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Įvadas

Lietuvai integruojantis į Europos aukštojo mokslo erdvę, dar 1998 m. buvo parengta „Lietuvos 

aukštojo mokslo baltoji knyga“, kurioje buvo pasiūlyta, kitų šalių pavyzdžiu, Lietuvos aukštąjį mokslą 

orientuoti į binarinę  sistemą, pagal kurią studijos skirstomos į du tipus: universitetines ir kolegines. Tokiu 

būdu Lietuvoje pradėtas kurti kolegijų tinklas, kuris iki 2010 m. labai išsiplėtė.

Šiuo metu  Lietuvoje veikia  23 kolegijos,  kuriose studijuoja beveik  23 000 studentų.  Šiandien 

koleginių  studijų sektorius  susiduria  su naujais  iššūkiais,  kurie  atsiranda Lietuvos  aukštajam mokslui 

integruojantis  į  Europos  aukštojo  mokslo  erdvę,  taip  pat  reformuojant  Lietuvos  švietimo  sistemą, 

keičiantis politinėms, ekonominėms ir socialinėms aplinkybėms. 

Šiaurės Lietuvos regionas išskiria savo ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis, kuriose kolegijų 

sektorius turi rasti savo atskirą nišą ir išskirtinumus visoje šalies ir regiono aukštojo mokslo sistemoje.  

Todėl svarbu atlikti esamos situacijos analizę, identifikuoti problemas, nustatyti jų sprendimo būdus ir 

parengti Koleginių studijų plėtros Šiaurės Lietuvos regione galimybių studiją, kuri bus panaudota rengiant 

Šiaulių ir Panevėžio kolegijų integruotas plėtros strategijas 2011–2020 m., įgyvendinant 2007-2013 m. 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-

04-K  priemonės  „Studijų  sistemos  efektyvumo  didinimas“  projektą  „Šiaurės  Lietuvos  valstybinių 

kolegijų  integruotų  plėtros  strategijų  parengimas,  didinant  atskaitomybę  visuomenei  bei  tobulinant 

valdymo sistemą“. 

Studijos objektas – koleginės studijos.

Studijos  tikslas –  pateikti  Šiaurės  Lietuvos  regiono  politinių,  ekonominių,  socialinių, 

technologinių  veiksnių  analizę,  įvertinti  koleginių  studijų  plėtrą  sąlygojančius  Lietuvos  ir  Europos 

aukštojo mokslo erdvės reikalavimus, suformuluoti ir įvertinti koleginių studijų plėtros Šiaurės Lietuvos 

regione galimus scenarijus.

Studijos uždaviniai:  

1. Atlikti kolegijų vaidmens aukštojo mokslo sistemoje ir pagrindinių veiklos principų analizę;

2. Atlikti kolegijų veiklos teisinio reglamentavimo ir Europos aukštojo mokslo erdvės reikalavimų 

analizę;

3. Atlikti kolegijų plėtros potencialo ir koleginių studijų plėtros užsienyje praktikos analizę;

4. Išanalizuoti sukurtą kolegijų įvaizdį;

5. Atlikti PEST ir studijų, mokslo ir verslo integracijos tendencijų Šiaurės Lietuvos regione analizę;

6. Atlikti aukštųjų mokyklų, veikiančių Šiaurės Lietuvos regione, infrastruktūros plėtros analizę;

7. Atlikti specialistų poreikio Šiaurės Lietuvos regiono darbo rinkoje analizę;

8. Atlikti kolegijų, veikiančių Šiaurės Lietuvos regione, absolventų įsidarbinimo analizę;

9. Atlikti koleginių studijų prieinamumo Šiaurės Lietuvos regione analizę;
8



10. Atlikti kolegijų, veikiančių Šiaurės Lietuvos regione, finansavimo šaltinių, teikiamų paslaugų ir 

plėtros potencialo analizę;

11. Atlikti  Šiaurės  Lietuvos  regiono  aukštosiose  mokyklose  studijuojančių  studentų  demografinių 

duomenų pasiskirstymo pagal studijų kryptis analizę;

12. Atlikti kolegijų išskirtinumo iš kitų aukštųjų mokyklų Šiaurės Lietuvos regione analizę; 

13. Atlikti  koleginių studijų plėtros Šiaurės Lietuvos regione SSGG analizę ir parengti pasiūlymus 

koleginėms studijoms plėtoti Šiaurės Lietuvos regione;

14. Pasiūlyti ir sudaryti koleginių studijų plėtros Šiaurės Lietuvos regione įgyvendinimo priemonių 

planą ir numatyti finansavimo šaltinius. 

Literatūros  ir  duomenų  šaltiniai:  Europos  ir  Lietuvos  aukštojo  mokslo  sistemą 

reglamentuojantys  teisės  aktai,  Lietuvos  ir  Europos internetiniai  aukštojo mokslo  ir  koleginių  studijų 

duomenų šaltiniai, Statistikos departamento, Švietimo ir mokslo ministerijos, kolegijų pateikiami veiklos 

duomenys, metinės ataskaitos, ir kt.

Tyrimo metodai:  antrinių  duomenų  analizė,  statistinių  duomenų  lyginamoji,  grafinė  analizė, 

teorinių literatūros šaltinių analizė, tyrimo duomenų apibendrinimas ir rezultatų interpretavimas.

Tyrimo  praktinis  pritaikomumas:  šios  studijos  rezultatai  bus  pristatyti  Šiaulių  valstybinės 

kolegijos ir Panevėžio kolegijos bendruomenėms. Šioje studijoje suformuluotos išvados ir pasiūlymai taip 

pat bus panaudoti rengiant Šiaulių ir Panevėžio kolegijų integruotas plėtros strategijas 2011 m. – 2020 m.

Studijos  pirmoje  dalyje  atliekama koleginių  studijų įgyvendinimo Lietuvoje  situacijos  analizė. 

Antroje  studijos  dalyje  atliekama  koleginių  studijų  įgyvendinimo  Šiaurės  Lietuvos  regione  situacijos 

analizė. Studijos pabaigoje pateikiami PEST ir SSGG analizės rezultatais pagrįsti pasiūlymai koleginėms 

studijoms plėtoti Šiaurės Lietuvos regione, bei suformuojamas pasiūlymų koleginėms studijoms plėtoti 

Šiaurės Lietuvos regione įgyvendinimo priemonių planas ir finansavimo šaltiniai. 
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Santrauka

Koleginių studijų plėtros Šiaurės Lietuvos regione galimybių studija

Studijos užsakovas: Šiaulių valstybinė kolegija

Studijos rengėjas: Socialinės ir ekonominės plėtros centras

Pagrindinis  šios  studijos  tikslas –  pateikti  Šiaurės  Lietuvos  regiono  politinių,  ekonominių, 

socialinių,  technologinių  veiksnių  analizę,  įvertinti  koleginių  studijų  plėtrą  sąlygojančius  Lietuvos  ir 

Europos aukštojo mokslo erdvės reikalavimus, suformuluoti ir įvertinti koleginių studijų plėtros Šiaurės 

Lietuvos regione galimus scenarijus.

Koleginių studijų plėtros Šiaurės Lietuvos regione galimybių studija rengiama atliekant koleginių 

studijų plėtros situacijos analizę, identifikuojant problemas ir nustatant šių problemų sprendimo būdus. 

Šios  studijos  rezultatai  bus  panaudoti  rengiant  Šiaulių  valstybinės  kolegijos  ir  Panevėžio  kolegijos 

integruotas plėtros strategijas 2011 – 2020 m., įgyvendinant 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 2 prioriteto  „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonės „Studijų 

sistemos  efektyvumo  didinimas“  projektą  „Šiaurės  Lietuvos  valstybinių  kolegijų  integruotų  plėtros 

strategijų parengimas, didinant atskaitomybę visuomenei bei tobulinant valdymo sistemą“. 

Pirmoje šios studijos dalyje atliekama koleginių studijų įgyvendinimo Lietuvoje situacijos analizė. 

Analizės rezultatai parodė, kad Lietuvoje koleginių studijų sektorius pradėjo formuotis 2000 m., priėmus 

Lietuvos aukštojo mokslo įstatymą, integruojant Lietuvos aukštojo mokslo sistemą į Europos aukštojo 

mokslo erdvę. Kartu Lietuvoje buvo suformuota binarinė aukštojo mokslo sistema. Per dešimt veiklos 

metų  kolegijų tinklas  išsiplėtė.  2010 m.  Lietuvoje  veikė  13 valstybinių  ir  10 nevalstybinių  kolegijų,  

kuriose studijavo apie 23 000 studentų.   Kolegijos – aukštosios mokyklos,  kuriose vyrauja į praktinę 

veiklą  orientuotos  studijos.  Kolegijose  vykdomos  pirmosios  pakopos  profesinio  bakalauro  studijos,  į 

kurias  priimami  asmenys,  įgiję  vidurinį  išsilavinimą.  Baigus  kolegines  studijas  įgyjamas  profesinio 

bakalauro  kvalifikacinis  laipsnis  ir  suteikiama  profesinė  kvalifikacija.  Tyrimo  rezultatai  rodo,  kad 

Lietuvoje  pradėjus  steigti  kolegijas,  iškilo  kolegijų  ir  universitetų  suderinamumo  problematika. 

Pereinamumas tarp koleginio ir universitetinio aukštojo mokslo turėtų būti sprendžiamas tiek politinėmis, 

tiek juridinėmis, tiek tarpusavio sutarimo ir pasitikėjimo priemonėmis. Taip pat svarbi aukštojo mokslo 

diferenciacija  –  institucinė  diferenciacija  pagal  aukštųjų  mokyklų  veiklos  kryptis,  universitetines  ir 

kolegines aukštojo mokslo studijas. 

Tyrimo  rezultatai  atskleidė,  kad  šiandien  nėra  išbaigtos  ir  pakankamai  lanksčios  sistemos, 

leidžiančios  kolegijos  absolventui  tęsti  studijas  universitete,  kolegijų  absolventams,  pagal  galiojančią 

teisinę bazę, taip pat nėra galimybių dirbti A lygio valstybės tarnautojais. 
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Kolegijų veiklos teisinį reglamentavimą apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas, Civilinis kodeksas, 

kolegijų  statutai,  kiti  teisės  aktai  ir  vidaus  dokumentai.  Remiantis  nauju  Mokslo  ir  studijų įstatymu,  

kolegijos iki 2011 m. gruodžio 31 d. turi būti pertvarkytos iš  biudžetinių įstaigų į viešąsias įstaigas, todėl 

jų veiklą taip pat reglamentuos Viešųjų įstaigų įstatymas. 

Išanalizavus Europos aukštojo mokslo erdvės reikalavimus,  galima daryti  išvadą,  kad Europos 

aukštojo mokslo  erdvė  yra  suformuota.  Lietuvos  aukštojo  mokslo  sektorius  sėkmingai  prisitaikė  prie 

besikeičiančių  tendencijų.  Įvardinami  šie  svarbiausi  ateinančiojo  dešimtmečio  prioritetai:  mokslo 

prieinamumas visoms socialinėms grupėms; mokymosi visą gyvenimą dimensija, kuri turėtų tapti visų 

aukštojo  mokslo  sistemų  norma;  absolventų  įsidarbinimas;  orientavimasis  į  studentą,  taip  pabrėžiant 

aukštojo mokslo mokomąją misiją; ugdymo, tyrimų ir naujovių vienovė; globalinis atvirumas; studentų ir 

dėstytojų  mobilumas;  duomenų  surinkimas  stebėjimo,  palyginimo  ir  planavimo  tikslais;  įvairialypių 

skaidrumo priemonių įdiegimas; finansavimo šaltinių įvairovė. 

Studijos autoriai išskiria šias koleginių studijų plėtros galimybes: informacinių ir komunikacinių 

technologijų infrastruktūros plėtrą, žmogiškųjų išteklių ugdymą, finansavimo šaltinių plėtros galimybes, 

tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą ir dalyvavimą sektorinių praktinio mokymo centrų veikloje. 

Atlikus koleginių studijų plėtros užsienyje analizę ir išanalizavus padėtį Europos Sąjungos šalyse, 

kuriose yra binarinė aukštojo mokslo sistema, nustatyta, kad Europos šalyse universitetinės ir koleginės 

studijos  taip  pat  nėra  visai  harmonizuotos.  Koleginės  studijos  Europos  šalyse  visuomenės  yra 

pripažįstamos, jų studijų programos yra paklausios. Kolegijų regioninė plėtra sudaro prielaidas užtikrinti 

aukštojo mokslo prieinamumą platesniems visuomenės sluoksniams.

Atlikus kolegijų įvaizdžio analizę, buvo nustatyta, kad studijos kolegijose visuomenėje vertinamos 

dėl praktinių žinių įgijimo studijų metu. Kita vertus, buvo pastebėta, kad kolegijų įvaizdį, lyginant su 

universitetų  įvaizdžiu,  vis  dar  reikalinga  stiprinti.  Šiuo  metu  atliekamas  kolegijų  reitingavimas  nėra 

skaidrus:  trūksta  vieningų vertinimo kriterijų  ir  nešališkumo bei  objektyvumo iš  vertinimo institucijų 

pusės. 

Antroje darbo dalyje atlikta koleginių studijų įgyvendinimo Šiaurės Lietuvos regione situacijos 

analizė. Atliktos PEST analizės rezultatai rodo, kad pagrindiniai veiksniai, įtakojantys tiek visų Lietuvos 

kolegijų,  tiek  Šiaurės  Lietuvos  kolegijų  veiklą  yra  labiausiai  susiję  su  Lietuvos  švietimo  ir  mokslo 

politika.  Ekonominiai  veiksniai  daugiausia  sietini  su  koleginių  studijų  finansavimu.  Asignavimai 

aukštajam mokslui mažėja, nors atsirado galimybė pritraukti ES struktūrinių fondų paramą. Socialiniai 

veiksniai  daugiausia  sietini  su  specialistų  darbo  rinkoje  poreikiu,  studijų  paklausa,  demografine  ir 

užimtumo padėtimi šalyje. Technologiniai veiksniai atsispindi per IKT programų diegimą, dalyvavimą 

inovatyviuose technologiniuose projektuose. 

Apibendrinant studijų, mokslo ir verslo bendradarbiavimo tendencijas Šiaurės Lietuvos regione, 

galima teigti, jog, remiantis Lietuvoje vykdomos inovacijų politikos požiūriu, Šiaurės Lietuvos regionas 
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nėra  priskiriamas  prie  tų  šalies  regionų,  kurie  turi  inovacinį  potencialą  ir  kuria  inovacijas.  Tačiau, 

įvertinant  Šiaurės  Lietuvos  regiono  aukštųjų  mokyklų  pastangas  plėtoti  santykius  su  verslu,  reikėtų 

pabrėžti  tokio  bendradarbiavimo  svarbą  ir  galimybes  atliekant  taikomuosius  tyrimus,  teikiant 

konsultacijas, siekiant įgyvendinti bendrus projektus su regiono įmonėmis. 

Atlikus  specialistų  poreikio Šiaurės  Lietuvos regiono darbo rinkoje analizę,  galima teigti,  kad 

vieningos nuomonės,  kokios specialybės  bus paklausios ateityje,  nėra.  Dėl nuolatinių technologinių ir 

globalinių pokyčių, besikeičiančios ekonominės situacijos yra sudėtina prognozuoti tiek pačių specialistų 

poreikį, tiek jų kiekį. Paklausiausios specialybės yra sietinos su biomedicinos, technologijų ir techninių 

mokslų sritimis. Šiaurės Lietuvos regiono demografinių tendencijų analizė rodo, kad gyventojų skaičius 

šiame Lietuvos regione palaipsniui mažėja. Prognozuojama, kad per 5 - 10 m. laikotarpį bendras jaunimo 

skaičius gali mažėti apie 2,5 - 3 proc. kasmet, t.y. 2015 m. abiturientų skaičius Šiaurės Lietuvos regione 

sumažės apie 20 procentų.  Prognozės rodo, kad po 10 metų Šiaulių ir Panevėžio apskrityse bus gerokai 

mažiau  absolventų,  kas dar  labiau sumažins  stojančiųjų skaičių į  Šiaurės Lietuvos regiono aukštąsias 

mokyklas. Dėl migracijos tendencijų būsimi absolventai rinksis pagrindinius Lietuvos miestus (Vilnių, 

Kauną),  todėl  Šiaurės  regiono  aukštosios  mokyklos  gali  susidurti  su  sparčiai  mažėjančia  paklausa 

studijoms šiame regione.  Prognozuojant galimą specialistų poreikį pagal Šiaurės Lietuvos regiono bendrą 

užimtumo, nedarbo situaciją, galima daryti išvadą, kad ateityje bus itin svarbi ne tik specializacija, bet ir 

specialisto kvalifikacija, gebėjimai greitai prisitaikyti  naujoje darbo vietoje, aukšto lygio profesiniai ir 

darbiniai įgūdžiai. Taip pat labai svarbus aspektas yra papildomi gebėjimai (užsienio kalbų mokėjimas, 

darbo  su  kompiuteriu,  vadybos  įgūdžiai).  Besikeičianti  paklausos  darbo  rinkoje  struktūra  lems,  jog 

ateityje, darbo rinkoje didėjant konkurencijai, koleginių studijų absolventai, turintys daugiau praktinės ir 

profesinės patirties, turėtų daugiau pranašumų įsidarbinant. 

Išanalizavus ekonominę Šiaurės Lietuvos regiono situaciją, daroma išvada, jog regione dominuoja 

žemą –vidutinę pridėtinę vertę kuriančios pramonės šakos, tik nedidelė dalis tenka aukštųjų technologijų 

įmonėms. Atsižvelgiant į tai, galima prognozuoti, jog Šiaurės Lietuvos regionui ateityje labiausiai reikės 

funkcinių specialistų (vykdančiųjų darbuotojų), kurių pagrindinis uždavinys – kokybiškai vykdyti darbo 

vietos funkcijas, pareigybines instrukcijas ir įsipareigojimus.  Mažiausiai  Šiaulių ir  Panevėžio regionui 

reikia konkurencinio lygio specialistų, kurie užtikrina pačios įmonės konkurencinį pranašumą. 

Kolegijų  absolventų  įsidarbinimo  analizė  atskleidė,  kad  Šiaurės  Lietuvos  regiono  kolegijų 

absolventai susiduria su tomis pačiomis problemomis, kurios būdingos visos Lietuvos mastu: jaunimui 

sunku įsidarbinti  dėl darbo patirties trūkumo,  praktinių įgūdžių trūkumo.  Apklausų analizės  rezultatai 

rodo, kad absolventų, baigusių verslo vadybos, ekonomikos, aplinkosaugos studijų programas, galimybės 

greitai susirasti darbą pagal specialybę yra mažesnės. 

Apibendrinant  Šiaurės  Lietuvos  regiono  aukštosiose  mokyklose  studijuojančių  demografinių 

duomenų,  pasiskirstymo  pagal  studijų  kryptis  analizės  rezultatus,  galima  daryti  išvadą,  jog  Šiaurės 
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Lietuvos  regione  skirtingose  srityse  siūloma  pakankamai  studijų  programų.  Šiaurės  Lietuvos  regiono 

universitetams ir kolegijoms būdingas regioniškumas, tačiau Šiaulių apskrityje daugiau absolventų lieka 

mokytis aukštosiose mokyklose nei Panevėžio apskrityse. Tam didžiausią įtaką turi geografinis Šiaulių ir 

Panevėžio miestų išsidėstymas. 

Tyrime  taip  pat  atlikta  Šiaurės  Lietuvos  regiono  koleginių  studijų  SSGG  analizė.  Studijos 

pabaigoje, remiantis  SSGG ir PEST analizės rezultatais suformuluoti  koleginių studijų plėtros Šiaurės 

Lietuvos regione pasiūlymai. 
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Summary

Feasibility Study of College Studies Development in North-Lihuania region 

Contracting authority: Šiauliai State College

Study was prepared by:  Center for Social and Economic Development 

The major  goal  of this  study – to  provide analysis  of major  political,  economical,  social  and 

technological factors in North-Lithuania region, to evaluate requirements of the Lithuanian and European 

Higher Education Area, affecting development of the college studies and to formulate and assess possible 

scenarios for the development of college studies in North-Lithuania region.  

The Feasibility study of College studies development in North-Lithuania region is performed by 

analyzing situation for the development, identifying problems and by providing possible solutions for the 

problems identified.  The results  of this  study will  be used for preparation of integrated development 

strategies of Šiauliai and Panevėžys colleges for the year 2011-2020, while implementing 2007-2013 year 

Human  Resources  development  action  program 2nd priority  “Lifelong  learning”  VP1-2.1-ŠMM-04-K 

measure “Increasing Efficiency of Study System” project “Preparation of North-Lithuania state colleges 

integrated development strategies, increasing accountability to the society and improving management 

system”.

In the first part of this study the situation analysis  of the implementation of college studies in 

Lithuania is performed. The results of the analysis showed, that the sector of college studies began to 

develop  in  year  2000,  after  adaptation  of  Lithuanian  Higher  Education  Law,   and  while  integrating 

Lithuanian  Higher  Education  Area  to  European  Higher  Education  Area.  Thereby  the  binary  higher 

education system was formed in Lithuania. During 10 years, the network of colleges has expanded. In 

2010 there were 13 state and 10 non-state colleges,  which had around 23 000 students. Colleges are 

higher education institutions, in which studies, orientated to practical activities are dominant. First stage 

studies  of  professional  bachelor  degree,  where  persons  with  secondary  education  may  apply,  are 

organized  in  colleges.  After  finishing  college  studies,  professional  bachelor  qualification  degree  is 

granted  together  with  professional  qualification.  The  results  of  the  research  show,  that  after  the 

establishment of colleges in Lithuania, the compatibility problem between universities and colleges has 

arisen. The transferability between university and non-university higher education should be solved by 

using as political,  legal,  so cooperation and trust measures. The differentiation of higher education is 

important, under the fields of activities of higher education institutions, also by the fields of university 

and non-university studies. 

The results of the survey have revealed that there is a lack of completed and flexible system, 

which  would  allow the  graduate  of  the  college  to  continue  their  studies  at  the  university.  Also  the 
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graduates of the colleges, according to existing legal base, do not have right to work as A level state 

officials. 

The legal reglamentation of colleges is set in Law of Education and Studies, Civil Code, statutes 

of the colleges, and other legal documents. Under the new Law of Education and Studies, colleges have to 

be reorganized from the budgetary institutions to the public institutions until 31st of December, 2011. 

Thus the activities of the colleges are regulated by Public institutions law. 

Having analyzed the requirements of the European Higher Education Area, one may conclude, 

that Higher Education Area in Europe has been formed and the Lithuanian higher education system has 

adopted  to  the  changing environment.  As the most  important  priorities  for  the  coming ten years  are 

accessibility to all the social groups, life-long learning dimension, which should become a norm for all 

the  higher  education  systems,  employment  of  the  graduates,  orientation  to  the  student,  herewith 

emphasizing educative mission of the higher education, unity of training, research and innovation, global 

openness,  mobility  of  students  and  teachers,  collection  of  data  for  the  monitoring,  planning  and 

comparison purposes, implementation of various transparency measures, variety of financial sources. 

As  the  development  possibilities  for  the  college  studies,  the  authors  of  the  research  define 

development  of  information  and  communication  technologies  infrastructure,  development  of  human 

resources,  new  possibilities  to  raise  financial  resources,  promotion  of  international  collaboration, 

participation in the activities of sector practice training centers. 

Having made the analysis of college studies in the foreign countries and having analyzed countries 

of the European Union with the binary higher education system, one may conclude, that there is a lack of 

harmonization between university and non-university studies. College studies are recognized in European 

countries,  their  study  programs  are  in  demand.  The  regional  development  of  college  studies  create 

preconditions for the accessibility of higher education to broader groups of society. 

Having made the analysis of college image, one may conclude, that college studies are appreciated 

for  the  practice  during  the  studies,  though one  must  strengthen college  image  in  comparison  to  the 

universities image. The ranking of the colleges are not transparent, there is a lack of uniform criteria, and 

there is a lack of unprejudiced assessment from the assessment institutions. 

In the second part of the research, the analysis of the college studies implementation in North-

Lithuania region was performed. The results of the PEST analysis show, that major factors, influencing 

the activities  of all  the colleges  in Lithuania,  as well  as activities of colleges in North-Lithuania are 

related to the policy of Lithuanian education and science.  Economic factors are related to the funding of 

college studies. Educational votes are decreasing, though there are new possibilities to raise funding from 

European Union structural funds. Social  factors are related to the demand for the specialists  in labor 

market, studies demand, demographic and employment situation in the country. Technological factors are 

mainly the implementation for ICT programs, participation in innovative technological projects. 
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Summarizing studies, science and business collaboration tendencies in North-Lithuania region, 

one may conclude, that according to the Lithuanian policy of innovation, North-Lithuania region is not 

the  one  from the  regions,  which  create  innovative  potential  and innovations  in  the  country.  Though 

assessing the efforts  of higher education institutions to develop relationships with business, one may 

stress  the  possibilities  for  common empirical  research,  provision of  consultations,  implementation  of 

common projects with companies of the region. 

Having  made  the  analysis  of  specialists  demand  in  North-Lithuania  labor  market,  one  may 

conclude, that there is no uniform opinion, about the fact, which specialists will be in demand in the 

future. Due to technological, global changes, changing economic environment it is difficult to forecast the 

demand for the specialist and their quantity. The most demanded specializations are those of biomedicine, 

technology and technical science fields. Demographic tendencies in North-Lithuania region show, that the 

total population in North-Lithuania is constantly decreasing. One may forecast, that during coming 5-10 

years, the total number of youth will decrease by 2,5 – 3 proc. annually,  that means that in 2015 the 

number of secondary school graduates will be 20 proc.  lower.  Forecasts show that in 10 years there will 

be substantially less graduates of secondary schools, herewith the number of applications to the North-

Lithuania  higher  education  institutions  will  decrease.  Due to  migration  tendencies,  secondary school 

graduates will choose major Lithuanian cities (Vilnius, Kaunas), therefore higher education institutions in 

North-Lithuania  may  face  sharply  decreasing  demand  for  the  studies  in  North-Lithuania  region. 

Forecasting specialist demand according to the tendencies of employment and unemployment, one may 

conclude, that in the nearest future, not only specialization, but also qualification of the specialist will be 

important,   abilities to adapt in a new working environment, high professional and work skills. Very 

important  aspect  are  additional  competences  (knowledge  of  foreign  languages,  computer  skills, 

management skills). Due to the changing demand structure in the labor market, college graduates, having 

more practice and professional experience should have more advantages in finding a job.   

Having analyzed economic situation in North Lithuania region, one may conclude, that the region 

is dominant  by low and middle added-value industries,  only small  part  is made by high-technologies 

companies.  Considering  this  fact,  one  may  conclude,  that  there  will  be  the  demand  for  functional  

specialists, which major goal is to perform the functions, instruction and obligations of the workplace 

qualitatively.  The lowest demand in Šiauliai and Panevėžys region there will be for the specialists of 

competitive level, which ensure competitive advantage of the company. 

The employment analysis of college graduates showed, that graduates in North Lithuania region 

face the same problems, which are typical for the whole Lithuania: it is difficult for young persons to find 

a  job  due  to  the  lack  of  experience,  practical  skills.  The  survey  results  show,  that  perspectives  of 

graduates of management, economic, environmental studies to find a job correspondent to their major are 

lower. 
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Summarizing the results of the students demographic characteristics  in North Lithuania region 

analysis,  one  may  conclude,  that  there  is  a  sufficient  number  of  study programs  in  different  areas. 

Colleges and universities in North Lithuania are regional, though there is a greater number of students 

from Šiauliai  district  in  Šiauliai  higher  education  institutions  than  in  Panevėžys.  This  fact  is  due  to 

geographical situation of the Šiauliai and Panevėžys cities. 

In the research SWOT analysis of college studies in North-Lithuania region was made. At the end 

of the study, based on the results of SWOT and PEST analysis, the major proposals for the development  

of college studies in North-Lithuania region were formulated.
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I. Koleginių studijų įgyvendinimo Lietuvoje situacijos analizė

Siekiant  pagrįsti  koleginių  studijų  įgyvendinimo  Šiaurės  Lietuvoje  galimybes,  šiame  skyriuje 

įvertinamos  aplinkos  sąlygas  koleginių  studijų  plėtrai  Lietuvoje.  Pirmame  poskyryje  yra  atliekama 

kolegijų vaidmens aukštojo mokslo sistemoje ir pagrindinių kolegijų veiklos principų analizė. Taip pat 

apžvelgiamas kolegijų veiklos  teisinis  reglamentavimas.  Siekiant įvertinti  kolegijų potencialą  Europos 

mastu,  atliekama Europos aukštojo mokslo erdvės reikalavimų analizė bei kolegijų plėtros potencialo 

analizė Lietuvoje. Siekiant atskleisti kolegijų vaidmenį panašiose į Lietuvos aukštojo mokslo sistemose, 

atliekama pasirinktų Europos šalių kolegijų plėtros analizė. Siekiant  įvertinti kolegijų įvaizdį ir jo kaitą, 

atliekama antriniuose šaltiniuose pateikiamo kolegijų įvaizdžio analizė.

Kolegijų vaidmens aukštojo mokslo sistemoje ir pagrindinių veiklos principų analizė

Lietuvos aukštojo mokslo sistema

Aukštojo  mokslo  sistema  yra  svarbiausia  kiekvienos  šalies  mokymosi,  mokslo  ir  kultūros, 

socialinės  ir  ekonominės  plėtros  dalis.  Priklausomai  nuo  to,  kaip  ir  kokie  specialistai  bus  parengti, 

priklausys  tolimesnė Lietuvos mokslo,  kultūros, socialinė ir ekonominė raida, todėl labai išauga visos 

aukštojo mokslo sistemos socialinė atsakomybė. 

Aukštojo mokslo  uždavinys  – ugdyti  išsilavinusią,  mokslui  ir  naujausioms technologijoms bei 

kultūros  vertybėms  imlią  asmenybę  ir  visuomenę,  kurti,  kaupti  ir  skleisti  mokslo  žinias  bei  kultūros 

vertybes,  įtvirtinti  nacionalinės  kultūros  savitumą.  Pagrindinė  šalies  ateities  dvasinio  ir  materialiojo 

klestėjimo sąlyga – aukštasis mokslas, kuris studijomis, moksliniais tyrimais ar menine kūryba skatina 

naujų žinių ir kultūros vertybių kūrimą.

Aukštojo mokslo  studijų paskirtis  –  padėti  asmeniui  įgyti  aukštąjį  išsilavinimą  bei  atitinkamą 

kvalifikaciją ir pasirengti aktyviai profesinei, visuomeninei ir kultūrinei veiklai.

Aukštosios mokyklos veikla grindžiama mokslo (meno) ir studijų vienove, akademine laisve ir 

autonomija, kurią nustato Mokslo ir studijų įstatymas, kiti įstatymai bei aukštosios mokyklos statutas.

Valstybinės aukštosios mokyklos, vykdydamos savo funkcijas turi:

• sudaryti  visiems  Lietuvos  nuolatiniams  gyventojams,  atsižvelgiant  į  jų  sugebėjimus  ir  žinias, 

vienodas galimybes įgyti aukštąjį išsilavinimą;

• rengti specialistus atsižvelgiant į valstybės ir darbo rinkos poreikius;

• periodiškai analizuoti pagrindinių sričių veiklą ir ją tobulinti;

• informuoti steigėjus ir visuomenę apie savo veiklą, studijų kokybės užtikrinimo priemones ir lėšų

• naudojimą;
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• teikti studentams konsultacijas dėl įsidarbinimo.

Asmenys,  įgiję  ne  žemesnį  kaip  vidurinį  išsilavinimą,  pagal  sugebėjimus  ir  žinias  turi  teisę 

Mokslo  ir  studijų  įstatymo  nustatyta  tvarka  siekti  įgyti  aukštąjį  išsilavinimą  Lietuvos  aukštosiose 

mokyklose.

Lietuvos  Respublikos  aukštojo  mokslo  įstatymas  (Žin.,  2000,  Nr.  27-715)  numato  šiuos 

pagrindinius universiteto uždavinius:

• sudaryti sąlygas įgyti moksliniais tyrimais grindžiamą, kultūros, mokslo ir naujausių technologijų 

lygį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą, kvalifikaciją ir mokslo laipsnį;

• sudaryti  sąlygas  asmens  tęstiniam  mokymuisi,  įgytos  kvalifikacijos  kėlimui  bei 

persikvalifikavimui;

• rengti mokslininkus ir (ar) menininkus, stiprinti mokslo ir studijų poveikį Lietuvos ūkio ir kultūros 

pažangai bei demokratinės, pilietinės visuomenės sklaidai;

• ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią efektyviai naudotis mokslu ir konkuruoti 

aukšto lygio technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje;

• moksline, šviečiamąja, menine ir kita kultūrine veikla skatinti regionų bei visos šalies plėtrą;

• plėtoti  šalies  humanitarinės,  informacinės  ir  technologinės  kultūros  ugdymui  bei  tarptautinei 

mokslinei ir ūkio kooperacijai būtinus mokslo tyrimus.

Tame pačiame įstatyme yra nurodomi ir pagrindiniai kolegijos uždaviniai:

• sudaryti sąlygas asmeniui įgyti aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančius Lietuvos ūkio 

reikmes bei mokslo ir naujausių technologijų lygį;

• plėtoti regionui reikalingą taikomąją mokslinę veiklą bei tyrimus, konsultuoti vietos valdžios ir 

ūkio subjektus;

• sudaryti sąlygas tęstiniam mokymuisi, talkinti ūkio subjektams organizuojant asmenų profesinės

kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

• ugdyti  švietimui  ir  kultūrai  imlią  visuomenę,  gebančią  dirbti  sparčios  technologijų  kaitos 

sąlygomis.

Daugelyje  Vakarų  Europos  valstybių,  vykstant  aukštojo  mokslo  diversifikacijai,  švietimo 

sistemoje atsirado koleginio aukštojo mokslo sektorius. Per palyginti trumpą laikotarpį Lietuvos švietimo 

sistemoje įvyko dvi reformos: 1991 metais technikumų bazėje įsteigtos aukštesniosios mokyklos, o 2000-

aisiais iš aukštesniųjų mokyklų buvo pradėtas kurti kolegijų tinklas. Teisiniu kolegijų steigimo pagrindu 

tapo  Lietuvos  Respublikos  aukštojo  mokslo  įstatymas,  kuriame,  dalyvaujant  Europos  Sąjungos 

ekspertams,  buvo panaudotos Lietuvos aukštojo mokslo baltojoje knygoje parengtos idėjos.  Įstatymas 

įteisino dviejų tipų aukštąsias mokyklas: universitetus ir kolegijas (nuo 2008 metų kai kurios kolegines 

studijas vykdančios institucijos pavadinime vietoj žodžio „kolegija“ vartoja žodžius „aukštoji mokykla“). 
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Pirmosios  kolegijos  buvo  įsteigtos  2000  metais.  Nuo  2002  m.  valstybinės  kolegijos  jau  steigiamos 

vadovaujantis  Vyriausybės  nutarimu  patvirtintais  Lietuvos  valstybinių  kolegijų  tinklo  formavimo 

principais ir planu. Tik universitetai iki 2007 metų turėjo išimtinę  teisę  teikti kvalifikacinius laipsnius 

(bakalauro,  magistro,  meno  licenciato). Kolegijoms ši teisė iki tol nebuvo deleguota.  2007 metais, 

pakeitus  Aukštojo mokslo įstatymą,  veikiančioms Lietuvoje kolegijoms sudaryta  reali  galimybė teikti 

profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.  Įvykdžius Aukštojo mokslo reformą, Lietuvoje suformuota ir 

veikia binarinė aukštojo mokslo sistema.

Aukštosios mokyklos gali būti valstybinės ir nevalstybinės. Aukštoji mokykla gali steigti ir turėti 

jos  veiklai  reikalingus  padalinius:  fakultetus,  katedras,  institutus,  laboratorijas,  gamybinius  ir  kitus 

padalinius.

Studijų pakopos ir formos Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje

Lietuvos aukštosiose mokyklose – universitetuose ir kolegijose -  vykdomos laipsnį suteikiančios 

ir  laipsnio  nesuteikiančios  studijų  programos.  Laipsnį  suteikiančios  studijos  yra  trijų  pakopų: 

pirmosios  –  profesinio  bakalauro,  bakalauro;  antrosios  –  magistrantūros  ir  trečiosios  pakopos  – 

doktorantūros.  Nepertraukiamos  studijos,  apimančios  pirmąją  ir  antrąją  pakopas,  vadinamos 

vientisosiomis.  Kolegijose  vykdomos  tik  pirmosios  pakopos  studijos.  Pirmosios  pakopos  profesinio 

bakalauro  studijų  programas  gali  vykdyti  tik  kolegijos,  o  pirmosios  pakopos  bakalauro  –  tik 

universitetai.  Aukštosios  mokyklos  taip  pat  gali  vykdyti  laipsnio  nesuteikiančias  studijų  programas 

kvalifikacijai įgyti arba savarankiškai praktinei veiklai pasirengti.

Studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formų, jos skiriasi intensyvumu ir metine studijų apimtimi. 

Studijų nuolatine forma apimtis turi būti ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė kaip 40 studijų kreditų per  

metus. Studijų ištęstine forma apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 kreditų ir ne didesnė kaip 30 studijų  

kreditų per metus, tačiau bet kuriuo atveju tokių studijų trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto 

ilgesnė už studijų nuolatine forma trukmę. Studijos ištęstine forma yra ne tokios intensyvios ir sudaro 

galimybę studentui dalį laiko skirti darbui ar kitoms reikmėms.

Vienas  studijų  kreditas  atitinka  40  sąlyginių  studento  darbo  (auditorinio,  savarankiško  ir  kt.) 

valandų,  tai  sudaro vieną studijų savaitę.  Ši kredito samprata  galios iki  2011 m. rugsėjo 1 d. Vėliau 

vieneri studijų nuolatine forma metai bus prilyginti 60 kreditų ir studijų kredito apibrėžimas keisis. 

Studijų metai  dalijami  į  du semestrus  – rudens ir  pavasario  bei  atostogų laikotarpį.  Paprastai 

vienas semestras susideda iš 16 savaičių auditorinių užsiėmimų ir 4 savaičių egzaminų sesijos, taigi per 

semestrą iš viso, studijuojant nuolatine forma, surenkama 20 kreditų.  Studentams vasarą priklauso ne 

trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos.
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Studijų programos

Studentai  aukštojoje  mokykloje  studijuoja  pagal  studijų  programas.  Studijų  programa  –  tai 

nuosekliai  semestrais  išdėstyti  privalomieji  reikalavimai,  nustatantys  kvalifikacinio  laipsnio  ir  (arba) 

profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas, studijuojamuosius dalykus ir jų pasirinkimo taisykles. 

Įgyjamos kvalifikacijos pavadinimas priklauso nuo to, kuriai studijų krypčiai priskirta programa. 

Iš viso Lietuvos aukštojo mokslo programų klasifikacijoje yra 63 studijų kryptys,  jos sugrupuotos į 6 

studijų sritis (humanitarinių mokslų,  meno, socialinių mokslų, biomedicinos mokslų, fizinių mokslų ir 

technologijos mokslų).

Pagal  Lietuvos  švietimo  klasifikaciją  aukštojo  mokslo  studijos  (universitetinės  ir  koleginės) 

priklauso 6 švietimo lygmeniui (pagal ISCED 97 universitetinės studijos priklauso ISCED 5A lygmeniui,  

koleginės – ISCED 5B lygmeniui).1

Kolegijose  vykdoma  34  krypčių  per  300  skirtingų  pavadinimų  studijų  programų.  Programos 

sudaromos  vadovaujantis  studijų krypčių  reglamentais  ir  profesinio  rengimo standartais,  kuriuose yra 

numatyta, kokiose veiklos srityse ir kokias profesines kompetencijas privalu įgyti. Daugiausia studentų 

kolegijose studijuoja pagal socialinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas, tačiau šiuo metu 

vis  labiau  populiarėja  ir  biomedicinos  mokslų  studijų  srities  programos  (pvz.:  bendrosios  praktikos 

slauga,  ergoterapija,  dietologija,  kosmetologija,  kineziterapija).  Programas  rengia  kolegijos.  Jos 

įvertinamos  (Lietuvos ar užsienio ekspertų),  akredituojamos  (Švietimo ir  mokslo  ministerijos  įgaliotų 

institucijų) ir įtraukiamos į Studijų ir mokymo programų registrą. Visos šiuo metu kolegijose vykdomos 

studijų programos yra  įregistruotos  Studijų ir  mokymo  programų registre.  Jas galima rasti  tinklapyje 

www.aikos.smm.lt.

Visiško koleginių studijų programų suderinimo su universitetinėmis kol kas nėra nei Lietuvoje, 

nei  užsienio  valstybėse.  Tai  sąlygoja  skirtingas  studijų  pobūdis,  tačiau  šiuo  metu  sudarytos  sąlygos 

kolegiją baigusiems absolventams toliau tęsti studijas universitetuose.  Kolegiją baigęs absolventas gali 

tęsti studijas universitete.

Baigus kolegiją ir papildomąsias studijas, galima studijuoti magistrantūroje. Papildomųjų studijų 

dalykų  sąrašas  ir  studijų  turinys  nustatomas  vadovaujantis  universiteto  patvirtinta  tvarka.  Šių  studijų 

apimtis – iki 80 kreditų2. 

Šiuo  metu  jungtį  kolegija-universitetas  reglamentuoja  šie  teisės  aktai:  Lietuvos  Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1551 patvirtintas  „Magistrantūros 

studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

1 Lietuvos švietimo klasifikatorius. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ISAK-520. 
Lietuvos švietimo klasifikacija. Sritys ir posričiai. Vartotojo vadovas (informacinis leidinys)
2 http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/print.php?content=data/studijos_aukstosiose_mokyklose/147.htm&k=ed844
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2007 m. birželio 12 d. Nr.  ISAK-1152  įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. 

įsakymo Nr. ISAK-1551 „Dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms pakeitimo“.

Priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bendrosios nuostatos

Stojantieji vienu metu priimami į universitetų ir kolegijų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 

programas.  Studijų programų,  į  kurias  priimama  per  bendrąjį  priėmimą,  sąrašas  skelbiamas  Lietuvos 

aukštųjų  mokyklų  asociacijos  bendrajam  priėmimui  organizuoti  (LAMA  BPO)  interneto  svetainėje 

www.lamabpo.lt

Bendrasis  priėmimas  į  Aukštąsias  mokyklas  vyksta  pagal  vienodos  formos  prašymą.  Prašyme 

galima pateikti iki 12 pageidavimų. Pageidavimu laikoma konkrečios aukštosios mokyklos (universiteto 

ar  kolegijos)  studijų  programa,  pasirinkta  studijuoti  valstybės  finansuojamoje  ar  nefinansuojamoje 

vietoje. 

Bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizuoti ir geriausiai vidurinio 

ugdymo programą baigusiųjų eilę sudaryti Švietimo ir mokslo ministras 2010 m. vasario 26 d. įgaliojo 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), įgaliojimo nr. G-

7.

Nuo  2010  metų  yra  atskirai  nustatomos  galimybės  užimti  valstybės  nefinansuojamas  vietas, 

sudarant galimybes geriausiems stojantiesiems iš pradžių užimti valstybės finansuojamas studijų vietas. 

Valstybės nefinansuojamų studijų vietų skaičių kiekvienai konkrečiai studijų programai numato aukštoji 

mokykla.

Pirmąją pirmojo etapo priėmimo rezultatų paskelbimo dieną stojančiajam gali būti pasiūlyta viena 

valstybės  finansuojama  studijų  vieta  (į  koleginių  arba  universitetinių  studijų  programą)  ir/arba  viena 

valstybės nefinansuojama studijų vieta (jeigu stojantysis pageidavimų sąraše tokią nurodė). Stojantysis 

LAMA BPO interneto svetainėje taip pat gali matyti galimybes patekti į kitas prašyme nurodytas studijų 

programas.

Per  penkias  dienas  nuo  rezultatų  paskelbimo  stojantysis  gali  priimti  jam  siūlomą  kvietimą 

pasirašyti  studijų  sutartį  arba  atsisakyti  kvietimo  ir  dalyvauti  antrajame  pagrindinio  priėmimo  etape. 

Nusprendęs  dalyvauti  antrajame  pagrindinio  priėmimo  etape,  stojantysis  gali  keisti  pageidavimų 

eiliškumą, tačiau negali įrašyti naujų pageidavimų. Nepareiškęs savo apsisprendimo stojantysis antrajame 

pagrindinio priėmimo etape dalyvauja automatiškai.

Antrojo etapo metu apskaičiuojamos stojančiojo galimybės patekti į prašyme nurodytas valstybės 

finansuojamas  studijų  vietas,  likusias  po  pirmojo  etapo.  Pagal  pirmajame  etape  nurodytus  principus, 

įvertinus  stojančiojo  prioritetus,  pateikiamas  vienas  kvietimas  užimti  valstybės  finansuojamą  arba 

nefinansuojamą  studijų  vietą  (jeigu  stojantysis  tokią  nurodė)  kolegijoje  arba  universitete,  arba,  jam 
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neatlaikius  konkurencijos,  pateikiamas  neigiamas  atsakymas.  Per  penkias  dienas  nuo  rezultatų 

paskelbimo stojantysis  gali priimti  jam siūlomą kvietimą pasirašyti  studijų sutartį  arba jo atsisakyti  ir 

dalyvauti  papildomame  priėmime.  Papildomame  priėmime  gali  dalyvauti  tik  tie,  kurie  dalyvavo 

pagrindiniame priėmime.

Priėmimą  į  antrosios  ir  trečiosios  pakopos  bei  laipsnio  nesuteikiančias  studijas  aukštosios 

mokyklos vykdo savarankiškai.3

Nors nuo 2010 m., pasikeitus priėmimo tvarkai, studentams atsirado tam tikra apsisprendimo teisė 

pasirenkant  norimą  specialybę.  Visgi,  tokia  sistema  mažina  motyvaciją  studijuoti,  kuomet  įstojamą  į 

žemesnę prioritetinėje eilėje įrašytą vietą. Tai ypač aktualu regioninėms kolegijoms, nes labiau motyvuoti 

studentai pasirenka studijas universitetuose, o kolegijose lieka studijuoti daugiau tų, kurių motyvacija ir 

suinteresuotumas mokytis yra mažesnis. Tokie studentai nestojo į norimą mokymo įstaigą ar specialybę, o 

studijas kolegijose galėjo pasirinkti dėl to, kad abejoja savo įstojimo galimybėmis kitų stojimų metu.

Kolegijų tinklas Lietuvoje 2009-2010 m.

Lietuvoje 2009–2010 studijų metais veikia 13 valstybinių ir 10 nevalstybinių kolegijų. 

Valstybinės kolegijos: 

• Alytaus kolegija (www.akolegija.lt) 

• Kauno kolegija (www.kauko.lt) 

• Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (www.kmaik.lm.lt) 

• Kauno technikos kolegija (www.ktk.lt) 

• Klaipėdos valstybinė kolegija (www.klvtk.lt) 

• Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (www.lmc.lt) 

• Marijampolės kolegija (www.marko.lt) 

• Panevėžio kolegija (www.panko.lt) 

• Šiaulių valstybinė kolegija (www.svako.lt) 

• Utenos kolegija (www.utenos-kolegija.lt) 

• Vilniaus kolegija (www.viko.lt) 

• Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (www.vtdko.lt) 

• Žemaitijos kolegija (www.zemko.lt) 

Nevalstybinės kolegijos: 

• V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (http://www.avm.lt) 

3 Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2010 metų tvarkos aprašas. 
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidento įsakymas 2010 m. gegužės 7 d.
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• Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija (http://www.smk.lt) 

• Klaipėdos verslo aukštoji mokykla, UAB (http://www.klvk.lt) 

• Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija (http://kolegija.kolping.lt/) 

• Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija (http://www.slk.lt) 

• Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija (http://www.vlvk.lt) 

• Vilniaus dizaino kolegija (http://www.dizainokolegija.lt) 

• Viešoji įstaiga Vilniaus kooperacijos kolegija (http://www.vkk.lt) 

• Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, UAB (http://www.ttvam.lt) 

• Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija (http://www.kolegija.lt) 

1 lentelė. Aukštųjų mokyklų pasiskirstymas pagal savivaldybes 2010 m.

Savivaldybė Universitetai Kolegijos
Valstybiniai Nevalstybiniai Valstybinės Nevalstybinės

Kauno m. sav. 5 2 2
Kauno r. sav. 1 1
Klaipėdos m. sav. 1 1 2 3
Šiaulių m. sav. 1 1 1
Vilniaus m. sav. 7 6 2 4
Telšių r. sav. 1
Alytaus m. sav. 1
Panevėžio m. sav. 1
Marijampolės sav. 1
Rietavo m. sav. 1
Utenos r. sav. 1

Iš viso: 15 8 13 10
Šaltinis: Švietimo ir mokslo institucijų registras (2010) <http://www.aikos.smm.lt/aikos/institucijos_registr.htm>

Remiantis  Švietimo  ir  mokslo  institucijų  registro  (2010 m.)  duomenimis  šiuo  metu  Lietuvoje 

funkcionuoja  23  universitetai  (15  valstybinių  ir  8  nevalstybinių),  23  kolegijos  (13  valstybinių  ir  10 

nevalstybinių) ir 95 profesinio mokymo įstaigos.

Šiuo metu kolegijos arba jų skyriai veikia 10-yje Lietuvos administracinių vienetų – apskričių. Tai 

garantuoja gerą aukštojo mokslo prieinamumą visiems Lietuvos gyventojams. Šalia regioninių kolegijų 

(Alytaus,  Utenos,  Marijampolės,  Žemaitijos,  Šiaulių  valstybinės,  Panevėžio  kolegijų)  veikia  ir  kelios 

specializuotos (Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija).

Kolegijų  tinklas  Lietuvoje  sudarytas  regioniniu  pagrindu.  Tai  reiškia,  kad  kolegijų  tinklas 

geografiniu požiūriu apima didelę teritorijos dalį. Šios įstaigos yra įsikūrusios ne vien tik didžiuosiuose 

šalies miestuose (kas būdinga universitetams). Regioninė kolegija – aukštoji mokykla – tampa kultūros, 

žinių ir inovacijų centru. Vienas iš pagrindinių kolegijos tikslų – prisidėti prie ekonominės ir socialinės 

plėtros, rengiant regionų ūkiui reikalingus kvalifikuotus specialistus, vykdant taikomuosius mokslinius 

tyrimus, teikiant konsultacijas.
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1 pav. Kolegijų (valstybinių ir nevalstybinių) tinklas Lietuvoje 2009-2010 m.m.
Šaltinis:http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/print.php?
content=data/studijos_aukstosiose_mokyklose/147.htm&k=ed844

Regioninė kolegija, vystydamasi tam tikro regiono centre, gali iš arti stebėti atitinkamame regione 

vykstančius procesus (pvz., ūkio raidą regione) ir, prisitaikydama prie jų, kiek galima operatyviau tenkinti 

kylančius specialistų poreikius.

Regionuose turėtų būti kuriamos didelės ir daugiafunkcinės (turint galvoje rengiančios įvairaus 

profilio studentus) kolegijos. Tokia kolegija lanksčiau ir geriau tenkins tam regionui būdingus poreikius 

nei specializuota kolegija (išskyrus tuos atvejus, jei regionas reikalauja tokio specializuotumo). Be to, 

lengviau galima pritraukti studentus, kuomet yra įvairus programų pasirinkimas. Tai tampa ypač aktualu 

esant  neigiamoms  demografinėms  tendencijoms.  Verta  paminėti,  kad  didelėse  regioninėse  kolegijose 

galima pasinaudoti  masto  ekonomija studijų prasme,  t.y.  pigesnis studijų organizavimas,  efektyvesnis 

išteklių valdymas ir pan.

Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad didelė regioninė kolegija neturėtų virsti į pasyvų ir sustabarėjusį 

darinį. Svarbu, kiek tai įmanoma pagal galiojančius teisės aktus, išlaikyti mobilumą ir prisitaikymą prie 

kintančios aplinkos.

Didelė  dalis  funkcionuojančių  studijų  institucijų  yra  valstybinės  organizacijos.  Formaliai 

valstybinių universitetų ir kolegijų  veiklą  koordinuoja Seimas ir Švietimo ir mokslo ministerija. Tačiau 

šių  įstaigų  savivaldos  laipsnis  yra  labai  didelis.  Realiai  Seimas  ir  Vyriausybė  turi  tik  galimybes 

kontroliuoti  ir  skatinti  universitetų  vidaus  pertvarkymus  tik  nustatydamos  studentų  skaičių  ir 

finansuodamos sistemą.
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Lietuvos  Respublikos  Mokslo  ir  studijų  įstatymas  numato,  kad  aukštosios  mokyklos  turi 

autonomiją,  vykdydamos  akademinę,  administracinę,  ūkio  ir  finansų  tvarkymo  veiklas.  Šios  veiklos 

grindžiamos savivaldos principu, akademine laisve. Pagal įstatymą kolegijos turi teisę nustatyti  studijų 

tvarką;  sudaryti  studijų  reglamentą  atitinkančias  programas;  leisti  studijų,  mokslo  ir  kitą  literatūrą; 

nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, konkretų dėstytojų ir mokslo darbuotojų, administracijos ir 

kitų  darbuotojų  skaičių,  jų  teises  ir  pareigas  bei  darbo  apmokėjimo  sąlygas,  neprieštaraujančias 

galiojantiems  teisės  aktams;  statuto  nustatyta  tvarka  rinkti  savivaldos  institucijas;  priimti  ir  šalinti 

studentus; nustatyti  bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio įmonėmis,  įstaigomis ir organizacijomis 

formas; valdyti turtą, juo naudotis bei disponuoti įstatymų nustatyta tvarka.

Taigi  galima  daryti  išvadą,  kad  kolegijos  Lietuvoje  turi  didelę  savivaldos  laisvę  būtent 

vykdydamos  joms  priskirtas  funkcijas  ir  organizuodamos  savo  veiklą.  Tačiau  savivaldos  ir 

savarankiškumo laipsnis ženkliai sumažėja rengiant studijų programas. Pagal Mokslo ir studijų įstatymą, 

pagrindinių ir vientisųjų studijų programos turi atitikti Ministerijos patvirtintą atitinkamos studijų krypties 

reglamentą.  Reglamentas  numato  studijų  programų  bendruosius  reikalavimus,  bendrojo  socialinio  ir 

humanitarinio (ar gamtos mokslų ir matematikos bei informatikos), mokslo ar meno srities pagrindus ir 

mokslo ar meno krypties specialaus lavinimo dalykų santykį, praktinių įgūdžių formavimo reikalavimus, 

pagrindinius kvalifikacinius reikalavimus akademiniam ir profesiniam personalui.

Kolegijų veiklos statistika 

Kolegijose studijuoja vidutiniškai 30 proc. visų studentų, studijuojančių aukštosiose mokyklose. 

Šis skaičius gerokai išaugo nuo 9 proc. 2000 m., kuomet buvo įgyvendinta aukštojo mokslo reforma ir 

kolegijoms buvo suteikta teisė teikti profesinio bakalauro laipsnį. 
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Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010 4

Proporcingai  pagal  studentų,  studijuojančių universitetuose  ir  kolegijose,  skaičių  galima daryti 

išvadą,  kad  kolegijos  su  universitetais  konkuruoja  technologijų  mokslų  (34,3  proc.  studijuojančių), 

socialinių (32,7 proc. studijuojančių) ir meno (28,8 proc. studijuojančių) mokslų srityse. Tačiau fizinių 

(6,8 proc.), humanitarinių (6,0 proc.) ir biomedicinos (23,4 proc.) mokslų srityse kolegijose studijuojančių 

studentų skaičius gerokai mažesnis už bendrą studijuojančių kolegijose skaičiaus vidurkį (31,7 proc.). 
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3 pav. Universitetų ir kolegijų studentų skaičius pagal studijų sritis 2008-2009 m.m. pradžioje
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010 5

Atkreipiant  dėmesį,  kad  kolegijose  mokosi  29,5  proc.  (2009  –  2010  m.m.)  visų  aukštosiose 

mokyklose besimokančių studentų,  įdomu išanalizuoti  parengtų specialistų  kolegijose dalį  nuo bendro 

aukštosiose mokyklose parengtų specialistų skaičiaus. Iš pateiktų duomenų (2 lentelė) matome, kad verslo 

ir  administravimo  studijų  srityje  2009  m.  kolegijos  parengė  43,35  proc.  visų  šios  srities  specialistų, 

gamybos ir perdirbimo srityje – 45,37 proc., sveikatos priežiūros – 38,38 proc., socialinių paslaugų – 

41,05 proc. Kolegijos vienvaldžiai lyderiauja transporto paslaugų – 83,46 proc., paslaugų asmenims – 

61,84 proc. ir saugos paslaugų – 56,32 proc. specialistų rengime.

2 lentelė. Parengta specialistų kolegijose ir universitetuose pagal studijų sritis

4 Lietuvos švietimas skaičiais. Studijos. 2009. Švietimo ir mokslo ministerija. www.smm.lt
5 Mokslų sritys:  B – biomedicinos, F – fizinių, H – humanitarinių, M – meno, S – socialinių, T – technologijos. 
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Studijų sritys

Kolegijos Universitetai

2008 2009 I pakopa II pakopa

Iš viso 
parengta 

specialistų

proc. nuo 
visų šios 
studijų 
krypties 
paruoštų 

specialistų

Iš viso 
parengta 

specialistų

proc. nuo 
visų šios 
studijų 
krypties 
paruoštų 

specialistų

2008 2009 2008 2009

Iš viso: 11949 28,74 12189 28,10 20462 21594 9159 9599
Asmens gebėjimai - - - - - - 13 6
Mokytojų rengimas ir 
pedagogika 875 14,76 841 15,27 4.074 3.986 980 682
Menas 303 24,86 352 24,04 691 861 225 251
Humanitariniai mokslai 92 5,98 117 6,44 1.178 1.372 269 329
Socialiniai ir elgsenos 
mokslai - - - - 1.895 2.321 759 1.080
Žurnalistika ir 
informacija - - - - 251 311 129 78
Verslas ir 
administravimas 5.176 43,99 5421 43,35 4.479 4.393 2111 2.663
Teisė 616 19,11 729 23,16 1.194 1.083 1414 1.335
Gyvosios gamtos 
mokslai - - - - 160 186 118 118
Fiziniai mokslai - - - - 265 304 145 127
Matematika ir statistika - - - - 271 299 107 87
Kompiuterija 152 12,75 135 12,45 814 774 226 175
Inžinerija ir inžinerinės 
profesijos 1.110 29,11 1226 30,31 1.899 2.057 804 762
Gamyba ir perdirbimas 353 46,20 328 45,37 309 318 102 77
Architektūra ir statyba 619 31,47 668 29,53 976 1.209 372 385
Žemės ūkis, 
miškininkystė ir 
žuvininkystė 275 39,12 235 32,96 312 382 116 96
Veterinarija 11 11,70 18 15,38 - - 83 99
Sveikatos priežiūra 1.153 45,11 966 38,38 609 656 794 895
Socialinės paslaugos 444 37,69 460 41,05 525 481 209 180
Paslaugos asmenims 241 59,65 256 61,84 135 135 28 23
Transporto paslaugos 442 86,33 318 83,46 37 52 33 11
Aplinkosauga 87 15,59 70 11,95 365 387 106 129
Saugos paslaugos - - 49 56,32 23 27 16 11

Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis, 2009.

Vidutiniškai kolegijose mokosi apie 2.900 studentų. Didžiausios yra Vilniaus ir Kauno kolegijos, 

kuriose 2008 – 2009 m.m. pradžioje studijavo atitinkamai 8.976 ir 8.646 studentai.
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4 pav. Studentų pasiskirstymas pagal kolegijas 2008-2009 m. m. pradžioje6

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010

41,6
45,9 45,5 46,7 46,1

50,2
55,8 56,5

45,8
50,9

57,8
50,3 52,5

57,9 59,1

45,3

0

10

20

30

40

50

60

70

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Proc.

Universiteta i (I ir II pakopa) Kolegijos

5 pav. Universitetų ir kolegijų studentų, mokančių už mokslą, dalis nuo 2002-2003 iki 2009-2010 m.m.
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010

Aukštosiose mokyklose (tiek universitetuose, tiek kolegijose) mokančių už mokslą dalis per 10 

metų padidėjo beveik ketvirtadaliu nuo vidutiniškai 41 - 42 proc. iki 55 - 59 proc. Tačiau verta pastebėti, 

kad kolegijose studijuoja daugiau studentų, mokančių už mokslą ir ši tendencija išlieka pastaruosius 7 

metus.

6 AK – Alytaus kolegija;  AVM – V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla;  KK – Kauno kolegija ;  KLK – Klaipėdos 
kolegija ;  KLVK – Klaipėdos verslo kolegija;  KMAIK – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija;  KOKO – Kolpingo 
kolegija;  KTK – Kauno technikos kolegija;  KVTK – Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija;  LAJM – Lietuvos aukštoji 
jūreivystės mokykla;  MK – Marijampolės kolegija;  PK – Panevėžio kolegija ;  SMK – Socialinių mokslų kolegija;  SSK – 
Stasio Šalkauskio kolegija; ŠK – Šiaulių kolegija; ŠLK – Šiaurės Lietuvos kolegija; UK – Utenos kolegija; VDK – Vilniaus 
dizaino kolegija;  VK – Vilniaus kolegija; VKK – Vilniaus kooperacijos kolegija;  VLVK – Vakarų Lietuvos verslo kolegija; 
VTDK – Vilniaus technologijų  ir  dizaino kolegija;  VTVK – Vilniaus teisės  ir  verslo kolegija;  VVEK – Vilniaus verslo 
kolegija; ŽK – Žemaitijos kolegija.
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6 pav. Studentų pasiskirstymas7 pagal studijų formas universitetuose ir kolegijose nuo 2002-2003 iki 2008-2009 m.m.
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010

Taip  pat  verta  pažymėti,  kad per  pastaruosius  dešimt  metų,  dieninėse  studijose studijuojančių 

studentų  skaičius  padidėjo  55  proc.,  vakarinių  studijų  studentų  skaičius  išaugo  2,12  karto,  o 

neakivaizdinių studijų – 3,98 karto. Kitų nei dieninės studijų formų populiarumo didėjimas rodo, kad 

rinkoje formuojasi poreikis derinti studijas kartu su darbu ar kitomis studentų reikmėmis.
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7 pav. Studentų pasiskirstymas8  pagal studijų formas kolegijose nuo 2002-2003 iki 2008-2009 m.m.
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010

Visgi situacija koleginių studijų sektoriuje prieštarauja aptartai situacijai Lietuvos aukštojo mokslo 

sistemoje, vertinant studentų pasiskirstymą pagal studijų formas. Tą atspindi 7 paveikslas lyginant jį su 6 

paveikslu. Kolegijose santykinai mažėja besimokančiųjų neakivaizdiniu būdu. Tuo tarpu, priešingai nei 

visoje  aukštojo  mokslo  sistemoje,  kolegijose  santykinai  daugėja  besimokančių  dieniniame  studijų 

skyriuje.  Tai  gali  atspindėti  koleginių  studijų  patrauklumą  besimokantiesiems  dėl  jų  lankstumo  ir 

7Spalvų išsidėstymas  kartu su grafiko  skale parodo procentinį  studentų pasiskirstymą,  o skaičiai  ant  stulpelių – absoliutų  
atitinkamos studijų formos studentų skaičių.
8Spalvų išsidėstymas  kartu su grafiko  skale parodo procentinį  studentų pasiskirstymą,  o skaičiai  ant  stulpelių – absoliutų  
atitinkamos studijų formos studentų skaičių.
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galimybės tokį mokslą derinti su kitomis besimokančiųjų reikmėmis. Be to, nors besirenkančiųjų vakarinę 

studijų forma bendrais dydžiais didėja, tačiau tokia studijų forma užimą labai mažą dalį visoje sistemoje, 

todėl yra abejotinas tokių studijų reikalingumas koleginiame sektoriuje.
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8 pav. Universitetų ir kolegijų dėstytojų, einančių ne pagrindines pareigas, dalis nuo 2002- 2003 iki 2008-2009 m.m.
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010

Kaip matome  iš 8 paveiksle pateikiamos informacijos, kolegijose, lyginant su universitetais, yra 

kur kas didesnė dėstytojų, einančių ne pagrindines pareigas, dalis (atitinkamai 48,8 proc. ir 34,3 proc.). 

Nors  2008-2009  m.m.  ši  dalis  ženkliai  sumažėjo  (nuo  57,2  proc.  iki  48,8  proc.).  Mokslo  ir  studijų 

įstatyme reikalaujama, kad kolegijose, siekiant įgyvendinti  jų tikslus, daugiau kaip pusė dėstytojų turi 

turėti  ne mažiau kaip 3 metų  praktinio darbo dėstomo dalyko srityje  patirtį.  Tai,  kad didžiajai  daliai 

kolegijų dėstytojų toks darbas nėra pagrindinis, rodo, jog šie žmonės dirba kitus darbus, kurių metu įgytas 

žinias  perduoda  studentams.  Statistiniai  duomenys  tik  patvirtina,  kad  kolegijose  plėtojami  taikomieji 

moksliniai  tyrimai  ir  taikomoji  veikla.  Būtent  tokiu  veiklos  pobūdžiu  kolegijos  ir  skiriasi  nuo  kitų 

aukštųjų mokyklų, t.y. universitetų.
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9 pav. Dėstytojų moterų dalis universitetuose ir kolegijose nuo 2000-2001 iki 2008-2009 m.m.
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010 m.
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Kolegijos  taip  pat  gerokai  lenkia  universitetus  pagal  dėstytojų  moterų  dalį  bendrame 

pedagoginiame personale (68,1 proc. ir 49,0 proc.). Tokie duomenys gali parodyti, jog kolegijose darbinė 

aplinka yra palankesnė moterims dėl galimybės pedagoginį darbą derinanti su kita veikla. Kolegijos turi 

galimybių pritraukti  naujų dėstytojų su kitomis  aukštosiomis mokyklomis  (universitetais,  kolegijomis) 

aktyviai  sudarinėjant  sutartis  dėl  bendrų studijų ir  tyrimų programų,  pasikeitimo dėstytojais.  Aktyvus 

tokios veiklos vykdymas gali pritraukti didesnį akademinės visuomenės dėmesį, kas palengvintų naujo 

personalo paiešką. 
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10 pav. Kolegijų lėšos pagal šaltinius 2003-2008 m. 
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010 

Analizuojant  kolegijų  lėšas  pagal  šaltinius,  verta  pastebėti,  kad  didžiausia  finansavimo  dalis 

skiriama iš valdžios sektoriaus. Ji nuo 2003 m. išaugo 1,9 karto. Taip pat išaugo lėšos iš privačių šaltinių 

– šalies juridinių ir fizinių asmenų – 2,75 karto bei iš užsienio institucijų, tarptautinių organizacijų (5,09 

karto). Tai rodo, kad kolegijos stiprina gebėjimus pritraukti finansavimą ne tik iš valdžios sektoriaus, bet 

taip pat ir privataus. Ši tendencija turėtų dar labiau sustiprėti kolegijas pertvarkius į viešąsias įstaigas ir 

įgavus daugiau finansinio autonomiškumo.

 Kolegijų ir universitetų plėtros suderinamumo problematika

Kiekviena aukštųjų mokyklų skiriasi  savo misija,  auditorija, veiklos sritimi.  Universitetai  siūlo 

akademinių  ir  profesinių  studijų  programas,  pagal  kurias  studentai  įgyja  išsamų  teorinį  išsilavinimą. 

Universitetinės studijos turėtų teikti absolventui tvirtą plačių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pagrindą, kuris 

įgalina žmogų lengvai ir kūrybiškai adaptuotis bet kuriose plataus veikimo darbo vietose.9

9 Tinfavičienė, I. Istorinė universitetinio aukštojo mokslo sampratos raida//ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA, 2007 m. 
Nr. 19
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Koleginės  studijos  yra  orientuotos  į  profesinių  studijų  programas,  konkrečią  praktinio  ar 

technologinio pobūdžio profesiją. V. Mickienė ir T. Jeriomina savo straipsnyje „Kolegijų integracija į 

Lietuvos aukštojo mokslo erdvę“ pažymi10, kad koleginės studijos, palyginti su bakalauro studijomis, yra 

siauresnės.  Jose  labiau  akcentuojamas  specialisto  rengimas  ir  profesinių  įgūdžių  ugdymas.  Įgyjamos 

konkretesnės  kompetencijos.  Toks  specialistas  būna  geriau  pasirengęs  praktinei  veiklai,  todėl  geriau 

adaptuojasi darbo rinkoje. Reikėtų paminėti aukštųjų koleginių studijų privalumus – tai operatyvumas, 

keičiant  studijų  turinį,  greitas  reagavimas  į  nuolat  kintančias  rinkos  ekonomikos  sąlygas,  praktinio 

rengimo  akcentavimas,  ugdymo  formų  lankstumas,  ypač  tenkinant  dirbančiųjų  mokymosi  poreikius, 

užtikrinant tęstinį visą asmens gyvenimą trunkantį mokymąsi.

Autorės pažymi, kad ypač neadekvačiai į savarankišką kolegijų atsiradimą reagavo universitetai. 

Universitetų  nuomone,  į  kolegijas  išaugančios  aukštesniosios  mokyklos  nebus  pajėgios  įgyvendinti 

aukštajam mokslui keliamų reikalavimų, todėl koleginis sektorius gali plėtotis tik universitetų sudėtyje.

Lietuvoje,  2000  m.  rengiantis  pereiti  prie  binarinės  aukštojo  mokslo  sistemos,  buvo  parengti 

„Universitetinių ir koleginių studijų plėtotės koncepcijos metmenys“11. Jose buvo nurodytos pagrindinės 

kliūtys, su kuriomis gali susidurti Lietuvos aukštojo mokslo sistema, įgyvendinant reformą:

1. „Perėjimas  nuo  unitariosios  prie  binariosios  aukštojo  mokslo  sistemos,  susidedančios  iš 

universitetinių  ir  koleginių  studijų,  atitinka  eurointegracijos  tikslus,  reikalingas  šalies  ūkiui  ir 

visuomenei,  tačiau  organizaciniu  ir  materialiniu  požiūriu  šis  procesas  gana  sudėtingas,  reikės 

nemažai laiko ir lėšų.

2. Viena sudėtingiausių problemų, kuriant koleginio aukštojo mokslo sektorių ir plėtojant jo veiklą, 

bus dėstytojų kolegijoms parengimas ir jų kvalifikacijos kėlimas. Tai ypač aktualu kolegijoms, 

esančioms atokiau nuo universitetų ir negalinčioms pasinaudoti tiesiogine jų parama.

3. Įgyvendinant binariąją aukštojo mokslo sistemą, būtina užtikrinti, kad universitetinės ir koleginės 

studijos  būtų  suderintos,  sudarytų  integruotą  visumą,  maksimaliai  tenkinančią  šalies  reikmes, 

tačiau  išliktų skirtingos ir nedubliuotų vienos kitų.

4. Rengiant įstatymus lydinčiuosius aktus ir kitus normatyvinius dokumentus, nustatančius perėjimą 

prie binariosios aukštojo mokslo studijų sistemos, būtina orientuotis  į  šios sistemos struktūrinį 

vientisumą šalies mastu ir dviejų jos formų diferenciaciją pagal studijų tikslus, programų sudėtį ir 

parengtų specialistų pritaikymo sritis.“

Praėjus dešimčiai metų nuo reformos pradžios, galima teigti, kad pirmosios dvi metmenų autorių 

paminėtos  užduotys  buvo sėkmingai  įgyvendintos,  tačiau  silpnoji  aukštojo mokslo  sistemos  vieta  yra 

universitetinių  ir  koleginių  studijų suderinamumo užtikrinimas,  o  tuo pačiu  ir  šių  studijų struktūrinis 

vientisumas šalies mastu bei šių dviejų studijų formų diferenciacija pagal studijų tikslus, programų sudėtį 
10 Mickienė,  V.,  Jeriomina  T.   „Kolegijų  integracija  į  Lietuvos  aukštojo  mokslo  erdvę“.   <  http://www.e-
library.lt/resursai/Mokslai/VIKO/VVF_030516/VVF_030516_19.pdf>
11 „Universitetinių ir neuniversitetinių studijų plėtotės koncepcijos metmenys“, Lietuvos mokslo taryba, Vilnius, 2000.
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ir  parengtų  specialistų  pritaikymo  sritis.  Kadangi  universitetų  ir  kolegijų  studijų  programos  nėra 

suderintos,  skiriasi  studijų  struktūros,  nesutampa  studijų  tikslai,  tai  studentams  baigusiems  kolegines 

studijas yra sudėtinga įgyti universitetinį ar antrosios pakopos išsilavinimą.

Autoriai,  rengę  Lietuvos  aukštojo  mokslo  sistemos  plėtros  pagrindines  gaires  2007-2012  m. 

konstatavo,  kad  „Koleginio  aukštojo  mokslo  sektoriaus  formavimąsi  reikėtų  laikyti  užbaigtu 

procesu. Remiantis kolegijų institucinio vertinimo rezultatais bei kitais politiniais ir loginiais argumentais 

reikėtų ryžtingai optimizuoti jų tinklą siekiant geresnio mokslinio potencialo ir vykdomų studijų kokybės. 

Kolegijų stambinimą bei teritorinį artumą laikyti vienais svarbiausių tinklo optimizavimo kriterijų.“12 

Taip pat autoriai teigia, kad „perimamumas tarp koleginio ir universitetinio aukštojo mokslo 

spręstinas tiek  politinėmis,  juridinėmis,  tiek  ir  tarpusavio  sutarimo  bei  pasitikėjimo  priemonėmis“. 

Universitetai  turėtų  būti  „paskatinti“  organizuoti  papildomąsias  studijas  kolegijų  absolventams, 

norintiems  įgyti  universitetų  bakalauro  kvalifikacinį  laipsnį.  Profesinio bakalauro kvalifikacinį  laipsnį 

turintiems kolegijų absolventams turėtų būti suteikta galimybė studijuoti plečiančiosios magistrantūros 

programas išėjus ne didesnę kaip 40 kreditų papildomąją programą. 

Autoriai taip pat kaip vieną svarbiausių Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros krypčių nurodo 

aukštojo mokslo diferenciaciją: „Aukštojo mokslo diferenciacijos plėtojimas (institucinė diferenciacija 

pagal aukštųjų mokyklų veiklos kryptis, universitetines ir kolegines aukštojo mokslo studijas ir t.t.).“

Naujos koleginių studijų plėtros galimybės ir problemos

2009 m. gegužės 12 d. Lietuvos aukštojo mokslo sistema tapo dar kartą reformuojama, priėmus 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą13. Ši aukštojo mokslo reforma vykdoma siekiant suteikti 

daugiau  galimybių  studentams,  dėstytojams,  šaliai,  didinti  konkurencingumą,  siekti  aukštos  studijų 

kokybės,  pakankamo  finansavimo,  modernaus  aukštųjų  mokyklų  valdymo,  realios  autonomijos  ir 

atskaitomybės, verslo įtraukimo, atvirumo ir dialogo su visuomene. 

Lietuvos  mokslo  ir  studijų  reforma  siekiama  gerinti  studijų  kokybę,  t.y.  užtikrinti  dėstytojų 

profesionalumą, aprūpinti mokymo bazėmis, tvarkingais bendrabučiais. 

Daugiausia  pokyčių  įvyko  studijų finansavime.  Įdiegtas  naujas  studijų  finansavimo modelis  – 

studijų krepšelis. Tai valstybės lėšos, visiškai padengsiančios didesnės dalies studentų studijų išlaidas. Į 

universitetus įstojusiems pirmakursiams finansuoti rugsėjo-gruodžio mėnesiais 2010 m. bus skiriama 51 

mln. litų, o kolegijose – 19,4 mln. litų. Studijų krepšelį pirmakursis galės „neštis“ į pasirinktą Lietuvos 

12 Lietuvos aukštojo mokslo (LAM) sistemos plėtra 2007-2012 m.: konkurencingumas ir finansavimo modelis. Švietimo ir 
mokslo ministerija, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Vytauto didžiojo 
universitetas. Kaunas, 2006
13 Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas. 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242, Vilnius. 
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aukštąją  mokyklą,  taip  pat  ir  privačią.   Nepatekusieji  į  valstybės  finansuojamas  vietas  galės  pasiimti 

lengvatinę paskolą su valstybės garantija. 

Reforma taip pat siekiama aukštosioms mokykloms  suteikti specialų teisinį statusą. Aukštosios 

mokyklos turėtų tapti laisvesnės nuo administracinių apribojimų, galės laisviau valdyti turtą ir aktyviau 

spręsti  plėtros,  jungimosi,  laboratorijų  bei  bendrabučių  atnaujinimo  klausimus.  Tai  jos  galės  daryti 

naudodamos ES struktūrinių fondų paramą, kuri 2007 – 2012 m. siekia beveik 3 mlrd. litų. Taigi iki 2011 

m.  pabaigos  pertvarkiusios  teisinį  statusą  ir  valdymą  aukštosios  mokyklos  įgis  teisę  disponuoti 

nekilnojamuoju ir savo uždirbtu turtu.

Aukštosios  mokyklos  galės  vykdyti  savarankišką  atlyginimų  politiką.  Galės  laisvai  skatinti 

dėstytojus mokėdamos didesnius atlyginimus, sukurdamos geresnes socialines sąlygas. Mokslo ir studijų 

institucijos bus suinteresuotos, kad jose dirbtų kuo geresni mokslininkai, nes nemažą dalį lėšų sudarys 

konkursų keliu gaunamas finansavimas mokslui. 

Strateginius  mokyklų  valdymo  klausimus  spręs  profesionaliai  veikiančios  aukštųjų  mokyklų 

tarybos. Jos bus sudarytos iš visuomenės ir universiteto atstovų. Išorės nariai tarybose sudarys pusę jos 

narių. Į valstybinių universitetų ir kolegijų valdymą įtraukiama ne tik akademinė bendruomenė, bet ir 

visuomenės atstovai.  2010 m. liepos mėn. valdymą ir teisinį  statusą pagal reformos principus jau yra 

pertvarkę Mykolo Romerio universitetas ir Šiaulių kolegija.14

Nors kolegijoms atsiranda ir naujų galimybių, šiandien stinga išbaigtos ir pakankamai lanksčios 

sistemos, leidžiančios  kolegijos absolventui tęsti  studijas universitete.  Kaip išimtį  galima paminėti 

atskirus susitarimus tarp kolegijų ir universitetų. 

