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ĮVADAS 

Universitetų valdymo modelių tarptautinis lyginamasis tyrimas – tai dalis ES struktūrinių fondų ir 

LR vyriausybės finansuojamo „Šiaulių universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas 

bendradarbiavimo pagrindu, kuriant integruotą plėtros strategiją ir tobulinant specialiąsias 

kompetencijas (TNM)“ projekto, skirto Universiteto bendradarbiavimo su visuomene stiprinimui, 

sprendimų priėmimo galios tarp išorinių ir vidinių interesų grupių perskirstymui efektyvinant studijų 

sistemą. Projektą vykdo Šiaulių universitetas.  

Universitetų valdymo modelių tarptautinio lyginamojo tyrimo tikslas  – atskleisti teorinių 

valdymo modelių įvairovę ir remiantis konkrečių universitetų valdymo praktikų analize pateikti 

rekomendacijas valdymo tobulinimo modelio sukūrimui. Atsižvelgiant į tai, teoriniu požiūriu nagrinėta 

universitetų valdymo modelių raiškai bei kaita Europoje, praktiniu aspektu atlikta trijų šalių – Jungtinės 

Karalystės, Suomijos ir Nyderlandų universitetų valdymo sistemų analizė. Tyrimui pasirinktos šalys 

atliepia skirtingus valdymo modelius, todėl jų analizė gali suponuoti diskusijas ir siūlymus šiuo metu 

vykstančiai Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdymo pertvarkai.   

Europoje veikia įvairaus tipo aukštojo mokslo institucijos, besivadovaujančios konkrečios šalies 

filosofiniu ar kultūriniu pagrindu. Šių institucijų valdymo modeliai taip pat turi konceptualų kultūrinį 

pagrindą. Akivaizdu, kad minėtas kultūrinis savitumas negali sudaryti pagrindo vieningam valdymo 

principų apibrėžimui. Vis tik tikslinga nagrinėti egzistuojančius valdymo principus, be kurių negali būti  

efektyvaus, teisingo, gero ar demokratiško valdymo. Atsižvelgiant į tai, galimybių studijoje dėmesys 

sutelkiamas ties trimis sritimis: 

1) Kaip Europoje vykstančios aukštojo mokslo reformos keičia universitetų valdymo turinį? 

2) Kaip kinta ir kuo pasižymi valdymo modeliai Europos valstybėse, besivadovaujančiose 

skirtingomis filosofinėmis ir kultūrinėmis valdymo prieigomis? 

3)  Kokie Europos valstybių  gerosios patirties pavyzdžiai leistų efektyvinti universitetų 

valdymo sistemą Lietuvoje? 

Tyrimo ataskaitą sudaro trys dalys: 

1) Pirmojoje dalyje „Universitetų valdymas: konceptualusis pagrindas“ pristatomas mokslinis 

diskursas valdymo ir universitetų valdymo sampratų plotmėje, analizuojama universitetų 

valdymo kaita Europos aukštojo mokslo direktyvų ir nuostatų kontekste, pristatoma 

kolegialaus, biurokratinio, korporacinio ir antrepreneriško universiteto valdymo modelių 

analizė jų turinio ir raidos aspektu. 



5 
 

2) Antra tyrimo ataskaitos dalis skirta tyrimo metodologijos pagrindams pristatyti, pateikiant 

tyrimo prieigos teorinį pagrindimą, pristant tyrimo instrumentus, organizavimą ir eigą.  

3) Trečiojoje dalyje „Universitetų valdymas: užsienio šalių patirtis“ pristatomi tyrimo 

rezultatai, kuriuose atspindėti trijų Europos šalių (Jungtinės Karalystės, Suomijos ir 

Nyderlandų) universitetų valdymo ypatumai, pristatytos konkrečių universitetų (Sheffieldo, 

Laplandijos ir Mastrichto) valdymo patirties atvejų analizės. Turinio analizės metodu 

atlikta ir tyrimo rezultatų dalyje pristatoma ideologinė-kultūrinė šių šalių universitetų 

valdymo specifikos analizė. 

4) Išvadų ir rekomendacijų dalyje pateikiama tyrimo rezultatų sintezė ir apibendrinimas, 

atskleidžiantis universitetų valdymo modelių kaitos Europos kontekste ypatumus gerosios 

patirties ir probleminių ruožų aspektu. 

Siekiant atsakyti į tyrimo klausimus, tyrimo metu atlikta teorinių šaltinių, dokumentų analizė, 

taikytas kokybinio tyrimo metodas – interviu bei kiekybinė turinio analizė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. UNIVERSITETŲ VALDYMAS: KONCEPTUALUSIS PAGRINDAS 

 
1.1. VALDYMO SAMPRATA 
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Valdymo terminas yra gana senas fenomenas, tačiau skirtingose šalyse ar net toje pačioje šalyje 

gali būti traktuojamas skirtingai. Bendrąja prasme visi mokslininkai sutaria, kad angliškas terminas 

„governance“ gali būti siejamas su lotyniškais ir senovės graikų kalbų terminais, reiškiančiais 

„vadovauti valčiai“ /“kreipti valtį“ (Jessop, 1998, p.30). Iš tiesų mokslinėje literatūroje dažnai 

pateikiamos valdymo sąsajos su vadovavimu, lyderyste, tarpininkavimu, nuosavybe ir kt. kartais net 

tapatinant šias sąvokas. Tačiau valdymo diskurso atsiradimas iš esmės pažymi naujo balanso tarp 

socialinių jėgų, veikėjų ir struktūrų, kurios nebesivadovauja nuleidžiamomis taisyklėmis ir modeliais, 

paieškas. Taigi valdymas turi būti suvokiamas kaip dinamiškas konceptas.  

Valdymo tyrimai tapo itin populiarūs pastarąjį dešimtmetį visoje Europoje. Pats valdymo 

terminas yra gana sudėtingas ir įvairialypis. Anot, Peter Scott, valdymas, šiandien yra praplečiamas 

integruojant valdymo procesų prasmes, vadovų ir vyriausybių veiksmus. „Valdymas“ apima platų 

veikėjų spektrą, jis aprėpia ne tik valstybines institucijas, bet ir privatųjį bei savonarystės sektorius; jis 

tampa labiau neapibrėžtu ir kintančiu procesu (Scott, 2001, p.125). 

Taigi, valdymas apima daugybę sričių ir naudojamas platesniame kontekste, pvz. kaip 

korporacinis valdymas, naujasis viešasis valdymas, gerasis valdymas, globalus valdymas, ekonominis 

valdymas, dalyvaujamasis valdymas, valdymas kaip institucinis administravimas, kt. nepaisant terminų 

įvairovės, galima išskirti trys pagrindines savybes, kurios yra pabrėžiamos kiekviename valdymo 

naudojimo kontekste: 

1. Valdymas reiškia reguliavimą ir kontrolę atsižvelgiant į egzistuojančią (socialinę, politinę, 

ekonominę, institucinę) tvarką; 

2. Jis gali būti apibrėžtas ir analizuojamas kaip „visuma praktikų, kuomet nepriklausomi 

politiniai ir/ar ekonominiai aktoriai koordinuoja ir/arba hierarchizuotai kontroliuoja savo 

veiksmus ir sąveikas...Taigi, valdymo struktūros yra formaliosios ir neformaliosios 

institucinės priemonės, kurių dėka politiniai ir ekonominiai aktoriai organizuoja ir vykdo savo 

tarpusavio įsipareigojimus.“  

3. Šios struktūros galiausiai tarnauja socialinės sistemos teisėtumo ir efektyvumo didinimui, 

organizuojant derybos procesus, nustatant standartus, pristatant funkcijų pasiskirstymą, 

vykdant monitoringą, mažinant konfliktą ir sprendžiant konfliktus (Hirst, Tompson, 1997, 

p.362). 

ES valdymą sieja su  vykdančiosios institucijos,  teismų veikla tiek valstybės, tiek korporacijų 

lygmeniu. Pabrėžtina, kad  valdymo samprata siejama su taip vadinamomis postmoderniomis 
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ekonominių ir politinių organizacijų formomis. Anot politikos srities mokslininko Roderick Rhodes 

(1996, p.652), šiandien valdymo koncepcija, plačiai vartojama socialiniuose moksluose, siejasi 

mažiausiai su šešiais aspektais:  

1. minimalistine valstybe;  

2. korporaciniu valdymu (corporate governance); 

3. naująj viešąj vadyba; 

4. geru valdymu (good dovernance); 

5. socialinėmis kibernetinėmis sistemomis; 

6. saviorganizuojančiais tinklais. 

 Nepaisant valdymo sampratos įvairovės, pažymima, kad ši koncepcija visuomet susijusi su galia 

arba valdžia. Valdymas taip pat gali būti apibūdinamas kaip politinių priemonių panaudojimas siekiant 

trokštamų rezultatų. Šiuo atveju, vienas svarbiausių universitetų valdymo modelio analizės klausimų 

yra kokiu būdu priimami valdymo sprendimai, siekiant gerinti mokslo ir studijų rezultatus? Taigi 

valdymo analizė susijusi su tokiomis sritimis kaip universiteto finansavimas, reguliavimas ir net turto 

nuosavybės klausimas.  

Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad valdymo analizė yra neatsiejama nuo istorinio, socialinio 

ir kultūrinio konteksto. Todėl nagrinėjant teorinius valdymo modelius, analizuojant užsienio aukštųjų 

mokyklų valdymo procesus bei jų kaitą, būtina įsiglinti ir atsižvelgti  tiek į nacionalines, tiek į 

tarptautines aukštojo mokslo raidos tendencijas, įvertinti istorijos eigoje susiformavusias aukštojo 

mokslo institucijų valdymo tradicijas ir akademinę kultūrą. Nors praktikoje teoriniai universiteto 

valdymo modeliai neegzistuoja savo grynuoju pavidalu, teorinė  valdymo modelių apžvalga įgalina 

susisteminti esamas žinias apie universiteto valdymo ypatumus, universiteto ir valstybės santykį ir turi 

didžiąją aiškinamąją vertę.   

 

1.2. AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJ Ų VALDYMO SAMPRATA  
 

1.2.1. Universitetų valdymo samprata  
 

Pastaruoju metu vis plačiau kalbama apie aukštojo mokslo valdymo klausimus. Marginson ir 

Considine (2000) teigia, kad universitetų valdymas yra susijęs su vertybių nustatymu universitetų 

viduje, jų sprendimų priėmimo sistemomis ir resursų paskirstymu, misija ir tikslais, valdžios ir 

hierarchijos modeliais ir universitetų, kaip institucijų, santykiais su valdžios, verslo bei bendruomenių 

pasauliais. 



8 
 

Užsienio literatūroje skiriamos dvi valdymo sąvokos „governance“ ir „management“. 

„Governance“ naudojama apibūdinant taisykles ir mechanizmus kuriais vadovaujantis įvairūs veikėjai 

(stakeholders) įtakoja vienus ar kitus sprendimus, kaip ir kam traktuojama jų atskaitomybė. Aukštojo 

mokslo kontekste „governance“ nurodo į formalią ir neformalią valdžios ir jos veiklos interakciją 

reglamentuojamą įstatymų, politikos (policy) ir taisyklių. Kitais žodžiais tariant „governance“  

apibrėžia struktūrą, kurioje institucija siekia savo tikslų, uždavinių ir formuoja bendrąją politiką 

derindama šiuos veiksmus su kitais veikėjais. 

„Management“ sąvoka nurodo į aukštojo mokslo institucijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo 

procesą, kuris vykdomas pagal esamas taisykles. Tokia valdymo samprata atsako į klausimą „kaip yra 

taikomos taisyklės?“ ir apibūdina vidinių ir išorinių veikėjų paslaugų našumą, efektyvumą bei kokybę. 

Aukštojo mokslo valdymas akivaizdu yra daugiamatė koncepcija. Iš vienos pusės, jis gali 

tiesiogiai būti susietas su valdžia: šiais laikais šalies valdžia valdo socialinius posistemius, tame tarpe 

tokius kaip aukštasis mokslas. Iš kitos pusės, bendrąja prasme, jis artimas organizacijos vadybai ir/ar 

administravimui. Be to, valdymas neatsiejamas nuo dalyvavimo koncepcijos. Šiuo momentu 

išskiriamos trys aukštojo mokslo valdymo (AMV)  dimensijos: 

• vidinis arba institucinis AMV: aukštojo mokslo institucijos(ų) valdymas; 

• išorinis arba sisteminis AMV: aukštojo mokslo sistemos(ų) valdymas;  

• tarptautinis arba globalus AMV: aukštojo mokslo sistemų valdymas tarptautinėje (globalioje) 

perspektyvoje, pvz. Bolonijos procesas. 

Terminas aukštojo mokslo valdymas, neatsirado tradicinėse diskusijose apie aukštąjį mokslą, bet 

tai nereiškia, kad tradicinėse aukštojo mokslo institucijose nebuvo valdymo dimensijos. Nuo Europos 

universiteto atsiradimo, visada buvo labai svarbu valdyti institucijos strategiją, organizuoti jos vidinę 

struktūrą, santykius su aplinka ir valdžios institucijomis. Tačiau aukštojo mokslo valdymas kaip 

šiuolaikinė sąvoka tam tikrais aspektais skiriasi nuo ankstesnės sampratos. 

Aukštojo mokslo valdymo sąvoka apima daug sričių. Aukštojo mokslo daugiamatė struktūra gali 

būti apibrėžta akademinių siekimų, rinkos jėgų ir demokratinės kultūros lygiais. Ši schema sujungia tris 

svarbius faktorius, kurie turi įtakos šiandienos aukštajam mokslui, tačiau vis dar pasižymi nelankstumu. 

Akademinis požiūris parodo universiteto valdymo institucinius lygmenis (savivaldą), valstybinis 

požiūris išryškina sisteminius valdymo lygmenis (įstatyminę bazę, viešąjį finansavimą), o išorinis 

požiūris akcentuoja realų socioekonominį ir kultūrinį lygmenį (ekonomikos efektyvumą, kultūrinį 

identitetą ir pan.).  



9 
 

Aukštojo mokslo valdymas susijęs su vidiniu (instituciniu) valdymu ir išoriniu (sisteminiu) 

aukštojo mokslo institucijos valdymu. Vidinis valdymas orientuota į institucinius susitarimus 

universitetų viduje (pvz. galių koncentracija, sprendimų priėmimo procesai, finansavimas, žmogiškųjų 

išteklių valdymas ir pan.), tuo tarpu išorinis valdymas yra paremtas instituciniais susitarimais makro ar 

sistemos lygmenimis (pvz. įstatymai ir įsakymai, lėšų paskirstymas, kokybės vertinimas ir pan.) (Boer, 

File, 2009). 

Aukštojo mokslo valdymas yra suvokiamas kaip išorinis ir vidinis aukštojo mokslo ir studijų 

koordinavimas. Šis koordinavimas gali turėti tiek formalius, tiek neformalius komponentus. Eurydice 

(2008, p. 12) pateiktą apibrėžimą: „valdymas yra susijęs su „formalia ir neformalia valdžios veikla, 

vadovaujantis įstatymais, valdžios politika ir taisyklėmis, kurios aiškiai išreiškia įvairių valdymo 

proceso dalyvių teises ir atsakomybę, tame tarpe ir taisykles pagal kurias jie veikia.“ Daugelio 

mokslininkų atlikti tyrimai patvirtina šią aukštojo mokslo valdymo sampratą (de Boer ir File, 2009; 

Kehm ir Lanzendorf, 2006; Leisyte, 2007). 

Svarbu pabrėžti, kad valdymas nėra tik visuma formulių ir taisyklių, apibrėžiančių kolektyvinių 

sprendimų priėmimo procesus ir mechanizmus. Priešingai, valdymas visuomet išlieka kontekstualus. 

Ulrike Felt, savo esė „Universitetų autonomija Europoje: besikeičiančios aukštojo mokslo politikos 

paradigmos“ (University autinomy: Changing paradigms in higher education policy) tvirtina, kad žinių 

visuomenės formavimas imperatyviai verčia persvarstyti socialinį kontraktą, kurio pagrindu 

universitetai veikė nuo 1970 m. Toks požiūris reikalauja aktyvaus universitetų bendruomenė vaidmens 

ir dalyvavimo naujo kontrakto formavime – tuo tarpu 1990 m. prasidėjusios „vadybinės revoliucijos“ 

(managerial revolution)  aukštajame moksle kritika pažymi akademinės bendruomenės pasyvumą ir 

savęs viktimizaciją. Kitaip tariant, universiteto aukščiausio lygmens administracijai įgijus daugiau 

valdymo galių, universiteto akademinė bendruomenė jaučiasi tapusi iš viršaus nuleidžiamų taisyklių 

pasyviais vykdytojais (de Boer ir File, 2009; Kehm ir Lanzendorf, 2006; Leisyte, 2007).  

Valdymo koncepto atsiradimą paskatino sudėtingėjanti sociopolitinė ir ekonominė aplinka, 

reikalaujanti naujo požiūrio į viešojo sektoriaus valdymą bei lėmusi aukštojo mokslo decentralizaciją, 

mažėjančią valstybės intervenciją į aukštųjų mokyklų veiklą. Taigi valdymas numano universitetų 

persiorientavimą nuo rūpinimosi savo uždarą autonominę erdvę perspektyvos prie aukštojo mokslo ir 

tyrimų įtvirtinimo išryškinimo. Geras valdymas siekia išsaugoti akademinių vertybių sistemos 

vientisumą ir tuo pačiu metu jis pozicionuoja universitetą platesnės aplinkos atžvilgiu, siekiant paversti 

ji perspektyviu ir atliepiančiu išorinius poreikius, paklausas ir lūkesčius. Šiuo atveju valdymas siejamas 

su universiteto misijos plėtra, įtraukiant paslaugų teikimą kaip trečiąją universitetinę veiklą šalia tyrimų 
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ir studijų. Todėl yra tikslinga sieti gerojo valdymo diskusiją su klausimu – kam tarnauja aukštojo 

mokslo institucijos? Pats valdymas yra labiau priemonė tikslui pasiekti, tačiau nesant aiškiam aukštojo 

mokslo tikslui sudėtinga atskirti gerą ir blogą valdymą. Kitaip tariant, aukštojo mokslo tikslas turi būti 

pirmesnis nei sprendimai dėl priemonių jį pasiekti. Todėl tikslingą valdymą apibrėžti kaip, „padėtį, 

kuomet kiekviena institucija formuoja savitą socialinį ir kultūrinį identitetą“ (Marginsone  ir 

Considine, 2000, p.8).     

Pastaruoju metu institucinis valdymas aukštajame moksle tapo tarptautinės svarbos tematika, kuri 

tiriama taikant lyginamąją nacionalinių sistemų analizę - atskleidžiant panašumus ir fundamentalius 

skirtumus (Reed, Meek, Jones, 2002). Šiuose tyrimuose keliamas pagrindinis klausimas/dilema – kas 

yra universitetas: institucija su giliomis tradicijomis, kurios išliko šimtmečiais ar moderni organizacija 

(Reed, 2002). Šis klausimas keliamas atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ir santykius tarp aukštojo 

mokslo ir valstybės. Dėl valstybių inicijuotų reformų susiformavo sudėtingi santykiai tarp skirtingų 

veikėjų, socialinių dalininkų (stakeholders) grupių, tokių kaip akademinė bendruomenė, studentai, kitos 

pilietinės ir komercinės grupės. 

Priklausomai nuo tyrimo lygmens (pvz. nacionalinis, regioninis, institucinis ir pan.) skiriamos 

kelios aukštojo mokslo (AM) valdymo prasmės. Clark (1983) akcentuoja tris pirminius valdymo 

lygmenis: pirminė struktūra (understructure) (pav., mažiausias akademinis vienetas), vidutinio dydžio 

struktūra (middle/enterprice structure) (pav. organizacija) ir super-struktūra (superstructure) (pav. 

vyriausybė ar kitas mechanizmas kuris jungia organizacijas). Analizuojant konkrečią AM instituciją ar 

sistemą būtina holistiškai apžvelgti visus tris lygmenis (Meek, 2003). Taip pat svarbu suvokti, jog 

sąveika tarp lygių, taip pat kaip ir dinamika kiekviename iš jų yra įtakojama tam tikro konteksto. O 

kontekstas, savo ruožtu, priklauso nuo AM institucijos santykio su valdymo/koordinavimo trikampio 

pagrindiniais elementais - akademine oligarchija, valstybe, rinka. Šios trys jėgos yra dinamiškos ir 

dažnai „traukia“ AM institucijas ar sistemas skirtingomis kryptimis.  

