

Tarptautiniai
projektai
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Bendra kreditų sistema
Tarptautiniai kokybės vertinimo sistemų komandų vizitai ir tarptautinės akreditacijos
Institucinio vertinimo sistema
Akreditacija
Kvalifikacinių sistemų derinimas
Lietuvoje vis dar nėra mokslo 3+2 (BS ir MS) ir tai labai mažina Lietuvos aukštojo
mokslo konkurencingumą
Dalyvavimas Europos Sąjungos ir pasaulinėse asociacijose

Institucijų ir
programų
akreditacija

Instituciniai ryšiai
Geros praktikos perėmimas
Asmeniniai ryšiai
Dublino aprašų diegimas
Dėstytojų iš užsienio pritraukimas
Europos Sąjungos tikslinis finansavimas
Aukštojo mokslo infrastruktūros plėtra dėl ženklesnės Europos Sąjungos struktūrinės
paramos
Europos Komisijos komunikatų ir darbotvarkių integravimas į aukštojo mokslo sistemą ir
jų įgyvendinimas dažniausiai naudojant Europos Sąjungos lėšas

Kita
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