Nėra esminio skirtumo, ar tęstinių universitetinių studijų siekiama iš karto baigus kolegiją, ar tik 

įgijus patirties  darbo rinkoje pagal įgytą  profesiją.  Pagal binarinę sistemą universitetinės  ir  koleginės 

studijos yra  pripažįstamos lygiavertėmis,  nors ir laikomos skirtingomis.  Priešingu atveju galima būtų 

teigti, jog plėtojama mokslo sistema yra duali. Bolonijos proceso kontekste galima teigti, kad kolegijos 

studentui,  įgijusiam  profesinio  bakalauro  laipsnį,  privalu  sudaryti  palankias  tęstinių  studijų  sąlygas 

universitete,  ne  prastesnes  nei  akademiniam  bakalaurui.  Bolonijos  procesas  taikomas  ir  koleginėms 

aukštosioms  mokykloms.  Klausimai,  kokiomis  sąlygomis  leisti  kolegijų  absolventams  tęsti  studijas 

magistrantūroje, aktualūs ir šiandien. Svarstomos tęstinių studijų privalomos sąlygos:

• papildomos išlyginamosios studijos ir 

• praktinio darbo patirtis. 

Tęstinių  studijų  alternatyva  asmenims,  turintiems  profesinio  bakalauro  kvalifikaciją,  būtų 

profesinio magistro kvalifikacijos laipsnio įteisinimas. 

Kolegijų  absolventai  taip  pat  susiduria  su  ribotomis  galimybėmis  darbo  rinkoje.  Privatus 

sektorius pakankamai liberalus ir mažiau formalizuotas,  kai vertinamas asmens išsilavinimas (daugiau 
14 www.mokslas.lt
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kreipiamas  dėmesys  į  asmeninius  gebėjimus  ir  patirtį).  Valstybiniame  sektoriuje  pirmiausia  aktualus 

faktinis  išsilavinimas.  Profesinio  bakalauro  kvalifikacinis  laipsnis  pažymi  įgytą  aukštąjį  išsilavinimą, 

kuris oficialiai šiandien nėra pripažintas lygiavertis akademiniam bakalauro laipsniui.

Stinga  vieningos  universitetų  pozicijos  profesinio  bakalauro  kvalifikacinio  laipsnio  atžvilgiu. 

Tęstinių studijų procesas galėtų tapti  paprastesnis, suteikus teisę kolegijoms teikti  profesinio magistro 

kvalifikacinį laipsnį.

Profesiniams bakalaurams,  siekiantiems įsidarbinti  valstybės  tarnautojais,  galimybės šiai  dienai 

ribotos dėl egzistuojančio teisinio reguliavimo15.

11 pav. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai
Šaltinis: Valstybės tarnybos įstatymas16

Apibendrinant galima teigti, kad profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis pažymi įgytą aukštąjį 

išsilavinimą,  kuris  oficialiai  šiandien  nėra  pripažintas  lygiavertis  akademiniam  bakalauro  laipsniui. 

Šiandien stinga vieningos universitetų pozicijos profesinio bakalauro kvalifikacinio  laipsnio atžvilgiu. 

Tęstinių studijų procesas galėtų tapti  paprastesnis, suteikus teisę kolegijoms teikti  profesinio magistro 

kvalifikacinį laipsnį. Profesiniams bakalaurams, siekiantiems įsidarbinti valstybės tarnautojais, galimybės 

šiai dienai ribotos dėl egzistuojančio teisinio reguliavimo.

Kolegijų veiklos teisinio reglamentavimo analizė

1998 m. spalio mėn. buvo parengta  „Lietuvos aukštojo mokslo baltoji knyga“, kurioje buvo 

pasiūlyta Lietuvos aukštąjį mokslą kitų šalių pavyzdžiu orientuoti į binarinę sistemą, pagal kurią studijos 

skirstomos į du tipus – kolegines ir universitetines. Kolegijos teisinį statusą Lietuvoje įgijo 2000 metų 

rugsėjo 1 dieną, įsigaliojus Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymui.

15 Popovas, Vaičiulis. Profesinis bakalauras: permainų pradžia ar pabaiga? 
www.slk.lt/filemanager/download/899/Pranesimoproc.20skaidres.ppt
16 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas. 2009 m. birželio 11 d. Nr. XI-286 Vilnius
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Valstybės tarnautojų 
pareigybių lygiai

A lygis
Aukštasis universitetinis arba 
jam prilygintas išsilavinimas

B lygis
Ne žemesnis kaip aukštasis 

neuniversitetinis išsilavinimas arba 
aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 

1995 metų įgytas specialusis 
vidurinis išsilavinimas

C lygis
Ne žemesnis kaip vidurinis 

išsilavinimas ir įgyta profesinė 
kvalifikacija



2007 m. buvo parengtas Mokslo ir studijų įstatymo projektas, apjungiantis Aukštojo mokslo 

įstatymą  ir  Mokslo  ir  studijų  įstatymą.  Juo  siekiama  racionalizuoti  finansavimą,  tobulinti  visos 

aukštojo mokslo sistemos ir institucinį valdymą, paramos studentams teikimą. Šio įstatymo uždaviniai 

yra:  nustatyti  tikslus,  atitinkančius  studijų,  mokslinių  tyrimų  ir  eksperimentinės  (socialinės)  plėtros 

organizavimo  pagrindus;  pagerinti  mokslo  ir  studijų  institucijų  ir  visos  mokslo  ir  studijų  sistemos 

valdymą,  stebėjimą  ir  priežiūrą;  padidinti  mokslo  ir  studijų  institucijų  atsakomybę  ir  atskaitomybę 

visuomenei, kartu išplėtojant jų autonomiją ir veiklos laisvę; pakoreguoti Lietuvoje vykdomų aukštojo 

mokslo  studijų  sandarą,  kad  ji  atitiktų  šiandieninius  Europos  aukštojo  mokslo  erdvės  principus; 

atsižvelgiant  į  šiandienos  realijas  tiksliau  apibrėžti  mokslo  ir  studijų  institucijų  dėstytojų,  mokslo 

darbuotojų, studentų teises ir pareigas; pagerinti mokslo ir studijų sistemos veiklos atitiktį darbo rinkos 

poreikiams;  sudaryti  teisines  sąlygas  pagerinti  ir  efektyviai  panaudoti  mokslo  ir  studijų  sistemos 

finansavimą.

Šis  įstatymo  projektas  kartu  su  Valstybinių  aukštųjų  mokyklų  turto  valdymo,  naudojimo  ir 

disponavimo juo įstatymo projektu sudarė juridinį pagrindą šalies mokslo ir studijų sistemos pertvarkai, 

dėl  kurios  susitarė  Lietuvos  parlamentinės  politinės  partijos,  2007  m.  birželio  14  d.  pasirašiusios 

susitarimą dėl Lietuvos mokslo ir studijų sistemos pertvarkos pagrindinių principų. 

2009 m. balandžio 30 d. buvo priimtas  Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas17 , 

kuris  apibrėžia  kolegijų  vaidmenį  ir  specifinius  jų  veiklos  bruožus.  Įstatymo  9  str.  nustato,  kad 

„Kolegijoje vykdomos koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis 

menas. Šią veiklą vykdančios aukštosios mokyklos pavadinime turi būti žodžiai „kolegija“ arba „aukštoji 

mokykla“.

 LR Mokslo ir studijų įstatymas nustato kolegijos tikslus: 

1. vykdyti  studijas,  teikiančias  asmeniui  aukštąjį  koleginį  išsilavinimą  ir  aukštojo  mokslo 

kvalifikaciją,  tenkinančias  Lietuvos  valstybės  bei  visuomenės  ir  ūkio  reikmes  ir  atitinkančias 

mokslo bei naujausių technologijų lygį; 

2. plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultuoti vietos valdžios ir ūkio 

subjektus; 

3. sudaryti sąlygas asmenų įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti; 

4. ugdyti  švietimui  ir  kultūrai  imlią  visuomenę,  gebančią  dirbti  sparčios  technologijų  kaitos 

sąlygomis. 

Įstatyme taip pat nurodytas reikalavimas, kad „daugiau kaip pusė kolegijos dėstytojų turi turėti ne 

mažesnę  kaip  3  metų  praktinio  darbo patirtį  dėstomojo  dalyko  srityje.  Kvalifikacija  dėstomo dalyko 

srityje turi būti keliama kolegijos nustatyta tvarka. Dalykus, kuriuos kolegijose turi dėstyti mokslo laipsnį 

turintys dėstytojai, nustato studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities aprašai.”

17 Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas. 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242
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Mokslo ir studijų įstatyme taip pat yra atskirtos dvi išsilavinimo rūšys:

• Aukštasis koleginis išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose baigus 

koleginių studijų programas, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija,  arba teisės 

aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis užsienio mokslo ir studijų institucijose įgytas 

išsilavinimas. 

• Aukštasis universitetinis išsilavinimas  – išsilavinimas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose 

baigus  universitetinių  studijų  programas  arba  doktorantūrą,  pagal  kurias  suteikiama  aukštojo 

mokslo kvalifikacija, arba teisės aktų nustatyta  tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis užsienio 

mokslo ir studijų institucijose įgytas išsilavinimas.

Tokiu būdu įstatymas nustato, kad aukštosios mokyklos gali būti dviejų tipų:  universitetai ir 

kolegijos, o  šios,  gali  būti  valstybinės  ir  nevalstybinės.  Aukštosios  mokyklos  organizuoja  ir  vykdo 

studijas,  teikia  šiame  įstatyme  nustatytas  aukštojo  mokslo  kvalifikacijas,  vykdo  mokslinius  tyrimus, 

eksperimentinę  (socialinę,  kultūrinę)  plėtrą  ir  (arba)  meno  veiklą,  taiko  mokslinių  tyrimų  ir 

eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros rezultatus, kaupia mokslo žinias, plėtoja kūrybinę veiklą ir 

kultūrą, puoselėja akademinės bendruomenės vertybes ir tradicijas.

Valstybinė kolegija turi turėti kolegialius valdymo organus – tarybą ir akademinę tarybą, taip pat 

vienasmenį valdymo organą – direktorių. Nevalstybinės aukštosios mokyklos valdymą reglamentuoja šios 

aukštosios mokyklos steigimo dokumentai.  Valstybinę kolegiją steigia Vyriausybė Švietimo ir mokslo 

ministerijos  teikimu.  Nepažeisdama šiame įstatyme  nustatytų  reikalavimų,  valstybės,  kaip valstybinės 

kolegijos savininkės, teises ir pareigas įgyvendina tik Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Vyriausybė,  priėmusi  sprendimą  steigti  valstybinę  kolegiją,  priima  sprendimą  ir  dėl  steigėjo 

funkcijų perdavimo valstybės institucijai ar įstaigai. Valstybinės kolegijos dalininkais negali būti privatūs 

ir viešieji asmenys. Nevalstybinę aukštąją mokyklą gali steigti fiziniai arba juridiniai asmenys, išskyrus 

valstybės ir savivaldybių institucijas bei įstaigas, taip pat Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose 

Europos ekonominės  erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusių įmonių filialai  Lietuvoje. 

Valstybinio  universiteto  statutas  tvirtinamas  Seimo  nutarimu,  valstybinės  kolegijos  statutas  − 

Vyriausybės nutarimu.

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.

Valstybės biudžeto asignavimai kiekvienam valstybiniam universitetui ir valstybiniam mokslinių 

tyrimų institutui skiriami atskira eilute.  Valstybinės kolegijos finansuojamos iš valstybės institucijoms 

arba įstaigoms, vykdančioms jų steigėjo funkcijas, skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Įsigaliojus šiam 

įstatymui,  universitetai  negali  priimti  asmenų  į  kolegines,  o  kolegijos  –  į  universitetines  studijas. 
38



Valstybinės aukštosios mokyklos privalo būti pertvarkytos iš biudžetinių įstaigų į viešąsias įstaigas iki 

2011 m. gruodžio 31 d.

Kolegijų  pertvarkymas  į  viešąsias  įstaigas vykdomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos 

mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 28 straipsnio 4 dalimi, 31 ir 80 straipsniais, Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, 

Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397; 2008, Nr. 19-673; 2009, Nr. 93-3967) 19 straipsnio 

1 dalies 3 punktu ir 2 dalies 3, 5, 7 ir 8 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. 

nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir  savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose 

įstaigose“ (Žin., 2007, Nr. 103-4218; 2009, 147-6580) 2.2 punktu  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504).

Viešųjų  įstaigų  įstatymas18,  kuriuo,  vystant  savo  veiklą  po  2011  m.  gruodžio  31  d.,  turės 

vadovautis  ir  kolegijos,  reglamentuoja  viešųjų  įstaigų  steigimą,  valdymą,  veiklą,  reorganizavimą, 

pertvarkymą  ir  likvidavimą.  Įstatyme  numatyta,  kad  jo  nuostatos  valstybinėms  mokslo  ir  studijų 

institucijoms,  kurių  teisinė  forma  yra  viešoji  įstaiga,  taikomos  tiek,  kiek  jos  neprieštarauja  Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymui.

Kolegijoms tapus viešosiomis įstaigomis nebus galima:

• gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose;

• neatlygintinai perduoti viešosios įstaigos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį 

viešosios įstaigos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui;

• skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens; 

• užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. 

Kolegijos,  kaip  viešosios  įstaigos,  turės  teisę  verstis  įstatymų  nedraudžiama  ūkine  komercine 

veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. Jos turės teisę steigti filialus ir atstovybes 

Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, o filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Šiuo atveju, 

kolegijos turės puikias plėtros galimybes ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Įsigaliojus  naujai  tvarkai  kolegijos,  kaip  viešosios  įstaigos,  dalininkais  galės  būti  fiziniai  ar 

juridiniai asmenys, kurie Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka bus perdavę viešajai įstaigai 

įnašą.  Kolegijos  steigėjai  perdavę  viešajai  įstaigai  įnašą  taip  pat  tampa  jos  dalininkais.  Kolegijos 

likvidavimo atveju viešosios įstaigos dalininkai turės teisę gauti likviduojamos įstaigos turto dalį. Be to, 

kolegijų  dalininkai  turės  ir  neturtinių  teisių,  pavyzdžiui,  jie  galės  dalyvauti  ir  balsuoti  visuotiniuose 

susirinkimuose.  Tokiu  atveju  kolegijos  praras  dalį  savivaldos,  kurią  bus  turėjusios  kaip  biudžetinės 

įstaigos.

18 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas 1996 m. Liepos 3 d. Nr. I-1428 Vilnius
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Kasmet, per keturis mėnesius nuo viešosios įstaigos finansinių metų pabaigos, turės įvykti eilinis 

visuotinis  dalininkų  susirinkimas.  Viešosios  įstaigos  vadovas  susirinkime  privalės  pateikti  viešosios 

įstaigos metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos ataskaitą. 

Nutarimą  pertvarkyti  kolegijas  iš  biudžetinių  įstaigų  į  viešąsias  įstaigas  priima  Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė. Ji taip pat tvirtina naują kolegijos statutą, numato turto perdavimą. 

Pagrindinis  dokumentas,  nustatantis  kolegijos  veiklos  principus,  iki  pertvarkant  jas  į  viešąsias 

įstaigas, yra kolegijos statutas. Kolegijos statutas nustato:

• bendrąsias kolegijos veiklos nuostatas;

• kolegijos misiją, veiklos tikslus, uždavinius, veiklos sritis ir rūšis;

• kolegijos teises;

• mokslo ir studijų organizavimo pagrindines nuostatas;

• kolegijos organus, jų kompetenciją, jų rinkimo (skyrimo, šaukimo) ir atšaukimo tvarką;

• studentų ir darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;

• ginčų tarp studentų ir administracijos ir kitų darbuotojų nagrinėjimo komisijų sudarymą,  ginčų 

nagrinėjimą ir sprendimų įgyvendinimą;

• lėšų šaltinius, turto ir lėšų naudojimą;

• taikomosios mokslinės veiklos ir studijų kokybės užtikrinimą;

• filialų ir atstovybių steigimą ir jų veiklos nutraukimą.

Kolegijų veiklą ir jų teikiamas kvalifikacijas vertina studijų kokybės vertinimo centras. Jo veikla 

apima ekspertinį mokslo ir studijų institucijų veiklos vertinimą:

• Savianalizės institucijose koordinavimą;

• Studijų kokybės vertinimą;

• Mokslinių tyrimų lygio vertinimą;

• Institucijų veiklos kokybės vertinimą;

• Aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų įstaigų vertinimą;

• Steigimo paraiškų vertinimą;

• Teikiamų registruoti studijų programų vertinimą;

• Visuomenės supažindinimą su vertinimo rezultatais;

• Pasiūlymų kokybei tobulinti teikimą;

• Kitų šalių kokybės užtikrinimo patirties sklaidą ;

• Aukštojo mokslo vadovėlių atrankos premijavimui organizavimą. 

Taip pat  Studijų  kokybės  vertinimo centras  atlieka  kvalifikacijų,  susijusių  su  aukštuoju 

mokslu, vertinimą:
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• Užsienyje įgyto vidurinio išsilavinimo vertinimą;

• Užsienyje įgyto aukštojo išsilavinimo vertinimą;

• Informacijos apie Lietuvoje įgyto išsilavinimo pripažinimą teikimą;

• Konsultavimą apie Lietuvos ir užsienio švietimo sistemas;

• Rekomendacijų dėl kvalifikacijų profesinio pripažinimo teikimą;

• Pagalbą besirenkantiems studijas;

• Tarptautinės kvalifikacijų pripažinimo patirties sklaidą.

2 – 3 prieduose pateikiami Lietuvos ir tarptautiniai  teisės aktai,  apibrėžiantys  kvalifikacijų  ir 

studijų kokybės vertinimą. 

Europos aukštojo mokslo erdvės reikalavimų analizė

Kadangi  Lietuva  yra  viena  iš  Europos sąjungos valstybių  narių,  tai  Lietuvos aukštojo mokslo 

sistema,  tuo pačiu ir  koleginės studijos,  turi  atitikti  šioje sąjungoje taikomus reikalavimus  ir  sudaryti 

vientisą aukštojo mokslo erdvę.

Europos  Sąjungos  strateginis  tikslas  –  Europos  aukštojo  mokslo  sistemos  tarptautinio 

konkurencingumo  didinimas,  tam  sukuriant  Europos  aukštojo  mokslo  erdvę  (EHEA)19.  Šiam  tikslui 

tarnauja taip vadinamas Bolonijos procesas, prasidėjęs 1999 m., kai Italijos mieste Bolonijoje 1088 m. 

įkurtame  seniausiame  Europos  universitete  susitikę  29  Europos  šalių  ministrai,  atsakingi  už  aukštąjį 

mokslą, pasirašė Bolonijos deklaraciją. Ji tapo politiniu veiksniu ir postūmiu pokyčiams šalių aukštojo 

mokslo sistemose, siekiant iki 2010 m. sujungti iki tol skirtingas šalių aukštojo mokslo sistemas į bendrą 

erdvę. Siekis sukurti bendrą aukštojo mokslo erdvę iškilo kaip būtinybė palengvinant besiplečiantį, laisvą 

piliečių  judėjimą  tarp  šalių,  kad  jų  turimos  kvalifikacijos  būtų  suprantamos  visiems,  palyginamos  ir 

vienodai taikomos, kai siekiama tolesnio išsilavinimo ar įsidarbinant darbo rinkoje.

1.3.1. Bolonijos procesas ir studijų kokybė

Bolonijos deklaracija įvardijo, kaip ir kokiais įrankiais naudojantis bus kuriama bendra Europos 

aukštojo mokslo  erdvė:  1) pasirenkant  aiškių  ir  palyginamų laipsnių  sistemą,  pagrįstą  dviem ciklais  

aukštajame moksle (bakalauro studijos ir magistrantūra), 2) įvedant vieningą kreditų sistemą (European  

Credit Transfer System – ECTS), 3) skatinant studentų ir dėstytojų mobilumą, 4) užtikrinant aukštojo  

mokslo kokybę ir 5) stiprinant bei plečiant Europinio aukštojo mokslo idėją. 

Kas  dveji  metai  šalių,  prisijungusių  prie  Bolonijos  proceso  (visos  ES  šalys  dalyvauja  šiame 

procese),  švietimo ministrai  renkasi, kad įvertintų pasiektus rezultatus ir numatytų tolesnius žingsnius 

siekiant  užsibrėžtų  tikslų.  ES  politinės  struktūros  –  Europos  Komisija,  Europos  Taryba  –  aktyviai 
19 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
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dalyvauja  ir  remia  šį  procesą  prisidėdamos  prie  įvairių  projektų,  programų,  leidinių,  renginių 

finansavimo. 20

2005 m. gegužės 19–20 d. Bergene (Norvegija) įvyko 4-oji Europos šalių ministrų, atsakingų už 

aukštojo  mokslo  sritį,  konferencija.  Joje  ministrai  pasirašė  Bergeno  komunikatą  „Europos  aukštojo 

mokslo erdvė – tikslų pasiekimas“21. 

Bergeno komunikate  pabrėžta,  kad kiekvienos  aukštojo mokslo  pakopos funkcija  yra  parengti 

studentą darbo rinkai, tolesniam kompetencijos kėlimui ir aktyviam pilietiškumui. Ministrai nutarė, kad 

pagrindinės būsimosios Europos aukštojo mokslo erdvės charakteristikos bus: 

• viską apimanti kvalifikacijų struktūra; 

• bendri Europiniai kokybės užtikrinimo standartai ir gairės; 

• vienodi laipsnių ir dalinių studijų pripažinimo principai. 

Ministrai  pritarė parengtai Europos aukštojo mokslo erdvę sujungiančiai  kvalifikacijų sistemai, 

pagrįstai  3 ciklais,  kuriuose pateikti  bendri  kiekvieno ciklo kvalifikacijų  aprašai,  kuriuose pateikiama 

bendra kompetencija, įgyjama baigus ciklą, bei nustatomas reikalingas tam pasiekti kreditų skaičius 1 ir 2 

cikle.  Ministrai  įsipareigojo iki  2007 m. pradėti  kurti  suderintas  su šia europine sistema nacionalines 

aukštojo mokslo kvalifikacijų sistemas. 

Taip  pat  buvo  pritarta  Europos  aukštojo  mokslo  erdvės  kokybės  užtikrinimo  standartams  ir 

gairėms.  Šiuo  pritarimu  įsipareigota  nacionaliniu  lygmeniu  garantuoti  kokybės  užtikrinimo  agentūrų 

veiklą,  vadovaujantis  bendrai  priimtais  standartais  ir  kriterijais.  Buvo  pritarta  Europos  kokybės 

užtikrinimo  agentūrų  registro  principui,  grindžiamam nacionaline  atsakomybe.  Konkretūs  šio  registro 

įgyvendinimo, sudarymo ir bei kt. veiksmai priskirti ENQA22 kartu su EUA23, EURASHE24, ESIB25. 

Pabrėžta, kad siekiant užtikrinti aukštojo mokslo kokybę, daugumoje šalių reikia stiprinti studentų 

dalyvavimą bei tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Aukštojo mokslo institucijos paragintos didinti 

kokybę  per  vidinius  kokybės  užtikrinimo  mechanizmus,  kurie  tiesiogiai  sietųsi  su  išorinio  kokybės 

užtikrinimo priemonėmis. 

Numatyta  tobulinti  aukštojo  mokslo  kvalifikacijų  pripažinimą  tarp  šalių,  įskaitant  ir  bendrų 

laipsnių pripažinimą, skatinti  institucijas ieškoti  būdų lanksčiau pripažinti  anksčiau įgytą  išsilavinimą, 

įskaitant ir neformalųjį kaip studijų programos dalį ar priimant į aukštojo mokslo instituciją. 

20 Lietuvos aukštųjų mokyklų vidinės struktūros, jų tinklo analizė. Galimas aukštųjų mokyklų valdymo pertvarkos modelis.III 
ataskaita.  Nacionalinės plėtros institutas, 2007
21 www.bologna-bergen2005.no  
22 ENQA – Europos kokybės užtikrinimo tinklas  
23 EUA – Europos universitetų asociacija  
24 EURASHE – Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija  
25 ESIB – Europos nacionalinės studentų sąjunga  
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Bolonijos procese, Bergeno komunikate, pabrėžiama  studijų ir mokslo sanglauda. Tai reiškia, 

kad studijų ir mokslo sąryšio pagalba reikia didinti Europos aukštojo mokslo erdvės konkurencingumą ir 

patrauklumą.

Visuomenės atsakomybės už aukštąjį mokslą principas ir toliau išlieka svarbus Bolonijos procese, 

o institucinė autonomija bei stabilus finansavimas yra būtina sąlyga sėkmingai įgyvendinti reformas. 

Bergeno ministrų konferencijoje pristatytoje apžvalgoje (Bologna Process Stoctaking) pabrėžta, 

kad iš esmės pasiekta didelė pažanga, įgyvendinant Bolonijos proceso tikslus. Padėties apžvalga buvo 

parengta remiantis šalių pateiktomis nacionalinėmis ataskaitomis, Eurydice ataskaita bei konsultuojantis 

su ESIB ir EUA. Padėtis buvo vertinama 3 prioritetinėse srityse: laipsnių sistema, kokybės užtikrinimas ir 

akademinis pripažinimas.  Kiekvienai šiai sričiai  buvo numatyta  keletas kriterijų, kurių įgyvendinimas, 

remiantis lyginamąja analize, buvo įvertintas 5 balų sistema: puikiai, labai gerai, gerai, pasiekta tam tikra 

pažanga, menka pažanga. Lietuva pagal visas 3 prioritetines sritis buvo įvertinta labai gerai. 

Bendra  tendencija:  dauguma  šalių  buvo  įvertintos  puikiai  ir  labai  gerai.  Geriausi  įvertinimai 

pasiekti pagal šiuos kriterijus – Lisabonos pripažinimo konvencijos ratifikavimas, ECTS diegimas, dviejų 

ciklų pakopos diegimas. Blogesni rezultatai gauti pagal šiuos kriterijus – studentų dalyvavimas kokybės 

užtikrinimo procese, studentų dalyvavimas 2 ciklų sistemoje (kartais sistema yra jau įteisinta, bet joje 

mokosi nedaug studentų, pvz., Vokietijoje), tarptautinis bendradarbiavimas kokybės užtikrinimo srityje. 

Įgyvendinant dviejų ciklų laipsnių sistemą, 21 šalis buvo įvertinta puikiai ir labai gerai (tarp jų ir 

Lietuva), 10 šalių – gerai ir pasiekusios tam tikros pažangos, o 2 (Bosnija ir Hercegovina šiai sistemai 

neturėjo teisinio pagrindo, Andoroje ji buvo tik planuojama) kaip pasiekusios gana menkos pažangos. 

Kokybės užtikrinimo srityje 28 šalys buvo įvertintos puikiai ir labai gerai (taip pat ir Lietuva), nė 

vienos  šalies  pasiekta  pažanga  nebuvo  įvertinta  kaip  menka.  Dauguma  šalių  naudoja  Berlyno 

komunikate (2003 m.) nustatytas kokybės užtikrinimo sistemos priemones.

Vertinant pažangą akademinio pripažinimo ir dalinių studijų pripažinimo srityje buvo pastebėta, 

kad: 

• 17 šalių jau nuo 2005 metų kiekvienas studentas automatiškai gaus diplomo priedėlį; 

• 10 šalių, jei studentas pageidaus (Lietuvos atvejis); 

• 12 šalių jis bus išduodamas tik kai kuriems studentams ar tik kai kurių programų studentams (pvz., 

Kroatija, Prancūzija, Graikija, Airija, Italija, Portugalija, Malta, Slovakija); 

• 2 šalys dar tik pradėjo diplomo priedėlio įvedimo procesą (Rusija, Jugoslavija); 

• 2 jis iš viso dar nėra prasidėjęs (Liuksemburgas, Bosnija ir Hercegovina). 

Londono  ministrų  konferencijoje  (2007)26 buvo  apžvelgta  Bolonijos  proceso  pažanga  ir 

nustatyti prioritetai iki kito susitikimo 2009 m.: 

26 Bologna process, 18 May 2007 London Communiqué “Towards the European Higher Education Area: responding to 
challenges in a globalised world”  
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• Mobilumas:  šalinti  kliūtis  (imigracijos,  pripažinimo  problemos,  nepakankamos  finansinės 

paskatos, nelanksčios pensijų sistemos), skatinti jungtinių programų gausėjimą ir kurti lanksčias 

studijų programas, informacijos sklaidai ir dalinimuisi sukurti nacionalinių ekspertų tinklą, įveikti 

kliūtis kuriant lanksčią dotacijų ir paskolų sistemą; 

• Socialinė  dimensija  (socialinė  sanglauda,  nelygybės  mažinimas  ir  žinojimo,  gebėjimų  bei 

kompetencijų  didinimas  visuomenėje):  bus  paskelbtos  atitinkamos  nacionalinės  strategijos  ir 

priemonės, įskaitant veiksmų planus ir priemones jų efektyvumui vertinti; 

• Duomenų  rinkimas:  reikia  padidinti  duomenų  prieinamumą  tiek  apie  mobilumą,  tiek  apie 

socialinę  dimensiją  visose  šalyse,  dalyvaujančiose  Bolonijos  procese;  Europos  Komisija 

(Eurostat) kartu su Eurostudent turėtų parengti palyginamus ir patikimus rodiklius ir duomenis, 

kad  būtų  galima  įvertinti  pažangą  siekiant  socialinės  dimensijos  ir  studentų  bei  personalo 

mobilumo tikslų visose Bolonijos šalyse; 

• Įdarbinimas:  po trijų ciklų laipsnių (bakalauro, magistro,  daktaro) sistemos įdiegimo turi būti 

detaliau  įvertinta,  kaip  pagerinti  tiek  įdarbinimo  galimybes  po  kiekvieno  iš  šių  ciklų,  tiek 

atsižvelgiant  į  visą  gyvenimą  besitęsiantį  mokymąsi.  Vyriausybės  ir  aukštosios  mokyklos  dėl 

reformų turėtų daugiau bendradarbiauti su darbdaviais ir kitais suinteresuotaisiais. Įdarbinimas ir 

karjeros struktūra viešojoje tarnyboje turėtų būti visiškai suderinta su naująja laipsnių struktūra. 

Institucijos turėtų toliau plėtoti partnerystę ir bendradarbiavimą su darbdaviais studijų programų 

atnaujinimo procesuose remiantis mokymosi rezultatais.

1.3.2. Bolonijos procesas 2020 – Europos aukštojo mokslo erdvė naujame dešimtmetyje

2009  m.  balandžio  28-29  d.  Belgijoje  įvyko  šeštoji  Bolonijos  proceso  ministrų,  savo  šalyse 

atsakingų  už aukštąjį  mokslą,  konferencija.  Ši  konferencija  išsiskiria  tuo,  kad  joje  buvo apibendrinti 

Bolonijos  proceso  dešimtmečio  rezultatai,  pasiekti  pagal  Bolonijos  konferencijoje  (1999  m.)  iškeltus 

strateginius tikslus, ir nustatytos gairės naujam dešimtmečiui. Naujieji Europos aukštojo mokslo erdvės 

prioritetai išdėstyti komunikate „Bolonijos procesas 2020 – Europos aukštojo mokslo erdvė naujame 

dešimtmetyje“.

Konferencijoje  buvo  pažymėta,  kad  Bolonijos  proceso  pirmasis  dešimtmetis  pasaulyje  yra 

vertinamas labai gerai. Tokio teigiamo vertinimo pavyzdžiai yra tokie: Europos aukštojo mokslo erdvės 

(EAME)  pagrindu  pradėta  kurti  Lotynų  Amerikos  ir  Karibų  jūros  aukštojo  mokslo  erdvė,  Afrikos 

aukštojo mokslo erdvė, sulaukiama vis naujų prašymų prisijungti prie EAME. Proceso išskirtinumas tas, 

kad jis nėra pagrįstas centralizuotu politiniu vadovavimu, bet didžiulio skaičiaus partnerių savanorišku 

koordinavimusi.
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Procese dalyvauja ne tik šalių narių politinės vyriausybės,  bet aukštosios mokyklos,  agentūros, 

asociacijos,  akademinės  bendruomenės  ir  išoriniai  socialiniai  partneriai.  EAME  apibūdinta  kaip 

atviriausias  (most  inclusive)  ES  procesas  ir  kaip  vis  populiarėjančios  soft  power  politikos  sėkmės 

pavyzdys. Bolonijos procesas šiuo metu apima ne tik visas ES nares, bet ir 19 kitų Europos šalių.

Per dešimtmetį nuo 1999 m. Europos šalyse įdiegti pagrindiniai pirminėje strategijoje numatyti 

vieningos EAME bendrieji elementai – trijų pakopų studijos; nacionalinės kvalifikacijų sąrangos, susietos 

su bendrąja Europos kvalifikacijų sąranga ir pagrįstos mokymosi  pasiekimais (learning outcomes) bei 

studento darbo krūviu; vieningas ir visuotinai pripažįstamas diplomo priedėlis; Europos kreditų kaupimo 

ir  perkėlimo  sistema;  vieningos  Europos  studijų  kokybės  užtikrinimo  gairės,  numatančios  aukštųjų 

mokyklų vidines studijų kokybės užtikrinimo sistemas ir išorinį aukštųjų mokyklų vertinimą, atliekamą 

nepriklausomų kokybės užtikrinimo agentūrų. Vienas reikšmingiausių pasiekimų po 2007 m. Londono 

ministrų  konferencijos  – europinio  aukštųjų mokyklų  kokybės  užtikrinimo agentūrų  registro  (EQAR) 

įsteigimas  2008 m.  Vidinės  kokybės  užtikrinimo  sistemos  aukštosiose  mokyklose,  susietos  su  išorės 

ekspertiniu įvertinimu ir pasilyginimu, prieš dešimtmetį Europoje dar buvo retenybė. 

Taip  pat  pastebėtina,  kad  vienas  pagrindinių  Bolonijos  proceso  trukdžių  yra  aukštojo  mokslo 

institucijų  ir  akademinės  bendruomenės  kultūrų  skirtumai.  Daugelis  iki  šiol  įdiegtų  bendrųjų  EAME 

principų ir procedūrų jose tebėra suvokiami ganėtinai formaliai ir veikia netolygiai.

Įvertinus  minėtas  problemas,  bus  siekiama  spręsti  aukštojo  mokslo  kokybės,  prieinamumo  ir 

aukštojo mokslo sistemų įvairovės plėtojimo problemas. Suformuluota dešimt Europos aukštojo mokslo 

erdvės tobulinimo per ateinantį dešimtmetį prioritetų:

1. prieinamumas visoms socialinėms grupėms;

2. mokymosi visą gyvenimą dimensija turėtų tapti visų aukštojo mokslo sistemų norma;

3. absolventų įsidarbinimo galimybės;

4. orientavimas į studentą, tuo pačiu pabrėžiant aukštojo mokslo mokomąją misiją;

5. ugdymo, tyrimų ir naujovių vienovė;

6. globalinis atvirumas;

7. studentų ir dėstytojų mobilumas;

8. duomenų surinkimas stebėjimo, palyginimo ir planavimo tikslais;

9. įvairialypių skaidrumo priemonių įdiegimas;

10. finansavimo šaltinių įvairovė.

Pagrindinis  artimiausio  dešimtmečio  Europos  aukštojo  mokslo  vystymosi  uždavinys  –  studijų 

turinio ir metodų atnaujinimas (curriculum reform), orientuotas į studentą ir jo mokymosi pasiekimus. 

Visos pastangos turi būti skirtos besimokančiajam, jo poreikiams ir gebėjimams, kuriuos nustato darbo 

rinka ir visų studijų proceso partnerių susitarimas.
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Studijų  kokybės  parametrų  perorientavimas  į  studentą,  į  mokymosi  pasiekimus  gali  būti 

pasiekiamas  per besimokančiojo poreikių tenkinimą bei dialogą su kitais  socialiniais  partneriais,  visų 

pirma  darbdaviais.  Svarbu  siekti,  kad  darbdaviai  dalyvautų  visuose  studijų  turinį  ir  studijų  kokybę 

aptariančiuose komunikato punktuose.

Deklaracijoje  pabrėžiama  ugdymo  ir  jį  teikiančių  aukštojo  mokslo  institucijų  diversifikavimo, 

įvairovės bei lankstumo gaida: lanksčios mokymosi sąlygos (flexible learning paths), aukštojo mokslo 

sistemų  įvairovė  gerai  atitinka  kintančią  aplinką.  Todėl  reikia  adekvačiai  vertinti  ir  tobulinti  tiek  į 

tyrimus, tiek į taikomąją veiklą ar vien mokymą orientuotą aukštąjį mokslą, siekti kuo didesnio mokymo 

ir mokymosi sistemų junglumo ir atvirumo.

Studijų  vienodas  prieinamumas  (equitable  access)  reiškia,  kad  studijos  turi  būti  prieinamos 

socialiai ir ekonomiškai skirtingoms grupėmis, taip pat lyties, rasės, įgalumo, geografinės ar kultūrinės 

atskirties  požiūriu  ribotų  galimybių  studentams.  Prieinamumas  negali  būti  siejamas  tik  patekimu  į 

studijas, bet turi apimti ir mobilumo, ir studijų baigimo, ir kitus aspektus. Vienodas studijų prieinamumas 

–  viena  pamatinių  Bolonijos  proceso  iki  2020  m.  vertybių,  kurios  turi  būti  įgyvendinamos  Europos 

valstybių aukštojo mokslo sistemose, tame tarpe ir Lietuvos koleginėse studijose.

Sutinkama, kad studentų (ir, papildomai pabrėžta ir įtraukta į komunikatą, dėstytojų) mobilumas 

yra  būtinas  šiuolaikinio  aukštojo  mokslo  elementas.  Mobilumas  turi  ne  tik  tiesioginę  akademinę, 

mokomąją reikšmę, bet yra ir vienas didžiausių Europos vieningumo veiksnių.

Konferencijos komunikate suformuluotas siekis – pasiekti, kad EAME šalių studijų programose 

būtų įdiegti „mobilumo langai“ ir iki 2020 m. į tarptautinį mobilumą įsitrauktų 20 proc. Europos studentų. 

Deklaracijoje  yra  kalbama  apie  subalansuotą  mobilumą,  todėl  analizuojama  ir  sprendžiama  „protų 

nutekėjimo“ problema.

Daugialypių skaidrumo priemonių aukštajam mokslui sukūrimas – tai galimas aukštųjų mokyklų 

reitingavimo  problemos  sprendimas.  Europos  Komisija  siekia  sukurti  europinę  aukštojo  mokslo 

institucijų  klasifikavimo  ir  potencialią  reitingavimo  sistemą,  kuri  geriau  atspindėtų  aukštojo  mokslo 

institucijų  misijų  įvairovę,  nesiribodama  vien  selektyviais  aukščiausio  lygio  mokslinių  pasiekimų 

kriterijais. Europinė klasifikacija turi būti daugialypė ir daugiafunkcinė. Šis naujasis instrumentas turi būti 

ne tik daugialypis,  bet ir globalus (apimti ne vien EAME institucijas) bei nepriklausomas. Tuo tikslu 

Europos Komisija finansuoja galimybių studiją ir bandomosios aukštojo mokslo klasifikacijos sukūrimo 

projektą, kurie abu turėtų būti atlikti iki 2011 m.

Trečias  svarbus  klausimas  yra  aukštojo  mokslo  finansavimo  šaltinių  įvairovė.  Papildomi 

finansavimo  šaltiniai  neturėtų  būti  pagrindas  pakelti  mokesčius  studentams.  Reikalingas 

bendradarbiavimas su verslu ir privačiais fondais.

Europos  aukštojo  mokslo  institucijos  turi  išvystyti  savo  unikalius  profilius, 

koncentruodamos pastangas  į  tas  savo  veiklos  sritis,  kuriose  turi  aukščiausius  pasiekimus.  Tik 
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galima priemonė dėstytojų ir studentų mainams globaliuose intelekto srautuose. Aukštojo mokslo misiją 

bei  strategiją,  valstybinės  finansavimo  schemas  reikia  nukreipti  į  profiliuotus  aukščiausio  lygio 

pasiekimus (excellence-based and mission-oriented funding). Tai ypač aktualu mokykloms, kurios neturi 

išteklių pasiekti aukščiausio lygio visose mokslo ir studijų srityse. Šia logika turėtų būti pagrįsta ir naujoji 

EAME aukštųjų mokyklų tipologijos bei gretinimo sistema.

Konferencijos komunikate įrašytos ir gana konkrečios naujųjų nuostatų įgyvendinimo priemonės. 

Europinė  Bolonijos  priežiūros  grupė  (BFUG)  įpareigota  parengti  komunikate  išdėstytų prioritetų  ir 

konferencijai  parengtų  ataskaitų  rekomendacijų įgyvendinimo planą;  nustatyti  mobilumo ir  socialinės 

dimensijos sričių  stebėjimui skirtus rodiklius;  apsvarstyti  mobilumo subalansavimo priemones;  stebėti 

skaidrumo priemonių  kūrimą; sukurti EAME išorinės sklaidos tinklą; prižiūrėti nacionalinių Bolonijos 

veiksmų planų rekomendacijų įgyvendinimą. 

Europos kokybės  užtikrinimo aspekto priežiūra  pavesta  E4 grupei  (ENQA, EUA, EURASHE, 

ESU). Nustatyta,  kad artimiausias Bolonijos proceso etapas truks iki  2012 m. ir bus aptartas tų metų 

ministrų konferencijoje Bukarešte.

Antroje renginio dalyje buvo aprobuota galutinė komunikato versija ir įvyko pirmasis pasaulinis 

Bolonijos forumas (Bologna Policy Forum).

EAME privalumas - didelė geografinė ir kultūrinė aprėptis, kvalifikacijų pripažinimas, aukštojo 

mokslo  vertinimo  mechanizmai,  kvalifikacijų  sąranga,  sisteminis  požiūris  į  studentų  ir  dėstytojų 

mobilumą. Šis darinys yra atsiradęs pasitikėjimo ir socialinių partnerių dialogo pagrindu.

2010 m. kovo 12 d. 47 šalių,  dalyvaujančių  Bolonijos procese,  ministrai,  priėmė  Budapešto-

Vienos  deklaraciją ir  oficialiai  paskelbta,  kad  Europos  aukštojo  mokslo  erdvė  yra  suformuota. 

Deklaracijoje  pabrėžta,  kad  1999  m.  paskelbus  Bolonijos  deklaraciją  buvo  suformuota  2010  m. 

tarptautiniu  mastu  konkurencingos  ir  patrauklios  Europos  aukštojo  mokslo  erdvės,  kurioje  aukštojo 

mokslo institucijos ir jų personalas gali vykdyti įvairiapuses misijas žinių visuomenėje, kur studentams 

būtų užtikrinamos mobilumo galimybės, pripažįstant jų kvalifikacijas, vizija, kuri buvo įgyvendinta per 

dešimtmetį.

1.3.3. Bolonijos procesas ir Lietuvos aukštojo mokslo studijų kokybė 

Iš anksčiau pateiktos Bolonijos proceso apžvalgos daroma išvada, kad Lietuvos aukštasis mokslas 

yra vertinamas gerai. Tačiau, kaip jau analizavome ankstesnėse studijos dalyse, matoma, kad Lietuvos 

aukštojo mokslo sistema nėra tokiame lygyje, kokio yra siekiama. Pastebimas aiškus prieštaravimas. Šį 

prieštaravimą galima paaiškinti tuo, kad Bolonijos procesas yra forumas, kuriame Europos šalys aptaria ir 

sprendžia išimtinai formalius aukštojo mokslo klausimus, kurie Lietuvoje sprendžiami gerai, tačiau jie 

nėra pagrindiniai, siekiant geresnės mokslo ir studijų kokybės. 
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Tai gali būti paaiškinama tuo, kad ES viršūnės iš tikrųjų nesikiša ir negali kištis į atskirų ES šalių 

švietimo  organizavimo  klausimus.  Pačioje  ES  formavimosi  pradžioje  buvo  numatyta,  kad  tai  pačių 

valstybių vidaus reikalas (subsidiarumo principas). ES siekia mobilumo galimybės, o tam reikia suderinti 

kreditų sistemas, studijų ciklus, išspręsti išsilavinimo pripažinimo, pensijų, socialinių garantijų klausimus 

ir  pan. Būtent tam skirtas Bolonijos procesas. ES lygmenyje  nėra rengiamos nei rekomendacijos,  nei 

direktyvos  aukštojo  mokslo  sistemos  valdymo  ar  aukštųjų  mokyklų  vidinio  valdymo  ir  finansavimo 

klausimais, dažniausiai apsiribojama geros praktikos pavyzdžiais. Tai susiję ir su didžiųjų ES valstybių, 

tokių kaip Vokietija, Prancūzija, Italija, vidaus problemomis aukštojo mokslo sityje. Verta panagrinėti 

akademinės laisvės padėtį Vokietijos universitetuose, kadangi jų struktūra ir savivalda Lietuvoje neretai 

pateikiama kaip sektini pavyzdžiai. 

Iš  Vokietijos,  kažkada  garsėjusios  geriausiais  pasaulyje  universitetais,  dabar  vyksta  protų 

nutekėjimas,  dažniausiai  į  JAV.  Viena  iš  pagrindinių  priežasčių  yra  tai,  kad  Vokietijos  universiteto 

katedros vedėjas–profesorius yra valdovas katedroje – jis valdo katedros darbuotojų darbą, skiria jiems 

mokslinio darbo temas. Reikia pažymėti, kad Vokietijos universiteto katedros vedėju tampama po labai 

nuodugnių  ir  kruopščių  konkursinių  procedūrų,  vykdomų  visoje  šalyje.  Tai  garantuoja,  kad  katedros 

vedėju  taps  šių  pareigų  labiausiai  vertas  kandidatas.  Tačiau  universitetų  vidinė  veikla  yra  taip 

reglamentuota, kad dauguma darbuotojų neturi teisės patys pasirinkti mokslinių tyrimų krypties ir vykdyti 

savarankiškus  tyrimus.  Kadangi  nedaugeliui  pasiseka  laimėti  konkursą katedros  vedėjo  vietai  užimti, 

labai  daug jaunų Vokietijos mokslininkų emigruoja į  JAV, kur jie turi  visas galimybes savo idėjoms 

realizuoti ir išlikti jų autoriais. 2002 metais Vokietijoje buvo priimtas federalinis įstatymas, kuriuo buvo 

įteisintas nepriklausomo jaunesnio profesoriaus statusas katedroje27. Šis statusas leido būti nepriklausomu 

nuo katedros  vedėjo pasirenkant  ir  vykdant  mokslinius  tyrimus.  Nors  tai  būtų teisingas  žingsnis  link 

akademinės laisvės atsiradimo, tačiau Vokietijos konstitucinis teismas panaikino įstatymą. Motyvas – šio 

klausimo  sprendimas  yra  atskirų  Vokietijos  žemių  jurisdikcijoje,  jis  negali  būti  sprendžiamas 

federaliniame lygmenyje. Rezultatas – protų nutekėjimas į JAV iš Vokietijos tęsiasi. 

Lietuvos nebuvo įvertinti Europoje gerai žinomo Twent‘o universiteto aukštojo mokslo politikos 

studijų centro (CHEPS – The Center for Higher Education Policy Studies) paskelbti Europos aukštojo 

mokslo sektoriaus vystymosi iki 2020 metų scenarijai28, kurie parengti apklausus žinomus Europos šalių 

politikus, institucijų lyderius, studentus, mokslininkus. Scenarijai labai nepalankūs Lietuvai, bet Lietuvoje 

jie liko be atgarsio. Dviejuose iš trijų scenarijuose prognozuojama, kad 2020 metais moksliniais tyrimais 

paremtos  magistrantūros  ir  doktorantūros  studijos  vyraus  Europos  Šiaurėje  ir  Vakaruose,  o  Europos 

Pietuose ir  Rytuose  – bakalauro  studijos.  Scenarijuose taip pat  pabrėžiama aukštojo mokslo  vadybos 

kokybės svarba ir institucijų plėtros sėkmės priklausomybė nuo vadovų profesionalumo vadybos srityje. 

27 N. Stafford, Life for German junior profs? The Scientist, August 16, 2004; http://www.the-scientist.com/news/20040816/03/ 
28 http://www.utwente.nl/cheps/documenten/lustrumscenarios2020.pdf  
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Gali kilti klausimas dėl Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo Europos aukštojo mokslo 

erdvėje – konkuruos ne atskiros panašaus profilio mokyklos šalyje ar mieste, o šalių, ES regionų aukštojo 

mokslo sistemos. Vykdant reformas, daugiau dėmesio turėtų būti į efektyvų savivaldos modelį, aukštos 

kompetencijos  centrų  identifikavimą  ir  finansinių  bei  intelektualinių  išteklių  telkimą,  veiksmingą  jų 

panaudojimą, kad Lietuva galėtų būti konkurencinga Europos aukštojo mokslo erdvėje. 

ES lygmenyje pabrėžiami studijų kokybės užtikrinimo mechanizmai, bet retai užsimenama, kad 

kokybė  –  tai  žmogus,  užimantis  vietą,  atitinkančią  jo  gebėjimus  ir  pasirengimą.  Geriausi  pasaulyje 

universitetai,  kurių  dauguma  yra  JAV,  apsieina  be  specialių  kokybės  užtikrinimo  mechanizmų. 

Pagrindinė  šių  universitetų  savivaldos  strategija  –  pritraukti  kokybiškai  dirbti  gebančius,  kūrybingus 

žmones ir, suteikus jiems akademinę laisvę, sudaryti sąlygas dirbti. 

Reikėtų atkreipti dėmesį į Europos švietimo ministrų Bergeno komunikatą29, kuriame buvo pritarta 

Europos  kokybės  užtikrinimo  asociacijos  (European  Association  for  Quality  Assurance  in  Higher  

Education) parengtiems Kokybės užtikrinimo Europos aukštojo mokslo erdvėje standartams ir gairėms 

(Standards  and  Guidelines  for  Quality  Assurance  in  the  European  Higher  Education  Area).  Šiame 

dokumente30 pabrėžta, kad kokybės užtikrinimo agentūros nepriklausomumas nuo aukštosios mokyklos, 

ministerijos ar kitos suinteresuotos šalies yra esminis jos veiklos kokybės standartas. Studijų kokybės 

vertinimo centro veikla Lietuvoje labai priklauso nuo jo steigėjo – Švietimo ir mokslo ministerijos. 

ES neturi bendros aukštojo mokslo tradicijos. Tradicijas galima pastebėti žvelgiant į atskiras ES 

šalis.  ES, siekdama pavyti  ir  pralenkti  JAV, periminėja  Jungtinių Valstijų sistemą.  ES tikslų siekimą 

komplikuoja ją sudarančių valstybių suverenumas, ko nėra Jungtinėse Valstijose. Iš JAV Europos šalys 

jau anksčiau perėmė (kai kurios dabar perima) dviejų pakopų (bakalauro ir magistro) studijų sistemą – 

dabar ES propaguoja šią sistemą kaip vieną iš pagrindinių Europos aukštojo mokslo erdvės elementų. 

Lygiai  tą  patį  galima  pasakyti  apie  ES  propaguojamą  europinę  kreditų  perdavimo  sistemą  (ECTS – 

European  Credit  Transfer  System).  Europoje  plinta  amerikietiškas  doktorantūros  studijų  modelis. 

Faktiškai  tai  vyksta  Bolonijos  procese.  Kitas  žingsnis  būtų  JAV  aukštojo  mokslo  valdymo  modelio 

perėmimas. Siekiant orientuotis į Europą, reikia orientuotis ne į ES, o į konkrečią ES šalį, kurios aukštojo 

mokslo ir inovacijų sistemos geriausiai veikia (pagal tų sistemų produktyvumą). 

Jungtinė  Karalystė,  Švedija,  Suomija,  Airija,  Olandija,  Danija,  Norvegija,  Australija,  Japonija, 

Austrija įvykdė arba vykdo aukštojo mokslo valdymo reformas pagal labai panašius principus31. Verta 

atkreipti  dėmesį  į  tai,  kad  paminėtos  šalys  yra  tarp  pasaulio  šalių  lyderių  moksliniuose  tyrimuose  ir 

aukštajame moksle.  Minėtų šalių  vykdomos  reformos  yra  ne kas  kita,  kaip  laipsniškas  amerikietiško 

aukštojo mokslo modelio perėmimas. Jungtinių Valstijų universitetai kūrėsi ne pagal indėnų papročius. 

29 http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050520_Bergen_Communique.pdf  
30 http://www.enqa.eu/files/ESG_v03.pdf  
31 Explanatory Notes to the Draft Bill on Universities (The University Act); 
http://videnskabsministeriet.dk/site/frontpage/acts/act-on-universities  
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Užsidaro  tam  tikras  universitetų  istorijos  ratas.  Į  amerikietišką  dirvą  perkeltos  europietiškos  idėjos 

sunokino  puikius  vaisius.  XX  a.  antrojoje  pusėje  universitetinių  struktūrų  modelius  pasauliui  teikė 

Jungtinės Valstijos, kur gyvuoja kelios dešimtys pasaulyje geriausiais laikomų universitetų32.

1.3.4. Aukštasis mokslas ir Lisabonos strategija

Bolonijos procesas glaudžiai  siejasi  su Lisabonos strategija,  kurią 2000 metų kovą Lisabonoje 

patvirtino ES. Šios strategijos tikslas – ES iki 2010 metų turėjo tapti labiausiai konkurencinga ir viena iš 

dinamiškiausių,  žiniomis  grindžiamų  pasaulio  ekonominių  sistemų.  2002 metais  Barselonos  Viršūnių 

Taryboje buvo apibrėžtas vienas iš svarbiausių Lisabonos strategijos kiekybinių tikslų – pasiekti,  kad 

2010 metais ES investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (technologinę) plėtrą (toliau vadinama 

– MTEP) sudarytų ne mažiau 3 proc. BVP, iš kurių verslo investicijos sudarytų 2 proc. Pagrindinė vis  

didėjančio  ES  atsilikimo  nuo  JAV,  Japonijos  ir  kitų  sparčiausiai  besivystančių  pasaulio  valstybių 

priežastis – per mažas dėmesys žinių kūrimui ir jų taikymui,  t. y.  MTEP veiklai,  kuri yra pagrindinis 

šiuolaikinės ekonomikos plėtros variklis. 

Europos Komisija, atlikusi Lisabonos strategijos tarpinę peržiūrą, 2005 m. pavasarį atnaujino ES 

strategiją, pagal kurią viso ES šalys turėjo parengti savo nacionalines programas. 

Įgyvendinant  Lisabonos  strategiją,  ypatingas  vaidmuo  tenka  aukštojo  mokslo  sistemai.  Apie 

veiksmingai  funkcionuojančios  aukštojo  mokslo  sistemos  svarbą  kalbama  daugelyje  EK  dokumentų, 

susijusių su iššūkiais, kuriuos kelia aukštajam mokslui Lisabonos strategijos nuostatos. 

Atsižvelgdama į Briuselio Europos Vadovų Tarybos 2005 m. kovo 22–23 d. išvadas, 2005 m. 

lapkričio  22  Lietuvos  Vyriausybė  priėmė  nutarimą  Nr.  1270  dėl  Nacionalinės  Lisabonos  strategijos 

įgyvendinimo  programos,  kurioje  siekiant  prioriteto  –  skatinti  Lietuvos  įmonių  konkurencingumą  – 

pažymima: „Sėkminga inovacinė veikla neatsiejama nuo žmogiškųjų išteklių gerinimo, kur aukštosioms 

mokykloms tenka esminis vaidmuo. Dabar Lietuvoje įmonės ir aukštosios mokyklos bendradarbiauja per 

mažai, tai pasakytina ir apie sąveiką tarp mokslo institutų bei verslo įmonių“. Programoje numatyta, kad 

siekiant pirmojo mikroekonomikos tikslo – sudaryti  sąlygas verslui naudotis viešojo sektoriaus MTEP 

rezultatais  ir  pačiam  investuoti  į  MTEP  plėtojant  viešojo  sektoriaus  MTEP  pajėgumus,  –  bus 

sprendžiamas  uždavinys:  didinti  aukštojo  mokslo  sistemos  efektyvumą,  gerinti  aukščiausiosios 

kvalifikacijos specialistų, atitinkančių modernios pramonės ir verslo poreikius, pasiūlą. 

Apibendrinant  Europos  aukštojo  mokslo  erdvės  reikalavimus,  galima  teigti,  kad  Lietuvoje, 

įgyvendinant švietimo sistemą yra įgyvendinamos Bolonijos proceso ir Lisabonos strategijos nuostatos. 

Tačiau  kintanti  aplinka  reikalauja  peržiūrėti  aukštajam mokslui  keliamus  reikalavimus,  juos  atspindi 

Europos  Aukštojo  mokslo  prioritetai  ateinantiems  dešimt  metų.  Būtent  šios  užduotys  bus  pačios 

32 Almantas Samalavičius. Universiteto idėja ir akademinė industrija. – Vilnius, Kultūros barai, 2003, p. 168.  
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svarbiausios ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemai, siekiant konkurencingumo ir integracijos tarptautinėje 

aukštojo mokslo erdvėje. 

Kolegijų plėtros potencialo analizė

1.4.1. Kolegijų plėtros problematikos identifikavimas

Kokybiniai aspektai

Koleginių mokymosi  įstaigų plėtojimosi  galimybės yra aktualus šių dienų diskusijų klausimas. 

Plėtojantis liberalizavimo idėjoms, sutinkama, kad studentams turi būti suteikta pasirinkimo laisvė - šiuo 

atveju, laisvė tolygiomis sąlygomis rinktis universitetinę ar koleginę aukštojo mokslo įstaigą. Vienas iš 

aukštojo  mokslo  reformos  tikslų  –  sudaryti  nešališkas  sąlygas,  kurios  užtikrintų  lygiavertį  koleginių 

aukštųjų  mokyklų  konkuravimo  su  universitetinėmis  mokslo  įstaigomis  pagrindą.  Netolygus 

universitetinių  ir  koleginių  aukštųjų  mokyklų  finansavimas  bei  sudėtingos  perėjimo  iš  koleginės  į 

universitetinę (ar atvirkščiai) aukštąją mokyklą procedūros taip pat sukelia tam tikrų keblumų, problemų, 

įgyvendinant koleginio mokslo plėtrą.

Taigi, reglamentuojant  koleginį švietimą, vienas pagrindinių tikslų – sudaryti palankias  sąlygas 

švietimo veiklos vystymui, kuris, panaudojant tinkamas priemones, padėtų pasiekti norimus rezultatus bet 

kokioje institucinėje  struktūroje.  Tačiau reikėtų atsižvelgti  į  keletą  svarbių aspektų,  siekiant,  kad šios 

nuostatos įsitvirtintų praktikoje: turi būti tikslus ir adekvatus santykių tarp koleginių ir universitetinių 

aukštųjų mokyklų skatinimas, jie turi būti  adekvačiai reglamentuojami, skiriant valstybės finansavimą 

neturi būti numatyta  diskriminuoti koleginių aukštųjų mokyklų moksleivius ir studentus ir galiausiai - 

švietimo proceso reglamentavimas jokiomis priemonėmis neturi skatinti moksleivių ar studentų rinktis 

universitetinį (ar koleginį) švietimą33.   

Šiandien nemažai daliai  visuomenės atrodo, kad dėstytojai tebedirba su studentais taip, kaip dirbo 

prieš kelis dešimtmečius. Tokį įvaizdį formuoja keletas pagrindinių veiksnių: 

• visai  arba  beveik  nepasikeitė  fizinės  mokymosi  sąlygos:  aukštosios  mokyklos  (su  retomis 

išimtimis) įsikūrusios tose pačiose, kaip ir tarybiniais metais, patalpose;

• menkai atnaujinamos auditorijos, laboratorijos ir jų įranga;

• studentai priversti apsistoti morališkai ir fiziškai pasenusiuose bendrabučiuose ir pan., nors išorinė 

aplinka tampa vis reikšmingesniu aukštojo mokslo įvaizdžio formavimo veiksnių;

• mažai pasikeitė dėstytojų kontingentas: dėstytojų korpusas atnaujinamas lėtai,  jau daugiau kaip 

dešimtmetį vyksta nuolatinis akademinio personalo senėjimas, todėl dažnai susidaro įspūdis, kad 

aukštosiose mokyklose dirba vis tie patys dėstytojai, kurie, išorinių stebėtojų supratimu, tebeskaito 
33 Pruskus,  V.,  Ignatavičius,  S.  (2009).  Profesinio  mokymo  patrauklumo  didinimo  galimybės  sudarant  akademinę  ir  
technologinę mokymosi kryptis analizė
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tuos pačius prieš dešimtmečius parengtus kursus. Tai, kad nėra pastebimos kartų kaitos, padeda 

formuotis įvaizdžiui, kad aukštojo mokslo sistemoje ryškesnių pokyčių nevyksta. Tam tikra dalis 

dėstytojų,  negalėdami  iš  esmės  pakeisti  savo  darbo  pobūdžio,  apsiriboja  paviršutiniškomis, 

išorinėmis korekcijomis. Spartūs aukštojo mokslo pokyčiai ir dažnai besikeičiantys reikalavimai 

vargina dėstytojus. Jie nespėja, o kartais ir nebepajėgia atnaujinti savo darbo iš pagrindų, todėl 

pasitenkina kasmetiniais skaitomų kursų taisymais: pakoreguoja pavadinimą, atnaujina literatūros 

sąrašus, atsiskaitymą žodžiu pakeičia rašytiniu ir kt.  Deja, tokių dėstytojų atsisakyti  sunku dėl 

aukštosios mokyklos autonomijos ypatumų bei dėl norinčių juos pakeisti stygiaus, o vis dėlto ši 

mažuma daugiausia formuoja neigiamą aukštojo mokslo įvaizdį visuomenėje. Jeigu iš esmės tą 

patį  tradicinį  turinį  dėstytojas  dėstytų   stovėdamas  visiškai  atnaujintoje  auditorijoje  ir 

pasitelkdamas  šiuolaikines  technologijas,  galėtume  manyti,  kad  nusiskundimų  dėl  moraliai 

pasenusių  paskaitų  būtų  gerokai  mažiau.  Svarbų  vaidmenį  formuojant  visuomenės  nuomone 

vaidina apie dėstytojų darbą susikuriamas įvaizdis, kuris visai nebūtinai rodo tikrąją padėtį34. 

Vertinant globalesnes problemas, kurios iš tiesų gali turėti ilgalaikių neigiamų padarinių aukštojo 

mokslo raidai, paminėsime tik keletą svarbesniųjų problemų.  Aukštasis mokslas prarado dalį turėto 

statuso ir  aukšto  įvaizdžio  visuomenėje,  kadangi iš  elitinio  tapo  masiniu.  Kaip  teigia  Altbach 

(1999)35,  daugelyje  pasaulio  regionų  aukštojo mokslo  masiškėjimo  pradžia  laikytinas  dvidešimtojo 

amžiaus septintasis dešimtmetis Vidurio ir Rytų Europoje, taip pat Lietuvoje, šis procesas prasidėjo tik po 

komunistinių režimų žlugimo. Pasak Trow (1973)36, aukštasis mokslas laikytinas elitiniu, kai aukštosiose 

mokyklose mokosi apie 5 proc. visos amžiaus kartos, masiniu – kai mokosi 20–30 proc., ir universaliu – 

kai šis skaičius viršija 30 proc. ribą. Lietuva 20 proc. ribą pasiekė 2000 metais, kai aukštojo išsilavinimo 

siekė kas penktas 19–25 metų jaunuolis. Be abejo, masinė produkcija niekada nebus vertinama taip, kaip 

vertinama elitinė produkcija.

Dėl tapimo masiniu keičiasi ir kai kurie esminiai aukštojo mokslo bruožai.  Keičiantis aukštojo 

mokslo bruožams, neišvengiamai turi būti peržiūrimi ir aukštojo mokslo vertinimo bei analizės kriterijai. 

Akademinė karjera tapo mažiau patraukli, kadangi dėstytojo profesija nebėra prestižinė ir yra palyginti 

menkai apmokama. Aukštosios mokyklos nebepajėgia patraukti ir išlaikyti geriausių specialistų, o turimas 

dėstytojų kontingentas sparčiai sensta - per dešimtmetį neįvyko svarbios dėstytojų kartų kaitos. Taigi, jei 

atskaitos tašku paimsime vidutinį statistinį Lietuvos aukštosios mokyklos dėstytoją ir statistinį studentą, 

būsime  priversti  konstatuoti,  kad  šiandien,  palyginti  su  praėjusiu  dešimtmečiu,  mažiau  talentingi  ir 

vyresnio amžiaus dėstytojai dėsto mažiau gabiems ir vyresniems studentams.

34 R. Želvys. Aukštojo mokslo kaita ir problemos. ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA. 2005 14
35 Altbach P. G. The Logic of Mass Higher Education // Fagerlind I., Holmesland I. and Stromqvist G. (eds.) Higher Education 
at the Crossroads. Tradition or Transformation? Stockholm: Institute of International Education, 1999. P. 97–111.
36 Trow M. Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education // Policies for Higher Education. Paris: OECD, 1973. P. 51–101.
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Ryškėja „generacijos duobė“, t.  y. pastebimas 30–50 metų žmonių aukštosiose mokyklose 

trūkumas. Žinoma,  tai  ne  vien  Lietuvos  problema.  Akademinės  karjeros  patrauklumo  silpnėjimo  ir 

santykinio dėstytojų atlyginimų mažėjimo tendencija pastebima daugelyje šalių. Dėl didėjančios studijų 

formų įvairovės ir dėstytojų kvalifikacijos problemų atsirado būtinumas diegti išorinės ir vidinės studijų 

kokybės laidavimo sistemas. Tai susiję tiek su papildomomis išlaidomis, tiek su tolesniu aukštojo mokslo 

formalizavimu  ir  biurokratizavimu.  Ryškus  kokybės  vertinimo  sistemų  gausėjimas  pamažu  sukelia 

paradoksalią situaciją, kai dėstytojas nebeturi kada galvoti apie skaitomų kursų kokybės gerinimą, nes 

visą laisvą laiką yra priverstas skirti įvairių institucijų siunčiamų kokybės vertinimo formuliarų pildymui,  

rašyti savianalizes bei kitiems su tiesiogine dėstymo veikla nesusijusiems darbams. 

Dėl lėšų stygiaus aukštosios mokyklos vis labiau verčiamos pačios užsidirbti pinigų ir tapti 

paslaugas teikiančiomis organizacijomis.  Dėstytojai vis dažniau bus priversti traktuoti studentus kaip 

savo klientus, tačiau situaciją apsunkina dar ir tai, kad dėl masinio aukštojo mokslo pobūdžio aukštųjų 

mokyklų klientų interesai vis labiau diferencijuojasi ir tampa vis sunkiau juos tenkinti. Be to, dėl to paties 

minėtojo masiškumo bendra šių „klientų“ kokybė ir jų pasirengimo priimti mokymo „paslaugas“ lygis 

krenta. 

Dėl akademinės autonomijos ir susiformavusio institucinės savivaldos modelio tapo sunku 

įgyvendinti  aukštojo  mokslo  pokyčius  nacionaliniu  lygmeniu. Kiekviena  aukštoji  mokykla 

modernizuoja  studijas  ir  atnaujina  jų  turinį  tiek,  kiek  leidžia  jų  turimas  vidaus  potencialas.  Išorinės 

iniciatyvos  daugiausia  suvokiamos  kaip  spaudimas  ir  kėsinimasis  į  aukštųjų  mokyklų  autonomiją,  o 

vidinės galimybės įgyvendinti  esmines permainas dažnai ribotos.  Todėl aukštosios mokyklos  plėtojasi 

kaip  savitos  mini  respublikos,  kuriose  dėl  visuotinio  renkamumo principo  vis  labiau  įsigali  politinis 

valdymo modelis. Siekiantys būti išrinkti akademinių padalinių vadovai turi prisiimti rinkėjų, t. y. savo 

darbuotojų,  interesus  atspindinčius  įsipareigojimus,  o  būdami  valdžioje  nuolat  patiria  juos  rinkusiųjų 

spaudimą. Kartais šis spaudimas perauga į viešą konfrontaciją, o pavieniais atvejais fakultetų dekanai ar 

katedrų vedėjai yra nušalinami nuo pareigų. Nors toks pavojus mažiau gresia rektoriams ar prorektoriams, 

šie vis labiau suvokia potencialias institucinės savivaldos galias ir atsargiai  žiūri į  bet kokių radikalių 

permainų inicijavimo galimybę.

Aukštųjų mokyklų konkurencijos modeliai 

Kalbant  apie  bet  kokios  aukštojo  mokslo  institucijos  plėtojimosi  galimybes  bene  svarbiausias 

aspektas  -  atsižvelgti  į  konkurencijos  galimybes,  kurios  leistų  laisvai  ar  bent  pakankamai  konkuruoti 

aukštojo mokslo arenoje. Jei kolegija neturėtų potencialios galimybės konkuruoti, vargu ar būtų galima ją 
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pozicionuoti lygiaverte konkurencine šalimi,  gebančia pritraukti  studentų. Apskritai,  be konkurencijos, 

fenomenas kaip plėtojimasis ar integracija net nebūtų nagrinėtinas.  R. Želvys37, susisteminęs teorinius 

tyrimus, išskiria tris aukštųjų mokyklų konkurencijos modelius:

1. Laisvosios konkurencijos  modelis -  tai  tik  teorinis  modelis,  kuris  praktiškai  niekada nebuvo 

įgyvendintas  aukštojo mokslo sistemoje.  Kad šis  modelis  būtų įgyvendintas,  reikėtų panaikinti 

nemažai apribojimų: turėtų būti leista laisvai vykdyti bet kurias studijų programas, neriboti studijų 

įmokų  dydžio.  Šiuo  metu  vykdoma  vyriausybės  politika  nėra  palanki  realizuotis  laisvosios 

konkurencijos  modeliui,  nes  egzistuoja  pernelyg  daug  apribojimų,  stabdančių  konkurencines 

galimybes.

2. Konkurencijos  nebuvimo  arba  monopolijos  modelis –  tai  gana  nepalankus  koleginėms 

aukštosioms  mokykloms  modelis.  Svarbiausia  tokio  modelio  charakteristika  -  universitetų 

monopolis  aukštojo  mokslo  srityje.  koleginės  aukštojo  mokslo  įstaigos  nėra  adekvačiai 

vertinamos, o universitetinių aukštųjų mokyklų veiklą griežtai reglamentuoja valstybė. 

3. Ribotos  konkurencijos  modelis numato,  kad  įvedami  konkurencijos  elementai  tam  tikruose 

aukštojo  mokslo  segmentuose  ir  tam  tikrose  mokslo  srityse.  Galima  išskirti  keletą  tiek 

paprastesnių,  tiek  sudėtingesnių  ribotos  konkurencijos  modelių.  Vienas  iš  paprastesnių  tokių 

modelių  -  konkurencija  tarp  koleginių  ir  universitetinių  aukštųjų  mokyklų.  Įdiegus  šį  modelį, 

universitetinės aukštosios mokyklos konkuruotų tik su koleginėmis. Nesunku pastebėti, kad tokio 

modelio  konkurencija  ir  aukštojo  mokslo  paslaugų  rinka  nebūtų  tolygi.  Koleginės  aukštosios 

mokyklos įgyja pranašumą prieš universitetines, kadangi gali lengviau prisitaikyti prie kintančių 

rinkos sąlygų ir poreikių. 

R. Želvys pažymi, kad vienas iš sudėtingiausių ribotos konkurencijos modelių - tai modelis, kurį ir 

turime  šiuo  metu  Lietuvoje.  Dabartiniame  modelyje  vyksta  tiek  ribota  konkurencija,  tiek  tarp 

universitetinių  ir  koleginių  aukštųjų  mokyklų,  tiek  ribota  konkurencija  tarp  to  paties  tipo  aukštųjų 

mokyklų.  Tai  tiek  savaiminis,  tiek  valstybės  intervencijos  rezultatas.  Valstybės  vieni  žingsniai  buvo 

nukreipti  į  konkurencijos  skatinimą,  kiti  -  į  jos  stabdymą  ir  tik  priėmus  Aukštojo  mokslo  įstatymą 

„įteisintas”  aiškus  konkurencinis  modelis,  kuriame  tarpusavyje  varžosi  visos  Lietuvos  aukštosios 

mokyklos.  Vis  dėl  to,  įstatymais,  galima  sakyti,  suvienodintos  konkurencinės  sąlygos  Lietuvos 

universitetinėms ir koleginėms aukštosioms mokykloms, taikant šias priemones:

1. valstybė nustato ribotą „studijų krepšelių“ skaičių, atsižvelgdama į šalies poreikius bei vykdydama 

programinį mokslinės veiklos finansavimą;

2. valstybė kryptingai diversifikuoja aukštąsias mokyklas (pagal jų atliekamą misiją). Svarbu, kad 

universitetai  galėtų  konkuruoti  savo  lygoje,  o  ne  būtų  tarpusavyje  lyginami  tose  srityse,  kur 

37 R. Želvys. Konkurencija tarp aukštųjų mokyklų. Teoriniai modeliai ir plėtotės galimybės. Pedagogika.2007 Nr. 87  
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objektyvus  palyginimas  negalimas  (Kaip  Lietuvos  žemės  ūkio  universitetas  ir  Vilniaus 

pedagoginis universitetas).

Kolegijų plėtrą apsunkina ir kiti, be jau minėtų, faktorių. Vienas iš jų – šalies demografinė padėtis. 

Jaunų  žmonių,  potencialiai  galinčių  mokytis  kolegijose,  mažėja.  Galima  išskirti  dvi  pagrindines  to 

priežastis.  Visų  pirma,  pastaruosius  dešimtmečius  pastebima  ilgalaikė  mažėjančio  gimstamumo 

tendencija.  Be  to,  emigruoja  daug  jaunų  žmonių.  Atsižvelgiant  į  tai,  kad  kolegijos  pasižymi 

regioniškumu,  tai  dalis  jaunų  žmonių  persikelia  gyventi  iš  regionų  į  šalies  didžiuosius  miestus,  ten 

ieškodami  kitokių  mokymosi  galybių  nei  tų,  kurios  yra  siūlomos  jų  gyvenamajame  regione  esančių 

kolegijų. Demografinis veiksnys ne tik, kad labai apriboja kolegijų plėtrą kiekybine prasme, tačiau gali 

lemti ir jų veiklos susitraukimą per mažėjantį studijuojančių skaičių. Tokiu atveju gali tekti atsisakyti, kad 

ir reikalingų, tačiau ne tokių populiarių ir brangesnių studijų. Pavyzdžiui, labai mažas vakarinės studijų 

formos populiarumo ir toliau mažėjant studijuojančiųjų skaičiui gali lemti šios studijų formos atsisakymą 

kolegijose.

Darbo rinkos  pokyčiai,  valstybės  poreikiai,  regionų  strategijos,  specialistų  rengimo  strategijos 

nurodo galimą  kryptį  kolegijų  plėtrai.  Visgi  tokie  veiksniai,  kaip  darbo rinkos  pokyčiai  ar  valstybės 

poreikiai gali kisti pakankamai sparčiai, o kolegijos gali ir nespėti prie jų greitai ir dinamiškai prisitaikyti.  

Nors  programų  parengimas,  tinkamų  dėstytojų  suradimas,  jų  kvalifikacijos  kėlimas  bei  specialistų 

parengimas kolegijose gali užimti ir trumpesnį laiko tarpą, visgi ir šis laikotarpis gali būti per ilgas, norint 

operatyviai  prisitaikyti  prie kintančios aplinkos. Todėl yra labai reikalingos ilgalaikės regionų plėtros, 

specialistų rengimo ir kitos panašios strategijos, kurios nurodytų ilgalaikę kryptį, kuriai esant kolegijos 

galėtų sėkmingai planuoti plėtrą ir gerinti savo veiklos kokybę.

1.4.2. Kolegijų plėtros galimybės

Informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūros plėtra

Šiuo  metu  mokymosi  visą  gyvenimą  koncepciją  realizuoja  universitetai,  kolegijos,  profesinės 

mokyklos, suaugusiųjų švietimo centrai ir kitos švietimo ir ugdymo institucijos. 1998 – 2000 m. buvo 

sukurtas  Lietuvos  nuotolinio  mokymosi  tinklas  (toliau  LieDM),  kurio  pagrindinis  tikslas  yra  plėtoti 

vaizdo  konferencijomis  ir  internetu  vykdomo  mokymosi  infrastruktūrą.  Kauno,  Panevėžio,  Šiaulių  ir 

Vilniaus kolegijos aktyviai dalyvavo ir šiuo metu dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose nuotolinio 

mokymosi PHARE, Leonardo da Vinci, Atviros Lietuvos fondo, ES struktūrinių fondų projektuose, kurie 

suteikė galimybę plėtoti nuotolinio mokymosi paslaugas38. Kolegijų studentai kelia aukštus reikalavimus 

nuotolinio mokymosi medžiagos kokybei ir šios medžiagos prieinamumui. Kolegijos didelį dėmesį skiria 

nuotolinio  mokymosi  paslaugų  plėtrai,  kurią  skatina  virtualios  mokymosi  aplinkos  bei  vis  platesnis 
38 Lukšaitė, D., Lukšaitė, J. (2010). Projekto „Atviros kolegijos sukūrimas“ plėtros galimybės.
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telekomunikacinių  priemonių  naudojimas.  Tai  daro  įtaką  informacinių  ir  komunikacinių  technologijų 

panaudojimo  mokymo(si)  procese  ir  studijų  organizavime  plėtrai,  paremtai  švietimo  institucijų 

bendradarbiavimu.