Superstruktūros lygmeniu, nacionalinės AM sistemos yra gana skirtingos. Praktikoje atpažystami 

du plačiausi modeliai: Europietiškas kontinentinis modelis ir Anglo-Saksiškas modelis. Pirmajam 

būdingas laipsniškas valstybės kontrolės AM institucijos (AMI) atžvilgiu mažėjimas ir institucinės 

autonomijos didėjimas. Antrajam, priešingai, būdingas valstybės įtakos didėjimas, kuriant įvairius 

kokybės kontrolės ir atskaitomybės mechanizmus, tokiu būdu mažinant AMI autonomijos lygi (Meek, 

2003).  

Taigi, bendriausia prasme universiteto valdymas suprantamas kaip visuma teisės aktų, taisyklių, 

struktūrų, normų ir praktikų, kurie sudaro pagrindą universitetui siekti savo tikslų, uždavinių ir 
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politikos nuoseklia ir koordinuojama linkme. Svarbu pabrėžti, kad valdymas nėra statiškas konstruktas. 

Priešingai, šiandien valdymas yra rezultatas sąveikos tarp skirtingų subjektų, užimančių atitinkamas 

struktūrines pozicijas (kurios dažniausiai yra daugiau ar mažiau aiškiai apibrėžtos), įgalinančias juos 

turėti įtakos sprendimų priėmimui atsižvelgiant tiek į jų teisėtus asmeninius, tiek į institucinius 

interesus. Kitaip tariant, valdymas, kaip paprasčiausio administravimo priešprieša, šiandien siejamas su 

dinamišku universiteto autonomijos konceptu – konceptu, kuris pabrėžia universiteto autonomiją nuolat 

besikeičiančioje aplinkoje, nuolatos formuojamą ir performuojamą priimant ar atsisakant sprendimų, 

kuriuos siūlo socialiniai dalininkai ir kiti subjektai,  vardan universiteto plėtros.  

 

1.2.2. Aukštojo mokslo institucijų valdymo veikėjai 
 

Analizuojant universiteto valdymo modelius svarbu nustatyti kokie subjektai dalyvauja 

universiteto valdyme, kur yra sukoncertuoti pagrindinė formali ir reali vykdomųjų sprendimų priėmimo 

galia. Suprantama, kad valdyme dalyvaujančių subjektų ratas gali būti gana platus ir iš esmės 

priklausys nuo šalies istorinių ir teisinių sąlygų. Vis dėlto tikslinga išskirti šiuos pagrindinius ir visoms 

Europos šalims būdingus institucijas ir/ar subjektus, reguliuojančius universiteto veiklą: 

• Vyriausybė;  

• Valdymo tarybos/ valdybos (board of trustees); 

• Rektorius (kai kur vadinamas prezidentu arba vice-chancellor); 

• Moksliniai darbuotojai (academic staff); 

• Pagrindinė administracija (central administration); 

• Studentai; 

• Socialinių dalininkų arba partnerių atstovai. 

 

1.2.2.1. Vyriausybė 
 

Pastarųjų keturiasdešimties metų aukštojo mokslo reformų analizės (Sporn, 1999; Goedegebuure, 

1993) leidžia tvirtinti, kad Europos aukštojo mokslo sistemos išgyvena perėjimą nuo griežtos valstybės 

kontrolės modelio, kuriam buvo būdingi griežti reglamentai ir taisyklės, prie valstybės stebėtojo arba 

prižiūrėtojo modelio, kuris perteikia atsakomybę už sprendimų priėmimą moksliniais, finansiniais, 

valdymo ir darbuotojų klausimais, pačiai aukštojo mokslo institucijai. Tokiu būdu keičiasi pati 

valstybės funkcija: kontrolė virsta priežiūra arba vadovavimu per atstumą. Taigi XX a. pab. – XXI a. 

pr. pagrindiniai Europos aukštojo mokslo sistemos bruožai yra decentralizacija, valstybinės valdžios 
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perdavimas universitetams, stengiantis maksimaliai nesikišti į vidinius universiteto reikalus. Teigtina, 

kad tai lėmė augantis ekonominės ir sociopolitinės aplinkos kompleksiškumas ir pokyčiai, 

reikalaujantys naujo požiūrio į viešojo sektoriaus valdymą, kaip panacėją diegiant Naujojo viešojo 

valdymo koncepto principus. Tačiau būtų klaidinga teigti, kad vyriausybė visiškai pasitraukė iš 

aukštojo mokslo valdymo. Priešingai, ši ministerijos vaidmens transformacija atspindi augantį 

tradicinio  „komandos ir kontrolės“ kaip valdymo mechanizmo ribotumo įsisąmoninimą ir vyriausybių 

atvirumą įvairiems ir labiau visuomenės raidą atliepiantiems požiūriams ir naujiems sprendimams 

(Kooiman, 2004).  

Tačiau iki šiol dažnai laikomasi nuomonės, kad vyriausybė vis dar vaidina reikšmingą vaidmenį 

aukštojo mokslo arenoje: „Kontinentinėje Europoje yra paplitęs požiūris, jog aukštojo mokslo kokybės 

ir prieinamumo užtikrinimas, kaip ir išlaikymas yra vienas pagrindinių vyriausybės atsakomybių. Ir 

nors yra stebimi akivaizdus finansavimo ir valdymo sistemų pokyčiai, šis įsitikinimas išlieka 

nepakitęs“ (van Ginkel, 2001, p.158).  

1960 m. prasidėję pokyčiai valstybės ir universitetų santykyje iš esmės atspindėjo pagrindinius 

pokyčius pačioje viešumo/privatumo dichotomijoje, pabrėžiant autonomijos ir demokratijos bei 

institucinės atsakomybės poreikį. Suprantama, kad minėti pokyčiai reikalavo kurti naujus įstatymus ir 

ieškoti naujų formų, užtikrinančių universitetų politikos skaidrumą ir universiteto valdymo 

atskaitingumą tiek vyriausybei, tiek visuomenei. Tokiu būdu pradėjo formuotis taip vadinama „audito 

kultūra“ (audit culture): valstybei atsisakant kištis į universitetų mokslinę politiką ir mikro lygmens 

valdymą, bet naudojant naujas priemones, mechanizmus ir paskatinimus makro efektyvumui užtikrinti. 

Šiuos pokyčius iš esmės lėmė santykinai padidėjusios aukštojo mokslo išlaidos; ekonominio 

racionalumo viešųjų paslaugų, tame tarpe ir aukštojo mokslo, planavime ir teikime svarba; auganti 

socialinių partnerių įtaka sritims, kurios tradiciškai buvo priskiriamos tik prie vidinių universiteto 

klausimų; padidėję poreikiai ir lūkesčiai, kad universitetas turi tapti universaliu visuomeninių problemų 

sprendėju (Clack, 1989). Taigi, aukštojo mokslo reformos Europoje, prasidėjusios dar 1960 m., buvo 

grindžiamos tokiomis vertybėmis, kaip mažiau tiesioginio valstybinio reguliavimo, biurokratijos, 

apribojimų, universitetams suteikiant daugiau nepriklausomybės, lankstumo, atsakomybės, atliepimo 

išorinėms socialinio pasaulio poreikiams ir paklausai. Akivaizdu, kad visa tai sukūrė poreikį peržiūrėti 

valdymo veiklas ir struktūras visuose lygiuose (Clack, 1989, p.90).  

    

1.2.2.2. Taryba (Governing Board / board of trustees) 
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Skirtingai nuo Anglo-saksų tradicijos, daugelis Europos aukštojo mokslo sistemų turi mažai 

išorinio dalyvavimo (lay participation) valdyme patirties. Išorinė valdymo taryba (the institution of lay 

trusteeship), būdinga privatiems JAV universitetams ir koledžams, yra labiau pilietinės visuomenės 

rezultatas, nei valstybės nustatytas organas (Scott, 2001). Vienas pagrindinių šios tarybos tikslų yra 

palaikyti ir apsaugoti institucinį vientisumą ir sąžiningumą nuo pernelyg didelio išorinio įsikišimo, 

pavertimo jį politiniu arba sektanitšku, ir tarnauti kaip sprendimų priėmimo organas universiteto 

valdyme. Dažniausiai šis universiteto valdymo organas yra atsakingas už metinių institucijos biudžetų 

ir finansinių ataskaitų (ne)tvirtinimą, strateginių planų tvirtinimą, pagrindinio kapitalo investicijų 

svarstymą ir kt. Vidiniai universiteto reikalais, susiję su studijų organizavimu, mokslinių vardų 

suteikimų nėra šio organo prerogatyvoje, išskyrus tai, kad būtent taryba paskiria universiteto rektorių. 

Kitaip tariant, „rektoriaus ir administracijos atsakomybė yra saugoti, o ne keisti institucinę plėtrą. 

Sėkmingai dirbs toks rektorius, kuris turės tarybos pasitikėjimą“ (Scott, 2001, p.136).    

Formaliai tokių tarybų teisės ir atsakomybės labai primena JAV veikiančių išorinių valdymo 

tarybų funkcijas. Dalyvaudama vidiniame valdyme, taryba atlieka universiteto aukščiausios valdžios 

arba universiteto vykdomosios valdžios priežiūros funkciją. Šis universiteto valdymo organas „užima 

tarpinę poziciją tarp Vyriausybės ir konkrečios institucijos, sukurdamas atitinkamą atotrūkį / atstumą 

tarp ministerijos ir universiteto“ (van Ginkel, 2001) ir taip sustiprindamas institucinės autonomijos 

sampratą bei mažindamas tiesioginę (valstybės) įtaką. Kalbant apie tarybos vaidmenį išorinės aplinkos 

kontekste, pabrėžtina, kad į tarybą pasirenkant tinkamai kvalifikuotus ir atsidavusius visuomenės 

atstovus, kurie tampa tiesiogiai atsakingi už universiteto misijos ir ateities tikslų formavimą, 

užtikrinamas glaudesnis universiteto bendradarbiavimo su išoriniu pasauliu ryšis. Dažnas atrankos į 

tarybą kriterijus – yra reikalavimas, kad kandidatas netarnauti Vyriausybėje arba parlamente ir kad jis 

negalėtų būti asmeniškai suinteresuotas arba turėti asmeninės naudos iš universiteto veiklos (pvz., 

pasipelnyti iš mokslinių tyrimų).  

Tačiau pabrėžtina, kad šios aukštojo mokslo institucijų valdymo reformavimo tendencijos iš tiesų 

sulaukė nemažai kritikos ir dažnai yra vertinamos skeptiškai, ypač mokslininkų, kurie įžvelgia tokiame 

aktyviame išorinių atstovų dalyvavime universitetų strateginių sprendimų priėmime universiteto 

perėjimo prie korporacinės įmonės požymių, kurie, jų manymu, sumenkina akademinės savivaldos 

sampratą ir praktikas (van Ginkel, 2001).  

 

 

1.2.2.3. Rektorius (arba prezidentas ar vice chancellor) 
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Tipiškoje Europos aukštojo mokslo institucijoje Rektoriaus vaidmuo formalioje valdymo 

struktūroje yra griežtai apribotas ir nustatytas ilgų tradicijų ir institucinių lūkesčių. Ilgą laiką rektorius 

(itin retais atvejais šį postą užėmė moteris) buvo suvokiamas kaip mokslinės oligarchijos primus inter 

pares (pirmas tarp lygiųjų), akademinės savivaldos ir nepriklausomybės išsaugojimo įkūnijimas. 

Tradiciškai pagrindiniai reikalavimai rektoriaus kandidatui buvo ilgas darbo stažas, gera reputacija, 

kartais politinis pritarimas ir gebėjimas sutelkti palaikymą rinkimų dieną. Atitinkamai, profesinės 

kvalifikacijos reikalavimai nebuvo aiškiai apibrėžti, vadovaujantis prielaida, kad svarbiausia yra gebėti 

mokytis darbo procese (learning by doing) (tokiu būdu universitetų asociacijos nacionaliniu, kaip ir 

Europiniu mastu, kartais organizuodavo specialius seminarus arba mokymus naujai išrinktiems 

rektoriams) (van Ginkel, 2001).  

Tačiau pastarųjų metų aukštojo mokslo reformos reikalauja iš esmės peržiūrėti reikalavimus 

šiam postui, labiau pabrėžiant lyderio savybes bei  priartinant rektoriaus vaidmenį generaliniam 

direktoriui (Bargh, Bocock, Scott, Smith, 2000; Hanft, 2001). Rektoratas yra siejamas su stipriu centru, 

kuris yra būtinas išlaikyti ir plėtoti institucinį tapatumą besikeičiančioje politinėje, ekonominėje ir 

socialinėje aplinkoje, kuri savo ruožtu kelia universitetui, kaip žinių gamintojui, skleidėjui ir sergėtojui, 

naujus iššūkius. 

Tačiau pastebima, kad nepakankama priimti naujus įstatymus ir potvarkius, stiprinančius 

aukščiausią sprendimų priėmimo galią. Valdymo reforma taip pat susiduria su įvairiomis mokslinės 

bendruomenės tradicijomis, stabdančiais perėjimą nuo kolegialios akademijos prie mokslinės įmonės  

(from collegial academy to academic enterprise) (McNay, 1995). Universitetai nėra ta vieta, kur iš 

viršaus nuleidžiamos taisyklės ir reguliavimai yra santūriai priimami studentų ir darbuotojų. Priešingai, 

universitetai, pagal savo apibrėžimą, principą ir istoriją, yra pavyzdinė apsvarstymų, bendravimo, 

sąveikos, tiesos ir konsensuso tarp individų paieškos vieta. Teoriškai rektoriaus vaidmuo yra siejamas 

su valdymo struktūros modernizavimu ir laiko bei išlaidų atžvilgių efektyvaus bendrų universiteto 

tikslų ir uždavinių formavimo bei įgyvendinimo palengvinimu. Siekis stiprinti universiteto vykdomąją 

valdžią susijęs su tikslu paversti struktūrą procesu, t.y. mobilizuoti geriausius universiteto resursus 

koordinuotam ir nuosekliam veiksmui, kuris dera su universiteto misija ir potencialu (McNay, 1995).   

    

 

 

 

1.2.2.4. Mokslinis personalas 
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Neteisinga teigti, kad universiteto valdymas yra susijęs tik su formaliomis taisyklėmis ir teisiniais 

reguliavimais. Kur kas dažniau formaliosios valdymo dimensijos yra veikiamos ir nukreipiamos dėka 

neformalių įtakos ir susitarimų mechanizmų. Didžiąja dalimi universiteto vidinis valdymas susijęs su 

asmeninių interesų apsauga, siekiant kompromiso ir konsensuso. Todėl neatsiejama valdymo dalimi yra 

mokslininkų bendruomenė ir jų institucinių reikalų priežiūra. Iš fakulteto perspektyvos, aukštojo 

mokslo savivaldos reikšmė glaudžiai susijusi su galimybe naudotis savo galiomis kasdieninėje veikloje, 

plėtojant ir sudarant susitarimus, ir taip pasiekiant balanso tarp individualių ir plačių institucinių tikslų. 

Kitaip tariant, „universiteto valdymas yra gana plačiai paskirstyta funkcija (...) Universitetuose 

tikroji valdžia yra realizuojama būtent apačioje – t.y. kiekviename fakultete ir administracinių 

darbuotojų rankose. Fakultetai, katedros ir skyriai yra tos tarpinės universiteto valdymo grandys, 

kuriose labiausiai išryškėja aukščiausios universiteto valdžios būtinumas taikytis su neformalia 

mokslininkų gildijos įtaka.“ (Scott, 2001, p.127).  

Iš tiesų, universitetų valdymas yra rezultatas socialinės sąveikos, numatančios ne tik nustatytų 

taisyklių vykdymą arba įstatymais ir taisyklėmis apibrėžtų funkcijų realizavimą, bet ir ištisas diskusijas 

dėl institucinės politikos ir prioritetų. Taigi valdymo procesas numato įtraukimą ir sąveiką įvairių 

grupių atstovų, siekiant kolektyvinio sprendimų priėmimo, vienijančio įvairius interesus ir požiūrius. 

Tačiau pažymėtina, kad mokslinis personalas visuomet stengėsi apsaugoti universiteto veiklą nuo 

išorinės įtakos, ypatingai nuo valstybės poveikio ir nuo korporacinių interesų. Todėl pastarųjų metų 

pokyčiai aukštojo mokslo institucijų valdyme buvo sąlygoti ne universiteto akademinės bendruomenės, 

o verčiau išorinės būtinybės įvertinti universitetų gebėjimus prisitaikyti prie naujų aplinkos ir 

konkurencijos reikalavimų. Fakultetai gana kritiškai vertina šiuos pokyčius, bandydami nuo jų 

apsisaugoti, nes naujose tendencijose įžvelgia grėsmę universiteto instituciniam tapatumui ir 

autonomijai. Šiandien vienas iš pagrindinių būdų mokslininkams paveikti universiteto politiką yra 

užimti tarpinę poziciją tarp centrinio strateginio valdymo lygmens (rektorato, tarybos) ir 

decentralizuotų vienetų (fakultetų, skyrių), kuriuose politika yra įgyvendinama.  

Centrinės universiteto valdžios sustiprinimo sąlygomis ypatingas vaidmuo atitenka fakultetų 

dekanams ir skyrių vadovams. Tradiciškai didelė fakultetų autonomija sprendimų priėmime vertė 

abejoti universiteto kaip institucijos veikimu, nes universitetai labiau priminė individualių padalinių, 

kurie vis dar turi mokytis kaip sąveikauti ir veikti kaip organizacijai, asociaciją. Dekanai šiuo atveju 

veikia pavojingoje centralizuoto ir decentralizuoto vadovavimo ir koordinavimo sąveikoje. Pagrindinės 

diskusijos, kurios iki šio yra plėtojamos moksliniame diskurse yra susijusios su dekano pozicija, 
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svarstant ar dekanai kaip vadybininkai turėtų būti skiriami universiteto rektoriaus, ar jie ir toliau turėti 

išlikti „lygiais tarp lygių“ , t.y. turėtų būti renkami savo bendruomenių (Pellert, 1999).  

   

1.2.2.5. Centrinė administracija 
 

Tradiciškai centrinė universiteto administracija vaidina reikšmingą vaidmenį palaikant 

universiteto ryšius su valstybės biurokratiniu aparatu, t.y. su valdžios ir kontrolės centru. Šiandienos 

reformų kontekste svarbiausi centrinės administracijos darbuotojų bruožai yra vadybinis 

profesionalumas ir gebėjimas realizuoti naujosios viešosios vadybos principus. Tačiau tradiciškai 

centrinė administracija buvo supriešinama su mokslininkų bendruomene. 

  

1.2.2.6. Studentai 
 

Aktyvaus studentų dalyvavimo universiteto valdyme poreikis yra akcentuojamas pagrindiniuose 

Bolonijos proceso dokumentuose, pripažįstant studentus „kompetentingais, aktyviais ir konstruktyviais 

partneriais“ bei „pilnaverčiais akademinės bendruomenės nariais“, pajėgiais dalyvauti universiteto 

valdyme ir daryti įtaką tiek universiteto organizacijai tiek studijų turiniui (Pellert, 1999). 