Žmogiškųjų išteklių ugdymas

Perėjimas nuo tradicinių  dėstymo metodų prie  atvirojo ir  nuotolinio  mokymosi  skatina  senųjų 

mokymo  modelių  pakeitimą  nauja  elektroninio  mokymosi  forma.  Dėstytojai  dažniausiai  e-mokymąsi 

linkę  supaprastinti  ir  tik  suteikti  įprastiniam dėstymui  elektroninį  formatą,  todėl  vis  svarbiau  tampa 

galimybė dėstytojams perteikti pedagoginius atvirojo ir lankstaus mokymosi pagrindus. Kolegijų, kuriose 

sukaupta didelė atvirojo ir nuotolinio mokymosi turinio ir mokymosi medžiagos rengimo kompetencija, 

bendradarbiavimo potencialo, iniciatyvumo ir patirties dalijimosi potencialo skatinimas pamažu įgauna ne 

konkurencinį aspektą, o tiesiog būtino novatoriškumo didinimo aspektą.

Vis  dėl  to,  nors  atvirojo  ir  nuotolinio  mokymosi  metodika  vis  plačiau  naudojama,  egzistuoja 

atotrūkis  tarp  tradicinės  mokymo  dėstymo  patirties  ir  nuotolinio  mokymosi  metodų  bei  jų  teikiamų 

galimybių  panaudojimo.  Pastebimos  asmeninės  dėstytojų  ir  besimokančiųjų  kliūtys  perimti  naują 

mokymo(si)  formos,  kurios  gali  būti  sprendžiamos  skleidžiant  ir  viešinant   informaciją  apie  gerąją 

atvirojo  ir  nuotolinio  mokymosi  patirtį.  Siekiant  užtikrinti  lygias  prieigos  galimybes  kolegijų 

pedagoginiam personalui, reikia sukurti dėstytojų paramos sistemą.

Finansavimo šaltinių plėtros galimybės

Kolegijos,  negaudamos  tokio  dydžio  finansavimo  kaip  universitetai,  turi  galimybę  pritraukti 

papildomus finansavimo šaltinius. Vienas jų – privatus verslo sektorius, kuris kitose šalyse suinteresuotas 

prisidėti  prie  akademinės  veiklos  kokybės  gerinimo dėl  galimybės  patenkinti  tinkamos  kvalifikacijos 

specialistų poreikį. Koleginėse aukštosiose mokyklose strateginė partnerystė turi būti suprantama kaip 

vienas  efektyviausių  būdų stiprinti  mokslo ir   verslo integraciją.  Ji  sudaro prielaidas  idėjų sinergijai, 

skatina vadybos  mokslo  vystymąsi  Lietuvoje,  spartesnį  naujausių  vadybos,  technologinių  atradimų ir 

metodų diegimą verslo organizacijose, taip sustiprindama jų pozicijas rinkoje. 

Kaip esminis elementas, kuriuo remiasi koleginėse aukštosios mokyklos, yra strateginis partneris. 

Jo vardu gali būti skiriamos vardinės stipendijos studentams, įsteigtas dėstytojos etatas, kurį pretenduoja 

užimti  žymiausi  savo srities specialistai,  jis investuoja į  kolegijas bei jų techninę bazę.  Partneris  gali 

pasirinkti ir inicijuoti įvairias bendradarbiavimo formas, stiprinti kolegiją bei jo propaguojamas vertybes. 

Bendradarbiavimas  skatina  ir  integracijos  procesą.  Tai  puikus  korporatyvinės   komunikacijos  įrankis, 

leidžiantis  formuoti  kolegijos  įvaizdį  akademinės  ir  plačiosios  visuomenės  akyse.  Baigus  studijas 

koleginėje aukštojoje mokykloje minėtieji partneriai gali pasirinkti studentus praktikai ar tiesiog pasiūlyti 

užimti tam tikrą poziciją jų struktūroje. 

Kita priemonė užtikrinti  finansinių išteklių  pritraukimą – dalyvavimas programoje Žmogiškųjų 

išteklių plėtros programa, kuri remia mokymosi visą gyvenimą sritį. Nuotolinio mokymo(si) iniciatyvų 
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plėtojimui didelės įtakos turi ir kitos programos, kurios giliau orientuojasi į atskirų nuotolinio švietimo 

sričių problematiką.

Kaip jau minėta, valstybinės aukštosios mokyklos privalo būti pertvarkytos iš biudžetinių įstaigų į 

viešąsias įstaigas iki 2011 m. gruodžio 31 d. Toks statuso pakeitimas sukurs galimybes atsirasti naujiems 

finansavimo šaltiniams. Vienas iš tokių finansavimo šaltinių yra dalininkų, kuriais galės būti tiek fiziniai 

tiek juridiniai  asmenys,  įnašai. Kolegijai,  tapusiai viešąja įstaiga,  gautas pelnas galės būti naudojamas 

įstatuose  nustatytiems  viešosios  įstaigos  veiklos  tikslams  siekti,  tačiau  pelnas  negalės  būti  skiriamas 

dalininkams, viešosios įstaigos organų nariams, darbuotojų premijoms. Kadangi, įgijus viešosios įstaigos 

statusą nebus draudžiama verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai 

susijusi su jos veiklos tikslais, tai taps nauju finansavimo šaltiniu. 

Visuomet  papildomu finansavimo šaltiniu  gali  būti  mokesčio  už  studijas  pakėlimas.  Visgi  šis 

šaltinis yra diskutuotinas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Šiuo atveju labai svarbus studijų kokybės ir 

kainos santykis. Kol studijų kokybė nėra tokia, kokios tikisi plačioji visuomenė, bei nėra nusistovėjusi 

mokėjimo už mokslą kaip paslaugos pirkimo tradicija, šio finansavimo šaltinio plėtra yra komplikuota.

Tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas

Lietuvos MTEP politikos analizėje39 konstatuojama, kad  Lietuvoje „yra per daug universitetų ir 

koleginių aukštųjų mokyklų, todėl nesusidaro reikiama „kritinė masė“ ir Lietuvos aukštosios mokyklos 

negali  būti  geriau  pastebėtos  tarptautiniu  mastu.  Europoje  pastebima  tendencija  formuotis  aukštojo 

mokslo institucijų  (savarankiškų) aljansams ir  tinklams – dažniausiai  nacionaliniu lygiu (pvz.  Russell 

Group  Jungtinėje  Karalystėje),  taip  pat  ir  tarptautiniu  lygiu  (Europos  mokslo  universitetų  lyga).  Šį 

procesą įkvepia tinklų valdymo idėjos. Pagrindinis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui, organizacijų 

mokymuisi ir keitimosi gerąja praktika. Ryšiai užsimezga ne tik tarp panašių institucijų – jie gali apimti  

ryšius ir su verslu, pramone, savivaldybėmis.

Dalyvavimas sektorinių praktinio mokymo centrų veikloje 

Parengtoje  Praktinio  profesinio  mokymo  išteklių  plėtros  programoje40 siekiant  skirtumų  tarp 

didžiųjų miestų ir  kitų regioninių centrų,  tarp miesto ir kaimo mažinimo, planuojama kurti  sektorinių 

praktinio  mokymo  centrų  tinklą,  kurio  geografinė  aprėptis  atitiktų  tolygios  regionų plėtros  principus, 

investicijas  nukreipiant  ir  į  atokiau  didžiųjų  miestų  esančius  regionus,  išskirtinį  dėmesį  skiriant 

prioritetiniams Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos regionams bei Mažeikių ir Visagino 

miestams.  Programoje  numatytuose  sukurti  sektoriniuose  praktinio  mokymo  centruose  bus  įdiegta 

moderni  profesinio  mokymo  programoms  (atsižvelgiant  į  realius  rinkos  poreikius  atnaujintoms  ar 

naujoms) realizuoti reikalinga įranga, kuria galės naudotis ir kitų švietimo lygmenų įstaigos.

39 Lietuvos  MTEP  politika:  atliktų  ekspertinių  studijų  apžvalga  ir  ekspertų  rekomendacijos.  Vilnius,  2008  m. 
www.zef.lt/zef/uploads/file/III-ZEF-MOSTA_Lietuvos_MTEP_politika.doc
40 Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa. http://www.smm.lt/es_parama/docs/pasirengimas/PPMIP.pdf
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Siekiant  maksimaliai  išnaudoti  sukurtų  praktinio  mokymo  bazių  pajėgumus,  ir  kiek  įmanoma 

kokybiškesnes  paslaugas  suteikti  kiek  įmanoma  didesniam  vartotojų  skaičiui  taip  pat  bus  diegiami 

pažangūs  informacinėmis  technologijomis  pagrįsti  mokymosi  metodai  (lygiagrečiai  bus  tobulinamos 

profesijos mokytojų  ir  dėstytojų  technologinės  kompetencijos),  paslaugų teikimo būdai,  skatinamas  ir 

palaikomas  bendradarbiavimas  su  atitinkamo  sektoriaus  darbdaviais  ar  jų  asociacijų  atstovais. 

Sektoriniuose praktinio mokymo centruose turėtų būti sudarytos galimybės atlikti praktiką daliai kolegijų 

studentų.

Svarbu, kad tokie sektoriniai praktinio mokymo centrai apimtų kiek įmanoma įvairesnes veiklas ir, 

kad būtų sudaryta galimybė kiek įmanoma platesniam studentų ratui, specialybių požiūriu, dalyvauti šioje 

praktinio  mokymo  centrų  veikloje.  Visgi,  dėl  mažo  studentų  skaičiaus  ir  tam tikrų programų didelio 

specifiškumo lygmens, dalies sektorinių praktinio mokymo centrų steigimas gali neįmanomas. 

Programoje taip pat numatyta kurti Švietimo darnaus vystymosi kompetencijos tinklą, kuris jungs 

švietimo  institucijas,  tolygiai  išdėstytas  visoje  Lietuvoje.  Švietimo  darnaus  vystymosi  kompetencijos 

tinklo,  jungiančio įvairias švietimo sistemos institucijas (universitetus,  kolegijas, mokyklas,  profesinio 

mokymo įstaigas, pedagogų švietimo centrus ir kt.) bei jų socialinius partnerius, plėtotė ir funkcionavimas 

bus  konkretus  bendradarbiavimo  diegiant  švietimo  naujoves  pavyzdys.  Interneto  svetainėje  pateikta 

metodinė  ir  mokomoji  medžiaga  bus  vienodai  prieinama  visiems  pedagogams.  Tokiu  būdu švietimo 

darnaus vystymosi kompetencijos tinklas greta savo tiesioginių uždavinių, taip pat prisidės prie regioninių 

skirtumų mažinimo.

1.4.3. Kolegijų plėtros kryptys ir sprendiniai

Darbo  rinkos  paklausa  šiandien  reikalauja  jau  ne  tik  tam  tikros  srities  specialistų,  bet  ir 

visapusiškai  išsilavinusių,  patyrusių  ir  tam  tikromis  asmeninėmis  savybėmis  pasižyminčių  studentų. 

Studijų metu įgyta įvairi patirtis, aktyvus dalyvavimas akademinėje ir visuomeninėje veikloje prisideda 

prie kompetencijos kėlimo, o tai įtakoja ir darbo užmokesčio dydį rinkoje. Sukuriamas didesnis vidaus 

produktas, technologijos ir naujovės, sumokami didesni mokesčiai atspindi ir visuomenės gaunamą naudą 

iš  įgyto aukštojo išsilavinimo. Toks aukštojo mokslo rodiklių santykis darbo rinkoje parodo aukštojo 

mokslo įtaką,  kuriant šalies žinių visuomenę.  Vis dėl to,  šiandieninė kolegijų padėtis  nėra tokia kaip 

kitose aukštojo mokslo institucijose – universitetuose. Įgyvendinus aukštojo mokslo reformą, kolegijos 

turėtų daugiau dėmesio skirti savo studijų programų plėtrai ir visapusiškam ugdymui, praktinių užduočių 

pritaikomumui darbo rinkoje, taikomoms mokymo priemonėms. Svarbu tai, kad ir toliau išliktų esminis 

skirtumas tarp koleginių (taikomųjų) ir universitetinių studijų.

Vis dėl to, vertinant kolegijose studijuojančių studentų skaičiaus dinamiką (žr.  12 pav. Studentų

skaičiaus kolegijose kitimas 2004-2009 m., tūkst.), daroma išvada, kad koleginis  išsilavinimas Lietuvoje 
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įgyja vis didesnį pripažinimą – studentų skaičius kolegijose 2004-2008 m. nuosekliai didėjo, kai tuo tarpu 

studentų  skaičiaus  universitetuose  tendencijos  2007 m.  pastebimai  sumažėjo  ir  suformavo  nepastovią 

skaičiaus kitimo dinamiką. 
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12 pav. Studentų skaičiaus kolegijose kitimas 2004-2009 m., tūkst.
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010 m.

Įvertinus  studentų  skaičiaus  kitimo  tendencijas,  svarbu  įvertinti  ir  dėstytojų  skaičiaus  kitimą 

Lietuvos aukštosiose mokyklose (žr. 13 pav. )
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13 pav. Dėstytojų skaičius Lietuvos kolegijose ir universitetuose 2004-2009 m.
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010 m.

Dėstytojų plėtra kolegijose prasidėjo vėliau (2007 m.) nei prasidėjo studentų skaičiaus augimas 

kolegijose (2005 m.), kadangi dėl didėjančio studentų skaičiaus kolegijos turėjo prisitaikyti prie kintančių 

sąlygų.  2007  m.  tiek  dėstytojų  universitetuose,  tiek  kolegijose  skaičius  ėmė  mažėti,  tačiau,  be  kitų 

veiksnių, tai susiję ir su studentų skaičiaus mažėjimu. 
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Studentų skaičiaus mažėjimą įtakoja ir kitas svarbus demografinis veiksnys – gyventojų skaičiaus 

kitimas.  Pastebėta,  kad  dar  nuo  1994 m.  gimstamumo  statistika  signalizuoja  apie  sparčiai  mažėjantį 

gimusių kūdikių skaičių (žr. 14 pav.). 

14 pav. Gimstamumo tendencijos Lietuvoje 1994-2009 m. 
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010 m.

Šios  tendencijos  itin  aktualios  planuojant  būsimus  studentų  srautus  aukštosiose  mokyklose. 

Galima prognozuoti, kad po 2 metų Lietuvoje mokyklas baigs 2,79 proc. mokinių mažiau, po 4 metų jau 

net – 5,17 proc., o po 9 metų – 7,62 proc. mažiau mokinių, kurie tuo metu sulauks pilnametystės. Tai savo 

ruožtu nulems ir mažėjantį studentų pirmosios pakopos studijose skaičių, kuris reiškia, kad tiek kolegijos, 

tiek universitetai turės prisitaikyti prie besikeičiančių tendencijų ir priimti sprendimus, kaip optimizuoti 

savo išteklius.

Atsižvelgiant į tai, kad studijų kaina kolegijose mažesnė nei universitetinių studijų kaina, ir į tai, 

kad  valstybės  galimybės  skirti  pakankamai  lėšų aukštajam  mokslui  finansuoti  yra  ribotos,  didelis 

dėmesys  turi  būti  skiriamas  studijuojančiųjų universitetuose  ir  kolegijose  santykio  kitimo 

aptarimui. Užsienio ekspertai, talkinę rengiant Lietuvos aukštojo mokslo Baltąją knygą, siūlė siekti, kad 

koleginių  studijų sektorius  perimtų didesnę nei  yra  šiuo  metu  dalį visų aukštosiose  mokyklose 

studijuojančių skaičiaus.  Atitinkamai  turėtų būti  planuojama  universitetų ir  kolegijų raida,  kolegijų 

sektoriaus ugdymo būdai ir tempai. Tolesnė universitetinio sektoriaus raida turėtų būti labiau siejama su 

studijų, teikiamo aukštojo išsimokslinimo bei universitetuose vykdomų mokslinių tyrimų lygio ir kokybės 

užtikrinimu.

Tiek  kolegijose,  tiek  kitose  aukštosiose  mokyklose  didesnis  dėmesys  turėtų  būti  skiriamas 

specialistų  poreikio  planavimui  –  šios  strateginės  prognozės  labai  svarbios  aukštosioms  mokykloms, 

kurios turės į jas atsižvelgti rengdamos savo perspektyvinius veiklos ir plėtros planus. Tačiau nėra aišku, 

kiek šios prognozės remiasi ūkio ir ekonomikos faktinės būklės analize ir jos plėtros prognozėmis 

kaip valstybės, taip ir regionų  mastu. Pateikiami siūlymai dėl atskirų studijų sričių ir krypčių specialistų 
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rengimo  mažinimo  ar  didinimo  turėtų  būti  tinkamai  motyvuoti  ir  svarbiausia  –  pagrįsti  realiomis 

sektoriaus plėtros prognozėmis. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad: 

1. planuojami studijų sričių bei krypčių studentų skaičiaus pokyčiai siejami vien su būsima situacija 

darbo rinkoje, kuri, deja, greitai besikeičiančiame pasaulyje negali būti patikimai prognozuojama. 

Statistikos  departamento  pateikti  studentų  skaičiai  nurodo,  kad  aukštojo  mokslo  galės  siekti 

praktiškai visi, to pageidaujantys. Tuo atveju galimybę studijuoti vieną ar kitą studijų kryptį lems 

ne tik darbo rinka, bet ir pačių studentų polinkiai ir norai. Juolab, kad ne visos studijų programos 

orientuotos į rinkos poreikius. Dalis jų skirta suteikti asmenims gyvenime jiems svarbių žinių ir 

įgūdžių, pačiam susirasti vietą nuolat besikeičiančiame pasaulyje. 

2. aptariant studentų skaičiaus pokyčius remiasi daugiausia numatomais pokyčiais  Lietuvos darbo 

rinkoje, tinkamai neįvertinus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ir su ja susijusio laisvo darbo 

jėgos judėjimo, atveriančio galimybes surasti darbo ne tik Lietuvos darbo rinkoje;

3. turėtų  būti  plečiamas  pedagogikos  ir  kitų  socialinių  mokslų  krypčių  specialistų  rengimas 

regionuose, žinant, kad didžiuosiuose miestuose studijas baigę specialistai paprastai neieško darbo 

rajonuose;

4. turėtų  būti  aiškiai  suformuluotas  motyvas,  kodėl  studentų  skaičius  nevalstybinėse  aukštosiose 

mokyklose  ir  toliau  turi  išlikti  nedidelis.  Šios  mokyklos  praktiškai  galėtų  rengti  daugumą 

socialinių  mokslų  studijų  krypčių  specialistų,  o  tai  leistų  skirti  daugiau  valstybės  lėšų  toms 

valstybinių aukštųjų mokyklų specialybėms, kurios nevalstybinėms aukštosioms mokykloms yra 

pernelyg brangios.

Lietuvos  aukštojo  mokslo  sistema  turėtų  būti  plėtojama  subalansuotai,  skiriant  daugiau 

dėmesio  glaudesnio  universitetų  ir  kolegijų  bendradarbiavimo  (naudojant  įvairias  veiklos 

integracijos formas) skatinimui bei universitetų,  kolegijų ir ūkio subjektų santykių,  steigiant bendro 

naudojimo mokslinių tyrimų ir studentų praktikų bazes, plėtotei.  Turėtų būti aiškiai išdėstytos kolegijų 

aprūpinimo  kvalifikuotais  dėstytojais  numatomos  priemonės,  kolegijų  dėstytojų  rengimo  universitetų 

magistrantūros ir doktorantūros studijose skatinimo būdai. Tuo pačiu tikslinga parengti atskirų dalykų 

tarpusavio  užskaitymą  universitetuose  ir  kolegijose  tvarką,  leidžiančią  ne  tik  kolegijų  absolventams, 

prireikus, tęsti universitetines studijas, bet ir universitetų studentams tęsti studijas kituose universitetuose, 

o kolegijose – įgyti profesinį ir praktinį parengimą, kaip tai sėkmingai daroma kitose Europos šalyse.

Pritariant  kolegijų steigimo regioniniam principui,  vienu iš  labai  reikšmingų kolegijų tinklo 

plėtros požymių turėtų būti tolygesnis jų išdėstymas Lietuvoje. Koleginė aukštoji mokykla gali tapti 

regiono  raidą  skatinančiu  inteligentijos  traukos  centru,  rengiančiu  apskričiai  ar  platesniam  regionui 

svarbiausių profesijų specialistus. Galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą vietovėje, kuri nėra labai toli nuo 

gimtosios  vietos,  įtakoja  mažesnius  studijų  kaštus  patiems  studijuojantiesiems.  Kolegijų  tinklo  plėtra 
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Lietuvos  apskrityse  padėtų  spręsti  intelektinio  potencialo  ir  kvalifikuotos  darbo  jėgos  tolygesnio 

pasiskirstymo problemas, sudarytų sąlygas plėtotis verslui ir kurtis naujoms darbo vietoms. 

Aukštojo mokslo sistemos plėtros planas turėtų išdėstyti aiškias nuostatas taip pat ir nevalstybinių 

aukštųjų  mokyklų  perspektyvų  ir  plėtros,  įvertinant  naujai  įsigaliojusias  Aukštojo  mokslo  įstatymo 

pataisas  dėl  studijuojančių  savo lėšomis  valstybinėse  aukštosiose  mokyklose.  Būtų  tikslinga  svarstyti  

galimybę siūlyti kai kurias kolegijas steigti kaip nevalstybines aukštąsias mokyklas, kurioms valstybė 

galėtų leisti naudotis valstybei priklausančiais pastatais. Tai būtų viešosios įstaigos, kurių vienu iš steigėjų 

galėtų būti valstybė. Tai leistų mažinti valstybės išlaidas aukštajam mokslui, nes tokiose kolegijose už 

studijas mokėtų studentai. 

Kolegijų  plėtros  planuose  turėtų  atsirasti  vietos  labai  svarbiems  aukštojo  mokslo  vadybos 

(įskaitant  ir  svarbiausiųjų padalinių – fakultetų  ir  katedrų valdymą)  ir  aukštųjų mokyklų  autonomijos 

sampratos tobulinimo klausimams. Turėtų būti panaudotos ir įgyvendinamos pagal PHARE programas 

parengtos  prognozės,  išvados  ir  rekomendacijos,  Lietuvos  aukštojo  mokslo  Baltąja  knyga,  kituose 

vykdant PHARE ir IBER programas parengti leidiniai. 

Siekiant užtikrinti efektyvią ir kokybišką kolegijų plėtrą, reikėtų daugiau dėmesio skirti aukštųjų 

mokyklų mokslinio ir pedagoginio personalo kvalifikacijos ugdymui,  pedagoginio krūvio pagrįstumui, 

naujų mokymo  technologijų taikymui.  Dėstytojams  turi  likti  laiko  kvalifikacijos  kėlimui  bei  aktyviai 

mokslinei veiklai. Taip pat turėtų būti numatytos priemonės, užtikrinančios jaunų dėstytojų, ypač tų, kurie 

kvalifikaciją kėlė užsienio universitetuose, įsitvirtinimą aukštosiose mokyklose. Dėstytojų kvalifikacijai 

vertinti turėtų būti parengtos metodikos, kuriose būtų atspindėta Europos universitetų ir kolegijų patirtis. 

Vienas svarbiausių plėtros plano klausimas – finansiniai ištekliai. Siekiant užtikrinti į teigiamus ir 

ilgalaikius  rezultatus  orientuotą  kolegijų  plėtrą, turi  būti  suformuluotos  Vyriausybių  (dabartinės  ir 

būsimų) nuostatos siekti koleginio aukštojo mokslo stabilaus ir apibrėžto finansavimo, numatant lėšas 

ir būdus dėstytojų ir mokslininkų darbo apmokėjimui gerinti, numatant lėšas ne tik studijoms ir aukštųjų 

mokyklų  mokslinei  veiklai,  bet  ir  jų  materialinei  bazei,  mokomajai  ir  mokslinei  aparatūrai  įsigyti, 

bibliotekoms plėsti.    

„Lietuvos  aukštojo  mokslo  (LAM) sistemos  plėtra   2007-2012  m.:  konkurencingumas ir 

finansavimo modelis”41 pabrėžiama aukštojo mokslo diferenciacijos plėtojimo svarba, vystant institucinę 

diferenciaciją  pagal aukštųjų  mokyklų  veiklos  kryptis,  universitetines  ir  kolegines  aukštojo mokslo 

studijas ir t.t.

Universitetams  ir  kolegijoms  naujai  siūlomame  aukštojo  mokslo  sistemos  valdymo  modelyje 

numatomas  vienas  iš  pagrindinių  vaidmenų,  kaip institucijų,  kuriose vykdomos  aukštosios studijos  ir 

41 Lietuvos aukštojo mokslo (LAM) sistemos plėtra  2007-2012 m.:  konkurencingumas ir finansavimo modelis. Švietimo ir 
mokslo ministerija, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Vytauto Didžiojo 
Universitetas. http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/LAM_pletros_pasiulymas_260207.pdf
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moksliniai  tyrimai. Pabrėžiama,  kad  tiek  universitetams  tiek  kolegijoms  turėtų  būti  keliami  šie 

reikalavimai: 

• studijų ir mokslo institucijos yra autonomiškos ir atskaitingos visuomenei;

• ugdo piliečius ir visuomenės lyderius – laisvas ir kūrybingas asmenybes, gebančius suvokti idėjas, 

suprasti visuomenės kaitos procesus ir prisiimti atsakomybę už jos likimą;

• užtikrina  nediskriminacinį  aukštojo  mokslo  prieinamumą  visoms  visuomenės  grupėms, 

organizuojant priėmimą į studijas ir atliekant specialius tyrimus;

• kuria ir plėtoja ryšius tarp aukštųjų mokyklų ir privataus sektoriaus;

• kuria patrauklią ir palankią naujų idėjų kūrimui bei vystymui studijų ir mokslinių tyrimų aplinką;

• plėtoja institucinę diferenciaciją pagal aukštųjų mokyklų veiklos kryptis, stiprinti universitetines ir 

kolegines aukštojo mokslo studijas;

• plėtoja  studijų  ir  tyrimų  srityje  tarpdiscipliniškumą,  siekiant  tinkamai  atsakyti  į  šiuolaikinės 

visuomenės poreikius;

• plečia jaunų mokslininkų ir tyrėjų karjeros aukštosiose mokyklose galimybes;

• kuria studijų turinį orientuotą į mokymosi pasiekimus ir kompetencijas;

• skatina visų studijų ciklų studentų ir dėstytojų mobilumą, panaudojant esamus ir kuriant naujus 

bendradarbiavimo tinklus;

• diegia  ir  plėtoja  aukštųjų  mokyklų  vidinę  kokybės  kultūrą,  atitinkančią  aukštosios  mokyklos 

misiją ir tikslus.

Atliktos analizės pagrindu formuojamos kolegijų plėtros potencialo analizės išvados:

1. Koleginės aukštosios mokyklos ir socialinės aplinkos bendradarbiavime daugiausia dėmesio turėtų 

būti  skiriama koleginių studijų programų turiniui  modernizuoti,  kad būtų atsiliepiama į  rinkos 

pokyčius,  studijų programas priartinant prie praktikos ir rinkos poreikių. Tai natūralu, nes tiek 

dėstytojai,  tiek  patys  studentai  supranta  praktinių  įgūdžių  svarbą  jauniems  specialistams.  Tuo 

tarpu universitetinėse mokyklose daugiausia dėmesio skiriama teoriniu parengimu grindžiamoms 

praktinėms  žinioms  ir  profesiniams  įgūdžiams  formuoti.  Rinkos  pokyčiai  tiesiogiai  veikia 

mokymosi programas, todėl jas nuolat reikia atnaujinti ir modernizuoti.

2. Aukštoji  koleginė  mokykla  turėtų  rasti  tinkamą  bendradarbiavimo  ir  bendravimo  su  socialine 

aplinka modelį.  Šį procesą vertėtų detaliau panagrinėti,  įtraukiant kur kas daugiau pedagogų ir 

studentų. Nežiūrint į tai, aukštoji mokykla vis tik privalo išsaugoti savo autonomiją ir siekti būti 

nepriklausoma nuo socialinės aplinkos. 

3. Įgyvendindama  keliamus  tikslus,  universitetinės  aukštosios  mokyklos  pirmiausia  turi 

bendradarbiauti ir bendrauti su socialine aplinka ir universitetinėmis aukštosiomis mokyklomis, o 
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tik tuomet susikurti savo socialinės integracijos optimalų modelį ir siekti jį realizuoti. Kad būtų 

rasti tinkami integracijos į visuomenę būdai, pirmiausia reikia gerai ištirti supančią aplinką. Ši 

nuomonė  atspindi  kolegijos  paskirtį  ir  reikšmę  visuomenėje,  kuriai  aktualiausios  problemos  - 

švietimas, kultūros sklaida, užimtumas.

4. Kolegijos  bendravimo  ir  bendradarbiavimo  su  socialine  aplinka,  universitetais,  strateginiais 

partneriais  modelis  turėtų  būti  adekvatus  socialiniams  pokyčiams,  o  institucijos  ir  aplinkos 

bendravimas  -  paremtas  žmoniškosiomis  paskatomis.  Koleginės  aukštosios  mokyklos 

bendravimas su jos socialiniais  partneriais  neatsiejamas nuo tam tikros  abipusės naudos,  kuri 

socialinei aplinkai  turėtų pasireikšti  kaip kvalifikuotų specialistų,  atitinkančių rinkos poreikius, 

rengimas, praktinės veiklos vystymas įtraukiant besimokančius, ir įvairių projektų organizavimas. 

5. Kolegijos teigiamo įvaizdžio visuomenėje gerinimas turėtų pasireikšti per kultūrinės, sportinės, 

praktinės  veikos  vystymą  ir  kultūros  sklaidą,  švietėjišką  veiklą  ne  tik  jaunajai  kartai,  bet  ir 

suaugusiems, intelektinių resursų sklaidą visuomenėje, įvairių projektų organizavimą, dorovinį ir 

intelektinį  ugdymą,  kvalifikuotų  specialistų  rengimą,  mokslo  ir  švietimo  pasiekimų  sklaidą. 

Socialiniai  partneriai  gali  padėti  stiprinti  kolegijos prestižą arba kritiškai  vertinti  veiklą  ir taip 

skatinti  jos  atsinaujinimą,  kultūrinį  ir  dalykinį  bendradarbiavimą,  papildomą  studijuojančių 

gebėjimą ugdytis. 

6. Vienas efektyviausių kolegijų integracijos į visuomenę būdų - tai, pasitelkus žiniasklaidą, šviesti ir 

informuoti visuomenę, kad rūpintųsi jaunąja karta. Kolegija, realizuodama partnerystės ryšius ir 

telkdama  bendruomenę,  inicijuoja  socialinę  integraciją,  bet  spręsti  šiuos  klausimus  turi  visos 

suinteresuotosios  pusės.  Šeimos  institucijos  įtaką  labiau  akcentuoja  besimokantieji,  dėstytojai 

pabrėžia  Lietuvos  Respublikos  Švietimo  ir  mokslo  ministerijos,  nevyriausybinių  organizacijų, 

įvairių ES struktūrinių fondų įtaką.

7. Smarkiai  besiplėtojančioms  aukštosioms  mokykloms  būtų  labai  naudinga  užsienio  valstybių 

ugdymo  institucijų  patirtis.  Studentų  praktikos,  meno  kolektyvų  išvykos,  mokslinės  stažuotės, 

darbuotojų pažintinės kelionės, dalyvavimas mokslinėse konferencijose padeda užmegzti ryšius, 

susipažinti  su  tų  šalių  kultūros  vertybėmis.  Be tarptautinio  bendradarbiavimo,  be  naujų  ryšių 

permainų, paieškų kelias būtų daug sunkesnis ir ilgesnis. Kolegijos ir užsienio ugdymo institucijų 

bendradarbiavimas, dėstytojų, studentų mainai, bendri moksliniai tyrimai, keitimasis informacija 

ir kita veikla yra labai svarbi kolegijų veiklos su užsieniu dalis. Šiais darbais aukštosios mokyklos 

formuoja šalies įvaizdį užsienyje, reklamuoja krašto pasiekimus, kultūrą.

8. Dalyvavimas tarptautinėse programose, keitimasis patirtimi su užsienio valstybių aukštojo mokslo 

institucijomis,  glaudūs  ir  draugiški  santykiai  gali  paspartinti  aukštojo  koleginio  mokslo  ir 

profesinės  kvalifikacijos  pripažinimą.  Dalyvavimas  tarptautinėse  programose  turėtų  padėti 

integruotis į Europos aukštojo mokslo plėtotės procesus.
64



9. Kolegijų plėtra turi  būti nukreipta ne į kolegijų kaip institucijų skaičiaus didėjimą, o į  studijų 

kokybės  ir  patrauklumo didinimo mechanizmus,  kurie  automatiškai  įtakotų  studentų  skaičiaus 

didėjimą  kolegijų  sektoriuje.  Dėl  demografinės  padėties  šalyje  studentų  skaičiaus  didėjimas 

kolegijose galimas tik studentų mažėjimu universitetinėse mokymo įstaigose. 

Apibendrinant anksčiau pateiktas rekomendacijas ir atsižvelgiant į Europos Sąjungos iniciatyvas 

bei vykstančius procesus aukštojo mokslo erdvėje Lietuvoje ir Europoje, pateikiami šie pasiūlymai: 

1. Tobulinti dėstytojų kvalifikaciją atvirojo ir nuotolinio mokymo srityje.

2. Dalyvauti projektuose, skirtuose dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui ir programų rengimui.

3. Nuolat  vykdyti  atvirojo  ir  nuotolinio  mokymosi  aplinkos  ir  medžiagos  tyrimus  ir  skelbti  jų 

duomenis.

4. Tobulinti  jau  sukurtą  mokymosi  medžiagos  pateikimo  sistemą,  padarant  ją  labiau  pritaikyta 

besimokančiųjų poreikiams.

5. Rengti ir teikti kokybiškus atvirojo ir nuotolinio mokymosi kursus ir modulius.

6. Remti naujų mokymo(si) technologijų diegimą.

7. Dalyvauti projektuose kuriant lanksčią ir adaptyvią kolegijų infrastruktūrą.

8. Skatinti  ir plėtoti  įvairių kolegijų bendradarbiavimą tarpinstituciniame (kolegijos, universitetai) 

bei strateginės partnerystės plėtros srityje.

9. Sukurti profesionalų, savalaikį ir efektyvų besimokančiųjų ir dėstytojų paramos tinklą.

10. Atlikti  tyrimą,  numatantį  galimus  finansavimo  išteklius  kolegijų  plėtros  potencialo  vystymo 

strategijos rekomendacijų įgyvendinimui.

11. Vykdyti kolegijų įvaizdžio gerinimo programas.

12. Aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.

13. Stebint aplinką analizuoti darbo rinkos, regiono, kuriame veikia kolegija, poreikius. Prisidėti prie 

regionų strategijos kūrimo.

Koleginių studijų plėtros užsienyje praktikos analizė

Atliekant koleginių studijų plėtros užsienyje praktikos analizę pirmiausia analizuojamos binarinės 

aukštojo mokslo sistemos ypatumai, binarinės aukštojo mokslo sistemos modelis Europos šalyse, taip pat 

atliekama atskirų Europos sąjungos šalių aukštojo mokslo sistemų analizė.

Binarinė aukštojo mokslo sistema

Binarinė aukštojo mokslo sistema - universitetinių ir aukštųjų koleginių studijų programų visuma, 

vykstanti universitetuose ir kolegijose; aukštojo mokslo sistemą sudaro dviejų tipų institucijos: tradiciniai 

universitetai ir profesinės aukštosios mokyklos (įvairiose šalyse skiriami įvairūs pavadinimai).
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Unitarinė  sistema –  aukštojo  mokslo  sistema,  kurioje  aukštąjį  išsilavinimą  teikia  vieno  tipo 

institucijos. 

Kolegijos  –  profesinį  bakalaurą  teikiančios  aukštosios  mokyklos,  kitose  Europos  šalyse  dar 

vadinamos koledžais, profesinėmis aukštosiomis mokyklomis42. 

Skirtingos Europos šalys  skirtingai  apibrėžia  Lietuvoje vartojamą  „kolegijų” sąvoką, tačiau ne 

visose šalyse šiam terminui ir jo sinonimui suteikiam ta pati reikšmė. Plačiausiai  paplitę šie terminai: 

koledžai/kolegijos, politechnikumai, profesinės aukštosios mokyklos. Šiose institucijose suteikiama ta pati 

kvalifikacija – aukštasis koleginis išsilavinimas, suteikiantis profesinio bakalauro (arba tiesiog bakalauro) 

laipsnį. Naudojama sąvoka „profesinis išsilavinimas” (angl. “vocational education”) reiškia, kad studijos 

tęsiamos ir profesinė kvalifikacija įgyjama aukštesnės nei vidurinės mokyklos  pakopos institucijose – 

technikos mokyklose, profesinėse mokyklose ar pan. - kuriose nesuteikiamas aukštasis išsilavinimas, o 

suteikiama profesinė kvalifikacija.

 
Binarinės aukštojo mokslo sistemos principai

Šiuolaikinės visuomenės raidai tapo priimtina, kad aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų skaičius 

didėja, kad studijos aukštosiose mokyklose būtų vis tobulesnės. Aukštojo mokslo sistema yra svarbiausia 

kiekvienos šalies mokymosi, mokslo ir kultūros, socialinės ir ekonominės plėtros dalis, tad jo socialinė 

atsakomybė  smarkiai  išaugo.  Daugelyje  Vakarų  Europos  valstybių,  vykstant  aukštojo  mokslo 

diversifikacijai,  švietimo  sistemoje  atsirado  koleginio  aukštojo  mokslo  sektorius.  Koleginės  studijos 

studentą  konkrečiai  profesijai  parengia per  trumpesnį  nei  universitetinės  studijos laiką ir  mažesnėmis 

sąnaudomis, suteikta profesinei veiklai būtinus teorinius pagrindus ir įgūdžius. Šių studijų programose 

paprastai  numatoma  daugiau  praktinių  darbų,  tad  dėstytojams  būtinas  ne  tik  universitetinis 

išsimokslinimas, bet ir profesinės veiklos patirtis.  Koleginės studijos organizuojamos taip, kad jas baigę 

asmenys,  prireikus,  galėtų įgyti  universitetinius kvalifikacinius ir mokslo laipsnius arba kitas aukštojo 

išsimokslinimo reikalaujančias profesijas tęstinio mokymo sistemoje. 

Universitetinės studijos studentams turi  teikti  aukšto lygio išsimokslinimą ir išsamų teorinį bei 

intelektinį  pasirengimą,  padėsiantį  kūrybiškai  taikyti  įgytas  žinias,  išmokyti  mokslinio  darbo 

metodologijos,  suteikti  bendrąją  erudiciją.  Universitetiniam  išsilavinimui  būdingas  įgyjamų  žinių 

išsamumas,  jų  platumas  bei  fundamentalumas.  Dalyvaudami  mokslinėje  veikloje  studentai  įgyja 

sudėtingų problemų sprendimo metodinių  įgūdžių,  įtvirtina  studijuojamos  mokslo  srities  specialiąsias 

žinias.  Universitete  dirbančių  įvairių  mokslo  sričių  mokslininkų  ir  studentų  bendravimas  suteikia 

universitetinį  išsilavinimą  įgijusiems  asmenims  papildomų  universalių  žinių,  kurios  būtinos  priimant 

atsakingus  sprendimus.  Universitetinėse  studijose  rengiami  plataus  profilio  specialistai,  kurie  savo 

profesinėje  veikloje  sugeba  naudotis  mokslo  žiniomis,  taip  pat  mokslininkai,  aukštųjų  mokyklų 
42 Targamadzė, V., Žibėnienė, G. (2006). Aukštojo mokslo studijų sistemos harmonizavimas Lietuvoje – studijų kokybės 
tobulinimo prielaida.
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pedagogai, vidurinio mokslo sistemos mokytojai43.

Pagal  binarinę  sistemą universitetinės  ir  koleginės  studijos  pripažįstamos  lygiavertėmis,  tačiau 

skirtingomis. Universitetinės studijos daugiau orientuotos į platų teorinį parengimą, kurio tikslas - taip 

parengti  absolventą,  kad  jis  per  labai  trumpą  laiką  galėtų  adaptuotis  darbo  vietoje  ir  jam nereikėtų 

papildomų  studijų.  Koleginės  studijos,  lyginant  su  universitetinėmis  studijomis,  yra siauresnės.  Jose 

labiau  akcentuojamas  specialisto  rengimas  ir  profesinių  įgūdžių ugdymas,  įgyjamos  konkretesnės 

kompetencijos  (pvz.,  inžinerija,  slauga,  medžio  apdirbimas  ir  kt.).  Toks  specialistas  būna  geriau 

pasirengęs praktinei veiklai, todėl geriau adaptuojasi darbo rinkoje. Išskiriami ir kiti aukštųjų koleginių 

studijų privalumai – tai operatyvumas, keičiant studijų turinį, greitas reagavimas į nuolat kintančias rinkos 

ekonomikos sąlygas,  praktinio  rengimo  akcentavimas,  ugdymo  formų  lankstumas,  ypač tenkinant 

dirbančiųjų mokymosi poreikius, užtikrinant tęstinį visą asmens gyvenimą trunkantį mokymąsi.

1.5.2. Binarinės aukštojo mokslo sistemos modelis Europos šalyse

Binarinės  aukštojo mokslo  sistemos  modelis  yra  labiausiai  paplitęs  modelis  Europos šalyse  ir 

grindžiamas  aiškiu  ir  formaliu  universitetinių  ir  neuniversitetinių  (arba  profesinių)  aukštųjų  mokyklų 

atskyrimu. Vis dėl to, Europoje šiandien dar nėra įsitvirtinęs vieningas suvokimas tiek teoriniame, tiek 

praktiniame  lygmenyje,  kaip  turėtų  praktiškai  veikti  binarinės  aukštojo  mokslo  sistemos  principai. 

Vykstant Bolonijos procesui, bandoma sisteminiu ir instituciniu lygiu į kolegines programas integruoti 

teorinių  žinių  modulius,  o  universitetinėse  studijose  studijų  programose  atliekama  daugiau  praktinių 

užduočių. Nepaisant formalių reikalavimų, šiuo metu dar negalima kalbėti apie „Europos aukštojo mokslo 

sistemą”,  kadangi  Europos  šalys  skirtingai  įgyvendina  binarinės  sistemos  principus.  Skiriami  šie 

pagrindiniai Europos šalių binarinių aukštojo mokslo sistemų skirtumai:

• priėmimo į  universitetines  ir  kolegines  aukštąsias  mokyklas  sąlygos  skiriasi  iš  esmės,  kitose 

šalyse – nepastebimas joks reikšmingas skirtumas;

• koleginėse  aukštosiose  mokyklose  įgyjamas  kvalifikacinis  laipsnis,  studijų  trukmė,  studijų 

programos  yra  tokios  pačios  kaip  ir  universitetinėse  aukštosiose  mokyklose,  kitose  šalyse 

koleginėse aukštosiose mokyklose pirmosios pakopos (bakalauro laipsnio)  studijų trukmė yra 

trumpesnė  nei  universitetinėse  mokyklose,  pastebimi  didesni  studijų  programų  ir  įgyjamo 

laipsnio skirtumai;

• karjeros perspektyvos koleginių ir universitetinių aukštųjų mokyklų absolventams yra daugmaž 

vienodos,  kitose šalyse – karjeros perspektyvos labai stipriai  priklauso nuo to, kurią aukštąją 

mokyklą – universitetinę ar ne – baigė absolventas;

• egzistuoja  skirtumai  tarp  aukštojoje  mokykloje  dirbančio  personalo  dalyvavimo  mokslinėje 

43 Želvys, R. (2005). Aukštojo mokslo kaita ir problemos // ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA. 2005 14
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veikloje:  kai  kur  mokslinius  tyrimus,  tiriamąją  veiklą  vykdo  dėstytojai  ir  universitetinėse,  ir 

koleginėse mokyklose, kai kur – tik universitetinėse aukštosiose mokyklose;

• dėstytojų darbo užmokestis, statusas ir veiklos kryptis skiriasi arba ne tarp akademinio personalo 

iš universitetinės aukštosios mokyklos ir koleginės aukštosios mokyklos.

Šie skirtumai pastebimi šiose Europos šalyse: Suomija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Belgija,  

Estija, Latvija, Danija, Vokietija, Vengrija, Portugalija.

1.5.3. Aukštojo mokslo sistemų atskirose Europos Sąjungos šalyse analizė

Suomija

Suomijoje koleginės aukštosios mokyklos, vadinamos politechnikumais, buvo įsteigtos 1990 m., 

siekiant sukurti neuniversitetinio aukštojo mokslo sektorių šalyje. Politechnikumais tuomet tapo buvusios 

profesinės  mokyklos.  Suomijoje  aukštojo  mokslo  sistemą  sudaro:  universitetai  (20  universitetų)  ir 

politechnikumai  (29  politechnikumai)44.  Visi  universitetai  dalyvauja  švietimo  ir  mokslinių  tyrimų 

programose  bei  vykdo  doktorantūros  studijų  programas.  Politechnikumai  Suomijoje  specializuojasi 

taikomųjų  mokslinių  tyrimų  ir  plėtros  veikloje.  Universitetuose  įgyvendinama trijų  pakopų sistema – 

bakalauro,  magistro  ir  doktorantūros  programos45.  Politechnikumai  vykdo  pirmos  ir  antros  pakopos 

studijų programas. Suomijos švietimo sistemos struktūra pavaizduota 15 pav.46

44 Centre for International Mobility (2003). Higher education in Finland.
45Ministry of Education (2009). Polytechnic education in Finland
46 Centre for International Mobility (2003). Higher education in Finland.
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15 pav. Suomijos švietimo sistema
Šaltinis: Centre for International Mobility (2003). Higher education in Finland

Įgijus vidurinį išsilavinimą Suomijoje galimos dvi alternatyvos:

1. baigus  10  klasių,  mokslas  tęsiamas  dar  dvejus  metus.  Po jų  laikomas  stojamasis  egzaminas  į 

aukštąją  mokyklą  – arba universitetą,  arba  politechnikumą.  Egzamino neišlaikius,  galima tęsti 

studijas profesinėje mokykloje;

2. baigus 10 klasių, mokslas tęsiamas profesinėje mokykloje, o įgijus profesinę kvalifikaciją stojama 

arba į universitetą, arba į politechnikumą, arba įsitraukiama į darbo rinką.

Studijuojant  universitete  ar  politechnikume  galima  pereiti  iš  vienos  universitetinės  aukštosios 

mokyklos  į  neuniversitetinę  arba  atvirkščiai.  Tokia  sistema  suteikia  jaunimui,  įgijusiam  vidurinį 

išsilavinimą, laisvės apsispręsti, žinant, kad, atsiskleidus tikriesiems gabumams, jie galės pakeisti savo 

pasirinkimą. Tokia sistema neverčia jaunimo tik baigus vidurinę mokyklą ir dar neįgijus patirties priimti 

vieną svarbiausių sprendimų pasirenkant tolimesnę studijų, kryptį.

Jungtinė Karalystė

Aukštąjį  išsilavinimą  šalyje  teikia  trys  aukštojo  mokslo  institucijos:  universitetai, 

koledžai/kolegijos, aukštojo mokslo institucijos ir  menų ir muzikos koledžai/kolegijos. 1992 m. pakeitus 

vidurinio  ir  aukštojo  mokslo  įstatymą,  binarinė  studijų  sistema,  skirianti  universitetus  nuo 
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politechnikumų, buvo panaikinta ir politechnikumams buvo suteiktas universitetų statusas ir pavadinimas. 

Neuniversitetinį  techninį  išsilavinimą  šalyje  teikia  technikos  koledžai/kolegijos,  vidurinio  ir 

aukštojo  mokslo  koledžuose/kolegijose,  akredituotose  nepriklausomuose  koledžuose/kolegijose,  kurie 

siūlo įvairias studijų programas, kurias baigus suteikiama profesinė kvalifikacija47. 

Nyderlandai

Nyderlanduose  egzistuoja  binarinė  aukštojo  mokslo  sistema,  kurią  sudaro  Wetenschappelijk  

Onderwijs  - į tyrimus orientuoti arba tradiciniai universitetai – ir Hoger Beroepsonderwijs – profesinės 

aukštosios  mokyklos.  Neuniversitetinėse  aukštosios  mokyklose  teikiamas  profesinis  išsilavinimas 

skirstomas  į  4  lygius,  iš  kurių  kiekvienas  atitinka  tam tikrą  studijų  programą:  1)  mokymo  padėjėjo 

lygmuo, trunkantis nuo 6 mėnesių iki 1 metų; 2) pagrindinis profesinio ugdymo lygmuo (2-3 metai); 3) 

profesinio  mokymo  lygmuo  (2-4  metai);  4)  vidutinio  lygmens  vadovavimo  mokymai  (3-4  metai)  ir 

specialistų  mokymai  (1-2 metai).  Studentai  turi  šiuos  lygius  pereiti  nuosekliai,  kadangi  tik  kiekvieno 

lygmens baigimas leidžia tęsti studijas kitame lygmenyje48. Nyderlandų švietimo sistema pateikiama 16 

pav.

Nyderlanduose, įgijus pradinį išsilavinimą, mokslas tęsiamas vienoje iš trijų sistemų:

1. baigę profesines mokyklas (MBO), įgiję pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą studentai gali tęsti 

studijas proftechnikumuose (HBO), kur įgyjamas profesinio bakalauro ir magistro laipsnis. Įgijus 

profesinį  bakalauro  ar  magistro  laipsnį  studijas  galima  tęsti  ir  universitetinėje  aukštojoje 

mokykloje.

2. į  universitetus  Nyderlanduose  stojama  baigus  paruošiamąsias  ugdymo  programas  gimnazijose 

arba  mokyklose  (VWO),  taip  pat  įgijus  profesinį  bakalaurą.  Tačiau  šiuose  universitetuose 

įgyjamas  tik  menų,  mokslo  ir  teisės  bakalauro  laipsnis.  Taigi,  norintys  įgyti  kitos  studijų 

programos bakalaurą, studentai turi rinktis profesines aukštąsias mokyklas.  Dėl šios priežasties 

Nyderlanduose universitetuose studijuoja tik apie 30 proc. studentų.

47 Bernardino, P. R., Marques, R. Ch. (2008). Comparision of regulatory models of higher education in Europe. The Portugese 
situation.
48 The European education directory. Study in Europe. www.euroeducation.net
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16 pav. Nyderlandų švietimo sistema49

Šaltinis: The European education directory. Study in Europe. www.euroeducation.net

Estija

Aukštojo mokslo  sistema Estijoje  yra  binarinė  – ją  sudaro universitetai  ir  profesinės  aukštojo 

mokslo institucijos. Profesinės aukštojo mokslo institucijos teikia tik profesinio bakalauro kvalifikaciją. 

Neuniversitetinės aukštosios mokyklos siūlo techninio išsilavinimo programas, kurios atitiktų vidurinės 

mokyklos  lygmenį  (Lietuvoje atitikmuo būtų proftechninės  mokyklos).  Profesinį  aukštąjį  išsilavinimą 

Estijoje  gali  teikti  proftechnikumai,  profesinės  aukštosios  mokyklos  ir  universitetai.  Universitetuose 

suteikiamas profesinis aukštasis išsilavinimas suteikia galimybę studijuoti antroje – magistro – pakopoje. 

Profesinis išsilavinimas pamažu turėtų pakeisti techninį išsilavinimą. 

Latvija

Latvijoje 2000 m. įteisintos profesinio bakalauro ir profesinio magistro studijos. Įvairūs institutai 

gali vykdyti trejų – ketverių metų profesinio bakalauro bei magistro programas. Dažniausiai tai vykdo 

privačios arba valstybinės, tačiau nefinansuojamos iš valstybės biudžeto, aukštosios mokyklos. Profesinio 

magistro laipsnis nesuteikia teisės studijuoti doktorantūroje, tačiau šią normą ketinama naikinti. Iki šiol 

nėra įteisinti reikalavimai profesinio bakalauro studijų programoms.

Danija

Danijoje  aukštojo  mokslo  sektorius  skirstomas  į  universitetų  ir  kolegijų/koledžų  (profesinės 
49 Klaida:  nerastas  nuorodos  šaltinis sutrumpinimų  paaiškinimas:  VMBO  –  pagrindinis  profesinis  išsilavinimas;  MBO  – 
vidurinis profesinis išsilavinimas; HAVO – vidurinis išsilavinimas; HBO – profesinės aukštosios mokyklos (politechnikumai); 
VWO – gimnazijos,  specializuotos  mokyklos,  kuriose  rengiama  stojimui  į  universitetą;  WO –  universitetinės  aukštosios 
mokyklos (universitetai).
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orientacijos)  sektorių.  Kolegijų/koledžų  sektorius  apima  apie  100  specializuotų  aukštojo  mokslo 

institucijų,  suteikiančių  šiuos  profesinius  laipsnius:  1)  profesinis  akademinis  laipsnis;  2)  profesinis 

bakalauras. Nuo 2005 m. tam tikrus kriterijus atitinkantys koledžai/kolegijos gali vadintis universitetiniais 

koledžais/kolegijomis.  Kolegijos/koledžai,  siūlantys  profesinį  akademinį  laipsnį,  vadinasi  profesinio 

aukštojo mokslo akademijomis. 

Koleginėse studijų programose skiriamos trumpalaikės (2 metai), vidutinės trukmės (3-4 metai) ir 

ilgos  trukmės  studijų programos.  Trumpalaikės  studijų programos  apima  profesinį  arba aukštesnį  nei 

vidurinį  techninį  laipsnį.  Vidutinės  trukmės  studijų  programos  metu  įgyta  kvalifikacija  atitinka 

universitetinių studijų bakalauro laipsnį. Baigus šias programas studijas galima tęsti ir magistro studijų 

programose50.

Belgija

Belgijoje  aukštojo mokslo  sistemos  skiriasi  priklausomai  nuo Belgijos  regiono:  prancūzų arba 

flamandų regionas. 

Prancūziškoje Belgijos dalyje aukštojo mokslo sistema yra binarinė: suteikiamas universitetinis ir 

neuniversitetinis  išsilavinimas.  Universitetinės  aukštosios  mokyklos  teikia  tik  ilgai  trunkančio  ciklo 

išsilavinimą. Neuniversitetinės aukštosios mokyklos skirstomos į:  Hautes Ecoles (vidurinės mokyklos), 

Instituts  supérieurs  d'architecture  (architektūros  kolegijos/),  ir  Ecoles  supérieures  des  Arts (menų 

kolegijos). Hautes Ecoles ir Ecoles supérieures des Arts siūlo ir ilgos trukmės, ir trumpos studijų trukmės 

studijų  programas,  Svarbu  tai,  kad  ilgos  trukmės  studijų  programos  priskiriamos  universitetiniam 

lygmeniui. Instituts supérieurs d'architecture siūlo tik ilgos studijų trukmės programas. Trumpos trukmės 

koleginėse  studijų  programose  siūlomas  techninis  mokymas  ir  profesinė  kvalifikacija  tam  tikroje 

konkrečioje  srityje.  Ilgos  trukmės  studijų  programos  tiek  koleginėse,  tiek  universitetinėse  studijų 

programose suteikia bendrą, teorinį ir mokslinį išsilavinimą, kuris reikalingas norint įgyti specializaciją. 

Hautes  Ecoles institucijose  siūloma  studijuoti  agronomiją,  dailę,  ekonomiką,  farmaciją,  pedagogiką, 

socialinius mokslus, technologijas, vertimo studijų programas.

Flamandų dalyje aukštąjį išsilavinimą teikia universitetai ir universitetiniai koledžai/kolegijos. Iki 

2004/2005  m.  tiek  universitetai,  tiek  universitetiniai  koledžai/kolegijos  galėjo  teikti  ilgos  trukmės 

(universitetines) studijų programas, tačiau nuo 2004/2005 m. profesinis bakalauro laipsnis suteikiamas tik 

universitetiniuose  koledžuose/kolegijose,  o  jį  įgiję  asmenys  gali  įgyti  ir  magistro  laipsnį. 

Universitetiniuose koledžuose/kolegijose studijų programos skirstomos į vieno (3 metai) arba dviejų ciklų 

(nuo  4  metų  –  trukmė  tokia  pati  kaip  ir  ilgos  trukmės  studijų  programų  aukštosiose  mokyklose)  

programas,  dviejų  ciklų  studijų  metu  pateikiama  daugiau  teorinių  žinių.  Baigę  vieno  ciklo  studijų 

programą  absolventai  įgyja  socialinio  darbuotojo,  akušerio  ir  pan.  kvalifikacijas.  Baigę  dviejų  ciklų 

50 The European education directory. Study in Europe. www.euroeducation.net
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studijų programas universitetiniuose koledžuose absolventai įgyja pramonės inžinieriaus, architekto ir kt. 

kvalifikacijas.

 pav. pateikiama apibendrinta Belgijos švietimo sistema.

17 pav. Belgijos švietimo sistema
Šaltinis: The European education directory. Study in Europe. www.euroeducation.net

Belgijoje kiekvienas asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą, gali įstoti į aukštojo mokslo instituciją. Ši 

nuostata  negalioja  stojant  į  medicinos  ir  stomatologijos  (flamandų  dalyje  čia  vyksta  stojamasis 

egzaminas),  menų  (vyksta  stojamasis  egzaminas),  inžinerinių  mokslų  (stojamasis  egzaminas 

prancūziškoje  Belgijos  dalyje  –  šios  studijos  laikomos  vienomis  sudėtingiausių  inžinerijos  studijų 

pasaulyje) ir vadybos (vyksta žinių ir motyvacijos patikrinimas) aukštąsias mokyklas51. 

Vokietija

Aukštojo mokslo institucijos skirstomos į universitetus ir kitas aukštąsias mokyklas (techniniai 

universitetai),  menų  ir  muzikos  koledžai/kolegijos,  taikomųjų  mokslų  universitetai.  Vokietijoje 

aukštosioms  mokykloms  suteikta  daug  autonomijos,  leidžiančios  sudaryti  savo  studijų  profilį,  taip 

siekiant paskatinti konkurenciją. koleginių studijų metu didelis dėmesys skiriamas studentų praktiniams 

įgūdžiams  –  įgyvendami  susitarimai  su  privačiomis  kompanijomis,  kurioje  studentas  įgyja  praktinių 

įgūdžių,  kompanijos  atstovas  atlieka  „mokytojo”  vaidmenį.  Vokietijoje  į  kolegijas  gali  būti  priimami 

dėstyti  tik asmenys,  turintys mokslų daktaro laipsnį ir ne mažesnį kaip penkerių metų praktinio darbo 

stažą po šio laipsnio įgijimo. Teigiama, jog dėstytojų be mokslinio laipsnio darbas kolegijoje prieštarauja 

mokslo ir studijų vienovės principui.

51 The European education directory. Study in Europe. www.euroeducation.net
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Vengrija

Vengrijos  aukštojo  mokslo  institucijas  sudaro  universitetai  ir  kolegijos/koledžai.  Kai  kurios 

kolegijos/koledžai  yra  susieti  su universitetais  ir  veikia  kaip kolegijos/koledžo fakultetas  universitete. 

Universitetai taip pat gali siūlyti kolegijų/koledžų lygmens kursus. 

Kolegines  studijų  programas  sudaro  trumpalaikės  trukmės  studijos,  kurias  baigus  neįgyjama 

kvalifikacija (diplomas), tačiau suteikiamas profesijos sertifikatas. Ilgos trukmės studijos baigiamos įgijus 

kolegijos/koledžo lygmens kvalifikacija, kuri leidžia toliau tęsti studijas ir įgyti pokoleginį specializacijos 

laipsnį arba, tam tikrais atvejais, ir universiteto lygmens kvalifikaciją. 

Portugalija

Aukštojo mokslo sistemą sudaro universitetai ir koleginės aukštosios mokyklos (politechnikumai). 

Šios dvi sistemos tarpusavyje glaudžiai susijusios ir yra sudarytos galimybės pereiti iš vienos sistemos į 

kitą, taip pat yra galimybė pereiti iš valstybinės aukštosios mokyklos į privačią ir atvirkščiai.

Apibendrinti  nagrinėtų  šalių  duomenys  apie  studijų  trukmę  pirmoje/antroje  pakopoje 

universitetinėse ir koleginėse aukštosiose mokyklose pateikiami 3 lentelėje.

3 lentelė. Studijų trukmė pirmosios/antrosios pakopos studijose aukštosiose mokyklose, metai

Valstybė Studijų trukmė
Universitetinės Koleginės

Suomija 3/2 3-4/1-1,5
Jungtinė Karalystė 3-4/1 2-3
Nyderlandai 4/1-1,5-2 8,5-14
Belgija (Prancūziškoji dalis) 3-4/1-2 3-4/1-2
Belgija (Flamandų dalis) 2-3/2-3 3-4
Estija 3-4/1-2 3-4
Danija 3/2 2-4
Vokietija 4/1-4 2
Vengrija 4-6/3 3-4/1-3
Portugalija 3-4/1,5-2 3/1,5-2
Šaltinis: sudaryta autorių

Skirtingos binarinės aukštojo mokslo sistemos bei skirtingos suteikiamos kvalifikacijos įtakoja ir 

universitetinių bei koleginių studijų programų patrauklumą studentams.  18 pav. pateikiama informacija 

apie studentų, dalyvaujančių profesiniame ugdyme baigus vidurinę mokyklą, procentinė išraiška. 

2004-2008  m.  daugumoje  šalių  (Belgija,  Danija,  Estija,  Latvija,  Vengrija,  Suomija)  didėjo 

studentų,  po  vidurinio  ugdymo  programos  tęsiančių  studijas  profesinio  ugdymo  sektoriuje,  skaičius, 

tačiau  Vokietijoje,  Graikijoje,  Portugalijoje,  Jungtinėje  Karalystėje  ir  Kroatijoje  šis  skaičius  pradėjo 

mažėti. 

Eurostat skelbiami  statistiniai  duomenys  rodo,  kad  Vakarų  ir  Šiaurės  Europos  šalyse 

studijuojančių  koleginiame  sektoriuje  studentų  skaičius  mažėja.  Tai  susiję  su  tuo,  kad  šalys,  kurių 

neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose vykdant Bolonijos proceso nuostatas pradėta taikyti dvipakopė 

sistema,  profesinio  bakalauro  studijas  priskiria  ISCED (International  Standart  Classification  of  
74



Education) 5A lygiui,  kuriam priskiriamos ir  klasikinių universitetų bakalauro ir  magistro programos. 

Pavyzdžiui,  Olandijoje beveik 60 proc. studentų studijuoja  hogescholen, tačiau statistika tik 1,5 proc. 

studentų priskiria ISCED 5B lygiui  (Eurostat 2007 m. duomenys). 
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18 pav. Studentai, Europos sąjungos šalyse dalyvaujantys profesiniame ugdyme 2004-2008 m., proc.
Šaltinis: Eurostat, 2007

Bolonijos procesas neapsiriboja vien bakalauro/magistro modelio realizavimu aukštajame moksle. 

Beveik  visose  Europos  šalyse,  tiek  universitetuose,  tiek  kolegijose  taikoma  ECTS (European  credit  

transfer system) arba su ja suderinta nacionalinė sistema. Reformos aukštosiose mokyklose derinamos su 

studijų programų reforma. Nuo 2005 metų beveik visur bus išduodamas vieningas savo turiniu diplomo 

priedas, kuris užtikrins patikimesnį akademinių studento pasiekimų įvertinimą kitose šalyse. Lygiagrečiai 

vyksta  kokybės  užtikrinimo  sistemų  tobulinimas  steigiant  arba  plečiant  nacionalines  akademines 

akreditacijos agentūras  ir  rengiant  vieningas visai  Europai  studijų vertinimo procedūras.  Visose šiose 

veikose,  kaip  lygūs  partneriai,  dalyvauja  universitetai  ir  kolegijos.  Pažymėtina,  kad  visuose  EUA 

(European  University  Association)  ir  EURASHE dokumentuose  pabrėžiamas  siekis  Europos  aukštojo 

mokslo sistemą padaryti lankstesne ir patrauklesne visų šalių studentams, tuo pat metu užtikrinant aukštą 

studijų kokybę ir darbo rinkos poreikių atitikimą.

 Vis  dėl  to,  geriausiai  profesinio  ugdymo  situaciją  atspindi  studentų,  dalyvaujančių 

universitetiniame ir neuniversitetiniame (profesiniame) ugdyme, santykis (žr. 19 pav.).
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19 pav. Universitetinių ir koleginių institucijų studentų santykis 2006 m.
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010

Belgijoje,  Nyderlanduose,  Suomijoje  ir  Vokietijoje  studentai,  studijuojantys  universitetinėse 

aukštosiose mokyklose sudaro tik 30-40 proc. studentų. Šiose šalyse profesinis aukštasis išsilavinimas yra 

vertinamas,  tačiau  didelę  studentų  skaičių  šioje  sistemoje  lemia  ir  aukšti  priėmimo  į  universitetines 

aukštąsias mokyklas reikalavimai. Tuo tarpu Estijoje, Latvijoje, Vengrijoje – buvusiose Tarybų Sąjungos 

šalyse – 65-75 proc. studentų studijuoja universitetinėse aukštosiose mokyklose. Danijoje, Portugalijoje ir 

Jungtinėje Karalystėje šis skaičius sudaro apie 50 proc. Taigi, šiose šalyse vyrauja aiški takoskyra tarp 

profesinio ir universitetinio ugdymo ir taip aiškiai pastebima binarinė sistema.

4 lentelė. Suomijos profesinio ir universitetinio aukštojo išsilavinimo duomenys 2008 m.
Profesinis 

bakalauras 
Profesinis 
magistras Bakalauras Magistras 

Užimtumo lygis, proc. 58.2 93.5 54.1 66.99
Išlaidos švietimui,  proc. nuo BVP 1.29 2.99
Studentų skaičius 132 501 164 068
Šaltinis: Centre for International Mobility (2003). Higher education in Finland

Suomijoje 2008 m. užimtumo lygis, įgijus profesinį bakalaurą yra 4,1 proc. didesnis nei įgijus 

universitetinį  bakalauro  laipsnį  (žr.  4  lentelė).  Skirtumas  tarp  užimtumo  lygio,  įgijus  profesinį  ir 

universitetinį magistrą, sudaro net 26,51 proc. Išlaidos profesinio bakalauro ugdymui, kaip procentas nuo 

šalies  BVP, Suomijoje  yra  1,7 proc.  mažesnės  nei  išlaidos  universitetiniam aukštajam mokslui,  nors 

studentų skaičius politechnikumuose 20 proc. mažesnis nei universitetuose, tačiau, lyginant su kitomis 

Europos šalimis,  išlaidų lygis yra didelis – kitose šalyse aukštajam mokslui skiriama procentinė BVP 

dalis nesudaro nei 1 procento. Universitetinėse studijų programose keliami didesni reikalavimai dėstytojų 

kompetencijai, naudojamai įrangai, todėl skiriama ir didesnė BVP išlaidų dalis.

Išnagrinėjus universitetinių ir koleginių studijų programų vertinimo skirtumus, galima pastebėti, 
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kad dėl koleginėms studijų programoms būdingos stiprios orientacijos į praktinę veiklą, įsivaizduojama, 

kad kolegijos dėstytojo veikla (išskyrus akademinę) įsivaizduojama platesnė nei universiteto dėstytojo. 

Pavyzdžiui  Suomijoje  ypatingas  dėmesys  skiriamas  dėstytojų  kvalifikacijai.  Vertinama  ne  tik  jų 

kvalifikacija ir  patirtis,  bet  atskirai  dar  ir  dėstytojo  tiriamasis darbas,  profesinis  domėjimasis  ir 

aktyvumas,  išsilavinimas. Be to, vertinamos  socialinės sąlygos ir paslaugos studentams (psichologinis 

konsultavimas,  konsultavimas profesiniais  klausimais).  Olandijoje,  vertinant  koleginio tipo  studijų 

programas,  svarbu  teikiamų paslaugų  studentams  kokybė  (konsultavimas  profesiniais klausimais), 

baigiamųjų darbų lygis, absolventų pasiruošimas darbo rinkai (absolventų įsiliejimas į darbo rinką ir jų 

karjera). Švedijoje, šalia personalo kvalifikacijos, dar skiriamas kūrybiškumas studijų aplinkoje, dėstytojo 

tiriamasis darbas, pasiruošimo ir galimybių studijų programai įgyvendinti santykio galimybės ir realumas. 

Kitose  šalyse,  esant  skirtingiems  universitetinių ir  koleginių  studijų  programų  rengimo  principams, 

studijų  turinio  projektavimas  vertinamas  pagal  panašius  požymius,  tačiau  skirtingus rodiklius. 

Universitetinių studijų programų vertinimo kriterijai  yra  panašūs į  koleginių studijų programų,  tačiau 

skirtumai išryškėja analizuojant juos pagal rodiklius, pvz., didesnis reiklumas akademiniam personalui 

bei moksliniam įdirbiui. Atsiranda naujų ir svarbių studijų programų vertinimo aspektų, pvz., mokslinis 

aktyvumas,  mokslinė  savivoka,  visuomenės nuomonė  apie  studijų  programą.  Tuo  remiantis  galima 

konstatuoti, kad, vertinant koleginių studijų programas, įvedami tokie kriterijai: 

1. personalo  kvalifikacija,  susijusi  su  tiriamuoju  darbu,  kūrybiškumu,  gebėjimu  konsultuoti 

profesiniais klausimais, teorinių žinių sanglauda su naujaisiais veiklos pasaulio pasiekimais; 

2. absolvento pasiruošimu darbo rinkai, galimybėmis ir jų konkrečiu prisitaikymu; 

3. baigiamųjų darbų kokybe ir pritaikomumu praktikoje. 

Ši  analizė  rodo,  kad,  nors  aukštųjų  koleginių  ir  universitetinių  studijų  programų  kriterijai  ir 

panašūs, bet jų turinys turėtų būti labiau detalizuotas suderinant juos su rengiamų specialistų misija.

1.5.4. Universitetinių ir koleginių studijų santykis

Visiško koleginių studijų programų suderinimo su universitetinėmis kol kas nėra nei Lietuvoje, 

nei  užsienio  valstybėse.  Tai  sąlygoja  skirtingas  studijų  pobūdis,  tačiau  šiuo  metu  sudarytos  sąlygos 

kolegiją baigusiems absolventams toliau tęsti studijas universitetuose.  Baigus kolegiją ir papildomąsias 

studijas,  galima  studijuoti  magistrantūroje.  Papildomųjų  studijų  dalykų  sąrašas  ir  studijų  turinys 

nustatomas vadovaujantis universiteto patvirtinta tvarka. 

Perėjimas  nuo  unitarios  prie  binarios  aukštojo  mokslo  sistemos  atitinka  Europos  Sąjungoje 

vykstančius  procesus,  kita  vertus,  šis  procesas  yra  sudėtingas,  reikalaujantis  laiko  ir  lėšų.  Kuriant 

neuniversitetinio aukštojo mokslo sektorių ir plėtojant jo veiklą pirmiausia buvo pasirūpinta koleginių 

studijų dėstytojų rengimu ir jų kvalifikacijos ugdymu. Tai ypač aktualu kolegijoms, esančioms atokiau 
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nuo  universitetų  ir  negalinčioms  pasinaudoti  tiesiogine  jų  parama.  Neatidėliotinai  buvo suformuluoti 

kolegijų dėstytojų kvalifikaciniai  reikalavimai  ir  parengtos priemonės,  leidžiančios  per kelerius metus 

įgyvendinti  šiuos reikalavimus. Binariosios aukštojo mokslo sistemos įgyvendinimas orientuotas į šios 

sistemos struktūrinį vientisumą ir abiejų jos formų atskyrimą pagal studijų tikslus, programų sudėtį ir 

parengtų  specialistų  būsimosios  veiklos  sritis.  Kolegijų  tinklo  plėtros  strategijoje  užsienio  šalyse 

įgyvendinamas principas – kolegijos kuriamos ne tiek iš atitinkamą studijų lygį pasiekusių aukštesniųjų 

mokyklų,  kiek,  atsižvelgiant  į  regionų  poreikį,  įvertinus  aukštųjų  mokyklų  fakultetų  ir  filialų  su 

universitetinėmis studijomis integravimą į kuriamas kolegijas. Kolegijos atsiranda stambesnių apskričių 

centruose,  joms  numatoma  papildomų  lėšų  studijų  kokybei  kelti.  Universitetuose  atsiranda  koleginį 

aukštąjį išsimokslinimą teikiantys  fakultetai,  kurie formuojami iš greta esančių aukštesniųjų mokyklų. 

Kolegijų steigėjų teisės kai kuriose šalyse suteikiamos ir valstybiniams universitetams.

Plečiantis neuniversitetinio aukštojo mokslo sektoriui, buvo tobulinami studijų kreditų užskaitymų 

aktai, leidžiantys tęsti studijas kitose šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Siekiant geresnio aukštųjų 

mokyklų  bendradarbiavimo,  didelis  dėmesys  skirtas  ir  diplomų  ir  studijų  pripažinimui.  Tam pasiekti 

padėjo  Europos  kreditų  perkėlimo  sistema  (European  Credit  Transfer  System  ECTS),  kuri  suteikė 

galimybę suderinti nacionalines aukštojo mokslo sistemas.

Pažymima,  kad  spartesnei  binariosios  studijų  sistemos  plėtrai  būtina  universitetinio  ir 

neuniversitetinio sektorių sąveika. Universitetams ir kolegijoms įmanoma ir tikslinga bendradarbiauti:

• derinant pagrindinių studijų programas profesinėms kvalifikacijoms įgyti;

• derinant konkrečių dalykų studijų turinį, studijų įskaitymą universitetuose ir kolegijose;

• sprendžiant,  kaip  kolegijų  absolventai  galėtų  tęsti  studijas  aukštesnėse  universitetinių  studijų 

pakopose;

• rengiant dėstytojus kolegijoms;

• keliant  kolegijų dėstytojų  mokslinę  bei  pedagoginę  kvalifikaciją  universitetuose  ir  universitetų 

dėstytojų profesinę kvalifikaciją kolegijose;

• kuriant ir naudojant bendrą studijų techninę ir informacinę bazę;

• teikiant metodinę pagalbą besikuriančioms kolegijoms;

• rengiant  norminius  dokumentus  ir  įstatymų  lydimuosius  aktus,  kurie  užtikrintų  šių  sektorių 

vientisumą Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje.

Regioninių kolegijų tikslas – tenkinti mokslo ir studijų poreikius tų regionų, kuriuose ir plėtoja 

savo veiklą. Šį teiginį pritaikyti praktiškai užsienio šalyse taip buvo sunku, nes pastebėta, kad kiekvienas 

regionas negali rengti visų jam reikalingų sričių specialistų. Tik tuo atveju, jei regione išplėtota tam tikra 

specifinė veiklos sritis, kurios nėra kituose regionuose, tokia kolegija rengia tos srities specialistus. Dar 

vienas didelis regioninių ir apskritai kolegijų plėtros kliuvinys – tai, kad ne visose aukštosiose mokyklose 

įmanoma įgyti  magistro laipsnį.  Be to,  daugumoje jų vykdoma tik taikomoji,  bet ne tiriamoji  veikla. 
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Nesant mokslinės infrastruktūros, kolegijos negali sau rengti dėstytojų, priverstos jų ieškoti iš šalies ir 

dėstyti paskaitoms, ir vadovauti ginamiems darbams, praktikoms. Šią problemą galima spręsti skatinant 

kolegijų/koledžų  ir  universitetų  bendradarbiavimą,  tačiau  pretenduodamos  užsiimti  tiriamąja  veikla, 

kolegijos lyg ir siekia peržengti savo kompetencijos ribas. 

Kai kuriose Europos šalyse atsisakyta ir netikslaus termino neuniversitetinis  mokslas, kadangi ši 

sąvoka  apima  ir  mokyklas,  ir  net  vadinamuosius  ikimokyklinio  ugdymo  darželius.  Šis  sąvokų 

neatitikimas sukelia papildomų rūpesčių, apibrėžiant kolegijų vietą aukštojo mokslo sistemoje, menkina 

jų autoritetą.  Kuriant vieningą aukštojo mokslo sistemą didelis  dėmesys skiriamas tam, kad kolegijos 

užpildytų  esančias  aukštojo  mokslo  spragas.  Jei  universitetinių  studijų  programose  ryškus 

fundamentalumas,  tai kolegijų programos  - lankstesnės, gebančios sparčiau prisitaikyti  prie kintančių 

visuomenės poreikių. Kai kuriose Europos šalyse įgyvendinta idėja atskirti universitetų ir kolegijų studijų 

programų specializaciją: tokios studijų programos kaip verslas, vadyba, ekonomika  perleistos vykdyti 

kolegijoms, universitetinėmis studijų programomis paliekant inžinerinius mokslus, menus, reikalaujančius 

specifinių žinių ir gebėjimų. 

Viena  didžiausių  problemų,  išlikusių  tiek Lietuvoje,  tiek  ir  kitos  Europos šalyse  – tai  studijų 

tęstinumo  problema.  Kol  kas  ši  problema  sprendžiama  rengiant  egzaminus  kolegijų  studentams, 

norintiems mokytis universitetų magistrantūroje ar sudarius tokią švietimo sistemą, kad būtų nuosekliai 

pereinama  nuo  profesinio  išsilavinimo,  teikiamo  kolegijose,  prie  universitetinių  studijų.  Vis  dėl  to, 

daugelyje  šalių  baigusiems  pirmosios  pakopos  studijas  universitetuose  suteikiamas  mokslų  bakalauro 

laipsnis, o baigusiems kolegijas – profesijos bakalauro laipsnis. 

Apibendrinant nagrinėtų šalių patirtį ir numatomus kolegijų sektoriaus plėtros planus, išskiriamos 

šios Europos šalių kolegijų sektoriaus stiprybės ir galimybės: 

Stiprybės: 

• išplėtotas kolegijų/politechnikumų/profesinių aukštųjų mokyklų tinklas;

• didelis bendrojo lavinimo įstaigų absolventų noras tęsti studijas kolegijų sektoriuje; 

• pakankamai gera aukštųjų mokyklų patirtis ir gebėjimai valdyti projektus;

• kvalifikuotas akademinis personalas;

• atnaujinta įranga bei prieigos prie mokymosi priemonių;

• pakankamas finansavimas kolegijų sektoriui.

Galimybės:  

• valstybinio lygio paramos suteikimas aukštojo mokslo institucijų tarptautinio aspekto plėtojimui;

• didesnis studijų programų užsienio kalba skaičius;

• užsienio ekspertų įtraukimas į studijų programas;

• studijų kokybės gerinimas pagal tarptautinius standartus; 
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• didėjantis dėmesys Europos aukštojo mokslo erdvėje skiriamas praktinių ir teorinių žinių taikymui 

bei kolegijų ir universitetų integracijai; 

• laisvo asmenų judėjimo principų praktinis įgyvendinimas, skatinantis atvykstančiųjų  studijuoti 

skaičiaus didėjimą; 

• didesnis kolegijų sektoriaus finansavimas iš valstybinio ir privataus sektoriaus;

• aktyvesnis bendradarbiavimas su privataus verslo sektoriumi vykdant mokslinę veiklą, sudarant 

studijų programas.

Analizėje  pateiktų  galimybių  įgyvendinimas  prisidėtų  prie  koleginių  studijų  patrauklumo 

studentams tiek šalyje, tiek užsienyje, sudarytas geresnis studijų kokybės užtikrinimo procesas, aukštųjų 

mokyklų finansavimas padidėtų dėl didesnės valstybės ir privataus verslo sektoriaus paramos bei savo 

lėšomis studijuojančių studentų įmokų už mokslą. Tai didintų aukštojo mokslo institucijų pripažinimą ir 

žinomumą bei konkurencingumą Europos ir pasaulio erdvėje. 

Apibendrinant koleginių studijų plėtros užsienyje praktikos analizės rezultatus, išskiriamos šios 

išvados:

1. Binarinės  aukštojo  mokslo  sistemos  raidos  analizė  rodo,  kad  aukštosios  universitetinės  ir 

aukštosios  koleginės  studijos  ne  visai  harmonizuotos  –  studijų  įgyvendinimo  strategijos  nėra 

suderintos.

2. Koleginės – neuniversitetinės studijos Europos šalyse visuomenės yra pripažįstamos, jų teikiamos 

studijų programos yra paklausios.

3. Poreikis siekti aukštojo mokslo nemažėja. Daugėja norinčių įstoti į kolegijas, todėl reikėtų skatinti 

universitetų ir kolegijų studijų programų ir suteikiamų kvalifikacijų suderinamumą. 

4. Kolegijų regioninė plėtra sudaro prielaidas užtikrinti  aukštojo mokslo prieinamumą platesniems 

visuomenės sluoksniams.

5. Dauguma  Europos  šalių,  turinčių  binarinę  aukštojo  mokslo  sistemą,  bakalauro/magistro 

kvalifikacinius  laipsnius  taiko  ir  profesiniam  (neuniversitetiniam)  aukštajam  mokslui.  Reikia 

spręsti  profesinio  magistro  kvalifikacinio  laipsnio  įteisinimo  klausimą.  Profesinio  magistro 

kvalifikacinio laipsnio įvedimas:

• išspręstų  kolegijų  absolventų  tęstinių  studijų  problemą  realizuojant  mokymosi  visą 

gyvenimą koncepciją;

• universitetus padarytų patrauklesnius kolegijas baigusiems užsienio studentams;

• sumažintų jaunimo emigraciją į užsienį;

• išspręstų  universitetų  magistrinių  studijų,  nukreiptų  į  studentų  skaičiaus  dydį,  teisinį  ir 

kvalifikacinį statusą bei aukštąjį išsilavinimą geriau orientuotų į darbo rinkos reikmes.
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Palikus esamą sistemą, kai kolegijų absolventams, siekiantiems magistro laipsnio, siūloma baigti 

išlyginamąsias studijas pagal universiteto bakalauro programą, atsiranda rizika, kad:

• didės  jaunimo  emigracija,  nes  kolegijos  pradės  teikti  bendrus  kvalifikacinius  bakalauro 

laipsnius su kitų šalių kolegijomis arba „lankstesniais“ universitetais;

• sudaromos ir nepagrindžiamos nevienodos galimybės tęsti studijas aukštosiose mokyklose: 

nepaaiškinama, kodėl kai kuriose šalyse pripažįstant 3 metų studijas Europos kolegijose kaip 

bakalauro  studijas,  kitų  šalių  absolventams,  studijavusiems  3  su  puse  ar  4  metus, 

organizuojamos išlyginamosios studijos. 

6. Studijų programų kokybės vertinimo metodika nenuosekli, nes tiek aukštųjų neuniversitetinių, tiek 

universitetinių  studijų  programų  vertinimo  kriterijai  unifikuoti  ir  ne  iki  galo  atspindi  studijų 

specifiką.

7. Unifikuoti  vertinimo kriterijai  rodo aukštųjų koleginių ir  universitetinių  studijų harmonizavimo 

stoką, binarinės aukštojo mokslo sistemos sandų misijos įgyvendinimo sunkumus.

8. Aukštojo mokslo studijų harmonizavimas ir jų kokybės užtikrinimas turi būti glaudžiai susijęs su 

aukštojo mokslo kokybės vadyba.

9. Būtina sudaryti palankesnes sąlygas kolegijų dėstytojų kvalifikacijai tobulinti ir parengti valstybinę 

kolegijų dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo programą. 

10. Reikia  peržiūrėti  kolegijų  ir  universitetų  studijų  programų  atitikimą  aukštosios  mokyklos 

svarbiausiems  tikslams  ir  įvertinti,  jų  atitikimą  kolegijos  ar  universiteto  strategijai.  Būtina 

peržiūrėti kai kurias su sudėtingomis technologijomis susijusias kolegijų studijų programas - tai 

būtina padaryti siekiant suderinimo su kitų šalių kolegijų atitinkamomis studijų programomis. 

Sukurto kolegijų įvaizdžio analizė

1.6.1. Kolegijų įvaizdžio teoriniai aspektai 

Aukštojo mokslo sektoriuje didėjant konkurencijai šalies viduje bei vis labiau patiriant tarptautinį 

spaudimą, kolegijų įvaizdis įgauna lemiamą reikšmę sėkmingai jų veiklai ar net išlikimui. Vakarų šalių 

mokslininkai jau senokai yra nustatę, kad aukštojo mokslo institucijos – universitetai ir kolegijos - yra 

vienos  iš  įstaigų,  kurių  sėkminga  veikla  visiškai  priklauso  nuo  jų  įvaizdžio,  o  kai  kurie  šios  srities 

tyrinėtojai teigia, jog tai bene pats vertingiausias aukštojo mokslo institucijų aktyvas. Aukštojo mokslo 

institucijos  vis  agresyviau  naudojasi  rinkodaros  komunikacija,  stengiasi  pasiekti  svarbiausias  interesų 

grupes  –  studentus,  dėstytojus,  mokslininkus,  partnerius,  valstybines  institucijas.  Lietuvai  ateityje  vis 

labiau  susiduriant  su  pasaulyje  vyraujančiomis  studentų  skaičiaus  ir  finansavimo  mažėjimo 

tendencijomis, neabejotinai suvokta studentų pritraukimo ir įvaizdžio puoselėjimo svarba. 
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Kaip teigia, A.Marčinskas, V.Gudonienė, G.Drūteikienė52, pastaruoju metu organizacijos įvaizdžio 

apibrėžimai  buvo pradėti skirstyti į dvi kategorijas: (1) įvaizdis yra kognityvinio proceso, (2) įvaizdis – 

komunikacinio proceso rezultatas.

Pirmuoju atveju įvaizdis siejamas su asmens pojūčiais organizacijos atžvilgiu, o ši sąvoka apima 

vertinimus,  jausmus  ir  nuostatas  (Kotler  ir  Fox,  1995;  Sevier,  1994;  Topor,  1986)53.  Kitos  krypties 

atstovai (Yavas ir Shemwell, 1996; Treadwell ir Harrison, 1994)54 teigia, kad įvaizdis –  komunikacinis  

procesas, paveiktas organizacijos skleidžiamos informacijos.  Tačiau abu šie požiūriai nėra prieštaringi, 

jie tik parodo skirtingas atspirties pozicijas.

Kiekvienos aukštojo mokslo institucijos įvaizdis nėra absoliutus,  jis  atspindi  ir  santykį  su kitų 

aukštųjų  mokyklų  įvaizdžiais.  Pažymima,  kad  žmonės  susidaro  aukštojo  mokslo  institucijų  įvaizdį 

remdamiesi labai ribota ir dažnai netikslia informacija, tačiau šie įvaizdžiai labai veikia jų santykius ir  

elgesį – stojant į kolegiją ar universitetą, rekomenduojant kitiems, sudarant sutartis, remiant, pasirenkant 

kaip  darbo  vietą.  Būtent  todėl  aukštosios  mokyklos  turi  suprasti,  koks  yra  susidaręs  jų  įvaizdis,  ir  

užtikrinti,  kad jis  ne tik  tiksliai  ir  palankiai  atspindėtų  instituciją.  Svarbu pabrėžti,  kad dažnai  tikroji 

aukštojo  mokslo  institucijos  kokybė  yra  mažiau  svarbi  nei  jos  prestižas  ar  reputacija,  nes  renkantis 

kolegiją ar universitetą kaip studijų ar darbo vietą dažnai lemia suvokta bei įsivaizduojama kokybė, o ne 

faktų analizė. Įvaizdis paprastai susiformuoja iš gautų tiesioginės komunikacijos metu ar žiniasklaidos 

pranešimų,  patirties  ir  kolegijos  ar  universiteto  rinkodaros  –  komunikacijos  pastangomis  sukurtų 

pranešimų55.

Verta įsisąmoninti, kad šiuolaikinė aplinka yra smarkiai žiniasklaidos kontroliuojama ir neigiamo 

turinio žinutės joje gali labai pakenkti mokslo įstaigos reputacijai. Kartu neigiamą įvaizdį gali formuoti ir 

tokie  veiksniai  kaip  kylantis mokestis  už  studijas,  skandalai  ir  pagrįstos  arba  nepagrįstos  abejonės 

konkrečios institucijos ar visos šalies akademine mokslo kokybe.  Kaip rodo autorių tyrimai, kolegijų ir 

universitetų, kaip aukštojo mokslo institucijų įvaizdį įtakojančius veiksnius galima skirstyti į tokia grupes:

• Asmeniniai,  demografiniai  veiksniai  –  tai  su  aukštojo  mokslo  institucija  susijusių  žmonių 

įvairovė,  pavienių  asmenų savybės,  veikiančios  suvokiamą įvaizdį,  pavyzdžiui,  suinteresuotųjų 

amžius, išsilavinimas, žinios apie organizaciją ir pan.

52 A.Marčinskas, V.Gudonienė, G.Drūteikienė (2007). Aukštojo mokslo institucijų įvaizdis: šališki veiksmai // Informacijos 
Mokslai. Nr. 40, Vilniaus Universitetas
53 Kotler, P.; Fox, K. F. (1995) Strategic Marketing for Educational Institutions. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
Sevier, R. A. (1994) Image is everything: Strategies for measuring, changing and maintaining your institution’s image. College  
and University, vol. 71 (2), p. 60–75.
Topor, R. S. (1986) Institutional Image: how to define, improve, market it. Washington.
54 Yavas, U.; ShemwelL, D. (1996) Bank image: exposition and illustration of correspondence analysis. International Journal  
of Bank Marketing. ISSN 0265- 2323, vol. 14, no. 1, p. 15–21.
Treadwell, D. F.; Harrison T. M. (1994) Conceptualizing and assessing organizational image: model images, commitment and  
communication. Communication Monographs, vol. 61, p. 63–84.
55 A.Marčinskas, V.Gudonienė, G.Drūteikienė (2007). Aukštojo mokslo institucijų įvaizdis: šališki veiksmai // Informacijos 
Mokslai. Nr. 40, Vilniaus Universitetas
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• Aplinkos veiksniai – veiksniai, kurių tiesiogiai paveikti negali nei organizacija, nei suinteresuotos 

grupės,  pavyzdžiui,  geografinė  padėtis,  konkurencinės  įėjimo  į  rinką  sąlygos,  finansinės 

galimybės ir pan.

• Organizaciniai veiksniai – tai veiksniai, kuriuos organizacija gali veikti tiesiogiai – produktai ir 

paslaugos, kultūra, struktūra, technologijos, darbuotojai, atmosfera, komunikacija.

Kai  kurie  aukštojo mokslo  institucijų  įvaizdžių  tyrinėtojai  siūlo  įvaizdį  sudarančius  elementus 

grupuoti į tris dalis: kognityvinio įvaizdžio, afektinio (emocinio) ir bendro (Palacio ir kiti, 2002).56

Kognityvinis įvaizdis: sąlygos; kursai; atmosfera; galimybė įstoti; kaina; dėstytojai; išsilavinimo 

kokybė;  studentų  parengimas;  praktinė,  teorinė  pakraipa;  reikalavimų  lygis;  orientacija  į  studentus; 

distancija bendraujant su studentais; distancija tarp aukštojo mokslo institucijos ir visuomenės; distancija 

tarp aukštojo mokslo institucijos ir verslo; studentų skaičius; populiarus, elitinis; tradicinis, inovatyvus; 

amžius; prestižas; stilius; reputacija.

Emocinis  įvaizdis:  malonus–nemalonus;  nuobodus–  skatinantis;  sukeliantis  įtampą–laisvas; 

niūrus–linksmas.

Bendras įvaizdis: teigiamas ar neigiamas.

O.  Krepštienė  (2004)57 konkrečiai  analizuoja  kolegijos  įvaizdžio  kūrimą.  Pagrindinį  kriterijų, 

kuriant kolegijos įvaizdį, ji išskiria tinkamai pateiktos misijos būtinumą (išskiriant jos išskirtinumą).

Jos nuomone:

• Kolegijos įvaizdis turi būti planuojamas ir kontroliuojamas kaip ir kiti strateginiai veiksmai;

•  Organizacijos įvaizdžio kūrimui didelę įtaką daro asmeninės vadovo savybės, vadovavimo stilius, 

darbuotojų  motyvavimas,  teigiamas  darbuotojų  tarpusavio  santykių  palaikymas,  žmonių  ir 

materialiųjų  išteklių  racionalus  valdymas,  komunikacijos  bei  dalyvavimo  kokybė  ir 

bendradarbiavimas;

• Organizacijos įvaizdžio kūrimas remiasi jos vizija, misija, filosofija;

•  Organizacijos kultūra yra viena iš kokybių, sąlygojančių įvaizdžio kūrimo galimybes;

• Apibūdindama savo identitetą ir pranešdama apie jį įvairioms visuomenės grupėms, organizacija 

kuria savo įvaizdį.

O. Krepštienės teiginiui, kad įvaizdžio kūrimas remiasi organizacijos vizija, misija bei filosofija, 

pritaria daugelis autorių, kurie pabrėžia jų svarbą bei naudą organizacijoje.

56 PALACIO, A. B.; MENESES, G. D.; PÉREZ, P. J. (2002) The configuration of the university image and its relationship with the satisfaction of 
students. Journal of Educational Administration, vol. 40 (5), p. 486–505.
57 Krepštienė, O. 2004. Kolegijos įvaizdžio kūrimas // Švietimo organizacijų valdymo ypatumai eurointegracijos kontekste. 
Klaipėda: KU
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1.6.2. Kolegijų įvaizdžio analizė

Kolegijų įvaizdžio analizė atliekama remiantis viešojoje erdvėje prieinamais šaltiniais. Pirmiausia 

kolegijų  įvaizdžio  analizė  atliekama  remiantis  Lietuvos  kolegijų  direktorių  konferencijos  prezidento, 

Vilniaus kolegijos direktoriaus Gintauto Bražiūno komentarais apie susiformavusį kolegijų įvaizdį.58 Taip 

pat analizuojami tinklapyje www.anketa.lt atliktos  „Universitetų ir kolegijų įvaizdžio renkantis aukštąjį 

mokslą” apklausos rezultatai  bei sudarytų kolegijų reitingų rezultatai.  Žemiau pateikiami G. Bražiūno 

komentarai apie kolegijų įvaizdį.

Galima išskirti 3 pagrindinius visuomenėje susiformavusius stereotipus apie kolegijų įvaizdį:

1. Studijas kolegijose renkasi studentai, kurie neįstoja į universitetus. Taip pat visuomenėje 

susidariusi  nuomonė,  kad  kolegijose  mokytis  lengviau,  nereikalaujama  daug  gebėjimų, 

pastangų – dėl to ir mokslo kokybė kolegijose esą menkesnė nei universitetuose.

2. Vyrauja visuomenėje požiūris, kad kolegijos nesurenka studentų į studijų programas.

3. Kolegijos siekia atimti dalį universitetų auditorijos.

G.  Bražiūno  nuomone,  „visuomenėje  vyrauja  klaidingas  mitas,  kad  kolegijos  yra  persivadinę 

technikumai“.  Atgavus nepriklausomybę  dalis  technikumų iškart  tapo profesinėmis  mokyklomis.  Kita 

dalis  reformavosi  ir  tapo  aukštesniosiomis  mokyklomis.  Šiuo  metu  kolegijų  sektorius  gana 

harmonizuotas, nes kolegijos įkurtos visose apskrityse, tenkina regionų poreikius.

G.Bražiūno  duomenimis,  kolegijose  studijuoja  apie  57  tūkst.  studentų.  „Palyginti  su  1990 m. 

technikumuose besimokiusių studentų skaičiumi, kolegijų sektorius ne ką tepadidėjo: studentų skaičius 

beveik tas pats. Tačiau universitetuose studentų padaugėjo keliskart. Atitinkamai aukštosiose mokyklose 

pradėjo studijuoti tie, kurie anksčiau net negalvodavo apie tai. Gerai tai, jog studijuoti universitetuose gali 

visų socialinių sluoksnių atstovai, kad Lietuvos aukštasis mokslas, anksčiau skirtas elitui, tapo prieinamas 

visiems,  tačiau  daugelyje  užsienio  šalių  plėtėsi  ne  universitetai,  o  kolegijos.  Kitoms  kolegijoms, 

universitetams  G.  Bražiūnas  prognozuoja  lygiai  tokią  pačią  ateitį,  nes   prasidėjo  demografinė  krizė: 

ateinantis dešimtmetis taps auditorijų tuštėjimo metu, Lietuvos studentų skaičius sumažės perpus.

G.Bražiūno teigimu, universitetais kolegijos konkuruodavo visada, tačiau šiuo metu konkurencija 

panašėja  į  verslo konkurenciją.  Studijų  srityje  tokios  konkurencijos  neturėtų  būti,  nes  kai  aukštosios 

mokyklos  užsidaro  ir  pradeda  slėpti  vieni  nuo  kitų  savo  patirtį,  sistema  netobulėja.  Nors  anksčiau 

aukštosios  mokyklos  noriai  dalijosi  patirtimi,  dabar  džiaugiasi,  jei  kolegoms  kažkas  nepavyksta.

Universitetų  nuomone,  kolegijos  jau  dabar  yra  pasiėmę  dalį  jų  studentų.  Išties,  jei  kolegijų  nebūtų, 

kolegijų studentai atitektų universitetams.

58 G.Bradžiūnas. Visi mes tapome „krepšelių“ medžiotojais. 2010 04 27 
http://www.technologijos.lt/n/svietimas/kurstoti/mokymo_istaigos_lt/straipsnis?name=S-12630

84



Įvaizdis keičiamas ir pasikeičia ne per metus ir ne per dvejus. Daug reikšmės tam turi vidiniai 

kokybės pokyčiai, ateities perspektyvos. Kolegijos vis tobulėja, jau gali suteikti profesinį bakalaurą. Jį 

įgijus,  yra  galimybės  stoti  į  Anglijos,  Olandijos  magistrantūras,  o  Lietuvoje,  priklausomai  nuo 

universiteto,  teikiamos pereinamosios – išlyginamosios studijos. Labai pažangiai į  profesinį bakalaurą 

įgijusius  žmones  žiūri  Mykolo  Romerio  universitetas,  kuriame  studijuoja  keli  tūkstančiai  kolegijų 

absolventų.  Atsižvelgiant  į  finansavimo galimybes,  kurios,  prasidėjus  aukštojo mokslo reformai,  tapo 

labai svarbios, kolegijose studijos yra trumpesnės ir pigesnės. G. Bražiūno nuomone yra daug dalykų, 

kurie  prisideda  prie  teigiamo įvaizdžio  formavimo,  tačiau  jie  tikrai  neatsiejami  nuo veiklos  ir  paties 

sektoriaus tobulėjimo. Be to, kolegijų įvaizdis priklauso ir nuo universitetų įvaizdžio: kuo geriau atrodo 

Lietuvos universitetai, tuo geresnis ir kolegijų įvaizdis.  Kolegijos ir universitetai yra vienoje aukštojo 

mokslo erdvėje, o ir dėstytojus kolegijoms rengia universitetai. 

Kolegijų įvaizdį taip pat atspindi visuomenės apklausos nuomonės. Viena iš šių apklausų buvo 

vykdoma  2009  m.  gegužės  –  rugpjūčio  mėn.  tinklapyje  www.apklausa.lt.  Apklausoje  dalyvavo  208 

respondentai, daugiausia moterys (64 proc.). Apklausiamieji daugiausia turėjo vidurinį išsilavinimą ( 58 

proc.), aukštąjį universitetinį turėjo 22 proc. respondentų, aukštąjį neuniversitetinį – 9 proc., profesinį – 9 

proc.
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20 pav. Universitetų ir kolegijų įvaizdžio renkantis aukštąjį mokslą apklausos rezultatai Nr. 1
Šaltinis: www.apklausa.lt

Kaip rodo apklausos rezultatai, didžioji dalis respondentų (58 proc.) aukštojo mokslo studijoms 

rinktųsi universitetą, 37 proc. - kolegiją. 
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21 pav. Universitetų ir kolegijų įvaizdžio renkantis aukštąjį mokslą apklausos rezultatai Nr. 2
85



Šaltinis: www.apklausa.lt

Didžioji  dalis  (56 proc.)  respondentų aukštąjį  išsilavinimą  laiko  prestižiniu.  Tie,  kurie  rinkosi 

atsakymą  „kita“  taip  pat  nurodė,  kad  Lietuvoje  tikrai  ne,  taip  pat  kad  prestižiniu  gali  būti  laikomas 

magistro kvalifikacinis laipsnis ir aukščiau, o bakalauras toli gražu ne. 

57%

16%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Taip

Ne

Nežinau

Ar ateityje planuojate siekti universitetinio išsilavinimo?

22 pav. Universitetų ir kolegijų įvaizdžio, renkantis aukštąjį mokslą, apklausos rezultatai Nr. 3
Šaltinis: www.apklausa.lt

Taip  pat  didesnė  dalis  respondentų  (57  proc.)  nurodė,  kad  planuoja  siekti  universitetinio 
išsilavinimo. 
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23 pav. Universitetų ir kolegijų įvaizdžio renkantis aukštąjį mokslą apklausos rezultatai Nr. 4
Šaltinis: www.apklausa.lt

Respondentų nuomone, aukštąjį universitetinį išsilavinimą darbdaviai vertina labiausiai (72 proc.). 

Papildomuose komentaruose respondentai nurodė, kad jų nuomone, darbdavio svajonė – darbuotojas su 

puikiomis teorinėmis žiniomis (kurias galima gauti gerame universitete), ir ne ką menkesniais praktiniais 

sugebėjimais (kuriuos galima įgyti kolegijoje ar kitoje profesinio rengimo įstaigoje). 
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24 pav. Universitetų ir kolegijų įvaizdžio renkantis aukštąjį mokslą apklausos rezultatai Nr. 5
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Šaltinis: www.apklausa.lt
Nors didžioji dalis respondentų nurodė, gal teorinės ir praktinės žinios yra svarbiausia (42 proc.), 

tačiau komentaruose taip pat pastebėjo, kad svarbu žmogaus asmeninės savybės ir gebėjimai. 
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25 pav. Universitetų ir kolegijų įvaizdžio renkantis aukštąjį mokslą apklausos rezultatai Nr. 6
Šaltinis: www.apklausa.lt

Taip pat 46 proc. respondentų nurodė, kad studijų kokybę kolegijoje vertina gerai. Vidutiniškai ir 

labai gerai atitinkamai vertina 30 proc. ir 11 proc. respondentų. Papildomuose komentaruose respondentai 

nurodė,  kad  kolegijos,  jų  nuomone,  kartais  net  geriau  už  universitetinį  išsilavinimą,  nes  kolegijose 

daugiau praktikos, o tai suteikia žymiai daugiau žinių palyginus su universitetu. 

Taip pat kolegijų įvaizdį darbdavių, studentų ir kitų visuomenės grupių akyse atspindi sudaromi 

reitingai.  Reitingus sudaro ir skelbia žurnalas „Veidas“, taip pat 2010 m. pirmą kartą kolegijų reitingą 

sudarė ir  verslo dienraštyje  „Verslo žinios“ paskelbė Demokratinės  politikos  institutas  (DPI), reitingo 

požiūrio  tyrimus  padėjo  atlikti  socialinių  ir  rinkos  tyrimų  kompanija  „Macroscope".  DPI  Lietuvos 

valstybinių aukštųjų mokyklų reitingą sudaro kasmet nuo 2007 m.

Žemiau yra atliekama Demokratinės politikos instituto sudaryto kolegijų reitingo analizė.

“Verslo žinios”59 skelbia, kad “kolegijų įvaizdis verslo bendruomenės akyse – dar blankesnis nei 

universitetų. 44proc. įmonių vadovų, dalyvavusių apklausoje, nežino, kuriai kolegijai teikti pirmenybę. O 

už  savo  vaikų  studijas  kolegijose  mokėti  sutiktų  vos  0,4  proc.  darbdavių.  Vis  dėlto  patys  kolegijų 

studentai studijų kokybę vertina kur kas geriau nei jų kolegos universitetuose”. 

Skelbiant  tyrimo  rezultatus  teigiama,  kad  „kolegijos  niekaip  negali  išsivaduoti  iš  universitetų 

šešėlio, nors valstybė ir stengiasi stiprinti studijuojančių ten finansavimą. Švietimo ir mokslo viceministrė 

Nerija Putinaitė nurodo, kad prieš prasidedant mokslo ir studijų reformai valstybės finansuojamų vietų 

skaičiaus  santykis  universitetuose  ir  kolegijose buvo maždaug 1,7:1.  Valstybė  finansavo kone dukart 

daugiau  vietų  universitetuose  nei  kolegijose.  Ministerija  siekia,  kad  studentų  skaičius  kolegijose  ir 

universitetuose  būtų  panašus.  2010 m.  valstybė  numato  finansuoti  kone 19.000 pirmakursių  studijas: 

59 Kolegijos reitinguotos pirmą kartą. Verslo žinios, 2010 05 17
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9.700  universitetuose  ir  9.200  kolegijose.  Tačiau  kol  kolegijos  bent  jau  studentų  skaičiumi  prisivys 

universitetus, užtruks: Statistikos departamento duomenimis, 2009 - 2010 m. mokslo metų pradžioje iš 

viso universitetuose studijavo 144.000 studentų, o kolegijose - 57.000 studentų“

Tyrimo rezultatai rodo, kad kolegijų studentai studijų kokybę vertina kur kas geriau nei jų kolegos 

universitetuose. Tai, kad yra patenkinti studijomis, nurodė 62,5 proc. apklaustųjų, nepatenkintų yra 12,6 

proc., o kas penktas neapsisprendžia, kuriai nuomonei pritarti. Kolegijų studentai kur kas geriau vertina ir 

praktines žinias: gerą pažymį už jas rašo net 66 proc. apklaustųjų (universitetų studentų – tik 31 proc.).

„Lietuvos aukštojo mokslo sistema jau dešimtmetį kvėpuoja abiem plaučiais – šalia universitetų 

veikia jauna, dinamiška, įvairi ir plati kolegijų sistema. Be to, šiame sektoriuje, kitaip negu universitetų,  

privačios, nevalstybinės kolegijos užima reikšmingą rinkos dalį, ne ką mažesnę už valstybines kolegijas. 

Kolegijos – tiek privačios, tiek valstybinės – vaidina vis didesnį vaidmenį teikiant aukštąjį išsilavinimą. 

Tai  normalu  –  daugelyje  Europos  šalių  studijas  kolegijoje  renkasi  daugiau  abiturientų  negu 

universitetuose.  Nenormalu  buvo  tai,  kad  šis  labai  svarbus  sektorius  iki  šiol  nebuvo  vertinamas  ir 

reitinguojamas“, – sako Mantas Adomėnas, Demokratinės politikos instituto valdybos pirmininkas.

Jo nuomone, kolegijų reitingo atsiradimas turėtų sustiprinti studentų motyvaciją jas rinktis, nes 

„vietoj subjektyvių, iš lūpų į lūpas perduodamų vertinimų ir pačių kolegijų reklamos apie save atsiranda 

pagrįsti, objektyvūs, patikrinami duomenys ir vertybių skalė“.

Geriausios  iš  kolegijų  yra  stiprios,  teikiančios  universitetams  nenusileidžiantį  išsilavinimą. 

Reitingas  išryškino lyderes – Kauno ir  Vilniaus kolegijas, kurias teskiria  vos pora taškų. Tik nedaug 

nusileidžia Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija bei regioninės – Žemaitijos, Klaipėdos valstybinė, 

Utenos – kolegijos, jų rodiklius teskiria vienas kitas taškas ar net taško dalis.

„Panašu,  kad  Lietuvos  verslas  kol  kas  tiesiog  netiki  kolegijų  siūloma  į  praktinius  įgūdžius 

orientuotų studijų nauda ir jų prilyginimas aukštosioms mokykloms šių nuostatų nepakeitė. Jei už vaiko 

studijas reikėtų mokėti pilną jų kainą, verslininkai net nesvarstytų studijų kolegijoje galimybės. Tuo tarpu 

jei į darbo pokalbį pas juos ateitų kandidatai su kolegijų diplomais, beveik pusė verslininkų nežinotų, 

kuriai  kolegijai  galėtų  teikti  pirmenybę,  o  dešimtadalis  tokių  kandidatų  apskritai  nesirinktų",  -  sako 

požiūrio tyrimus atlikusios kompanijos „Macroscope" tyrimų vadovė Renata Lazdin.

„Tenka  tik  apgailestauti  dėl  tokios  situacijos",  -  tyrimo  rezultatus  komentuoja  dr.  Mantas 

Adomėnas. - „Išsivysčiusiose Šiaurės, o ir Vakarų Europos šalyse būtent kolegijos užima didžiąją dalį  

aukštojo mokslo rinkos. Lietuvoje kolegijų sektorius, deja, dar nepakankamai išplėtotas. Tikimės, kad 

kolegijų  reitingų  atsiradimas  padidins  abiturientų  galimybes  rinktis  kolegijų  studijas  vadovaujantis 

objektyviais kriterijais, o darbdaviai galės objektyviau vertinti kolegijų teikiamus diplomus. Drauge turėtų 

augti ir pasitikėjimas visa kolegijų sistema." 

Tyrime  kolegijų  reitingas  sudarytas  vertinant  studijas,  valdymą,  viešąją  nuomonę  (studentų 

požiūrį,  darbdavių  požiūrį,  stojančiųjų  pasirinkimo  pirmumą),  reputaciją,  taip  pat  bendradarbiavimą, 
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finansinių  išteklių  valdymą,  studijų  programų  pasiūlą,  akademinį  personalą,  priimtųjų  studijuoti 

motyvaciją ir studijų sąlygas. Kolegijų reitingo rezultatai pateikiami 4 priede. 

Kolegijų įvaizdį taip pat atspindi nuomonės pateikiamos forumuose, kituose interneto šaltiniuose. 

Interneto šaltinių komentarai apie kolegijų įvaizdį pateikiami 5 priede.  

Apibendrinant  kolegijų  įvaizdžio  analizės  rezultatus  galima  teigti,  kad  studijos  kolegijose 

vertinamos visuomenėje dėl praktinių žinių suteikimo, tačiau kolegijų įvaizdį, lyginant su universitetais, 

dar  reikia  stiprinti  koleginių  studijų visos Lietuvos mastu.  Lietuvoje pradėti  kurti  ir  naudoti  kolegijų 

reitingai yra subjektyvūs, vertinimo kriterijai nėra pastovūs, tai sudaro sunkumų lyginant atskirų metų 

vertinimus. Sudarant reitingus naudojami pačių kolegijų, o ne išorinių institucijų pateikti duomenys, tai 

iškraipo vertinimo rezultatus ir sudaro sąlygas subjektyvumui. 
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 II. Koleginių studijų įgyvendinimo Šiaurės Lietuvos regione situacijos analizė

Šiaurės Lietuvos regione veikia 3 kolegijos: valstybinės Šiaulių kolegija, Panevėžio kolegija ir 

privati Šiaurės Lietuvos kolegija. Universitetines studijas šiame regione siūlo Šiaulių universitetas ir KTU 

Panevėžio institutas. 

2.1. PEST (politinių, ekonominių, socialinių, technologinių veiksnių) analizė

Pagrindiniai politiniai veiksniai, įtakojantys tiek visų Lietuvos kolegijų, tiek Šiaurės Lietuvos 

kolegijų veiklą, yra labiausiai susiję su Lietuvos švietimo ir mokslo politika. 

Aukštojo  mokslo  sistema  yra  svarbiausia  kiekvienos  šalies  mokymosi,  mokslo  ir  kultūros, 

socialinės ir ekonominės plėtros dalis. Šiuolaikinės visuomenės raidai būtina, kad būtų daugiau aukštąjį 

išsilavinimą turinčių asmenų, kad studijos aukštosiose mokyklose būtų vis kokybiškesnės, reikalaujama 

vis  aukštesnės  socialinės  atsakomybės  lygio.  Daugelyje  Vakarų  Europos  valstybių,  vykstant  aukštojo 

mokslo diversifikacijai, švietimo sistemoje atsirado neuniversitetinio aukštojo mokslo sektorius. Svarbus 

politinis veiksnys kolegijų veiklai buvo 2000 m., pradėjus įgyvendinti tuo metu naująjį Aukštojo mokslo 

įstatymą, įteisinusį Lietuvoje binarinę aukštojo mokslo sistemą, t. y. universitetinio ir neuniversitetinio 

aukštojo  mokslo  sektorių  sukūrimą.  Tuo  būdu ir  Šiaurės  Lietuvoje  įsikūrė  neuniversitetinio  aukštojo 

mokslo įstaigos – Šiaulių kolegija (2002 m.), Panevėžio kolegija (2002 m.), Šiaurės Lietuvos kolegija 

(2003 m.).

Pagrindiniais politiniais veiksmais kolegijų atžvilgiu galima laikyti  Lietuvos valstybės švietimo 

strategiją bei Aukštojo mokslo įstatymą. LR Seimas 2003 m. liepos 4 d. nutarimu IX-1700 patvirtino 

Valstybės  švietimo strategijos  2003 -  2012 m.  nuostatas.  Pagrindiniai  nuostatų  reikalavimai  – padėti 

asmeniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinės bei socialinės kompetencijos ir būti savarankiškam, 

veikliam, t. y. atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės 

gyvenimą; padėti asmeniui įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei 

asmeninių  gebėjimų lygį  ir  sudaryti  sąlygas  mokytis  visą  gyvenimą.  Net  pasikeitus  įstatymams,  šios 

nuostatos išlieka galiojančios ir kolegijos taip pat jų laikosi.

2008 m. gruodžio 9 d LR Seimas nutarimu Nr. XI-52 pritarė LR Vyriausybės programai, kurioje 

buvo  numatyta  įgyvendinti  esmines  permainas  septyniose  svarbiausiose  srityse,  viena  iš  kurių  yra 

švietimo sistemos sritis. Mokslo ir studijų sistemoje planuojama modernizuoti valstybinių universitetų ir 

kolegijų valdymą, aukštosioms mokykloms suteikti tikrą autonomiją, valstybės pajėgas sutelkti studijų ir 

mokslo kokybei užtikrinti, įgyvendinti priemones, skatinančias aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimą ir 

telkimąsi,  pertvarkyti  studijų finansavimo sistemą,  padaryti  skaidrius mokslo valdymą ir  finansavimą, 

mokslo plėtros prioritetus. Šiuo pagrindu 2009 m. LR Seime buvo priimtas Mokslo ir studijų įstatymas 
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(Žin.,  2009,  Nr.  54-2140),  kuris  naujai  apibrėžė  aukštųjų  mokyklų  autonomijos  ribas,  valdymo  ir 

savivaldos  sistemas,  studijų  struktūrą,  dėstytojų  ir  mokslo  darbuotojų  pareigybių  kvalifikacinius 

reikalavimus ir kitas principines aukštųjų mokyklų veiklos nuostatas. Šis įstatymas įvedė ir keletą laisvos 

rinkos aspektų, leidžiančių aukštosioms mokykloms labiau konkuruoti, įtakoti aukštųjų mokyklų tinklo 

pokyčius regionuose, tačiau Šiaurės Lietuvos kolegijose kol kas didesnių pokyčių neįvyko. 

2009 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 597 buvo patvirtinas LR valstybės biudžeto lėšų moksliniams 

tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir 

studijų  institucijoms  skyrimo  tvarkos  aprašas  (Žin.,  2009,  Nr.  76-3103).  Deja,  skiriamos  lėšos 

moksliniams tyrimams ir toliau lieka itin kuklios, kas taipogi įtakoja ir kolegijų veiklos plėtros galimybes.

LR Švietimo ir mokslo ministras 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-138 patvirtino Geriausiai  

vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2010 metais tvarkos aprašą (2010-02-11 Nr.18-

841). Juo rėmėsi bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2010 m. Tačiau skiriamų valstybės 

finansuojamų vietų tiek universitetams, tiek kolegijoms kasmet mažėja. Jei 2009 m. kolegijoms dar buvo 

skirta 10.151 vieta, tai 2010 m. jau tik 9.164 vietos. Taip pat 2010 m. buvo išspręstas ir 2009 m. bendro 

priėmimo į  aukštąsias  mokyklas  vertinimo tvarkos  trūkumas,  kai  geriausiųjų būsimųjų  studentų  eilės 

principas buvo patvirtintas LR Švietimo ministro įsakymu, o prioriteto principas nebuvo įtrauktas (tai 

lėmė nekorektišką kolegijų nuvertinimą universitetų atžvilgiu).

Analizuojant  politinius  sprendimus  švietimo  sistemos  srityje,  vykdomus  švietimo  ES  lygiu, 

kolegijų  veikla  yra  vykdoma  atsižvelgiant  į  Bolonijos  deklaraciją,  Lisabonos  strategiją.  1999  m. 

pasirašyta Bolonijos deklaracija numatė pagrindinius tikslus ir gaires kuriant bendrą Europos aukštojo 

mokslo  erdvę.  2000  m.  priimtoje  ES  Lisabonos  strategijoje  iškelti  uždaviniai  –  investavimas  į 

žmogiškuosius išteklius, visą gyvenimą trunkantis mokymasis bei informacinės visuomenės sukūrimas. 

Taigi,  ateinančiu  dešimtmečiu  siūloma  sutelkti  į  aukštojo  mokslo  kokybę,  prieinamumą  ir  aukštojo 

mokslo sistemų įvairovės plėtojimą, kas ir siekiama įgyvendinti vykdant kolegines studijas tiek visoje 

Lietuvoje, tiek Šiaurės Lietuvos regione. 

Ekonominiai veiksniai yra vieni svarbiausių kolegijų plėtrai Lietuvoje, nes tai tiesiogiai susiję su 

koleginių  studijų  finansavimu.  Kolegijų  sėkmingas  ekonominis  vystymasis  tiesiogiai  priklauso  nuo 

valstybės  biudžeto asignavimų, skiriamų studentų išlaikymui.  Įstojus į  ES, atsirado galimybė kolegijų 

finansinius išteklius papildyti ES struktūrinių fondų parama per rengiamus projektus žmogiškųjų išteklių 

kompetencijoms didinti ir infrastruktūrai atnaujinti.

Lietuvai  tapus  ES  nare  šalies  ekonomikos  raida  paspartėjo,  tačiau  pastarojo  meto  padėtis 

(ekonomikos  ir  finansų  krizė)  ir  tolesnės  šios  srities  prognozės  nėra  palankios. Pagal  BVP  vienam 

gyventojui šalyje pasiekta tik 30 proc. ES šalių vidurkio. Remiantis optimistinėmis prognozėmis, 2015 m. 

Lietuvos BVP sieks tik 50 proc. būsimojo ES šalių BVP vienam gyventojui lygio. Lietuva deklaruoja, jog 
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švietimas  šalyje  laikomas  prioritetine  sritimi,  tačiau  vis  dėlto  šiandien  šalies  ekonomika  dar  neįgali 

prideramai aprūpinti  švietimo,  socialinių ir kitų svarbiausių šalies reikmių. Vyriausybės skiriamų lėšų 

pakanka tik esamai padėčiai išlaikyti, tačiau nėra galimybių tolimesnei plėtrai.  Valstybė kasmet mažina 

priėmimą į  tiek į  universitetus,  tiek į  kolegijas.  Šalis  pajėgia  tik  daliai  studentų užtikrinti nemokamą 

mokslą, kita pusė studijuoja savo lėšomis. 

Kolegijos savo ruožtu taip pat negali didinti studijų mokesčių ir dalies jų skirti studijų ir mokslinių 

tyrimų bazės plėtrai, kitaip užkirstų kelią į mokslą daugeliui šalies piliečių, ypač technologijos mokslų 

srityse.

Asignavimų aukštajam mokslui mažėjimas turi neigiamų pasekmių. Didžioji biudžeto asignavimų 

dalis  tenka  personalo  darbo  užmokesčiui,  todėl  reikalingų  lėšų  (ypač  studijų  literatūrai  įsigyti, 

materialinei bazei palaikyti, renovuoti ir plėsti, profesinėms praktikoms organizuoti ir atlikti) lieka mažai. 

Studijų procesą palaikyti minimaliu lygiu įmanoma tik panaudojant savo uždirbamas lėšas, tačiau tokiu 

būdu  daug  darbuotojų  atitraukiami  nuo  pagrindinių  procesų.  Iš  dalies  modernizuoti  materialinę  bazę 

padeda ES SF parama,  tačiau  2004 -  2008 m.  laikotarpiu  ji  buvo menka,  nes didžioji  jos  dalis  teko 

žmogiškųjų išteklių kompetencijai gerinti ir studijų programoms atnaujinti, o 2007 - 2013 m. ES SF lėšų 

įsisavinimas realiai tik prasidėjo. Vis dėlto, prasidėjęs naujas ES SF paramos etapas sudarys palankias 

galimybes  pritraukti  lėšų  studijoms  tobulinti,  jų  infrastruktūrai  modernizuoti,  aktualiems  mokslo 

taikomiesiems tyrimams finansuoti.

Valstybės  ilgalaikės  raidos  strategijoje  numatyta,  kad Lietuvos  ekonominės  politikos  tikslas  – 

stabili  makroekonominė  aplinka,  konkurencingas  ūkis,  spartus  ekonomikos  augimas,  žemas  nedarbo 

lygis, stabilios kainos. Taigi, tiek universitetų, tiek kolegijų finansinė būklė priklauso nuo visos šalies 

makroekonominių rodiklių.

Socialiniai  veiksniai analizuojant  kolegijų  veiklą,  yra  labiausiai  sietini  su  specialistų  darbo 

rinkoje poreikiu, studijų paklausa, demografine ir užimtumo padėtimi šalyje. 

Lietuvoje jau ne vienerius metus mažėja gimstamumas ir bendras vidurinių mokyklų moksleivių, 

taigi ir būsimų studentų, skaičius. Nemažai jaunų žmonių išvyksta į užsienį dirbti ar studijuoti. Tai lemia 

ir mažesnę kolegijų paklausą.

Maži atlyginimai bei mažos pensijos vis labiau aštrina naujų, jaunų darbuotojų priėmimo į darbą 

problemą.  Vis  daugiau  aukščiausios  kvalifikacijos  specialistų  išvyksta  į  Vakarų  Europos  šalis,  o 

darbdaviai esant nepalankiai ekonominei situacijai ieško kvalifikuotų specialistų su darbo patirtimi. Visa 

tai turi įtakos kolegijų plėtros planams, studijų programų pasirinkimui ir subalansavimui.

Visuomenė,  o  neretai  ir  politikai  bei  žiniasklaidos  atstovai  nepakankamai  vertina  lemiamą 

švietimo ir  aukštojo išsilavinimo reikšmę šalies plėtrai  ir  nacionaliniam identitetui  išlaikyti.  Aukštųjų 

mokyklų atstovai vieningai  mano, jog neproporcingai dirbtinai  didinama paklausa į socialinių mokslų 
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studijas nepadeda parengti pakankamo fizinių ir technologijos mokslų studijų absolventų skaičiaus, į jas 

beveik neateina gabiausi moksleiviai.

Kolegijų tolimesnis  vystymasis  tiesiogiai  priklauso nuo specialistų  poreikio  ir  jaunų,  baigusių 

vidurines mokyklas, abiturientų motyvacijos, noro bei finansinių galimybių siekti aukštojo mokslo, įgyti 

profesines  kvalifikacijas.  Specialistų  poreikis  įtakoja  ir  atitinkamai  kvalifikuotų  kolegijų  dėstytojų 

paklausą. 

Technologiniai  veiksniai  kolegijų  plėtrai  atsispindi  per  informacinių  ir  komunikacinių 

technologijų programų diegimą, dalyvavimą inovatyviuose technologiniuose projektuose. 

Lietuva dar gerokai atsilieka nuo daugumos ES šalių pagal technologinio išsivystymo lygį, nors 

pažangias technologijas naudojančių ūkio subjektų vis daugėja. 

Dėl  pasaulio  rinkų  pasidalijimo,stiprėjančios  transnacionalinių  korporacijų  veiklos  Lietuvos 

galimybės tapti naujų gaminių ir naujų technologijų kūrėja yra gana kuklios. Tai reiškia, jog itin svarbu 

viso šalies potencialo pastangas koncentruoti  prioritetinėse veiklos kryptyse.  Naujų technologijų, ypač 

informacinių,  pažanga yra esminė.  Apgalvotas jų panaudojimas teikia galimybes radikaliam studijų ir 

mokslinių tyrimų procesų atnaujinimui ir novatoriškumui, procesų vadybai.

Žiniomis pagrįsta Lietuvos ekonomika tampa prioritetiniu Lietuvos siekiu. Kolegijų infrastruktūra, 

įdiegtos šiuolaikinės technologijos turi padėti sudaryti puikias technines galimybes studijuoti.

Kolegijų informacijos technologijų plėtros prioritetas  yra technologijų integracija į Švietimo ir 

mokslo ministerijos koordinuojamas sistemas, todėl ir Šiaurės Lietuvos kolegijos turi dalyvauti Lietuvos 

mokslo ir studijų (LITNET), nuotolinio mokymo (LieDM) ir akademinių bibliotekų (LABT) tinkle. 

2.2. Studijų, mokslo ir verslo integracijos tendencijų Šiaurės Lietuvos regione analizė.

Lietuvos  ilgalaikiuose  strateginiuose  dokumentuose  pabrėžiama  glaudesnės  mokslo,  studijų  ir 

verslo sąveikos  būtinybė.  Visoms įmonėms tenka spręsti  uždavinius,  keliamus vis konkurencingesnės 

verslo  aplinkos,  kurioje  inovacijos  ir  intelektinio  turto  vadyba  tampa  lemiamu  pranašumu.  Verslo  ir 

mokslo  sąryšis  ir  šių  ryšių  produktyvumas  yra  viena iš  esminių  inovacijų  sklaidos  rezultatų  išraiška. 

Tačiau neužtenka tik vidinio  įmonių  noro dalyvauti bendrose veiklose, sudaryti vientisą  vertės kūrimo 

grandinę, būti susijusiomis tiek vertikaliais, tiek horizontaliais ryšiais. Verslo ir mokslo sąveikos požiūris 

orientuotas  ne  į  atskiras  įmones  ar  organizacijas,  jų  kategorijas,  sektorius  ir  universitetus,  mokslinių 

tyrimų  įstaigas,  o  į  jų  sąveiką,  kuri  padeda  sukurti  inovacijas  ir  žinias.  Mokslo  ir  verslo 

bendradarbiavimas  ypač  yra  svarbu dabar,  ekonominės  krizės  metu.  Specialistų  teigimu,  krizės  metu 

Europos ekonomika išlaikys  konkurencingumą, jeigu bus investuojama į inovacijas,  bus kaupiamos ir 

taikomos žinios ir įgūdžiai. Investicijos į technologijas gali paskatinti ekonomikos atsigavimą. 
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Specialistai  pripažįsta  verslo  ir  mokslo  bendradarbiavimo  naudą,  tačiau  Lietuvoje  egzistuoja 

didelė takoskyra tarp verslo subjektų ir mokslo institucijų. Ne išimtis ir Šiaurės Lietuvos regionas. Vienas 

iš rodiklių, parodančių inovacijų lygį, o tuo pačiu ir verslo ir mokslo, studijų sąryšio rezultatą, yra išlaidos 

moksliniams  tyrimams  ir  eksperimentinei  plėtrai  (MTEP).  Novatoriški  procesai  pirmiausia  yra 

interaktyvūs  įmonių  ir  fundamentaliųjų  mokslų  infrastruktūros,  gamintojų  ir  vartotojų,  įmonių  bei 

valstybinių institucijų ryšiai.
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Lietuvos Respublika 474 574 678.7 583.4

Kauno apskritis 180.6 228.8 265.8 210.3

Klaipėdos apskritis 19.2 26.8 27.8 19.9

Panevėžio apskritis 0.4 0.4 0.5 0.5

Šiaulių apskritis 15.1 20.8 22.9 23.4

Vilniaus apskritis 257.7 296 360.5 328.7

2006 2007 2008 2009

26 pav. Išlaidos MTEP aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose Lietuvos apskrityse 2006 - 2009 m., mln. Lt.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Šiaulių apskrityje išlaidos MTEP aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose 2006 - 2009 m. bėgyje 

padidėjo 50 proc., arba 1,5 karto ir 2009 m. siekė 23,4 mln. Lt. Panevėžio apskrityje išlaidos MTEP yra 

labai mažos, tesudarančios 0,5 mln. Lt. Vertinant Šiaurės Lietuvos regiono indėlį į inovacijas ir mokslo - 

verslo sąryšį, galima teigti, kad Šiaurės Lietuvos regionas praktiškai nevaidina didelio vaidmens Lietuvos 

inovacijų vystyme. Tik 4 proc. visų išlaidų MTEP tenka Panevėžio ir Šiaulių apskritims.

Žmogiškųjų išteklių, dalyvaujančių MTEP, apimtys ir kitimas 2006-2009 m., taip pat parodo ne 

itin didelius teigiamus pokyčius visose Lietuvos apskrityse. 
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27 pav. Darbuotojų, dalyvaujančių MTEP aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose, skaičius 2006 - 2009 m, Lietuvos 
apskrityse
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

2009 m.  Šiaulių apskrityje  buvo tik  619 darbuotojų,  dalyvaujančių  MTEP aukštojo mokslo ir 

valdžios sektoriuose. Darbuotojų skaičius MTEP, lyginant su 2006 m., sumažėjo 10,93 proc. Panevėžio 

apskrityje darbuotojų skaičius MTEP kiekvienais metais augo, tačiau procentinė dalis, lyginant su kitomis 

Lietuvos apskritimis yra labai maža. 

Dar vienas studijų, mokslo ir verslo bendradarbiavimo lygį ir inovacijų plėtrą nusakantis inovacijų 

sistemos elementas yra integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai – slėniai.  LR Ūkio ministerija ir LR 

Švietimo  ir  mokslo  ministerija,  siekdamos  paskatinti  mokslo  ir  studijų  sistemos  ir  ūkio  sąveiką, 

perspektyvių technologijų kūrimą ir jų diegimą į imlų žinioms verslą, priėmė sprendimą, jog turi būti 

pradėti kurti integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai. 2007 m. kovo 21 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 

321 buvo patvirtinta „Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija“. 

Lietuvoje  kuriami  5  slėniai,  kuriuose  kartu  galės  dirbti  mokslininkai,  verslininkai  ir  akademinė 

bendruomenė:

• Vilniaus Saulėtekio technologijų slėnis;

• Vilniaus Santaros slėnis;

• Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras - Santakos slėnis;

• Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras - Nemuno slėnis;
95

http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/ino/VM_bendradarbiavimas/Sleniai/dok/sleniu_koncepcija.pdf


• Integruotas Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtros mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis).

Po 2 slėnius veiks Vilniuje ir Kaune, o 1 – Klaipėdoje. Šių slėnių projektams iš ES struktūrinių fondų ir 

Lietuvos biudžeto lėšų skirta daugiau kaip 1 mlrd. Lt. LR Švietimo ir mokslo ministerija tikina, kad tai  

bus rekordinio dydžio investicijos į mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą. Efektyviai veikiantys 

mokslo, studijų ir verslo slėniai atvertų naujas galimybes privačiam kapitalui, o mokslininkams padėtų 

įgyvendinti  savo idėjas.  Įgyvendinus  slėnių projektus,  šalies  ūkis  turėtų daugiau ramsčių  ir  pelningai 

dirbančių šakų. Numatoma, kad daugiausia investicijų bus skirta mokslo rezultatų skatinimui keturiose - 

penkiose inovacijoms imliose srityse. Įdomu pastebėti, jog mokslo, studijų ir verslo slėniai, kurie turės 

užtikrinti  mokslo - verslo bendradarbiavimą,  yra kuriami didžiausiose Lietuvos apskrityse,  - Vilniaus, 

Kauno ir Klaipėdos. Regioninės darnios plėtros atžvilgiu tai atspindi, jog esamas inovacinis potencialas 

yra sukauptas būtent šiose apskrityse. Šiaulių ir Panevėžio apskrityse inovacinio potencialo yra gerokai 

mažiau, nėra sukaupta didelė mokslinė infrastruktūra, žmogiškasis kapitalas, kas leistų sujungti studijų, 

mokslo  ir  verslo poreikius.  Tai  yra  didelis  praradimas Šiaurės Lietuvos regionui.  Iš  kitos pusės,tokia 

situacija rodo, jog reikia ieškoti potencialo savo regiono viduje, skatinti tiek regiono aukštąsias mokyklas, 

tiek regione stabiliai veikiančias įmones bendradarbiauti.

Dar vienas mokslo ir verslo bendradarbiavimo pavyzdys yra mokslo ir technologijų parkai (MTP). 

MTP plėtros koncepcija (2003 m.) skatina mokslo ir technologijų parkų plėtrą,  kuria siekiama didinti 

Lietuvos  pramonės  ir  viso  ūkio  konkurencingumą,  skatinti  mokslo,  pramonės  ir  kitų  ūkio  šakų 

bendradarbiavimą,  aukštųjų  technologijų  sektorių  plėtrą.  MTP  steigiami  įmonėms,  veikiančioms 

taikomųjų MTEP srityje, remti, taip pat mokslo ir studijų įstaigų atliekamų mokslinių tyrimų rezultatams 

komercializuoti, mokslinių tyrimų ir ūkio ryšiams skatinti.

Panevėžio m. savivaldybė, matydama pagrindinius Panevėžio regiono verslo poreikius ir esamą 

mokslinį potencialą,  įvertino,  jog yra būtina gerinti  inovacijomis besiremiančio verslo aplinką,  gerinti 

darbo jėgos kvalifikaciją, sukurti patrauklias darbo sąlygas jauniems mokslininkams. Taip buvo priimtas 

sprendimas sukurti Panevėžio MTP su ryškia orientacija į mokslinius tyrimus, inovacijų demonstravimą, 

kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų verslo skatinimą.

Panevėžio  mokslo  ir  technologijų  parko  iniciatyva  buvo  pradėta  KTU  Panevėžio institutui 

pateikus paraišką Projektų rengimo fondui pagal Phare 2002 - 2003 m.programą. Phare Ekonominės ir 

socialinės  sanglaudos  programos  priežiūros  komitetas  nusprendė  skirti  179.000,00  EUR  paramą 

Panevėžio  MTP galimybių  studijos,  techninės  dokumentacijos  (statinių  techniniai  projektai,  poveikio 

aplinkai vertinimas ir kt.) ir paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti paruošimui. Panevėžio MTP 

idėja  buvo  priemonė  paskatinti  bendradarbiavimą  tarp  įmonių,  besiorientuojančių  į  aukštąsias 

technologijas, ir akademinės visuomenės. 2006 m. iš ES struktūrinių fondų gautos paramos buvo įkurtas 

Panevėžio MTP, kurio steigėjais tapo KTU Panevėžio institutas ir Panevėžio m. savivaldybė. Šio parko 

tikslas  –  sukurti  į  pramonę  orientuoto  mokslo  ir  technologijų  infrastruktūrą  ir  paskatinti  aukštųjų 
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technologijų verslo vystymąsi Panevėžio mieste ir regione, o vėliau, vėl gavus ES paramą, įsigyti tam 

tikrą laboratorinę įrangą, įsteigti  technologijų demonstravimo centrą. Šiuo metu Panevėžio MTP siūlo 

mokslinių  tyrimų  ir  inovacijų  diegimo  konsultacijų  paslaugas,  teikia  informaciją  apie  ES  mokslinių 

tyrimų programas ir fondus bei lengvatinėmis sąlygomis nuomoja patalpas. Iš esmės, Panevėžio MTP 

veikla kol kas nepasiekė šiam mokslo parkui buvusių iškeltų tikslų, ypač turėti aukšto lygio laboratorinę 

įrangą, patenkinančią regiono inovatyvių įmonių poreikius. Galima teigti, jog vis dėlto Panevėžio regione 

trūksta  inovacijas  generuojančio  mokslo  ir  verslo  sąsajos,  nėra  išreikšto  aiškaus  poreikio  vystyti 

Panevėžio MTP veiklą. 

Panevėžio regione inovacinį potencialą vysto ir Panevėžio mechatronikos centras. Viešoji įstaiga 

„Panevėžio mechatronikos centras“ (PMC) įkurta 2002 m. gruodžio mėn., tačiau centro veikla prasidėjo 

2001 m.,  kai 2001 m.  sausio mėn.  grupė Panevėžio įmonių,  mokslo  bei mokymo institucijų  pasirašė 

sutartį bendromis jėgomis KTU Panevėžio filiale įkurti Panevėžio mechatronikos laboratoriją60. Sutartis 

numatė  telkti  techninę  bazę,  skirtą  studentų,  moksleivių  bei  pramonės  įmonių  darbuotojų  mokymui. 

Šiame centre įkurtas vienas moderniausių Pabaltijyje technologijų mokymo ir demonstravimo centras, 

atidarytas kooperuojant valstybės lėšas, mokslo bei mokymo institucijų resursus bei privačias investicijas. 

PMC tikslas – kurti ir teikti paslaugas įmonėms, kuriančioms pačią didžiausią pridedamąją vertę turinčius 

produktus. Tam PMC, naudodamas ES struktūrinės paramos lėšas, investuoja į mikro ir nano sistemoms 

kurti  bei  tirti  reikalingą  įrangą,  bendriems  projektams  koordinuoja  mokslininkų,  verslo  ir  pramonės 

įmonių veiklą. Šiais veiksmais kuriamas traukos centras, reikalingas žinioms imliam technologijų verslui 

bei aukščiausią kompetenciją turintiems specialistams, ateityje tapsiantiems modernios, išsilavinusios ir 

ekonomiškai nepriklausomos bendruomenės branduoliu. Verslumas yra skatinamas ir iš ES struktūrinių 

fondų  skiriamų  lėšų.  Gauta  ES  struktūrinių  fondų  (beveik  4,6  mln.  Lt.)  parama  PMC technologijų 

demonstravimo centro vystymui. PMC vadovybės teigimu, šio centro veikla „padėjo daugeliui Panevėžio 

regiono  pramonės  įmonių  išspręsti  su  mechatroninėmis  sistemomis  susijusias  problemas:  mokymo 

institucijų  absolventai  bei  kvalifikacijos  tobulinimo  kursus  baigę  darbuotojai  išvadavo  įmones  nuo 

būtinybės  kviestis  brangiai  apmokamus  ekspertus  iš  kitų  miestų  ar  užsienio,  iškilus  poreikiui 

modernizuoti gamybos liniją arba sutrikus jos darbui. Iš kitos pusės, pagerėjo KTU Panevėžio instituto, 

Panevėžio  kolegijos  bei  Panevėžio  profesinio  rengimo  centro  rengiamų  specialistų  kompetencijos 

mechatroninių sistemų srityje, pagerėjo šių mokymo įstaigų įvaizdis.“61

2009  m.  pabaigoje  PMC  su  LR  Ūkio  ministerija  pasirašė  sutartį  projektui  „Mikrosistemų 

technikos verslo aplinkos vystymas (MST-aplinka)“ finansuoti. Projekte numatoma gerinti mikro-nano 

technologijų  įmonių  verslo  aplinką,  sukuriant  inovacijų  paramos  paslaugų  paketą.  Projekte  siekiama 

papildyti  PMC Technologijų demonstravimo centro technologinės įrangos nuomos paslaugas inovacijų 

60 http://www.panmc.lt/about.html
61 http://www.panmc.lt/about.html
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paramos  paslaugomis  ir  mokslininkų  grupėms  padėti  kurti  bei  komercializuoti  aukštų  technologijų 

produktus.  Tikslinės  grupės  gaus  konsultacijas  rinkų tyrimų,  techniniais  -  technologiniais  klausimais, 

verslo  vystymo  bei  tarptautinio  bendradarbiavimo klausimais.  Tai  apims  tokias  aukštųjų technologijų 

kryptis:  ultragarso  prietaisai,  mikroelektromechaninės  sistemos  (MEMS),  organinės  puslaidininkinės 

medžiagos  ir  prietaisai,  bioenergetinės  sistemos  ir  elektronikos  gaminių  sertifikavimas  pagal  ES 

direktyvas.  Bus  siekiama  suteikti  tarptautinio  lygio  konsultacijas  inovatyvių  produktų  sukūrimo  ir 

pateikimo rinkai klausimais. Sukurti internetiniai portalai užtikrins projekto tęstinumą ir konsultacijų bei 

paramos prieinamumą plačiam suinteresuotų grupių ratui.

Šiaulių regione, siekiant įgyvendinti Lietuvos inovacijų plėtros strategiją, taip pat buvo įkurtas 

Šiaulių universiteto MTP. Dar 2006 m Šiaulių universiteto MTP įgyvendino 2 projektus, skirtus sudaryti 

sąlygas  Šiaurės Lietuvos įmonių konkurencingumo didinimui,  minėtų  įmonių personalo kvalifikacijos 

tobulinimui ir universiteto Technologijos fakulteto kokybinei plėtrai. Buvo sukurta įmonės technologinio 

įvertinimo  paslaugų  teikimo  metodika,  turima  mechatronikos  laboratorijos  įranga  planuojamiems 

mokymams  papildyta  naujomis  programinio  valdymo  frezavimo  staklėmis,  įdiegtas  universalus 

programinis  paketas  CAD/CAM  konstruktoriams  technologams,  skirtas  sparčiajai  aukšto  tikslumo  ir 

kokybės detalių gamybai. 2007 m. Šiaulių MTP, stebėdamas Lietuvos ir labiau išsivysčiusių šalių metalo 

apdirbimo ir metalo gaminių pramonės sektorių vystymąsi, vertindamas spartų darbo jėgos kainos kilimą 

bedidėjančią  pigią  darbo  jėgos  šalių  gamintojų  konkurenciją  tiek  pasaulinėje,  tiek  Lietuvos  rinkoje, 

nusprendė, kad smulkios ir vidutinės Lietuvos metalo apdirbimo ir metalo gaminių įmonės turėtų gerinti 

savo  teikiamas  paslaugas  arba  kurti  aukštesnės  pridėtinės  vertės  produktus,  arba  pritraukti  užsienio 

investicijas.  Toks  perėjimas  kelia  didelius  reikalavimus  įmonės  darbuotojų  gebėjimams,  darbo 

priemonėms,  rinkodaros,  projektavimo,  gamybos  paruošimo ir  kitose srityse,  Šiaulių  MTP ėmė teikti 

tokias techninės ir informacinės paramos paslaugas metalo apdirbimo ir metalo gaminių įmonėms:

•informavimo  paslaugos, apimančios specializuoto informacinio portalo www.metalocentras.lt 

veiklas, tiesioginius susitikimus su įmonių darbuotojais, seminarų organizavimą,  įmonių 

informavimą;

•techninio  konsultavimo  paslaugos  tikslinėms įmonėms,  siekiančioms vystyti ir  tobulinti savo 

gaminamus produktus bei  teikiamas paslaugas. Paslaugos apėmė konsultacijas nuo  gaminio 

koncepcijos sukūrimo iki jo utilizacijos. Paslaugoms teikti naudoti vieni iš pažangiausių pasaulyje 

erdvinio modeliavimo, kompiuterizuoto apdirbimo ir  inžinerinės analizės programinės įrangos 

sprendimai;

•specializuotų mokymų paslaugos įmonių techniniam personalui, siekiant padėti įmonėms pereiti prie 

pažangesnių metalo apdirbimo, formavimo ir  metalo gaminių konstravimo bei  projektavimo 

technologijų;
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•kooperacijos  skatinimo  paslaugos,  siekiant sukurti efektyvią kooperacinę struktūrą  (savitarpio 

pagalbos tinklą „Metalo gija“ iš smulkių ir vidutinių metalo apdirbimo ir metalo gaminių įmonių).

Šiuo metu Šiaulių universiteto MTP parko veikla yra sustabdyta. Dar 2008 m. Šiaulių universiteto MTP 

vienintelis  iš  visų  Lietuvos  MTP negavo  nacionalinės  paramos  pagal  inovacinių  paslaugų  skatinimo 

programą.  Kaip  teigė  LR  Ūkio  ministerijos  Inovacijų  ir  technologijų  skyriaus  vedėja  R.Putkienė62, 

„šiauliečių  projektas  buvo  pripažintas  nekokybišku,  teiktos  nepagrįstos  ir  nerealios  išlaidos. 

Pagrindinėmis Šiaulių universiteto MTP problemomis galima laikyti  tai,  jog MTP veikla ir galimybės 

nebuvo  įvertintos  realistiškai“.  Kaip  teigiama  asociacijos  „Žinių  ekonomikos  forumas“  parengtame 

Lietuvos  MTP veiklos  analizės  dokumente 63:  “vienas  nedidelis  parkelis  be finansavimo,  be  sukurtos 

kompetencijos ir be kritinės įmonių masės negali tapti regiono lyderiu. Todėl parkų vystymo procesus 

reikia sieti su klasterizacijos, inovacijų sistemos veikla, mokslo reforma“. Šiaulių universiteto MTP savo 

veiklą vertino pernelyg optimistiškai, nes nebuvo pakankamo skaičiaus įmonių lyderių (inkarinių įmonių), 

lygiai  kaip  nėra  ir  bendros  kritinės  masės  technologinių  įmonių  apskritai  (didžiausiuose  MTP visoje 

Lietuvoje tėra tik apie 50 įmonių).

Dar  viena  Šiaulių  universiteto  iniciatyva  verslo  ir  mokslo  bendradarbiavimui  plėtoti  yra  ES 

struktūrinių  fondų  finansuojamas  projektas  „Mokslinių  tyrimų  įveiklinimo  plėtotė  regiono 

konkurencingumui didinti“, skirtas verslo ir mokslo suartinimui Šiaulių regione. Projektas prasidėjo 2010 

m. balandžio 1 d., kai Europos socialinio fondo agentūroje buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo 

sutartis  pagal  2007-2013  m.  Žmogiškųjų  išteklių  plėtros  veiksmų  programos  3  prioriteto  „Tyrėjų 

gebėjimų stiprinimas“ priemonę. Projekto pareiškėjas - Lietuvos mokslininkų sąjungos Šiaulių skyrius 

„Salduvė“.  Projekto  partneris  -  asociacija  „Mokslininkai  -  visuomenei".  Paraišką  rengė  Šiaulių 

universiteto  Socialinių  mokslų  fakulteto  projektų  grupė,  kurios  nariai  yra  „Salduvės“  asociacijos 

mokslininkai. Pagrindinė projekto veikla yra atlikti mokslininkų ir tyrėjų organizacijų bendradarbiavimo 

su regiono verslo sektoriumi tyrimą. Šio tyrimo rezultatų pagrindu bendradarbiaujant su verslo atstovais 

bus siekiama sukurti  mokslo ir  verslo bendradarbiavimo modelį.  Bus organizuojamos apskritojo stalo 

diskusijos,  apie  kurias  verslo  bendruomenę  numatoma  informuoti  per  Šiaulių  prekybos,  pramonės  ir 

amatų  rūmus,  regiono dienraščius,  Šiaulių  miesto  ir  rajono savivaldybių  interneto  svetaines  bei  kitas 

priemones. Nuo 2010 m. gegužės 5 d. pradėtas vykdyti tyrimas, kurio tikslas - remiantis teorine studija 

bei  tarptautinės  gerosios  praktinės  patirties  analize,  konceptualizuoti  mokslo  ir  verslo  organizacijų 

bendradarbiavimo  su  regiono  verslo  sektoriumi  procesą.  Teorinės  studijos  tikslas  siejasi  su 

bendradarbiavimo  formų  tarp  mokslo  ir  verslo  organizacijų  bei  bendradarbiavimo  su  regiono  verslo 

sektoriumi proceso aprašymu. Tuo tarpu tarptautinės patirties praktinių atvejų analizės tikslas - mokytis iš 

kitų šalių gerosios patirties, analizuoti įvairius bendradarbiavimo tarp mokslininkų ir tyrėjų organizacijų 

62 http://www.balsas.lt/naujiena/178644/zlunga-siauliu-mokslo-ir-technologiju-titanikas
63 www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/ino/doc/ZEF_EKT_MTP_FIN.doc
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bei  verslo  sektoriaus  modelius,  vėliau  pasirinktus  bendradarbiavimo  modelius  derinti  prie  konkrečių 

regiono aplinkybių. 

Prie studijų, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo ir vystymo taip pat galima priskirti ir 

kitą Šiaulių pramoninkų asociacijos pradėtą vykdyti projektą „Ekonomikos ir verslo vadybos I pakopos 

studijų programų studentų praktikų organizavimo modelis apdirbamosios gamybos sektoriuje remiantis 

WIL (ang. Work Integrated Learning) metodika“. Projekto tikslas yra sukurti išbandyti  ekonomikos ir 

verslo vadybos I pakopos studijų programų studentų praktikų organizavimo modelį. Projekto metu bus 

modernizuojama praktikų organizavimo sistema, bus siekiama sudaryti  sąlygas studentams kokybiškai 

pasirengti  profesinei  karjerai.  Praktikų  organizavimo  modelio  koncepcija  bus  paremta  užsienio 

aukštosiose  mokyklose  taikomu  WIL modeliu  (profesinės  veiklos  integravimo  į  mokymosi  procesą). 

Esminis  šio  projekto  prioritetas  yra  bendradarbiavimas,  nes  projektas  realizuos  2009  m.  pasirašytą 

memorandumą  „Dėl  trišalės  partnerystės,  kuriant  žinių  ekonomikos  branduolį  Šiaurės  regione“.  Šį 

memorandumą  pasirašė  Šiaulių  universitetas,  Šiaulių  kolegija,  Šiaulių  pramoninkų  asociacija,  Šiaulių 

prekybos,  pramonės  ir  amatų  rūmai.  Svarbu tai,  kad į  projektą  bus  įtrauktos  visos  3 Šiaulių  regione 

veikiančios  aukštosios  mokyklos:  Šiaulių  universitetas,  Šiaulių  kolegija  ir  Šiaurės  Lietuvos  kolegija. 

Šiaulių universiteto karjeros centro direktorės V.Tubutienės teigimu64, „kooperuojant aukštųjų mokyklų ir 

darbdavių  pajėgas,  projekte  siekiama  į  studentų  profesinį  pasirengimą  pasižiūrėti  kompleksiškai,  t.y. 

kuriant modelį maksimaliai atsižvelgti į visų nuomones, poreikius“. Šis projektas yra svarbus ir tuo, jog 

bus parengtos metodinės  priemonės tiek praktikų organizatoriams,  tiek įmonių,  priimančių į  praktiką, 

darbuotojams. Studijų ir verslo bendradarbiavimo rezultatas turėtų būti naudingas abiem pusėms ir padėti 

Šiaulių regionui kurti inovacijas, plėtoti mokslinius tyrimus, pritraukti verslo atstovus arčiau mokslo.

LR Mokslo ir  studijų įstatyme pabrėžiama,  jog vienas pagrindinių koleginių studijų tikslų yra 

plėtoti  regionui  reikalingą  taikomąją  mokslinę  veiklą  bei  tyrimus,  konsultuoti  vietos  valdžios  ir  ūkio 

subjektus. Kol kas itin intensyvia taikomąja mokslinių tyrimų veikla ir betarpišku bendradarbiavimu su 

regiono įmonėmis Šiaurės Lietuvos regiono kolegijos nepasižymi (lyginant su didžiuosiuose miestuose 

vykdoma mokslinių tyrimų veikla), tačiau pastarųjų metų tendencijos rodo, jog taikomoji mokslinė veikla 

ateityje tikrai įgaus pagreitį.

Kiek labiau išsiskiria  Šiaulių kolegijos iniciatyvos plėtoti  ryšius tarp mokslo ir  verslo.  Šiaulių 

kolegija  mokslo,  studijų  ir  verslo  bendradarbiavimą  siekia  plėsti  per  taikomosios  mokslinės  veiklos 

pasiekimus  –  mokslinių  straipsnių  recenzuojamuose  periodiniuose  ir  kituose  leidiniuose,  pranešimus 

tarptautinėse  ir  nacionalinėse  konferencijose,  išorinę  ekspertinę,  konsultacinę  ir  šviečiamąją  veiklą, 

akademinę leidybą. 

2008  m.  SKVC  ekspertiniam  vertinimui  buvo  pateikti  2  Šiaulių  kolegijoje  2007  m.  atlikti 

užsakomieji tyrimai: „Šiaulių miesto viešojo transporto keleivių srautų, transporto priemonių apkrovimo, 

64 http:karjera.su.lt/content/download/6260/56787/file/straipsnis.pdf
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viešojo  transporto  situacijos  analizė“  ir  „Gyventojų  nuomonės  tyrimas  apie  sveikatos  priežiūros 

paslaugas, jų kokybę“. Būtent pastarasis tyrimas ekspertų buvo įvertintas kaip MTEP veikla ir tai buvo 

vienintelis įskaitytas Lietuvos kolegijų tyrimas.

2008 m. Šiaulių kolegijoje buvo atliekami taikomieji edukologijos krypties ir socialinių partnerių 

užsakomieji  tyrimai,  kuriuos  galima  lakyti  mokslo,  studijų  ir  verslo  bendradarbiavimo  pavyzdžiu. 

Aplinkos  ir  statybos  inžinerijos  studijų  katedra  įmonės  „Pakruojo  vandentiekis“  užsakymu  atliko 

vartotojų nuomonės tyrimą apie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugą. UAB „Kleišmantas ir 

Ko“ užsakymu Informatikos inžinerijos studijų katedra sukūrė juvelyrinių dirbinių programinę įrangą.

2009  m.  Šiaulių  kolegija  bendradarbiavo  su  Lietuvos  kolegijų  direktorių  konferencija 

tarptautiniame  EDUPROF  projekte,  kurio  metu  buvo  siekiama  tobulinti  taikomųjų  tyrimų  situaciją 

Europos  šalių  kolegijose.  Šiaulių  kolegijos  įvykdytas  užsakomasis  tyrimas  „Programinės  įrangos 

„Automatizuotas žaliavų poreikio skaičiavimas rinkiniuose“ sukūrimas“ Olandijos tyrėjų buvo pripažintas 

ir išrinktas vienu geriausių pavyzdžių, kaip yra stiprinami mokslo, studijų ir inovacijų ryšiai.  Taip pat 

2009 m. Šiaulių kolegija organizavo tarptautinę mokslinę - praktinę konferenciją „Verslas, studijos ir aš“, 

kuri  susilaukė  nemažo  užsienio  mokslininkų  dėmesio.  Joje  dalyvavo  darbdavių,  asocijuotų  verslo 

organizacijų  atstovai.  Tokia  konferencija  laikoma  mokslo  ir  verslo  bendradarbiavimo  pavyzdžiu, 

parodančiu galimybe keistis patirtimi, idėjomis ir bendradarbiaujant ieškoti problemų sprendimo būdų.

Apibendrinant  studijų,  mokslo  ir  verslo  bendradarbiavimo  tendencijas  Šiaurės  Lietuvos  

regione, galima teigti, jog Lietuvos vykdomos inovacijų politikos požiūriu Šiaurės Lietuvos regionas  

nėra priskiriamas prie šalies inovacinį potencialą ir inovacijas kuriančių regionų. Nesant pakankamo  

inovacinio  potencialo  ir  sukauptos  technologinės  bazės  bei  žmogiškųjų  išteklių,  Šiaurės  Lietuvos  

regionas nebuvo įtrauktas į naujosios Lietuvos mokslo ir verslo plėtotės koncepcijos – slėnių – kūrimo  

planus.  Tačiau  iš  kitos  pusės,  negalima  nuvertinti  ir  Šiaulių  universiteto,  Šiaulių  pramoninkų  

asociacijos, Šiaulių kolegijos, Panevėžio m. savivaldybės, Panevėžio mechatronikos centro pastangų  

vystyti  inovacijas  regione,  plėtoti  MTEP.  Nors  esama  situacija  rodo,  jog  Šiaulių  ir  Panevėžio  

regionuose nėra daug inovatyvių įmonių, ieškančių bendradarbiavimo galimybių su studijų ir mokslo  

įstaigomis, tačiau Šiaurės Lietuvos regiono aukštosios mokyklos stengiasi plėtoti santykius su verslu,  

atlikdamos  taikomuosius  tyrimus,  teikdamos  įvairias  konsultacijas,  siekdamos  įgyvendinti  bendrus  

projektus su regiono įmonėmis.

Plėtojant  kolegines  studijas  inovacijų  kūrimo,  verslo  -  mokslo  bendradarbiavimo  srityje  

atsiranda potencialios galimybės išnaudoti mokslines idėjas per įvairių įmonių užsakomuosius tyrimus,  

taip vykdant MTEP. 
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2.3. Aukštųjų mokyklų, veikiančių Šiaurės Lietuvos regione, infrastruktūros plėtros analizė.