2002 m. Europos Tarybos užsakymu buvo atliktas tarptautinis tyrimas, skirtas įvertinti studentų 

vaidmenį universiteto valdymo. Tyrimo duomenys parodė, kad daugelyje šalių studentų dalyvavimas ir 

aiškiai formaliai apibrėžtas, užtikrinant jiems atstovauti savo interesus pagrindiniuose tiek centro, tiek 

padalinių (fakultetų) valdymo organuose. Tačiau taip pat buvo pastebėta, kad studentų neturi pilnos 

balsavimo teisės, kuri dažnai yra apribojama teisę balsuoti tik sprendžiant klausimus, tiesiogiai 

susijusius su studentais. Tokiais atvejais į studentų nuomonę neatsižvelgiama sprendžiant darbuotojų 

paskyrimo, administracinius ir finansinius klausimus, suteikiant premijas ar paramą doktorantūros 

studijoms, o kartais ir sprendžiant su studijų programomis susijusius klausimus.  

Tyrimas taip pat atskleidė studentų intereso ir susidomėjimo dalyvauti universiteto valdyme 

stoką. Studentai vangiai (vidutiniškai tik trečdalis visų studentų) balsuoja rinkdami savo atstovus. 

Daroma prielaida, kad šie tyrimo rezultatai iš esmės atspindi studentų suvokimą apie universitetą kaip 

instituciją, priklausančią valstybei ir valdoma profesorių, o ne jų [studentų]. Tokie tyrimo rezultatai 

formuoja poreikį kuo greičiau pereiti nuo retorinių išsireiškimų apie tai, kad studentai iš tiesų yra vieni 

svarbiausių universiteto dalininkų, prie realių plataus ir aktyvaus studentų dalyvavimo visuose valdymo 

lygiuose (katedrose, fakultetuose, instituciniame ir nacionaliniame (Pellert, 1999)).  
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Pastarųjų metų tarptautinės praktikos rodo, kad studentai iš tiesų pradeda aktyviai reikštis ir 

veikti. Pvz., yra įsteigta Europos studentų sąjunga (ESIB), kuri 2001 m. tapo oficialiu Bilonijos proceso 

stebėtoju, atstovaudama visų Europos studentų interesus diskusijose. Institucijų viduje studentai dažnai 

dalyvauja universiteto valdymo organų posėdžiuose, kurių metu yra svarstomi strateginiai ir politiniai 

klausimai (kai kuriose šalyse, pvz. Serbijoje, universiteto rektorius turi teisę paskirti studentų 

prorektorių). Tačiau iki šiol studentai yra nepakankamai išklausiami katedrų ir nacionaliniame 

lygmenyse, t.y. ten, kur dominuoja profesūros autoritetas ir politinė valdžia.  

   

1.2.2.7. Socialinių dalininkų atstovai  
 

Socialiniai dalininkai yra individai arba grupės, turinčios tiesioginį interesą, įsitraukusios arba 

investuojančios į universiteto veiklą (pvz., darbdaviai, užsakovai, kompanijų akcininkai). Pabrėžtina, 

kad universiteto atveju socialinių dalininkų ratas gali būti gana platus, be studentų ir darbuotojų 

apimantis ir valstybės atstovus (ministrus, vyriausybę), verslo, vietos/regiono bendruomenes, privačius 

individus, bažnyčias, žiniasklaidą ir kt. Plačiąja prasme socialiniai dalininkai apima vidines ir išorines 

interesų grupes, kurios veikia universiteto veikla.   

Socialinių dalininkų idėja yra glaudžiai susijusi su šiuolaikiniais pokyčiais universiteto 

valdyme. Dalis tradiciškai valstybės taikomų universiteto veiklos kontrolės formų yra perduodama 

socialiniams dalininkams, vieną vertus formaliai įtraukiant juos į universiteto valdymą (tarybas), o kitą 

vertus reikalaujant iš universitetų demonstruoti savo naudingumą įvairių socialinių dalininkų grupėms. 

Bendrąja prasme šis konceptas numato aukštojo mokslo institucijų būtinumą plėtoti platesnį įvairių 

grupių, kurios gali turėti naudos iš universiteto teikiamų paslaugų, paklausos ir lūkesčių suvokimą bei 

naują požiūrį į išorinį vadovavimą bei institucijos strateginius tikslus (Pellert, 1999). 

Praktikoje universitetai įžvelgia socialiniuose dalininkuose galimus papildomo finansavimo 

šaltinius. Mokslinių tyrimų ir plėtros pajėgumų suteikimas korporacijų dalininkams gali būti naudingai 

išnaudotos universitetų bei padėti skatinti technologines inovacijas ar net kelti įsidarbinamumo lygį.   

 

1.2.3. Aukštojo mokslo institucijų valdymo dimensijos 
 

1.2.3.1. „Valdymo ekvalaizeris“ 
 

Dažnai pastarųjų metų aukštojo mokslo ir universitetų valdymo reformos yra apibūdinamos kaip 

perėjimas nuo tradicinės akademinės savivaldos prie naujo vadybinės savivaldos modelio, siekiant 
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priartinti vidinę universiteto organizaciją šiuolaikinei paslaugas teikiančiai įmonei, tačiau pabrėžiant 

didesnę atskaitomybę socialiniams dalininkams, lankstumą ir jautrumą rinkos poreikiams, bei gebėjimą 

formuoti strateginius tikslus, priderintus prie žmonių, kuriems universitetai tarnauja. Mokslinėje 

literatūroje išskiriami penki pagrindiniai koordinavimo arba kolektyvinės kontrolės mechanizmai, 

tinkantys universitetinio sektoriaus vadovavimui: 

• Išorinis reguliavimas (external regulation) (VR – valstybės reguliavimas) susijęs su 

valstybės galiomis nuleisti teisės aktus ir taisykles, kuriais universitetai privalo vadovautis savo 

veikloje. Egzistuoja įvairūs kontrolės mechanizmai, leidžiantys patikrinti šių taisyklių laikymąsi: 

inspektoriai, biurokratiniai aparatai, sertifikavimo procedūros, sąlyginis atitinkamos veiklos 

patvirtinimas, finansinis paskatinimas arba ribojimas. Taigi šiai valdymo dimensijai būdingas tradicinis 

iš viršaus į apačią viešojo sektoriaus institucijų valdymo požiūris, taikant formalizuotas teises normas ir 

atitinkamus reglamentus.  

• Išorinis vadovavimas (external guidance) (SV – Socialinių dalininkų vadovavimas) gali 

būti suteiktas atitinkamos valdžios institucijos (ministerijos) arba valstybės deleguotas kitų socialinių 

dalininkų atstovams, pvz. universiteto tarybos nariams. Šioje dimensijoje veiksmų koordinavimą ir 

vadovavimą užtikrina ne tiek formalios taisyklės, kiek derybos ir tikslų nustatymas (pavyzdžiui, 

rezultatų sutartys / performace contarcts kuriose nustatomi aiškūs tikslai, nedetalizuojant jų pasiekimo 

būdų ir priemonių). 

• Mokslinė/akademinė savivalda (academic self-governance)(AS) susijusi su konsensuso, 

kaip būtino veiklos kryptingumo, tarp įvairių mokslininkų grupių kūrimo procesais ir procedūromis. 

Vadovavimas, koordinavimas ir universiteto darbotvarkės kontrolė vykdoma priimant kolegialius 

sprendimus komitetuose arba grupėse, vadovaujantis egalitarizmo vertybėmis ir akademine 

meritokratija kaip pagrindiniais veiklos principais.  

• Vadybinė savivalda (managerial self-governance) (VS) pabrėžia aukščiausios vadovybės 

ir valdymo institucijų (rektoriaus, dekanų) hierarchinę poziciją nustatant tikslus ir priimant 

vykdomuosius sprendimus. Šių valdymo organų galios yra kontroliuojamos vidinio  patikrinimo 

sistemos ir subalansuotų formalių rašytinų taisyklių (universiteto statuto) arba viešai nustatytais 

strateginiais tikslais, kurie tarnauja kaip sėkmės matas.  

• Konkurencija/rungtyniavimas (competition) (K ) kaip valdymo dimensija naudojama 

pagrįsti koordinuojamus prioritetus ir priimamus sprendimus aukštajame moksle tiek instituciniu tiek 

sistemos lygmeniu. Kitaip tariant, čia taikomi konkurencinės rinkos principai, kurie ir determinuoja 

atitinkamą tvarką. Šiandien nepakankamų resursų (finansinių, žmogiškųjų, infrastruktūros) 
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paskirstymas grindžiamas rungtyniavimo mechanizmu, kuris į valdymo diskursą įveda stiprų vadybinį 

aspektą.  

Suprantama, kad minėtos dimensijos yra tik abstrakcijos, analitinės kategorijos, apibrėžiančios 

pagrindines valdymo dimensijas, susiformavusias ypatingose vietos ir istorinėse sąlygose. Tačiau šios 

analitinės kategorijos gali būti naudingos siekiant atskleisti valdymo koncepto evoliucionavimo kryptis 

ir plėtrą. Remiantis aukščiau įvardintomis dimensijos tokie mokslininkai kaip Boer, Enders ir 

Schimank sukūrė taip vadinama „valdymo ekvalaizerį“  (governance equalizer) kaip euristinę priemonę 

tarptautiniams daugiareikšmių konceptų palyginimams (prie tokių konceptų mokslininkai tai pat 

priskiria valdymo konceptą, naująjš viešąjį administravimą).  

 

 

Pabrėžtina, kad kiekvienas iš valdymo modelių talpina savyje atitinkamą kombinacijų visų 

penkių išskirtų dimensijų.  Visos šios dimensijos koegzistuoja, tačiau atitinkamu laikotarpiu dominuoja 

vienos. Pagrindinis šio „ekavalizerio“ modelio privalumas yra tai, kad jis leidžia atskleisti universiteto 

valdymo koncepto kompleksiškumą, multidimensines konfigūracijas.  
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1.2.3.2. Autonomija aukštojo mokslo institucijose 
 

Europos universitetų sistema pirmiausia yra organizuojama nacionaliniame ir regioniniame 

lygmenyse ir yra apibūdinama aukštu heterogeniškumo laipsniu, kuris atsispindi organizavime, 

valdyme ir veiklos sąlygose, apimant akademinio personalo ir mokslininkų įdarbinimo ir verbavimo 

statusą bei sąlygas. Europos Sąjunga siekia išsaugoti šią įvairovę, tačiau pageidautina nuoseklesnėje ir 

labiau suderintoje struktūroje. Nepaisant Europos heterogeniškumo, galima atlikti keletą bendrų 

stebėjimų apie vidinį aukštojo mokslo valdymą. 1) Reglamentavimo panaikinimas stiprinant institucinę 

autonomiją yra pagrindinė aukštojo mokslo valdymo pertvarkymo kryptis. Vyrauja nuomonė, jog 

Europos universitetai turėtų būti atleisti nuo per didelio reglamentavimo ir makro vadybos, prisiimdami 

pilną institucinę atskaitomybę visuomenei už savo rezultatus. Kita nuomonė – daugiau autonomijos 

aukštojo mokslo institucijose pagerins tų institucijų veiklos efektyvumą, o taip pat ir viso aukštojo 

mokslo sistemos efektyvumą. Pagrindinė perėjimo prie autonomijos priežastis yra autonomiškai 

aukštojo mokslo institucija gali kontroliuoti ir valdyti rezultatus bei visą veiklą.  

Aukštajame moksle autonomija instituciniame lygmenyje gali būti suvokiama kaip procedūrinė 

ir materiali naudojant Berdahl‘o terminologiją: „Materiali (esminė) autonomija yra universiteto ar 

kolegijos galia nustatyti savo tikslus ir programas – akademinės aplinkos „kas“. Procedūrinė 

autonomija yra universiteto ar kolegijos galia nustatyti priemones, kurių pagalba bus siekiami tikslai ir 

programos – akademinės aplinkos „kaip“. Materialioji (esminė) autonomija gali būti laikoma 

„akademine veikla“ ir politikos kontrolės laipsniu, tuo tarpu procedūrinė autonomija yra išskiriama 

kaip „institucinė vadyba“ ir praktikos kontrolės laipsnis  (de Boer ir File, 2009). 

Konkrečiai kalbant, materialioji (esminė) autonomija reikštų, jog aukštojo mokslo valdymo 

organai nustato akademinę ir tyrimų politiką tokią, kaip tyrimų sričių pasirinkimas, laipsnių suteikimas, 

mokymo programos, studentų atranka ir pan. Procedūrinė autonomija daugiausia remiasi institucijų 

valdymo organais neakademinėse srityse, tokiose, kaip finansinis valdymas, žmogiškųjų išteklių 

valdymas ir biudžetas. 

Mokslininkai akcentuoja, kad svarbiausia valdymo kryptis aukštajame moksle buvo institucinės 

autonomijos (tiek materialiosios tiek procedūrinės) praplėtimas, pvz. padidėjusi institucinė veiksmų 

laisvė naudojant finansinį ir fizinį kapitalą personalo reikalams tvarkyti (Eurydice, 2008). Bendrai 

kalbant, personalo vadybos ir komplektavimo srityse, ir ypač studentų atrankos atžvilgiu, tolesnis 

progresas atrodo galimas, tuo tarpu finansavime – bendroji suma vietoj eilutės biudžeto – institucijos 

dabar aiškiai turi daugiau laisvės priimdamos savo sprendimus. Tai atvėrė naujas galimybes aukštojo 

mokslo institucijoms. Institucijos įsitraukė į strateginį režimą ne tik viduje, bet taip pat jų išorinėje 
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aplinkoje. Aukštojo mokslo institucijos vis labiau įsitraukia į įvairias partnerystes visuose lygiuose. 

Tarptautiniai susitarimai per pastaruosius dešimtmečius išaugo – asociacijos, tinklai, aljansai, 

konsorciumai. Geografinių, istorinių ir institucinių ryšių bei panašumų pagrindu aukštojo mokslo 

institucijos susivienijo, manydamos, kad tai yra būdas išgyventi ir įtakoti konkurencingą aukštojo 

mokslo aplinką. Panašios grupės ir susitarimai gali būti pastebimi nacionaliniame ir regioniniame 

lygmenyse.  Aukštojo mokslo teikėjai taip pat vis labiau įsitraukia į viešas-privačias partnerystes su ne 

aukštojo mokslo srities organizacijomis.   

Besikeičiantis santykis tarp valstybės ir institucijų, siekiančių padidinti institucinę autonomiją, 

buvo įvykdytas per įstatymines reformas. Daugelyje šalių nacionaliniai aukštojo mokslo įstatymai tapo 

„sistemos įstatymais“, t.y. pateikdami bendrąsias instrukcijas ir rekomendacijas aukštojo mokslo 

institucijoms, kurios palieka žymią laisvę aukštojo mokslo institucijoms priimti sprendimus šioje 

sistemoje. Pvz. Nyderlanduose toks sistemos įstatymas buvo pristatytas 1993 m. Naujesni pavyzdžiai 

yra Austrijoje 2002 m., kur universitetai tapo viešosiomis institucijomis; Graikija, kur 2007 m. 

įstatymas suteikia tarp kitų dalykų plačią autonomiją administraciniam ir finansiniam universitetų 

valdymui; ir Lietuva, kur vyriausybė 2006 m. priėmė Aukštojo mokslo sistemos plėtros planą (2006-

2010), kuris suteikia tvirtus pokyčius išoriniame ir vidiniame valdyme.  

Padidinta institucinė autonomija reiškė aukštesnį atskaitomybės lygį, o taip pat ir griežtesnes ir 

detalesnes kokybės užtikrinimo procedūras tiek valstybės, tiek instituciniame lygmenyse. Didesnė 

atskaitomybė reiškia, jog aukštojo mokslo institucijos turi iš naujo pervardinti būdus, kuriais jos 

informuoja savo atstovus apie savo veiklą. Papildomi reikalavimai keliami valdymo organams, kurie, 

savo ruožtu, iš decentralizuotų skyrių (fakultetų, mokyklų, institutų, katedrų) reikalauja naujų 

komunikacijos būdų. Aukštojo mokslo institucijų pradinės veiklos priežiūra vis labiau tapo 

centralizuota pačių institucijų viduje, naujais ataskaitų būdais ir naujomis taisyklėmis bei procedūromis 

akademikams siekiant užtikrinti aukštojo mokslo institucijų pradinių procesų kokybę –studijų ir tyrimų. 

Daugeliu atvejų tai vedė prie tolesnės aukštojo mokslo institucijų sprendimų priėmimo struktūrų 

racionalizacijos ir daugeliu atvejų taip pat pasiūlė pastatyti į vietą naujas „hierarchijas“, kuriose 

institucinė vadovybė vaidina pagrindinį vaidmenį. Pavyzdžiui, Europos aukštojo mokslo institucijose 

buvo žymus vidutinio lygio valdymo pozicijų skaičiaus padidėjimas per pastaruosius du dešimtmečius, 

taip pat kokybės užtikrinimo mechanizmų ir sistemų kūrimas aukštojo mokslo institucijų viduje. 

Daugeliu atžvilgių reglamentavimo panaikinimas tapo nauju, kito lygio reglamentavimu aukštojo 

mokslo sistemos viduje.  
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1.2.4. Gero valdymo samprata  
 

Universiteto valdymas pirmiausiai yra susijęs su institucijos vidine verte, sprendimų priėmimo 

ir resursų paskirstymo procesais, universiteto misija ir tikslais, o kartu ir universiteto santykiu su 

kitomis aukštojo mokslo institucijomis, visuomene ir verslo pasaulio. Pirmiausia valdymas yra 

nagrinėjamas funkcionalistiniu požiūriu, t.y. siejant jį su vadovavimo institucijai ir jos veiklos 

priežiūros kontekstu, apimančiu reguliavimą, administravimą, vadybą ir strateginį planavimą. Šiuo 

atveju galima teigti, kad geras valdymas sietinas su naudos ir pelno siekimu.  

Tačiau valdymo tyrinėjimas taip pat turi būti nukreiptas ir į aksiologinį šio proceso aspektą, 

siejant valdymą su vertybėmis, kuriomis yra grindžiamas aukštasis mokslas ir tyrimai. Pirmiausiai šios 

vertybės yra įtvirtintos institucinės autonomijos, akademinės laisvės ir viešosios atsakomybės 

principuose ir susijusios su  universiteto, kaip nešališko išsimokslinimo, mokymosi ir intelektualinių 

apmokymų vietos, samprata.  

Tokiu būdu geras universiteto valdymas – kaip naudos ir pelno siekimas – turi būti nukreiptas 

į individų ir visuomenės gerovę, tradicines ir akademines vertybes ir uždavinius, kokybę ir kokybės 

užtikrinimą, institucijos pozicionavimą, aukštojo mokslo efektyvumą ir veiksmingumą bei pažangius 

tyrimus demokratinėse visuomenėse, paremtus ekspertu kompetencija, įtraukimu ir dalyvavimu, teise, 

etiškai atsakingų individų laisve ir abipuse pagarba (Kohler, 2009, p. 26) 

Pabrėžtina, kad geras universiteto valdymas negali apsiriboti tik institucijos viduje 

vykstančiais procesais, bet turi būti grindžiamas universiteto kaip institucijos veikiančios įvairiose 

(politinėje, socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje) aplinkose, samprata. Taigi, galima tvirtinti, kad geras 

valdymas siekia išsaugoti akademinių vertybių sistemos tapatumą ir tuo pačiu metu pozicionuoti 

universitetą, kaip atliepiantį išorinius poreikius ir lūkesčius. 

Nors moksliniame diskurse yra plačiai pripažinta, kad kultūrinis aukštojo mokslo savitumas 

neleidžia pateikti vieningo ir universalaus gero valdymo principų sąrašo, vis dėlto bandoma išskirti 

pagrindinius efektyvaus, teisingo ir gero valdymo požymius. Pagrindinis gero valdymo tikslas – 

stiprinti aukštojo mokslo vaidmenį, tarnauti visos visuomenės interesams ir plėtoti aktyvaus piliečio 

demokratinėje visuomenėje ruošimo modelį. Teigtina, kad šio tikslo siekimas turi būti grindžiamas 

tokiais principais: 

• Teisėtumas: šis principas reikalauja, kad akademinė bendruomenė neabejotų dėl priimamų 

sprendimų teisėtumo. Šio principo realizavimą užtikrina: 

1) teisėtomis priemonėmis (rinkimai, atranka, grindžiama kompetencijomis) įgyta fakultetų 

teisės dalyvauti sprendimų priėmime; 
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2) vienoda prieiga fakultetams ir administracijai prie sprendimo priėmimui būtinos 

informacijos; 

3) realios fakultetų ir administracijos galimybės daryti įtaką sprendimų priėmimui; bet koks 

suvokimas, jog sprendimai buvo priimti dar iki svarstymo, panaikins teisėtumą.  