Pagrindinis aukštųjų mokyklų, veikiančių Šiaurės Lietuvos regione, infrastruktūros elementas yra 

nekilnojamas turtas – pastatai (patalpos), kuriuose yra vykdomos tam tikros veiklos:

1. auditorijos, kurios yra skirtos paskaitų vedimui;

2. specializuotos praktinių užsiėmimų patalpos (laboratorijos, specialūs kabinetai ir pan.);

3. mokslinių tyrimų patalpos, kurios gali būti naudojamos ir studijų tikslais, tačiau pirminė paskirtis 

yra moksliniai tyrimai;

4. administracinės patalpos;

5. techninės paskirties, bendro naudojimo patalpos;

6. unikalūs pastatai ir patalpos (kultūros, istoriniai paminklai ir pan.);

7. žemė;

8. bibliotekų patalpos.

Nemažiau svarbus infrastruktūros elementas yra technologinė studijų ir mokslinių tyrimų įranga, 

kurios kiekis ir vertė priklauso nuo aukštosios mokyklos vykdomų studijų programų ir mokslo darbuotojų 

poreikio.

Prie svarbių aukštosios mokyklos infrastruktūros elementų galima įtraukti ir bibliotekų fondus, 

elektroninius leidinių išteklius, bibliotekose esamus spausdintus leidinius, kompiuterizuotas darbo vietas 

bibliotekose, prenumeruojamų duomenų bazių skaičius ir pan.

Informacinių komunikacijų ir technologijų infrastruktūrai galima priskirti aukštosiose mokyklose 

esamų kompiuterių, programinės įrangos, licencijų, duomenų bazių ar kaupyklų apimtis.

Panevėžio kolegijos pagrindinė infrastruktūra 

Panevėžio kolegijos bendras disponuojamų pastatų patalpų plotas sudaro 24.259,68 kv.m., iš jų 

didžiausius plotus sudaro techninės paskirties ir bendro naudojimo patalpos 30 proc. (7.547,56 kv.m.).

Gerokai  mažiau  patalpų  yra  skirta  auditorijoms,  17  proc.  (4.062,41  kv.m.).  Specializuotos  praktinių 

užsiėmimų patalpos sudaro 14 proc. (3.389,69 kv.m.) viso naudojamo ploto.
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praktinių užsiėmimų 
patalpos , 3389.69, 

14%
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4062.41, 17%

Bibliotekų patalpos 
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patalpos, kultūros, 
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turintys specialų 
statusą , 1822.04, 

8%

Socialinės 
paskirties patalpos , 

5951.22, 25% Techninės 
paskirties, 

pagalbinės ir 
bendrojo naudojimo 
patalpos , 7547.56, 

30%

28 pav. Panevėžio kolegijos pastatų ir patalpų pasiskirstymas 2009 m., kv.m. 
Šaltinis: Panevėžio kolegija

Panevėžio  kolegija  per  2005 -  2009 m.  laikotarpį  vidutiniškai  kasmet  technologinei  studijų ir 

mokslo tyrimui įrangai atnaujinti skyrė 229,6 tūkst.Lt., o amortizaciniai atskaitymai siekė 185,9 tūkst.Lt. 
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29 pav. Technologinės studijų ir mokslinių tyrimų įrangos amortizacinių atskaitymų ir įrangos atnaujinimo 2005 - 2009 
m. vidurkis Panevėžio kolegijoje, Lt
Šaltinis: Panevėžio kolegija

Aukščiau (29 pav.) yra pavaizduota, kiek skiriasi investicijos pagal studijų mokslinę sritį. Įrangos 

atnaujinimui humanitarinių ir socialinių mokslų sričių grupei vidutiniškai buvo skiriama 20 proc. visų 

įrangos atnaujinimo išlaidų, o fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių grupei apie 80 proc. 

Atkreipiamas dėmesys į tai, jog praktiškai 2005 - 2009 m. metų bėgyje nebuvo ypatingai daug investuota 

į humanitarinių ir socialinių mokslų srities technologinę studijų ir mokslinių tyrimų įrangą, tačiau beveik 

visa investicijų suma tik 11,6 proc. viršija atitinka amortizacinius atskaitymus. Fizinių, biomedicinos ir 

technologijos mokslo sričių grupei investicijos buvo gerokai didesnės, nes tai  yra  susiję su reikiamos 

laboratorinės įrangos atnaujinimu, įsigijimu. 
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Panevėžio kolegija, investuodama į technologinės studijų ir mokslinių tyrimų įrangos atnaujinimą, 

dalį išlaidų apmoka valstybės lėšomis, kitą dalį nuosavomis lėšos, iš specialiosios programos. 

Dauguma patalpų yra valdomos Panevėžio kolegijos, tačiau dalis patalpų yra nuomojamos kitiems 

ūkio subjektams arba pati Panevėžio kolegija nuomoja patalpas. Žemiau lentelėje yra pateikiama detali 

informacija apie nuomojamas patalpas.
5 lentelė. Panevėžio kolegijos pastatai, patalpos ir kiti nekilnojamo turto objektai 2009 m., kv.m.
Pastatai, patalpos ir kiti nekilnojamojo turto objektai Plotas, 

kv.m.
VISO 24.259,68

Auditorijos Viso: 4.062,41
Įstaigos valdomos, išskyrus išnuomotas kitiems 3.569,64
Nuomojamos kitiems ūkio subjektams 492,77
Nuomojamos iš kitų ūkio subjektų -

Specializuotos praktinių užsiėmimų patalpos 
(laboratorijos, specialūs kabinetai, mokomosios 
klinikos, operacinės, stebėjimų stotys ir pan.)

Viso 3.389,69
Įstaigos valdomos, išskyrus išnuomotas kitiems 2.552,79
Nuomojamos kitiems ūkio subjektams 319,08
Nuomojamos iš kitų ūkio subjektų 517,82

Mokslinių tyrimų patalpos, tame tarpe, naudojamos ir 
studijų tikslais, tačiau kurių pirminė paskirtis – 
moksliniai tyrimai, įskaitomi ir pedagogų 
(mokslininkų) kabinetai 

Įstaigos valdomos, išskyrus išnuomotas kitiems -
Nuomojamos kitiems ūkio subjektams -
Nuomojamos iš kitų ūkio subjektų -

Administracinės patalpos Viso 824,88
Įstaigos valdomos, išskyrus išnuomotas kitiems
Nuomojamos kitiems ūkio subjektams 638,42
Nuomojamos iš kitų ūkio subjektų 186,46

Techninės paskirties, pagalbinės ir bendrojo 
naudojimo patalpos 

Viso 7.547,56
Įstaigos valdomos, išskyrus išnuomotas kitiems 7.274,29
Nuomojamos kitiems ūkio subjektams 273,27
Nuomojamos iš kitų ūkio subjektų

Socialinės paskirties patalpos Viso 5.951,22
Įstaigos valdomos, išskyrus išnuomotas kitiems 5.398,32
Nuomojamos kitiems ūkio subjektams 552,90
Nuomojamos iš kitų ūkio subjektų -

Unikalūs pastatai ir patalpos, kultūros, istoriniai 
paminklai, turintys specialų statusą (rūmai, bažnyčios, 
senoviniai pastatai ir pan.) (kv.m.)

1.822,04
Naudojami studijoms ir/arba moksliniams tyrimams 964,09
Tiesiogiai nenaudojami studijoms 857,95

Žemė, tame tarpe eksperimentiniai laukai, botanikos 
sodai, parkai, stadionai, rekreacinės teritorijos ir pan. 
(ha)

Viso 25.879

Šaltinis: Panevėžio kolegija

Panevėžio  kolegijoje  informacinių  komunikacijų  ir  technologijų  ištekliai  2009 m.  yra  pateikti 

žemiau lentelėje.
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6 lentelė. Panevėžio kolegijos IKT ištekliai 2009 m.
Informacinių komunikacijų ir technologijų ištekliai Skaičius, vnt.
Kompiuteriai Viso: 305 vnt.

Bendro naudojimo kompiuteriai 212 vnt.
Individualūs kompiuteriai 25 vnt.
Administracijos kompiuteriai 68 vnt.

Galiojančios programinės įrangos licencijos 500 vnt.
Institucijos internetinio ryšio su pasauliniu tinklu sparta, MB/s 10 MB/s
Duomenų kaupyklų talpa, TB 2 TB
Didelio našumo skaičiavimų kompiuteriai, procesoriai -

Šaltinis: Panevėžio kolegija

Per 2009 m. Panevėžio kolegija įsigijo papildomai 18 naujų kompiuterių, kurių bendra finansinė 

vertė yra 44,4 tūkst. Lt. Taip pat šalia kompiuterių, laikantis įstatymų, buvo įsigyta ir programinės įrangos 

licencijų, kurių bendra finansinė vertė sudarė 33,6 tūkst. Lt. Papildomos informacinių komunikacijų ir 

technologijų priemonių nebuvo įsigyta, nes šiuo metu Panevėžio kolegija pilnai patenkina savo poreikius.

Panevėžio kolegijoje 2009/2010 m. m. buvo vykdomi keli infrastruktūriniai projektai: 

• Verslo ir technologijų fakulteto IV ir V korpusų pastatų išorinių atitvarų ir šildymo inžinerinių 

sistemų rekonstravimas, kurio vertė 778 tūkst. Lt.;

• Informatikos inžinerijos bei vadybos ir verslo administravimo krypčių studijų programų praktinio 

mokymo bazės modernizavimas, kurio vertė 1,15 mln. Lt.

Taip  pat  2009  m.  buvo  parengtas  infrastruktūros  projektas  „Panevėžio  kolegijos  praktinio 

mokymo centras“, kurio vertė yra 2,9 mln. Lt.

2010 m. gegužės mėn. buvo patvirtintas finansavimas Panevėžio kolegijos projektui „Panevėžio 

kolegijos  informatikos  inžinerijos  bei  vadybos  ir  verslo  administravimo  krypčių  studijų  programų 

praktinio mokymo bazės modernizavimas“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 

„Viešųjų  paslaugų  kokybė  ir  prieinamumas:  sveikatos,  švietimo  ir  socialinė  infrastruktūra“  VP3-2.2-

ŠMM-14-V priemonę „Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“.

Panevėžio  kolegija  turi  3  bibliotekas:  Verslo  ir  technologijų  fakulteto  biblioteką,  289  kv.m., 

Medicinos ir socialinių mokslų fakulteto biblioteką, 234 kv.m., Rokiškio filialo biblioteką, 88.16 kv.m. 

Įdomu pastebėti,  jog 2009 m.  verslo ir  technologijų fakulteto  bibliotekoje  buvo išduota net  53 proc. 

mažiau  dokumentų,  Be to,  sumažėjo  ir  registruotų  lankytojų  skaičius.  Toks  rodiklis  gali  byloti  apie 

nepakankamą  fonduose  naudingos  literatūros  apimtį  ir  turinį  arba  besikeičiantį  studentų  požiūrį  į 

spausdintinę literatūrą.
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7 lentelė. Pagrindiniai Panevėžio kolegijos bibliotekų veiklos duomenys 2008 - 2009 m. 
Rodiklių pavadinimai 2008 m 2009m

Verslo ir technologijų fakultetas
Registruoti vartotojai 1087 1153
Registruoti lankytojai 52050 42754
Išduota dokumentų 122552 56721

Fondas (egz./pavad.) 44781/30989 35693/28247
Gauta dokumentų (egz/pavad.) 1263/470 1333/318

Darbo vietų skaityklose skaičius 44 44
Kompiuterizuotos darbo vietos 16 16

Kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos vartotojams 12 12
Medicinos ir socialinių mokslų fakultetas

Registruoti vartotojai 817 748
Registruoti lankytojai 40273 40420
Išduota dokumentų 84571 82742

Fondas (egz./pavad.) 47624/19493 34227/19335
Gauta dokumentų (egz/pavad.) 1541/603 914/312

Darbo vietų skaityklose skaičius 40 40
Kompiuterizuotos darbo vietos 15 15

Kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos vartotojams 11 11
Rokiškio filialas

Registruoti vartotojai 221 185
Registruoti lankytojai 2274 2396
Išduota dokumentų 5482 5570

Fondas (egz./pavad.) 11285/5293 11480/5265
Gauta dokumentų (egz/pavad.) 391/165 403/64

Darbo vietų skaityklose skaičius 22 22
Kompiuterizuotos darbo vietos 3 3

Kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos vartotojams 2 2
Šaltinis:Panevėžio kolegijos bibliotekos tinklaraštis, http://blog.panko.lt/biblioteka/apie/

KTU Panevėžio institutas

KTU infrastruktūros  plėtros  ataskaita  yra  bendra  visam universitetui,  atskirai  KTU Panevėžio 

fakultetui tokia ataskaita nerengiama, tačiau KTU Panevėžio instituto technologijų fakulteto investicijų 

paskirstymas  pakankamai  aiškiai  apibrėžia  pagrindines  išlaidų  grupes  (žr.  8  lentelę  žemiau):  plėtros 

darbai (susiję su pastatų, patalpų atnaujinimu), laboratorinė įranga, išlaidos moksliniams tyrimams.
8 lentelė. KTU Panevėžio instituto Technologijų fakulteto ivesticijų paskirstymas 2005 – 2009 m., Lt.
Eil. 
Nr. Išlaidų rūšis 2009 m. 2008 m. 2007 m. 2006 m. 2005 m.

Suma, Lt Proc. Suma, Lt Proc. Suma, Lt Proc. Suma, Lt Proc. Suma, Lt Proc.
1. Plėtros darbai 86.752 60 47.628 9,6 255.750 37 89.530 11 240.214 34,5

2. Laboratorinė įranga 57.772 40 225.462 45,6 350.019 51 593.490 76 389.570 56

3. Moksliniams tyrimams - - 193.070 39 56.800 8 67.739 9 50.600 7
4. Ūkio išlaidos - - 28.496 5,8 27.588 4 31.109 4 16.170 2,5

Iš viso 144.524 100 494.656 100 690.157 100 781.868 100 696.554 100
* - didžioji dalis (pagal kainą) įsigytos laboratorinės įrangos greta studijų proceso naudojama ir moksliniams tyrimams
Šaltinis: KTU Panevėžio instituto Technologijų fakulteto veiklos ataskaita

Svarbu  atkreipti  dėmesį  į  tai,  jog  KTU Panevėžio  institute  plėtros  darbams  bei  laboratorinei 

įrangai kasmet vis skiriama mažesnė finansinių lėšų apimtis, o moksliniams tyrimams ir ūkio išlaidoms 

2009 m. neskirta nė vieno Lt. Bendros technologijų fakulteto investicijų apimtys nuo 2005 m. iki 2009 m. 

sumažėjo net 4,82 karto. Tokios išlaidos į laboratorinės įrangos atnaujinimą, infrastruktūros atnaujinimą 
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yra  per mažos,  nes kiekvienais  metais  yra  būtina bent jau atstatyti  nusidėvėjusią  (amortizuotą)  sumą. 

Įdomu pastebėti ir tai, jog moksliniams tyrimams išlaidų suma kasmet didėjo, tačiau 2009 m. taip pat 

nebuvo skirta pinigų. Tai gali būti susiję su vadovybės požiūriu į visą Lietuvą apėmusios ekonominės, 

finansinės  krizės  sukeltą  situaciją  ir  siekį  maksimaliai  sutaupyti  lėšas.  Tačiau  iš  kitos  pusės,  visiškai 

nutraukiant finansavimą moksliniams tyrimams, galima susidurti su projektų ir tyrimų tęstinumo stoka, 

kas nėra naudinga mokslininkams ir tyrėjams.

Prie KTU Panevėžio instituto infrastruktūros galima priskirti ir Panevėžio mechatronikos centro 

infrastruktūrą, nes  Panevėžio institutas yra vienas iš PMC steigėjų, o taip pat KTU Panevėžio instituto 

studentai šiame centre atlieka praktinius darbus. Panevėžio mechatronikos centras turi tokią įrangą, skirtą 

studijų procesui ir mokymui: 

1. Pneumoautomatikos stendai - 6 darbo vietos; 

2. Elektropneumatikos stendai - 6 darbo vietos; 

3. Hidroautomatikos stendai - 2 darbo vietos; 

4. Programuojamieji loginiai valdikliai - 6 darbo vietos; 

5. Jutikliai gamybinėse sistemose - 6 darbo vietos; 

6. Pramonės įrengimų automatinio valdymo sistemos - 6 darbo vietos; 

7. Dažninės pavaros - 4 darbo vietos; 

8. Elektrotechnikos laboratorinių kompiuterizuoti stendai - 4 darbo vietos; 

9. Kompiuterinės valdymo sistemos - 4 darbo vietos; 

10. Robotikos modeliavimo programinė įranga - 4 darbo vietos; 

11. Programuojamieji loginiai valdikliai mechatroninės sistemose - 4 darbo vietos; 

12. Elektronikos kompiuterizuoti stendai - 2 darbo vietos.

Įrangą moksliniams tyrimams PMC sudaro:

1. Atominės absorbcijos spektrometras;

2. UV/Vis spektrometras;

3. Elektroninis skenuojantis mikroskopas; 

4. Elektroninės litografijos įrenginys;

5. EDS (spektroskopijos priedas, integruotas su SEM)

6. Jonoplazminio ėsdinimo įrenginys

7. Skenuojančiojo zondo mikroskopas

8. Fotorezisto užnešimo centrifuga.

Vykdant Phare programos „Profesinis rengimas socialinei ir ekonominei sanglaudai“ projektą, dar 

2001 m. PMC gavo mechatronikos įrangos ir baldų už 0,73 mln. Lt. Kitą mokslinę įrangą PMC įsigijo 

įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektą 2006 - 2008 m. Mokslinės įrangos vertė projekte buvo 4,8 

mln. Lt.
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Šiaulių universiteto infrastruktūros plėtra 2008 m.

Šiaulių  universiteto  infrastruktūra,  palyginus  su  kitomis  aukštosiomis  mokyklomis,  yra  labai 

išplėtota.  Tą  lemia  universiteto  dydis:  gerokai  didesnis  studentų  skaičius,  vykdoma  daugiau  studijų 

programų,  vykdoma  ne  tik  I  studijų  pakopa,  bet  yra  vykdomos  ir  magistrantūros  bei  doktorantūros 

studijos,  įkurta  daugiau įvairių  mokymo  centrų  ir  universiteto  padalinių.  Iš  viso Šiaulių  universitetas 

eksploatuoja 31 pastatą. Bendras jų plotas yra 89.665,69 kv.m. Visi pagrindiniai Universiteto pastatai yra 

Šiaulių mieste, išskyrus mokomąsias poilsio ir praktikos bazes Giruliuose, Balsiuose ir Pašvinėje.

2008  m.,  kaip  teigiama  Šiaulių  universiteto  veiklos  ataskaitoje,  buvo  svarbūs  metai, 

infrastruktūros atnaujinimo srityje. Pagal valstybės investicijų programą, Šiaulių universitetas gavo 2,4 

mln.  Lt.,  kurie  buvo paskirstyti  taip:  socialinių  mokslų  fakulteto  patalpų  Šiauliuose,  Architektų  g.  1, 

pirkimui ir rekonstravimui skirta atitinkamai 0,41 ir 1,07 mln. Lt., o 0,921 mln. Lt. buvo skirta ilgalaikio 

turto įsigijimui.

2007 - 2009 m. mokslo ir studijų institucijų renovavimo ir rekonstravimo programa tai pat suteikė 

Šiaulių universitetui galimybę atnaujinti pastatus. Iš viso skirta 1,314 mln. Lt. valstybės lėšų.

2008 m. Universitetas gavo 0,44 mln. Lt. bei įdėjo 87.400 L.t nuosavų lėšų „Studentų kampo” 

pritaikymui, Menų fakulteto studijų, mokslo ir meninei veiklai.

2006  -  2008  m.  LR  Švietimo  ir  mokslo  ministerija  vykdė  universitetinių  aukštųjų  mokyklų 

studentų  bendrabučių  renovavimo  programą,  kuri  buvo  universitetinių  aukštųjų  mokyklų  studentų 

bendrabučių renovavimo programos, pradėtos 2003 m. tęsinys.  

2003 - 2006 m. Šiaulių universitetas į bendrabučių renovaciją investavo 0,89 mln. Lt., 2007 m. 

universiteto bendrabučių renovacijai dar buvo suteikta 0,89 mln. Lt. 2008 m. iš Privatizavimo fondo bei 

Mokslo ir studijų institucijų renovavimo ir rekonstravimo programos lėšų atlikta darbų už 0,795 mln. Lt. 

Šiaulių universitetas viso turi 4 bendrabučius, kurių bendras plotas yra 15.083,31 kv.m.

2008  m.  Šiaulių  universiteto  biblioteka  išgyveno  vieną  iš  didžiausių  pokyčių  savo  istorijoje: 

pasibaigė ES struktūrinės  paramos projektas „BIBLIOREG: Akademinė biblioteka,  kuria besimokantį 

regioną”,  kuriam realizuoti  buvo skirta 11,79 mln.  Lt.  Projekto metu buvo rekonstruotas 6.037 kv.m. 

bibliotekos pastatas ir pritaikytas akademinės bibliotekos poreikiams:

• sukurtos sąlygos negalią turintiems vartotojams ir jų savarankiškam mokymuisi;

• išplėsta savarankiško mokymosi bazė: įkurta naujai 200 kompiuterinių darbo vietų;

• sukurta per 400 nekompiuterizuotų darbo vietų;

• įrengti 5 grupinio mokymosi ir seminarų bei 9 individualūs darbo kambariai dėstytojams;

• sudarytos  sąlygos  bibliotekos  tiesioginių  ir  nuotolinių  paslaugų  spektrui  plėtoti,  edukacinėms 

konsultacinėms informacinėms paslaugoms teikti;
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• įrengtos  modernios  konferencijų  salės,  viena  jų  talpina  daugiau  kaip  140  žmonių,  yra  su 

sinchroninio vertimo sistema;

• įkurtos 3 kompiuterizuotos mokymo klasės;

• modernizuota informacinių paslaugų bazė;

• įrengta bendroji skaitykla, 333,13 kv.m., periodikos skaitykla, 245,84 kv.m., grožinės literatūros 

skyrius su atvirais fondais, 283,4 kv.m., menų skaitykla ir fonoteka, 60,69 kv.m.;

• įrengtas technikos centras su modernia el.leidybos technika ir programine įranga;

• siekiant  pagerinti  darbo sąlygas  įrengtas  liftas,  knygų keltuvas,  kavinė,  parodų galerija,  tylios 

poilsio zonos, vaikų priežiūros kambarys.

Vertinant  investuotų  lėšų  į  Šiaulių  universiteto  biblioteką  apimtis  ir  padarytus  darbus,  galima 

teigti,  jog  tokia  biblioteka  turėtų  pilnai  patenkinti  visų  Šiaulių  miesto  gyventojų  poreikius,  ne  tik 

universiteto studentų ir darbuotojų. Tokia sukurta infrastruktūra galėtų naudotis ir kitų aukštųjų mokyklų 

studentai.

Šiaulių  universiteto  informacinių  technologijų  infrastruktūra,  kaip  ir  kitose  aukštojo  mokslo 

įstaigose, yra tokia pati: dalis IKT yra skirta studentams, o likusi dalis administracijai. Žemiau lentelėje 

yra pateikiama informacija apie IKT administracijai.

9 lentelė. Šiaulių universiteto administracijos IKT infrastruktūra
Padalinys Kompiuterių skaičius Spausdintuvų skaičius
Rektoratas 25 12
Finansų tarnyba 14 5
Personalo tarnyba 6 4
Studijų skyrius 16 9
Ekonomikos skyrius 5 2
Informacinių sistemų tarnyba 6 2
Ūkio tarnyba 8 3
Ryšių su visuomene tarnyba 8 2
Tarptautinių ryšių tarnyba 5 3
Fakultetai 21
Studentų atstovybė 5 2
Profsąjunga 1 1
Centrai 25 4

Šaltinis: Šiaulių universiteto 2008 m. veiklos ataskaita

Šiaulių kolegijos infrastruktūra 
Šiaulių kolegija patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teis priklausančius 6 pastatus, kurie iš 

viso užima 28.231,18 kv.m.:

• verslo ir technologijų fakulteto I ir II rūmai, bendras plotas 8.904,78 kv.m.;

• verslo ir technologijų fakulteto centriniai rūmai, bendrasis plotas 6.320,27 kv.m.;

• sveikatos priežiūros fakulteto pastatas, bendras plotas 7.787,52 kv.m.;

• 2 bendrabučiai, bendras plotas 5.217,93 kv.m.

109



2009 m. Šiaulių kolegijos studijoms skirtas plotas sudarė 7.802 kv.m., tai sudaro 28 proc. turimo ir 

valdomo pastatų ploto. Biblioteka ir savarankiško mokymosi centras užima 3 proc. bendro patalpų ploto. 

Socialinės paskirties 
patalpos (bendrabučiai), 

5217.93, 18%

Patalpos studijoms 
vykdyti, 7802, 28%

Biblioteka ir 
savarankiško mokymosi 

centras, 877.45, 3%

Kita (admnistracinės, 
bendrosios, pagalbinės 

patalpos), 14333.62, 
51%

30 pav. Šiaulių kolegijos patalpų pasiskirstymas pagal paskirtį, kv.m.
Šaltinis: Šiaulių kolegijos 2009 m. veiklos ataskaita

Palyginus  Šiaulių ir Panevėžio kolegijų patalpų pasiskirstymą pagal paskirtį,  galima teigti,  jog 

kolegijoms  yra  būdinga  panaši  patalpų  pasiskirstymo  situacija.  Šiaulių  kolegijoje  auditorijoms  bei 

administracijai  yra  skirta  daugiau  patalpų,  tačiau  tai  yra  suprantama,  nes  Šiaulių  kolegijoje  mokosi 

daugiau studentų ir reikalingos didesnės patalpos administracijoms darbuotojams.

2009 m. Šiaulių kolegija 6-iuose pastatuose rangos ir ūkio būdais atliko statybos remonto darbų už 

1,03 mln. Lt. Suremontuotų patalpų plotas yra 5.167,5 kv.m. Žemiau paveiksle pateiktas remonto darbų 

išskaidymas pagal pastatus.

Bendrabutis 
(M.K.Čiurlionio g. 18), 

210400

Verslo ir technologijų 
fakulteto II rūmai, 59974

Sveikatos priežiūros 
fakulteto pastats, 4239

Centriniai rūmai , 
533145

Bendrabutis 
(M.K.Čiurlionio g. 18), 

224510

31 pav. 2009 m. Šiaulių kolegijoje atliktų remonto darbų apimtys, Lt.
Šaltinis: Šiaulių kolegijos 2009 m. veiklos ataskaita

Taip pat 2009 m. Šiaulių kolegijoje pradėti įgyvendinti ir 2 pastatų renovavimo nacionaliniu lygiu 

projektai:

• „Šiaulių kolegijos pastato (Tilžės g. 159, Šiauliai) rekonstravimas, pagerinant pastato energetines 

charakteristikas (Verslo ir technologijų fakulteto I rūmai)“, bendra darbų vertė 2,088 mln. Lt.;
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• “Šiaulių  kolegijos  pastato  (Vilniaus  g.  137,  Šiauliai)  rekonstravimas,  pagerinant  pastato 

energetines charakteristikas (Verslo ir technologijų fakulteto II rūmai)“, bendra darbų vertė 3,004 

mln. Lt.

2009  m.  taip  pat  paruošta  paraiška  „Šiaulių  kolegijos  technologijos  studijų  bazės  bei 

infrastruktūros,  tiesiogiai  reikalingos  studijų  programų  kokybei  gerinti,  modernizavimas 

TECHNOSTUD“ ES struktūrinei paramai gauti.

Šiaulių kolegijoje informacinių komunikacijų ir technologijų ištekliai (kompiuterių skaičius) 2009 

m. yra pateikti žemiau 31 pav.
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32 pav. Šiaulių kolegijos IKT ištekliai 2009 m.
Šaltinis: Šiaulių kolegijos 2009 m. veiklos ataskaita

Daugiausiai kompiuterių (66 proc.) yra naudojama studijoms, viso 314 vnt., o mažiausiai (13,29 

proc.)  skirta  yra  administravimui,  viso 63 vnt.  Dauguma kompiuterių turi  prieigą prie interneto,  viso 

95,78 proc.

2009 m.  Šiaulių  kolegijoje  buvo naudojami  67  multimedijos  projektoriai,  kurių  dauguma yra 

stacionarūs. Šiaulių kolegijoje yra įrengta 14 kompiuterių laboratorijų:

• Sveikatos  priežiūros  fakultete  yra  2  kompiuterių  laboratorijos,  atitinkančios  techninius 

reikalavimus;

• Verslo technologijų fakultete yra kompiuterių laboratorijų, iš kurių planuojama atnaujinti 4, kitų 

techniniai parametrai yra pakankami.

• Nuotolinėms studijoms ir vaizdo konferencijoms yra skirta 1 kompiuterių klasė, kuriose taip pat 

vyksta ir paskaitos.
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Šiaulių kolegijoje didėjant kompiuterizuotų darbo vietų skaičiui, interneto panaudojimui, esamas 

kompiuterių tinklas jau ne visada gali patenkinti visų vartotojų poreikius. Atsirado tinklinių sprendimų 

poreikis, būtinos vietinio tinklo modernizacijos, serverių atnaujinimas. 

Šiaulių  kolegijos bibliotekoje,  kaip ir  kitose aukštosiose mokyklose yra plėtojama bibliotekinė 

programa  ALEPH 500,  nuolat  tęsiami  elektroninio  katalogo  kūrimo  darbai,  diegiami  vis  patobulinti 

programos moduliai. Be įprastinių paieškos, katalogavimo, komplektavimo modulių, 2009 m. bibliotekos 

darbas  buvo  visiškai  kompiuterizuotas  įdiegus  spaudinių  cirkuliacijos  modulį.  Remiantis  2009  m. 

statistiniais  duomenimis,  Šiaulių kolegija pirmauja ne tik pagal leidinių papildymą bibliotekoje,  bet ir 

spaudinių cirkuliaciją.
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33 pav. Lietuvos kolegijų ALEPH statistika, 2009 m, vnt. 
Šaltinis: Šiaulių kolegijos 2009 m. veiklos ataskaita

Vertinant  Šiaurės  Lietuvos  kolegijų  bendrą  situaciją  visos  Lietuvos  mastu,  galima  teigti,  jog 

leidinių kiekiu Panevėžio kolegija ir  Šiaulių kolegija nenusileidžia  didžiausioms Lietuvos kolegijoms, 

nors  jose  mokosi  gerokai  mažiau  studentų.  Be  to,  2009  m.  spaudinių  cirkuliacijos  apimtys  šiose 
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kolegijose praktiškai yra didžiausios, kas savo ruožtu parodo, jog Panevėžio ir Šiaulių kolegijų studentai 

noriai naudojasi sukurta sistema.

Šiaurės Lietuvos aukštųjų mokyklų infrastruktūros analizė rodo, jog aukštosios mokyklos nėra  

linkę  viešai  teikti  duomenų apie  jų esamą infrastruktūrą,  ypač  susijusią su laboratorine technika,  

specializuotais  praktikų  atlikimo  kabinetais,  patalpomis,  praktine  mokymų  baze  ir  pan.  Šiaurės  

Lietuvos aukštosios mokyklos yra sukūrusios atskiras praktines mokymų bazes, mokymo kabinetus ir  

laboratorijas, todėl neturi poreikio bendradarbiauti su kitomis aukštojo mokslo institucijomis. Vienas  

iš  svarbiausių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo pavyzdžių infrastruktūros  srityje  yra Panevėžio  

mechatronikos centro (kurio vienas iš steigėjų yra KTU Panevėžio fakultetas) teikiamos paslaugos tiek  

KTU Panevėžio institutui, tiek Panevėžio kolegijai technologijos mokslų srityje.

Daugiausiai  informacijos  yra  pateikiama  apie  ES  struktūrinių  fondų  teikiamą  paramą  

infrastruktūrai,  daugiausiai  pastatų  studijoms,  bendrabučių  rekonstrukcijoms  arba  renovacijai.  

Pagrindinė priežastis yra privalomas ES struktūrinės paramos viešinimas. Išanalizavus pastarųjų metų  

Šiaurės Lietuvos aukštųjų mokyklų skiriamas išlaidas infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai, galima  

daryti išvadą, jog Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Šiaulių universitetas aktyviai naudojasi ES struktūrinių  

fondų  parama,  atnaujinant  pagrindinius  pastatus  (auditorijos,  bendrabučiai),  kai  tuo  tarpu  KTU  

Panevėžio institutas pratiškai šia parama nesinaudoja. Pagrindinė priežastis gali būti KTU vadovybės  

požiūris  į  KTU  Panevėžio  instituto  poreikius  arba  KTU  Panevėžio  instituto  vadovybės  požiūris  į  

instituto patalpų atnaujinimo poreikius.

Aukštųjų mokyklų Šiaurės Lietuvoje infrastruktūros situacija, ypač informacinių technologijų  

srityje (kompiuterių tinklai, taikomoji programinė įranga, bibliotekų fondai) yra nuolat atnaujinama,  

atitinka studijų programų įgyvendinimui reikalingą bendrąją, technologinę ir informacinę struktūrą.  

Galima daryti išvadą, jog informacinių ir komunikacinių sistemų bei technologijų srityje aukštosios  

mokyklos  Šiaurės  Lietuvoje  taip  pat  nėra  linkusios  bendradarbiauti,  nes  naudojasi  savo  viduje  

sukurtomis valdymo sistemomis, kompiuteriniais tinklais. 

Taip pat svarbu, jog Šiaurės Lietuvos regiono mokykloms praktiškai užtenka turimų patalpų,  

t.y.  studijos  vyksta  aukštosioms  mokykloms  priklausančiose  patalpose.  Tai  rodo,  jog  sugebama  

tikslingai  išnaudoti  visas  patalpas,  skirtas  studijų  procesui  vykdyti.  Galimybės  Šiaurės  Lietuvos  

aukštosioms mokykloms naudotis viena kitos sukurta infrastruktūra yra pakankamai ribotos, nes jos  

tam neturi didelio poreikio. Finansavimas yra pakankamas, kad būtų galima naudotis savo ištekliais, o  

ne naudotis kitų mokyklų infrastruktūra. 

Viena iš galimybių Šiaurės Lietuvos aukštosioms mokykloms yra naudotis Šiaulių universiteto  

biblioteka ir  joje  esančia infrastruktūra. Įvertinus atliktus darbus ir  šios bibliotekos įrengimo lygį,  

galima  teigti,  jog  tai  viena  geriausiai  įrengtų  bibliotekų  Lietuvoje,  todėl  yra  būtina  išnaudoti  
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potencialias  galimybes  (rengti  dideles  konferencijas,  organizuoti  parodas  ir  pan.)  ne  tik  Šiaulių  

universiteto akademinei bendruomenei. 

2.4. Specialistų poreikio Šiaurės Lietuvos regiono darbo rinkoje analizė

Specialistų  poreikis  ir  jų  parengimas  yra  vienas  iš  nuolat  diskutuojamų  klausimų  aukštosiose 

mokyklose,  kurios  vykstant  mokslo  ir  studijų  reformai,  turi  sugebėti  išlaikyti  rentabilias  studijų 

programas, gauti pakankamą finansavimą ir pritraukti studentus. Kalbant apie situaciją Šiaurės Lietuvoje, 

tikrai svarbu žinoti, kokios kvalifikacijos specialistų reikėtų šiame regione, kad siekiant plėtoti kolegines 

studijas Lietuvoje, būtų galima tiksliau įvertinti naują programų poreikį, naujų studijų krypčių poreikį ar 

kitus reikalingus pokyčius vykdant kolegines studijas.

Bendrai  vertinant  galimybes  nustatyti  specialistų  poreikį  tam tikrame  regione,  susiduriama su 

problema, jog Lietuvos ekonominė situacija yra labai nestabili ne tik dėl jauno ūkio, bet ir dėl pasaulinių 

ekonominių pokyčių įtakos mažai šaliai. 

Specialistų  poreikio  Šiaurės  Lietuvos  regiono  darbo  rinkoje  analizė  yra  atlikta  analizuojant  ir 

vertinant demografines tendencijas, konkretaus regiono ekonominį išsivystymą ir tendencijas, darbuotojų 

užimtumo ir nedarbo dabartinę situaciją. Žemiau yra pateikiama išsamesnė Šiaurės Lietuvos kaip regiono 

analizė, prognozuojant specialistų poreikį.

2.4.1. Bendra Lietuvos specialistų poreikio nustatymo problematika
Specialistų poreikio Lietuvoje nustatymas yra sudėtingas procesas. Viešosios politikos ir vadybos 

instituto  eksperto analitiko  Ž. Martinaičio nuomone65,  „iki  šios atliktuose  tyrimuose nebuvo siekiama 

pateikti prognozių, kurios būtų skirtos stojančiajam. Parengtos prognozės buvo daugiau skirtos valstybės 

priimamiems  sprendimams  tobulinti”.  Eksperto  analitiko  Ž.  Martinaičio  nuomone  ”klausimas,  kiek 

specialistų  reikia,  yra  netinkamas,  nes  į  jį  atsakymo  nėra.  Vargu,  ar  valstybė  gali  nuspręsti,  kokių 

specialistų reikės. Mes galime apsimesti, kad prognozuojame, tačiau apgausime ne tik stojančiuosius, bet 

ir  aukštąsias mokyklas,  kurios puls rengti  tų specialybių  profesionalus”.  Pagrindinis tokios nuomonės 

argumentas yra tai, jog Lietuvos ūkis dar jaunas ir kas devynis ar aštuonis metus jį krečia krizės. Jų metu  

metų ūkis keičia struktūrą, tad ir darbuotojų paklausa nuolat kinta. Keičiasi tiek tam tikruose sektoriuose 

reikalingų  specialistų  skaičius,  tiek  specialistams  keliami  reikalavimai.  Tokiu  atveju,  darbo  rinkos 

paklausos ir pasiūlos problemą būtų galima sutelkus dėmesį į kokybę ir į gebėjimus. Ypač tai aktualu 

pastaraisiais metais, kai darbdaviai nuolat skundžiasi, jog specialistai neturi darbdaviams taip reikalingų 

65 Ž. Martinaitis. “Specialistų poreikio prognozės bemaž bevertės”, 2010-06-16, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/46344
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gebėjimų ir kompetencijų. Ž. Martinaitis išreiškė mintį, jog ateityje paklausą turės visų gyvybės mokslų 

specialistai, biotechnologai, nanotechnologai, genetikai, alternatyvios energetikos specialistai.

Išnagrinėjus  2006,  2007,  2008  m.  LR  Švietimo  ir  mokslo  ministerijos  užsakymu  atliktas 

specialistų poreikio prognozes, galima pastebėti, kad šios prognozės jau per senos, dabartinis specialistų 

poreikis visai kitoks. Be to, iš šių prognozių galima daryti išvadą, kad specialistų poreikį galima nustatyti  

tik  stambiuose  sektoriuose,  daug  į  juos  nesigilinant.  Tačiau  LR  Švietimo  ir  mokslo  ministerijoje 

diskutuojant apie Specialistų kvalifikacijų žemėlapio pagal ūkio sektorius 2011–2016 m. rengimą, buvo 

numatyta, jog specialistų poreikio nustatymui bus naudojamasi 2008 m. duomenimis, kurie surinkti dar 

prieš pasaulinę krizę, ilgainiui pasiekusią ir Lietuvą. Dėl šios priežasties kyla klausimas, kaip nustatyti 

specialistų poreikį iš esmės.

Lietuvos Darbo biržos Darbo rinkos paslaugų ir stebėsenos skyriaus specialistė D. Šlekytė66 teigia, 

kad  „Įsidarbinant  vis  didesnę  reikšmę  turės  ne  vien  išsilavinimas,  profesiniai  įgūdžiai,  aukšta 

kvalifikacija,  bet  ir  papildomi  profesiniai  bei  bendrieji  gebėjimai:  užsienio  kalbų  mokėjimas,  darbo 

kompiuteriu  įgūdžiai,  verslo  organizavimas.  Auga  reikalavimai  asmeninėms  savybėms:  iniciatyvai, 

organizuotumui, sugebėjimui dirbti komandoje, komunikabilumui“. Šios specialistės manymu, renkantis 

profesiją reikėtų atkreipti dėmesį į demografinę situaciją, kuri darys įtaką specialistų poreikiui. „Turint 

omenyje, kad mokyklose mažėja vaikų skaičius, galima būtų galvoti, kad reikės mažiau mokytojų, vaikų 

ligų  gydytojų  ar  kitų  profesijų  atstovų.  2008  -  2009  m.  atlikta  Lietuvos  darbo  biržoje  registruotų 

profesinių mokyklų,  kolegijų ir universitetų absolventų analizė parodė, jog jau tuomet tarp registruotų 

bedarbių su aukštuoju išsilavinimu daugiausia buvo baigusių verslo administravimą, vadybą, pedagogiką, 

teisės mokslus ir socialinį darbą. Tačiau, kaip pastebima, nemažai šiandieninių mokinių ir jų tėvų vis dar 

įsitikinę,  kad būtent šių dalykų studijos garantuos gerovę. Be abejo, yra labai sunku vertinti  Lietuvos 

darbo  biržos  ir  jos  teritorinių  padalinių  prognozes  darbo  paklausai.  Darbo  biržos  prognozės  yra 

trumpalaikės, skirtos ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. Iš jų galima susidaryti vaizdą tik apie 

tai, kokių specialistų ir darbininkų reikia daugiau ir kokių mažiau einamuoju momentu.

Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius dr. Boguslavas Gruževskis67 mano, kad „mūsų ūkio 

nestabilumas, didelis nedarbo lygis, emigracija bei prasti demografiniai rodikliai iškreipia ekonometrinių 

tyrimų tikslumą, tačiau yra tam tikros tendencijos, pagal kurias galima spręsti apie specialistų rengime 

būtinus pokyčius“. Jo nuomone „akivaizdžiai per daug jau dabar turime ir politikos mokslų, sociologijos, 

psichologijos, taip pat vadybos ir verslo administravimo bei viešojo administravimo specialistų. Tuo tarpu 

2012  –  2015  m.,  kai  vėl  atsigaus  ūkis,  daugiausiai  reikės  informacinių  technologijų,  energetikos, 

medicinos, teisės ir ekonomikos specialistų”.

66 I.Urbonaitė , “Jaunimo neguodžia specialistų poreikio prognozės”, 2010 02 23, http://www.delfi.lt/archive/article.php?
id=29276373
67 “Kokios studijos garantuos saugią ateitį“, 2010 03 29, http://www.veidas.lt/visuomene/studijos/kokios-studijos-garantuos-
saugia-ateiti
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Vertinant specialistų nuomonę ir požiūrį į specialistų poreikio nustatymą bei prognozes ateities 

specialistų paklausai, galima teigti, jog vieningos nuomonės, kokios specialybės bus paklausios ateityje, 

nėra. Be to, dėl nuolatinių technologinių, globalinių pokyčių, besikeičiančios ekonominės situacijos yra 

gana  sudėtinga  prognozuoti  tiek  pačių  specialistų  poreikį,  tiek  pačių  specialistų  reikalingą  kiekį. 

Vieningai  sutariama,  jog  paklausiausios  specialybės  yra  sietinos  su  biomedicinos,  technologijos  ar 

techninių  mokslų  sritimis.  Aukštųjų ir  vidutinių technologijų plėtotė  padeda kurti  aukštesnę pridėtinę 

vertę, todėl ateityje reikia orientuotis ne į socialinių mokslų srities studijų programas (vadyba, viešasis 

administravimas, psichologija ar pan.), bet stengtis pritraukti studentus į studijų programas biomedicinos, 

technologijos ar techninių mokslų srityse.

2.4.2. Šiaurės Lietuvos regiono žmogiškųjų išteklių sektoriaus situacijos analizė
Žmogiškieji ištekliai  yra pagrindinis regiono ekonominės ir socialinės raidos veiksnys,  regiono 

plėtros  tikslų  įgyvendinimo  priemonė,  jo  konkurencinį  pranašumą  sąlygojantis  komponentas.  Šiaurės 

Lietuvos regiono žmogiškųjų išteklių sektoriaus situacijos analizės rezultatai padės įvertinti demografinių, 

užimtumo, švietimo sistemos pokyčių įtaką regiono specialistų poreikio darbo rinkoje pokyčius.

Demografinė padėtis

LR Statistikos departamento duomenimis 2010 m. sausio 1 d. Panevėžio apskrityje gyveno 278,4 

tūkst.  gyventojų  arba  8,4  proc.  visų  Lietuvos  gyventojų.  Regione  pastebima  akivaizdi  gyventojų 

mažėjimo tendencija. Gyventojų skaičiaus mažėjimą Panevėžio apskrityje sąlygoja natūralaus gyventojų 

prieaugio mažėjimas bei neigiamas migracijos saldo. 2009 m. apskrityje gimė 172 gyventojais daugiau 

nei 2005 m. 2005 -2009 m. mažiausias gimstamumas buvo Kupiškio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse. 

Gimstamumo  mažėjimo  tendenciją  lemia  gyventojų  motyvacijos  pokyčiai,  augant  gerovei  vis  labiau 

atidėliojamas šeimos kūrimas. Įtakos demografiniams rodikliams turi ir suaktyvėjusi jaunimo emigracija. 

2009 m. pastebimas gimstamumo didėjimas, siejamas su pasikeitusia valstybės demografine politika ir 

susiklosčiusia ekonomine situacija šalyje.

Šiaulių apskritis pagal gyventojų skaičių yra ketvirtoji šalyje. 2010 m. sausio 1 d. duomenimis,  

buvo 342 tūkst.  žmonių,  o tai  sudaro 10,3 proc.  Lietuvos gyventojų.  Statistiniai  duomenys  rodo, kad 

apskrities gyventojų skaičius mažėjo sparčiau nei visoje šalyje: gyventojų skaičius 2010 m. pradžioje, 

lyginant su 2005 m., sumažėjo 5,3 proc. (Lietuvoje – 4,5 proc.). Sparčiausiai mažėjo Akmenės (8,2 proc.), 

Pakruojo (7,3 proc.) ir Kelmės (7,3 proc.) rajonuose. Gyventojų skaičius nuo 2005 m. apskrityje sumažėjo 

19 tūkst. žmonių.
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10 lentelė. Gyventojų skaičiaus kaita 2005 - 2010 m. (metų pradžioje) Panevėžio ir Šiaulių apskrityse
Regionas/metai 2005 m. pr., tūkst. 2010 m. pr., tūkst. Pokytis 2005-2010 m. pr., proc.

Lietuva 3.425,3 3.329,0 -2,8
Panevėžio apskritis 292,3 278,4 -4,8
Biržų raj. sav. 34,4 32,1 -6,7
Kupiškio raj. sav. 23,9 22,4 -6,3
Panevėžio m. sav. 116,2 111,9 -3,7
Panevėžio raj. sav. 43,2 42,5 -1,6
Pasvalio raj. sav. 33,8 31,7 -6,2
Rokiškio raj. sav. 40,6 37,8 -6,9
Šiaulių apskritis 360,7 341,7 -5.3
Akmenės raj. sav. 29,1 26,7 -8,2
Joniškio raj. sav. 31,2 29,3 -6,1
Kelmės raj. sav. 39,7 36,8 -7,3
Pakruojo raj. sav. 28,7 26,6 -7,3
Radviliškio raj. sav. 50,7 47,6 -6.1
Šiaulių m. sav. 130,0 125,5 -3.4
Šiaulių raj. sav. 51,3 49,2 -2.0

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

2009 m. Panevėžio apskrityje mirtingumo lygis – 13,8 mirusių/1000 gyventojų – yra didesnis nei 

vidutinis šalyje (12,6 mirusių/1000 gyventojų). Didelis gyventojų mirtingumas yra Rokiškio (17,2), Biržų 

(17,1), Pasvalio (15,6) ir Kupiškio (15,3) rajonų savivaldybėse. 

Šiaulių apskrityje situacija šiek tiek geresnė. 2009 m. Šiaulių apskrityje mirtingumo lygis siekė 

12,9 mirusių/1000 gyventojų – tik šiek tiek didesnis nei vidutinis šalyje. Didelis gyventojų mirtingumas 

yra Kelmės ir Pakruojo (15,3) ir Radviliškio (14,5) rajonų savivaldybėse.

Lietuvoje  miestuose  gyvena  66,97  proc.,  o  kaime  –  33,03  proc.  šalies  gyventojų.  Panevėžio 

apskrities miestuose gyvena tik 59,26 proc., o kaimuose – 40,74 proc. gyventojų. Atitinkamai Šiaulių 

apskrities miestuose miesto ir kaimo gyventojų skaičius yra 61,81 proc. ir 38,19 proc. Tiek Šiaulių, tiek 

Panevėžio regionai yra žemės ūkio kraštai, todėl Šiaurės Lietuvos regiono kaimuose gyvenančiųjų dalis 

yra  didesnė  už  šalies  vidurkį.  Šiaulių  apskrities  neurbanizuotose  vietovėse  gyvena  5  proc.  daugiau 

žmonių, o Panevėžio apskrities 7 proc. daugiau žmonių nei vidutiniškai šalyje.

Mažas gimstamumas ir jaunų žmonių emigracija sąlygoja Šiaulių ir Panevėžio regiono gyventojų 

senėjimą (žr.11 lentelę).  2009 m. Šiaulių regione buvo 15,29 proc. gyventojų iki 15 m., 68,66 proc. – 

darbingo amžiaus  gyventojų ir  16 proc.  – pensinio amžiaus  gyventojų.  Lyginant  su 2001 m.,  galima 

pastebėti,  kad vaikų iki  15 m.  sumažėjo 31 proc.,  darbingo amžiaus  gyventojų – 2 proc.,  o asmenų, 

vyresnių  nei  65  m.,  padidėjo  8  proc.  Daugiausia  darbingo  amžiaus  asmenų  yra  Šiaulių  miesto 

savivaldybėje (67 proc.),  mažiausia  – Akmenės,  Kelmės ir  Pakruojo rajonų savivaldybėse (61 proc.). 

Kelmės  ir  Akmenės  rajonuose,  lyginant  su  kitomis  savivaldybėmis,  pensinio  amžiaus  asmenų  yra 

daugiausia. 
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11 lentelė. Panevėžio ir Šiaulių apskričių gyventojų sudėtis amžiaus grupėmis 2009 m. pradžioje, proc.

Regionas/rodiklis
Gyventojai iki 

darbingo amžiaus (0-
15 m.), proc.

Darbingo amžiaus 
gyventojai (15-65 m.), 

proc.

Pensinio amžiaus 
gyventojai (65 m. ir 

vyresni, proc.
Lietuva 15,07 68,92 16,01
Panevėžio apskritis 14,92 67,20 17,88
Biržų raj. sav. 15,40 64,07 20,53
Kupiškio raj. sav. 15,15 64,53 20,32
Panevėžio m. sav. 14,07 70,24 15,69
Panevėžio raj. sav. 16,19 66,72 17,10
Pasvalio raj. sav. 16,48 65,16 18,36
Rokiškio raj. sav. 14,20 64,73 21,07
Šiaulių apskritis 15,29 68,66 16,05
Akmenės raj. sav. 16,80 63,72 19,48
Joniškio raj. sav. 18,01 61,09 20,90
Kelmės raj. sav. 17,88 61,84 20,28
Pakruojo raj. sav. 17,21 60,51 22,28
Radviliškio raj. sav. 18,22 61,46 20,32
Šiaulių m. sav. 17,72 61,94 20,34
Šiaulių raj. sav. 15,03 67,23 17,69

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

2009 m. pradžios duomenimis, vidutinis metinis darbingo amžiaus gyventojų skaičius Panevėžio 

apskrities rajonuose yra mažesnis už šalies vidurkį,  išskyrus Panevėžio miesto savivaldybėje.  1000-ui 

darbingo  amžiaus  regiono  gyventojų  tenka  570  nedarbingo  amžiaus  žmonių  ir  tai  yra  mažiau  nei 

vidutiniškai  Lietuvoje  (594).  2005-2009  m.  pradžioje  Panevėžio  regione  vienam  darbingo  amžiaus 

gyventojui  tenkančių  išlaikytinių  (vaikų  ir  pensininkų)  dalis  išaugo  nuo  1,48  iki  1,68  (Lietuvoje 

atitinkamai sumažėjo nuo 1,75 iki 1,68). 2009 m. pradžioje vienintelėje Panevėžio miesto savivaldybėje 

šis  rodiklis  buvo mažesnis  už  šalies  vidurkį  ir  siekė  1,65.  Per  2005 -  2009 m.  laikotarpį  Panevėžio 

apskrityje  gyventojų iki  darbingo amžiaus  (0-15)  grupė sumažėjo beveik 18 proc.,  darbingo amžiaus 

grupė sumažėjo 2,07 proc., o pensinio amžiaus grupė padidėjo 4,3 proc. Per 2005 - 2009 m. pastebima tik 

negatyvi tendencija, nes šie rodikliai yra prastesni už Lietuvos vidurkį..

Analizuojant detaliau amžiaus grupes nuo 0 iki 19 metų, taip pat yra akivaizdi negatyvi tendencija 

tiek Šiaulių, tiek Panevėžio apskrityse. Panevėžio apskrityje ypatingai dideli neigiami pokyčiai yra 5-9 

metų ir 10-14 metų amžiaus grupėse. Atitinkamai per 2006 - 2010 m. šios amžiaus grupės sumažėjo 17,86 

proc. ir 22,85 proc. 15-19 metų amžiaus grupėje šis neigiamas pokytis yra šiek tiek mažesnis, 10,12 proc. 
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34 pav. Gyventojų skaičius 0-19 metų amžiaus grupėse Panevėžio apskrityje 2006 - 2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Prognozuojant būsimų abiturientų skaičių 5-15 metų bėgyje, galima daryti išvadą, jog abiturientų 

gali  sumažėti  iki  20  proc.  bendro  jų  skaičiaus.  Tai  reikštų  ir  gerokai  mažesnį  skaičių  abiturientų, 

siekiančių aukštojo mokslo. Kiek geresnė padėtis yra 0-4 metų amžiaus grupėje. Nors bendras gyventojų 

skaičiaus  0-4  metų  amžiaus  grupėje  pokytis  yra  neigiamas,  3,26  proc.,  tačiau  dėl  palankios  šeimos 

politikos sprendimų (palankių gausinti šeimą motinystės pašalpų) gimstamumas 2008-2010 m. šiek tiek 

didėjo, nors ir nepasiekė buvusio 2006 m. lygio.  Atsižvelgiant į neseniai  priimtus sprendimus šeimos 

politikos atžvilgiu, sprendžiant ekonominės krizės sukeltus padarinius valstybės biudžetui, galima tikėtis, 

jog gimstamumas tiek Lietuvoje, tiek Panevėžio apskrityje toliau mažės.

Šiaulių  apskrityje  situacija  labai  panaši.  Didžiausi  neigiami  pokyčiai  yra  5-9  metų  ir  10-14 

amžiaus grupėse. Per keletą metų, 2008 - 2010 m, šios amžiaus grupės sumažėjo atitinkamai 9 proc. ir 

10,7 proc. 15-19 metų amžiaus grupėje šis neigiamas pokytis yra šiek tiek mažesnis, 7,6 proc. 2008 - 

2010 m. bėgyje 0-4 metų amžiaus grupėje buvo užfiksuotas 2 proc. augimas. Bendras 2008 – 2010 m. 

neigiamas prieaugis 0-19 metų amžiaus grupėje sudarė 6,9 proc.
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35 pav. Gyventojų skaičius 0-19 metų amžiaus grupėse Šiaulių apskrityje 2008-2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Statistikos departamentas prie LRV parengė leidinį „Lietuvos gyventojų skaičiaus prognozės 2005 

-  2030 m.“.  Leidinyje  yra pateikiami trys  gyventojų skaičiaus  prognozių variantai,  parengti  remiantis 

numatytomis ir priimtomis tikėtinomis pagrindinių demografinių procesų (gimstamumo, mirtingumo ir 

migracijos) prielaidomis.  Remiantis  šiomis prielaidomis,  galima prognozuoti,  jog Panevėžio ir Šiaulių 

regiono  gyventojų  skaičius  ir  toliau  mažės  apie  0,7  proc.  per  metus.  Tam  įtakos  turės  mažesnis 

gimstamumas,  emigracija.  Neatmetama  prielaida,  jog  Lietuvos  gyventojų  skaičiaus  mažėjimą  bent  iš 

dalies kompensuos atvykėliai iš kitų Rytų Europos šalių.

Panevėžio  ir  Šiaulių  apskritims,  kaip  ir  visai  šaliai,  būdingas  neigiamas  migracijos  saldo  –  į 

regioną  atvyksta  mažiau  gyventojų  nei  išvyksta.  Tokias  tendencijas  dar  labiau  sustiprino  susidariusi 

sudėtinga ekonominė ir socialinė situacija. 2005 - 2009 m. laikotarpiu migracijos saldo visose Panevėžio 

apskrities savivaldybėse (išskyrus Panevėžio rajono savivaldybę 2005 – 2008 m.) išliko neigiamas. 

Gyventojų migracijos neigiamas saldo Šiaulių regione yra didžiausias iš visų Lietuvos apskričių. 

2007 – 2009 m. Šiaulių regionas dėl migracijos neteko apie 2.700 gyventojų. Tai didžiausias rodiklis, 

lyginant su kitomis apskritimis. Šiaulių regione migracijos saldo 1.000-iui gyventojų pastarųjų trejų metų 

vidurkis  yra  -7,8,  Panevėžio regione – -5,  Kauno regione – -3,1,  Klaipėdos regione – -1,7.  Vilniaus 

regione migracijos saldo teigiamas ir siekia +2.
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Pagal migracijos mastus labiausiai išsiskyrė Šiaulių miestas ir Šiaulių rajonas. 2005 – 2009 m. 

Šiaulių miesto savivaldybėje emigracija buvo pati didžiausia regione. Pastarųjų trejų metų duomenimis, iš 

Šiaulių miesto kasmet gyventi kitur išvyksta vidutiniškai 876 žmonės. 

12 lentelė. Gyventojų tarptautinė ir vidinė migracija (migracijos saldo) Panevėžio ir Šiaulių apskrityse, gyvent. sk.
Regionas/rodiklis 2005 2006 2007 2008 2009

Panevėžio apskritis -1.340 -1.085 -1.217 -1.405 -1.616
Biržų raj. sav. -234 -173 -194 -234 -150
Kupiškio raj. sav. -78 -107 -118 -153 -245
Panevėžio m. sav. -723 -523 -616 -807 -588
Panevėžio raj. sav. 204 137 13 173 -261
Pasvalio raj. sav. -282 -185 -188 -163 -204
Rokiškio raj. sav. -227 -234 -114 -221 -168
Šiaulių apskritis -2052 n.d. -2167 -2554 -3472
Akmenės raj. sav. -250 n.d. -225 -345 -419
Joniškio raj. sav. -223 n.d. -104 -238 -307
Kelmės raj. sav. -321 n.d. -307 -435 -379
Pakruojo raj. sav. -202 n.d. -237 -249 -286
Radviliškio raj. sav. -274 n.d. -205 -573 -550
Šiaulių m. sav. -662 n.d. -1067 -764 -799
Šiaulių raj. sav. -120 n.d. -22 50 -732

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Demografiniai Šiaulių ir Panevėžio apskričių rodikliai rodo, jog gyventojų skaičius Šiaurės 

Lietuvoje palaipsniui  mažėja.  Nors 2008 -  2009 m. šiek tiek padidėjo gimstamumas, padaugėjo 

vaikų 0 - 4 metų amžiaus grupėje, tačiau bendri gyventojų skaičiaus įvairiose jaunimo amžiaus 

grupėse (5-14, 15-19, 19-24 metų) rodo, jog jaunimo Šiaurės Lietuvoje mažėja kiekvienais metais. 

Prognozuojama,  jog  5-10 metų bėgyje  bendras  jaunimo skaičius  gali  mažėti  apie  2,5  -  3  proc. 

kasmet, t.y. 2015 m. abiturientų skaičius Šiaurės Lietuvos regione bus mažesnis apie 20 proc. Nei  

2009 m. Pagrindinės sumažėjimo priežastys bus vidinė ir tarptautinė migracija į labiau palankias 

gyvenamąsias  vietas  (Lietuvos  sostinė  ar  užsienis)  bei  mažesnis  gimstamumas.  Tai  turės  didelę 

neigiamą įtaką ir Šiaurės Lietuvos regiono aukštosioms mokykloms. Studentų skaičius Šiaulių ir 

Panevėžio regionų aukštosiose mokyklose ateityje mažės dėl bendro gerokai sumažėjusio Šiaurės 

regiono absolventų skaičiaus, jų migracijos į kitus miestus.

Švietimas Panevėžio ir Šiaulių apskrityse

Panevėžio apskrityje 2009 m. pabaigoje veikė 57 ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Vietų skaičius 

šiose įstaigose sumažėjo nuo 7.859 vietų 2005 m. iki  7.662 vietų 2009 m. 2005 - 2009 m. apskrities 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose 100-ui vaikų tenkančių vietų skaičius nepakito ir siekė 105. Daugiausia 

vietų teko Kupiškio rajono vaikams – 131 vieta, mažiausia Rokiškio rajone – 81 vieta. Lietuvos vidurkis 

2009 m. buvo 98 vietos. Nors regione pastaruoju metu sumažėjęs gimstamumas, tačiau vaikų, lankančių 

ikimokyklinio  ugdymo  įstaigas,  skaičius  lieka  palyginti  stabilus.  Per  2005  -  2009  m.  Lietuvoje 
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ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių padaugėjo 4,0 proc., kuomet Panevėžio regione sumažėjo 2,7 

proc. Didžiausias sumažėjimas stebimas Kupiškio (-14,0 proc.) ir Biržų (-13,1 proc.) rajonuose, o kituose 

regiono rajonuose ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičius kinta nežymiai.

2009 m. rugsėjo 1 d. apskrityje buvo 122 bendrojo lavinimo mokyklos, arba 9 proc. viso šalies 

mokyklų skaičiaus. Jose mokėsi 37.805 moksleiviai, arba 8,5 proc. šalies moksleivių skaičiaus. Bendras 

mokinių skaičius dėl nepalankių demografinių priežasčių Panevėžio apskrityje 2005 - 2009 m. sumažėjo 

19 proc. 

13 lentelė. Bendrojo lavinimo mokyklų bei moksleivių skaičiaus kitimas Panevėžio apskrityje 2005 - 2009 m.
Regionas/metai 2005 2006 2007 2008 2009

Mokyklų skaičius
Panevėžio apskritis 141 134 132 128 122
Biržų raj. sav. 17 17 16 16 16
Kupiškio raj. sav. 15 14 15 15 15
Panevėžio m. sav. 35 29 29 29 28
Panevėžio raj. sav. 26 26 26 26 26
Pasvalio raj. sav. 20 20 20 19 17
Rokiškio raj. sav. 28 28 26 23 20

Moksleivių skaičius
Panevėžio apskritis 47.466 45.188 42.604 39.927 37.805
Biržų raj. sav. 5.487 5.223 4.914 4.614 4.362
Kupiškio raj. sav. 3.871 3.648 3.496 3.249 3.076
Panevėžio m. sav. 20.783 19.785 18.612 17.382 16.403
Panevėžio raj. sav. 4.990 4.869 4.580 4.361 4.193
Pasvalio raj. sav. 5.733 5.433 5.163 4.848 4.619
Rokiškio raj. sav. 6.602 6.230 5.839 5.473 5.152

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

2009 m.  rugsėjo 1 d.  Panevėžio  apskrityje  veikė 8 profesinės  mokyklos  (centrai).  Daugiausia 

profesinių mokyklų yra Panevėžio mieste – 3. Biržų rajone – 2, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų 

savivaldybėse po vieną.  2005 - 2009 m. laikotarpiu profesinių mokyklų skaičius Panevėžio apskrityje 

išaugo 14,2 proc. 2005 - 2009 m. mokyklų (centrų) mokinių skaičius padidėjo 8,8 proc. (nuo 3.662 iki 

3.985) ir sudarė 8 proc. šalies profesinių mokyklų mokinių skaičiaus. 2005 - 2009 m. profesines mokyklas 

baigusių asmenų skaičius Lietuvoje padidėjo 16,1 proc., Panevėžio apskrityje – 23,2 proc. 

14 lentelė. Panevėžio apskrities profesinės mokyklos (centrai) 2009 m. rugsėjo 1 d.

Įstaiga/rodiklis Studentų/ moksleivių 
skaičius

Pedagogų 
skaičius

Biržų politechnikos mokykla 362 29
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla 368 39
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 484 38
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla 509 39
Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla 581 47
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla 194 20
Vabalninko žemės ūkio mokykla 340 24
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras 1.177 101
Šaltinis: www.aikos.smm.lt
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2009 m.  Šiaulių apskrityje  veikė 166 bendrojo lavinimo mokyklos.  Mokyklų  skaičius  regione 

mažėja sparčiau nei šalyje. Nuo 2000 m., kai LR švietimo ir mokslo ministerija inicijavo mokyklų tinklo 

optimizavimo veiklas, iki 2009 m. regione buvo uždaryta  arba tapo kitų mokyklų filialu,  skyriumi 91 

mokykla (35 proc.).

Mokinių skaičius Šiaulių regiono bendrojo lavinimo mokyklose pradėjo mažėti nuo 2000 m. 2000 

- 2008 m. laikotarpiu mokinių skaičius sumažėjo 25 proc. Mokinių skaičius mažėja sparčiau nei šalyje: 

Šiaulių regione mokinių skaičius per 3 m. sumažėjo 8.994 mokiniais (15 proc.), o šalyje – 13,7 proc. 

Prognozuojama68, kad mokinių apskrities bendrojo lavinimo mokyklose ir toliau mažės. 2015 m., lyginant 

su 2005 m., jose mokysis 33 proc. mokinių mažiau. V–XII klasėje ir gimnazijose besimokančių mokinių 

skaičiaus kaita prognozuojama dar didesnė – sumažės apie 40 proc. mokinių.

15 lentelė. Bendrojo lavinimo mokyklų bei moksleivių skaičiaus kitimas Šiaulių apskrityje, 2005 - 2009 m.
Regionas/metai 2005 2006 2007 2008 2009

Mokyklų skaičius
Šiaulių apskritis 185 181 178 166 161
Akmenės raj. sav. 14 13 13 10 10
Joniškio raj. sav. 19 18 18 17 16
Kelmės raj. sav. 30 29 28 27 26
Pakruojo raj. sav. 21 21 20 18 18
Radviliškio raj. sav. 27 27 26 24 22
Šiaulių m. sav. 45 44 44 44 43
Šiaulių raj. sav. 29 29 29 26 26

Moksleivių skaičius
Šiaulių apskritis 58.887 55.943 52.844 49.893 46.864
Akmenės raj. sav. 5.220 4.960 4.760 4.380 4.093
Joniškio raj. sav. 5.158 4.893 4.606 4.313 4.081
Kelmės raj. sav. 6.399 6.128 5.721 5.419 5.115
Pakruojo raj. sav. 4.644 4.416 4.154 3.940 3.697
Radviliškio raj. sav. 8.197 7.773 7.323 6.893 6.480
Šiaulių m. sav. 22.048 20.915 19.852 18.917 17.816
Šiaulių raj. sav. 7.221 6.858 6.428 6.031 5.582

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Šiaulių  regione  pastaraisiais  metais  didėja  mokinių,  besimokančių  suaugusiųjų  mokyklose  ar 

suaugusiųjų  klasėse,  skaičius.  Suaugusieji  2009 m.  sudarė  apie  5,6  proc.  Šiaulių  apskrities  bendrojo 

lavinimo mokyklų mokinių skaičiaus. Šio rodiklio reikšmė didesnė už vidutinę šalies reikšmę (3,3 proc.). 

Didžiausia suaugusiųjų mokymosi aprėptis buvo Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone. Švietimo specialistai 

nurodo,  kad  pastaraisiais  metais  itin  padidėjo  ateinančiųjų  mokytis  mokymosi  motyvacija.  Yra 

moksleivių, kurių tikslas – įstoti į aukštąją mokyklą. Pastebima, kad daugiau vidurinio išsilavinimo siekia 

dirbantys jaunuoliai.

68 Šiaulių regiono 2007-2013 m. strateginis veiklos planas, I dalis.
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Šiaulių  apskrities  profesinėse mokyklose  besimokančių  mokinių  dalis  nuo bendro 15 – 19 m. 

amžiaus grupės gyventojų skaičiaus yra didesnė nei visoje šalyje. Regione veikia 8 valstybinės profesinės 

mokyklos (3 profesinio rengimo centrai,  4 žemės ūkio mokyklos ir 1 reabilitacinis profesinio rengimo 

centras). Tai sudaro 10 proc. visų šalies profesinio rengimo mokyklų, kuriose mokosi 12 proc. visų šalies 

profesinių  mokyklų  mokinių.  Pažymėtina,  kad  Šiaulių  mieste  1.000-iui  gyventojų  tenka  apie  22 

profesinėse  mokyklose  besimokantys  moksleiviai,  kitų  didžiųjų  šalies  miestų  vidurkis  yra  apie  18 

moksleivių.  Yra  pastebima  tendencija,  kad  Šiaulių  regione  mažėja  profesines  mokyklas  baigusių 

moksleivių.  Šiaulių  regiono profesinėse  ir  žemės  ūkio  mokyklose  2008 – 2009 m.  m.  mokėsi  5.270 

moksleivių, daugiausia jų buvo Šiaulių mieste (53,6 proc.). Nuo 2004 m. matyti jų skaičiaus mažėjimas.  

2008 – 2009 m. mokyklas baigė 6,8 proc. moksleivių mažiau nei ankstesniais metais. Ši tendencija gali 

būti susijusi su atitinkamo amžiaus gyventojų skaičiaus pokyčiais: 17–19 m. jaunuolių skaičius regione 

mažėja. Profesinėse mokyklose yra paklausių, regionui aktualių mokymo programų, tačiau baigusiems 

profesinę  mokyklą  absolventams  ekonomikos  sąstingio  sąlygomis  įsidarbinti  regiono  įmonėse  yra 

sudėtinga.

Šiaurės Lietuvos regiono švietimo situacija ir prognozės atitinka šio regiono demografines 

tendencijas: mokinių ypač sparčiai mažėja bendrojo lavinimo mokyklose. Prognozuojama, jog 5 

-10  metų  bėgyje  mokysis  apie  20  proc.  mažiau  mokinių,  o  V–XII  klasėje  ir  gimnazijose 

besimokančių  mokinių  skaičiaus  kaita  prognozuojama  dar  didesnė  –  sumažės  apie  40  proc. 

mokinių. 

Šios prognozės rodo, jog po 10 metų Šiaulių ir Panevėžio apskrityse bus gerokai mažiau 

absolventų,  kas  dar  labiau  sumažins  stojančiųjų  skaičių  į  Šiaurės  Lietuvos  regiono  aukštąsias 

mokyklas.  Taip  pat  dėl  migracijos  tendencijų  būsimi  absolventai  rinksis  pagrindinius  Lietuvos 

miestus  (Vilnių,  Kauną),  todėl  Šiaurės  regiono  aukštosios  mokyklos  gali  susidurti  su  sparčiai  

mažėjančia  paklausa  studijoms  Šiaurės  Lietuvos  regione.  Tokiu  būdu  gali  labai  sustiprėti 

konkurencija aukštosiose mokyklose dėl studentų.

2.4.3. Šiaurės Lietuvos regiono socialinės būklės (užimtumo) perspektyvų analizė 

2005 - 2008 m. laikotarpiu Panevėžio apskrityje gerėjo gyventojų užimtumas, tačiau 2009 - 2010 

m. susidarė priešinga situacija: dėl ekonominio ir finansinio nuosmukio užimtų gyventojų dalis pradėjo 

sparčiai mažėti. Specifinė regiono ypatybė – itin žemas vyrų užimtumas. Nors moterų užimtumas kituose 

šalies regionuose tradiciškai mažesnis už vyrų, tačiau 2005-2008 m. Panevėžio apskrityje vyrų užimtumas 

visą laiką buvo mažesnis už moterų.  2008 m. užimtieji  gyventojai (125,4 tūkst.) Panevėžio apskrityje 

sudarė 44,6 proc. visų apskrities gyventojų ir beveik atitiko Respublikos vidurkį (45,4). 44,8 proc. visų 

apskrities  užimtųjų  sudaro  Panevėžio  miesto  gyventojai.  Toliau  atitinkamai  Panevėžio  rajone  –  14,8 
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proc., Rokiškio rajone – 13,3 proc., Pasvalio rajone – 10,3 proc., Biržų rajone – 10 proc., Kupiškio rajone 

– 6,9 proc. gyventojų.

Panevėžio apskrityje kasmet didėja užimtųjų skaičius paslaugų ir statybų sektorių veiklose. 2008 

m.  didžioji  dalis  Panevėžio regiono užimtųjų  dirbo paslaugų sektoriuje  (57,3 proc.). Santykinai  daug 

darbo vietų sukuriama pramonės sektoriuje (beveik 23 proc.). Palyginti žemas vidutinis metinis užimtųjų 

skaičius  žemės  ūkio,  medžioklės,  miškininkystės  ir  žuvininkystės  sektoriuje  –  10,9  proc.  Statybų 

sektoriuje 2008 m. dirbo kiek daugiau nei 9 proc. viso Panevėžio regiono užimtųjų. Minėtose veikose 

užimtųjų dalies pokyčiai buvo palyginti nežymūs. 2005 - 2008 m. gana sparčiai mažėjo užimtųjų žemės 

ūkyje dalis ir padidėjo užimtųjų paslaugų sektoriuje.

2005 - 2008 m. laikotarpiu registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio 

regione mažėjo sparčiau nei vidutinis bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Lietuvoje. 

16 lentelė. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis per 2005 - 2010 m. 
Regionas/metai 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lietuva 4,8 3,4 3,2 3,4 9,4 13,9
Panevėžio apskritis 6,3 4,9 4,3 4,1 11,3 15,8
Biržų rajono sav. 5,5 3,7 3,4 3,5 8,6 12,7
Kupiškio rajono sav. 4,1 3,4 3,8 5 11,9 16,7
Panevėžio m. sav. 4,5 4,3 3,7 3,6 12,2 16,4
Panevėžio rajono sav. 7,7 5,1 4,7 4,3 11,9 16,8
Pasvalio rajono sav. 9,9 6,9 5,3 4,9 10,5 15,3
Rokiškio rajono sav. 9,6 6,5 5,9 5,2 10,4 15,4
Šiaulių apskritis n.d. n.d. 3,2 3,5 9,6 9,5
Akmenės raj. sav. n.d. n.d. 5,9 6,6 13,6 13,8
Joniškio raj. sav. n.d. n.d. 4,9 4,9 10 9,7
Kelmės raj. sav. n.d. n.d. 4,9 5,3 11,4 11,5
Pakruojo raj. sav. n.d. n.d. 3,0 3,0 8,6 8,4
Radviliškio raj. sav. n.d. n.d. 2,7 2,7 8,5 8,4
Šiaulių m. sav. n.d. n.d. 2,0 2,7 9 9,1
Šiaulių raj. sav. n.d. n.d. 2,9 2,9 8,8 8,7

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Nuo  2008  m.  nedarbo  lygis  tiek  Panevėžio  regione,  tiek  visoje  šalyje  smarkiai  didėjo. 

Analizuojant  2005 -  2010 m. laikotarpio  Panevėžio regione registruotų bedarbių ir  darbingo amžiaus 

gyventojų santykį, matome, kad per šį laikotarpį šalyje bedarbių padaugėjo 9,1 proc. (nuo 4,8 iki 13,9 

proc.),  o  Panevėžio  regione  9,5  proc.  (nuo 6,3  iki  15,8  proc.).  Šis  rodiklis  analizuojamu laikotarpiu 

padidėjo  visose  Panevėžio  apskrities  savivaldybėse.  Panevėžio  apskritis  yra  trečia  nuo galo  pagal  šį 

rodiklį Lietuvoje, didesnis nedarbas yra tik Telšių ir Alytaus apskrityse (atitinkamai 16,9 ir 16,4 proc.). 

2010 m. pradžios duomenimis,  mažiausias registruotų bedarbių ir  darbingo amžiaus  gyventojų 

santykis  užfiksuotas  Biržų  rajono  savivaldybėje  –  12,7  proc.  Didžiausias  rodiklis  buvo Panevėžio  ir 

Kupiškio  rajonų bei  Panevėžio  miesto  savivaldybėse  –  atitinkamai  16,8,  16,7  ir  16,4  proc.  2005 m. 

didžiausias rodiklis buvo Pasvalio rajono savivaldybėje (9,9 proc.) bei Rokiškio rajono savivaldybėje (9,6 

proc.), o mažiausias rodiklis užfiksuotas Kupiškio rajono savivaldybėje – 4,1 proc. 
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2010 m. pradžioje Panevėžio apskrityje buvo užregistruota 27,8 tūkst. bedarbių. Daugiau bedarbių 

buvo tik Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse, atitinkamai 78,1 tūkst., 54,1 tūkst., 32,2 tūkst. 

ir 30,1 tūkst. bedarbių. Per 2005 - 2008 m. laikotarpiu apskrityje šis skaičius buvo sumažėjęs (nuo 11 iki 

7,2 tūkst.), bet nuo 2008 m. bedarbių skaičius smarkiai šoko iki 19,8 tūkst. 2009 m. pradžioje. Manoma, 

kad nedarbas ir toliau didės, tik jau ne taip sparčiai, kaip 2009 - 2010 m. 2005-2008 m. laikotarpiu mažėjo 

bedarbių skaičius jaunimo tarpe, tačiau nuo 2008 m. šis rodiklis visoje šalyje pradėjo didėti.

36 pav. Bedarbiai pagal apskritis 2010 m. vasario 1 d., vnt.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Ekonominę  krizę  pajuto  pirmiausia  statybos  ir  pramonės  sektoriai,  todėl  vyrų  į  darbo  biržą 

kreipiasi  žymiai  daugiau  negu  moterų.  2009  m.  laisvų  darbo  vietų  pasiūla  minėtuose  sektoriuose 

sumažėjo, taigi, vyrų nedarbas sparčiai didėja. Vyrai bedarbių struktūroje sudaro didesnę dalį - 58 proc. 