• Skaidrumas: visų valdymo procesų ir sprendimo priėmimo skaidrumą užtikrina aiškus, 

kompetentingas bei savalaikis svarstomų problemų ir klausimų formulavimas, visų valdymo 

procesų dalyvių informavimas bei galimybę išreikšti savo poziciją iki galutinio sprendimo 

priėmimo, aiškiai identifikuojami sprendimo priėmėjai, priimtų sprendimų pristatymas viešajai 

auditorijai.  

• Atskaitingumas: visi tiek aukščiausio, tiek žemesnio valdymo lygmens  subjektai privalo būti 

atskaitingi ne tik universitetui, bet ir visuomenei.  atskaitomybė turėtų būti suformuota taip, 

kad atitiktų atskirų skyrių, kuriems yra atskaitinga, identiškumą ir tikslus. 

• Lankstumas:   Valdymo struktūra ir procesai turėtų būti lankstūs, leidžiantys universitetui 

sparčiai judėti greitai besikeičiančioje aplinkoje. Paprastai, universiteto valdyme turi veikti tik 

keletas nuolatinių komitetų, o iškylančioms problemoms spręsti ar artimiausiems tikslams 

siekti, tikslinga formuoti laikinas grupes. 

• Integralumas: valdymas turi įtraukti asmenis, kuriuos pirmiausiai įtakos priimami 

sprendimai. Sprendimo priėmimo integralumą užtikrina aiškus ir detalus jame dalyvaujančių 

asmenų vaidmenų, teisių ir atsakomybių išdėstymas.  

• Atitikimas universiteto misijai : universiteto vykdoma politika ir veiklos rezultatai turi atitikti 

numatyta misija. Šio principo realizavimą užtikrina aiškus asmeninių ir institucinių tikslų 

atskirimas ir orientacija į ilgalaikę institucinę naudą.  

Taigi, geras valdymas – tai būdas siekti užsibrėžtų tikslų skaidriomis procedūromis, 

įgyvendinant sprendimus vadovautis aukščiau įvardintais principais skirtinguose kontekstuose. Toks 

valdymas yra susijęs ne tik su efektyvumu, veiklos rezultatais, veiklos/kokybės kontrole, bet ir 

atitinkamu socialiniu ir kultūriniu identitetu, kuris formuojas sudėtingų tarpusavio sąveikų su 

įvairiomis visuomenės grupėmis (bendruomenėmis, verslo įmonėmis) rezultate.  

 
1.3. UNIVERSITETŲ VALDYMO MODELIAI: KOLEGIALUS, BIUROKRATINIS IR 
ANTREPRENERIŠKAS  
 

Literatūroje apie aukštąjį mokslą pateikiami įvairūs valdymo modeliai: kolegialus (Milllett 1962, 

1978); biurokratinis (Stropu, 1966); politinis (Baldridge,1971), organizuotos anarchijos (Cohen, March, 
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1974) ir profesionalus (Mintzberg 1979) ir kt.. Naujesnėje literatūroje akcentuojamas  

verslo/enterprenerinis universitetas (Clark, 1998), paslaugų universitetas (Tjelldvoll, 1998), įmonės 

tipo universitetas (Marginson ir Considine 2000), korporacinis/vadybinis universitetas (Deem,1998) ir 

pan.  

Šiandien nėra vieningos nuomonės dėl tinkamiausio, geriausiai autonomijos idėją išreiškiančio 

vidinio universitetų valdymo modelio. Dviejų kriterijų pagrindu (mokslininkų profesinė autonomija ir 

dėstytojų dalyvavimas universiteto valdyme) skiriami keturi universiteto valdymo modeliai:  kolegialus 

(„collegial“ ), vadybinis („managerial“ ), verslumo arba antreprenerinis („entrepreneurial“) ir 

biurokratinis („bureaucratic“ ) (Felt, 2003, p. 36). Norint palyginti visus šiuos universiteto valdymo 

modelius pirmiausia reikėtų susipažinti su Olsen (2005) pateikta keturių universiteto vizijų tipologija: 

mokslininkų bendruomenė, nacionalinių tikslų instrumentas, atstovaujamoji demokratija, paslaugas 

teikianti įmonė, kuri veikia konkurencinėje rinkoje. Ši tipologija gana aktuali atsižvelgiant į jos 

akcentuojamą tradicinę bei korporacinę universitetų organizaciją. 

Pirma, autorius teigia, kad universitetas kaip mokslininkų bendruomenė remiasi universaliais 

kriterijais, tokiais kaip nepriklausomi tyrimai, intelektualinė laisvė, intelektu, mokymosi, akademine 

kompetencija ir ekspertize. Universitetų identitetas kyla iš bendro įsipareigojimo ieškoti tiesos, o ne 

politinės ar ekonominės naudos. Šios vizijos esmė kyla iš universiteto kolegialios organizacijos ir 

valdymo. Antra, universitetas kaip nacionalinių tikslų įgyvendinimo instrumentas, įgyvendina išrinktų 

lyderių kuriamą politiką. Vienas iš šios perspektyvos požymių – tyrimų taikomumas praktinių 

problemų sprendimui ir universitetų specializavimasis siekiant aukščiausios kokybės (Olsen, 2005). 

Trečia, universitetai kaip demokratijos atstovai taiko valdymo modelį orientuotą į vidinius dalininkus 

(pvz. darbuotojai, studentai), o kokybė keliama investuojant į administracinį ir techninį personalą. 

Ketvirta, universitetas kaip paslaugų tiekėjas, dalyvaujantis konkurencinėje rinkoje, veikia kaip įmonė 

regioninėje ar globalioje rinkoje ir siekia būti konkurencinga bei pelninga, o tyrimai ir studijos yra 

prekės. Tokie universitetai yra sąmoningai atskirti nuo valstybės, kurios vienintelis vaidmuo kurti tam 

tikrus skatinimo mechanizmus. Universitetų vadovai tampa verslininkais platesnėje aplinkoje (Olsen, 

2005).  

Tačiau svarbu turėti omenyje, jog visus aptartus universitetų valdymo modelius ar koncepcijas 

reikėtų laikyti „idealiais tipais“. 

Tagi, kaip jau minėta, pagrindinai iššūkiai aukštajam mokslui stebimi per pastaruosius 3-4 

dešimtmečius. Taip vadinamas valstybės kontrolės modelis užleido vietą valstybės prižiūrinčiajam 

modeliui 8-9-me dešimtmetyje. Aukštojo mokslo masiškėjimas vedė prie padidėjusių sunkumų 
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finansuojant AM sistemas. Vyriausybės susidūrė su dilema dėl skirtingų visuomenės sektorių 

(sveikatos, socialinės apsaugos ir t.t.) finansavimo. Tai reiškia, kad vyriausybės, spaudžiamos poreikio 

mažinti AM finansavimą, turėjo pasiūlyti priemones, kad, iš vienos pusės, apsaugotų nuo kaltinimų 

mažinant AM mokymo ir tyrimų kokybę, iš kitos pusės, spaustų institucijas demonstruoti, kad jos 

stengiasi išlaikyti kokybę, kai joms buvo suteikta daugiau autonomijos ir tuo pačiu daugiau 

atsakomybės. Atskaitomumas tapo vienu iš pagrindinių žodžių aukštojo mokslo valdyme, taip pat tai ir 

priemonė naudojama vyriausybės vadovaujant institucijoms. Tokiu būdu pradėta plačiau kalbėti apie 

kokybės užtikrinimą ir kokybės vertinimą, kurie yra neatsiejami nuo universitetinės veiklos gerinimo, o 

valstybė tai traktuoja kaip priemonę didinti atskaitomumą, vadovauti sistemai ir pagrįsti AM sistemų 

finansavimą. Todėl kai kurios vyriausybės pradėjo skatinti universitetus įvairinti jų finansavimo bazę ir 

pradėjo reformas, nukreiptas į veiksmingumo didinimą, aktyvesnį reagavimą į visuomenės poreikius, 

siekiant mažesnėmis sąnaudomis padaryti daugiau, keičiant savo vidaus struktūrą ir galios pusiausvyrą, 

t.y. keičiant universitetų valdymą.  

Pasak McNay (1995), universitetų valdymas laikui bėgant keitėsi keturiais skirtingais būdais: nuo 

kolegialaus link biurokratinio, nuo biurokratinio link korporacinio, nuo korporacinio link 

enterprenerinio. Vidinė ir išorinė universitetų orientacija, ideologinės-kultūrinės vertybės, akademinė 

autonomija ir akademinės bendruomenės dalyvavimas valdyme keitėsi, tuo pačiu keisdamos ir 

universitetinio valdymo modelį (žr. 2 paveikslą).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 paveikslas. Universitetų valdymo modeliai (pagal Farnham, 1999) 
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1 lentelė. Universitetų valdymo modeliai pagal išrorinę ir vidinę universiteto valdymo orientaciją 

 Kolegialus Biurokratinis Korporacinis 

 (vadybos modelis) 

Enterprenerinis 

(rinkos modelis) 

Išorinė orientacija  Institucinė autonomija 

Kolegiali savivalda 

Išskirtinė išorinė intervencija  

Viduje apibrėžtas tikslas 

Institucinė autonomija  

Valdo akademinės tarybos ir 
komitetai  

Vykdomasis valdymas  

Centralizacija 

Formalizavimas  

Ribota autonomija 

Valstybės kontrolė  

Išoriškai apibrėžtas 
tikslas 

Institucinė autonomija 

Vidinė orientacija Akademinė laisvė 

Savęs rekomendavimas 

Akademinė laisvė  

Utilitarizmas 

Orientacija į išorės 
rinką  

Rinka apibrėžia 
praktiką  

Pelno didinimo 
konkurencija  

Orientacija į išorės 
rinką 

Kultūros pokytis  Apibrėžtas viduje         ��������� Apibrėžtas išorėje  

 
 

Kaip galima pastebėti 1 lentelėje, tuo pačiu metu egzistuoja daugialypiai universiteto valdymo 

modeliai. Tačiau, norint užtikrinti išlikimą, skirtingi modeliai turi įveikti ir suderinti dvi 

konkuruojančias tikroves, iš vienos pusės neapibrėžtą (neaiškią) greitai besikeičiančią išorinę aplinką, 

iš kitos pusės stabilesnį, stipriai įsitvirtinusį akademinės laisvės vidinį operatyvų principą. Bet kokiu 

atveju, valdymo tipas išskirdamas vieną realybę greičiausiai kenkia organizacijai. Kadangi visiškai 

kolegialus modelis yra daugiausiai įtakojamas akademinės laisvės vidinio operatyvaus principo ir 

atskirtas nuo išorinės aplinkos, jis negali išlikti šiuolaikiniame kontekste. Netinkamumas arba ilgalaikis 

išteklių netekimas jį sunaikins. Enterprenerinis/verslo arba rinkos modelis, per daug rinkos įtakojamas, 

gali būti kritikuojamas, nes neatitinka klasikinio universiteto idealo.  

 

1.3.1. Kolegialus valdymo modelis 
  

Pagal Farnham (1999), esminiai kolegialaus modelio požymiai yra aukšta profesinė mokslininkų 

autonomija ir pakankamai aktyvus jų dalyvavimas universiteto valdymo organuose.  Žmogiškieji 

ištekliai, universiteto bendruomenė yra laikomi esminiu valdymo ištekliu, t.y. siekiama demokratinio 

dalyvavimo sprendimų priėmimo procese, universitetas savo veiklą pirmiausia orientuoja  į darbuotojų, 

o būtent – į mokslininkų, poreikius. Esant šiam modeliui, aukštosios mokyklos vadovybė yra 

išrenkama kolektyviniu sprendimu, o ne paskiriama administracijos (Felt, 2003, p. 36). Tačiau 

aukščiausia valdžia universitete atitenka akademinės bendruomenės mažumai – aukščiausią akademinę 
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kompetenciją turintiems profesoriams. Kadangi dekano, prorektoriaus arba rektoriaus pozicijas gali 

užimti tik aukščiausius mokslinius laipsnius turintys mokslininkai, todėl kiti akademinės bendruomenės 

nariai juridiškai tampa beteisiai, nepaisant to, kad su dėstytojais ir studentais, kurie į universitetą 

priimami pagal ypač aukštus atrankos kriterijus, neformalus bendravimas grindžiamas kolegialumu 

(Kraujutaitytė, 2002, p. 189). Taigi, būtent kolegiali mokslininkų bendruomenė nustato ir kontroliuoja 

universiteto veiklos arba organizacinius tikslus, remdamasi savo profesine patirtimi bei bendra vertybių 

sistema. Todėl dažnai šiam modeliui apibūdinti dar naudojamas akademinės oligarchijos terminas, 

pabrėžiant, kad būtent mokslininkai turi daugiausiai įtakos ne tik universiteto bet ir  viso aukštojo 

mokslo valdymo organizavime. Taigi, mokslininkai, o ne vadybininkai ar administracijos darbuotojai 

priima svarbiausius sprendimus finansavimo, žmogiškųjų išteklių bei mokslo ir studijų klausimais. 

Kitaip tariant, profesūra, universiteto mokslinis personalas kartu atlieka ir administracines funkcijas. 

Pabrėžtina, kad šiame valdymo modelyje svarbūs tampa organizacijoje veikiantys smulkesni centrai ir 

padaliniai, kuriuose pirmenybė teikiama interaktyviam konsensusui (Pusser, Ordorika 2001). Kitaip 

tariant, siekiant efektyvaus universiteto valdymo, negalima jo tapatinti su biurokratine organizacija, o 

būtina užtikrinti visų jo akademinės bendruomenės narių aktyvų dalyvavimą valdyme, ir jeigu ne 

universiteto, tai bent jau fakulteto mastu. Universiteto vadovas šioje perspektyvoje užima tik 

„pirmaujančią poziciją tarp lygių“; į jį žiūrimą kaip į konsensuso, susitarimo tarp profesionalų plėtotoją 

(Sporn, 2006). Remiantis šia perspektyva mokslininkų bendruomenė pati administruoja savo reikalus, o 

pagrindiniai aukštosios mokyklos tikslai yra grindžiami profesinės laisvės, konsensuso ir demokratinio 

dalyvavimo vertybėmis. Kadangi šio valdymo modelio pagrindą sudaro decentralizuota universiteto 

struktūra ir konsensusu bei bendromis vertybėmis grindžiamas sprendimų priėmimo procesas (Hardy, 

1990), jis yra atviresnis mokslininkų poreikiams ir sukelia mažiau konfliktinių situacijų.  

Būtent toks universiteto valdymo modelis buvo paplitęs Europoje iki 1970m. Nors valdymo 

atžvilgiu kolegialus modelis yra ypač palankus universiteto mokslininkams, nes sudaro puikias 

galimybes ginti savo interesus, savarankiškai priimti visus akademinius sprendimus, siekti aktualių 

akademinės saviraiškos tikslų, tačiau ir jis turi kelis esminius trūkumus. Pagrindinė šio modelio kritika 

yra nukreiptai į tai, kad konsensusu grindžiamas sprendimų priėmimas buvo būdingas  tik vidutiniam ir 

žemiausiam valdymo lygmenis, t.y. tarnyboms, katedroms, centrams; tačiau kur kas rečiau šiuos 

kolegialaus valdymo požymius buvo galima įžvelgti aukščiausiame universiteto valdymo lygmenyje. 

Kaip teigia Baldridge (1971), „kolegialus universiteto valdymas aukščiausiame lygmenyje labiau 

suvokiamas kaip tikslas, bet ne kaip realybė“. Siekis visus sprendimus priimti konsensuso pagrindu 

daugeliu autorių (Baldridge, 1971; Sporn, 2006; Pusser, Ordorika, 2001) taip pat laikomas sunkiai 
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įgyvendinamu, atsižvelgiant į tai, kad valdymo institucijose dominuoja mokslininkų, o ne studentų ar 

administracijos atstovai. Be to,  kolegialus modelis stokoja aiškios atsakomybės sprendimų priėmimo 

procese, lankstumo, nėra atviras išoriniams pokyčiams, sąlygoja lėtą prisitaikymą prie darbo rinkos 

poreikių, stabdo inovacijų plėtrą. Kolegialus valdymas taip pat neeliminuoja universitetų finansinės 

priklausomybės nuo valstybės. Faktiškai, universitetai, taikę šį kolegialų modelį, vis tik išlikdavo labai 

priklausomi nuo valstybės galutinio sprendimo (Felt, 2003).    

 

1.3.2. Biurokratinias valdymo modelis 
 

Biurokratinio valdymo modelio samprata yra grindžiama Weber biurokratijos koncepcija, 

universitetams taikant pagrindinius biurokratinės institucijos požymius: aiški pareigų hierarchija, 

detalizuotos ir griežtai reglamentuotos valdymo taisyklės, funkcijų ir užduočių kontrolė ir pan . Anot 

Weber (1978),  biurokratija yra socialinių gupių tinklai, skirti konkretiems tikslams, siekiantys 

maksimalaus efektyvumo ir reguliuojami vadovaujantis „teisinio racionalumo“ (taisyklės, įstatymai, 

griežtos procedūros) principu, o ne draugyste, lojalumu šeimai ar charizmatiniam lyderiui. Kaip pažymi 

Pusser ir Ordorika (2009), veikla tokioje organizacijoje grindžiama griežtais hierarchiniais valdžios 

pasiskirstymo santykiais; organizacijos tikslai yra aiškūs, o pati organizacija yra nuo išorinių jėgų 

atsiribojusi arba uždara sistema.  

Nors pasak Felt (2003), esant šiam valdymo modeliui mokslininkai ir dėstytojai turi profesinę 

autonomiją, tačiau universiteto vidinės struktūros yra griežtai reglamentuotos, kas paverčia universiteto 

funkciją išskirtinai mechanine ir sąlygoja universiteto uždarumą nuo išorinio pasaulio bei pakankamai 

didelę aukštosios mokyklos priklausomybę nuo valstybės. Biurokratinio valdymo veikimo pagrindas 

yra stiprūs centralizuotas aukštojo mokslo reguliavimas, apimantis kvalifikacinių standartų aukštosios 

mokyklos darbuotojams (tiek administracijos, tiek mokslinio personalo) nustatymu, mokslinių tyrimų ir 

visos universiteto veiklos standartizavimu. Kaip pažymi Kraujutaitytė (2002), aukštosios mokyklos 

akademinių padalinių struktūras lemia valstybės prioritetai, kurie dažniausiai siejami su potencialių 

studentų skaičiumi, studijų sritimis ir mokslinių tyrimų, kurių reikia siekiant šalies ekonominės 

pažangos ar politinių bei socialinių vertybių, programomis.  

 Užsienio mokslininkai (Herbet H. Stroup, 1966; Baldridge, 1971; Pusser, Ordorika, 2001) 

išskiria šiuos esminius biurokratinio valdymo bruožus: formalizuotos ir detaliai reglamentuotos 

universiteto veiklos sritys, dokumentų rengimo tvarka; vadovų skyrimas, o ne įdarbinimas; fiksuoti 

atlyginimai; mokslinio laipsnio reikšmingumas; gyvenimo stiliaus formavimasis aplink organizacijos 

veiklą; aiškus asmeninės ir organizacinės nuosavybės atskirimas; tiek mokslinis, tiek administracinis 
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personalas yra  biurokratiniai tarnautojai; vertikalūs komunikacijos ir koordinavimo kanalai, iš viršaus į 

apačią vykstantis sprendimų priėmimo procesas.  Esant šiam valdymo modeliui, administraciniai 

vadovai yra pagrindiniai aktoriai, sprendžiantys ir analizuojantys problemas, vertinantys įvairius 

sprendimus bei vykdantys pasirinktas strategijas (Pusser, Ordorika, 2001). Sąlyginai nuo valstybės 

nepriklausoma, universiteto vadovybei priskirta reguliavimo sritis yra mokslinė veikla. Kaip pažymi 

Sporn (2006), būtent mokslinės veiklos vadyba yra laikoma viso universiteto valdymo pagrindu, nors 

pati valdymo strategija taip pat grindžiama kontrole ir nusistovėjusios tvarkos išsaugojimu. 

Pagrindiniai valdymo agentai institucijos lygmenyje yra universiteto vadovybė, kurios atžvilgiu 

akademinė bendruomenė puoselėja didelius lūkesčius: būtent universiteto vadovai (rektorius ir 

rektorato nariai) gali išspręsti visas problemas.    

Pažymėtina, kad biurokratinis valdymas kaip viena iš viešojo sektoriaus paradigmų dominavo 

tarp 1920 ir 1980 m. ir iš esmės atliepė tuomet plėtojamą technologijomis pagrįstą ūkio augimo 

koncepciją. Toks valdymo modelis buvo sėkmingas ir efektyvus teikiant standartizuotas ir universalias 

paslaugas, atliekant  standartizuotus mokslinius tyrimus (Lietuvos mokslo ir studijų sistemos apžvalgų 

metaanalizė valdymo aspektu, 2009). Tačiau mokslininkai įžvelgia kelias šio modelio silpnąsias puses. 

Pirmiausia, biurokratinio valdymo koncentravimas į formalizuotus santykius sąlygojo horizontalių 

ryšių ignoravimą, taigi ir pats sprendimų priėmimo procesas tampa išskirtinai biurokratinis. Anot 

Baldridge (1971), biurokratinė prieiga neleidžia analizuoti sprendimo priėmimo procesų, institucijos 

kaip veikiančios organizacijos ar istorinius pokyčius universiteto struktūros viduje, nes ji labiau susijusi 

su formalia institucijos struktūra. Remiantis šia analizės perspektyva iš esmės neįmanoma atskleisti ir 

nagrinėti kitokias, neformalizuotas galios apraiškas ir formas universitetuose, pvz. neformalius 

komunikacijos kanalus bei išorinių subjektų poveikio sprendimų priėmimui, nes biurokratinis valdymas 

teoriškai nesudaro prielaidų veikti tokioms valdžios formoms, o universiteto politikos formavimo 

procesas teoriškai yra detaliai reguliuojamas valstybės. Be to, griežtai reglamentuotos universitetų 

valdymo ir administravimo taisyklės bei procedūros yra dažnai kritikuojamos dėl nelankstumo ir 

sudėtingo prisitaikymo prie naujų poreikių. 

 

1.3.3. Korporacinis (vadybinis) valdymo modelis 
 

Daugelis aukštųjų mokyklų šiandien transformuojasi link „vadybinio modelio“. Šis modelis 

apima privačiam korporaciniam sektoriui būdingo valdymo stiliaus taikymą ir mokslininkų 

autonomijos ribojimą. Toks universitetas virsta hierarchizuota organizacija, kurios strateginės, 

finansinės ir mokslinės veiklos planų rengimas ir įgyvendinimas priklauso vykdomosioms 
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administracinėms struktūroms. Suprantama, kad vadybinio valdymo modelis yra labai kritikuojamas 

mokslininkų, kaip ribojantis individų laisvę ir eliminuojantis kolegialias sprendimų priėmimo 

struktūras (The extent and impact of higher education governance reform across Europe, 2008, p. 37). 

Čia pagrindinį vaidmenį vaidina išorinių tarybų suformuojamas profesionalių vadovų korpusas, tad 

pagrindinės universiteto plėtros kryptys, strateginiai tikslai yra apibrėžiami išorinių jėgų, akademinei 

bendruomenei paliekant tik laisvę nuspręsti kaip juos įgyvendinti. Taigi toks universiteto valdymas 

pasižymi tik procedūrine, bet ne substantyvia autonomija.  

Pagal šį modelį veikiančių universitetų valdyme tradiciškai dalyvauja rektorius, senatas ir 

universiteto taryba. Tačiau būtent universiteto tarybai, sudarytai išimtinai iš išorinių atstovų (tarybos 

narys negali būti universiteto bendruomenės narys ar universiteto tarnautojas, taip pat ministerijos 

tarnautojas, kurio pareigos susijusios su aukštuoju mokslu), priklauso pagrindinės administracinės bei 

priežiūros funkcijos. Universiteto taryba tvirtina universiteto raidos, organizacinius ir veiklos planus, 

rektorato darbo taisykles, iš trijų senato pasiūlytų kandidatų skiria rektorių, o jo siūlymu, – ir 

prorektorius, nustato finansų tvarkymo taisykles, tvirtina finansines ir rektorato ataskaitas, nustato 

Senate atstovaujančių grupių (profesūros, pedagoginio ir mokslinio personalo, studentų ir 

administracijos) narių skaičių, skiria auditorių universiteto veiklai patikrinti, privalomai informuoja 

ministrą universiteto valdymo institucijai rimtai pažeidus įstatymus arba esant rimtam finansų 

praradimo pavojui (The extent and impact of higher education governance reform across Europe, 2008, 

p. 21) ir pan. Manytina, kad tokia universiteto tarybos sudėtis ir jai priskirtos funkcijos akivaizdžiai 

minimizuoja akademinės bendruomenės atstovų dalyvavimą universitetų valdyme.  

Vadovas Akademinis organas Sprendimų priėmimo 
organas 

Patariamasis/ priežiūros 
organas 

 
Rektorius 

(tik vietiniai) 

 
Senatas 

(tik vietiniai) 

 
Universiteto taryba 

(tik išoriniai veikėjai) 
 

 

Taigi daugelyje Europos universitetų vis plačiau taikomas vadybinis valdymo modelis, kai 

sprendimų priėmimo galia pereina nuo kolektyvinių renkamų institucijų, kurioms būdingos 

demokratinės sprendimo priėmimo procedūros, į pavienių valdininkų arba mažesnių paskiriamų grupių 

rankas. Ir nors daugelyje universitetų vis dar yra kolegialių valdymo institucijų, tačiau jos nebeturi 

sprendžiamosios galios ir veikia kaip patariamosios institucijos. Universiteto valdymas yra pripažintas 

reikšmingu, daug pajėgumų ir ypatingų kompetencijų reikalaujančiu darbu, kurio negali užsiimti 

dėstantys ir tyrimus vykdantys mokslininkai (Felt, 2003, p. 64).  
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1.3.4. Antreprenerinis valdymo modelis 
 
1.3.4.1. Valdymo kaita: perėjimas prie rinkos vertybių – enterprenerystė 

 

Šiais laikais konkurencija tapo normaliu ir plačiai priimtinu reiškiniu tarp universitetų visame 

pasaulyje (Chan, Lo, 2007). Šio reiškinio atsiradimą įtakojo auganti verslo kultūra aukštojo mokslo 

sektoriuje. Kartu su valdymo veiksmingumu bei efektyviu resursų panaudojimu, verslo principai, 

mechanizmai ir praktika buvo pradėti taikyti pirmaujančiuose pasaulio universitetuose. Siekdami 

taikyti verslo principus universitetų valdyme, daugelio šalių universitetai įsitraukė į struktūrines 

reformas norėdami tapti veiksmingesni ir efektyvesni priimant sprendimus bei atliekant veiklos 

funkcijas, ekonomiškiau disponuoti turimais resursais. Reformos pareikalavo iš universitetų mažinti 

savo finansinę priklausomybę nuo valstybės ir tapti finansiškai  atsakingais (Currie, DeAngelis, de 

Boer, Huisman, Lacotte, 2002). Norėdami užtikrinti savo pajamas universitetai diversifikavo pajamų 

šaltinius valstybiniuose ir nevalstybiniuose sektoriuose, įsivyravo netradiciniai finansavimo šaltiniai – 

dovanotas turtas, studijų, mokslo (tyrimų) ir paslaugų sukomercinimas (pavertimas pelno šaltiniu), 

magnatų bei labdaros dotacijos ir pan. Pastarieji pokyčiai pakeitė ir tradicinę universitetų struktūrą. 

Universitetuose pradėta steigti papildomi skyriai, centrai, kurie veikia kaip tarpininkaujančios 

institucijos, jungiančios  universitetą su išorinėmis organizacijomis.  

Šie universitetų finansiniai ir struktūros pokyčiai pakeitė santykius tarp valdžios, universiteto, 

verslo ir pramonės, ir transformavo universitetą į paslaugų teikėją žinių visuomenėje. Universitetams, 

siekiant efektyviai palaikyti ryšį su socialiniais partneriais, iškilo poreikis suderinti daugiau 

atskaitomybės formų, tokių kaip rinkos, politinė ir biurokratinė atskaitomybė. Kolektyvinė kultūra ar 

verslumas visame pasaulyje tapo aukštojo mokslo valdymo vedančiąja filosofija (Williams, 2003).  

Akivaizdu, kad universitetai visuomet turėjo prisitaikyti prie aplinkos pokyčių ir jų 

ilgaamžiškumas rodo, kad tai buvo daroma sėkmingai. Tačiau, kaip teigia Collis (2004), iššūkiai su 

kuriais susiduria aukštasis mokslas šiandiena, skiriasi nuo praeities iššūkių. Dabar universitetai yra 

spaudžiami rinkos ir globalizacijos jėgų, o ne nuoseklių suverenios valdžios politikos krypčių. 

Valdymo kaita pareikalavo iš vadovų naujų įgūdžių: gebėjimo būti lankstesniais, inovatyvesniais, 

pasitikėti savimi naujose situacijose, veikti daugialypės informacijos sąnaudomis, gebėti priimti 

sprendimus, atsižvelgiant į naujas aplinkos, rinkos, socialines bei politines sąlygas.   

Taigi, prasidėjusios finansų politikos reformos buvo grindžiamos prielaida, jog valstybės 

intervencija į aukštąjį mokslą ir reglamentavimas yra pernelyg didelis, sąlygojantis neveiksmingumo, 

netinkamo piniginių lėšų paskirstymo ir pan. apraiškas. „Rinka“ tapo visų šių problemų sprendimo 
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būdu, pagrindiniu veikėju tiek vadybos mokslo atstovų, tiek politikų diskurse aukštojo mokslo valdymo 

klausimu. Pasak jų, rinkos dėsnių taikymas aukštojo mokslo valdymo sistemoje gali padėti išvengti 

valstybės reglamentavimo neveiksmingumo ir neefektyvumo, nepakankamų aukštojo mokslo 

institucijų vadovų bei kitų valstybės pareigūnų vadybinių kompetencijų. Institucijos rinkos sąlygomis 

turėtų tapti lankstesnėmis ir autonomiškesnėmis, lengviau prisitaikytų prie nuolatinių pokyčių, 

vykstančių jų organizacinėje aplinkoje.  

Orientavimasis į rinką, finansinis netikrumas sąlygojo biurokratiškesnio organizacijos vystymosi 

kelio eigą, orientuotą į resursų pritraukimą, universitetų vadovų kaip gerų vadybininkų skyrimą, 

pakeičiant akademinį statusą turinčius vadovus. Pasak Neave (1995, p. 9) „universitetų laivas“ turi 

nusibrėžti savo kursą finansiniuose sąsiauriuose tiek navigacijos, tiek finansine prasmėmis“. Šis 

procesas sąlygojo naujo universiteto modelio atsiradimą – verslo/enterprenerinis (entrepreneurial) 

universitetas. Tokiu būdu, tradicinis universiteto valdymas tapo aštrios kritikos taikiniu, tuo pačiu buvo 

laikomas neefektyviu, neatsakančiu į visuomenės poreikius ir nepajėgiu imtis naujų studijų ir mokslo 

kokybės standartų. Naujų vadybinių sąvokų ir požiūrių invazija į universitetų valdymą vyksta 

daugelyje šalių ir pastaruoju metu. 

Visuotinai pripažįstama, jog globalizacijos procesas ir internacionalizacija pakeitė pagrindinių 

socialinių ir ekonominių pokyčių veikėjų vaidmenis. Šiuo atveju universitetus paveikė nauja 

atsakomybė, kaip ekonominė ir socialinė plėtra, viešųjų lėšų sumažinimas bei konkurencija švietimo 

rinkoje. Todėl universitetams iškilo uždavinys veikti novatoriškai, komercializmuoti tyrimus ir kurti 

naujas žinias. Tai buvo pagrindinės priežastys vedusios tiek pasaulio, tiek Europos universitetus link 

antrepreneriškų (novatoriškų, verslo) universitetų modelių (Kirby, 2002). 

Mokslo pasaulyje egzistuoja keletas antrepreneriškų universitetų1 apibrėžimų, todėl literatūros 

apžvalgoje negalimas vienintelis apibrėžimas. 2 lentelėje pateikiama enterprenerinio universiteto 

apibrėžčių įvairovė. Akivaizdu, kad juose yra keletas labai panašių bruožų, pvz. didelė tarpusavio 

priklausomybė tarp valstybės sektoriaus ir privataus sektoriaus, skirtingi pajamų šaltiniai, visų 

bendruomenės narių bendra veikla (studentai, dėstytojai ir kitas personalas), skirtingų strategijų 

įgyvendinimas, siekiant gerinti naujų sumanymų kūrimą bei pritaikymą organizacinėje struktūroje.  

 
2  lentelė. Antrepreneriškų universitetų apibrėžtys 
 

Metai Autorius Apibr ėžimas 

                                                 
1 Terminą pirmas pavartojo Etzkowitz (1983), kad apibūdintų universitetus, kurie turėjo tobulinti savo veiklos mechanizmus, kad 
prisidėtų prie regioninės plėtros bei padidintų savo pajamas. Be to, enterprenerinio tipo universitetai mokslo literatūroje apibūdinami dar 
ir tokiais terminais: Technologinio perversmo universitetas (Dill, 1995), Novatoriškas universitetas (Clark, 1998; Van Vught, 1999), 
Rinkos universitetas (Slaughter ir Leslie, 1997). 



33 
 

1983 Etzkowitz 
Universitetai, kurie svarsto naujus lėšų šaltinius, tokius kaip patentai, tyrimai pagal 
kontraktus, bei akcentuoja partnerystę su privačiuoju sektoriumi 

1995 Chrisman ir kt. 
Antrepreneriškas universitetas orientuotas į „naujų verslo idėjų kūrimą bei realizavimą, 
įtraukiant universiteto dėstytojus, techninį personalą ar studentus“  

Clark 
Antrepreneriškas universitetas nuolat savarankiškai siekia keisti savo vaidmenį versle. Jis 
siekia kurti tvirtą organizacinę politiką, užtikrinančią universiteto ateitį.  Antrepreneriški 
universitetai siekia tapti efektyviais universitetais, turinčiais svarų vaidmenį visuomenėje 

1998 

Röpke 

Antrepreneriškas universitetas gali reikšti tris dalykus: 1) universitetas kaip organizacija 
tampa antrepreneriškas; 2) universiteto bendruomenės nariai (studentai, dėstytojai, kiti 
darbuotojai) tampa labiau anterpreneriški; 3) universiteto sąveika su aplinka, tarpusavio 
ryšys tarp universiteto ir regiono turi antreprenerišką pobūdį 

1999 Subotzky 
Antrepreneriškas universitetas yra charakterizuojamas glaudžia universiteto ir privataus 
sektoriaus partneryste, didesne atsakomybe dėl išorinių finansavimo šaltinių pritraukimo, 
bei valdymo kaita instituciniame kontekste, lyderystės ir planavimo plėtotėje  

2002a Kirby 
Kaip ir bet kurioje antrepreneriškoje kultūroje, anterpreneriškas universitetas siekia kurti 
ir plėtoti naujoves, dirbti partneriškai, rizikuoti ir priimti iššūkius 

2003 Etzkowitz 

Antrepreneriškas universitetas yra „natūralus inkubatorius“, suteikiantis sąlygas 
dėstytojams ir studentams kartu kurti ir plėtoti naujus, intelektualius, komercinius ir 
jungtinius sumanymus, padedančius ugdyti gebėjimus, kurie bus reikalingi baigus studijas 
ir įsitvirtinus darbo rinkoje  

   
Šaltinis: Pagal Maribel Guerrero-Cano ir kt. (2006) 

 
Lentelėje pateikti apibrėžimai tiesiogiai ar netiesiogiai išreiškia organizacijos viduje vykstančius  

reiškinius ar procesus, orientuotus ne tik į verslo pobūdžio sumanymų realizavimą, bet apskritai į 

organizacijos  novatorišką veiklą, pvz. naujų paslaugų plėtojimą, valdymo metodų kaitą, strateginio 

požiūrio svarbos augimą ir pan. Šiuo atveju, remiantis Clark (1998), Kirby (2002), Etzkowitz (2003), 

entrepreneriškas universitetas yra apibūdinamas kaip universitetas, gebantis atnaujinti, atpažinti ir kurti 

naujas galimybes, dirbti partnerystės tinkluose, rizikuoti ir atsakyti į iššūkius, kuris siekia susikurti 

tvirtą organizacinę politiką dėl savo ateities (Maribel Guerrero-Cano ir kt., 2006). 

Anterpreneriškas universitetas tuo pat metu turi įgyvendinti tris misijas – studijų, mokslo tyrimų 

ir anterprenerystės, kurios negali viena kitai prieštarauti. 

Studijų misija. Nuo viduramžių universiteto misija buvo žinių kūrimas ir plėtra. Naujojo 

universiteto tikslas yra pasiekti, kad absolventai būtų ne tik darbo vietos ieškantieji, bet darbo vietą 

kuriantieji , t.y. enterpreneriško universiteto misijos vienas iš pasiekimų – absolventų, turinčių daug 

idėjų, sėkmė darbo rinkoje (Benneworth ir Charles, 2005). 

Tyrimų misija. Mokslo tyrimai yra neatsiejama aukštojo mokslo dalis. Anterpreneriškame 

universitete mokslo tyrimai neapsiriboja mokslo publikacijomis, bet traktuojami kaip inovacijų šaltiniai 

ekonomikos srityje ir visuomenėje, kaip atskaitos taškas verslo idėjų plėtrai, naujų kompanijų steigimui 

(Schulte, 2004). Šiame kontekste misijos rezultatas būtų akademinė nauda, akademinis pakilimas ir 

akademinis perteklius. Akademinė nauda yra apibrėžiama kaip viešųjų ir privačių universitetų tyrimų 

komercializacija, akademinis pakilimas apibrėžiamas kaip universiteto ir išorinės organizacijos 
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partnerystėje atliktas išradimas, naujos kompanijos sukūrimas ir pan., o akademinį perteklių sukuria 

mokslo žmonės parengdami mokslo straipsnius, kurie yra publikuojami ir platinami be jokio tiesioginio 

ekonominio pelno (Maribel Guerrero-Cano ir kt., 2006).   

Anterprenerystės misija. Anterprenerystės misija iškilo, kad mokslo tyrimo rezultatai įgavo vis 

platesnį praktinį pritaikomumą, kai tyrimo rezultatai davė finansinę naudą universitetui. Universiteto 

antrepreneriškas tikslas – pastebėti ir padėti įveikti sunkumus verslo ir valdžios institucijose, inicijuoti 

tarpdalykinius tyrimus.  