Darbo ieškantys  vyrai  sudaro  17,9  proc.  darbingo  amžiaus  gyventojų  vyrų.  Per  2009 m.  šis  rodiklis 

padidėjo tris  kartus.  Moterų nedarbas  yra  žymiai  mažesnis  negu vyrų  -  12,8 proc.  darbingo amžiaus 

moterų.

Perteklinė  darbo  rinka,  besikeičianti  paklausos  struktūra,  didėjantys  darbdavių  reikalavimai 

profesiniams  ir  darbiniams  įgūdžiams  didina  konkurenciją  darbo  rinkoje.  Dėl  šių  priežasčių  darbo 

paieškos  trukmė  ilgėja,  prarandama  kvalifikacija  ir  įgūdžiai.  2009  m.  pabaigoje  ilgalaikiai  bedarbiai 

sudarė beveik penktadalį įregistruotų bedarbių.

2009 m. augo jaunimo dalis bedarbių struktūroje. Lyginant su 2008 m., besikreipiančio į darbo 

biržą jaunimo srautas išaugo beveik 2,5 karto. Ši tendencija stebima jau nuo 2007 m., tačiau 2009 m. 

jaunimo  nedarbas  augo  ypač  sparčiai.  Mažėjantis  laisvų  darbo  vietų  skaičius  ir  vis  dažniau  keliami 

darbdavių reikalavimai darbo patirčiai mažina jaunų žmonių įsidarbinimo galimybes. Dėl šių priežasčių 

jaunimo dalis bedarbių struktūroje sparčiai didėja.
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Vyresnio amžiaus bedarbių srautas augo lėčiau negu jaunimo. Lyginant su 2008 m., vyresnių kaip 

50  metų  bedarbių  skaičius  išaugo trečdaliu.  Didėjantis  neužimtos  darbo jėgos  perteklius  rinkoje  turi 

neigiamos įtakos vyresnio amžiaus bedarbių įsidarbinimo galimybėms, todėl jų dalis bedarbių struktūroje 

turi tendenciją didėti.

Šiaurės  Lietuvos  regione  esant  palyginti  dideliam  vyrų,  jaunimo,  vyresnio  amžiaus  asmenų 

nedarbui, būtina skatinti verslumą, individualią veiklą, naujų darbo vietų steigimą, kvalifikacijos kėlimo, 

persikvalifikavimo,  profesinės  reabilitacijos  programas.  Tik  tokiu būdu galima  geriau  suderinti  darbo 

jėgos pasiūlą ir  paklausą, užtikrinti  ekonomikos aprūpinimą reikiamais žmogiškaisiais  ištekliais.  Šioje 

vietoje svarbus tampa minėtas paslaugas teikiančių įstaigų vaidmuo, tokių kaip Panevėžio darbo rinkos 

mokymo ir konsultavimo tarnyba, Panevėžio darbo rinkos mokymo centras ir kt.

Remiantis  Panevėžio  apskrities  darbo  biržų  duomenimis,  2009  m.  didžiausią  dalį  (60  proc.) 

įregistruotų laisvų darbo vietų pasiūlė paslaugų verslo įmonės (beveik 4 tūkst.). Darbo jėgos paklausa 

šiame sektoriuje išliko 2008 m. lygyje. Daugiausia laisvų darbo vietų įregistravo draudimo bendrovės ir 

prekybos įmonės. Tik penktadalį laisvų darbo vietų pasiūlos sudarė pramonės įmonių pasiūlymai (per 1,3 

tūkst.), o lyginant su 2008 metais, darbo jėgos paklausa šiame sektoriuje sumažėjo 25 proc. Daugiau kaip 

trečdalis  (37  proc.)  pasiūlymų  –  laikinam  darbui  (2008  m.  –  15  proc.).  Statybos  sektoriaus  įmonių 

pasiūlymai darbui (per 700) sudaro 11 proc. visų laisvų darbo vietų, tačiau beveik pusė jų (47 proc.) 

laikinam darbui (2008 m. – 12 proc.). 2009 m. žemės ūkio sektoriuje darbuotojų poreikis, lyginant su 

2008 m., išaugo 2 kartus. Pasiūlymai dirbti šiame sektoriuje (beveik 600) sudaro 9 proc. visos paklausos 

(2008 m. – 4 proc.). Tačiau daugiau kaip pusė(54 proc.) – terminuoto darbo pasiūlymai. (2008 m. – 51 

proc.) Du iš trijų darbo pasiūlymų – be profesinės kvalifikacijos reikalavimų.

Prognozuojama, kad 2010 m. nedarbas Panevėžio regione augs, tačiau ne taip ženkliai kaip 2009 

m.: numatomas beveik 3 proc. vidutinio metinio nedarbo augimas. Manoma, kad 2010 m. darbo rinkoje 

didės vyresnių nei 50 m. amžiaus bei bedarbių moterų dalis. Didės nekvalifikuotų bedarbių dalis, kadangi 

įmonės  pirmiausia  atleis  žemiausios  kvalifikacijos  asmenis.  Numatoma,  kad  profesinio  pasirengimo 

neturės apie 37 proc. bedarbių. Daugiausiai nekvalifikuotų (apie 53 proc.) bus tarp jaunų bedarbių. 

Prognozuojama, kad 2010 m. daugiausia darbo vietų bus įsteigta pramonės ir privačiame paslaugų 

sektoriuose.  Daugiausia  darbo vietų  bus  likviduota  valstybiniame  paslaugų  sektoriuje.  Sudėtingiausia 

situacija toliau išliks statybos sektoriuje, taip pat kai kuriose pramonės srityse.

Mažėjant laisvų darbo vietų didės konkurencija tarp ieškančių darbo asmenų. Mažės įdarbinimo 

galimybės  visuose  ekonominiuose  sektoriuose.  Mažės  užimtumo  galimybės  nekvalifikuotiems 

darbuotojams.  Išsilavinimas,  profesinė  ir  bendrosios  kvalifikacijos  bei  papildomi  gebėjimai  (užsienio 

kalbų  mokėjimas,  darbo  su  kompiuteriu,  vadybos  įgūdžiai)  –  pagrindiniai  veiksniai  didinantys 

įsidarbinimo galimybes.
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17 lentelė. Įsidarbinimo galimybių barometras Panevėžio regione 2010 m.
Specialistams Darbininkams 

Didesnės galimybės
Gydytojams Mėsininkams
Gydytojams odontologams Žuvų pjaustytojams
Psichologams Kepėjams
Draudimo vadybininkams Vairuotojams ekspeditoriams
Policijos inspektoriams Tarptautinio krovinio vežimo transporto priemonės vairuotojams

Ribotos galimybės
Pardavimo vadybininkams Virėjams 
Logistikos specialistams Konditeriams
Finansininkams Barmenams padavėjams
Buhalteriams Pardavėjams
Kompiuterių sistemų specialistams Sandėlininkams
Inžinieriams programuotojams Apsaugos darbuotojams
Anglų kalbos mokytojams Medienos apdirbimo staklių operatoriams
Informacijos technologijų mokytojams Medienos ruošos darbininkams
Matematikos mokytojams Elektrikams
Specialiesiems pedagogams Automobilių elektrikams
Gydytojo odontologo padėjėjams Automobilių šaltkalviams
Maisto produktų ir gėrimų technologams Katilinės operatoriams

Mažos galimybės
Mechanikos inžinieriams Plataus profilio statybininkams
Elektros inžinieriams Apdailininkams
Statybos inžinieriams Plytų mūrininkams
Statybos inžinerijos technikams Tinkuotojams
Siuvimo technologams Stogdengiams
Aplinkos apsaugos inžinieriams Staliams
Pradinio ugdymo mokytojams Suvirintojams
Kūno kultūros mokytojams Santechnikams
Socialiniams pedagogams Tekintojams
Socialiniams darbuotojams Šaltkalviams
Kineziterapeutams Automobilių mechanikams
Bendrosios praktikos slaugytojams Audėjams
Ekonomistams Siuvėjams
Teisininkams Kirpėjams, manikiūrininkams
Administratoriams Viešbučių patarnautojams
Verslo paslaugų vadybininkams Floristams
Kompiuterių technikams Apskaitininkams
Agronomams Degalinės operatoriams
Agronomijos technikams Automobilinio ir elektrinio krautuvo vairuotojams
Žemėtvarkininkams Sunkvežimių vairuotojams
Gyvulininkystės specialistams Traktorininkams 

Šaltinis: Lietuvos darbo birža

Siekiant, kad Panevėžio regiono darbo rinkos paklausa kuo geriau atitiktų pasiūlą, būtina gerinti 

darbo jėgos kokybę. 

Šiaulių regione, lyginant su kitomis apskritimis, yra daug darbingo amžiaus gyventojų. 2009 m. 

regione  buvo  220,5  tūkst.  darbingo  amžiaus  žmonių  (64  proc.  regiono  gyventojų).  Užimtumo  lygis 

Šiaulių regione 2009 m. buvo mažesnis nei visoje šalyje: jei regione buvo 58 proc. visų darbingo amžiaus  

(15–64  m.)  gyventojų,  tai  šalyje  –  60,1  proc.  Kinta  regiono  gyventojų  užimtumo  struktūra  pagal 

ekonomines veiklos rūšis: kasmet dirbančių žemės ūkyje vidutiniškai sumažėja 3,2 tūkst. (apie 10 proc. 

kasmet), o užimtųjų skaičius paslaugų srityje, statyboje, pramonėje didėja.
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Šiaulių regione nedarbo lygis mažesnis nei visoje šalyje. 2009 m. jis siekė 9,6 proc. ir buvo 1,3 

proc. mažesnis už bendrą Lietuvos nedarbo lygio rodiklį.  Lietuvoje vyrų nedarbas didėjo sparčiau nei 

moterų, panaši situacija pastebima ir Šiaulių regione.

Šiaulių apskrities  rajonų  savivaldybėse  registruotas  nedarbo  lygis  skirtingas.  2009  m.  Šiaulių 

regione nedarbas buvo 9,6 proc., didžiausias nedarbas buvo Akmenės (13,6 proc.), Kelmės (11,4 proc.), 

Joniškio (10 proc.)  rajonų savivaldybėse,  mažiausias – Radviliškio (8,5 proc.) ir Pakruojo (8,6 proc.) 

rajonuose. Didžiausias nedarbo augimas ekonominio nuosmukio laikotarpiu matyti Akmenės rajone (6,8 

proc.) ir Šiaulių mieste (6,3 proc.).

Šiaulių regione mažos galimybės įsidarbinti  inžinieriams,  mokytojams,  viešojo administravimo 

specialistams, ekonomistams, teisininkams ir darbininkams. Remiantis darbo biržos duomenimis, 2009 m. 

sudėtinga buvo įsidarbinti  kompiuterių sistemų,  statybos,  elektros,  elektronikos,  mechanikos,  aplinkos 

apsaugos inžinieriams,  agronomams,  veterinarijos gydytojams,  sandėlininkams,  kirpėjams,  staliams.  Iš 

kitų specialybių paminėtinas švietimo darbuotojų perteklius: dailės, anglų kalbos, kūno kultūros, pradinių 

klasių mokytojų, socialinių pedagogų, darželių ir lopšelių auklėtojų. Didžiausias galimybes įsidarbinti turi 

vadybininkai,  psichologai,  statistikai,  gydytojai,  vežėjai,  maisto  pramonės  ir  statybininko  profesijų 

asmenys.  2009  m.  Šiaulių  regione  daugelis  laisvų  darbo  vietų  buvo  įregistruota  inžinieriams 

programuotojams, maisto produktų ir gėrimų, medienos apdirbimo, siuvimo technologams, buhalteriams 

ir  finansininkams,  socialiniams  darbuotojams,  reklamos  vadybininkams  ir  bendrosios  praktikos 

gydytojams. Žemesnio išsilavinimo gyventojai turėjo galimybes įsidarbinti tarptautinio krovinių vežimo 

vairuotojais,  barmenais,  padavėjais, virėjais, mėsininkais,  degalinių operatoriais,  pardavėjais,  apsaugos 

darbuotojais,  plataus  profilio  statybininkais,  dailidėmis,  stogdengiais,  mezgėjais,  medienos  apdirbimo 

staklių operatoriais, elektroninės įrangos surinkėjais.

Darbo rinkos situacija Šiaulių regiono teritorijose skiriasi, tačiau Šiaulių miesto ir rajono darbo 

biržos specialistai prognozuoja, kad artimiausiais metais regione daugelyje įmonių darbuotojų skaičius 

gerokai nesikeis, tačiau mažės nekvalifikuotų darbininkų, administracijos darbuotojų, daugiau bus priimta 

nei  atleista  kvalifikuotų  darbininkų.  Darbo  vietas  numato  įsteigti  kas  septinta  įmonė,  valstybiniame 

sektoriuje įmonės steigs vidutiniškai po 2 vietas, privačiame – po 9 darbo vietas. Daugiausiai darbo vietų 

bus įsteigta paslaugų sektoriaus įmonėse, kuriose dirba nuo 100 iki 249 darbuotojų, ir kvalifikuotiems 

darbininkams.  Daugiausia  –  dvi  iš  trijų  laisvų  darbo  vietų  bus  paslaugų  sektoriuje,  kas  ketvirta  – 

pramonėje, kas dešimta – statyboje. Sumažės paklausa nekvalifikuotiems darbininkams, išaugs paklausa 

specialistams su aukštuoju universitetiniu/ neuniversitetiniu išsilavinimu ir kvalifikuotiems darbininkams. 

Akmenės rajono darbo birža prognozuoja, kad didės ieškančių darbo asmenų skaičius, vidutinė nedarbo 

trukmė, didės vyrų nedarbas ir bus reikalaujama didesnių profesinių bei bendrųjų kvalifikacinių gebėjimų 

laisvoms darbo vietoms užimti. Taip pat darbo vietų bus likviduota daugiau nei įsteigta. Darbo vietas 

numato mažinti 10 proc. įmonių, iš jų 90 proc. – paslaugų sektoriaus įmonės. Joniškio ir Kelmės rajonų 
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darbo biržos specialistų prognozės yra  panašios kaip ir  Akmenės rajone,  tačiau čia numatomas darbo 

jėgos paklausos žemės ūkyje ir pramonėje didėjimas bei vyresnio amžiaus ir jaunų, ypač neturinčių darbo 

patirties,  bedarbių  įsidarbinimo  galimybių  mažėjimas.  Pakruojo  rajono  darbo  biržos  prognozėse 

numatoma panaši situacija,  kaip ir kituose regiono rajonuose,  tačiau čia žemės ūkio įmonės planuoja 

didinti darbuotojų skaičių apie 1,6 proc., pramonėje prognozuojamas darbuotojų skaičiaus mažėjimas 3,8 

proc., maisto ir gėrimų pramonės įmonėse laukiamas darbuotojų skaičiaus augimas 3,1 proc., medienos 

apdirbimo įmonėse – apie 5,0 proc. Pakruojo rajone prognozuojama, kad mažės įsidarbinimo galimybės 

visuose ekonominiuose sektoriuose.

Šiaulių regione didėja vyrų,  vyresnio amžiaus žmonių,  jaunimo nedarbas ir ilgalaikių bedarbių 

skaičius.  Regiono darbo biržų duomenimis,  didėja vyru nedarbas, kuris viršys moterų nedarbą, mažės 

vyresnio amžiaus ir jaunų, ypač neturinčių darbinės patirties, bedarbių įsidarbinimo galimybės. 

Prognozuojant galimą specialistų poreikį pagal Šiaurės Lietuvos bendrą užimtumo, nedarbo 

situaciją, galima daryti išvadą, jog ateityje, įvertinant dabartinės susiklosčiusios nedarbo situacijos 

dėl  ekonominės  krizės  padarinius,  bus  itin  svarbi  ne  tik  specializacija,  bet  ir  specialisto 

kvalifikacija,  gebėjimai  greitai  prisitaikyti  naujoje  darbo  vietoje,  aukšto  lygio  profesiniai  ir 

darbiniai  įgūdžiai.  Taip  pat  labai  svarbus  aspektas  yra  papildomi  gebėjimai  (užsienio  kalbų 

mokėjimas, darbo su kompiuteriu, vadybos įgūdžiai). Ateityje tai bus vieni svarbiausių veiksnių, 

didinančių įsidarbinimo galimybes skirtingas profesijas ir specialybes pasirinkusiems studentams.

Dėl  perteklinės  darbo  rinkos  besikeičianti  paklausos  struktūra  lems,  jog  ateityje  turėtų 

dominuoti didelė konkurencija darbo rinkoje. Tuo remiantis, darytina išvada, jog koleginių studijų 

absolventai,  kurie  įgyja  gerokai  daugiau  praktinės,  profesinės  patirties,  turės  pranašumą 

įsidarbinant.

Remiantis  teritorinių  Šiaurės  Lietuvos  darbo  biržų  prognozėmis  bei  užimtųjų  skaičiumi 

Panevėžio ir Šiaulių apskrityse, ateityje išliks paklausa tiek paslaugų, tiek pramonės sektoriuje, 

tačiau labiau kvalifikuotiems specialistams. 

2.4.3. Šiaurės Lietuvos regiono ekonominės situacijos ir perspektyvų analizė

Pagrindiniai rodikliai, atspindintys Šiaulių ir Panevėžio apskričių ekonominę būklę ir tendencijas, 

yra bendras vidaus produktas (BVP), eksporto apimtys, eksportuojančių įmonių veiklos šaka, tiesioginės 

užsienio investicijos (TUI). Įvertinus ekonominę situacija, bus galima prognozuoti sritis, kuriose ateityje 

reikės daugiausiai specialistų.

Panevėžio ir Šiaulių apskričių BVP ir pridėtinė vertė

Panevėžio apskrityje 2008 m. buvo sukurta 6,6 mlrd. Lt. BVP, kas sudarė 6 proc. šalies BVP. 

Panevėžio regione sukuriamas BVP per 2005 - 2008 m. išaugo 34,9 proc. – nuo 4,9 mlrd. Lt. iki 6,6 mlrd. 
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Lt., šalyje – 54,3 proc. Panevėžio apskrityje 2008 m. BVP vienam gyventojui buvo 2,18 karto mažesnis 

nei Vilniaus apskrityje. 

Šiaulių apskritis sukuria 7,4 proc. viso šalies BVP. Šiaulių apskrities sukuriamas BVP iki 2008 m. 
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37 pav. Bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui, 2005-2008 m., tūkst. Lt.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

2008 m. BVP vienam gyventojui Panevėžio apskrityje siekė 23,46 tūkst. Lt. Pagal BVP vienam 

gyventojui,  palyginant su šalies vidurkiu, Panevėžio apskritis (70,9 proc.) lenkė tris apskritis: Alytaus 

(66,6 proc.), Marijampolės (62,0 proc.) bei Tauragės (45,7 proc.). Nei Šiaulių, nei Panevėžio apskritys 

nesiekia Lietuvos vidurkio pagal BVP vienam gyventojui.

38 pav. BVP vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu 2008 m., proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV
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Per 2009 m. Lietuvoje BVP sumažėjo 16,9 proc. (nuo 111,19 mlrd.  Lt.  iki 92,353 mlrd.  Lt.).  

Lietuvos bankas prognozuoja, kad 2010 m. Lietuvos BVP padidės 0,5 proc., o 2011 m. – 3,4 proc.

2008 m. Panevėžio apskrityje buvo sukurta 5.953 mln. Lt. bendrosios pridėtinės vertės, t.y. 44,7 

proc. daugiau nei 2005 m., tačiau sudarė tik 6 proc. visos šalies sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės. 

2008  m.  Panevėžio  apskrityje  didžiausia  pridėtinė  buvo  sukuriama  prekybos,  viešbučių  ir  restoranų, 

transporto, sandėliavimo ir ryšių (25 proc.) bei pramonės (23 proc.) sektoriuose, mažiausia – žemės ūkio, 

medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje (10 proc.).

Prekyba; viešbučiai ir 
restoranai, 

transportas, 
sandėliavimas ir 

ryšiai; 25%

Finansinis 
tarpininkavimas; 

nekilnojamasis turtas, 
nuoma ir kita verslo 

veikla; 12%

Viešasis 
valdymas;paslaugos 

socialinei sferai ir 
komunalinė veikla; 

19%

Žemės ūkis, 
medžioklė, 

miškininkystė ir 
žuvininkystė; 10%

Pramonė; 23%

Statyba; 12%

39 pav. Bendrosios pridėtinės vertės struktūra Panevėžio apskrityje 2008 m., proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Palyginti su bendra šalies ūkio struktūra, Šiaulių apskrityje labiau išvystyta pramonė ir statyba, 

kuriose sukuriama 30,8 proc.  visos apskrities  bendrosios pridėtinės  vertės.  Šiaulių apskrities pramonė 

sukuria apie 7 proc. bendros šalies pramonės sukuriamos pridėtinės vertės.

Pridėtinės vertės struktūra pagal veiklas, palyginti su šalies vidurkiu ir kitomis apskritimis, rodo, 

jog tiek Šiaulių, tiek Panevėžio apskritis turi savo išskirtines veiklas, sukuriančias daugiausiai pridėtinės 

vertės. 

18 lentelė. Pridėtinės vertės struktūra pagal veiklas, palyginti su šalies vidurkiu 2008 m., proc.

Regionas/ rodiklis

Žemės ūkis, 
medžioklė, 

miškininkystė 
ir žuvininkystė

Pramonė Statyba 

Prekyba; 
viešbučiai ir 
restoranai; 
transportas, 

sandėliavimas 
ir ryšiai

Finansinis 
tarpininkavimas; 
nekilnojamasis 

turtas, nuoma ir 
kita verslo veikla

Viešasis 
valdymas; 
paslaugos 
socialinei 
sferai ir 

komunalinė 
veikla

Alytaus apskritis 4,0 3,7 4,4 2,9 2,6 4,5
Kauno apskritis 20,1 22,3 19,2 19,6 16,5 17,9
Klaipėdos apskritis 7,2 12,3 11,1 14,0 8,1 9,5
Marijampolės 
apskritis 10,4 3,5 2,4 2,6 2,2 3,4

Panevėžio apskritis 13,0 6,3 7,3 4,9 4,3 6,4
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Regionas/ rodiklis

Žemės ūkis, 
medžioklė, 

miškininkystė 
ir žuvininkystė

Pramonė Statyba 

Prekyba; 
viešbučiai ir 
restoranai; 
transportas, 

sandėliavimas 
ir ryšiai

Finansinis 
tarpininkavimas; 
nekilnojamasis 

turtas, nuoma ir 
kita verslo veikla

Viešasis 
valdymas; 
paslaugos 
socialinei 
sferai ir 

komunalinė 
veikla

Šiaulių apskritis 18,7 6,9 7,2 7,3 5,0 8,2
Tauragės apskritis 4,6 1,6 1,6 1,3 1,3 2,4
Telšių apskritis 4,1 6,4 7,4 3,4 2,2 3,3
Utenos apskritis 4,1 7,8 4,1 2,7 2,4 4,1
Vilniaus apskritis 13,8 29,2 35,2 41,3 55,4 40,3
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Panevėžio  apskritis  pagal  žemės  ūkio,  medžioklės,  miškininkystės  ir  žuvininkystės  sukuriamą 

vertę  sudaro  13  proc.  šalies  vidurkio  ir  atsilieka  tik  nuo  Kauno,  Šiaulių  ir  Vilniaus  apskričių,  kur 

sukuriama,  atitinkamai  20,1,  18,7  ir  13,8  proc.  visos  šalies  šio  sektoriaus  pridėtinės  vertės.  Šiaulių 

apskrityje žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės veikla yra išskirtinai vyraujanti pagal 

visus sektorius.

Pagal pramonės sukuriamą vertę Panevėžio apskritis (6,3 proc.) lenkia tik Tauragės (1,6 proc.), 

Marijampolės (3,5 proc.) ir Alytaus (3,7 proc.) apskritis. Pagal statybos sektoriaus sukuriamą pridėtinę 

vertę  Panevėžio  apskritis  yra  penktoje  vietoje  (7,3 proc.),  į  priekį  praleisdama Vilniaus  (35,2 proc.), 

Kauno (19,2 proc.),  Klaipėdos (11,1 proc.) bei Telšių (7,4 proc.) apskritis.  Šiaulių apskrities situacija 

pagal pramonės ir statybos sektoriaus sukuriamą vertę yra ganėtinai panaši į Panevėžio apskrities būklę.

Pagal  prekybos,  viešbučių  ir  restoranų,  transporto,  sandėliavimo ir  ryšių  sektoriaus  sukuriamą 

pridėtinę vertę Panevėžio apskritis yra penktoje vietoje (4,9 proc.), atsilikdama nuo Vilniaus (41,3 proc.), 

Kauno  (19,6  proc.),  Klaipėdos  (14,0)  ir  Šiaulių  (7,3  proc.)  apskričių.  Finansinio  tarpininkavimo, 

nekilnojamojo  turto,  nuomos  ir  kitos  verslo  veiklos  sektoriaus  sukuriama  pridėtinė  vertė  Panevėžio 

apskrityje sudaro 4,3 proc. visos šalies šio sektoriaus pridėtinės vertės ir pagal šį rodiklį atsilieka nuo 

Vilniaus (55,4 proc.), Kauno (16,5 proc.), Klaipėdos (8,1 proc.) ir Šiaulių (5,0 proc.) apskričių. Didžiausią 

viešojo  valdymo,  paslaugų  socialinei  sferai  ir  komunalinei  veiklai  sektoriaus  pridėtinę  vertę  sukuria 

Vilniaus apskritis (40,3 proc.), mažiausiai Tauragės apskritis (2,4 proc.). Panevėžio regionas yra penktas 

(6,4 proc.), o Šiaulių regionas yra ketvirtas.

Tiesioginės užsienio investicijos Panevėžio ir Šiaulių apskrityse

Svarbiu šaltiniu perimant naujas technologijas, skatinant gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų 

konkurencingumą ir ekonomikos augimą laikomos TUI.

2009 m.  TUI Panevėžio  apskrityje  siekė  577,1 mln.  Lt.  arba  1,83  proc.  visų šalies  TUI.  Per 

paskutinius  penkerius  metus  TUI  šalyje  pastoviai  didėjo,  tačiau  Panevėžio  regione  TUI  mažėjo. 

Panevėžio apskrities TUI augimo tempai labai atsilieka nuo šalies augimo vidurkio. Per 2005 - 2009 m.,  

šalies TUI padidėjo 95,1 proc., o Panevėžio apskrities sumažėjo 20,8 proc.
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Pagal  TUI  vienam gyventojui,  Panevėžio  regionas  (2.052  Lt.)  lenkia  tik  Tauragės  (451  Lt.), 

Marijampolės  (763  Lt.),  Šiaulių  (1.356  Lt.),  Utenos  (1.973  Lt.)  apskritis.  Panevėžio  regiono 

savivaldybėse daugiausiai  TUI vienam gyventojui tenka Panevėžio miesto,  Biržų rajono bei Kupiškio 

rajono savivaldybių gyventojams, atitinkamai, 4.489 Lt., 1.231 Lt. bei 790 Lt, mažiausiai – Panevėžio, 

Pasvalio bei Rokiškio rajonų savivaldybėse, atitinkamai, 175 Lt, 145 Lt bei 35 Lt. 

40 pav. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu  2009 m., Lt.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

2008 m. sausio 1 d. duomenimis TUI Šiaulių apskrityje sudarė 434,2 mln. Lt. ir, lyginant su 2007 

m. (387,6 mln. Lt.), padidėjo 12 proc., o palyginant su 2001 m. – 2,8 karto (2001 m. sausio 1 d. – 155,2  

mln. Lt.). 2009 m. TUI Šiaulių apskrityje padidėjo 7 proc. palyginti su 2008 m., tačiau bendroje Lietuvos 

regionų struktūroje šis rezultatas gana žemas.

Panevėžio regione daugiausiai užsieniečiai investuoja Panevėžio mieste. Labiausiai TUI vienam 

gyventojui per 2005 - 2009 m. laikotarpį išaugo Rokiškio rajono savivaldybėje (nuo 4 Lt. – 2005 m. iki  

35 Lt. – 2009 m.). Investicijos per analizuojamą laikotarpį taip pat augo Biržų (118 proc.) Panevėžio 

(54,9  proc.)  rajonų  savivaldybėse.  Tuo  tarpu  Kupiškio  ir  Pasvalio  rajonų  bei  Panevėžio  miesto 

savivaldybėse šis rodiklis per 2005 - 2009 m. laikotarpį sumažėjo, atitinkamai 41, 17,6 ir 87,2 proc. Per 

2009  m.  Panevėžio  miestas  pritraukė  87,6  proc.  visų  apskrities  investicijų.  Mažiausiai  užsieniečiai 

investavo Rokiškio rajone (0,2 proc.).  Mažai patrauklios užsienio investicijoms Pasvalio, Panevėžio ir 

Kupiškio rajonų savivaldybės (pritraukė atitinkamai 0,8, 1,3 ir 3,1 proc. regiono investicijų). 

Panevėžio apskrityje  daugiausia investuota į  apdirbamąją pramonę (maisto produktų ir  gėrimų 

gamyba, ne metalo mineralinių produktų gamyba ir kt.) – 493 mln. Lt., didmeninę ir mažmeninę prekybą 

– 27,1 mln. Lt., nekilnojamąjį turtą, nuomą ir kitą verslo veiklą – 15,4 mln. Lt.

134



2009 m. sausio 1 d. duomenimis  Šiaulių apskrityje daugiausia investuota į apdirbamąją gamybą 

(220,5 mln. Lt. arba 48 proc. visų TUI), žemės ūkį, medžioklę, miškininkystę ir žuvininkystę (120,1 mln.  

Lt. arba 26 proc.) bei statybos įmones (21,3 mln. Lt. arba 5 proc.). Apdirbamojoje gamyboje daugiausia 

TUI teko mineralinių produktų gamybos įmonėms ( 106,8 mln.  Lt.  arba 48 proc.  visų apdirbamosios 

gamybos TUI), transporto priemonių ir kitos įrangos gamybos įmonėms (46,3 mln. Lt. arba 21 proc.),  

tekstilės gaminių gamybos įmonėms (28,3 mln. Lt. arba 13 proc.).

Iki  2008  m.  TUI  srautas,  tenkantis  vienam  gyventojui,  didėjo  visose  Šiaulių  apskrities 

savivaldybėse, o 2009 m. sumažėjo Joniškio raj., Šiaulių raj., Šiaulių miesto savivaldybėse. 2005 – 2008 

m. vienam gyventojui tenkančios TUI daugiausia didėjo Kelmės rajone – 14 kartų, Pakruojo rajone – 9,8, 

Šiaulių rajone – 3,6 karto. Tačiau 2009 m. vienam apskrities gyventojui tenkanti TUI dalis sudarė 14,4 

proc. šalies TUI, tenkančiu vienam gyventojui. 

2005 - 2009 m. laikotarpiu Panevėžio apskrityje lietuviškų prekių eksportas išaugo nuo 1.513,1 

mln. Lt. iki 1.703,6 mln.Lt. Tačiau bendra eksporto dalis Lietuvoje padidėjo labai nežymiai, atitinkamai 

nuo 5,9 proc.  iki  6,0 proc.  Atsižvelgiant  į  eksporto duomenis  Lietuvoje,  galima daryti  prielaidą,  kad 

didžioji dalis Panevėžio apskrities pramonės produkcijos buvo eksportuojama į Rusiją ir ES šalis.

Per 2005 - 2009 m. laikotarpį Panevėžio apskrityje išaugo pieno produktų, malybos produkcijos, 

aliejinių, grūdinių kultūrų, vaisių, eksportas. 2009 m. didžiausias eksportuotojas iš Panevėžio apskrities 

buvo AB „Rokiškio sūris“.

Bendras Lietuvos eksporto lygis ekonominės krizės sąlygomis labai smuko 2009 m., 27 proc., o 

Panevėžio  apskrityje  28  proc.  Didžiausią  nuosmukį  Panevėžyje  patyrė  įrenginių  gamyba,  transporto 

priemonių prekyba.

Šiaulių apskrityje eksporto apimtys ekonominės krizės metu sumažėjo pakankamai nedaug, tik 4,9 

proc. Tai rodo, jog lietuviškos prekės, gaminamos Šiaulių apskrityje yra labai paklausios užsienyje.
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41 pav. Lietuviškų prekių eksportas Panevėžio ir Šiaulių apskrityse ir visoje Lietuvoje, 1999 - 2009 m., mln. Lt.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Žemiau yra pateikiamos didžiausios Panevėžio ir Šiaulių apskrities įmonės, kurios yra pagrindinės 

pridedamosios vertės kūrėjos Šiaurės Lietuvos regione.

19 lentelė. Didžiausios Panevėžio apskrities įmonės 2009 m. 
Eil. 
Nr. Bendrovė Pagrindinė veikla Pardavimai ir 

paslaugos, mln. Lt.

1. AB Linas Aro Group Žemės ūkio produktai ir jų 
apdorojimas 641,0

2. AB Rokiškio sūris Pieno produktų gamyba 428,8

3. AB Panevėžio energija Garo, karšto vandens tiekimas ir 
elektros gamyba 154,4

4. AB Panevėžio statybos trestas Statyba 145,2
5. AB Panevėžio keliai Statyba (kelių) 127,1
6. AB Amilina Grūdų perdirbimas 114,3
7. UAB Agaras Mėsa ir jos gaminiai 72,6
8. UAB Viking Malt Salyklo gamyba 56,6
9. UAB Ivabaltė Žemės ūkio technikos prekyba 56,2
10. UAB Alvas ir Ko Maisto prekių prekyba 49,6

Šaltinis: Verslo žinios

Didžioji  Šiaulių  apskrities  pramonės  dalis,  net  65  proc.  visos  pagamintos  apskrityje  pramonės 

produkcijos  vertės,  sukoncentruota  Šiaulių  miesto  savivaldybėje,  kurioje  labiausiai  išvystyta  alaus, 

televizorių, dviračių, plastikinių ir popierinių pakuočių, baldų gamyba. Stambiausios ir geriau žinomos 

apskrities pramonės įmonės yra šios:

• UAB „Šiaulių tauro televizoriai“ – televizorių gamyba;

• AB „Baltik vairas“ – dviračių gamyba;

• UAB „Putokšnis“ – PET taros gamyba;
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• AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“ – antklodžių, neaustinių medžiagų, baldų gamyba;

• AB „Akmenės cementas“ – cemento ir negesintų kalkių gamyba;

• AB „Gubernija“ – alaus gamyba;

• AB „Kelmės pieninė“ – pieno ir pieno gaminių gamyba;

• AB „Naujoji Rūta“ ir UAB „Rūta“ – šokolado ir cukraus saldumynų gamyba;

• UAB „Eternit Akmenė“ – stogo dangų gamyba ir prekyba;

• AB „Naujasis kalcitas“ – kalkių gamyba;

• UAB „Artilux NMF“ – apšvietimo įrangos gamyba.

Tikėtina, jog būtent šios įmonės ekonominio augimo laikotarpiu (po ekonominės krizės) padės Panevėžio 

ir Šiaulių regionams išlikti konkurencingiems.

Smulkusis ir vidutinis verslas ir įmonių verslumas 
Smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) yra vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių, kuris 

turi įtakos ne tik bendrai Lietuvos ūkio raidai, bet ir atskirų regionų ekonominei plėtrai. Šis sektorius yra 

vienas esminių faktorių, turinčių įtakos naujų darbo vietų atsiradimui. Be to, šio tipo įmonių steigimas bei 

konkurencingumo didinimas gali užtikrinti šalies ir regiono gerovę.
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42 pav. Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal apskritis 2010 m. (pradžioje), vnt.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

2010 m.  pradžioje  Panevėžio  apskrityje  veikė  5.952 ūkio subjektai.  Daugiausia  ūkio  subjektų 

veikė Panevėžio miesto (3.373), Panevėžio (768) ir Rokiškio (586) rajonų savivaldybėse.  Atitinkamai 

Šiaulių apskrityje veikė 6.665 ūkio subjektai, daugiausiai jų Šiaulių mieste (3.660).

Verslumo koeficientas Panevėžio apskrityje nėra aukštas. 2010 m. 1000-iui apskrities gyventojų 

teko  21,4  įregistruoti  ūkio  subjektai,  o  šalyje  25  ūkio  subjektai.  Tik  Panevėžio  miesto  verslumo 

koeficientas aukštesnis už apskrities bei šalies vidurkius. Panevėžio mieste 1000-iui gyventojų tenka 30,1 
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įmonės.  Pagal  verslumo  lygį  apskrities  rajonai  atsilieka  nuo  Panevėžio  apskrities  ir  šalies  vidurkių. 

Pasvalio  rajone  1000-iui  gyventojų  tenka  tik  13,8,  Rokiškio  rajone  –  15,07,  Biržų  rajone  –  15,6, 

Panevėžio rajone – 18,1 ir Kupiškio rajone – 15,2 įmonės.

Apskaičiuotas  veikiančių  ūkio  subjektų  skaičius  1000-iui  gyventojų  Šiaulių  apskrityje  sudaro 

19.5, atitinkamai pagal verslumo lygį Šiaulių apskrities rajono rodikliai yra tokie: Šiaulių mieste 1000-iui 

gyventojų tenka 29,2 įmonės, Akmenės rajone tik – 12,9, Joniškio rajone – 15,2, Kelmės rajone - 13,6, 

Pakruojo rajone – 12,15, o Šiaulių rajone – 15,4. 

Atkreipiamas  dėmesys,  jog  ES mastu,  šis  verslumo lygį  atspindintis  rodiklis  Vakarų Europos 

šalyssiekia 50-60 įmonių 1000-iui gyventojų.

Didžiausią  įmonių  dalį  (66,1  proc.)  sudaro  individualios  bei  uždarosios  akcinės  bendrovės. 

Dauguma Panevėžio ir Šiaulių apskrities įmonių nėra specializuotos. Jos užsiima ne viena veiklos rūšimi, 

ieško įvairių  ir  optimalių  sprendimų,  keičia  veiklos  rūšis,  gamybos  apimtis.  Pagal darbuotojų skaičių 

apskrityje vyrauja mažos įmonės,  turinčios nedaug dirbančiųjų. Daugiausiai  yra  mikroįmonių,  kuriose 

veiklą vykdo įmonės savininkas arba jo šeimos nariai. Įmonių, kuriose dirba iki 10 darbuotojų yra net 

76,2 proc.  visų veikiančių  įmonių.  Įmonės,  kuriose dirba nuo 10 iki  20 darbuotojų ir  nuo 20 iki  50 

darbuotojų  Panevėžio  ir  Šiaulių  apskrityje  sudaro  atitinkamai  9,58  proc.  ir  7,85  proc.  Smulkios  ir 

vidutinės įmonės, kuriose dirba mažiau nei 250 darbuotojų, sudaro 99,48 proc. visų apskrityje veikiančių 

įmonių.

Verslumo skatinimui savivaldybėse yra vykdomos įvairios priemonės. Panevėžio apskrityje veikia 

trys verslo informacijos centrai: Biržų, Kupiškio ir Pasvalio rajonų. Nuo 1995 m. veikia Panevėžio verslo 

konsultacinis centras bei Panevėžio prekybos,  pramonės ir amatų rūmai (aptarnaujantys Panevėžio bei 

Utenos  apskritis),  kurie  kaupia  bei  skleidžia  informaciją  visoms  savivaldybių  SVV  įmonėms, 

kvalifikuotai  konsultuoja specialistus,  organizuoja verslo informacijos sklaidos renginius ir  seminarus. 

Panevėžio regione veikia verslininkų asociacijos. Atitinkamos įstaigos veikia ir Šiaulių apskrityje: net 6 

verslo informacijos centrai, Šiaulių pramoninkų asociacija, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

2007 - 2013 m. ES parama verslui skiriama pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą. 2010 

m.  kovo mėn.  duomenimis  pagal  šią  programą Lietuvai  jau buvo skirta  6.120,4 mln.  Lt.,  Panevėžio 

apskričiai  –  293,4  mln.  Lt.  Pagal  paramos  įsisavinimą  Panevėžio  apskritis  (5  proc.  visos  Lietuvos 

paramos)  yra  penkta,  atsilikdama nuo Vilniaus  (52 proc.),  Kauno (15 proc.),  Klaipėdos (11 proc.)  ir 

Šiaulių (6 proc.) apskričių. Pagal patvirtintų paraiškų dalį nuo visų paraiškų, Panevėžio apskritis (56,7 

proc.) atsilieka tik nuo Telšių (58,8 proc.) ir Marijampolės (58,3 proc.) apskričių.
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20 lentelė. 2007 - 2013 m. ES parama verslui Lietuvos apskrityse

Teritorija Iš viso 
paraiškų

Patvirtinta 
finansuoti 
paraiškų

Prašoma lėšų 
suma, mln. Lt.

Skirta lėšų suma, 
tūkst. Lt.

Lietuva 2.317 1.194 7.460,9 6.120,4
Alytaus apskritis 78 41 337,2 253,0
Kauno apskritis 590 280 1.390,2 942,1
Klaipėdos apskritis 118 59 745,1 696,7
Marijampolės apskritis 48 28 121,7 63,1
Panevėžio apskritis 104 59 315,1 293,4
Šiaulių apskritis 117 66 559,4 391,1
Tauragės apskritis 22 12 69,2 48,0
Telšių apskritis 51 30 69,3 25,4
Utenos apskritis 80 44 341,2 207,1
Vilniaus apskritis 1.107 575 3.512,5 3.200,5
Šaltinis: www.esparama.lt 

Išanalizavus ekonominę Šiaurės Lietuvos regione, daroma išvada, jog regione dominuoja žemą-

vidutinę pridėtinę vertę kuriančios pramonės šakos. Tik nedidelė  dalis tenka aukštųjų technologijų  

įmonėms. Nors pažangių ir vidutiniškai pažangių technologijų sektoriaus sukurtos pridėtinės vertės  

apdirbamosios gamybos sukurtoje pridėtinėje vertės kasmet didėja, tačiau net 75 proc. visos Šiaurės  

Lietuvos regiono pramonės produkcijos sukuriama žemą pridėtinę vertę generuojančiuose pramonės  

šakose. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl Panevėžio ir Šiaulių regionai pritraukia gerokai mažiau TUI,  

t.y. Šiaurės Lietuvos regionas nepatrauklus užsienio investuotojams. 

Šiaulių apskrities ir Panevėžio ūkio struktūra yra įvairialypė, panaši į Lietuvos ūkio struktūrą.  

Bendrosios apdirbamosios pramonės tendencijos Šiaulių apskrityje išlieka teigiamos, nors ir nedidelės  

bendrame  Lietuvos  kontekste:  nuolatos  didėja  parduodamos  produkcijos  apimtis,  auga  darbo  

našumas, o apie 60 proc. pagamintos produkcijos eksportuojama. Žemas darbo našumas, nedidelis  

įmonių  inovatyvumas,  brangstanti  darbo  jėga  bei  energija  ir  nedidelė  žiniomis  grindžiamo verslo  

lyginamoji dalis menkina Šiaulių ir Panevėžio apskrities įmonių šansus konkurencinėje kovoje ne tik  

Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu.

Tolesnis Šiaurės Lietuvos regiono  įmonių augimas turėtų būti siejamas:

• su didesnę pridėtinę vertę kuriančiais aukštesnių technologijų pramonės sektoriais ( tokiuose  

kaip vaistų pramonė, medicininių, cheminių gaminių, kompiuterių, radijo, televizijos ir ryšių  

įrangos  bei  medicinos,  tiksliųjų  ir  optinių  prietaisų  gamyba,  elektros  mašinų  aparatūros,  

variklinių transporto priemonių, priekabų ir pan. gamyba);

• tradiciniuose sektoriuose būtina plėtoti sritis, susijusias su aukštesne pridėtine verte (tekstilės,  

medžio apdirbimo/ baldų, maisto pramonės).

Kolegines studijas vykdančios aukštosios mokyklos turėtų orientuotis ne į socialinių mokslų sritį, bet  

biomedicinos  ir  technologijos  mokslų  sritis.  Ypač  ateityje  gali  būti  patrauklūs  mikro-  elektro-

mechanikos ir nanotechnologijų mokslai. 
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Atsižvelgiant į reikalingų specialistų veiklos pobūdį, galima prognozuoti, jog Šiaurės Lietuvos  

regionui ateityje labiausiai reikės funkcinių specialistų (kitaip tariant vykdančiųjų darbuotojų), kurių  

pagrindinis  uždavinys  –  kokybiškai  vykdyti  darbo  vietos  funkcijas,  pareigybines  instrukcijas  ir  

įpareigojimus. Taip pat reikės technologinių specialistų, kurių uždavinys yra tobulinti savo darbo vietą,  

keliant  jos  ekonominį  našumą,  ypatingai  aukštesnė  pridėtinę  vertę  kuriančiose  srityse.  Mažiausiai  

Šiaulių ir Panevėžio regionui reikia konkurencinio lygio specialistų,  kurie užtikrina pačios įmonės  

konkurencinį pranašumą, didina produkcijos ir įmonės konkurencinius pranašumus, ugdo rezultatų  

paklausą ir  užimamą rinkos  dalį.  Tai  yra  žmonės  su  aukštojo  mokslo  diplomu,  dažniausiai  baigę  

socialinius mokslus ir siekiantys dirbti vadovaujantį darbą. 

Koleginių  studijų  atžvilgiu  atsiranda niša –  gerų  specialistų  (ne  vadovų)  rengimo poreikis.  

Remiantis regioninių darbo biržų prognozėmis ir pastaruoju metu siūlomų darbo vietų pobūdžiu, yra  

pastebima,  jog  trūksta  aukštos  kvalifikacijos  specialistų,  turinčių  atitinkamą  profesinį  ir  darbinį  

pasirengimą,  o ne aukščiausio  lygio  vadovų.  Kolegijose,  o  ne universitetuose  įgyjamos  konkrečios  

kompetencijos  pagal  atskiras  specialybes  ir  absolventai  jau  yra  pasirengę  dirbti  pagal  profesiją.  

Kadangi kolegijos orientuojasi būtent į specialistų rengimą, profesinių įgūdžių ugdymą, o ne vadovų  

parengimą  įvairiose  ekonominės  veiklos  srityse,  todėl  ateityje  kolegijų  absolventai  turės  didesnes  

galimybes įsidarbinti tiek Šiaurės Lietuvos regiono įmonėse, tiek visoje Lietuvoje. Gerų, įvairių sričių  

specialistų parengimas turi išlikti vienu iš esminių kolegijų prioritetų. Be to, vadovų poreikis iš esmės  

yra mažesnis nei specialistų dėl įmonių valdymo struktūros, todėl aukščiausio lygio vadovų rengimas  

kolegijose neturėtų būti itin plėtojamas.

Šiaurės  Lietuvos  regiono verslumo lygis  yra  labai  žemas,  lyginant  su  bendru Lietuvos  lygiu.  

Žmonės, gyvenantys šiame regione, nėra linkę pradėti  savo verslą, nors tai  yra vienas iš inovacijų  

skatinimo  elementų,  didesnės  pridėtinės  vertės  kūrimo  galimybių  bei  regiono  potencialo  plėtrą  

įgalinčių  aspektų.  Galima  teigti,  jog  ateityje  reikia  plėtoti  tam  tikrų  sričių  specialistų  rengimo  

programas, tačiau kartu didinti ir jų verslumo gebėjimus. Antrepreneriškumas šalia aukštojo mokslo  

diplomo biomedicinos, technologijos mokslų srityse gali padėti vystyti aukštąsias technologijas regione.  

2.5. Kolegijų, veikiančių Šiaurės Lietuvos regione, absolventų įsidarbinimo analizė.
Šiaurės  Lietuvos  regione  studijavusių  absolventų  įsidarbinimo  analizė  yra  atlikta,  remiantis 

Šiaulių  ir  Panevėžio  regionų  teritorinių  darbo  biržų  atliktų  absolventų  motyvacijos  ir  įsidarbinimo 

galimybių apklausomis.
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2.5.1. Panevėžio apskrities aukštųjų mokyklų absolventų motyvacijos ir įsidarbinimo galimybių 
analizė
2009 m. 2-oje pusėje Panevėžio teritorinė darbo birža atliko pilotinę absolventų motyvacijos ir 

įsidarbinimo galimybių apklausą, kurios tikslas buvo surinkti informaciją apie absolventų, įsiregistravusių 

darbo biržoje, motyvaciją bei įvertinti jų įsidarbinimo galimybes. Toliau yra pateikiami apibendrinti šios 

atliktos apklausos rezultatai.

Iki 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d. Panevėžio darbo biržoje įsiregistravo 457 absolventai. Lyginant su 

2008  m.  tuo  pačiu  laikotarpiu,  darbo  biržoje  įsiregistravo  3,5  karto  absolventų  daugiau.  Tai  yra 

suprantama,  nes  Lietuvos  ekonomikos  kriziniu  laikotarpiu  jauniems  žmonėms  dėl  mažesnės  darbo 

patirties tapo sunku įsidarbinti. Panevėžio darbo biržos apklausoje dalyvavo jaunimas (82 proc.) nuo 19 

iki  24 metų.  Vyresni  nei 25 metų asmenys  sudarė 18 proc.  respondentų skaičiaus.  Žemiau paveiksle 

pavaizduotas respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą, aukštasis neuniversitetinis sudaro 44 proc. 

visų  respondentų.  Tai  sudaro  galimybes  pakankamai  tiksliai  ir  objektyviai  įvertinti  Šiaurės  Lietuvos 

regiono kolegijų absolventų įsidarbinimą.

43 pav. Panevėžio darbo biržos atlikto absolventų apklausos tyrimo respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Šaltinis: Panevėžio darbo birža

Daugiausia apklausos dalyvių baigė šias mokymo įstaigas: Panevėžio kolegiją - 40 proc., KTU - 

17  proc.,  Margaritos  Rimkevičaitės  technologinę  mokyklą  -  11  proc.,  Panevėžio  profesinio  rengimo 

centras - 9 proc., Šiaulių kolegija – 2 proc. Atlikta analizė pagal respondentų baigtas studijų programas 

parodė,  jog  daugiausia  respondentų,  neturinčių  darbo  ir  jo  ieško,  baigė  verslo  vadybos  ir  verslo 

administravimo studijų programas. Žemiau lentelėje pateikiama detali informacija apie studijų programas 

ir ieškančiųjų darbo pasiskirstymą.
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21 lentelė. Panevėžio darbo biržos atlikto absolventų apklausos tyrimo respondentų pasiskirstymas pagal baigtas 
studijų programas

 Studijų programa  Skaičius proc. nuo apklaustųjų skaičiaus
Verslo vadyba 13 16proc.
Verslo administravimas 9 11proc.
Socialinė pedagogika 6 7proc.
Bendrosios praktikos slauga 5 6proc.
Buhalterinė apskaita 4 5proc.
Pradinio ugdymo pedagogika 4 5proc.
Pardavėjas kasininkas 4 5proc.
Viešbučių turizmas 3 4proc.
Teisė 2 2proc.
Socialinis darbas 2 2proc.
Kineziterapija 2 2proc.
Kompiuterių technika 2 2proc.
Elektros ir automatikos inžinerija 2 2proc.
Virėjas konditeris 2 2proc.

Šaltinis: Panevėžio darbo birža

Pagrindinė respondentų įsiregistravimo į darbo biržą priežastis yra poreikis įsidarbinti, 98 proc. 

respondentų. Analizuojant neįsidarbinimo priežastis iki įsiregistravimo į darbo biržą yra pateiktos žemiau 

43 paveiksle. 46 proc. apklausos dalyvių neįsidarbino, nes neturėjo darbo patirties, 45 proc. mokėsi. 21 

proc. respondentų nurodė, kad darbdaviai nepasitiki jaunų žmonių sugebėjimais. 

 
44 pav. Panevėžio darbo biržos atlikto absolventų apklausos tyrimo respondentų pasiskirstymas  pagal neįsidarbinimo 
priežastis 
Šaltinis:Panevėžio darbo birža 

Daugiau kaip trečdalis (38 proc.) apklausoje dalyvavusių absolventų teigė, kad studijų metu įgyto 

profesinio  pasirengimo  pakanka,  siekiant  susirasti  darbą  ir  įsitvirtinti  darbo  rinkoje.  Abejojančių  ir 

vertinančių daugiau pakanka, negu nepakanka buvo 27 proc. Neigiamai vertinančių profesinį pasirengimą 

buvo 11 proc.

Apklausos rezultatai rodo, kad didžiausias dėmesys,  gerinant absolventų profesinį pasirengimą, 

turėtų būti skiriamas praktinių įgūdžių tobulinimui. Dauguma (73 proc.) respondentų nurodė, kad jiems 
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labiausiai stinga praktinio pasirengimo. Teorinių žinių stygių neigiamai įvertino kas dešimtas apklausos 

dalyvis.  Bendrųjų  gebėjimų  trūkumą,  susijusį  su  asmenybe  ir  charakterio  bruožais  (iniciatyvumas, 

komunikabilumas, kūrybiškumas, atsakingumas ir pan.), neigiamai įvertino 16 proc. respondentų. 

Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad sėkmingą įsidarbinimą labiausiai įtakoja darbo patirtis 

(57 proc.). Per trečdalį respondentų pažymėjo, kad svarbu įgyta kvalifikacija (39 proc.), pažintys ir ryšiai 

(35 proc.). Tai, jog pažintys ir ryšiai įtakoja jaunimo įsidarbinimą mano du kartus daugiau respondentų , 

nei praėjusiais metais.

45 pav. Panevėžio darbo biržos atlikto absolventų apklausos tyrimo respondentų nuomonės pasiskirstymas dėl 
įsidarbinimą įtakojančių veiksnių, proc.
Šaltinis:Panevėžio darbo birža 

Nemažiau svarbus yra ir Panevėžio regiono darbdavių nuomonė apie jaunimą, siekiantį įsidarbinti. 

46 pav. Panevėžio darbo biržos atlikto absolventų apklausos tyrime dalyvavusių įmonių respondentų nuomonės 
pasiskirstymas dėl jaunimo įdarbinimo, proc.
Šaltinis:Panevėžio darbo birža 

70 proc. įmones atstovavusių respondentų pažymėjo, kad darbdaviai labiau nori įdarbinti žmogų, 

turintį darbo patirtį, nei pradedantį dirbti jaunimą. Lyginant su 2008 m. absolventų apklausa, šis skaičius 

15 proc. punktų didesnis. Kas penktas apklausos dalyvis nurodė, kad darbdaviams reikalingi asmenys,  

turintys geresnį praktinį pasirengimą (23 proc.), kvalifikuoti specialistai (21 proc.).
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Panevėžio darbo biržos tyrime dalyvavusių respondentų nuomone, svarbiausi veiksniai renkantis 

darbą yra darbo užmokestis (50 proc.), darbas pagal įgytą kvalifikaciją (49 proc.). Absolventams taip pat 

svarbu rasti darbą, kuriame galėtų siekti karjeros ir didesnio darbo užmokesčio (43 proc.). Lyginant su 

ankstesnėmis  absolventų  apklausomis  atliktomis  Panevėžio  darbo  biržoje,  4  kartus  išaugo  skaičius 

respondentų, kuriems svarbu įsidarbinti, nesvarbu kokiomis sąlygomis.

2.5.2. Šiaulių teritorinės darbo biržos absolventų motyvacijos ir įsidarbinimo galimybių apklausos 
apžvalga

2009 m. anketavimo būdu Šiaulių  darbo biržoje buvo atlikta 2009 m. laidos absolventų  apklausa, 

kurios  tikslas  buvo  išsiaiškinti  absolventų,  įsiregistravusių  darbo  biržoje,  motyvaciją  bei  įvertinti  jų 

įsidarbinimo galimybes. Toliau yra pateikiami apibendrinti šios atliktos apklausos rezultatai.

Iki 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d. Šiaulių darbo biržoje įsiregistravo 694 absolventai. Lyginant su 2008 

m. tuo pačiu laikotarpiu, darbo biržoje įsiregistravo 3,5 karto absolventų daugiau. Tai yra suprantama, nes 

Lietuvos ekonomikos kriziniu laikotarpiu jauniems žmonėms dėl mažesnės darbo patirties tapo sunku 

įsidarbinti.  Panevėžio darbo biržos apklausoje dalyvavo jaunimas (90 proc.) nuo 19 iki 24 metų,  viso 

dalyvavo 146 asmenys.  Žemiau paveiksle pavaizduotas respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą, 

aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą turėjo 17 proc. visų respondentų. Tai sudaro galimybes pakankamai 

tiksliai ir objektyviai įvertinti Šiaurės Lietuvos regiono kolegijų absolventų įsidarbinimą.

47 pav. Šiaulių darbo biržos atlikto absolventų apklausos tyrimo respondentų skaičiaus pasiskirstymas pagal 
išsilavinimą
Šaltinis: Šiaulių darbo birža

49,3  proc.  absolventų  išsilavinimas  aukštasis  universitetinis,  17,1  proc.  –  aukštasis 

neuniversitetinis  ir   33,6  proc.  –  profesinis.  Daugiausia  respondentų  baigusių  Šiaulių  universitetą  ir 

Šiaulių profesinio rengimo centrą.  Su aukštuoju išsilavinimu daugiausia apklausoje dalyvavo baigusių 

ekonomiką,  inžineriją  (statybos,  mechanikos,  aplinkos  apsaugos,  informatikos),  vadybą,  teisę,  kūno 

kultūros ir sporto pedagogiką. Su profesiniu – kirpėjo, apdailininko, automobilių remontininko ir odos 

dirbinių gamintojo mokymo programas baigusių 2009 m. absolventų.
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Pagrindinė priežastis, dėl kurios respondentai įsiregistravo darbo biržoje, yra noras įsidarbinti. Tai 

pažymėjo  dauguma  respondentų,  tačiau  keturi  iš  dešimt  dar  norėtų  patobulinti  kvalifikaciją  arba 

persikvalifikuoti.

48 pav. Šiaulių darbo biržos atlikto absolventų apklausos tyrimo respondentų pasiskirstymas pagal kreipimosi į darbo 
biržą priežastis, proc.
Šaltinis: Šiaulių darbo birža 

          Svarbu tai, kad jaunimas nori dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, ypač darbo 

įgūdžių įgijimo rėmimo (pageidauja dalyvauti penki iš šešių respondentų arba 83,3 proc.),  įdarbinimo 

subsidijuojant  (46  proc.)  programose.  Tai  rodo,  jog  jaunimui  trūksta  darbinės  patirties.  Jie  siekia 

papildomai  įgauti  reikiamų  įgūdžių  arba  bandyti  įsidarbinti  subsidijuojant,  t.y.  kad  darbdaviui  nieko 

nekainuotų jų įdarbinimas.

49 pav. Šiaulių darbo biržos atlikto absolventų apklausos tyrimo respondentų skaičiaus pasiskirstymas pagal poreikį 
dalyvauti darbo biržos programose
Šaltinis: Šiaulių darbo birža 

Apklausos rezultatai rodo, kad didžiausias dėmesys, gerinant absolventų profesinį pasirengimą, 

turėtų būti skiriamas praktinių įgūdžių tobulinimui.
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50 pav. Šiaulių darbo biržos atlikto absolventų apklausos tyrimo respondentų pasiskirstymas pagal absolventų 
trūkumus, pradedant profesinę veiklą, proc.
Šaltinis: Šiaulių darbo birža 

Dauguma respondentų (87,7 proc. arba 128 respondentai) mano, kad pradedant profesinę veiklą 

labiausiai stinga praktinio pasirengimo. Bendrųjų gebėjimų (iniciatyvumas, komunikabilumas, verslumas, 

kūrybiškumas, atsakingumas ir pan.) trūkumą pažymėjo 55 absolventai arba beveik 38 proc. ir teorinių 

žinių trūkumą įvardino 19 respondentų (13 proc.).

Pačių  absolventų  nuomone,  labiausiai  jaunimo  įsidarbinimą  įtakoja  darbo  patirtis/įgūdžiai 

(pažymėjo 89 respondentai arba 61 proc.),  įgyta kvalifikacija, profesinis pasirengimas (85 respondentai 

arba 58 proc.), asmeninės savybės (65 respondentai arba 44.5 proc.) bei pažintys, ryšiai (55 respondentai 

arba 37.,7 proc.). Regiono ekonominės situacijos svarbą įvardino tik 17 proc. respondentų.

51 pav. Šiaulių darbo biržos atlikto absolventų apklausos tyrimo respondentų nuomonės pasiskirstymas dėl 
įsidarbinimą įtakojančių veiksnių, proc.
Šaltinis: Šiaulių darbo birža 
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Renkantis  darbą,  respondentams yra  svarbiausia:  darbas,  kuris  atitiktų  jų  kvalifikaciją  (nurodė 

66,4 proc.),  darbas,  kuris  suteiktų  didžiausias  galimybes  tobulėti  (58,4 proc.),  darbas,  kuriame galėtų 

siekti karjeros, aukštesnio statuso, ir/ar didesnio atlyginimo ( 57,5 proc.) ir darbas, kur darbo užmokestis 

patenkintų jų poreikius (33,6 proc.).

52 pav. Šiaulių darbo biržos atlikto absolventų apklausos tyrimo respondentų nuomonių pasiskirstymas apie tai, kas 
svarbiausia renkantis darbą, proc.
Šaltinis: Šiaulių darbo birža 

Absolventai, kurie iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbo, pagrindine neįsidarbinimo priežastimi 

nurodė darbo patirties neturėjimą. Kas trečias (33 proc.) nerado darbo pagal studijų metu įgytą specialybę. 

25 proc. mano, kad darbdaviai tiesiog nepasitiki jų, jaunų žmonių, sugebėjimais.

Nemažiau svarbi yra ir Panevėžio regiono darbdavių nuomonė apie jaunimą, siekiantį įsidarbinti.  
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53 pav. Kokias darbdavių nuomones teko išgirsti dėl jaunimo įdarbinimo? (proc.)
Šaltinis: Šiaulių darbo birža 

64,4  proc. respondentų  mano,  kad  darbdaviai  labiau  norėtų  įdarbinti  žmogų,  turintį  tam tikrą 

praktinio  darbo  patirtį,  nei  pradedantį  dirbti  jaunimą.  28.8  proc.  mano,  kad  darbdaviams  reikalingi 

kvalifikuoti specialistai. Beveik 28 proc. respondentų mano, kad darbdaviai pageidauja geresnio praktinio 

pasirengimo.

Apklausa parodė, jog jauniems asmenims sunkiausia įsidarbinti vien tik todėl, kad jie yra jauni ir 

neturi tam tikros patirties, darbo įgūdžių, darbdaviai bijo jais pasitikėti ir ieško kvalifikuotų specialistų su 

didele darbo patirtimi. 

Apibendrinant apklausų rezultatus ir vertinant Šiaurės Lietuvos regiono kolegijų absolventų  

įsidarbinimą, galima daryti  pagrindinę išvadą jog baigę Šiaulių ar Panevėžio kolegijas absolventai  

susiduria su problemomis, būdingomis visos Lietuvos mastu, t.y. jaunimui sunku įsidarbinti dėl darbo  

patirties  trūkumo, praktinių įgūdžių trūkumo, o kai  kuriais atvejais  ir  todėl,  kad profesinės žinios  

neatitinka  darbo  rinkos  reikmių.  Taip  pat  apklausos  rodo,  jog  absolventų,  baigusių  įmonių  

administravimą,  ekonomikos,  aplinkosaugos  studijų  programas,  galimybės  greitai  susirasti  darbą  

pagal specialybę yra mažesnės.

2.6. Koleginių studijų prieinamumo Šiaurės Lietuvos regione analizė

Koleginių  studijų  prieinamumą  Šiaurės  Lietuvos  regione  galima  apibrėžti  kaip  galimybes 

studijuoti kolegijose, pasirenkant ne universitetines studijas.

Pagrindiniai  prieinamumą  nusakantys  aspektai  yra  šie:  studijų  programų  pasirinkimas,  studijų 

kaina, studijų formos, apgyvendinimo galimybės, studijų trukmė, finansinė parama studijuojant. Tai yra 
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vieni  iš  pagrindinių  dalykų,  kuriuos  įvertina  studentas  pasirinkdamas  konkrečias  studijas  konkrečioje 

aukštojoje mokykloje.

Vienas iš svarbiausių klausimų stojančiajam yra studijų kaina. 

Prieš  kelis  metus,  pradėjus  vykdyti  aukštojo  mokslo  reformą,  nebeliko  valstybės  dalinai 

finansuojamų  studijų  vietų.  Abiturientai,  brandos  ar  stojamuosius  egzaminus  išlaikę  prasčiau,  turi 

studijuoti mokamose vietose. Valstybė nustatė normines didžiausias universitetinių ir koleginių studijų 

kainas, vadinamąsias „lubas“, tačiau nenustatė konkrečių vienos ar kitos studijų programos kainų. Jas 

kiekviena aukštoji mokykla nusistato pati, tačiau joms yra rekomenduojama neviršyti „lubų“. Tuo atveju, 

jei abiturientas gavo studijų krepšelį, o aukštoji mokykla įvertino mokinio norimas studijas didesne suma 

nei skirtas studijų krepšelis, abiturientui teks susimokėti kainų skirtumą.

Žemiau lentelėse yra pateikiamos nuolatinių ir ištęstinių studijų kainos Šiaurės Lietuvos regiono 

aukštosiose mokyklose,  lyginant  jas tarpusavyje  ir  su nustatyta  bazine studijų kaina universitetams ir 

kolegijoms. 

22 lentelė. Nuolatinių (dieninių) studijų kaina metams Šiaurės Lietuvos regiono aukštosiose mokyklose 2010 m., Lt.
Studijų  mokslo 
sritis

Bazinė 
Studijų
kaina
kolegijoms

Bazinė 
Studijų
kaina
universitetams

Šiaulių 
kolegija

Panevėžio 
kolegija

Šiaulių 
universitetas

KTU 
Panevėžio 
institutas

Socialiniai 
mokslai 
*socialinis darbas

3238

3879

3892 3250 3330 3900 3892

Biomedicinos 
mokslai 
*Slauga

4695 7638
5248

4680
5200

4700
4700

7670
-

-
-

Fiziniai mokslai
*Matematika

4695 7638
5248

4680
-

-
-

7670
5200

-
-

Technologijos 
mokslai

4695 7638 4680 4700 7670 7638

Humanitariniai 
mokslai
*filologija

3238
5889

3892
6390

-
- 5890

6370
6370

-
-

Šaltinis: www.svako.lt; www.su.lt; www.panko.lt; www ktu.lt

Įdomu pastebėti, kad KTU (o tuo pačiu ir KTU Panevėžio fakultetas) laikosi strategijos taikyti 

valstybės  nustatytą  maksimalią  studijų  programų  kainą.  Remiantis  siūlomomis  metinėmis  kainomis, 

palankiausią kainą studentui, norinčiam studijuoti socialinius mokslus nuolatinėse studijose, siūlo Šiaulių 

kolegija. Lyginant kainas tarp universitetinių ir koleginių studijų, kolegijose socialinių mokslų studijos 

dieniniame skyriuje vidutiniškai kainuotų 17 proc. pigiau. Biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų 

srities programose norinčiam studijuoti studentui taip pat labiau priimtina būtų studijuoti kolegijose, nes 

metinė  studijų kaina kolegijose mažesnė net  39 proc.  Siekiančiam studijuoti  filologiją  (humanitarinių 
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mokslų srityje) studentui dieninės studijos metams taip pat būtų pigesnės Panevėžio kolegijoje, viso 9,3 

proc. 

23 lentelė. Ištęstinių studijų kaina metams Šiaurės Lietuvos regiono aukštosiose mokyklose 2010 m., Lt.
Studijų mokslo sritis Nustatyta 

bazinė 
studijų 
kaina 
kolegijoms

Nustatyta 
bazinė 
studijų 
kaina 
universitete.

Šiaulių 
kolegija

Panevėžio 
kolegija

Šiaulių 
universitetas

KTU 
Panevėžio 
institutas

Socialiniai mokslai 
*socialinis darbas

2159
2586

2595 2437.5 2200 3120 2595

Biomedicinos mokslai 
*Slauga

3130 5092
3499

-
-

-
-

3120 -

Fiziniai mokslai
*Matematika

3130 5092
3499

2990
-

-
-

3120
3120

-

Technologijos mokslai 3130 5092 2990 3000 3120 5092
Humanitariniai 
mokslai
*filologija

2159
3926

3595
4260

-
- 3920

3120
3120

-

Šaltinis: www.svako.lt; www.su.lt; www.panko.lt; www ktu.lt

Analizuojant ištęstinių studijų kainą metams Šiaurės Lietuvos regiono aukštosiose mokyklose, taip 

pat yra akivaizdu, jog studijuoti yra pigiau Panevėžio arba Šiaulių kolegijoje. Šiaulių universitetas visoms 

studijų mokslo sritims ir programoms taiko vienodą kainą, 3.120 Lt. per metus, todėl studentas, norintis 

pasirinkti fizinius, technologijos mokslus ir šių mokslų kryptyse siūlomas studijų programas, gali rinktis 

ir šiek tiek brangesnes universitetines studijas, t.y. kainų skirtumas nėra itin didelis.

Tačiau  kaina  nėra  vienintelis  kriterijus,  renkantis  studijas.  Svarbu  atkreipti  dėmesį  į  tai,  jog 

universitetuose  ir  kolegijose yra  nevienoda studijų trukmė.  Panevėžio ir  Šiaulių  kolegijose nuolatinės 

bakalauro studijos trunka 3 metus (kai kurios studijų programos trunka 3,5 metų), o ištęstinės studijos 

trunka 4 metus.  Šiaulių universitete nuolatinės bakalauro studijos trunka 4 metus o ištęstinės studijos 

trunka net 5,5 metų. KTU Panevėžio fakultete nuolatinės bakalauro studijos trunka 4 metus o ištęstinės 

studijos  trunka  net  6  metus.  Siekiant  įgyti  aukštojo  mokslo  diplomą  ir  tapti  geru  specialistu,  nėra 

būtinybės studijuoti universitete ilgesnį laiką. Be to, jei studentas nėra valstybės finansuojamoje vietoje, 

tai ilgesnės studijos universitete jam kainuoja dar brangiau.

Studentams stipendijos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 

(Žin., 2009, Nr. 54-2140) 75 straipsnio 2 dalimi; Valstybinio studijų fondo nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 (Žin., 1993, Nr. 32-741; 2009, Nr. 102-

4256), 7.3 punktu; LR Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų 

aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; LR Vyriausybės 

2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1732 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 

valstybinių  aukštųjų  mokyklų  studentų  skatinamosioms  stipendijoms,  tikslinių  skatinamųjų  išmokų 

skyrimo  ir  paramos  studijų  kainai  padengti  teikimo“.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  numatytos 

stipendijų rūšys yra: socialinė, skatinamoji, vienkartinė. 
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24 lentelė. Stipendijų dydžiai Šiaurės Lietuvos aukštosiose mokyklose 2010 m.
Stipendijos 
dydis

Šiaulių kolegija Šiaulių universitetas KTU Panevėžio institutas

Skatinamosios 
stipendijos

Dydžiai:
50 proc. sudaro 1 BSI 
30 proc. 1.75 BSI
20 proc. 2.5 BSI

Dydžiai:
50 proc. sudaro 1 BSI 
30 proc. 1.75 BSI
20 proc. 2.5 BSI

Rektoriaus stipendija 5 BSI
Skatinamoji stipendija 2 BSI

Skatinamosios 
vienkartinės 
stipendijos

Dydžiai:
1  BSI,  2  BSI,  3  BSI,  4 
BSI

Dydžiai:
1 BSI, 2 BSI, 3 BSI, 4 BSI

Iki 3 BSI

Socialinė 
stipendija

3 BSI 3 BSI 3 BSI

*BSI bazinė socialinė išmoka yra lygi 130 Lt.
Šaltinis: www.svako.lt; www.su.lt; www ktu.lt

Skatinamoji stipendija skiriama semestrui už studijų rezultatus.  Vienkartinės stipendijos gali 

būti mokamos už pasiekimus (mokslo pasiekimai, aukštosios mokyklos garsinimas, atstovavimas jai ir 

pan.)  arba socialinėms reikmėms (abiejų tėvų (globėjų) mirties  atveju,  sunkios ligos  atveju,  stichinės 

nelaimės atveju).

Šiaulių kolegija ir Šiaulių universitetas taiko tokią pačią stipendijų mokėjimo tvarką, tačiau, be 

abejo,  studentų  galimybės  skirtingose  mokymosi  įstaigose  yra  nevienodos.  KTU  Panevėžio  institute 

skatinamosios  stipendijos  nėra  skaidomos.  Stipendiją  sudaro  2  BSI  dydžiai,  t.y.  260 Lt.  BSI  bazinė 

socialinė išmoka yra lygi 130 Lt

Analizuojant Šiaurės Lietuvos aukštosiose mokyklų studentų pasiskirstymą pagal studijų formas 

2009 m., matome, kad Šiaulių kolegijoje yra vykdomos dieninės, vakarinės ir neakivaizdinės studijos, o 

Panevėžio kolegija nevykdo vakarinių studijų. 
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Šiaulių universitetas Šiaulių kolegija Panevėžio kolegija KTU Panevėžio
institutas

Nuolatinės/dieninės studijos Ištęstinės/Neakivaizdinės studijos ištęstinės/Vakarinės studijos

54 pav. Šiaurės Lietuvos aukštosiose mokyklų studentų skaičiaus pasiskirstymas pagal studijų formas, 2009 m. 
Šaltinis: www.svako.lt; www.su.lt; www.panko.lt; www ktu.lt

Analizuojant  Šiaulių  kolegijos  studentų  skaičių  pagal  studijų  formas,  pastebima,  kad  2009  m. 

Šiaulių kolegijoje dieninių studijų studentų skaičius padidėjo 11,2 proc., o ištęstinių (vakarinių studijų) 
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studijų  studentų  skaičius  sumažėjo  beveik  50  proc.  Tokį  didelį  sumažėjimą  lėmė  darbo  rinkos  ir 

stojančiųjų poreikio sumažėjimas, t.y. įvertinus esamą situaciją 2009 m. priėmimas į ištęstines (vakarines) 

studijas nebuvo vykdomas. 

Analizuojant  KTU  Panevėžio  instituto  studentų  skaičiaus  dinamiką  2008  -  2009  m.,  yra 

pastebima, jog dideli pasikeitimai vyksta studijų formose, t.y. mažėja studentų, besimokančių dieninėse 

studijose, o daugėja studentų studijuojančių vakarinėse studijose. Atitinkamai 2008 m. lyginant su 2009 

m., studentų vakarinėse studijose padaugėjo net beveik 43 proc., o dieninėse sumažėjo beveik 37 proc. Iš 

dalies  galima  teigti,  jog  tokį  pasikeitimą  2008  -  2009  m.  bėgyje  galėjo  įtakoti  ir  šalies  ekonominė 

situacija.  Dėl  ekonominės  krizės  mažėjo  darbo  vietų,  didėjo  nedarbas,  todėl  dirbantys  studentai, 

tikėdamiesi išlaikyti darbą, galėjo pareiti arba rinktis vakarines studijas vietoje dieninių studijų. Institutas 

nevykdo neakivaizdinių studijų.

Šiaulių universitetas  savo strateginiame plėtros plane 2009 - 2020 m. yra numatęs  palaipsniui 

atsisakyti vakarinės studijų formos, nes atsiranda naujų galimybių studijuoti intensyviai, nuotoliniu būdu. 

Šiuo metu Šiaulių universitetas dar vykdo studijas ne tik dienine, neakivaizdine, bet ir vakarine forma. 

Dienine forma studijuoja 40,6 proc. visų studentų, neakivaizdine 48,7 proc., o vakarine 10,7 proc. visų 

studentų. 

Panevėžio kolegija nevykdo vakarinių studijų, o 2009 m. studentų pasiskirstymas pagal studijų formas 

buvo toks: 54,6 proc. studentų studijuoja nuolatinėse studijose, 45,4 proc. neakivaizdinėse studijose. 

Apibendrinant koleginių studijų prieinamumą Šiaurės Lietuvos regione, galima daryti išvadą,  

jog Šiaulių regione tiek koleginės studijos, tiek universitetinės studijos yra labiau išplėtotos, lyginant  

su Panevėžio regionu. Taip pat koleginės studijos Šiaurės Lietuvos regione yra labiau patrauklios nei  

universitetinės dėl mažesnės studijų kainos.

2.7. Kolegijų, veikiančių Šiaurės Lietuvos regione, finansavimo šaltinių analizė
Pagrindiniai kolegijų finansavimo šaltiniai yra šie:

1. valstybės  biudžeto  asignavimai  studijoms,  kurios  yra  finansuojamos  iš  specialistų  rengimo 

programos lėšų;

2. valstybės biudžeto specialiosios lėšos pagal specialiąją švietimo plėtros programą;

3. kiti valstybės biudžeto asignavimai (įvairios programos);

4. studentų mokestis už studijas, studijų įmokos;

5. projektų  lėšos  (Erasmus,  Leonardo,  Grundtvig  programų lėšos,  ES struktūrinių  fondų lėšos  ir 

pan.);

6. taikomieji tyrimai ir konsultacinė veikla;

7. kitos gautos lėšos (mokesčiai už bendrabutį, seminarai, konferencijos, nuoma ir pan.)
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Žemiau  yra  pateikiama  Panevėžio  kolegijos  pajamų  struktūra  2009  m.  Praktiškai  pagrindiniai 

Panevėžio  kolegijos  pajamų  šaltiniai  yra  valstybės  biudžeto  asignavimai  pagal  specialistų  rengimo 

programą studijoms (59 proc.),  pagal  specialiąją  švietimo plėtros  programą (15 proc.)  bei  įmokos už 

studijas (16 proc.). 2009 m. pajamų struktūroje kiek didesnę dalį sudarė ES struktūrinės paramos lėšos (3 

proc.), tačiau jų negalima priskirti prie pastoviųjų, nes parama nėra gaunama kiekvienais metais.