Anterprenerystės modelyje finansinės politikos prioritetai yra nustatomi atsižvelgiant ne tik į 

mokslininkų (kolegialaus modelio atveju) ar valstybės (kaip biurokratiniame modelyje), bet ir į 

studentų bei darbdavių poreikius ir interesus. Šis modelis atveria universitetams galimybes ieškoti 

nevalstybinio finansavimo šaltinių, tokiu būdu perkeliant universitetams atsakomybę už lėšų 

pritraukimą ir iš esmės praplečiant finansinės atsakingos autonomijos ribas. Valstybės teikiamas 

aukštojo mokslo finansavimas įgauna naujas formas ir tikslus: politiniai ir ekonominiai prioritetai 

įgyvendinami valstybei inicijuojant įvairias programas ir projektus, o pagrindinis finansavimo tikslas 

tampa skatinti universitetų konkurenciją. Esant rinkos modeliui, universitetai, parduodami savo 

intelektualinę nuosavybę, mokymo, tyrimų ir ekspertines paslaugas, supanašėja su įmonėmis ir kartu 

tampa labiau autonomiškais negu buvo kai pagrindinę biudžeto dalį sudarė tik valstybės skiriami 

asignavimai ar subsidijos. Pažymėtina, kad šis teorinis finansinių išteklių paskirstymo modelis yra 

plačiai rekomenduojamas ES teisėje, kur finansinė universiteto autonomija siejama su universitetų teisę 

gauti pajamas ne tik iš valstybinio biudžeto, bet ir išorinių privačių šaltinių. Tačiau tokia finansinės 

autonomijos samprata kartu numato ir  universitetų didesnę atsakomybę dėl savo ilgalaikio finansinio 

tvarumo. Viena vertus, sumažėjusi aukštojo mokslo institucijų priklausomybė nuo vienintelio 

finansavimo šaltinio – vyriausybės, sąlygoja mažesnį universitetų pažeidžiamumą ir priklausomybę 

nuo valstybinių prioritetų bei didesnę universitetų autonomiją planuojant ir kuriant ateitį. Kita vertus, 

tokia finansinė autonomija, įpareigojanti diversifikuoti finansavimo šaltinius, minimizuoja finansinių 

įplaukų pastovumą ir, iš dalies kelia grėsmę universitetų išlikimui.   

 

1.3.4.2. Anterpreneriško universiteto teoriniai modeliai  
 

Mokslinėje literatūroje yra apibrėžiami penki antrepreneriško universiteto teoriniai modeliai. 

Kiekviename jų yra elementų, susijusių su formaliais ir neformaliais aspektais.  Pirmąjį modelį pasiūlė 

Clark (1998), išnagrinėjęs penkių Europos universitetų, besiorientuojančių link enterpreneriško 
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universiteto modelio, veiklą. Kaip teigia Clark (1998), institucinę transformaciją link enterprenerystės 

išgyvenantis universitetas, vadovaujasi šiais faktoriais: sustiprinta valdymo praktika, išplėsta parteryste 

su išorine aplinka ir diversifikuotu finansavimu (formalūs faktoriai); integruota antrepreneriška kultūra 

(neformalus faktorius). Etzkowitz ir kt. (2000) nagrinėjo kaitos mechanizmą ir atsirandančias struktūras 

antrepreneriškų universitetų plėtroje. Pagal Etzkowitz ir kt. (2000) universitetų transformacijos link 

enterprenerystės procese pasireiškia tokie formalūs faktoriai: a) vidinė transformacija, kuri apima 

esamos veiklos ir užduočių peržiūrėjimą, b) tarpinstitucinės įtakos kaita, dažniausiai pasireiškianti per 

bendrus projektus, c) sąveikos procesas, kur centralizuota institucija tampa decentralizuota ir d) 

rekursyviniai efektai, atsirandantys bendradarbiaujant su trišalėmis organizacijomis. Sporn (2001) 

sukūrė modelį, analizuojantį universiteto adaptacijos link antrepreneriško modelio faktorius, t.y. 

egzistuojančios struktūros ir išorinės aplinkos jėgų apjungimą per valdymą. Jis parodo adaptacijos 

procese formalius faktorius – misija ir tikslai, struktūra, valdymas ir lyderystė, neformalų faktorių – 

organizacinė struktūra ir išskyrė moderatorių – aplinką. 

2004 m. Etzkowitz pasiūlė naują enterpreneriško universiteto modelį, išskirdamas šiuos formalius 

faktorius: žinių kapitalizacija, verslo ir valdžios tarpusavio priklausomybės išaugimas, 

nepriklausomybė nuo kitų institucinių sričių sustiprėjimas, hibridinės organizacijos formų atsiradimas 

ir nuolatinis atsinaujinimas. Kirby (2005) pasiūlė septynis strateginius veiksmus, kurie buvo 

identifikuoti kaip formalūs faktoriai. Neformaliais faktoriais laikomi veiksmai, susiję su skatinimu, 

pripažinimu, atlygiu ir pritarimu. 3 lentelė parodo kiekvieno modelio teorinių elementų integraciją 

remiantis North (1990 ir 2005) idėja.  

 
3 lentelė. Teoriniai modeliai apie antreprenerišką universitetą. 
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Pagal Maribel Guerrero-Cano ir kt. (2006) 

 
 
1.3.4.3. Antrepreneriško universiteto veiklos faktoriai 
 

Remiantis mokslo literatūra (Maribel Guerrero-Cano ir kt., 2006), galima išskirti tokius 

antrepreneriško universiteto veiklos faktorius: 

� Universiteto organizacinė struktūra ir universiteto valdžia 

Pagal Drucker (1985) antrepreneriško proceso formavimasis universitetuose stebimas 

pasireiškiant šiems elementams: aiškus misijos apibrėžimas, realių siekiamų tikslų formulavimas, 

nuolatinis naujų galimybių siekimas. Iš universiteto valdžios reikalaujama didesnio lankstumo, 

efektyvumo ir veiksmingumo.  

Aiški misija, kuri turi didžiulę įtaką sprendimų priėmimui ir planavimui, bendrai universiteto 

orientacijai, yra tarsi valdymo dėlionė, atspindinti universiteto kryptį išorinių pokyčių, visuomenės 

tikslų linkme . Antrepreneriško universiteto vizija nukreipta į veiklos kokybę bei antreprenerišką 

kultūrą (Clark, 1998). Antrepreneriška kultūra yra pagrindinis indikatorius plėtojant naują terpę 

inovacijoms bei pokyčiams, individualiai bei institucinei atsakomybei, padeda plėtoti universitetų 

misiją (Etzkowitz, 2004). 

Akivaizdu, kad enterpreneriškoje organizacijoje organizacinė struktūra yra lanksti, universitetai  

yra pasirengę realiems strateginiams pokyčiams, kuriuose dalyvauja visi bendruomenės nariai, 

universitetai dirba partnerystėje tiek su bendruomenės nariais, tiek su išorine aplinka, o apibrėžta vizija  

įpareigoja universitetus būti stipriais ir konkurencingais. Mokslo literatūroje (Sporn, 2001; Etzkowitz ir 

Leydesdoff, 2000; Etzkowitz, 2004) pažymima, kad enterpreneriškam universitetui būdingas dviejų 

organizacinių formų junginys: 

1) tarpdisciplininė ir heterogeninė struktūra su mažiau hierarchinių lygių; 

2) tinklai, konsorciumai ir strateginiai aljansai su viešojo bei privataus sektoriaus institucijoms, 

nevyriausybinėmis organizacijomis.  

Valdymo kaita, atsakomybės išaugimas, kokybės kontrolės svarba, finansavimo šaltinių bei 

partnerystės sampratos kaita iš esmės keičia ir strateginio planavimo sampratą. Iš vienos pusės 

strateginio planavimo sąvoka tampa labiau susieta su finansiniais resursais ir orientavimusi į rinką, iš 

kitos pusės, universitetai yra priversti peržiūrėti informacijos valdymo sistemas,  kontrolės sistemas ir 
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kitas į verslo principus orientuotas strategines priemones (Sortikou, 2004, Rodrigues ir kt., 2005). 

Tokiu būdu užtikrinamas didesnis konkurencingumas, geresnė pajamų formavimo ir išlaidų mažinimo 

strategija, išauga universiteto veiklos kokybė ir bendra reputacija. Akivaizdu, kad visa tai reikalauja 

kitokios organizacinės kultūros, naujų žmogiškųjų išteklių kompetencijų, profesionalių, lyderio 

savybėmis pasižyminčių vadovų. 

� Naujų idėjų realizavimas papildomų struktūrinių vienetų (centrų, inkubatorių, skyrių ir pan.) 

kūrimo ir plėtros kontekste 

Nesudėtinga paaiškinti ryšį tarp antrepreneriškumo sąvokos ir universiteto sampratos. 

Anterpreneriškumas paaiškinamas kaip instrumentas ekonomikos vystymosi procese, kaip sąvoka, 

apjungianti subalansuotą regioninę plėtrą, darbo vietų kūrimą. Universiteto sąvoka siejasi ne tik su 

studijomis ir moksliniais tyrimais (tradicinė samprata), tačiau ir su aplinka, kurioje puoselėjamos 

naujos vertybės, paslaugos ir procesai. Šiame kontekste Etzkowitz (2004) ir Grandi bei Grimaldi 

(2005) parodo aiškius skirtingus instrumentus ir mechanizmus, kuriuos  taiko universitetai, siekdami 

puoselėti naujas idėjas tiek viduje, tiek išorėje. Tam  prie universitetų kuriami centrai, kurių funkcijos – 

konsultavimas, mokymai, partnerystės su verslu bei valdžia plėtojimas; mokslinių tyrimų aplinkos 

stiprinimas (infrastruktūra, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai), tyrimų grupių formavimas ir vystymas, 

ryšių tarnybos (konsultavimas, tyrimai ir kontraktai), techninio pervedimo skyrių (intelektinė 

nuosavybė, patentai, leidimai) ir inkubatorius (techninės įmonės, firmų formavimas, absolventų 

organizacijos) poreikis. Akivaizdu, kad anterpreneriškas universitetas neatsiejamas nuo papildomų 

infrastruktūrinių padalinių steigimo ir jų aktyvaus darbo.  

�  Anterprenerystė universiteto studijų programose  

Studijų procese yra akcentuojamas poreikis strategijos, skatinančios verslumo įgūdžių plėtrą 

universitete. Pažymima, jog anterpreneriškame universitete absolventai įgytų daugiau kūrybinės, 

inovatyvios ir tarptautinės verslumo patirties, noro keistis, nuolat tobulinti savo įgūdžius, mokėjimo 

mokytis, socialinio sumanumo ir protingų konkurencingumo įgūdžių (Mok, 2005).  

� Universiteto bendruomenės požiūris į antrepreneriškumą 

Antrepreneriškuose universitetuose galimybė įgyvendinti misijas neatsiejama nuo visos 

bendruomenės narių anterpreneriškų ketinimų ir pozityvaus požiūrio į užsibrėžtus tikslus. 

Bendruomenė dalyvauja veiklose, įgyvendinančiose naujas idėjas, bei prisiima atsakomybę už šių 

veiklų įgyvendinimą. Kuo geresnis studentų, mokslininkų bei kitų bendruomenės narių požiūris į 

antrepreneriškumą, tuo didesnė sėkmė lydi universitetą. 



38 
 

� Universiteto atlygio ir skatinimo sistemos vystymas 

Kirby (2005) teigia, jog vienas iš strategiškų veiksmų, skatinantis iniciatyvą enterpreneriškame 

universitete yra susijęs su skatinimu, pripažinimu ir atlygiu. Šios skatinimo sistemos turėtų būti 

taikomos ne tik pavieniams asmenis, bet ir grupėms. Kuo geriau išvystyta atlygio bei skatinimo 

sistema, tuo didesnė sėkmė lydi universitetą.  

 

1.4. AUKŠTOJO MOKSLO VALDYMO KAITA 
 

Tradiciškai kontinentinėje Europoje valstybė turėjo labai didelę įtaką aukštojo mokslo 

institucijoms, reguliuodama tokius pagrindinius universitetų veiklos aspektus kaip įdarbinimą, biudžetą 

ir finansus, organizacines struktūras, stojimo į universitetus sąlygas bei studentų skaičių tiek visame 

universitete, tiek atskiruose jo padaliniuose (fakultetuose). Nors universitetų autonomijos klausimas 

visada buvo reikšmingas akademinei bendruomenei, dažnai išoriniai politiniai ir ekonominiai aspektai 

sąlygojo stiprią universitetų priklausomybę nuo valstybinės valdžios sprendimų. Iki XX a. paskutinio 

ketvirčio valstybės vykdomas aukštojo mokslo institucijų veiklos ir valdymo reguliavimas iš esmės 

buvo grindžiamas valstybės, kaip kontrolieriaus, rėmėjo, teisėto aukštojo mokslo institucijų 

„valdytojo“, turinčio galią panaudoti universitetus kaip Vyriausybės įrankį, koncepcija. Tuo tarpu XX 

a. pabaigoje Europos aukštojo mokslo institucijų ir valstybės santykis pradėjo kisti, pereinant nuo 

valstybės kontrolės prie valstybės priežiūros modelio (Neave, Van Vugt, 1991; Clark, 1983; Van 

Vught, 1988). Šio laikotarpiu Europos šalyse pradėtos vykdyti aukštojo mokslo valdymo politikos 

reformos pirmiausia apėmė tokias sritis kaip aukštojo mokslo struktūrą, valdymą ir kontrolę, 

finansavimą, kokybės kontrolę ir įvertinimą, studijų planavimą, prieigą ir internacionalizaciją.  

Vienas ryškiausių aukštojo mokslo valdymo reformos požymiu buvo valstybinės valdžios difuzija 

arba kaip sako Pierre ans Peters (2000), galių išsklaidymas trimis kryptimis:  

1. Į viršų nukreiptas poslinkis: aukštojo mokslo valdyme, ypač strateginiuose sprendimuose 

reikšmingą vaidmenį vaidina supranacionalinio lygmens institucijos ir organizacijos (pvz., 

ES). Stebimas aukštojo mokslo valdymo tarptautinės dimensijos augimas.  

2. Žemyn nukreiptas poslinkis: didesnės veiklos autonomija suteikiama vietos valdžiai, 

provincijoms ir aukštojo mokslo institucijoms, tuo tarpu valstybei paliekant tik priežiūros 

funkciją. Pristatomi naujo valdymo mechanizmai: lėšų skyrimas ir daugiametės sutartys su 

(individualiomis) aukštojo mokslo institucijomis, universitetai skatinami būti 

autonomiškais bei atsakingais vidaus procesų valdyme.  
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3. Išorinis poslinkis:  tradicinės valstybės užduotys yra perkeliamos į periferiją, t.y. 

perduodamos kitoms organizacijoms (pvz.,  kokybės/akreditavimo agentūros), 

ministerijoms (pvz., finansų), ar netgi privatizuojamos.  

Valstybės įtaka pirmiausiai tampa nukreipta į bendrų aukštojo mokslo tikslų, orientuotų į rezultatą, 

o ne procesą, nustatymą. Kitaip tariant, valdžios institucijos tampa atsakingos už sisteminį aukštojo 

mokslo valdymą, pripažįstant, kad efektyvus aukštojo mokslo valdymas reikalauja daugiau sprendimų 

priėmimo laisvės instituciniame lygmenyje. Taigi, universitetų autonomijos klausimas tampa 

pagrindiniu diskusijų objektu, palaipsniui formuojant nuostatą, kad centralizuota aukštojo mokslo 

sistemos kontrolė yra kritikuotina, jog būtina perduoti valdymą ir konkrečias aukštojo mokslo politikos 

įgyvendinimo atsakomybes pačioms institucijoms (Amaral, 1994).  

Pažymėtina, kad viena iš vykdomų aukštojo mokslo valdymo reformų tendencijų yra nukreipta 

universiteto santykio su visuomene kaitą. Tradiciškai, vienas pagrindinių universiteto veiklos tikslų 

buvo formuoti socialinį elitą, tokiu būdu tam tikrą prasmę išlaikant atotrūkį nuo plačiosios visuomenės 

interesų ir poreikių. Tuo tarpu, kaip pažymi (Kohler, 2009, p.109), pasikeitęs valstybės vaidmuo 

aukštojo mokslo institucijų valdyme ir universitetams suteikta didesnė laisvė savarankiškai nustatyti 

savo prioritetus ir formuoti savo ateitį turėjo atverti aukštojo mokslo institucijų duris ir leisti joms tapti 

jautresnėms visuomenės poreikiams bei sąveikauti su visuomene, o ne tarnauti valstybės ir klasių 

interesams.   

Aukštojo mokslo institucijų bei valstybės ir visuomenės santykių, valstybės strategijos aukštojo 

mokslo klausimu kaitą, akcentuojančią universitetų autonomijos ir savireguliacijos principus, sąlygoja 

keletas pakankamai įvairių ir sudėtingų veiksnių. Vieni pagrindinių minėtos kaitos faktorių buvo: 

• aukštojo mokslo masifikacija; 

• aukštojo mokslo sektoriaus plėtra; 

• aukštojo mokslo institucijų finansavimo valstybės lėšomis problemiškumas; 

• valstybės funkcijų perėjimas privačiajam sektoriui, kuris yra pagrindinis aukštojo mokslo 

absolventų darbdavys; 

• žinių visuomenės plėtra ir biurokratinio mechanizmo neatitiktis jos sampratai;  

• neo-liberalių teorijų atsiradimas, susijusių su idėja, jog neišvengiamas aukštojo mokslo 

efektyvumo stygius gali būti išspręsti tik rinkos sutvarkymu.  

Aukštojo mokslo prieinamumo demokratizavimas ir liberalizavimas suponavo sisteminių 

reformų tiek nacionalinių, tiek institucinių lygiu poreikį. Masinis aukštasis mokslas metė iššūkį 

tradiciniam universitetui ir jo santykiams su valstybe. Taigi aukštojo mokslo masiškėjimas bei jo 
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poreikius tenkinanti aukštojo mokslo sektoriaus plėtra sąlygoja valstybinio aukštojo mokslo institucijų 

finansavimo sunkumus. Vis labiau aiškėjo, jog aukštojo mokslo sektorius negali tikėtis proporcingo 

nacionalinio biudžeto augimo. Todėl kai kurios vyriausybės pradėjo skatinti universitetus įvairinti jų 

finansavimo bazę ir pradėjo reformas, nukreiptas į veiksmingumo didinimą, aktyvesnį reagavimą į 

visuomenės poreikius, siekiant mažesnėmis sąnaudomis padaryti daugiau, keičiant savo vidaus 

struktūrą ir galios pusiausvyrą, t.y. keičiant universitetų valdymą.  

Didėjanti mokslinių tyrimų ir inovacijų reikšmė globalioje, žiniomis grindžiamoje 

ekonomikoje, platesnė konkurencija tarp aukštojo mokslo institucijų, Bolonijos proceso sąlygotos 

studijų turinio reformos, studijų kokybės ir mobilumo koncepcijos sąlygojo visos Europos aukštojo 

mokslo transformaciją. Universitetai yra skatinami tapti atviresni visuomenei: universiteto mokslininkų 

ir industrijos įmonių bendradarbiavimas yra viena esminių daugelio ES finansavimo programų sąlygų; 

vyriausybės atsižvelgia į universiteto ir industrijos sektoriaus bendradarbiavimo laipsnį ir intensyvumą 

vertindamos universitetų veiklas (toks bendradarbiavimas dažnai būna finansų paskirstymo 

kriterijumi); privačios įmonės yra skatinamos per mokesčių mažinimą investuoti į partnerystę su 

aukštojo mokslo institucijomis steigiant bendrus institutus arba padalinius; universiteto mokslininkams 

sudaromos galimybės gauti papildomos paramos registruojant patentus, kurie atneša naudos tiek 

mokslininkui, tiek universitetui. Anot Kohler (2009) svarbu pažymėti, kad bendradarbiavimas su verslo 

sektoriumi ne tik užtikrina universitetams papildomus finansavimo šaltinius, bet ir formuoja bei 

performuoja pagrindines universiteto veiklos vertybes. Vadybiškumas, verslumas, rinka, pelninga 

veikla, konkurencija tampa oficialia diskurso dalimi, palaipsniui sąlygojant universitetų valdymo 

priartėjimą prie privačios įmonės, akademinės bendruomenės narius laikant patariamaisiais veikėjais, o 

studentus traktuojant kaip vartotojus ir klientus. 

Be to, vyriausybės, spaudžiamos poreikio mažinti aukštojo mokslo finansavimą, ir kartu 

siekdamos pagrįsti šias finansinės paramos mažinimo tendencijas, turėjo pasiūlyti priemones, 

skatinančias institucijas demonstruoti, kad net įgavusios daugiau autonomijos, jos stengsis išlaikyti 

savo veiklos (studijų ir tyrimų) kokybę. Tokiu būdu vienas pagrindiniu aukštojo mokslo valdymo 

konceptu tapo atskaitomybė kaip vienas iš kokybės užtikrinimo garantas.  

Tarptautinių tyrimų duomenimis (OECD tarptautinės organizacijos Teminės trečios pakopos 

švietimo apžvalgos duomenys, 2008; CHEPS konsorciumo valdymo reformų tyrimas, 2006; Eurydice 

pranešimas Aukštojo mokslo valdymas Europoje, 2008 m. ir kt.) XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje 

Europoje stebimos šios aukštojo mokslo institucijų vidinio reformavimo tendencijos: 
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1. aukštojo mokslo institucijų vykdomosios valdžios galių stiprinimas ir egzistuojančių 

kolegialių (atstovaujamųjų) organų vadžios ir įtakos mažinimas;  

2. išorinių atstovų vaidmens universiteto valdyme ir veiklos vertinime stiprinimas; 

3. didesnės finansinės autonomijos universitetams suteikimas, derinant autonomijos ir 

atskaitomybės principus, diegiant veiklos rezultatais paremtus lėšų skyrimo modelius ir 

įvairius kokybės užtikrinimo mechanizmus.   

 

Kaip matyti, viena pagrindinių aukštojo mokslo institucijų valdymo kaitos krypčių yra aktyvus 

išorinių socialinių dalininkų (stakeholders) įtraukimas į universiteto veiklas ir vidinį valdymą, 

suteikiant daugiau skaidrumo atrankos į valdymo organus procesams. Tikimasi, kad išorinių atstovų, ne 

tik iš viešojo, bet ir privataus sektoriaus, dalyvavimas institucijos sprendimų priėmimo organuose, 

padės užtikrinti universiteto teikiamų paslaugų kokybę. Tokiu būdu siekiama spęsti šias XXI am. 

universitetų valdymo problemas: nepakankamą pilietinių ir verslo dalininkų atstovavimą aukštojo 

mokslo institucijų valdymo organuose, universiteto valdymo demokratiškumo trūkumą ir atviro 

valdymo principo taikymo stoką. Taigi aukštojo mokslo institucijų strateginiame valdyme tradicinis 

akademinės savivaldos modelis yra keičiamas nauju, vadybiniu savivaldos modeliu.  

Keičiasi ir valstybės skiriamo universitetams finansavimo procedūros, pereinant nuo pinigų 

skyrimo institucijoms griežtai pagal biudžeto eilutes (atlyginimai, įranga, išlaikymas) į vieningos 

dotacijos skirimą. Tačiau, kaip jau buvo minėta, mažėjanti valstybinė parama sąlygoja universitetų 

alternatyvių finansavimo šaltinių paiešką, o, vadinasi, ir glaudesnio bendradarbiavimo su verslo 

pasaulio, plėtrą.  

Taigi, daugelyje šalių pastarojo dešimtmečio pokyčiai sąlygojo universitetų reorganizavimo 

procesus, pereinant prie antreprenerinio universitetų valdymo paradigmos (Clark, 1998), apimančios 

finansavimo šaltinių įvairovės didinimą, vidinio valdymo sustiprinimą, vystymosi periferijos plėtrą, 

mokslininkų branduolio ir  verslumo kultūros stimuliavimą. Antreprenerinio universiteto paradigmos 

įtvirtinamos daugelio Europos valstybių politinėse darbotvarkėse ir praktiniame universitetų valdyme.  

Instituciniame lygmenyje antreprenerinio valdymo tendencijos pirmiausiai pasireiškia kaip 

aukščiausios vadovybės galių plėtra ir stiprinimas, kartu suteikiant institucijai galimybes savarankiškai 

spęsti kaip pritaikyti vidinę akademinę struktūrą ir valdymą antreprenerinio valdymo dvasiai. Taigi 

vienas pagrindiniu tokio modelio klausimu siejamas su centralizuotos valdžios ir santykinai 

decentralizuotų padalinių sąveika.  
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Įdomu, kad šių verslo tendencijų aukštojo mokslo institucijose įgyvendinimui buvo taikomos 

gana skirtingos strategijos. Kaip pažymi Kohler (2009) vieni universitetai dramatiškai sumažino 

fakultetų skaičių ir įsteigė didesnius tarnybų konglameratus tvirtindami, kad tarpdisciplininė 

kooperacija sukuria sinergetinius procesus, stimuliuojančius tiek naujų žinių gamybą, tiek 

egzistuojančių žinių pritaikymą praktinėms problemoms spręsti. Kiti universitetai pasirinko priešingą 

kelią: išplėtė tarnybų skaičių, tvirtindami, kad mažesnės grupės yra lankstesnės, lengviau valdomos ir 

kontroliuojamos, todėl geriausiai gali maksimizuoti savo veiklos rezultatus. 

Įdomu, kad daugelyje Centrinės ir Rytų Europos valstybių, žlugus komunistiniams režimui, 

buvo priimti nacionaliniai švietimo sritį reguliuojantys teisės aktai, suteikiantys akademinę laisvę ir 

išlaisvinantys fakultetus iš tiesioginės universiteto kontrolės, kuri praeityje buvo siejama su valstybės 

centralizavimu. Tačiau greitai tapo akivaizdu, kad fakulteto ir administracijos visiškas atkirdymas turi 

disfunkcinį poveikį universiteto kaip visumos plėtrai ir sąlygoja pernelyg didelius skirtumus tarp 

fakultetų. Tuo tarpu Bolonijos procesai reikalavimo integralios prieigos institucijos valdyme (Kohler, 

2009, p.106).   

Kitas antreprenerinio valdymo modelio diegimo iššūkis siejamas su dekanų rinkimo arba 

paskirimo procedūromis bei funkcijomis. Tradiciškai dekanai atlikdavo koordinatoriaus funkcijas, 

atstovavo specifinius fakulteto interesus universiteto bendruomenėje, tačiau visi fakulteto sprendimai 

reikalavo kolegialaus fakulteto sutarimo. Tuo tarpu nauji valdymo instrumentai, tokie kaip veiklos 

rezultatų sutartys (performance agreements) tarp rektoriaus ir fakulteto įgalina universiteto centrą 

daryti tiesioginę įtaką universiteto padalinių veiklos kryptims ir resursams, o dekanus padarę 

atskaitingus rektoratui, tokiu būdu iš esmės atsisakant fakulteto kolegialios savivaldos principų 

(Kohler, 2009, p.105).    

Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad perėjimas prie antreprenerinio universiteto valdymo 

modelio iš esmės padalino visą akademinę bendruomenę į dvi stovyklas, kuomet vienoje stovykloje, 

palaikančioje šį valdymo tipą, atsidūrė mokslininkai, priklausantys centrinei universiteto valdžiai, o 

kitoje, kritikų pozicijoje – universiteto mokslininkai ir dėstytojai. Kitaip tariant, stebima stipri įtampa 

tarp centrinės administracijos ir fakultetų, mokslinių institutų ir centrų. 

Turbūt daugiausiai universiteto akademinės bendruomenės skepticizmo ir kritikos sulaukia siekis 

universitetus paversti pelno siekiančiomis institucijomis, vidinį valdymą organizuoti pagal verslo 

korporacijos principus. Verslo modelio kritikai, pripažindami universiteto valdymo tobulinimo 

reikšmingumą geresnių rezultatų siekimui, vis dėlto abejoja efektyvaus valdymo modelio tiesioginio 

perkėlimo nuo ekonominės įmonės į akademinę organizaciją galimybėmis. Studijų  ir tyrimų procesas 
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yra kūrybinis darbas, todėl jam negali būti taikomi kiekybiniai efektyvumo rodikliai. Efektyvumo 

siekimas aukštajame moksle verslumo pagrindu gali būti realizuojamas per administravimo ir paslaugų 

teikimo dimensijas. Tačiau, kaip pastebi Kohler (2009) jis gali neigiamai paveikti švietimo kokybe. 

Švietimo procesas iš esmės negali būti tapatinamas su pelno organizacijų teikiamomis paslaugomis. 

Kaip tvirtina Bok (2003, p.179) pagrindinė priežastis kodėl aukštajame moksle konkurencija neduoda 

optimalių rezultatų susijusi su studentų negalėjimu  adekvačiai įvertinti galimus pasirinkimus. 

Efektyvumas tyrimų srityje tik iš dalies gali būti matuojamas pelningumu, tuo tarpu fundamentalūs 

moksliniai klausimai (pavyzdžiui saulės sistemos, ląstelės sandaros tyrimai ir pan.) niekada nebuvo 

naudingi trumpalaikio verslo požiūriu. Taigi, šio požiūrio atstovai, pateikdami aukščiau išdėstytus 

argumentus, tvirtina, kad universitetas negali būti valdomas kaip verslo įmonė.  

Šiandien, pusiausvyros ieškojimas tarp klasikinio universiteto ir verslo universiteto modelių, 

pastato šiuolaikinius universitetus į padėtį tarp perspektyvos gauti realių naujų pajamų ir rizikos dėl 

tikrų akademinių vertybių. Praktika rodo, kad šalyse, kur aukštojo mokslo reformos yra „nuleidžiamos 

iš viršaus“, jos nebūna efektyvios ir yra realizuojamos žymiai lėčiau negu ten, kur pertvarkymo 

tendencijos ir kryptis yra iš anksto išdiskutuojamos ir aptariamos su aukštojo mokslo institucijomis. 

Kaip pastebi mokslininkai (Felt, 2003; Boer, Enders & Schimank), pirmuoju atveju universitetų 

autonomija tampa labai reliatyvi, o riba tarp politinės intervencijos, strateginio vadovavimo ir 

efektyvaus administravimo sunkiai nusakoma.  

Jeigu retoriniame lygmenyje visose Europos aukštojo mokslo valdyme stebimi aiškūs panašumai, 

tai operacinis lygmuo pasižymi didelę įvairovė. Kaip pažymi Felt (2003, p.38), vyriausybės ir 

universitetų santykius veikia ir formuoja skirtingos politinės tradicijos bei istorinė patirtis. Vadybinės 

prieigos poveikio aukštojo mokslo instituciniam valdymui empirinių tyrimų (2003)  rezultatai, atkleidę 

rezultatų priklausomumą nuo nacionalinių bruožų, patvirtina aukščiau pateiktas  įžvalgas. Vertinant 

vadybos prieigos taikymą aukštojo mokslo institucijoje, tyrime dalyvavusios Europos valstybės buvo 

išdėstytos vienoje kreivėje, kurios kairiame gale atsidūrė šalys, kurių aukštajame moksle ir universitetų 

instituciniame lygmenyje nebuvo pastebėta verslo modelio požymių, o dešiniame – ryškius vadybinius 

bruožus turinčios šalys. Taip, kairėje tiesiosios pusėje atsidūrė Portugalija, kurios aukštajame moksle 

vadybinės prieigos taikymas nebuvo aptiktas (Amaral, Magalhaes, Santiago, 2003) ir Prancūzija, kur  

respondentai pažymėjo kolegialumą, kaip esminį institucinio valdymo atributą (Boer, 2003). Kai kurios 

šalys tyrimo kreivėje užima tarpinę padėtį – pvz. Norvegija, kurią apibūdindami respondentai pažymėjo 

stiprią demokratijos ir kolegialumo kultūros įtaką, tačiau tendencija į vadybinę prieigą taip pat buvo 

išryškinta. Galiausiai kreivę užbaigia Suomija, Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė (JK). JK atveju 
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vadybinė prieiga pasireiškė savo stipriausia forma (Fulton, 2003). Olandai ir suomiai, pasak Boer 

(2003) ir Salminen (2003), taip pat labai sėkmingai įgyvendino vadybines reformas instituciniame 

valdyme. Vadinasi, šių šalių aukštojo mokslo institucijų patirties analizė gali būti naudinga ir 

reformuojas Lietuvos, o būtent, Šiaulių universiteto valdymą.  

 
 
2. TYRIMO METODOLOGIJA 
 
2.1. TYRIMO INSTRUMENTO TEORINIS PAGRINDAS  

 

Analizuojant ir vertinant  universitetų valdymo modelius, kuriant tyrimo instrumentus, buvo 

remiamasi  egzistuojančiais teoriniais modeliais ir konceptais plačiau apibūdintais ankstesniuose 

skyriuose. Buvo atsižvelgta į Aukštojo mokslo valdymo daugiamatiškumo problematiką – stengiamasi 

apimti visas tris AMV dimensijas: 

• vidinį arba institucinį AMV; 

• išorinį arba sisteminį AMV;  

• tarptautinį arba globalų AMV, pvz. Bolonijos procesas. 

Vidinis ir išorinis AMI valdymas buvo operacionalizuojamas remiantis H. de Boer (2009) 

išskirtais elementais, tokiais kaip – galių koncentracija, sprendimų priėmimo procesai, finansavimas, 

žmogiškųjų išteklių valdymas ir pan. (vidinis), įstatymai ir įsakymai, lėšų paskirstymas, kokybės 

vertinimas ir pan. (išorinis). 

Analizuojant universiteto valdymo modelius taip pat buvo svarbu nustatyti kokie subjektai 

dalyvauja universiteto valdyme, kur yra sukoncertuoti pagrindinė formali ir reali vykdomųjų sprendimų 

priėmimo galia. Suprantama, kad valdyme dalyvaujančių subjektų ratas gali būti gana platus ir iš esmės 

priklauso nuo šalies istorinių ir teisinių sąlygų. Vis dėlto buvo tikslinga išskirti pagrindinius institucijas 

ir/ar subjektus, reguliuojančius universiteto veiklą: 

• Vyriausybė;  

• Valdymo tarybos/ valdybos (board of trustees); 

• Rektorius (kai kur vadinamas prezidentu arba vice-chancellor); 

• Moksliniai darbuotojai (academic staff); 

• Pagrindinė administracija (central administration); 

• Studentai; 

• Socialinių dalininkų arba partnerių atstovai. 
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Taip pat buvo vadovautasi mokslinėje literatūroje skiriamais penkiais pagrindiniais koordinavimo 

arba kolektyvinės kontrolės mechanizmais, kurie tinko apibūdinant universitetinio sektoriaus 

vadovavimą: 

• Išorinis reguliavimas (external regulation) susijęs su valstybės galiomis nuleisti teisės 

aktus ir taisykles, kuriais universitetai privalo vadovautis savo veikloje.  

• Išorinis vadovavimas (external guidance) gali būti suteiktas atitinkamos valdžios 

institucijos (ministerijos) arba valstybės deleguotas kitų socialinių dalininkų atstovams, pvz. 

universiteto tarybos nariams. Šioje dimensijoje veiksmų koordinavimą ir vadovavimą užtikrina ne tiek 

formalios taisyklės, kiek derybos ir tikslų nustatymas. 

• Mokslinė/akademinė savivalda (academic self-governance) susijusi su konsensuso, kaip 

būtino veiklos kryptingumo, tarp įvairių mokslininkų grupių kūrimo procesais ir procedūromis..  

• Vadybinė savivalda (managerial self-governance) pabrėžia aukščiausios vadovybės ir 

valdymo institucijų (rektoriaus, dekanų) hierarchinę poziciją nustatant tikslus ir priimant vykdomuosius 

sprendimus.  

• Konkurencija/rungtyniavimas (competition) kaip valdymo dimensija naudojama pagrįsti 

koordinuojamus prioritetus ir priimamus sprendimus aukštajame moksle tiek instituciniu tiek sistemos 

lygmeniu. Kitaip tariant, čia taikomi konkurencinės rinkos principai, kurie ir determinuoja atitinkamą 

tvarką.  

Taigi, bendriausia prasme universiteto valdymas kuriant tyrimo instrumentus, buvo suprantamas 

kaip visuma teisės aktų, taisyklių, struktūrų, normų ir praktikų, kurie sudaro pagrindą universitetui 

siekti savo tikslų, uždavinių ir politikos nuoseklia ir koordinuojama linkme. Svarbu pabrėžti, kad 

valdymas nėra statiškas konstruktas. Priešingai, šiandien valdymas yra rezultatas sąveikos tarp 

skirtingų subjektų, užimančių atitinkamas struktūrines pozicijas (kurios dažniausiai yra daugiau ar 

mažiau aiškiai apibrėžtos), įgalinančias juos turėti įtakos sprendimų priėmimui atsižvelgiant tiek į jų 

teisėtus asmeninius, tiek į institucinius interesus. 

 

2.2. TYRIMO TIPAS, METODAI   
 

Universitetų valdymo modelių tyrimui buvo pasirinkta kokybinė kaip pagrindinė ir kiekybinė 

kaip pagalbinė tyrimo prieiga įgalinanti tyrėją tęstinai plėtoti žinias apie situaciją. Šiame tyrime, kaip 

pagrindinis, buvo pasirinktas vienas iš kokybinio tyrimo metodų, t.y. atviro tipo interviu. Siekiant 

visapusiškai suprasti tiriamąjį fenomeną akcentas buvo perkeliamas į nedaugelio atvejų giluminį 

tyrinėjimą ir apibendrinimai buvo taikomi ne tiriamai populiacijai, bet tiriamam reiškiniui. Nors pagal 
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iš anksto suformuluotus klausimus kiekybinis tyrimo kelias būtų tikęs, tačiau šis tyrimo kelias pasirodė 

neperspektyvus. Svarbu tapo parodyti ne kuo didesnio respondentų skaičiaus apklausos skaitmeninius 

rezultatus, bet ištirti kaip ši specifinė tiriamųjų grupė konkrečios institucijos atveju vertina valdymo 

modelio veiksmingumą.  

Nors prieš tai buvo kalbama apie perspektyvos pasirinkimą, vis dėl to dar kartą būtina išryškinti 

kokybinio tyrimo privalumus. Autorius D. Radcliff (2000) išskiria pagrindinius keturius kokybinio 

tyrimo privalumus:  

• gilumas ir atvirumas. 

• atvirumas: galima generuoti naujas teorijas, idėjas; pažinti reiškinius, kurie iki tol 

buvo mažai tyrinėti. 

• padeda pamatyti pasaulį tokį, kokį mato tiriamieji, o ne tyrėjas. 

• pastangos išvengti išankstinių nuostatų, nors vien jau temos pasirinkimas gali 

rodyti “prielankumą” tam reiškiniui, žmonėms, jų grupėms. Visada reikia stengtis 

išvengti bet kokių nusistatymų (Radcliff, 2000). 

Kokybinio tyrimo pagrindiniai trūkumai: 

• sunku susisteminti duomenis. 

• tyrimas priklauso nuo tyrėjo savybių, gebėjimų, įgūdžių, kurios patikrinti 

praktiškai neįmanoma (Op.cit.). 

 

Apklausa buvo vykdoma taikant atviro tipo pusiau struktūruotą tiriamąjį interviu (su laisvai 

formuluojamais atsakymais, kur neribojamas nei turinys, nei forma). Šį tyrimo metodo pasirinkimą 

lėmė, kad jis turi ypač reikšmingus Šiaulių universitete atliekamam tyrimui  privalumus: 

• klausimų be atsakymų praktiškai nebūna. 

• neapibrėžti ar prieštaringi atsakymai gali būti patikslinti. 

• galima fiksuoti ne tik neverbalinius atsakymus, bet ir neverbalines reakcijas. 

• gaunama informacija pilnesnė, gilesnė, patikimesnė lyginant su anketa. 

• bendras interviu bruožas yra pasitikėjimo atmosfera pokalbio metu. 