Švietimo ir mokslo 
valdymo 

veiksmingumo 
programa, 8.694, 59%

Mokestis už 
bendrabutį, 0.239, 2%

Patalpų nuoma, 
0.088, 1%

ES SF parama, 
0.445, 3%

Projektų lėšos, 0.074, 
1%

Parama, 0.0019, 0%

Specialioji švietimo 
plėtros programa, 

2.313, 15%

Kita tikslinė paskirtis, 
0.093, 1%

Studijų įmokos, 
2.275, 16%

Kitos lėšos , 0.2253, 
2%

Taikomieji tyrimai ir 
konsultacinė veikla, 

0.01, 0%

55 pav. Panevėžio kolegijos pajamų pasiskirstymas 2009 m., mln. Lt.
Šaltinis: Panevėžio kolegijos 2009 m. finansinės veiklos ataskaita

Analizuojant  Šiaulių  kolegijos  situaciją,  matoma,  jog  pagrindiniai  pajamų  šaltiniai,  kaip  ir 

Panevėžio kolegijoje, yra valstybės biudžeto asignavimai pagal specialistų rengimo programą studijoms 

(43 proc.), pagal specialiąją švietimo plėtros programą (28 proc.) bei įmokos už studijas (20 proc.).
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Mokymai , 0.004, 0%

Mokestis už 
bendrabutį, 0.397, 2%

Taikomieji tyrimai ir 
konsultacinė veikla, 0, 

0%

Kiti valstybės biudžeto 
asignavimai , 0.73, 

4% Kitos lėšos, 0.312, 
2%

Studijų įmokos, 3.61, 
20%

Projektų lėšos, 0.257, 
1%

ES SF parama, 0, 0%

Specialioji švietimo 
plėtros programa, 

4.955, 28%

Švietimo ir mokslo 
valdymo 

veiksmingumo 
programa, 7.412, 43%

56 pav. Šiaulių kolegijos pajamų pasiskirstymas 2009 m., mln. Lt.
Šaltinis: Šiaulių kolegijos 2009 m. veiklos ataskaita

Analizuojant  pagrindinių  gautų  biudžeto  asignavimo  pajamų  apimtis  pagal  švietimo  ir  mokslo 

valdymo  veiksmingumo  programą,  kuri  būtent  yra  skirta  specialistų  rengimui,  galima  pastebėti,  jog 

Panevėžio kolegijoje pagal minėtą programą darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui tenka 79 proc., 

stipendijoms  12  proc.  ir  8  proc.  kitoms  reikmėms.  Tai  iš  esmės  atitinka  LR  Švietimo  ir  mokslo 

ministerijos nustatytą studijų „krepšelio“ sudėtį: 70-80 proc. skirta darbo užmokesčiui, likusi suma ūkio ir 

administracinėms reikmėms bei stipendijoms. 

darbo užmokestis, 
5.189, 61%

kita, 0.0592, 1%

elektros energija, 0.08, 
1%

transporto išlaikymas, 
0.019, 0%

spaudiniai, 0.044, 1%

kitos prekės, 0.1065, 
1%

ryšių paslaugos, 
0.025, 0%

komandiruotės, 
0.0022, 0%

vandentiekis, 
kanalizacija, 0.025, 

0%

turto remontas, 
0.0399, 0%

kvalifikacijos kėlimas , 
0.003, 0%šildymas , 0.302, 3%

stipendijos, 1.052, 
12%

socialinė parama, 
0.139, 2%

sodra, 1.608, 18%

57 pav. Panevėžio kolegijos Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumo programos lėšų paskirstymas 2009 m., mln. Lt.
Šaltinis: Panevėžio kolegijos 2009 m. finansinės veiklos ataskaita
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elektros energija, 
0.0389, 2%

ryš ių pas laugos , 
0.0165, 1%

šildym as , 0.124, 5%
darbo užmokestis , 

1.222, 52%

sodra, 0.386, 17%
socialinė parama, 

0.076, 3%

ilgal.materialus 
turtas , 0.177, 8%

spaudiniai, 0.0155, 
1%

kita, 0.08, 3%

turto remontas, 
0.108, 5%

vandentiekis , 
kanalizacija, 0.0226, 

1%

kitos prekės, 0.0469, 
2%

58 pav. Panevėžio kolegijos Specialiosios švietimo plėtros programos lėšų paskirstymas 2009 m., mln. Lt.
Šaltinis: Panevėžio kolegijos 2009 m. finansinės veiklos ataskaita

Remiantis Panevėžio kolegijos 2009 m. finansinės veiklos ataskaita, gautų biudžeto asignavimo 

pajamų  pagal  specialiąją  švietimo  plėtros  programą,  kuri  yra  skirta  pagerinti  specialistų  ir  bendros 

įstaigos veiklos sąlygas, perskirstymas rodo, jog taip pat didžiąja dalimi daugiausiai išlaidų yra skiriama 

darbo užmokesčiui  ir  Sodrai (67 proc.).  Ilgalaikio materialaus turto įsigijimui ir  remontui  atitinkamai 

skirta 8 proc. ir 5 proc.

Šiaulių  kolegijos  gautų  biudžeto  asignavimo  pajamų  pagal  švietimo  ir  mokslo  valdymo 

veiksmingumo  programą  perskirstymas  rodo,  jog  Šiaulių  kolegijoje  pagal  minėtą  programą  darbo 

užmokesčiui ir socialiniam draudimui tenka 85 proc., stipendijoms 11 proc. ir 4 proc. kitoms reikmėms. 

Tai rodo, jog Šiaulių kolegija pakankamai efektyviai ir racionaliai sugeba paskirstyti lėšas, reikalingas 

ūkiui ir administravimui.
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elektros energija, 
0.019, 0%

ryšių paslaugos, 
0.015, 0%

kita, 0.106, 1%

šildymas , 0.151, 
1%

spaudiniai, 0.008, 
0%

kitos prekės, 0.157, 
2%

komandiruotės, 
0.004, 0%

transporto 
išlaikymas, 0.003, 

0%

vandentiekis, 
kanalizacija, 0.033, 

0%

socialinė parama, 
0.001, 0%

stipendijos, 1.181, 
11%

turto remontas, 0, 
0%

kvalifikacijos 
kėlimas , 0, 0%

sodra, 1.353, 13%

darbo užmokestis, 
7.412, 72%

59 pav. Šiaulių kolegijos Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumo programos lėšų paskirstymas 2009 m., mln. Lt.
Šaltinis: Šiaulių kolegijos 2009 m. veiklos ataskaita

Šiaulių kolegijos gautų biudžeto asignavimo pajamų pagal specialiąją švietimo plėtros programą, 

kuri  yra skirta pagerinti  specialistų  ir  bendros įstaigos veiklos sąlygas,  pagrindiniai  išlaidų straipsniai 

rodo, jog taip pat didžiąja dalimi daugiausiai išlaidų yra skiriama darbo užmokesčiui ir Sodrai (56 proc.), 

šildymui 13 proc.

spaudiniai, 0.055, 
1%

kitos prekės, 0.586, 
12%

turto remontas, 
0.064, 1%

ryšių paslaugos, 
0.038, 1%

elektros energija, 
0.167, 3%

socialinė parama, 
0.025, 1%

šildymas , 0.62, 
13%

ilgal.mat. turto 
nuoma, 0.108, 2%

sodra, 0.664, 13%

transporto 
išlaikymas, 0.014, 

0%
nepaprastosios 
išlaidos, 0.473, 

10%

darbo užmokestis, 
2.141, 43%

60 pav. Šiaulių  kolegijos Specialiosios švietimo plėtros programos lėšų paskirstymas 2009 m., mln. Lt.
Šaltinis: Panevėžio kolegijos 2009 m. finansinės veiklos ataskaita
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Apibendrinant Šiaurės Lietuvos kolegijų finansavimo šaltinių struktūrą, galima daryti išvadą,  

jog kolegijose gaunamos lėšos paskirstomos racionaliai. Šiaurės Lietuvos kolegijos geba pasinaudoti ir  

ES  struktūrinių  fondų  parama bei  dalyvauti  įvairiose  programose.  Nors  kolegijos  didžiąja  dalimi  

priklauso  nuo  valstybės  biudžeto  asignavimų,  tačiau  savo  reikmėms  jos  galėtų  generuoti  ir  ne  

valstybinio  finansavimo piniginius  srautus.  Būtina didinti  taikomųjų,  užsakomųjų tyrimų pajamas,  

kurios yra labai mažos arba jų beveik nėra. Kolegijose mokslo ir studijų vienovę siekiama užtikrinti per  

glaudų ryšį su praktika, t.y. ir dėstytojų, ir studentų dalyvavimą taikomuosiuose MTEP darbuose pagal  

verslo,  pramonės  ir  kitų  organizacijų  užsakymus,  regionų  plėtros  projektuose  bei  konsultacinėje  

veikloje.  Tokiu  būdu Šiaurės  Lietuvos  kolegijos  galėtų  stiprinti  tiek  savo įvaizdį  Šiaurės  Lietuvos  

regione (kaip gebančios atlikti įvairius tyrimus), tiek papildomai uždirbti finansinių lėšų, kurias būtų  

galima panaudoti kolegijų infrastruktūros reikmėms, studentų ar dėstytojų paskatinimui finansiškai,  

rinkodarai ar kitiems poreikiams įgyvendinti.

2.8. Kolegijų, veikiančių Šiaurės Lietuvos regione, teikiamų paslaugų analizė
Remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, kolegijose yra „vykdomos koleginės studijos, plėtojami 

taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas” ir kolegijos turi:

1. vykdyti  studijas,  teikiančias  asmeniui  aukštąjį  koleginį  išsilavinimą  ir  aukštojo  mokslo 

kvalifikaciją,  tenkinančias  Lietuvos  valstybės  bei  visuomenės  ir  ūkio  reikmes  ir  atitinkančias 

mokslo bei naujausių technologijų lygį; 

2. plėtoti  regionui reikalingus  taikomuosius  mokslinius  tyrimus,  konsultuoti vietos  valdžios  ir 

ūkio subjektus; 

3. sudaryti sąlygas asmenų įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti; 

4. ugdyti švietimui  ir  kultūrai  imlią  visuomenę,  gebančią  dirbti  sparčios  technologijų kaitos 

sąlygomis.

Būtent šie reikalavimai iš dalies apibrėžia tiek visų Lietuvos kolegijų, tiek kolegijų, veikiančių Šiaurės 

Lietuvos regione, teikiamas paslaugas. 

Tuo pačiu kolegijose viena iš pagrindinių teikiamų paslaugų, vykdant mokslo ir studijų veiklą, yra 

praktikos  organizavimas,  kai  tiek  dėstytojai,  tiek  studentai  dalyvauja  taikomuosiuose  moksliniuose 

tyrimuose  ir  eksperimentinės  (socialinės,  kultūrinės)  plėtros  darbuose  pagal  verslo,  pramonės  ir  kitų 

organizacijų užsakymus, regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje.

Panevėžio  kolegija  –  valstybinė  aukštoji  mokykla,  įsteigta  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 

nutarimu 2002 m. rugpjūčio 30 d., reorganizavus Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, Panevėžio 

Andriaus Domaševičiaus aukštesniąją medicinos mokyklą ir Rokiškio aukštesniąją pedagogikos mokyklą. 

2002 m. rugsėjo mėnesį į kolegiją perkelti  Panevėžio konservatorijos pirmo kurso studentai.  Lietuvos 
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Respublikos švietimo ir  mokslo ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. ISAK-667 Panevėžio 

kolegijai leista teikti profesinio bakalauro laipsnį.

Kolegija  savo  tinklalapyje  prisistato  kaip  kolegija,  kuri  „vykdo  studijas,  teikiančias  aukštąjį 

koleginį  išsilavinimą  ir  aukštojo  mokslo  kvalifikaciją,  plėtoja  regionui  reikalingus  taikomuosius 

mokslinius tyrimus, sudaro sąlygas asmenų įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti, ugdo švietimui ir 

kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis“. 

Lietuvos valstybiniame studijų ir mokslo programų registre įregistruotos 22 Panevėžio kolegijos 

aukštųjų  koleginių  studijų  programos.  Studentai  gali  rinktis  socialinių  (10),  technologijos  (5), 

biomedicinos (4), meno (2), filologijos (1) studijų krypčių programas. Dviejuose fakultetuose ir filiale 

2009 m. rugsėjo 1 d. buvo 2,4 tūkst. studentų, pagrindinėse pareigose dirbo 105 dėstytojai. Auditorijose ir 

praktinio  mokymo  vietose  užsiėmimus  veda  dar  50  kitų  švietimo  ir  kultūros,  sveikatos  ir  socialinės 

priežiūros, verslo įstaigų darbuotojų, padedančių studentams įgyti praktinio darbo įgūdžių. 

Panevėžio kolegijos teigimu „kolegijos dėstytojai ir studentai – aktyvūs tarptautinių projektų ir 

akademinių mainų pagal Erasmus programą dalyviai“. Kolegija bendradarbiauja su Vilniaus universitetu, 

Kauno technologijos universiteto Panevėžio institutu, Šiaulių universitetu, Mykolo Romerio universitetu, 

Vilniaus  pedagoginio  universiteto  padaliniais,  Lietuvos  muzikos  akademijos  katedromis  ir  kitomis 

Lietuvos mokslo ir švietimo institucijomis.

Savo veikloje Panevėžio kolegija vadovaujasi  Panevėžio kolegijos statutu,  patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2009-04-15 nutarimu Nr. 305. Statute nurodyta Panevėžio kolegijos pagrindinė 

veiklos sritis yra švietimas, pagrindinė veiklos rūšis (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) – 

aukštasis neuniversitetinis mokslas.

Kitos veiklos, kurią gali vykdyti Panevėžio kolegija, rūšys yra šios:

1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

2.  moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72;

3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59; 

5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

6. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, kodas 58.1;

7. kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla, kodas 62;

8. nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas, kodas 68.10;

9. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

10. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

11. konsultacinė valdymo veikla, kodas 70.2;
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12. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20;

13. sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;

14. scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;

15. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

16. verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla, kodas 94.1; 

17. profesinių sąjungų veikla, kodas 94.2.

Šiaulių kolegija įsteigta 2002 m., reorganizavus aukštesniąsias technikos ir medicinos mokyklas. 

Šiaulių aukštesniosios medicinos mokyklos istorija prasidėjo 1946 m. liepos 1 d., įkūrus medicinos 

seserų mokyklą. 1991 m. medicinos mokykla tapo aukštesniąja medicinos mokykla, o 2002 m. rugsėjo 1 

d. – Šiaulių kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetu.

Šiaulių  aukštesnioji  technikos  mokykla  savo  istoriją  pradėjo  1959  m.,  įkūrus  Šiaulių  agro-zoo-

technikumą.  1961  m.  jis  tapo  Šiaulių  politechnikumu,  o  nuo  1991  m.  mokykla  veikė  kaip  Šiaulių 

aukštesnioji technikos mokykla. 2002 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla tapo Šiaulių 

kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

2010  m.  liepos  12  d.  biudžetinė  įstaiga  Šiaulių  kolegija  pertvarkyta  į  Viešąją  įstaigą  Šiaulių 

valstybinę kolegiją.

Remiantis Šiaulių kolegijos priimtu Statutu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

balandžio 14 d. nutarimu Nr. 421,  Šiaulių kolegijos pagrindinė veiklos sritis yra švietimas, pagrindinė 

veiklos rūšis (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) – aukštasis neuniversitetinis mokslas.

Kitos veiklos, kurią gali vykdyti Šiaulių kolegija, rūšys yra šios:

1. aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą, kodas 85.41;

2. vairavimo mokyklų veikla, kodas 85.53;

3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

7. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

8. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla, 

kodas 88.10;

9. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;

10. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72;

11. kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas 74.90;

12. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;
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13. apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais, kodas 69.20;

14. viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, kodas 55.10;

15. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

16. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

17. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, kodas 58.1;

18. spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas, kodas 18;

19. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, kodas 45.20;

20. knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.61;

21. laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.62;

22. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

23. profesinių narystės organizacijų veikla, kodas 94.12;

24. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas 94.99;

25. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.

Šiaulių kolegijoje vykdomos kokybiškos koleginės studijos, orientuotos į praktinę veiklą, kuriama 

ir  puoselėjama  moderni  ir  demokratiška  aukštosios  mokyklos  aplinka.Šioje  kolegijoje  yra  vykdoma 

daugiau kaip 20 įvairių studijų sričių (biomedicinos, fizinių, socialinių, technologijos mokslų) programų – 

kiekvienas  stojantysis  gali  pasirinkti  patrauklią  studijų  programą pagal  asmeninius  pomėgius,  aiškias 

profesinės karjeros ir saviraiškos galimybes. Iš esmės ši kolegija pasiūlo gana platų programų spektrą,  

todėl gali konkuruoti ir su universitetinį aukštąjį išsilavinimą teikiančiu Šiaulių universitetu. 

Šiaulių kolegijos siūlomos studijų programos yra perspektyvios ir paklausios darbo rinkoje. Jos 

sistemingai atnaujinamos ir tobulinamos, atsižvelgiant į darbdavių rekomendacijas, studentų poreikius, 

darbo  rinkos  paklausą.  Kadangi  studijos  yra  orientuotos  į  praktinių  įgūdžių  įgijimą  gaunant  aukštąjį 

išsilavinimą, todėl didelis dėmesys skiriamas praktikoms, ryšiams su įmonėmis. Studentai praktiką atlieka 

įvairiose verslo organizacijose, pramonės įmonėse, gydymo įstaigose, gilina žinias ir tobulina taikomosios 

mokslinės veiklos įgūdžius, atlikdami tyrimus, rengdami baigiamuosius darbus ar projektus, kurie gali 

būti praktiškai pritaikomi. 

Išplėtoti  tarptautiniai  ryšiai  leidžia  sėkmingai  vykdyti  tarptautinius  studentų  mainus  19-oje 

užsienio  šalių  (Vokietijoje,  Danijoje,  Ispanijoje,  Belgijoje,  Portugalijoje  ir  kitose  šalyse).  Studentai 

apgyvendinami  renovuotuose  bendrabučiuose,  gauna  socialines,  skatinamąsias,  vienkartines  ir  kt. 

stipendijas.  Studentai  turi  galimybę  aktyviai  sportuoti,  dalyvauti  įvairiuose  renginiuose,  verslumo, 

socialinių projektų, profesinio meistriškumo konkursuose, įgyvendinti savo pilietines ir kūrybines idėjas, 

įsitraukti į Studentų atstovybės veiklą.
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Šiaulių  kolegijoje  veikia  6  centrai:  biblioteka  ir  savarankiškų  studijų  centras,  informacinių 

technologijų  centras,  karjeros  centras,  leidybos  centras,  neformalaus  ugdymo  centras,  svetingumo 

paslaugų centras, neįgaliųjų jojimo asociacija. 

Vertinant kolegijų statutuose nurodytas galimas atlikti veiklas, matoma, kad pagrindinė veiklos rūšis 

yra aukštasis neuniversitetinis mokslas, o papildomos veiklos, kurias gali teikti kolegijos, iš esmės yra 

reikalingos kaip užtikrinančios pagrindinės veiklos efektyvumą ir prieinamumą. Šių veiklos rūšių plėtra iš 

dalies yra neatsiejama nuo aukštojo mokslo teikimo paslaugų veiklos plėtros. Vykdant koleginių studijų 

plėtrą,  išliks būtinos šios papildomos veiklos:  mokslinių tyrimų knygų leidybos,  moksliniai  tyrimai  ir 

taikomoji veikla, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas, konsultacinė valdymo veikla, bibliotekų ir 

archyvų veikla, profesinių sąjungų veikla.

2.9. Koleginių studijų plėtros Šiaurės Lietuvos regione potencialo analizė.

Pagrindinės  koleginių  studijų  plėtros  Šiaurės  Lietuvos  regione  potencialios  kryptys  gali  būti 

siejamos su:

1. Žmogiškųjų išteklių plėtra;

2. Finansavimo šaltinių plėtros galimybėmis;

3. Studijų kiekybinė ir/ar kokybine plėtra;

4. Tarptautinio bendradarbiavimo galimybėmis;

5. Praktinio mokymo plėtros galimybėmis;

6. Informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūros plėtra.

Pati svarbiausia ir labiausiai atsakinga koleginių studijų plėtros Šiaurės Lietuvos regione sritis yra 

studijų kiekybė ir/ar kokybinė plėtra. Koleginių studijų kiekybinė plėtra Šiaulių ir Panevėžio apskrityse 

pirmiausiai yra ribota dėl regiono demografinių tendencijų, t.y. gimstamumo mažėjimo, šeimų, turinčių 

vaikų, migracijos. Kasmet mokyklas baigia vis mažiau mokinių,  todėl mažėja ir pati  studijų paklausa 

regione.  Taip  pat  nemažai  svarbus  ir  baigusiųjų  mokyklas  požiūris  į  gyvenimą Šiaulių  ar  Panevėžio 

regione.  Nemaža  dalis  baigusiųjų  mokyklas  taip  pat  nepasilieka  gyventi  nei  Šiaulių,  nei  Panevėžio 

regionuose. Tai irgi sumažina tiek koleginių, tiek universitetinių studijų paklausą. Dar vienas elementas, 

kuris rodo, jog koleginių studijų Šiaurės Lietuvos regione kiekybinė plėtra yra ribota, tai universitetinės 

studijos Šiauliuose. Galima teigti, jog pagrindinė plėtros kryptis studijų atžvilgiu gali būti tik kokybinė, 

t.y. turi būti nuolat ne tik atnaujinamos esamos studijų programos, peržiūrint jų turinį, pasiūlant naujus 

modulius  vietoj  nepatrauklių,  studentams  neįdomių,  tačiau  turi  būti  atsisakoma  nerentabilių  studijų 

programų  arba  pasiūlytos  kelios  visiškai  naujos,  kurių  nesiūlo  Šiaulių  universitetas.  Naujos  studijų 

programos turi būti orientuotos į Šiaulių regiono poreikius, ypač akcentuojant specialistų poreikį darbo 
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rinkoje, tam tikrus įgūdžius ir bendruosius gebėjimus, ugdant tam tikras vertybes studentams. Panevėžio 

regione  situacija  yra  labai  panaši,  tačiau  čia  studijų  plėtra  iš  dalies  galėtų  būti  ir  kiekybinė,  nes 

universitetinių studijų programų Panevėžio regione nėra daug. 

Esminis  studijų  kokybinės  plėtros  potencialas  turi  būti  realizuojamas  per  mokymo  programų 

adaptavimą  regiono  reikmėms,  t.y.  studijų  programos  turi  būti  labiau  integruotos,  tarpdisciplininės. 

Integruota  studijų  programa  profesinio  ir  aukštojo  mokslo  dokumentuose  nėra  apibrėžta,  bet 

susidomėjimas ja vis didėja. Pagrindinė to priežastis yra didėjančios globalizacijos ir techninio vystymosi 

galimybė,  daugėjant  sąsajų  tarp  įvairių  mokslo  sričių,  atsirandant  labiau  išreikštiems  ryšiams  tarp 

humanitarinių,  meno,  gamtos  mokslų,  matematikos,  socialinių  mokslų  dalykų.  Tokiu  atvejų žinios  ir 

įgūdžiai  gali  būti plėtojami,  gilinami ir pritaikomi daug plačiau nei numatyta konkrečiose dabartinėse 

programose. Šiuo metu Šiaulių kolegijoje ir Panevėžio kolegijoje studijų programos nepasižymi dideliu 

tarpdiscipliniškumu ar integruotumu, t.y. programos, kuriose bandoma sujungti kelias mokslo sritis (pvz. 

aplinkosaugos vadyba),  yra  labiau fragmentiškos.  Panašios idėjos sujungiamos,  o dalykai  lieka atskiri 

arba kelių mokslo sričių disciplinos yra atskiros ir aiškios, bet tarpusavyje nesujungtos. Be to, tėra tik 

keletas studijų programų, kurias būtų galima įvardinti kaip siekiančias integruotumo.

Technologijos, biomedicinos, fizinių mokslų srities mokslo studijų studentai turi įgyti ir bendrų 

gebėjimų:  vadybinių  žinių,  orientacijos  versle,  antrepreneriškumo,  kūrybiškumo.  Socialinius  mokslus 

baigę  absolventai  turi  turėti  ne  tik  savo  srities  žinių,  bet  gebėti  jas  pritaikyti  biomedicinoje, 

technologijose. Dėl šios priežasties ateityje turėtų atsirasti poreikis labiau integruoti studijų programas, 

studentams daryti patrauklesnes techninių, technologinių mokslų sritis. 

Dabartinės  studijų  programos  Šiaurės  Lietuvos  aukštosiose  mokyklose  iš  esmės  atitinka 

tendencijas  visoje  Lietuvoje,  t.y.  būsimieji  studentai  labiau  renkasi  socialinių  mokslų  studijas  nei 

techninių, gamtos, medicinos studijas, kurios yra ne tik brangesnės, bet ir mokytis yra sunkiau. Taip pat 

nors  Šiaulių  ir  Panevėžio  kolegijos  Šiaurės  Lietuvos regione  gali  pasiūlyti  pakankamai  platų  spektrą 

programų,  tačiau  Šiaulių  universitetas  programų  kiekiu  nesusileidžia  kolegijoms.  Šioje  situacijoje 

kolegijos realiai turi potencialiai konkuruoti kokybe, geresniu įvaizdžiu ar pan. Be to, kokybiškas studijas 

turi teikti visos Šiaurės Lietuvos regiono kolegijos, nes net ir vienos kolegijos nesėkmė, prastas įvaizdis ar 

neigiami studentų ar darbdavių atsiliepimai silpnina bendrą kolegijų įvaizdį.

Kaip jau buvo paminėta aukščiau bei analizuojant specialistų poreikį Šiaurės Lietuvos regione, 

koleginių studijų plėtra kokybinių atžvilgiu turi būti sietina su tomis specialybėmis, kurios ypač aktualios 

Šiaulių ir Panevėžio regionuose. Kolegijos turėtų dėmesį atkreipti į tai, jog ateityje regione labiau vystysis 

aukštesniųjų  technologijų  įmonės,  t.y.  tos,  kurių  veiklos  susiję  su  farmacija,  cheminiais  gaminiais, 

informacinėmis radijo, televizijos, ryšių įranga ir technologijomis, transporto priemonėmis, jų gamyba. 

Tai  reiškia,  kad  kolegijos  galėtų  ateityje  ruošti  šių  sričių  specialistus.  Pagrindinė  orientacinė  studijų 

plėtros kryptis – biomedicinos, technologijų, techninių mokslų sritys, o ne socialinių mokslų. Taip pat 
162



Šiaurės Lietuvos kolegijos, stiprindamos ir kurdamos programas, turėtų stipriai orientuotis į integruotas 

programas,  pirmenybę  teikiant  jau  paminėtoms  biomedicinos,  technologijų,  techninių  mokslų  sritims, 

papildomai studijuojant socialinių mokslų srities modulius.

Įvertinus Šiaurės Lietuvos regiono gyventojų verslumo lygį, Šiaurės Lietuvos kolegijų kokybinė 

studijų  plėtra  turėtų  taip  pat  orientuotis  ir  į  studentų  antrepreneriškumo  lygio  auginimą. 

Antrepreneriškumas  nereiškia  vien  tik  verslumo,  t.y.  gebėjimo  ir  norėjimo  vykdyti  verslą,  tai  yra 

gebėjimas inovatyviai  ir efektyviai  panaudoti galimybes net ir nesant finansinių išteklių.  Todėl visose 

studijų programose turėtų atsirasti šiuo gebėjimus ugdantys, žinias suteikiantys, kūrybiškumą skatinantys 

moduliai.

Šiaurės Lietuvos regiono kolegijos, negaudamos tokio dydžio finansavimo kaip universitetai, turi 

galimybę pritraukti papildomus finansavimo šaltinius. Vienas jų – privatus verslo sektorius, kuris visada 

yra suinteresuotas prisidėti prie akademinės veiklos kokybės gerinimo dėl galimybės patenkinti tinkamos 

kvalifikacijos  specialistų  poreikį.  Koleginių  studijų svarba pasireiškia  per  profesinį  orientavimą,  gerų 

specialistų parengimą. Jei Šiaurės Lietuvos regionas pasižymi nedideliu verslumo lygiu, kuria mažesnę 

pridėtinę vertę, įmonėms trūksta inovatyvių idėjų ir sprendimų, tai kolegijos galėtų padėti sumažinti šį 

atotrūkį nuo bendro Lietuvos vidurkio. Šiaurės Lietuvos kolegijos studijos galėtų orientuotis į inovacijas, 

antrepreneriškumo skatinimo programas ne tik pačios kurdamos ar atnaujindamos programų turinį naujais 

moduliais, bet įtraukiant regiono įmones į bendrus projektus, skatinant, jog studentų inovatyvios idėjos 

pasiektų privatų verslo sektorių. 

Neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose strateginė partnerystė turi būti suprantama kaip vienas 

efektyviausių  būdų  stiprinti  mokslo  ir  verslo,  antreprenerystės  integraciją.  Ji  sudaro  prielaidas  idėjų 

sinergijai,  skatina vadybos  mokslo  vystymąsi  Lietuvoje,  spartesnį  naujausių  vadybos,  technologinių 

atradimų  ir  metodų  diegimą  verslo  organizacijose,  taip  sustiprindama  jų  pozicijas  rinkoje.  Šiaurės 

Lietuvos regiono kolegijos turėtų pasirinkti ir pritraukti keletą strateginių partnerių, kurie veikia būtent 

Šiaurės Lietuvos regione.  Pati bendradarbiavimo forma (stipendijų įsteigimas,  praktikos vietų pasiūla, 

bendras  kolegijų  finansavimas)  yra  ne  tiek  svarbu,  kiek  bendras  integracijos  procesas.  Tai  ypatingai 

galėtų padėti pagerinti Šiaulių ar Panevėžio kolegijos įvaizdį tiek akademiniame sluoksnyje, tiek bendrai 

Lietuvos  visuomenėje.  Svarbiausias  regioniškumo  aspektas  yra  tai,  jog  siekiant  stiprinti  studentų 

motyvaciją,  svarbu ieškoti  tokių mecenatų ar specialistų  rengimu suinteresuotų įmonių būtent Šiaurės 

Lietuvos regione.

Studijos rengėjų nuomone, vienas iš Šiaurės Lietuvos regiono koleginių studijų plėtros potencialo 

krypčių  turi  būti  taikomosios  veiklos  vystymas,  užsakomųjų  tyrimų  atlikimas  tiek  privačiose  Šiaurės 

Lietuvos  regiono  įmonėse,  tiek  viešosiose  įstaigose.  Užsakymų  gavimas,  tyrimų  atlikimas  yra  tiek 

finansavimo šaltinių pritraukimas, tiek kolegijų įvaizdžio kūrimo elementas, tiek savo gebėjimų, patirties 

ir žinių perdavimas. Moksliniuose taikomuosiuose tyrimuose dalyvauti būtina, nes tai produktyvi aukštojo 
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lavinimo forma, suteikianti ne tik praktinės veiklos patirties, bet ir ugdanti gebėjimą pajusti mokslinės 

kūrybos  procesą.  Studijų  metais  mokslinį  darbą  dirbę  specialistai,  nors  ir  netapę  mokslininkais,  yra 

naujausių mokslo žinių, tiriamojo darbo įgūdžių ir atitinkamo mąstymo būdo skleidėjai savo profesinės 

veiklos  srityse.  Jei  studentai  vykdytų  taikomuosius  tyrimus,  susijusius  su  konkrečiomis  regiono 

įmonėmis,  jie labiau įsitrauktų į Šiaurės Lietuvos regiono gyvenimą, tai  juos skatintų net ir pabaigus 

studijas  pasilikti  šiame  regione.  Studentų  tiriamieji  darbai,  baigiamieji  projektai,  turintys  praktinį 

pritaikymo  pobūdį,  yra  tik  taikomosios  veiklos  vystymo  pradinė  stadija.  Tiek  Šiaulių  kolegija,  tiek 

Panevėžio kolegija skatina studentus parengti baigiamuosius darbus, orientuotus į praktinėmis pritaikymą, 

tačiau praktinis pritaikymas turėtų būti išplėtotas iki realaus pritaikymo. Tai reikštų, jog Šiaurės Lietuvos 

regiono  kolegijos  turėtų  itin  aktyviai  bendradarbiauti  su  mokslinius  ir  taikomuosius  tyrimus 

atliekančiomis įmonėmis regione, jog studentas rengdamas savo baigiamąjį darbą jau iš karto vykdytų 

tam tikros įmonės užsakymą ar tyrimą. Iš esmės, stebint aplinką Lietuvos Šiaurės regiono kolegijos turėtų 

analizuoti  darbo rinkos,  regiono poreikius.  Tokiu būdu atsiras  ir  galimybės  prisidėti  ar  net  dalyvauti 

regionų strategijos kūrime.

Vystydamos  savo  formalius  ir  neformalius  ryšius  ir  bendradarbiavimą  su  įmonėmis,  Šiaurės 

Lietuvos kolegijos kartu su studentais turi galimybę atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus ir regiono ar 

net visos Lietuvos įmonėms, kurios pretenduoja gauti ES struktūrinių fondų paramą, ieškoti mokslinio 

bendradarbiavimo galimybių  su kitomis  aukštosiomis  mokyklomis,  padėti  atlikti  tyrimus  ar apklausas 

Šiaurės  Lietuvos  regiono  savivaldybėms.  Tokio  pobūdžio  veikla  reikalauja  skirti  labai  daug dėmesio 

teikiamai  oficialiai  informacijai  apie  ES  struktūrinius  fondus  ir  įmones  ar  viešąsias  įstaigas, 

pretenduojančias  gauti  paramą,  tačiau  tai  galėtų  būti  gana  efektyvi  studentų  iniciatyvumo  skatinimo 

priemonė.

Kokybinei  studijų plėtrai  yra labai  svarbus ir  tarptautiškumo stiprinimo aspektas.  Tiek Šiaulių 

kolegija, tiek Panevėžio kolegija dalyvauja studentų ir  dėstytojų tarptautinėse mainų programose, tačiau 

ateityje  tarptautiškumo stiprinimas turėtų būti  susijęs su jungtinių programų kūrimu, ypač dalyvaujant 

užsienio  kolegijų  aljansuose,  keičiantis  gerąja  patirtimi,  sudarant  sutartis  su  konkrečiais  užsienio 

partneriais.  Šiuo  metu  Šiaurės  Lietuvos  regiono  kolegijos  jungtinių  programų  savo  studentams  ir 

dėstytoms nesiūlo. Esamų programų atnaujinimas verčiant jas į užsienio kalbas bei papildant naujais iš 

užsienio aukštųjų mokyklų įsigytais studijų programų moduliais, padėtų didinti studijų kokybiškumą, ko 

poreikį pastaruoju metu itin akcentuoja tiek darbdaviai, tiek LR Švietimo ir mokslo ministerija. Jei būtų 

galimybė Šiaurės Lietuvos kolegijoms įgyvendinti tokio pobūdžio projektus (kurti jungtines programas, 

atnaujinti  programas  ir  versti  jas  į  užsienio  kalbas),  tada  skirtingų  šalių  studentams  būtų  suteiktos 

galimybės kartu studijuoti kultūrinėje ir akademinėje terpėje, perimti geriausią įvairių šalių ir aukštųjų 

neuniversitetinį  išsilavinimą  teikiančių  mokyklų  patirtį.  Tam tikras  studijų  programas  išvertus  į  kitas 

kalbas, būtų galima į regioną pritraukti ir daugiau studentų iš svečių šalių. Ši galimybė yra labai reali,  
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įvertinus 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų finansavimo galimybes.69 Bendradarbiaujant su užsienio 

regioninėmis  kolegijomis  ar  kitomis  Lietuvos  kolegijomis,  tokiu  būdu atsirastų  galimybė  gauti  žinių, 

informacijos apie galimas tarpdisciplinines studijų programas,  padėti  apjungti patraukliausias Lietuvos 

studentams specialybes su ryškia orientacija į Šiaurės Lietuvos regiono ekonominės veiklos perspektyvas. 

Kaip jau buvo minėta anksčiau,  koleginėms studijų programoms būdingos stiprios orientacijos į 

praktinę  veiklą,  įsivaizduojama,  kad  kolegijos  dėstytojo  veikla  (išskyrus  akademinę)  įsivaizduojama 

platesnė  nei  universiteto  dėstytojo.  Dėl  šios  priežasties  ypatingas  dėmesys  turėtų  būti  skiriamas  ir 

dėstytojų kvalifikacijai. Vertinama ne tik jų kvalifikacija ir patirtis, bet atskirai dar ir dėstytojo tiriamasis 

darbas,  profesinis  domėjimasis  ir  aktyvumas,  išsilavinimas.  Vykdant  jungtinių  programų  rengimo 

projektus  būtų sudarytos  galimybės  ir  sąlygos  dėstytojų  specialiesiems gebėjimams tobulinti,  vykdyti 

dėstytojų stažuotes į užsienio kolegijas, tai netgi galėtų teigiamai įtakoti ir dėstytojų bendrą motyvaciją 

(papildoma patirtis, modulių atnaujinimas naujais praktiniais pavyzdžiais ir pan., galimybė pažinti kitas 

verslo,  švietimo paslaugų kultūras,  perimti  naujas mokymo formas).  Visa tai  yra  potenciali  galimybė 

didinti studijų kokybę ir per žmogiškųjų išteklių vystymą.

Kartu  su  jungtinių  studijų  galimybių  atsiradimu,  strateginių  partnerių  Lietuvoje  ir  užsienyje 

pritraukimu atsiranda dar viena Šiaurės Lietuvos koleginių studijų plėtros potencialą atspindinti kryptis - 

praktinio mokymo plėtra. Kaip jau minėta anksčiau šioje galimybių studijoje, jau yra parengta Praktinio 

profesinio mokymo išteklių plėtros programa70, kurios tikslas siekti skirtumų tarp didžiųjų miestų ir kitų 

regioninių centrų, tarp miesto ir kaimo, mažinimo, Yra planuojama kurti sektorinių praktinio mokymo 

centrų tinklą, kurio geografinė aprėptis atitiktų tolygios regionų plėtros principus, investicijas nukreipiant 

ir į atokiau didžiųjų miestų esančius regionus. Šiaurės Lietuvos kolegijoms būtų naudinga įsitraukti į šios 

programos  vystymą  ir  bendradarbiavimą  su  atokesniais  regionais.  Programoje  numatytuose  sukurti 

sektoriniuose  praktinio  mokymo  centruose  bus  įdiegta  moderni  profesinio  mokymo  programoms 

(atsižvelgiant į realius rinkos poreikius atnaujintoms ar naujoms) realizuoti reikalinga įranga, kuria galės 

naudotis  ir  kitų  švietimo  lygmenų  įstaigos.  Sektoriniuose  praktinio  mokymo  centruose  turėtų  būti 

sudarytos  galimybės  atlikti  praktiką  daliai  kolegijų  studentų.  Tačiau  mokymas  užsienio  įmonėse  ar 

specializuotuose  centruose,  kuriuose  praktikas  atlieka  užsienio  kolegijų  studentai,  būtų  taip  pat 

neįkainojama patirtis prieš pradedant dirbti kokioje nors Lietuvos įmonėje. Tai padėtų į Lietuvos įmones 

„įnešti“ naujų minčių, idėjų, kitokio požiūrio, būdingo kitoms šalims. 

Tarptautinio  bendradarbiavimo  skatinimas  yra  svarbus  elementas  Šiaurės  Lietuvos  kolegijų 

kokybinei  plėtrai.  Atskirai  po  vieną,  Šiaurės  Lietuvos  kolegijos  yra  sunkiau  pastebimos  tarptautiniu 

mastu,  nors  Europoje yra  tendencija  jungtis  į  tam tikrus tinklus,  grupes.  Esminis  privalumas  Šiaurės 

Lietuvos  kolegijoms  –  galimybė  nei  tik  bendradarbiauti  su  užsienio  aukštosiomis  mokyklomis,  kelti 

69 Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ (iki 2012 m. rugsėjo 1 d.)
70 Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa. http://www.smm.lt/es_parama/docs/pasirengimas/PPMIP.pdf
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dėstytojų kompetenciją, bet ir keistis gerąja praktika, didinti tiek Lietuvos, tiek Šiaurės Lietuvos regiono 

žinomumą. Tokiu būdu atsirastų galimybė studentams praktinių įgūdžių, patirties, kvalifikacijos įgyti ne 

tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Vystant tarptautinius projektus atsirastų glaudesnis ryšys ir su Šiaurės 

Lietuvos  regiono  įmonėmis,  kurios  norėtų  taip  pat  bendradarbiauti  su  užsienio  įmonėmis  ar  mokslo 

įstaigomis. 

Dar  vienas  Šiaurės  regiono  koleginių  studijų  plėtros  potencialas  gali  būti  atskleidžiamas  per 

informacinių komunikacijų ir technologijų plėtrą. Jei Šiaurės Lietuvos kolegijos siektų plėtoti studentų 

savarankiško darbo formą, nuotolinį mokymą, vystyti virtualias mokymosi aplinkas, regioninės studijos 

galėtų ne tik turėti  konkurencinį  pranašumą,  bet prisidėti  ir prie  inovacijų vystymo regione.  Regiono 

kolegijos  išsiskirtų  iš  kitų  aukštųjų  mokyklų  atvirojo  ir  nuotolinio  mokymosi  turinio  ir  mokymosi 

medžiagos  rengimo  kompetencija.  Tiek  kolegijų,  tiek  universitetų  studentai  vis  labiau  kelia  aukštus 

reikalavimus nuotolinio mokymosi medžiagos kokybei ir šios medžiagos prieinamumui, nes informacijos 

ir komunikacinės galimybių įtaka yra labai didelė. Šiaurės Lietuvos kolegijos turėtų didelį dėmesį skirti 

nuotolinio  mokymosi  paslaugų  plėtrai,  kurią  skatina  virtualios  mokymosi  aplinkos  bei  vis  platesnis 

telekomunikacinių  priemonių  naudojimas.  Tačiau  šios  srities  plėtra  yra  taip  pat  ir  rizikinga  kokybės 

atžvilgiu, todėl siekiant įvertinti studijų plėtrą per elektroninio mokymosi formatą yra būtina atlikti tiek 

ekonominio naudingumo įvertinimą ir tyrimą (kiek kainuoja parengti  ir išlaikyti  nuotolinio mokymosi 

formatą, kiek tai yra efektyvu kokybės atžvilgiu Lietuvoje).

Lietuvos Šiaurės regiono kolegijų plėtros kryptys  yra labai glaudžiai  susiję su bendru kolegijų 

įvaizdžio  gerinimu,  t.y.  gerinant  studijų  kokybę,  teikiant  profesionalias  taikomųjų  tyrimų  paslaugas, 

dalyvaujant tarptautinėse programose, keliant dėstytojų kvalifikaciją, vystant informacines technologijas 

ir pan., yra kuriamas ir plėtojamas teigiamas tiek Šiaurės Lietuvos kolegijų, tiek visos Lietuvos kolegijų 

įvaizdis.  Tačiau  kolegijų įvaizdžio  gerinimas  gali  būti  atliekamas  ir  pasitelkiant  į  pagalbą  tam tikras 

rinkodaros priemones,  įvairias ilgalaikes ir trumpalaikes rinkodaros programas.  Rinkodaros veikla turi 

būti neatsiejama studijų kokybinės plėtros gerinimo dalis.

2.10. Šiaurės Lietuvos regiono aukštosiose mokyklose studijuojančių studentų demografinių 
duomenų, pasiskirstymo pagal studijų kryptis analizė.

2.10.1. Šiaurės Lietuvos regiono aukštosiose mokyklose studentų skaičiaus pagal fakultetus ir 
studijų formą analizė
2009 m. spalio 1 d. Šiaulių kolegijoje studijavo 2.702 studentai, lyginant bendrą studentų skaičių 

su 2008 m., studentų sumažėjo 0,7 proc. 

166



25 lentelė. Šiaulių kolegijos studentų skaičiaus dinamika 2008-2009 m.
Fakultetas Iš viso Nuolatinės 

studijos
Ištęstinės 
studijos

Neakivaizdinės/
individualios 
išlyginamosios 
studijos

Studentų skaičius 2009 10 01
Sveikatos priežiūros fakultetas 709 485 102 122
Pokytis, lyginant su 2008 m. -1.8 proc. +20.0 proc. -35.0 proc. -24.2 proc.
Verslo ir technologijų fakultetas 1993 1026 14 953
Pokytis, lyginant su 2008 m. -0.3 proc. 7.5 proc. -81.0 proc. -1.9 proc.
Is viso 2702 1511 116 1075
Pokytis, lyginant su 2008 m. -0.7 proc. 11.2 proc. -49.7 proc. -5.1 proc.

Studentų skaičius 2008 10 01
Sveikatos priežiūros fakultetas 722 404 157 161
Verslo ir technologijų fakultetas 2000 954 74 972
Iš viso 2722 1358 231 1133

Šaltinis: Šiaulių kolegijos 2008, 2009 m. veiklos ataskaitos

Analizuojant  Šiaulių  kolegijos  studentų  skaičių  pagal  studijų formas,  pastebima,  kad 2009 m. 

Šiaulių kolegijoje dieninių studijų studentų skaičius padidėjo 11,2 proc., o ištęstinių (vakarinių studijų) 

studijų  studentų  skaičius  sumažėjo  beveik  50  proc.  Tokį  didelį  sumažėjimą  lėmė  darbo  rinkos  ir 

stojančiųjų poreikio sumažėjimas, t.y. įvertinus esamą situaciją 2009 m. priėmimas į ištęstines (vakarines) 

studijas nebuvo vykdomas. 
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61 pav.Šiaulių kolegijos studentų skaičiaus dinamika pagal studijų formas 2007-2009 m.
Šaltinis: Šiaulių kolegijos 2008, 2009 m. veiklos ataskaitos

Šiaulių kolegija įvardina ir kitą studentų skaičiaus sumažėjimo priežastį - studentų nubyrėjimas 

dėl  ekonominės  situacijos  šalyje,  t.y.  didėjančio  nedarbo,  infliacijos  ir  pan.  Per  2008 -  2009 m.  dėl 

negalėjimo įvykdyti  finansinius įsipareigojimus Šiaulių kolegijai, nubyrėjo beveik po pusę akademinės 

grupės studentų, studijuojančių autotransporto,  elektronikos, elektros ir automatinių įrenginių,  finansų, 

statybos neakivaizdinėse studijose. 
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KTU Panevėžio institute studentų skaičius dviejuose fakultetuose, Vadybos ir administravimo bei 

Technologijų,  kasmet  mažėja.  Nors  KTU veiklos  ataskaitose  teigia,  kad  „gerokai  pirmosios  pakopos 

pirmakursių sumažėjo daugelyje technologinio profilio fakultetų“, tačiau statistiniai duomenys rodo, jog 

vadybos ir administravimo fakultete priimamų į pirmą kursą studentų skaičius taip pat mažėja.
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62 pav. KTU Panevėžio instituto vadybos ir 
administravimo fakulteto studentų skaičiaus kitimas 
2006-2009 m.
Šaltinis: KTU veiklos ataskaita 2009 m.
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63 pav. KTU Panevėžio instituto vadybos ir 
administravimo fakulteto studentų skaičiaus kitimas 2006-
2009 m.
Šaltinis: KTU veiklos ataskaita 2009 m.

Vertinant  studentų  skaičiaus  pokytį  KTU Panevėžio  institute,  svarbu  ir  studijas  baigusiųjų  ir 

priimtųjų santykis, kuris rodo, jog Technologijų fakultete nubyra nemažai studentų (žr. lentelę žemiau). Į 

technologijų fakultetą įstojusiųjų tik apie 45 proc. baigia bakalauro studijas.

26 lentelė. Studijas baigusiųjų ir priimtųjų santykis KTU Panevėžio instituto fakultetuose 2002-2009 m.
Fakultetas 2002-2006 2003-2007 2004-2008 2005-2009
Vadybos ir administravimo 85 proc. 86 proc. 100 proc. 68 proc.
Technologijų 54 proc. 41 proc. 45 proc. 43 proc.
Viso KTU 62 proc. 61 proc. 58 proc. 56 proc.

Šaltinis: KTU veiklos ataskaita 2009 m.

Analizuojant  KTU  Panevėžio  instituto  studentų  skaičiaus  dinamiką  2008 -  2009  m.,  yra 

pastebima, jog dideli pasikeitimai vyksta studijų formose, t.y. mažėja studentų, besimokančių dieninėse 

studijose, o daugėja studentų studijuojančių vakarinėse studijose. Atitinkamai lyginant 2008 m. ir 2009 

m., 2009 m. studentų vakarinėse studijose padaugėjo net beveik 43 proc., o dieninėse sumažėjo beveik 37 

proc. Iš dalies galima teigti, jog tokį pasikeitimą 2008 - 2009 m. bėgyje galėjo įtakoti ir šalies ekonominė 

situacija.  Dėl  ekonominės  krizės  mažėjo  darbo  vietų,  didėjo  nedarbas,  todėl  dirbantys  studentai, 

tikėdamiesi išlaikyti darbą, galėjo pereiti arba rinktis vakarines studijas vietoje dieninių studijų.

27 lentelė. KTU Panevėžio instituto studentų skaičiaus dinamika 2008 - 2009 m.
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Fakultetas Iš viso Nuolatinės/
dieninės studijos

Ištęstinės/ 
vakarinės studijos

Studentų skaičius 2009 m.
Vadybos ir administravimo fakultetas 783 299 484
Pokytis, lyginant su 2008 m. -9.27 proc. +7.55 proc.  -17.26 proc.
Technologijų fakultetas 448 247 201
Pokytis, lyginant su 2008 m. -6.67 proc. -5.51 proc. -11.06 proc.
Iš viso 1231 546 685
Pokytis, lyginant su 2008 m. -8.34 proc. -36.73 proc. +42.71 proc.

Studentų skaičius 2008 m.
Vadybos ir administravimo fakultetas 863 278 585
Technologijų fakultetas 480 254 226
Iš viso 1343 863 480
Šaltinis: KTU Panevėžio fakultetas, www.ppf.ktu.lt

2008 m.  Šiaulių universitete bendras bakalauro studijose studijuojančių studentų skaičius sudarė 

10.299. Lyginant 2008 m. situaciją su 2005 - 2007 m., galima teigti, jog palaipsniui studentų skaičius šiek 

tiek mažėja, t.y. 2005 m. I pakopos studijose buvo 10.850 studentų, 2006 m. – 10.815 studentų, 2007 m.- 

10.486 studentai.  

Humanitarinių 
mokslų 

fakultetas, 
1030, 10%
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64 pav. I studijų pakopos studentų skaičiaus pasiskirstymas Šiaulių universiteto fakultetuose 2008 m.
Šaltinis: Šiaulių universiteto veiklos ataskaita 2008

Šiaulių universiteto studentų pasiskirstymas fakultetuose liudija apie klasikiniams universitetams 

būdingą  studijuojančių  struktūrą.  Dauguma  (per  68  proc.)  studijuoja  humanitarinius  ir  socialinius 

mokslus. Socialinių mokslų populiarumas tarp stojančiųjų nemažėja. Ši tendencija jau laikosi keletą metų 

ir  vien socialinių mokslų studijos vykdomos trijuose fakultetuose.  Didžiausias studentų skaičiumi yra 

Socialinių mokslų fakultetas (36 proc. visų universiteto studentų).

Šiaulių universitetas  savo strateginiame plėtros plane 2009 - 2020 m. yra numatęs  palaipsniui 

atsisakyti vakarinės studijų formos, nes atsiranda naujų galimybių studijuoti intensyviai, nuotoliniu būdu. 

Šiuo metu Šiaulių universitetas dar vykdo studijas ne tik dienine, neakivaizdine, bet ir vakarine forma. 
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Dienine forma studijuoja 40,6 proc. visų studentų, neakivaizdine 48,7 proc., o vakarine 10,7 proc. visų 

studentų. 

Studentų nubyrėjimas Šiaulių universitete siekia per 25 proc., jei lyginti įstojusių ir per numatytą 

laiką baigusių studentų skaičius. Tiksliųjų mokslų fakultetų studentai sunkiau pasiekia studijų pabaigą. 

Matematikos ir informatikos bei Technologijos fakultetuose yra didžiausias studentų nubyrėjimas 2008 

m. Atitinkamai per 4 metų laikotarpį nubyrėjo 56,23 proc.  ir 52,31 proc.  studentų.  Bendrai per 2004 

-2008 m. laikotarpį, nubyrėjo net 28,9 proc. studentų, įstojusių 2004 m.
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Įstojusių studentų skaičius 2004 m. 483 894 134 317 256 351 432 267

Baigusių studijas 2008 m. skaičius 329 723 133 218 112 267 206 240

Laidos studentų nubyrėjimas 31,88% 19,13% 0,75% 31,23% 56,25% 23,93% 52,31% 10,11%
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65 pav. Šiaulių universiteto studentų nubyrėjimas fakultetuose 2008 m. baigusių studijas atžvilgiu
Šaltinis: Šiaulių universiteto veiklos ataskaita 2008

Analizuojant Panevėžio kolegijos studentų skaičiaus pokyčius 2007 – 2009 m., galima pastebėti, 

jog bendras  studentų  skaičius  yra  kintantis  dėl  to,  jog į  kai  kurias  programas  studentai  priimami  ne 

kasmet. 2008 m., lyginant su 2007 m., bendras studentų skaičius išaugo 8,56 proc., atitinkamai nuo 2254 

iki 2447 studentų. 2009 m., lyginant su 2007 m., bendras studentų skaičius išaugo 6,87 proc., atitinkamai 

nuo 2254 iki  2409 studentų,  o  lyginant  su  2008 m.,  bendras  studentų  skaičius  sumažėjo  1,55  proc. 

atitinkamai nuo 2447 iki 2409 studentų

Vertinant  Panevėžio  kolegijos  studentų  skaičių  pagal  studijų  formas,  pastebima,  kad  2009 m. 

Panevėžio kolegijoje dieninių studijų studentų skaičius, lyginant su 2008 m., padidėjo tik 3,54 proc., o 

lyginant  su  2007  m.,  tik  2,58  proc.  Ištęstinių/vakarinių  studijų  Panevėžio  kolegija  nevykdo,  o 
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ištęstinių/neakivaizdinių studijų studentų skaičius 2009 m., lyginant su 2008 m., sumažėjo beveik 6,35 

proc.
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66 pav. Panevėžio kolegijos studentų skaičiaus kitimas pagal studijų formas 2007 - 2009 m.
Šaltinis: Panevėžio kolegija
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67 pav. Panevėžio kolegijos studentų skaičiaus kitimas fakultetuose 2007 - 2009 m.
Šaltinis: Panevėžio kolegija

Kaip  matome  iš  67  pav.,  Panevėžio  kolegijoje  2007  -  2009  m.  bėgyje  palaipsniui  didėja 

studijuojančiųjų verslo ir technologijų fakultete, kai tuo tarpu Rokiškio filiale studentų skaičius mažėja. 

Rokiškio  filiale  studentai  studijuoja  šiose  programose:  anglų  -  vokiečių  k.  pedagogika,  muzikos 

pedagogika,  turizmo  ir  laisvalaikio  vadyba  bei  kultūrinės  veiklos  vadyba.  Tačiau  negalima 

vienareikšmiškai  teigti,  jog  šios  programos  yra  nerentabilios,  kasmet  surenkančios  mažiau  studentų. 

Didele dalimi Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas gali surinkti mažiaus studentų dėl lokalizacijos, t.y. 

studentai yra labiau linkę išvažiuoti studijuoti į didesnius miestus.
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2.10.2. Šiaurės Lietuvos regiono aukštosiose mokyklose studentų skaičiaus pagal studijų sritis, 
kryptis analizė
2007 - 2009 m.  Šiaulių kolegijoje socialinių mokslų sritis  pagal studentų skaičių,  palyginti  su 

kitomis studijų sritimis, yra gausiausia, atitinkamai 1.303 studentai 2007 m., 1.394 studentai 2008 m., 

1.347  studentai  2009  m.  2009  m.  socialinių  mokslų  srityje  mokėsi  beveik  50  proc.  visų  kolegijos 

studentų. Antra pagal studentų skaičių yra technologijos mokslų sritis, kurioje 2008 m. mokėsi 31,2 proc. 

(852) ir 2009 m. 30,8 proc. (833) visų Šiaulių kolegijos studentų. Bendras studentų skaičius technologijos 

mokslų srityje šiek tiek mažėja. 2007 m. biomedicinos mokslų studijų srityje studentų skaičius buvo 431 

studentai (16,7 proc.). 2008 m. buvo 454 studentai (16,7 proc.). Lyginant su 2009 m., šios srities studentų 

skaičius padidėjo iki  17,6 proc. (475), nes sveikatos  priežiūros  fakultete  buvo pasiūlyta  nauja burnos 

higienos studijų programa. Fizinių mokslų srities studijos yra mažiausiai  išplėtotos Šiaulių kolegijoje. 

2009 m. studentų skaičius buvo tik 47 (1,7 proc.).
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68 pav. Studentų skaičius Šiaulių kolegijoje pagal mokslo studijų sritis 2007-2009 m.
Šaltinis:Šiaulių kolegija

Šiaulių  kolegija  biomedicinos  mokslų  srityje  turi  4  pagrindines  kryptis,  kurių  5  programas 

studijavo 475 (67 proc.) visų Sveikatos priežiūros fakulteto studentai. Socialinių mokslų socialinio darbo 

studijų programą 2009 m. studijavo 234 studentai (33 proc. Sveikatos priežiūros fakulteto studentų).

28 lentelė. Šiaulių kolegijos studentų skaičius pagal studijų sritis ir kryptis 2008, 2009 m.
Studijų sritis Studijų kryptis Studentų skaičius

2008 m. 2009 m.
Biomedicinos mokslų Odontologija 48 76

Reabilitacija 161 129
Slauga 143 127
Visuomenės slauga 102 143

Fizinių mokslų Informatika 22 47
Socialinių mokslų Komunikacija  ir 

informacija
34 53

Vadyba  ir  verslo 1092 1060
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Studijų sritis Studijų kryptis Studentų skaičius
2008 m. 2009 m.

administravimas
Socialinis darbas 268 234

Technologijos mokslų Aplinkos inžinerija 97 99
Elektros inžinerija 96 72
Energetika 37 47
Informatikos inžinerija 119 102
Statybos inžinerija 184 184
Transporto inžinerija 319 329

Iš viso kolegijoje: 2722 2702
Šaltinis: Šiaulių kolegijos veiklos ataskaita 2008, 2009

Socialinių mokslų studijų srityje yra 2 pagrindinės studijų kryptys, apimančios 7 programas. Jose 

iš  viso  2008  m.  studijavo  1.126  studentai,  o  2009  m.  1.113  studentų.  Fizinių  mokslų  srityje  yra  1 

programa – verslo informatika. 2009 m. ją studijavo labai nedidelis Šiaulių kolegijos studentų skaičius, 

tik 47 studentai. Technologijos mokslų srityje yra pagrindinės 6 kryptys su 8 studijų programomis. 2009 

m.  jas  buvo pasirinkę  833 kolegijos  studentai  Detalesnis  studentų  skaičiaus  pagal  studijų  programas 

pasiskirstymas 2009 m. pateiktas žemiau.
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69 pav. Šiaulių kolegijos studentų skaičius pagal studijų programas 2009 m.
Šaltinis: Šiaulių kolegijos veiklos ataskaita 2009

Šiaulių universitetas turi visų studijų sričių programas. Pagal stojančiųjų pasirinkimą abiturientų I 

pageidavimu ir  įstojusiųjų į  Šiaulių  universitetą  skaičius,  toks pasirinkimas atspindi  bendras Lietuvos 

tendencijas, jog išlieka populiarūs socialiniai mokslai. 

2008 m. socialinių mokslų srityje I pakopoje mokėsi beveik 60 proc. visų universiteto I pakopos 

studentų. Antra pagal studentų skaičių yra technologijos mokslų sritis, kurioje 2008 m. mokėsi 17 proc. 
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(1.721 studentų). Biomedicinos ir fizinių mokslų srityje Šiaulių universitete  mokosi  gerokai mažiau I 

pakopos studentų, 2008 m. tai sudarė atitinkamai 3 proc. (262) ir 5 proc. (535). 
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70 pav.Šiaulių universiteto I pakopos studijų studentų skaičiaus pasiskirstymas pagal studijų sritį 2008 m.
Šaltinis: Šiaulių universiteto veiklos ataskaita 2008

29 lentelė. Šiaulių universiteto I pakopos  studentų skaičius pagal studijų sritis ir kryptis 2008, 2009 m.
Studijų sritis Studijų kryptis Studentų skaičius

2008 m. 2009 m.
Biomedicinos mokslų Biologija 15 21

Ekologija ir aplinkotyra 91 73
Miškininkystė 156 149

Fizinių mokslų Informatika 355 304
Matematika 80 74

Humanitarinių mokslų Etnologija 22 60
Filologija 799 744
Istorija 164 156

Meno studijų Dailė 399 350
Muzika 112 106
Teatras 55 52

Socialinių mokslų Komunikacija ir informacija - -
Vadyba ir verslo administravimas 1332 1214
Viešasis administravimas 653 689
Edukologija 2484 2237
Ekonomika 1571 1411

Technologijos mokslų Aplinkos inžinerija 130 136
Elektros inžinerija 95 88
Energetika - -
Informatikos inžinerija 252 262
Statybos inžinerija 600 519
Pramonės inžinerija 69 50
Elektronikos inžinerija 190 165
Mechanikos inžinerija 252 216

Iš viso Šiaulių universitete I pakopoje: 10299 2702
Šaltinis: Šiaulių universitetas, www.su.lt
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71 pav. Šiaulių universiteto I pakopos studentų skaičius pagal studijų programas 2009 m.
Šaltinis: Šiaulių universitetas, www.su.lt

KTU Panevėžio institute galima rinktis studijas iš 2 mokslo sričių: socialinių mokslų ir 
technologijos mokslų. 
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72 pav. KTU Panevėžio instituto studentų skaičiaus pasiskirstymas pagal studijų mokslo sritis 2006-2009 m.
Šaltinis: KTU Panevėžio institutas, www.ppf.ktu.lt
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Nors  bendras  studentų  skaičius  KTU  Panevėžio  institute  kasmet  šiek  tiek  mažėja,  tačiau 

procentinis pasiskirstymas tarp mokslo studijų sričių išlieka labai panašus, t.y. socialinių mokslų srityje 

studijuoja apie 64 proc. instituto studentų, likusieji 36 proc. studijuoja technologijos mokslų srityje.

` 2009  m.  pagrindinės  technologijos  mokslų  srities  kryptys  KTU  Panevėžio  institute  buvo  4: 

mechanikos  inžinerija  (siūloma 1 programa tuo pačiu pavadinimu),  sausumos transporto inžinerija  (1 

programa - transporto priemonių inžinerija),  elektronikos ir  elektros inžinerija  (siūloma 1 programa - 

automatika ir valdymas) bei statybos inžinerija (siūloma 1 programa tuo pačiu pavadinimu). Socialinių 

mokslų srityje yra 2 pagrindinės programos: verslo administravimas, vadyba. Bendras studentų skaičiaus 

pasiskirstymas pagal atskiras studijų programas yra pateiktas žemiau.

54

162

102

113

360

423

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Mechanikos  inžinerija

Statybos  inžinerija

Automatika ir valdymas  

Transporto priemonių inžinerija

Vadyba

Vers lo adm inis travim as

73 pav. KTU Panevėžio instituto I pakopos studentų skaičius pagal studijų programas 2009 m.
Šaltinis: KTU Panevėžio institutas, www.ppf.ktu.lt

Panevėžio  kolegija  biomedicinos  mokslų  srityje  turi  4  pagrindines  programas,  kurias 2009 m. 

studijavo  306  (12,7  proc.)  Panevėžio  kolegijos  studentai.  Socialinių  mokslų  studijų  srityje  yra  3 

pagrindinės studijų kryptys, apimančios 6 programas. Jose 2009 m. iš viso studijavo 1.061 studentas, kas 

sudaro  44  proc.  visų  Panevėžio  kolegijos  studentų.  Technologijos  mokslų  srityje  yra  pagrindinės  5 

kryptys su 5 studijų programomis. 2009 m. jas buvo pasirinkę 639 kolegijos studentai arba virš 26 proc. 

kolegijos studentų. Panevėžio kolegijoje taip pat yra 1 programa iš meno studijų, kur 2009 m. studijavo 

12 studentų.  Taip  pat  nemaža  dalis,  16,23  proc.,  Panevėžio  kolegijos  studijuoja  humanitarių  mokslų 

srityje, kur studentai renkasi iš 7 siūlomų programų. 
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74 pav. Panevėžio kolegijos studentų skaičiaus pasiskirstymas pagal studijų sritį 2009 m.
Šaltinis: Panevėžio kolegija
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75 pav. Panevėžio kolegijos studentų skaičius pagal studijų programas 2009 m.
Šaltinis: Panevėžio kolegija

Bendras Panevėžio kolegijos studentų skaičiaus pasiskirstymas pagal atskiras studijų programas 

2009 m. yra pateiktas aukščiau, 75 pav. Kaip galima spręsti, Panevėžio kolegijoje yra populiariausios šios 

programos: socialinis darbas (studijuoja 12,49 proc. visų studentų), buhalterinė apskaita (studijuoja 11,99 

proc. visų studentų), verslo vadyba (studijuoja 9,84 proc. visų studentų), statyba (studijuoja 8,18 proc. 
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visų studentų), socialinė pedagogika (studijuoja 7,8 proc. visų studentų), kompiuterių technika (studijuoja 

6 proc. visų studentų).

2.10.3. Šiaurės Lietuvos regiono aukštosiose mokyklose studentų skaičiaus pagal regionus 
(gyvenamąją vietą) analizė
KTU Panevėžio institute kasmet priimamų iš kitų regionų studentų kitimo tendencijos rodo, jog iš 

kitų  šalies  rajonų  priimtų  studentų  skaičius  kasmet  ženkliai  mažėja.  Jau  2009 m.  į  KTU Panevėžio 

institutą iš  kitų  apskričių  įstojo  tik  6,33  proc.  studentų  (žr.  pav.  žemiau).  Tai  rodo  ne  mažesnį 

susidomėjimą KTU Panevėžio institutu, bet ryškėjantį šio universiteto filialo regioniškumą.
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Studentų, įstojusių į pirmą kursą iš kitų šalies rajonų, skaičius, proc.

76 pav. KTU Panevėžio institute kasmet priimamų iš kitų regionų studentų kitimo tendencijos 2005-2009 m.
Šaltinis: KTU Panevėžio institutas, www.ppf.ktu.lt

Šiaulių  universitete  taip  pat  ryškėja  regioniškumo  tendencija.  Palyginus  2007  m.  ir  2008  m. 

stojančiųjų ir studijuojančiųjų struktūrą pagal apskritis, matyti, kad kiekvienais metais auga stojančiųjų 

skaičius iš Šiaulių apskrities (2007 m. – 1.615), Tauragės (2007 m. – 79), Marijampolės (2007 m. – 34), 

Alytaus (2007 – 16) apskričių. 
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77 pav. Šiaulių universiteto studentai pagal apskritis 2008 m.
Šaltinis: Šiaulių universiteto veiklos 2008 m. ataskaita

Šiaulių universiteto veiklos ataskaitos rengėjai teigia, jog  „Šiaulių universiteto pastangos rengti 

originalias studijų programas, kurių neturi kiti universitetai, reklamuoti universiteto studijas vykstant į 

regionus, daug bendraujant su mokyklomis per renginius, elektroniniame tinkle ir kt. priemonėmis šiuo 

atveju duoda rezultatų”. 2008 m. Šiaulių universitete studentų iš Šiaulių apskrities buvo 62,9 proc., iš 

Telšių apskrities 10,0 proc., iš Panevėžio apskrities 8,1 proc. 

Panevėžio 
aps., 

88.53%

Kauno aps., 
1.79% Kitos aps., 

0.72%

Vilniaus 
aps., 2.15%

Utenos aps., 
3.94%

Šiaulių aps., 
2.87%

78 pav. Studentų, 2007 m. baigusių mokyklą ir 
įstojusių į Panevėžio kolegiją, pasiskirstymas pagal 
apskritis
Šaltinis: Panevėžio kolegija

Šiaulių aps., 
3.51%

Utenos aps., 
4.86%

Vilniaus aps., 
1.89% Kauno aps., 

1.89% Kitos aps., 
0.81%

Panevėžio 
aps., 87.03%

79 pav. Studentų, 2009 m. baigusių mokyklą ir 
įstojusių į Panevėžio kolegiją, pasiskirstymas pagal 
apskritis
Šaltinis: Panevėžio kolegija

Vertinant Panevėžio kolegijos studentų pasiskirstymą pagal regionus, galima daryti išvadą, jog ir į 

Panevėžio kolegiją įstojusių studentų daugiausiai yra iš Panevėžio apskrities, Šiaulių apskrities bei Utenos 

apskrities.  Lyginant  šios  kolegijos  pirmakursių  studentų,  kurie  2007  m.  baigė  mokyklą  ir  įstojo  į 

Panevėžio kolegiją, su 2009 m. baigusiais mokyklą ir įstojusiais į Panevėžio kolegiją, pasiskirstymą (žr. 
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pav. aukščiau), galima teigti, jog situacija per keletą metų iš esmės nesikeičia. Panevėžio kolegija išlaiko 

regioniškumą.

Išanalizavus  Šiaulių  kolegijos  pateiktus  duomenis  apie  šios  kolegijos  studentų  skaičių  pagal 

gyvenamąsias  vietas,  studentų  kontingento  pasiskirstymas  taip  pat  patvirtina  Šiaulių  kolegijos 

regioniškumą.  Daugiausiai  studentų  yra  pritraukiama  iš  Šiaulių  regiono.  Šiaulių  kolegijos  veiklos 

ataskaitoje yra teigiama, jog tokius rezultatus lemia „kolegijos sudarytos darbo grupės veikla studentų 

kontingentui formuoti, informaciniai pristatymai rajonų mokyklų, gimnazijų mokiniams.”

Alytaus aps., 1.6%

Utenos aps., 0.1%

Šiaulių aps., 81.9%

Vilniaus aps., 0.2%
Kauno aps., 1.9%

Panevėžio aps., 
4.4%

Klaipėdos aps., 
0.6%

Marijampoles aps., 
0.4%

Telšių aps., 7.5%

Tauragės aps., 
1.4%

80 pav. Šiaulių kolegijos studentų kontingento pasiskirstymas 2009 m, proc.
Šaltinis: Šiaulių kolegija

2009  m.  iš  2.702  studijuojančiųjų  Šiaulių  kolegijoje,  net  2.212  (81,9  proc.)  buvo  iš  Šiaulių 

apskrities. Iš jų net 1.257 (56,8 proc.) yra Šiaulių miesto gyventojai, kiti 955 studentai yra iš Akmenės 

(140), Joniškio (96), Kelmės (153), Pakruojo (93), Radviliškio (152), Šaulių (321) rajonų.

Lyginant  Šiaurės  Lietuvos  kolegines  studijas  teikiančių  kolegijų  studentų  kontingentą  pagal 

gyvenamąją  vietą,  galima  daryti  išvadą,  jog Šiaulių  kolegija  pritraukia  daugiau  studentų  iš  Šiaurės  - 

Vakarų  Lietuvos,  t.y.  Telšių,  Tauragės  apskričių,  Panevėžio  apskrities  rajonų  (labiau  nutolusių  nuo 

Panevėžio miesto). Panevėžio kolegija, turėdama filialą ir Rokiškyje, pritraukia labiau iš Šiaurės - Rytų 

Lietuvos, t.y. iš labiausiai nutolusių taškų, kaip Utenos apskritis, Vilniaus apskritis. Dar šiek tiek studentų 

Panevėžio kolegija pritraukia ir iš Šiaulių apskrities. Tai, jog Šiaulių kolegijoje 2009 m. studijavo 4,4 

proc. (119) studentų iš Panevėžio apskrities, o Panevėžio kolegijoje tais pačiais metais studijavo 3,51 

proc. (13) studentų iš Šiaulių apskrities, nerodo, jog šios kolegijos tarpusavyje konkuruotų.

Remiantis  2009  m.  bendro  priėmimo  į  Lietuvos  kolegijas  rezultatais,  galima  pastebėti,  kad 

stojantieji iš Šiaulių apskrities, pirmaisiais trimis pageidavimais labiausiai nurodė Šiaulių miestą (67,26 

proc.) ir pagrindinius didžiuosius Lietuvos miestus: Vilnių (19,2 proc.), Kauną (7,46 proc.) ir Klaipėdą 

(4,69  proc.).  Šiek  tiek  kitokį  pasiskirstymą  rodo  stojančiųjų  iš  Panevėžio  apskrities  pirmųjų  trijų 
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pageidavimų pasirinktas miestas. Net 55,4 proc. gyvenančių Panevėžio apskrityje nurodė Vilnių, o 11,56 

proc. Kauną. Tik 25,28 proc. pirmais trimis pageidavimais nurodė Panevėžį. (žr.lentelę žemiau).

30 lentelė. 2009 m. stojančiųjų į kolegijas prašymuose pirmais trimis pageidavimais nurodytų miestų pasiskirstymas, 
proc.

Stojantysis iš apskrities:
Nurodyta
s miestas: Vilniaus Kauno

Klaipė-
dos Šiaulių

Pane-
vėžio

Mari-
jampolės Alytaus Utenos Telšių

Taura-
gės

Kitos 
šalies

Vilnius 96,6 10,9 13,2 19,2. 55,4. 22,2 57,9. 67,3 22,7 24,2 75,3

Kaunas 1,92 85,39 2,71 7,46 11,65 46,11 16,19 5,25 7,86 31,33 8,99

Klaipėda 0,31 0,92 82,87 4,69 1,19 0,84 0,11 0,69 49,70 31,33 11,24

Šiauliai 0,17 0,69 0,45 67.26 2,77 0,12 0 0,40 8,16 2,25 1,12
Marijam-
polė 0,08 0,23 0. 0 0,08 30,06 1,31 0 0,30 0,38 0

Utena 0,76 0,20 0,23 0 3,09 0 0,22 25,27 0 0,38 3,37
Panevė-
žys 0,04 0,07 0,06 0,92 25,28 0,12 0,11 1,09 0,15 0 0

Alytus 0,08 0,29 0 0 0 0,48 22,76 0 0 0 0
Rietavas

0 0 0,3 0,1 0 0 0 0 9,3 4,9 0
Tauragė

0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 5,1 0
Kėdainiai

0. 1,3 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0,2 0
Druski-
ninkai 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0
Telšiai

0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 1,0 0 0
Mažeikiai 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0
Rokiškis

0 0 0 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0
Šaltinis: ŠMM, www.mokslas.lt

Pagrindinė priežastis, kodėl stojantieji iš Panevėžio apskrities daugiausiai įvardino pageidavimą 

studijuoti  Vilniuje,  gali  būti  atstumas  iki  sostinės  (tik  apie  130  km),  taip  pat  galimybė  studijuoti  

didžiausiame  ir,  ko  gero,  perspektyviausiame  karjeros  požiūriu  mieste.  Šiaulių  apskrities  gyventojai, 

stojantieji į kolegijas, buvo konservatyvesni, nes atstumas iki didžiųjų Lietuvos miestų yra didesnis nei 

Panevėžio apskrityje gyvenančių atžvilgiu: iki Vilniaus apie 212, iki Kauno 145, iki Klaipėdos 157 km. 

Apibendrinant Šiaurės Lietuvos regiono aukštosiose mokyklose studijuojančių demografinių  

duomenų, pasiskirstymo pagal studijų kryptis  analizės rezultatus,  galima daryti  išvadą, jog Šiaurės  

Lietuvos regione yra siūloma pakankamai studijų programų skirtingose mokslų studijų srityse. Nors  

kai kurios siūlomos studijų kryptys ir konkrečios studijų programos yra siūlomos net keliose Šiaurės  

Lietuvos  regiono  aukštosiose  mokyklose,  studentų  priėmimo  rezultatai  ir  kelių  metų  tendencijos  

nerodo ypatingai didelės konkurencijos.

2007  -  2009  m.  įstojusių  į  Šiaurės  Lietuvos  regiono  aukštąsias  mokyklas  studentų  

pasiskirstymas pagal studijų sritis ir kryptis rodo, jog sparčiai mažėja technologinio profilio studentų.  

Tai atspindi ir bendras visos Lietuvos stojančiųjų pasirinkimo tendencijas, kad vis dar populiariausia  
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mokslų sritimi išlieka socialiniai mokslai. Taip pat didelė tiksliųjų mokslų (matematikos, informatikos,  

fizikos), technologijų mokslų (mechanika, mašinų, statybos inžinerija ir pan.) studentų dalis nubyra  

per pirmuosius studijų metus. Vidutiniškai 50 - 57 proc. technologijos mokslo srities studentų nebaigia  

bakalauro  studijų  (tiek  kolegijose,  tiek  universitetuose).  Labiausiai  išplėtotose  socialinių  mokslų  

studijų programose bendras nubyrėjimas siekia 20 - 30 proc. 

Šiaurės  Lietuvos  regiono  universitetams  ir  kolegijoms  yra  būdingas  regioniškumas,  tačiau  

Šiaulių apskrityje lieka daugiau absolventų mokytis regioninėse aukštosiose mokyklose nei Panevėžio  

apskrityje.  Tam  didžiausią  įtaką  turi  geografinis  Šiaulių  ir  Panevėžio  miestų  išsidėstymas,  kai  

Panevėžys yra gerokai arčiau Vilniaus ir Kauno miestų.

2.11. Kolegijų išskirtinumo iš kitų aukštųjų mokyklų Šiaurės Lietuvos regione analizė.
Bendrai vertinant kolegines studijas aukštojo mokslo erdvėje ir jų išskirtinumą, neuniversitetinės 

studijos,  palyginti  su  bakalauro  studijomis,  yra  siauresnės.  Jose  labiau  akcentuojamas  specialisto 

rengimas ir profesinių įgūdžių ugdymas. Įgyjamos konkretesnės kompetencijos. Toks specialistas būna 

geriau  pasirengęs  praktinei  veiklai,  todėl  geriau  adaptuojasi  darbo rinkoje.  Reikėtų  paminėti  aukštųjų 

neuniversitetinių studijų privalumus: operatyvumas,  keičiant studijų turinį,  greitas reagavimas į nuolat 

kintančias rinkos ekonomikos sąlygas, praktinio rengimo akcentavimas, ugdymo formų lankstumas, ypač 

tenkinant dirbančiųjų mokymosi poreikius, užtikrinant tęstinį visą asmens gyvenimą trunkantį mokymąsi. 

Tačiau  svarbu  atkreipti  dėmesį  į  tai,  kad  šie  išvardinti  išskirtiniai  bruožai  labiau  atsispindi  teoriniu 

lygmeniu nei praktiniu. 

Bandant įvertinti kolegijų išskirtinumą Šiaurės Lietuvoje, pirmiausiai buvo analizuojami kolegijų 

internetiniai puslapiai. Buvo tikimasi, jog Šiaurės Lietuvos kolegijos, įvertindamos dabartinei visuomenei 

(ir ypač jaunimui,  kurie ruošiasi stoti į  aukštąsias mokyklas) būdingą informacijos paieškos būdą, t.y. 

naršant internetinius informacinius puslapius, atliekant įvairias paieškas, savo internetiniuose puslapiuose 

sieks maksimaliai patraukliai pateikti savo įstaigą, įvardinti jos privalumus ir išskirtinumus, kas galėtų 

pritraukti potencialius studentus. 

Išanalizavus  Šiaurės  Lietuvoje  veikiančių  kolegijų  internetinius  puslapius,  galima  teigti,  jog 

aiškaus išskirtinumo iš  kitų  aukštųjų mokyklų  nėra pateikta:  nėra nei  akcentuojamos,  nei  išskiriamos 

atskirų kolegijų veiklos ypatybės, išskirtinės paslaugos ar pan. Remiantis LR Aukštojo mokslo įstatymo 

41 str. 2 punktu „Aukštoji mokykla turi nuolat interneto tinklalapyje ir kitais būdais viešai skelbti tikslią 

kiekybinę ir kokybinę informaciją apie studijų programas,  suteikiamas aukštojo mokslo kvalifikacijas, 

mokslo (meno) veiklą, įsivertinimo rezultatus, studentų, absolventų ir kitų suinteresuotų šalių nuomonę 

apie  studijų kokybę,  pripažintų  institucijų  atliktu  aukštosios mokyklos  veiklos  vertinimus,  absolventų 

karjeros rodiklius, taip pat gali skelbti kitus duomenis, kurių reikia visuomenei informuoti apie studijas”. 

Deja,  nors  šis  įstatymo  reikalavimo  vykdymas  padėtų  Šiaurės  Lietuvos  kolegijoms  paryškinti  savo 
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išskirtinumą, tačiau informacijos yra pateikiama nepakankamai, kas trukdo susidaryti bendrą vaizdą apie 

Šiaurės Lietuvos kolegijas, jų išskirtinę veiklą ar tam tikrą konkurencinį pranašumą.

Šiaurės  Lietuvos  kolegijos  internetiniame  puslapyje  yra  pateikiami  kolegijos  išskirtinumą 

atspindintys kolegijos bruožai:

• kvalifikuoti dėstytojai, dėmesys kiekvienam studentui;

• darbo rinkos poreikių žinojimas ir greitas reagavimas į pokyčius;

• glaudus bendradarbiavimas su kitomis aukštosiomis mokyklomis, įvairiomis organizacijomis;

• aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.

Šie išvardinti bruožai iš esmės yra pritaikytini visoms aukštojo mokslo institucijoms, todėl jų negalima 

laikyti išskirtiniais šios kolegijos bruožais.

Panevėžio  kolegija  savo  internetiniame  puslapyje  pateikia  savo  viziją,  kuri  taip  pat  iš  esmės 

nesiskiria nuo kitų aukštųjų mokyklų:  savarankiška, moderni, puoselėjanti savitą organizacinę ir veiklos 

kultūrą regioninė aukštoji mokykla lanksčiai reaguojanti į regiono rinkos poreikius aukštojo išsilavinimo, 

mokslinės taikomosios veiklos ir suaugusiųjų mokymo srityse.

Šiaulių kolegija internetiniame puslapyje taip pat neatskleidžia savo konkretaus išskirtinumo iš kitų 

aukštųjų mokyklų, pristatant šiais kriterijais:

• teikia kokybišką išsilavinimą;

• orientuojanti mokslą ir projektinę veiklą į studijų procesą;

• valdoma atsakingai, naudoja išteklius racionaliai ir tikslingai formuoja finansų struktūrą;

• užtikrina  regiono  poreikių  tenkinimą  ir  aukštojo  mokslo  prieinamumą  pagal  kiekvieno  asmens 

gebėjimus.

Konkrečių studijų programų ar teikiamų paslaugų, kurios yra  vienintelės  Šiaurės Lietuvoje,  nei 

viena iš Šiaurės Lietuvos kolegijų neįvardina. Tačiau iš kitos pusės, pagrindinė Šiaurės Lietuvos kolegijų 

veikla  yra  švietimas,  todėl  atskiras  kiekvienos  kolegijos  išskirtinumas  turėtų  būti  labiau  kokybinis 

aspektas. Bendras koleginių studijų išskirtinumas yra tai, jog jas baigusieji gauna profesinį bakalaurą, t.y.  

įgyjamos konkrečios kompetencijos pagal tam tikrą specialybę, absolventas yra pasiruošęs dirbti pagal 

savo profesiją.

Siekiant  nustatyti  kolegijų  išskirtinumo  iš  kitų  aukštųjų  mokyklų  Šiaurės  Lietuvos  regione 

aspektus,  Šiaulių  kolegijoje  buvo  atlikta  2010  m.  įstojusiųjų  į  Šiaulių  kolegija  apklausa.  Į  kasmet 

pateikiamų klausimų sąrašą buvo įtraukti papildomi klausimai, susiję su studentų pasirinkimu studijuoti 

kolegijoje, o ne universitete. Apklausoje dalyvavo 534 studentai įstoję į kolegiją 2010 m. Ši apklausa 

padėjo atskleisti studentų, ką tik įstojusių į kolegines studijas, motyvaciją.
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81 pav. Šiaulių kolegijos studentų apklausos respondentų atsakymai į klausimą „Kiek žinojote apie specialybę, ją 
pasirinkdami?“, proc.
Šaltinis: Šiaulių kolegijos studentų apklausos duomenys

Net virš 50 proc. Studentų, pasirinkdami specialybę, neturėjo ypatingai daug žinių nei apie būsimą 

profesinę  veiklą,  nei  apie  reikalavimus  pasirinktos  srities  specialistams.  Taip  pat  net  51,6  proc. 

respondentų teigė, kad šiai profesijai jie tinka tik vidutiniškai. Tik 7 proc. studentų mano, kad jie žino 

labai daug apie savo tinkamumą pasirinktai specialybei. Šie atsakymai rodo, jog ką tik mokyklas baigę 

mokiniai dar nėra tikri dėl savo pasirinkimo, t.y. jie neturi išsamių žinių apie būsimą profesinę veiklą, 

apie specialistus, nežino, ką iš tiesų nori dirbti pabaigę studijas.

Šį  teiginį  patvirtina  ir  respondentų  atsakymai  į  klausimą,  kokie  buvo  studijų  programos 

pasirinkimo motyvai. Studentams yra aktualiau, kad pasirenkama studijų programa būtų įdomi mokytis ir 

susijusi su tais mokykloje dėstomais dalykais, kurie jiems patiko. 85,6 proc. respondentų yra labai svarbu 

ir gana svarbu, kad studijų programa sutaptų su jų mėgstamais dalykais. 72,8 proc. respondentų teigė, jog 

pasirenkama studijų programa turi būti susijusi su mėgstamais dalykais mokykloje, jiems tai yra labai 

svarbu (22,2 proc.) ir gana svarbu (50,6 proc.). 73,5 proc. respondentų mano, kad jiems labai svarbu (21,6 

proc.) ir svarbu (50,6 proc.), kad pasirinkta specialybė būtų pašaukimas. 
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82 pav. Šiaulių kolegijos studentų apklausos respondentų atsakymai į klausimą „Kokie buvo jūsų studijos programos 
pasirinkimo motyvai?“, proc.
Šaltinis: Šiaulių kolegijos studentų apklausos duomenys

Antrasis  klausimo  „Kokie  buvo  jūsų  studijos  programos  pasirinkimo  motyvai?“  atsakymų 

pasirinkimo blokas buvo susietas su darbo užmokesčiu, karjeros galimybėmis, prestižu.
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Ši specialybė garantuos gerą atlyginimą
Aiškios profesinės karjeros galimybės, baigus šią studijų programą
Ši specialybė yra prestižinė

83 pav. Šiaulių kolegijos studentų apklausos respondentų atsakymai į klausimą „Kokie buvo jūsų studijos programos 
pasirinkimo motyvai?“, proc.
Šaltinis: Šiaulių kolegijos studentų apklausos duomenys

Net 44,8 proc. studentų neturi tvirtos nuomonės apie pasirinktos specialybės prestižą. Studentams 

yra  daug svarbiau  (labai  svarbu 26,3  proc.,  svarbu 50,8  proc.),  kad  būtų  aiškios  profesinės  karjeros 
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galimybės, pabaigus studijas. 66 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų yra labai svarbu (33,1 proc.) ir 

gana svarbu (31,4 proc.), kad pagal įgytą specialybę būtų darbo. Geras darbo užmokestis labai svarbus tik 

24,4 proc. respondentų,  gana svarbus 38,6 proc. respondentų. Beveik 33 proc. respondentų nežino, ar 

jiems labai svarbu didelis darbo užmokestis.

Trečiasis  klausimo  „Kokie  buvo  jūsų  studijos  programos  pasirinkimo  motyvai?“  atsakymų 

pasirinkimo blokas buvo siejamas su studentų tikslais pasirenkant konkrečią specialybę. Atsakymai rodo, 

jog studentus pasirinkti konkrečią specialybę motyvuoja tiek aukštojo mokslo diplomo gavimas (labai 

svarbu ir gana svarbu 88 proc.), tiek siekis įgyti kvalifikaciją ir tapti geru specialistu (labai svarbu ir gana 

svarbu  92,1  proc.),  tiek  siekis  įgyti  žinių  (labai  svarbu  ir  gana  svarbu  91  proc.)  ir  būti  naudingam 

visuomenei (labai svarbu ir gana svarbu 83,7 proc.).
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Diplomo, liudijančio aukštąjį išsilavinimą, gavimas
Siekis tapti kvalifikuotu konkrecios srities specialistu
Siekis būti naudingam visuomenei
Siekis įgyti žinių

84 pav. Šiaulių kolegijos studentų apklausos respondentų atsakymai į klausimą „Kokie buvo jūsų studijos programos 
pasirinkimo motyvai?“, proc.
Šaltinis: Šiaulių kolegijos studentų apklausos duomenys

Respondentų atsakymai į klausimą, kodėl jie pasirinko kolegines studijas, o ne universitetines ar 

profesinį  mokymą,  parodė,  jog į  Šiaulių  kolegiją  įstojusieji  studentai  šią kolegiją  rinkosi  dėl  aukštos 

studijų kokybės kolegijoje. Aukšta studijų kokybė gana svarbi ir labai svarbi atitinkamai 42,4 ir 43,2 proc. 

respondentų. 
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85 pav. Šiaulių  kolegijos  studentų  apklausos  respondentų  atsakymai  į  klausimą  „Kodėl  pasirinkote  Kolegines 
studijas?“, proc.
Šaltinis: Šiaulių kolegijos studentų apklausos duomenys

Pačiu  svarbiausiu  dalyku  (63,9  proc.)  ir  gana  svarbiu  (30,9  proc.)  respondentai  laiko  tai,  jog 

kolegijoje galimą įgyti ir aukštąjį išsilavinimą, ir praktinių žinių. 

Antrasis  respondentų atsakymų į  klausimą  „Kodėl  pasirinkote Kolegines studijas?“ blokas yra 

susijęs su galimais studentų išskaičiavimais, pasirenkant studijas kolegijoje. Vis dėlto, studentų atsakymai 

parodė, kad studijuoti kolegijoje juos motyvuoja ne tik įgyjamos teorinės, praktinės žinios bei profesinis 

bakalauras, bet ir finansiniai išskaičiavimai.

Nors studentams yra labai svarbu (viso 47 proc. ) patekti  į valstybės finansuojamą vietą, gana 

svarbu (37,8 proc.),  kad studijų kaina yra mažesnė nei universitetuose,  gana svarbu (35,2 proc.),  kad 

studijos trumpesnės nei universitete ir gana svarbu (31 proc.), nes trūksta pinigų studijuoti kitame mieste,  

tačiau koleginės studijos netapo kita galimybe neįstojus į universitetą.  Net 26 proc. studentų tai  visai 

nesvarbu.
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86 pav. Šiaulių  kolegijos  studentų  apklausos  respondentų  atsakymai  į  klausimą  „Kodėl  pasirinkote  Kolegines 
studijas?“, proc.
Šaltinis: Šiaulių kolegijos studentų apklausos duomenys

Kolegijų  išskirtinumo iš  kitų  aukštųjų  mokyklų  Šiaurės  Lietuvos  regione  analizė  rodo,  jog  

požiūris į kolegijas Šiaurės Lietuvos regione yra palankus. Aukšta studijų kokybė, galimybė įgyti ne tik  

žinių, bet ir praktikos, tuo pačiu gaunant aukštojo mokslo diplomą, yra pats svarbiausias išskirtinumo  

požymis. Taip pat koleginių studijų privalumas yra studijų trukmė, prieinama studijų kaina ir galimas  

gauti valstybės finansavimas. 

2.12. Koleginių studijų plėtros Šiaurės Lietuvos regione SSGG analizė

STIPRYBĖS

• Kolegijų  misijoje  suformuluotų  vystymosi  perspektyvų  dermė  su  Šiaurės  Lietuvos  regiono 

(Šiaulių, Panevėžio) plėtros prioritetais ir tikslais.

• Šiaurės Lietuvos regione teikiamų koleginių studijų programų įvairovė, paklausa ir atitikimas 

dabartiniams darbo rinkos poreikiams.

• Sudarytos tinkamos sąlygos koleginių studijų studentų praktiniam mokymui Šiaurės Lietuvos 

regiono įmonėse.

• Koleginių studijų prieinamumas Šiaurės Lietuvos regione dėl konkurencingos studijų kainos, 

mažesnės studijų trukmės ir stojančiųjų poreikius atitinkančių studijų programų.
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• Palankus Šiaurės Lietuvos regiono mokyklų absolventų požiūris į šiame regione veikiančias 

kolegijas  dėl  suteikiamo  aukštojo  mokslo  diplomo  kartu  įgyjant  praktinių  žinių,  aukštos 

profesinės kvalifikacijos.

• Šiaurės  Lietuvos  kolegijos  dėstytojų  aukšta  kvalifikacija,  praktinio  darbo  patirtis  dėstomų 

dalykų srityse ir sistemingas kvalifikacijos kėlimas. 
SILPNYBĖS

• Bendras silpnesnis koleginių studijų įvaizdis lyginant su universitetinėmis studijomis Lietuvos 

mastu.

• Neišplėtota užsakomųjų taikomųjų tyrimų veikla biomedicinos, technologijos mokslų srityje. 

• Per  mažas  Šiaurės  Lietuvos  regiono  kolegijų  absolventų  įsidarbinamumas  pagal  įgytą 

specialybę Šiaurės Lietuvos regione.

• Neišplėtotos jungtinės programos su užsienio mokymosi institucijomis.
GALIMYBĖS

•  Ilgalaikės studijų krypčių plėtojimo strategijos parengimas, atsižvelgiant į Šiaurės Lietuvos 

regione  dominuojančias  ir  sparčiau  besivystančias  pramonės  šakas  (apdirbamoji  pramonė, 

kurianti aukštesnę pridėtinę vertę: medienos, tekstilės, pieno gaminių pramonė). 

• Studijų  dalykų  programų,  dalykų  turinio  atnaujinimas,  suteikiant  studentams  papildomus 

bendruosius gebėjimus (kūrybiškumas, antrepreneriškumas, verslumas).

• Techninės  bazės,  reikalingos  praktiniams  įgūdžiams  įgyti,  stiprinimas  bendradarbiaujant  su 

verslo įmonėmis, kitomis aukštosiomis mokyklomis. 

• Bendradarbiavimo su Šiaurės Lietuvos regiono verslo įmonėmis stiprinimas, rengiant verslo 

poreikius atitinkančius specialistus aukštesnę pridėtinę vertę kuriančiose pramonės šakose.

• ES  ekonominių  galimybių  ir  privalumų  išnaudojimas  ES  struktūrinių  ir  kitų  fondų  bei 

programų papildomų finansinių išteklių naudojimas Šiaurės Lietuvos kolegijų infrastruktūrai 

atnaujinti, modernizuoti.

• Mokslo  taikomosios  ir  konsultacinės  veiklos  plėtra  Šiaurės  Lietuvos  regiono  aukštųjų 

technologijų pramonės sektoriuose (mikro-elektro-mechanika, biomedicina).

• Rinkodaros ir įvaizdžio stiprinimas, išskirtinumo universitetų Šiaurės Lietuvos regione  ir visos 

Lietuvos atžvilgiu kūrimas.

• Sąlygų koleginių studijų studentų savarankiškoms studijoms gerinimas plėtojant el. mokymą ir 

metodinį aprūpinimą.

• Tarptautiškumo  stiprinimas  kuriant  jungtines  programas,  dalyvavimas  užsienio  kolegijų 

aljansuose, keičiantis gerąją patirtimi.

• Kolegijų dėstytojų kvalifikacijos kėlimas atvirojo ir nuotolinio mokymo srityje.

• Šiaurės  Lietuvos  kolegijų  bendradarbiavimas  tarpinstituciniame  (kolegijos,  universitetai) 
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lygmenyje bei strateginės partnerystės plėtros srityje.
GRĖSMĖS

• Mažėjantis  bendras  potencialių  studentų  skaičius  dėl  nepalankios  Šiaurės  Lietuvos  regiono 

demografinės  situacijos  (mažėjantis  gimstamumas,  didelė  migracija  į  užsienį  ir  didžiuosius 

Lietuvos miestus).

• Didėjanti kitų aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) konkurencija rengiant atskirų sričių 

specialistus (ypač socialinių mokslų ir technologijos mokslų srities).

• Nepakankami įstojusiųjų studijuoti į kolegijas bendrieji gebėjimai ir silpna motyvacija.

• Menka darbdavių parama, jų pasyvumas vykdant specialistų parengimą.

• Šiaurės Lietuvos regiono ekonominio vystymosi stagnacija.

• Santykinai mažėjantis aukštųjų mokyklų finansavimas iš valstybės biudžeto.

• Kvalifikuotų dėstytojų „nutekėjimas“ į verslo aplinką dėl aukštesnio darbo užmokesčio.

• Finansinių išteklių stygius kolegijų mokymo bazės modernizavimui.

• Auganti  konkurencija  tarp  aukštojo  mokslo  įstaigų  ir  specializuotų  konsultacinių   firmų, 

teikiančių taikomųjų tyrimų ir konsultavimo paslaugas.

• Mažas suderinamumas I ir II pakopos studijų (tęstinumo magistro studijose stoka).
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III. Pasiūlymai koleginių studijų plėtrai Šiaurės Lietuvoje

3.1. Pasiūlymai (pagrįsti PEST ir SSGG) koleginėms studijoms plėtoti Šiaurės Lietuvos regione

Šiaurės  Lietuvos  regiono  kolegijos,  teikdamos  švietimo  paslaugas  savo  veikloje  pirmiausiai 

vadovaujasi LR įstatymais bei vykdo veiklą pagal savo statutuose apibrėžtas leistinas vykdyti  veiklas. 

Papildomų veiklos sritys ar koleginių studijų plėtra turi vykti tik įstatymų leistinose ribose, t.y. koleginių 

studijų plėtra tiek visoje Lietuvoje, tiek Šiaurės Lietuvoje turi būti susiję su teikiamomis pagrindinėmis 

paslaugomis – švietimu. Remiantis LR aukštojo mokslo įstatymu, kolegijose turi būti vykdomos studijos, 

teikiančios  aukštąjį  išsilavinimą,  sudarant  sąlygas  asmenų  įgytoms  žinioms  ir  gebėjimams  tobulinti. 

Regioniškumo  principas  reiškia,  jog  Šiaulių  ir  Panevėžio  kolegijos  teikia  minėtas  paslaugas  būtent 

Šiaurės Lietuvos regione, t.y. vykdo kolegines studijas, plėtoja taikomuosius mokslinius tyrimus Šiaurės 

Lietuvos  regione.  Pasiūlymai  fiksuoja  veiklas,  apibrėžtas  LR  teisės  aktuose,  nes  kitokių  paslaugų, 

nenurodytų LR teisės aktuose, kolegijos teikti negali. 

Svarbiausi  koleginių  studijų  Šiaurės  Lietuvos  regione  plėtros  trukdžiai  yra  išoriniai,  kurių 

kolegijos negali  valdyti:  bendras gyventojų gimstamumo mažėjimas,  moksleivių skaičiaus mažėjimas, 

didėjantis abiturientų išvykimas gyventi į didžiuosius Lietuvos miestus ar užsienį. Šios išorinės priežastys 

ateityje  labai  įtakos  studijų  paklausą  Šiaurės  Lietuvos  regione.  Mažėjant  paklausai,  Šiaurės  Lietuvos 

kolegijų konkurencingumas turi būti išlaikomas kokybine prasme, o ne kiekybine.

Pagrindiniai koleginių studijų plėtros Šiaurės Lietuvos regione pasiūlymai yra siejamos su šiomis 

pagrindinėmis kryptimis:

1. Koleginių studijų programų kokybinė plėtra;

2. Žmogiškųjų išteklių plėtra;

3. Finansavimo šaltinių plėtra;

4. Kolegijų infrastruktūros plėtra.

Pati svarbiausia koleginių studijų plėtros Šiaurės Lietuvos regione sritis yra studijų kokybinė plėtra:

• Būtina  atnaujinti esamas studijų  programas,  peržiūrint  jų turinį,  pasiūlant  naujus modulius, 

atsižvelgiant į Šiaurės Lietuvos regiono ekonominės situacijos prognozes. Studijų programų 

atnaujinimas negali būti tik formali privaloma veikla. 

• Atsisakyti mažiausiai rentabilių studijų programų,  pasiūlant naujas,  kurių nesiūlo kitos 

aukštosios mokyklos Šiaurės Lietuvos regione arba kurios ateityje  bus patrauklios (susiję su 

Šiaurės Lietuvos regiono ekonomine struktūra ir tendencijomis).

• Pradėti  rengti  labiau integruotas  studijų programas,  kurios  leistų  sujungti  įvairias  mokslo 

sritis. Ypač svarbus yra technologinių, techninių, biomedicinos mokslų sričių patrauklumo 
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didinimo aspektas.  Tokios tarpdisciplininės  studijų programos,  kurios realiai,  o ne formaliai 

apjungtų keleto mokslo sričių ir kryptis, padėtų absolventams lengviau adaptuotis regione baigus 

studijas.

• Sukurti arba tobulinti ugdyti orientaciją versle, ugdyti antrepreneriškumą, kūrybiškumą, 

skatinti išmokti papildomų kalbų. Antrepreneriškumo ir kūrybiškumo ugdymas Šiaurės Lietuvos 

regiono  kolegijose  yra  itin  svarbus  studijų  plėtros  aspektas,  įvertinus tai,  jog  Šiaulių  ir 

Panevėžio regionai pasižymi itin žemu verslumo lygiu, lyginant su vidurkiu Lietuvoje.

• Parengti ir pradėti įgyvendinti jungtinių studijų programas, kurios šiuo metu nėra teikiamos 

Šiaurės  Lietuvos  kolegijose.  Jungtinių  studijų  programų  rengimo  projektai  padės  užmegzti 

konkrečius  ryšius  su  konkrečiu  užsienio  ar  Lietuvos  partneriu,  studijų  programas  išversti  į 

užsienio kalbą/as (taip padidinant studijų programų patrauklumą,  pagerinant  koleginių studijų 

įvaizdį). 

• Plėtoti užsakomųjų tyrimų ir konsultacijų veiklą regioniniu mastu. Tiek kolegijos studentai, 

tiek dėstytojai turi atlikti regiono užsakomuosius tyrimus įmonėms, aukštųjų technologijų įmonių 

technines  galimybių  studijas  (naujų  produktų  diegimo,  techninių  savybių  įvertinimo,  naujų 

produktų testavimo),  rengti  verslo planus,  atlikti  rinkodaros srities tyrimus (įėjimo į užsienio 

rinkas,  konkurencingumo  didinimo,  reklamos  ir  pardavimų  didinimo,  vartotojų  poreikių 

analizės), dalyvauti regionų rengimo strategijas. Šiaurės Lietuvos kolegijos turi nuolat stebėti ir 

tirti  regiono  ekonominę  aplinką.  Būtina  skatinti  studijų  orientaciją  į  inovacijas,  įtraukiant 

regiono privačias ir  viešąsias įmones į  bendrus projektus,  siekti,  kad moksliniai  tyrimai  būtų 

tarpdisciplininiai,  tarpkryptiniai.  Taip pat  turėtų būti  apsvarstytos  galimybės  dalyvauti  įvairių 

užsakomųjų tyrimų Lietuvos mastu viešuosiuose konkursuose ir juos laimėjus į veiklas įtraukti 

studentus.

• Ieškoti  strateginio  partnerio ar  kelių  partnerių,  kuris  galėtų  inicijuoti  įvairias 

bendradarbiavimo formas, investuojant į kolegiją (žiniomis, ryšiais, finansuojant techninę bazę, 

įdarbinant  studentus  praktikai,  įtraukiant  studentus  į  taikomųjų  tyrimų  veiklą).  Tačiau 

strateginio  partnerio  dalyvavimas  negali  apsiriboti  tik  formaliomis bendradarbiavimo  ar 

ketinimo bendradarbiauti sutartimis, dalyvavimas turi vykti realiai ir intensyviai.

• Plėtoti tarptautinį  bendradarbiavimą,  vieningai  atstovaujant  Lietuvos  kolegijas,  vystant 

tarptautinius projektus. Tam yra būtinybė nuolat keistis informacija, atviriau dalintis idėjomis su 

kitomis  kolegijomis.  Tai  pat  reikia  tikslingai  plėsti  tarptautinių  partnerių tinklą,  t.y.  palaikyti 

nuolatinius ryšius su užsienio partneriais, atstovauti regiono kolegijas tarptautinėse pripažintose 

aukštojo mokslo organizacijose, plėtoti ryšius su artimiausiomis kaimyninėmis šalimis, užtikrinti 

informacijos tarptautiniu mastu prieinamumą (apie tarptautinę kolegijų veiklą)
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• Tobulinti dėstytojų motyvaciją, skatinančią juos tiek pasilikti švietimo sistemoje, tačiau kartu 

aktyviai  dalyvauti  ir  individualioje  privačioje  verslo  veikloje.  Rengiant  jungtinių  studijų 

programas yra  būtina  sudaryti  sąlygas  dėstytojų  kompetencijai  didinti  stažuojantis  užsienio 

kolegijose, kas vėliau atsispindėtų per studijų programų modulių kokybę perteikiant įgytą patirtį.

• Maksimaliai  išnaudoti  ES struktūrinės  paramos galimybes pagal  paramos  planą Lietuvos 

kolegijoms  bei  aktyviai  dalyvauti  projektuose,  skirtuose  dėstytojų  praktinės  kvalifikacijos 

tobulinimui (per žmogiškųjų išteklių rėmimo programas). Tokiu būdu dėstytojai bus ne tik labiau 

kvalifikuoti,  bet  atsiras  galimybės  ir  jauniems  dėstytojams  likti  lojaliems  regiono  kolegijų 

atžvilgiu.

• Tobulinti Šiaurės Lietuvos regiono kolegijų viešųjų ryšių kokybę ir kurti stiprų teigiamą 

regiono  kolegijų  įvaizdį.  Pagrindiniai  strateginiai  pokyčiai  viešuosiuose  ryšiuose  turi  būti 

siejami su kokybiškų ryšių su kolegijų bendruomene ir kitomis tikslinėmis kolegijų grupėmis, 

naujo Šiaurės Lietuvos kolegijų bendruomenių požiūrio į viešosios informacijos sklaidą kolegijų 

viduje ir išorėje kūrimu (ypač tai taikytina Panevėžio kolegijai).  Pagrindinė užduotis -  kurti ir 

plėtoti  informacijos  technologijomis  paremtą  informacijos  apdorojimą, jos  mainus  Šiaurės 

Lietuvos kolegijų viduje ir su išore.

• Plėsti informacinių technologijų taikymą Šiaurės Lietuvos kolegijose. Būtina laisva ir nuolat 

atnaujinama prieiga prie reikalingos mokymo procesui informacijos, pažangi vidinė informacinė 

aplinka,  prieiga  prie  išorinių  informacijos šaltinių  šalyje  ir  užsienyje.  Regioninės  nuotolinio 

mokymo  studijos,  nuolat  atnaujinama  mokymosi  medžiagos  pateikimo  sistema  turėtų 

konkurencinį pranašumą ne tik Šiaurės Lietuvos regione, bet ir Lietuvos kolegijų mastu, taip pat 

prisidėtų ir prie inovacijų vystymo regione. Regiono kolegijos išsiskirtų iš kitų aukštųjų mokyklų 

atvirojo ir nuotolinio mokymosi turinio ir mokymosi medžiagos rengimo kompetencija.

3.2. Pasiūlymų koleginėms studijoms plėtoti Šiaurės Lietuvos regione įgyvendinimo priemonių 
planas ir finansavimo šaltiniai.

Tikslas Uždaviniai Priemonės Finansavimo 

šaltinis
Koleginių 

studijų kokybinė 

plėtra

Peržiūrėti  ir  atnaujinti  esamas  studijų 

programas  (peržiūrint  jų  turinį,  pasiūlant 

naujus modulius)

1. suformuoti atskiras darbo 

grupes  pagal  studijų 

programas  (arba 

fakultetus, mokslų sritis).

2. sudaryti  darbo  grupių 

planus,  nustatyti 

terminus.

Vidiniai resursai

Parengti naujas studijų programas ( kurių 

nesiūlo  kitos  aukštosios  mokyklos  arba 

kurios ateityje bus patrauklios)
Parengti  integruotas,  tarpdisciplinines 

studijų programas
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3. atnaujinti  esamas  studijų 

programas.

4. sukurti  naujas  studijų 

programas.

Parengti  naujus  studijų  modulius  (kurie 

padėtų tobulinti ir ugdyti orientaciją versle, 

ugdyti  antrepreneriškumą,  kūrybiškumą, 

skatinti išmokti papildomų kalbų.)
Parengti kokybiškus atvirojo ir nuotolinio 

mokymosi kursus ir modulius
Jungtinių studijų programų kūrimas Vidiniai resursai, 

ES parama
Finansavimo 

šaltinių plėtra

Įtraukti  regiono  įmones  į  vykdomus 

bendrus projektus

1. sudaryti  darbo  grupę 

taikomųjų  tyrimų  centro 

veiklos suformavimui .

2. išanalizuoti  visas  ES 

struktūrinės  paramos 

priemones,  įvertinti 

potencialų  kolegijų 

dalyvavimą jose.

3. sudaryti galimybių planą 

strateginio  partnerio 

paieškai .

Vidiniai resursai, 
įmonių lėšos, ES 
parama Strateginio  partnerio  paieška  ir 

bendradarbiavimas
Plėtoti  užsakomųjų tyrimų ir konsultacijų 

veiklą.
Dalyvauti  ES  struktūrinės  paramos 

konkursuose 
Dalyvauti  konkursuose  rengiant 

užsakomuosius  tyrimus  pagal  kitų  ES 

struktūrinės paramos gavėjų užsakymus

Žmogiškųjų 

išteklių plėtra

Kelti  dėstytojų  kvalifikaciją  atvirojo  ir 

nuotolinio mokymo srityje

1. sudaryti  dėstytojų 

kvalifikacijos  kėlimo 

planą.

2. sudaryti darbo grupę dėl 

dėstytojų  motyvavimo 

sistemos.

3. įvykdyti  dėstytojų 

motyvacijos tyrimą.

4. sudaryti  darbo  grupę 

dėstytojų  praktinės 

kvalifikacijos  programai 

kurti.

5. išanalizuoti  galimybes 

dalyvauti projektuose.

Vidiniai  resursai, 

įmonių  lėšos,  ES 

paramaDalyvauti projektuose, skirtuose dėstytojų 

kvalifikacijos  tobulinimui  ir  programų 

rengimui
Sukurti profesionalų, savalaikį ir efektyvų 

besimokančiųjų ir dėstytojų paramos tinklą
Sukurti  ilgalaikio  dėstytojų  motyvavimo 

sistemą, skatinančią juos pasilikti švietimo 

sistemoje pagrindinėse pareigose
Sukurti  dėstytojų  praktinės  kvalifikacijos 

kėlimo programas

Kolegijų 

infrastruktūros 

plėtros

Vykdyti  atvirojo  ir  nuotolinio  mokymosi 

aplinkos ir medžiagos tyrimus ir skelbti jų 

duomenis

1. įvertinti  esamos 

infrastruktūros  būklę  ir 

poreikius ateityje.

2. sudaryti  planą  naujų 

mokymo  (si  ) 

technologijų diegimui.

Vidiniai resursai, 
ES parama

Tobulinti  jau  sukurtą  mokymosi 

medžiagos pateikimo sistemą, padarant ją 

labiau  pritaikyta  besimokančiųjų 

poreikiams
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3. išanalizuoti  galimybes 

dalyvauti projektuose.

Remti  naujų  mokymo(si)  technologijų 

diegimą
Dalyvauti  įvairiuose  nacionaliniuose  ir 

tarptautiniuose  projektuose  kuriant  ir 

dalinantis  lanksčia  ir  adaptyvia  kolegijų 

infrastruktūra  bei  esama  partnerių 

infrastruktūra
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PRIEDAI
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1 priedas

Kolegijos, turinčios leidimus teikti profesinio bakalauro laipsnį
(vadovaujantis Aukštojo mokslo įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 2 punktu

(Žin., 2000, Nr. 27 – 715; 2006, Nr. 85 -3136))

VALSTYBINĖS KOLEGIJOS

1. ALYTAUS KOLEGIJA (2007 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. ISAK- 159 (Žin., 2007,
Nr. 21-803))
2. KAUNO KOLEGIJA (2007 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. ISAK- 157 (Žin., 2007, Nr.
21-801)
3. KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA (2008 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. ISAK-
2455 (Žin., 2008, Nr.103-3952))
4. KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA (2007 m. gegužės 23
d. įsakymas Nr. ISAK- 989 (Žin., 2007, Nr. 62-2379))
5. KLAIPĖDOS KOLEGIJA (2007 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. ISAK- 155 (Žin.,
2007, Nr. 21-799))
6. KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJA (2007 m. gegužės 23 d.
įsakymas Nr. ISAK- 988 (Žin., 2007, Nr. 62-2378))
7. LIETUVOS AUKŠTOJI JŪREIVYSTĖS MOKYKLA (2007 m. vasario 2 d.
įsakymas Nr. ISAK-154 (Žin., 2007, Nr. 21-789))
8. MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA (2007 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. ISAK- 160 (Žin.,
2007, Nr. 21-804))
9. PANEVĖŽIO KOLEGIJA (2007 m. balandžio 16 Nr. ISAK- 667 (Žin., 2007, Nr. 46-
1763))
10. ŠIAULIŲ KOLEGIJA (2007 m. balandžio 16 Nr. ISAK- 666 (Žin., 2007, Nr. 46-
1762))
11. UTENOS KOLEGIJA (2007 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. ISAK- 158 (Žin., 2007, Nr.
21-802))
12. VILNIAUS KOLEGIJA (2007 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. ISAK- 156 (Žin., 2007,
Nr. 21-800))
13. VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA (2007 m. birželio 12 d.
įsakymas Nr. ISAK- 1141 (Žin., 2007, Nr. 68- 2679))
14. ŽEMAITIJOS KOLEGIJA (2007 m. liepos 12d. įsakymas Nr. ISAK- 1375 (Žin.,
2007, Nr. 80- 3302))

NEVALSTYBINĖS KOLEGIJOS

1. VILNIAUS TEISĖS IR VERSLO KOLEGIJA (2007 m. vasario 1 d. įsakymas Nr.
ISAK-141 (Žin., 2007, Nr. 21-791))
2. VILNIAUS VADYBOS AUKŠTOJI MOKYKLA (2007 m. vasario 1 d. įsakymas
Nr. ISAK- 139 (Žin., 2007, Nr. 21-789))
3. V. A. GRAIČIŪNO AUKŠTOJI VADYBOS MOKYKLA (2007 m. vasario 1 d.
įsakymas Nr. ISAK-144 (Žin., 2007, Nr. 21-794))
4. SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA (2007 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. ISAK- 146
(Žin., 2007, Nr. 21-796))
5. KLAIPĖDOS VERSLO KOLEGIJA (2007 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. ISAK- 269
(Žin., 2007, Nr. 28-1042))
6. KOLPINGO KOLEGIJA (2007 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. ISAK- 140 (Žin., 2007,
Nr. 21-790))
7. ŠIAURĖS LIETUVOS KOLEGIJA (2007 balandžio 2 d. Nr. ISAK- 573 (Žin., Nr.
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2007, Nr. 40-1522))
8. VAKARŲ LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA (2007 m. vasario 1 d. įsakymas Nr.
ISAK- 142 (Žin., 2007, Nr. 21-792))
9. VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJA (2007 m. vasario 1 d. įsakymas Nr.
ISAK- 143 (Žin., 2007, Nr. 21-793))
10. VILNIAUS VERSLO KOLEGIJA (2007 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. ISAK- 145

(Žin., 2007, Nr. 21-795))

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2010
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2 priedas 
Kvalifikacijų vertinimą Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai ir dokumentai

Šaltinis: Studijų kokybės vertinimo centras www.skvc.lt

Kvalifikacijų vertinimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140 ) 
Švietimo įstatymas  (Žin., 1991, Nr. 23-593; Žin., 2003, Nr. 63-2853)  (versija anglų kalba)
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; Žin., 2003, Nr. 15-597; Žin., 2008, Nr. 22-804)
Dėl aukštųjų partinių mokyklų diplomų nepripažinimo  (Žin., 1996, Nr. 126-2948)  (versija rusų kalba)
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas  (Žin., 1998, Nr. 66-1909) (versija anglų kalba)
Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse 
konvencijos ratifikavimo įstatymas (Žin., 1998 12 16, Nr. 110-3022)
Įstatymas dėl Konvencijos,   apibrėžiančios Europos mokyklų statutą, ratifikavimo    (Žin.,  2004, Nr. 174-6430)
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
(Žin., 2008, Nr.47-1747)
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2000 m. birželio 1 d. nutarimas Nr. 624 ,,Dėl Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų ir profesinės 
kvalifikacijos vertinimą ir pripažinimą vykdančių institucijų ir reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 
46-1319; Žin., 2002, Nr. 93-3988)
2001 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 368 ,,Dėl Bendrojo studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta nuosekliosios 
universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose, klasifikatoriaus ir pagal šias studijų kryptis 
suteikiamų kvalifikacijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 31-1027; Žin., 2003, Nr. 95-4290)
 2003 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1229 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 368 „Dėl 
Bendrojo studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos 
aukštosiose mokyklose, klasifikatoriaus ir pagal šias studijų kryptis suteikiamų kvalifikacijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo“ 
(Žin., 2003, Nr. 95-4290)
2005 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 60 ,,Dėl Užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo 
mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005 Nr.12-369)
2008 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 637 ,,Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2959)
2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1749 ,,Dėl studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, 
sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“  (Žin., 2009, Nr. 158-7135)
2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 500 ,,Dėl laipsnio nesuteikiančių studijų programų vykdymo aukštosiose mokyklose“ 
(Žin., 2010, Nr. 53-2602)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAI

2002 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr.754 ,,Dėl studijų, baigtų pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą, prilyginimo 
atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms“ (Žin., 2002, Nr. 50-1925)
2002 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 1938 ,,Dėl tarptautinio bakalauro diplomo“ (Žin., 2002, Nr. 116-5223)
2003 m. lapkričio 12 d. įsakymas ISAK-1603 ,,Dėl studijų rezultatų įskaitymo tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 109-4899)
2004 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-1725 ,,Dėl Aukštojo mokslo diplomo priedėlio pildymo taisyklių patvirtinimo” 
(Žin., 2004, Nr. 168-6193)
2005 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-730 „Dėl paraiškų dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos, suteikiančios teisę į aukštąjį 
mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir akademinio pripažinimo formų patvirtinimo“
(Žin., 2005, Nr. 58-2057; 2009, Nr. 44-1723) 
2005 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. ISAK-749 „Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei 
aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“
(Žin., 2005, Nr. 58-2058)
2005 m. birželio 1 d. įsakymas  Nr. ISAK-992 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų patvirtinimo“
(Žin., 2005, Nr. 72-2624) 
2005 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. ISAK-1039 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1522 
„Dėl Nuosekliųjų studijų formų aprašų patvirtinimo  “   pakeitimo  “ (Žin., 2005, Nr. 73-2665 )
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http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=257541
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=257387
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=255400
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=255400
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=341786
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=341786
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=245526
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=221576
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=196740&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=166587&Condition2=
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362584&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323452
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323452
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=249244&p_query=D%EBl%20U%FEsienyje%20%E1gyt%F8%20kvalifikacij%F8%2C%20suteikian%E8i%F8%20teis%E6%20%E1%20auk%F0t%E0j%E1%20moksl%E0%2C%20bei%20auk%F0tojo%20mokslo%20kvalifikacij%F8%20vertinimo%20ir%20a
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=249244&p_query=D%EBl%20U%FEsienyje%20%E1gyt%F8%20kvalifikacij%F8%2C%20suteikian%E8i%F8%20teis%E6%20%E1%20auk%F0t%E0j%E1%20moksl%E0%2C%20bei%20auk%F0tojo%20mokslo%20kvalifikacij%F8%20vertinimo%20ir%20a
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=218979
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=218979
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=218979
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=218979
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=218979
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=218979
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=185031
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=185031
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318398&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=242348
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=65766&p_query=Europos%20Tarybos%20ir%20UNESCO%20kvalifikacij%F8,%20susijusi%F8%20su%20auk%F0tuoju%20mokslu,%20pripa%FEinimo%20Europos%20regiono%20valstyb%EBse&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=65766&p_query=Europos%20Tarybos%20ir%20UNESCO%20kvalifikacij%F8,%20susijusi%F8%20su%20auk%F0tuoju%20mokslu,%20pripa%FEinimo%20Europos%20regiono%20valstyb%EBse&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=104190
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=60192
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=44094
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=34162
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=314940
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365736
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364830
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=343430
http://www.skvc.lt/


2005 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. ISAK-1046 ,,Dėl Papildomų kursų asmenims, siekiantiems užsienyje įgytų kvalifikacijų, 
suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, akademinio pripažinimo Lietuvoje, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, 
Nr. 74-2692)
2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1551 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms“ (Žin., 2005 Nr. 93-3461)
2006 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. ISAK-787 ,,Dėl   švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. ISAK-  
1040 ,,Dėl papildomų dokumentų, pateiktinų užsienyje įgytos kvalifikacijos įvertinimui arba pripažinimui, nustatymo“ 
pakeitimo“  (Žin., 2006, Nr. 53-1945)
 2010 m. sausio 6 d.  įsakymas Nr. V-12 ,,Dėl Užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo 
mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo apeliacinės komisijos sudarymo“ (Žin., 2010, Nr. 3-138)
2009 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. ISAK-1026 „Dėl nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, 
Nr. 59-2325 )
2009 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1086 „Dėl užsienio šalių institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo 
dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas“ (Žin., 2009, Nr. 63-2516)
 2010 m.   balandžio 9 d.  įsakymas Nr.  V-501 „Dėl  laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir  vientisųjų studijų programų 
bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 43-2139)
 2010 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. V-826 „Dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo  “      
(Žin., 2010, Nr. 67-3375)

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

2005 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1-55 ,,Dėl kvalifikacinių egzaminų asmenims, siekiantiems užsienyje įgytų 
kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, ar aukštojo mokslo kvalifikacijų akademinio pripažinimo Lietuvoje, 
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 57-1986; Žin.,   2007,     Nr. 100-4104  ; Žin.,   2009,     Nr. 35-1370  )
2006 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-24 „Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, vertinimo 
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 16-578)
Pakeitimai: 
2007 m. birželio     21 d. įsakymas Nr. 1-102   (Žin., 2007, Nr. 69-2778)
2009 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 1-32 (Žin., 2009, Nr. 44-1737)
2009 m. liepos 9 d.   įsakymas Nr. 1-53   (Žin., 2009, Nr. 86-3656)
2009 m  . gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1-124   (Žin., 2010, Nr. 3-146)
 2007 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 1-106 „Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų nevertinimo skubos tvarka“  (Žin., 2007, Nr. 81-
3354)  (šalių ir aukštųjų mokyklų sąrašas)
 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1-168 ,,Dėl užsienyje įgytų aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo taisyklių 
patvirtinimo“  (Žin., 2009, Nr. 4-115)
Pakeitimai: 
2009 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 1-63 (Žin., 2009, Nr. 96-4090) 
2010 m  . vasario 17 d. įsakymas Nr. 1-01-14-2   (Žin., 2010, Nr. 22-1066

TARPTAUTINIAI DOKUMENTAI

Konvencija dėl Aukštojo mokslo studijų, diplomų ir laipsnių pripažinimo Europos regiono šalyse, Paryžius, 1979
Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the 
Europe Region Įsigaliojo 1994.12.16
Europos konvencija dėl diplomų, suteikiančių teisę stoti į universitetus, lygiavertiškumo (1953) European Convention on the 
equivalence of diplomas leading to admission to universities (1953) (Žin., 1997, Nr. 7-117)
Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencija 
(Lisabonos pripažinimo konvencija) (versija lietuvių kalba) 
(Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region)  (Žin., 1998, Nr. 110-
3025)
 (Žin., 2000, Nr. 67-2024)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos sutartis „Dėl išsimokslinimo 
pripažinimo Baltijos valstybių aukštojo mokslo erdvėje”  (Žin., 2001, Nr. 4-93)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį 
mokslą, dalinių studijų, aukštojo mokslo kvalifikacijų bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo
(Žin., 2005, Nr. 106-3909)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos     susitarimas dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų ir   
mokslo laipsnių lygiavertiškumo pripažinimo     (Žin., 2010, Nr. 2009, Nr. 117-4994)
KONVENCIJOS DĖL AUKŠTOJO MOKSLO KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO EUROPOS REGIONE 
(LISABONOS PRIPAŽINIMO KONVENCIJOS) KOMITETO PRIIMTI DOKUMENTAI:
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=353773&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=261246&p_query=D%C4%97l%20dokument%C5%B3,%20suteikian%C4%8Di%C5%B3%20teis%C4%99%20%C4%AF%20auk%C5%A1t%C4%85j%C4%AF%20moksl%C4%85&p_tr2=0
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=261246&p_query=D%C4%97l%20dokument%C5%B3,%20suteikian%C4%8Di%C5%B3%20teis%C4%99%20%C4%AF%20auk%C5%A1t%C4%85j%C4%AF%20moksl%C4%85&p_tr2=0
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=117862
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=117862
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69468
http://portal.unesco.org/en/ev.php@URL_ID=13522&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=33684&p_query=&p_tr2=
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13516&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365797&p_query=&p_tr2=%20
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365797&p_query=&p_tr2=%20
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350791&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=335259&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=335259&p_query=&p_tr2=
http://www.skvc.lt/content.asp?id=229
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302231&p_query=D%EBl%20u%FEsienyje%20%E1gyt%F8%20kvalifikacij%F8%20nevertinimo%20skubos%20tvarka&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363159
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363159
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=349497&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=341803
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=300465
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270466
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270466
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340167
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304750
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=255315
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340167
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340167
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340167
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374821&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=369937&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=369937&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344899&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344899&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344309&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363151
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363151
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=275913
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=275913
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=275913
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=260202
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=257705
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=257705


Konvencija, apibrėžianti Europos mokyklų statutą, 1994 m.  (Žin., 2004, Nr. 178-6583)  (versija anglų kalba)
Rekomendacijos dėl tarptautinių kvalifikacijų, 1999 m. (Recommendation on International Access Qualifications)
Geros praktikos kodeksas dėl transnacionalinio išsilavinimo teikimo, 2001 m. (Code of Good Practice in the Provision of 
Transnational Education)
Atnaujintos rekomendacijos dėl užsienio kvalifikacijų vertinimo kriterijų ir procedūrų, 2010 m.  (Revised Recommendation on 
Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications) 
Jungtinė ENIC/NARIC veiklos ir paslaugų chartija, 2004 m. (Joint ENIC/NARIC Charter of Activities and Services)
Rekomendacijos dėl jungtinių laipsnių pripažinimo, 2004 m. (Recommendation on the Recognition of Joint Degrees)
Atnaujintas geros praktikos kodeksas dėl transnacionalinio išsilavinimo teikimo, 2007 m. (Revised Code of Good Practice in 
the Provision of Transnational Education)

KITOS KONVENCIJOS:
 
Europos konvencija dėl diplomų, būtinų stojant į universitetus, lygiavertiškumo 
(European Convention on the Equivalence of Diplomas Leading to Admission to Universities) Paryžius, 1953
Europos konvencija dėl dalinių universitetinių studijų lygiavertiškumo 
(European Convention on the Equivalence of Periods of University Study) Paryžius, 1956
 Europos konvencija dėl kvalifikacijų akademinio pripažinimo  (European Convention on the Academic Recognition of 
University Qualifications) Paryžius, 1959
Konvencija dėl aukštojo mokslo studijų, diplomų ir laipsnių pripažinimo Europos regiono valstybėse 
(Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the 
Europe Region) Paryžius, 1979
Europos konvencija dėl dalinių universitetinių studijų lygiavertiškumo 
(European Convention on the General Equivalence of Periods of University Study) Roma, 1990 m.
 Konvencija, apibrėžianti Europos mokyklų statutą 
(Žin., 2004, Nr. 178-6583)  (versija anglų kalba)

KITI DOKUMENTAI:

Abipusio Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų kvalifikacijų pripažinimo gairės 
(Guidelines for the Mutual Recognition of Qualifications Between Europe and the United States of America)
Bukareštas, 1994
Pabėgėlių kvalifikacijų pripažinimo gairės 
(Guidelines for the Recognition of Refugee's Qualifications) Strasbūras, 1999
Abipusis kvalifikacijų pripažinimas: Rusijos Federacija ir Europos šalys 
(Mutual Recognition of Qualifications: the Russian Federation and the European Countries) Bukareštas, 2000
UNESCO, OECD gairės dėl tarptautinio aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo, 2005 m. (UNESCO, OECD Guidelines for 
Quality Provision in Cross-border Higher Education)
Europos mokyklų taisyklės (General Rules of the European Schools)  Briuselis, 2005
Studijų kokybės vertinimo centro parengtas leidinys „Užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimas. Pagrindiniai dokumentai“
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http://www.skvc.lt/files/leidiniai/SKVC_knyga_teisine.pdf
http://homepage.internet.lu/APEEE_Kirchberg/2004-D-6010-en-5_ES_Rules.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/27/51/35779480.pdf
http://www.cepes.ro/hed/recogn/groups/Recognition_russian.pdf
http://www.aic.lv/ace/WP/Refugees/guid_ref.htm
http://www.cepes.ro/hed/recogn/groups/Recognition_usa.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=240058
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246860&p_query=d%EBl%20europos%20mokykl%F8%20statuto&p_tr2=2
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=138&CL=ENG
http://portal.unesco.org/en/ev.php@URL_ID=13516&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=032&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=021&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/015.htm
http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Recognition/leg_aca/Code_TE_rev2007.pdf
http://www.enic-naric.net/documents/recommendation-joint-degrees-2004.en.pdf
http://www.enic-naric.net/documents/Charter.en.pdf
http://cepes.ro/news/rec2010.pdf
http://www.cepes.ro/hed/recogn/groups/transnat/code.htm
http://www.cepes.ro/hed/recogn/groups/recomm.htm
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=240058
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246860&p_query=d%EBl%20europos%20mokykl%F8%20statuto&p_tr2=2


3 priedas

Studijų vertinimą Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai ir dokumentai 

Šaltinis: Studijų kokybės vertinimo centras www.skvc.lt

Studijų vertinimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 Mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Dėl     laipsnio nesuteikiančių studijų programų vykdymo aukštosiose mokyklose    (Žin., 2010, Nr. 53-2602)
Dėl  studijų sričių ir  krypčių,  pagal  kurias  vyksta  studijos  aukštosiose  mokyklose,  sąrašo  ir  kvalifikacinių laipsnių sąrašo  
patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 158-7135)
Dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo ir leidimo vykdyti su studijomis susijusią 
veiklą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  (Žin., 2009, Nr. 134-5842 )
Dėl nevalstybinės aukštojo mokslo tipo pakeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 104-3975)  
Dėl meno aspirantūros nuostatų patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 104-3972)  
Dėl valstybės paramos rezidentams tvarkos (Žin., 2004, Nr. 34-1105)
Dėl Veterinarinės medicinos rezidentūros nuostatų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 30-992)    
Dėl gydytojų odontologų rengimo (Žin., 2003, Nr. 104-4668)
Dėl gydytojų rengimo (Žin., 2003, Nr.104-4667)
Dėl doktorantūros nuostatų patvirtinimo (Žin., 2001, Nr. 63-2281; 2002, Nr. 60-2469)
Dėl Bendrojo studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos 
aukštosiose mokyklose, klasifikatoriaus ir pagal šias studijų kryptis suteikiamų kvalifikacijų sąrašo patvirtinimo  (Žin., 2001, 
Nr. 31-1027; 2003, Nr.95-4290)                         
          
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAI

Dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo      (Žin., 2010, Nr. 67-3375)
Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo  (Žin., 
2010, Nr. 43-2139; 2010, Nr. 88-4676)
Dėl studijų ir mokymo programų kodavimo taisyklių patvirtinimo      (Žin., Nr. 2010, Nr. 25-1184; 2010, Nr. 37-1765)
Dėl studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo (Žin., Nr. 22-1054)
Dėl paraiškos dokumentų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
(Žin., 2010, Nr. 9-424)
Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 96-4083)
Dėl mokslo šakų klasifikatoriaus (Žin., 2007, Nr. 135-5513)
Dėl mokslo krypčių klasifikatoriaus patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 135-5511)
Dėl jungtinių studijų programų bendrųjų reikalavimų patvirtinimo(Žin., 2006, Nr. 10-371; 2009, Nr. ISAK-2833)
Dėl aukštojo mokslo vadovėlių viešojo konkurso nuostatų patvirtinimo (Žin., 2005, Nr.140-5045) 
Dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms     (Žin., 2005, Nr. 93-3461)
Dėl medicinos rezidentūros, odontologijos rezidentūros bei veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programų reikalavimų 
ir rezidentūros bazių atrankos ir vertinimo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr.98-3661)
Dėl premijų už aukštojo mokslo vadovėlius nuostatų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 49-1604; 2005, Nr. 14-5045; 2007, Nr. 34-
1255)
Dėl studijų ir mokymo programų registravimo ir registro užpildymo duomenimis tvarkos patvirtinimo  (Žin., 2002, Nr. 114-
5106, 2007, Nr. 4-175)
Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos (Žin., 1998, Nr.15-363; 2003, Nr.55-2475)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAI DĖL REGLAMENTŲ APRAŠŲ 
PATVIRTINIMO

Pedagogų rengimo reglamentas  (Žin., 2010, Nr. 9-425)
Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties reglamentas (Žin., 2008, Nr. 92-3665)
Biologijos studijų krypties reglamentas (Žin., 2008, Nr. 92-3664)
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311679&p_query=klasifikatorius&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/c-bin/getgr?C1=bin&c2=311681&c3=25321
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350784&p_query=D%EBl%20Studij%F8%20program%F8%20i%F0orinio%20vertinimo%20ir%20akreditavimo%20tvarkos%20apra%F0o%20patvirtinimo&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364216&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365785&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366116&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=369937&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374821&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291953&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291953&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=205433&p_query=&p_hil=&p_sess=&p_no=1
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=220417&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=220418&p_query=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=227609&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227879&p_query=
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=343430
http://www.skvc.lt/


Visuomenės saugumo studijų krypties reglamentas  (Žin., 2008, Nr. 87-3510)
Farmacijos studijų krypties reglamentas (Žin., 2008 Nr. 64-2432)
Socialinio darbo studijų krypties reglamentas (Žin., 2008, Nr. 45-1706)
Informatikos studijų krypties reglamentas (Žin., 2008, Nr. 2-74)
Fizikos, viešojo administravimo, visuomenės sveikatos studijų krypčių reglamentai      (Žin., 2007, Nr. 28-1044)
Veterinarinės medicinos     studijų krypties reglamentas      (Žin., 2006, Nr. 12-443)
Biochemijos studijų krypties reglamentas     (Žin., 2005, Nr. 127-4579)
Dėl bendrojo technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamento patvirtinimo (Žin., 2005 Nr. 59-2079)
Geografijos ir geologijos studijų krypčių reglamentai  (Žin. 2004, Nr. 113-4243)
 Chemijos, filosofijos, matematikos, psichologijos studijų krypčių reglamentai  (Žin., 2004, Nr. 18-558)

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI
Dėl studijų programų akreditavimo (Žin., 2010, Nr. 88-4691)
Dėl studijų programų akreditavimo (Žin., 2010, Nr. 66-3330)
Dėl studijų programų akreditavimo (Žin., 2010, Nr. 56-2808)
Dėl studijų programų akreditavimo     (Žin., 2010, Nr. 48-2375) 
Dėl studijų programų akreditavimo (Žin., 2010, Nr. 33-1609) 
Dėl studijų programų akreditavimo (Žin., 2010, Nr. 23-1106)
Dėl studijų programų akreditavimo (Žin., 2010, Nr. 12-605)
Dėl studijų programų akreditavimo (Žin., 2010, Nr. 6-276)
Dėl studijų programų akreditavimo (Žin., 2009, Nr. 116-4984)
Dėl studijų programų akreditavimo (Žin., 2009, Nr. 100-4206)
Dėl  ketinamų vykdyti  studijų programų aprašo  rengimo ir jo  atitikties  Lietuvos  Respublikos švietimo ir  mokslo ministro  
patvirtintiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams studijų programoms nustatymo metodinių nurodymų patvirtinimo
(Žin., 2010, Nr. 27-1286)
2009  m.  spalio 30  d.  Studijų  kokybės  vertinimo  centro  direktoriaus  įsakymas  Nr.  1-94  Dėl  vykdomų  studijų  programų 
vertinimo eigos aprašo ir metodinių nurodymų patvirtinimo 
Dėl ekspertų atrankos aprašo patvirtinimo  (Žin., 2009, Nr. 97-4111)
Dėl Studijų programų apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 6-209)
2008 m. lapkričio 18 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. 1-154 Dėl metodinių patarimų mokslo ir 
studijų institucijų veiklos savianalizei parengti     
2008 m. rugpjūčio 28 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. 1-119 Dėl metodinių patarimų mokslo ir 
studijų institucijų veiklos išoriniam vertinimui atlikti
2008 m. kovo 17 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr.  1-28  Dėl savianalizės suvestinės rengimo 
metodinių rekomendacijų
Dėl aukštosios mokyklos veiklos savianalizės suvestinės aprašo patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 90-3611)
Dėl universiteto paraiškos dėl teisės vykdyti meno aspirantūrą suteikimo vertinimo kriterijų patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 3-
145)
2003 m. birželio  30 d.  Studijų kokybės  vertinimo centro  direktoriaus  įsakymas  Nr.4-43  Dėl  siūlomų premijuoti  aukštojo 
mokslo vadovėlių recenzavimo metodikos patvirtinimo
 
TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI
 
Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija  Dėl tolesnio Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę 
(Recommendation of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 on further European cooperation in  
quality assurance in higher education), Strasbūras, 2006 (versija lietuvių kalba)
Tarybos rekomendacija  Dėl Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę 98/561/EB (98/561/EC: Council 
Recommendation of 24 September 1998 on European cooperation in quality assurance in higher education), Briuselis, 1998 
 UNESCO, OECD gairės dėl tarptautinio aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo, 2005 m. (UNESCO, OECD Guidelines for 
Quality Provision in Cross-border Higher Education)
 Lisabonos Konvencijos komiteto Rekomendacija dėl jungtinių laipsnių
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http://www.enic-naric.net/documents/Recommendation-joint-degrees-2004.en.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/27/51/35779480.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998H0561:EN:HTML
http://www.skvc.lt/files/teises_aktai/Rekomendacijos-KU.pdf
http://www.skvc.lt/files/teises_aktai/Recommendation-QA.pdf
http://www.skvc.lt/files/vadovel/06/Vadovel_metodika.doc
http://www.skvc.lt/files/vadovel/06/Vadovel_metodika.doc
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290387&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302930&p_query=&p_tr2=
http://www.skvc.lt/files/metodika_instituc_vertin/Kolegiju_savianalize_metod_rekomend.doc
http://www.skvc.lt/files/metodika_instituc_vertin/Kolegiju_savianalize_metod_rekomend.doc
http://www.skvc.lt/files/teises_aktai/1-119_Metodika.doc
http://www.skvc.lt/files/teises_aktai/1-119_Metodika.doc
http://www.skvc.lt/files/metodika_instituc_vertin/Metodika_savianalizei_parengti_institucinis.doc
http://www.skvc.lt/files/metodika_instituc_vertin/Metodika_savianalizei_parengti_institucinis.doc
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=335700&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350847&p_query=&p_tr2=
http://www.skvc.lt/files/metodikos/vykdomu_programu_metodika_2009-10-30.doc
http://www.skvc.lt/files/metodikos/vykdomu_programu_metodika_2009-10-30.doc
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366473&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366473&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=351122&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=353609&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363619&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364636&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365948&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=367628&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370721&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372489&p_query=&p_tr2=%20
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374546&p_query=&p_tr2=%20
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378752&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=226356&p_query=CHEMIJOS%20STUDIJ%D8%20KRYPTIES%20REGLAMENTAS&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=238178&p_query=D%EBl%20studij%F8%20kryp%E8i%F8%20reglament%F8%20apra%F0%F8%20patvirtinimo&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=255579&p_query=technologijos
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=264627&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270136&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=293140&p_query=FIZIKOS%20STUDIJ%D8%20KRYPTIES%20REGLAMENTAS&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312344&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318357&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=321516&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325509&p_query=&p_tr2=


4 priedas. Kolegijų reitingai, 2010

Kolegijų reitingas sudarytas vertinant studijas, valdymą ir viešąją nuomonę/reputaciją.

Kolegijos Surinkti taškai

1. Kauno kolegija 65,43
2. Vilniaus kolegija 63,51
3. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 55,43
4. Žemaitijos kolegija  43,4
5. Klaipėdos valstybinė kolegija 42,91
6. Utenos kolegija 42,71
7. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 38,19
8. Kauno technikos kolegija 37,94
9. Alytaus kolegija 37,32
10. Marijampolės kolegija 35,97
11. Šiaulių kolegija 35,05
12. Panevėžio kolegija 32,94
13. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 30,19
14. V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 29,93
15. Vilniaus verslo kolegija 27,82
16. Vilniaus kooperacijos kolegija 27,48
17. Vakarų Lietuvos verslo kolegija 26,49
18. Socialinių mokslų kolegija 26,34
19. Šiaurės Lietuvos kolegija 25,8
20. Vilniaus dizaino kolegija 20,65
21. Kolpingo kolegija 8,45

Šaltinis: Demokratinės politikos institutas

Kolegijų valdymo reitingas sudarytas vertinant bendradarbiavimą ir finansinių išteklių valdymą.

Kolegijos Surinkti taškai (daugiausiai galima surinkti 30 
taškų)

1. Kauno kolegija 23,98
2. Vilniaus kolegija 20,81
3. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 18,63
4. Žemaitijos kolegija 15,62
5. Utenos kolegija 15,35
6. Alytaus kolegija  12,84
7. Klaipėdos valstybinė kolegija 10,4
8. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 8,38
9. Vilniaus kooperacijos kolegija 8,09
10. Kauno technikos kolegija 7,56
11. Marijampolės kolegija 7,4
12. Šiaulių kolegija 6,73
13. Koplingo kolegija 6,08
14. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 5,96
15. Socialinių mokslų kolegija 5,66
16.  V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 5,46
17. Vilniaus verslo kolegija 5,44
18. Panevėžio kolegija 3,4
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19. Vakarų Lietuvos verslo kolegija 3,32
20. Šiaurės Lietuvos kolegija 2,94
21. Vilniaus dizaino kolegija  2,06

Lyderiai pagal bendradarbiavimą (daugiausiai galima surinkti 20 taškų)

1. Kauno kolegija 15,38
2. Vilniaus kolegija 15,25
3. Utenos kolegija 12,84
4. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 11,59
5. Alytaus kolegija  11,55

Lyderiai pagal finansų valdymą (daugiausiai galima surinkti 10 taškų)

1. Kauno kolegija 8,6
2. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 7,04
3. Vilniaus kolegija 5,56
4. Žemaitijos kolegija 5,46
5. Klaipėdos valstybinė kolegija 3,94

Šaltinis: Demokratinės politikos institutas

Kolegijų reitingas pagal viešąją nuomonę

Kolegijų viešosios nuomonės/reputacijos reitingas sudarytas vertinant studentų požiūrį, darbdavių 
požiūrį ir stojančiųjų pasirinkimo pirmumą.

Kolegijos Surinkti taškai (daugiausiai galima surinkti 10 
taškų)

1. Vilniaus kolegija 7,81
2. Kauno kolegija 6,12
3. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla  5
4. Vilniaus verslo kolegija 4,66
5. Kauno technikos kolegija 4,58
6. Šiaulių kolegija 4,27
7. Klaipėdos valstybinė kolegija 4,14
8. Utenos kolegija 4,13
9. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 4,1
10. Socialinių mokslų kolegija 4,03
11. Kolpingo kolegija 3,92
12. Šiaurės Lietuvos kolegija 3,91
13. Vilniaus dizaino kolegija 3,9
14-15. Panevėžio kolegija 3,89
            Vilniaus kooperacijos kolegija 3,89
16. Vakarų Lietuvos verslo kolegija 3,87
17. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 3,78
18. Marijampolės kolegija 3,72
19. Alytaus kolegija 3,71
20. Žemaitijos kolegija 3,45
21. V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 3,35
Lyderiai pagal studentų požiūrį (daugiausiai galima surinkti 5 taškus)
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1. Vilniaus verslo kolegija 3,96
2. Kolpingo kolegija 3,89
3. Šiaurės Lietuvos kolegija 3,88
4. Vakarų Lietuvos verslo kolegija 3,83
5. Socialinių mokslų kolegija 3,76

Lyderiai pagal darbdavių požiūrį (daugiausiai galima surinkti 10 taškų)

1. Vilniaus kolegija 2,77
2. Kauno kolegija  1,49
3. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 1,19
4. Kauno technikos kolegija 0,89
5. Vilniaus verslo kolegija 0,66

Lyderiai pagal stojančiųjų pasirinkimo pirmumą (daugiausiai galima surinkti 5 taškus)

1. Vilniaus kolegija 1,52
2. Kauno kolegija 1,07
3-4. Šiaulių kolegija 0,32
        Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 0,32
5. Klaipėdos valstybinė kolegija 0,29

Šaltinis: Demokratinės politikos institutas

Kolegijų reitingas pagal studijas

Studijų reitingas buvo sudaromas atsižvelgiant į studijų programų pasiūlą, akademinį personalą, 
priimtųjų studijuoti motyvaciją ir studijų sąlygas.

Kolegijos       Surinkti taškai (daugiausiai galima surinkti 50 
taškų)

1. Kauno kolegija      35,33
2. Vilniaus kolegija      34,89
3. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija   32,7
4. Klaipėdos valstybinė kolegija    28,37
5. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija  26,03
6. Kauno technikos kolegija     25,8
7. Panevėžio kolegija     25,65
8. Marijampolės kolegija     24,85
9. Žemaitijos kolegija     24,33
10. Šiaulių kolegija      24,05
11. Utenos kolegija     23,23
12. V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla  21,13
13. Alytaus kolegija      20,77
14. Vakarų Lietuvos verslo kolegija   19,3
15. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla  19,23
16. Šiaurės Lietuvos kolegija   18,95
17. Vilniaus verslo kolegija     15,5
18. Socialinių mokslų kolegija    16,65
19. Vilniaus kooperacijos kolegija    15,5
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20. Vilniaus dizaino kolegija    14,69
21. Kolpingo kolegija     8,45

Lyderiai pagal studijų programų pasiūlą (daugiausiai galima surinkti 15 taškų)

1. Vilniaus kolegija     15
2. Kauno kolegija    13,58
3. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija  9,58
4. Klaipėdos valstybinė kolegija   8,13
5. Marijampolės kolegija    6,33

Lyderiai pagal akademinį personalą (daugiausiai galima surinkti 15 taškų)

1. V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 12,16
2.  Vilniaus verslo kolegija    10,39
3. Vakarų Lietuvos verslo kolegija   10,28
4. Kauno technikos kolegija    10,17
5. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 10,13

Lyderiai pagal priimtųjų studijuoti motyvaciją (daugiausiai galima surinkti 10 taškų)

1. Žemaitijos kolegija    9,96
2. Marijampolės kolegija    9,71
3. Alytaus kolegija     9,54
4. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija  9,32
5. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 9,15

Lyderiai pagal studijų sąlygas (daugiausiai galima surinkti 10 taškų)

1. Kauno kolegija    6,87
2. Vilniaus kolegija     5,54
3. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija  5,31
4. Panevėžio kolegija    5,27
5. Klaipėdos valstybinė kolegija    4,59

Šaltinis: Demokratinės politikos institutas
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5 priedas

Kolegijų įvaizdis internete. Interneto vartotojų komentarai. 

Alan  slapyvardžiu  prisistatantis  vartotojas  interneto  puslapyje  www.supermama.lt teigia  „aš  savęs 

nemenkinu, tiesiog į viską pažiūriu iš šalies. Dailės mokyklą baigiau prieš trejus metus, todėl per tiek 

metų praradau gebėjimą piešti akademiškai. Priedo, pas mane fantazija dirba tik tam tikrais tarpais, o ne 

pastoviai, kaip reikalautų bet koks mokslas, susijęs su daile. Todėl šis variantas atkrenta. O pažymiai, 

žinok, tikrai neblizga. Man jų neužtenka, kad įstočiau į MRU Finansų Ekonomiką, tai ką jau bekalbėti  

apie  analogiškas  specialybes  kitose  aukštojo  mokymo  įstaigose?  Man belieka  tik  kolegijos,  į  kurias, 

žinoma, nenoriu, bet tai kažką juk reikės rinktis”.

www.tax.lt forume  diskutuojama  apie  buhalterio  specialybę:  “Žinau,  kad  VU  priima  labiausiai 

motyvuotus studentus. Žinau ir tai, kad reikalauja daugiausiai. Tokiu būdu išsaugo šiokį tokį savo vardą. 

Tačiau  ar  ten  specialistai  ruošiami  geriausiai?  Gal  universitetas  labiau  naudingas  būsimiems 

mokslininkams? Mano gyvenimo tikslas - buhalterio specialybė.“. Jam atsako kiti vartotojai: 

- „Baigus kolegijas įgyji daugiau praktikos, nei universitete. Universitete daugiau teorinės žinios.“ 

- „O kodėl darbdaviai reikalauja universitetinio išsilavinimo? Visiems kolegija asocijuojasi su tarybiniu 

technikumu;

- „ Daug kas priklauso ir nuo žmogaus protinių sugebėjimų. Vienas, baigęs kolegiją ir įgijęs darbo 

patirties, norėtų ir galėtų užimti vyr. buhalterio postą didesnėje įmonėje, bet kliūtis - išsilavinimas. O 

kitas  ir  baigęs  universitetą  tik  apskaitininku  sugeba  dirbti.  Tai  kam  jam  tada  universitetinis 

išsilavinimas“;

- „Jei patinka ir sekasi darbas - mano manymu stok į magistrantūrą. Tada turėsi rimtesnį popierėlį, o 

dirbti jokia mokykla neišmokys - tik praktika ir dar kartą praktika“;

- „Kiek esu su tuo tolimai neapčiuopiamai susijusi, galėčiau tik tiek konstatuoti, kad Vilniaus kolegija 

ne visada ( o gal net vartotinas terminas "dažnai") nesusilygina su kitomis Lietuvos kolegijomis. O su 

VU, lyginti net nežinau ar verta. Nes lyginamos visai kitos dimensijos.  Kiti tikslai, kitas studentų 

mentalitetas, kitas lektorių, docentų lygis.  Ir daugelis iš mūsų, baigusių pirma aukštuosius mokslus 

galėtumėte pasakyti, kad aukštasis davė ne "mokėjimus" , o išsilavinimą. Savęs pojūtį visuomenėje, 

sąmoningą veiksmų ir mąstymo identifikavimą. Gebėjimą surast reikalingą informaciją.  O apskaitos 

mokėmės vėliau. Dirbdami realiai, klysdami, klupdami ir nuolat toliau besimokydami. Ir nuolat esame 

sutrikę,  nes  "nei  velnio  nemokame.  O kolegijos  moko  realių  dalykų  vidutinių  gabumų studentus. 

Pildyti  pirminius  dokumentus,  kasos  knygą  ar  PPK.  Eilinių  debetų  ir  kreditų.  Ūkinių  operacijų 

registravimo žurnalo ar PVM deklaracijos pildymo. Aukštosios juk iki "tokio lygio" nenusileidžia. Jie 

ugdo vadovus kolegijų absolventams. O idealiausias variantas, mano nuomone, kai kolegijas baigę 

studentai,  turintys  praktinių  gebėjimų,  pabūna  ir  akademinėje  aplinkoje.  Va  tuomet  tikras  vyr. 
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buhalteris. Žinantis "iš kur kojos dygsta". Mokantis vadovauti apskaitos tarnybai, nes išmano tai, ką 

daro eilinis buhalteris. Toks ir analizę vadovui pateiks, bei kažkokius įmonės veiklos optimizavimo 

projektus“.

- „Bendram finansiniam išprusimui,  bei  gi  vadybos,  marketingo,  teisės  ir  visokioms  kitoms  darbe 

reikalingoms žinioms ne pro šalį būtų universitete suteikiamos žinios. Tačiau, jei nori turėti praktinių 

žinių ir įgūdžių - labiausiai šį poreikį patenkina kolegijos programa. Taigi, siūlyčiau tokį planą - iš 

pradžių kolegijoje gauni bakalaurą, o tada jau kulniuoji i VU, ten dar kelis balus prie stojamojo balo 

prideda  už  jau  baigtą  mokslą,  ir  tada  jau  pleti  akiratį.  

Žinoma,  niekas  nesako,  jog praktinių žinių neįgysi  dirbdamas  buhalterio  asistentu ar  net  mažytes 

įmonės buhalteriu... Dar vienas dalykas, verčiantis susimąstyti - kaip pats sakei, vadovai mieliau nori 

universitetinio išsilavinimo... Nors ne visi jie supranta, kodėl - tiesiog tokia mada“

- „Mokausi  paskutiniame  kurse  Vilniaus  kolegijoje,  davė  man  žinių  tikrai  nemažai  ir  iš  teisės,  ir 

marketingo, ir kitų dalykų. Tačiau manau, kaip ir buvo pasakyta anksčiau daug kas priklauso nuo 

žmogaus, nuo noro mokintis ir domėjimosi, pas mus grupėje yra žmonių, kurie net nežino, kas yra 

bendrasis žurnalas arba kaip atskirti turtą ilgalaikį nuo trumpalaikio. Tačiau visiškai nesutinku, kad 

kolegija mokina pildyti blankus vidutinio lygio gabumus turinčius žmogeliukus. Mums vidaus auditą 

dėstė mergaičiukė, ką tik baigusi VU, dirbanti vienoje ministerijoje, tai ji prisipažino, kad tik atėjusi į 

darbą (į ministeriją) ir dirbdama vyriausios auditorės padėjėja, pirmąkart pamatė KIO, KPO ir kitus 

blankus,  nebekalbant  apie  tai,  kad  jų  nėra  pildžiusi.  Tad  manau,  kad  viskas  priklauso  nuo  noro 

mokintis,  gali  plaukti  pasroviui tiek VU, tiek VK, o gali mokintis,  domėtis  naujovėmis  ir t.t.  Nei 

vienos ne kitos įstaigos popieriukas nepasako apie žmogaus žinių lygį“;

- „Skaičiau  straipsnį  verslo  žiniose  apie  tai,  kad  darbdaviai  labiau  vertina  studentus,  atėjusius  is 

Kolegijų. Pati kažkada esu baigusi kolegiją, ir galiu pasakyt, kad iš jos žinių išsinešiau tikrai daug.  

Reikalauti  aukštojo universitetinio išsilavinimo - pavadinkim "madinga".  Taip pat žiūrėjau ir  ilgai 

stebėjausi  perskaičius  skelbimą  dėl  darbo.  Ieškojo  pardavėjos  i  vyno  parduotuvę.  Išsilavinimas  - 

aukštasis,  kalbos  -  anglų,  rusų,  vokiečių,  pageidautina  prancūzų  ir  italų.  Mąsčiau,  ar  žmogus, 

turėdamas visus šiuos sugebėjimus kartu - eitų dirbti pardavėja?“

- „Nesimokiau nei vienoj jūsų nurodytoje mokymo įstaigoj, bet galiu pasakyti  iš savo patirties,  kad 

mokiausi  ir  aukštesniojoj  mokykloj  (dabartinėj  kolegijoj)  ir  universitete,  tai  aukštesnioji  mokykla 

praktiniam darbui paruošė geriau, universitetuose daugiau teorijos būna“

- „Man atrodo, kad nesvarbu kokia aukštoji mokykla. Svarbu smegenų ir noro dirbti santykis. Aišku jei 

kalbat  kas  geriau  VVU ar  kolegija  tai  galiu  pasakyt  kad  baigus  vidurinę  galima  sėkmingai  dirbt 

buhaltere.  Aišku baigus kursus. Čia ne man tas tinka.  Aš mokslus baigiau,  bet teko apmokint  po 

kursų- visai gerai dirbo. Na buhalteris kaip ir amatas“.
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