Šiuos interviu privalumus buvo stengiamasi visapusiškai išnaudoti, o interviu metu iškilę 

trūkumai buvo šalinami tuo momentu (pvz. klausimai buvo užduoti taip, kad respondentas juos suprastų 

aiškiai; klausimas buvo pakartojama,  jei respondentas to prašydavo). 
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Pokalbiai buvo fiksuojami diktofonu. Duomenys surinkti interviu metu buvo analizuoti taikant 

kokybinės turinio analizės metodą, kuris numato keletą žingsnių: daugkartinis teksto skaitymas, 

reprezentatyvių kategorijų išskyrimas, kategorijų turinio skaidymas į subkategorijas, kategorijų 

pagrindimas respondentų teiginiais. 

Taip pat tyrimo metu buvo atliekama tiriamų valstybių ir institucijų  aukštojo mokslo sistemą 

reglamentuojančių, veiklos organizavimą nustatančių, strateginių  dokumentų ir universitetų veiklos, 

finansinių, kokybės monitoringo ataskaitų  analizė. Buvo atliekama tiek išorinė (dokumento atsiradimo 

„istorinis kontekstas“) tiek vidinė (turinio analizė, informacijos tikslumo, patikimumo tikrinimas) 

analizė.  

Trečiasis tyrimo metodas – kiekybinė turinio analizė, kuri buvo taikoma siekiant nustatyti tiriamų 

valstybių aukštojo mokslo institucijų vertybines nuostatas, kurios atsispindi šių institucijų misijose. 

Kiekybinė turinio analizė atlikta pasitelkus programinę įrangą TagCrowd, kuri  pateikia turinyje 

pasikartojančių žodžių dažnius ir pagal žodžių pasikartojimo dažnumą sugeneruoja grafinį vaizdą. 

 

2.3. TYRIMO INSTRUMENTO APRAŠYMAS 
 

Tyrimo instrumento parengimas vyko keliais etapais. Atlikus tiriamojo objekto operacionalizaciją 

ir išskyrus pagrindinius universiteto valdymo blokus, buvo parengtas vienas kokybinės apklausos 

instrumentas, apimantis tiek institucinius universiteto valdymo aspektus, tiek vertybinį valdymo 

procesų vertinimą. Šis klausimynas, kurį sudarė uždaro ir atviro tipo klausimai, buvo pateiktas 

ekspertiniam vertinimui, kurių rezultatų pagrindu buvo ne tik tikslinamos klausimų formuluotės ir 

pateiktų pasirinkimų variantai, bet ir nutarta išskirti objektyvius faktus apie universiteto valdymo 

struktūras ir procedūras apimančius klausimus ir tuos, kurie buvo skirti nustatyti universiteto 

bendruomenės vidinio bei išorinio valdymo procesų vertinimą. Tokiu būdu galutinį tyrimo instrumentą 

sudarė dviejų tipų interviu klausimynai: a) „institucinis“, pildomas kiekvienos institucijos 

administracijos darbuotojų po vieną kartą, ir b) „ekspertų“ – orientacinis klausimynas panaudotas kaip 

pagalbinė priemonė vykdant giluminius ekspertų interviu ir taip pat siunčiamas asmenims, 

negalėjusiems dalyvauti tiesioginio interviu metu. Abiejų instrumentų įžangose buvo pristatytas tyrimo 

tikslas ir imtis, bei pateiktos pildymo instrukcijos. Klausimynų pabaigoje - nurodyti elektroninio pašto 

adresai, kuriais tyrimo dalyviai galėjo išsiųsti savo atsakymus.  
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2.3.1. Institucinio klausimyno struktūra 

 

Institucinį klausimyną sudarė du atskiri blokai: 1. Bendroji informacija; 2. Vidinis (institucinis) 

valdymas. Pirmojo bloko klausimai buvo skirti identifikuoti analizuojamą universitetą, šalį ir 

instrumentą pildančio asmens kontaktinius duomenis, tokiu būdu užtikrinant galimybę patikslinti gautą 

ir analizuojamą informaciją.  

Antrąjį bloką sudarė 7 kategorijos: 1) Misija, vizija ir pagrindiniai sprendimo priėmimo galių 

subjektai; 2) Atskaitomybė; 3) Skaidrumas; 4) Universiteto bendruomenės dalyvavimas institucijos 

valdyme; 5) Išorinių dalininkų vaidmuo universiteto valdyme; 6) Universiteto valdymas ir finansai; 7) 

Kokybės valdymo sistema.  

Universiteto vertybinis orientyras ir vaidmuo valstybės ir visuomenės plėtros kontekste yra 

įtvirtintas institucijos misijoje ir vizijoje. Todėl vienas iš pirmos kategorijos klausimų buvo susijęs su 

vertybių, kuriomis grindžiama universiteto misija ir vizija, įvardijamu.  

Pažymėtina, kad vienas iš rodiklių, kad misijoje, vizijoje įtvirtintos vertybės iš tiesų sudaro 

universiteto veiklos pagrindą, yra jų (vertybių) inkorporavimas į universiteto organizaciją. Taip, 

demokratiškumo ir pilietiškumo vertybėmis grindžiama universiteto veikla turėtų užtikrinti visų 

institucijos bendruomenės grupių dalyvavimą šių reikšmingų, universitetą reprezentuojančių, 

formuluočių konstravime. Todėl tyrimo dalyvių buvo prašoma pažymėti pagrindinius subjektus, 

dalyvaujančius vizijos, misijos ir strateginių tikslų formavimo procese. Tokių subjektų sąraše buvo 

įvardinti ne tik aukščiausi universiteto valdymo organai, bet ir tokios grupės kaip studentai, profesinės 

sąjungos, valstybė, socialiniai dalininkai ir kt.   

Vienas pagrindinių valdymo tyrimo uždavinių – identifikuoti tiek formaliuosius sprendimų 

priėmimo subjektus, tiek  neformaliosios galios koncentratus. Todėl pirmoje institucinio klausimyno 

kategorijoje buvo pateiktas dar vienas uždaro tipo klausimas, prašant pažymėti pagrindines sprendimų 

priėmimų galias universitete. Būtina paminėti, kad visuose uždaro tipo klausimuose buvo sudaroma 

galimybė pažymėti daugiau nei vieną atsakymą.   

Vienas iš aukštojo mokslo Europoje raidos pokyčių yra sietinas su universitetų autonomijos ir 

atskaitomybės principų dermės aktualizavimu. Valstybei pereinant prie universiteto veiklos priežiūros, 

o ne kontrolės modelio, aukštojo mokslo institucijų atskaitomybės klausimas tampa itin reikšmingas. 

Todėl, tyrimo metu buvo svarbu nustatyti ne tik išorinės, bet ir vidinės atskaitomybės formas ir būdus, 

taikomus Laplandijos, Mastrichto ir Sheffieldo universitetuose. Klausimai, apie universitetų 
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atskaitomybės visuomenei ir valstybei formas bei priemones, užtikrinančias universiteto strateginių 

dokumentų įgyvendinimo priežiūrą, sudarė antrą kategoriją.  

Skaidrumo kategorijos klausimai buvo skirti identifikuoti šaltinius, kuriuose yra pateikiama 

informaciją susijusi su universiteto valdymu (t.y. metinės ataskaitos, valdymo organų susitikimų 

darbotvarkės, priimti sprendimai, strateginiai dokumentai, informacija apie rinkimus į valdymo 

organus ir kt.) ir jų prieinamumas universiteto bendruomenei; priimamų sprendimų skaidrumo 

užtikrinimo priemones; bei atrankos į Universiteto valdymo organus kriterijų ir procedūrų aiškumą ir 

viešumą. Šią kategoriją sudarė vienas uždaras ir du atviri klausimai.  

 Kaip jau buvo minėta akademinės bendruomenės dalyvavimas universiteto valdyme yra vienas 

pagrindinių universiteto valdymo modelio kriterijų. Todėl ketvirtos kategorijos klausimai buvo susieti 

su universiteto bendruomenės įtraukimo į sprendimų priėmimo procesais, priemonėmis ir būdais, 

užtikrinančias adekvačią ir savalaikį kiekvienos grupės pozicijos reprezentavimą.  

Kita universiteto institucinio valdymo reformavimo tendencija – yra aktyvesnis išorinių 

socialinių dalininkų įtraukimas į universiteto valdymo organus, taip užtikrinant jų interesų atstovavimą. 

Todėl dalis tyrimo instrumento klausimų buvo apjungta į „ Išorinių dalininkų vaidmuo Universiteto 

valdyme“ kategorij ą. Institucinės apklausos raštu metu buvo siekiama nustatyti: kaip išoriniai 

dalininkai yra įtraukti į Universiteto valdymo struktūras; kokio tipo klausimus jie dažniausiai inicijuoja; 

ar jie noriai ir aktyviai dalyvauja universiteto valdyme ir kokie yra jų įsitraukimo į Universiteto 

valdymo procesus motyvuojantys elementai.  

Kategorijos „Universiteto valdymas ir finansai“ klausimų paskirtis – pristatyti finansinės ir 

turto valdymo autonomijos, bei valstybės skiriamos finansinės paramos mastus. Taigi, šią kategoriją 

sudarė du atviro ir trys uždaro tipo klausimai apie pagrindinius finansavimo šaltinius, nuosavybės teisę 

ir disponavimo ja ribas, asmenis, atsakingus už finansinę priežiūrą ir kontrolę, bei lėšų paskirstymo 

universiteto viduje principus ir kriterijus.  

Kadangi kokybės valdymo sistemų diegimas Lietuvos universitetuose yra pakankamai naujas 

procesas, tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti užsienio universitetų patirtį šioje srityje. Tam, 

instituciniame klausimyne buvo suformuota kategorija „Kokybės valdymo sistema“, apimančia 

klausimus apie vidiniam įsivertinimui naudojamas priemones, pagrindinius išorinio universiteto 

vertinimo kriterijus ir principus. Taip pat buvo aiškintasi, ar  Universitete veikia atskiras padalinys 

atsakingas už kokybės valdymą.  

Iš viso institucinį klausimyną sudarė 22 klausimai, kurių dauguma buvo atviro tipo.  
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2.3.2. Ekspertų klausimyno struktūra  

 

 Ekspertų klausimyno paskirtis yra dvejopa. Pagrindinis šio instrumento tikslas - atskleisti 

universiteto bendruomenės nuomones dėl institucijoje veikiančio valdymo modelio, išaiškinti, kaip jie 

vertina aukščiausiame valdymo lygmenyje vykstančias permainas, universiteto vadovybės ir fakultetų 

santykius ir kt. Kartu, šis klausimynas tarnavo kaip pusiau struktūruoto interviu instrumentas. Juo buvo 

vadovaujamasi atliekant giluminį ekspertų interviu, tačiau kartu paliekant galimybes užduoti 

papildomų, patikslinančių klausimų, kurie leistų labiau įsigilinti į universiteto valdymo praktikas ir 

atskleisti tikrąsias tyrimo dalyvių nuostatas. Kitaip nei instituciniame klausimyne, ekspertų interviu 

metu buvo svarbu atkleisti vertybinį universiteto valdyme vykstančių pokyčių vertinimą.  

Siekiant apimti pagrindines aukštojo mokslo valdymo dimensijas, visi klausimai buvo suskirstyti 

į tris blokus: 1. Bendroji informacija; 2. Išorinis valdymas; 3. Vidinis valdymas.   

Universiteto valdymo reformos, transformuojant ne tik valstybės, bet ir vidinių universiteto 

valdymo organų funkcijas, dažnai sukelia akademinio ir administracinio personalo įtampą. Todėl, vieną 

vertus, siekiant atskleisti galimos įtampos požymius, o kitą vertus, pakreipti interviu eiga tinkama 

linkme, bendrosios informacijos bloke tyrimo dalyvių buvo prašoma pažymėti ne tik vardą ir pavardę, 

bet ir nurodyti savo statutą organizacijoje, t.y. pažymėti mokslinį laipsnį, pareigas, kiek laiko šios 

pareigos yra užimamos, bei nurodyti (ne-)dalyvavimą universiteto valdymo organų veiklose. Siekiant 

užtikrinti galimybes patikslinti informaciją, pirmajame bloke taip pat buvo prašoma nurodyti šalį ir 

savo kontaktinius duomenis.  

Išorinio valdymo klausimų bloko paskirtis – atskleisti tyrimo dalyvių požiūrius į valstybės ir 

universiteto santykį bei valstybės aukštojo mokslo reguliavimo ribas. Todėl tyrimo dalyvių buvo 

prašoma įvertinti, kiek, jų manymu, autonomijos universitetai turėtų turėti vidinio institucijos, finansų 

ir turto valdymo bei studijų tyrimų srityse. Vertinimui buvo pateikta trijų variacijų skalė: Visiška 

universiteto autonomija, Dalinė valstybės kontrolė, Visiška valstybės kontrolė, - kartu paliekant vietos 

išsamesnėms pasirinktų variantų komentarams. Taip pat buvo domimasi, ar nuostatos, išdėstytos 

Konstitucijoje ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose valstybinių universitetų valdymą, jų 

manymų, yra pakankamos.  

Vidinio valdymo bloką, kaip ir instituciniame klausimyne, sudarė keletas kategorijų: 1) 

Kultūriniai ir ideologiniai universiteto valdymo ypatumai; 2) Praktiniai universiteto valdymo aspektai; 
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3) Skaidrumas; 4) Įvairių grupių dalyvavimas Universiteto valdyme; 5) Išorinių dalininkų vaidmuo 

Universiteto valdyme; 6) Galutinis klausimas.  

Kaip matyti, dalis šio bloko kategorijų atkartoja institucinio instrumento kategorijų pavadinimus. 

Tai pažymi dviejų tyrimo instrumentų tarpusavio suderinamumą. Tokiu būdu institucinės apklausos 

dėka gauta informacija yra tikrinama, detalizuojama ekspertų interviu metu, atskleidžiant vertybinį 

tyrimo dalyvių vertinimą.  

Pirmosios kategorijos klausimai buvo skirti atskleisti ne tik tyrimo dalyvių kritinį požiūrį į 

vidinius institucinius pokyčius, bet ir sužinoti, kaip keitėsi universiteto strateginė orientacija, 

atsižvelgiant į politinius ir ekonominius iššūkius aukštajam mokslui. Taip pat svarbi buvo tyrimo 

dalyvių nuomonė dėl valstybės vaidmens Universiteto misijos, vizijos ir strateginių tikslų kūrime.  

Praktini ų universiteto valdymo aspektų kategorijos tikslas buvo gauti universitete veikiančio 

valdymo modelio vertybinį vertinimą, sužinoti apie fakulteto administracinę struktūrą ir dekano 

valdžios ribas bei vaidmenį universiteto sprendimų priėmime. Tiriant universiteto valdymą svarbu 

sužinoti, kaip patys universiteto bendruomenės nariai identifikuoja institucijoje veikiantį modelį, t.y. 

kokiam būtent moksliniame diskurse išskiriamam valdymo modeliui priskiria savo universitetą. Tam 

tyrimo metu informantų buvo prašoma pasirinkti vieną iš keturių siūlomų variantų (kolegialus, 

biurokratinis, anterprenerinis, vadybinis) arba pateikti savąjį apibūdinimą, taip pat paprašant pateikt 

pasirinkimo argumentus.  

Santykis tarp centrinės valdžios ir fakultetų bei kitų universiteto padalinių vadovybės yra būtinas 

universiteto kaip institucijos veiklos analizės elementas. Būtent šis santykis atspindi universiteto 

valdymo kaip visumos formalių taisyklių ir procedūrų esmę, atskleidžia valdymo požymius, 

įsisenėjusius mokslinėje kultūroje ir siejamus su atitinkamais įpročiais, nuostatomis ir elgesiu. Todėl 

ekspertų klausimyne buvo numatyti klausimai, reikalaujantys įvertinti santykius tarp aukštesnės ir 

žemesnės grandies valdymo organų universitete, bei fakulteto valdžios vaidmenį aukščiausio lygmens 

sprendimų priėmime.  

Siekiant įvertinti, ar universiteto valdymo reformos, orientuotos į universitetų verslumo ir 

atvirumo visuomenei skatinimą, iš tiesų yra skeptiškai vertinamos akademinės bendruomenės narių, o 

kartais nes sukelia tam tikrą trintį tarp administracijos ir mokslininkų, tyrimo dalyvių buvo prašoma 

išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu. Be to, tyrimo dalyvių vertinimui buvo pateikti keturi teiginiai, 

atspindintys pastarųjų aukštojo mokslo reformų Europoje tendencijas, t.y. universiteto administracijos 

galių stiprinimą ir akademinės bendruomenės savivaldos silpnėjimą; valstybės orientaciją į veiklos 

rezultatais grįstą finansavimą; universiteto bendradarbiavimo su visuomene ir verslo struktūromis 
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stiprinimą. Vertinimas buvo atliekamas pagal ranginę skalę (Taip, Iš dalies, Ne), taip pat prašant 

pakomentuoti pasirinkimus.   

Kadangi Skaidrumo kategorijos charakteristikos buvo numatytos instituciniame klausimyne, 

šiame instrumente tos pačios kategorijos klausimas „Ar Jūsų Universiteto valdymo klausimai yra atviri 

bendruomenei, diskusijoms?“, prašant paaiškinti vieną iš ranginės skalės pasirinktą variantą,  atliko 

kontrolinio klausimo vaidmenį.  

Panašiu mąstymu buvo vadovaujamasi formuojant 4 ir 5 ekspertų klausimyno kategorijų 

klausimus. Taip, siekiant sulyginti ir įsitikinti institucinio klausimyno pagalba gautus duomenis (taip 

pat ketvirta kategorija), tyrimo dalyvių buvo prašoma, vadovaujantis rangine skale įvertinti įvairių 

grupių (akademinės bendruomenės, studentų, administracinio personalo, profesinės sąjungos ir kt.) 

galimybes daryti įtaką sprendimų priėmimui; taip pat paliekant vietos informantų komentarams.   

  Kategorijos „Išorinių dalininkų vaidmuo Universiteto valdyme“ klausimas taip pat buvo 

skirtas atskleisti universiteto bendruomenės narių nuomonę dėl privalomo socialinių dalininkų 

įtraukimo į universiteto valdymą.  

Ekspertų interviu buvo nutarta pabaigti klausimu apie gero universiteto valdymo principus, tokiu 

būdu sudarant jiems galimybę dar kartą kritiškai įvertinti universitete veikiantį valdymo modelį, o kartu 

ir sulaukti patarimų universiteto valdymo tobulinimui.  

 

2.4. TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR EIGA 
 

Tarptautinio lyginamojo tyrimo organizavimas vyko keliais etapais: 

1. Tyrimo instrumento sudarymas, ekspertavimas ir vertimas į anglų kalbą; 

2. Vizitų į užsienio šalių universitetus organizavimas; 

3. Duomenų rinkimas ir apdorojimas derinant kiekybinę ir kokybinę prieigas.  

Išskirti tyrimo organizavimo etapai ne visuomet buvo vykdomi nuosekliai, vienas paskui kitą. 

Taip, tyrimo instrumento sudarymas ir vizitų į  užsienio universitetų organizavimas vyko lygiagrečiai.  

Sudarant tyrimo instrumentą buvo plačiai diskutuojama dėl institucinio klausimyno poreikio, nes 

didžioji dalis informacijos, kurią galėjome gauti šio instrumento dėka, yra atvirai prieinama 

universitetų internetinėse svetainėse. Tuo tarpu vertybinis universiteto bendruomenės narių valdymo 

dimensijų vertinimas turėjo leisti atskleisti, kaip universiteto veiklą grindžiančios vertybės yra 

inkorporuotos į pačią institucijos organizaciją. Pagrindiniai institucinio klausimyno sudarymo 

argumentai buvo tokie: 1) informacija apie universiteto valdymą, pateikta internetinėje svetainėje anglų 

kalba, yra gana ribota; 2) sunku įvertinti šios informacijos atitikimą šiandienos realybei; 3) institucinis 
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klausimynas gali padėti organizuoti tyrimo interviu. Verta pastebėti, kad vizito į užsienio universitetus 

metu, ypač į Laplandijos universitetą, paaiškėjo, kad internetinė svetainė anglų kalba dar nėra 

atnaujintą, todėl joje pateikta informacija apie pagrindinius valdymo organus, jų funkcijas ir sąveiką, 

yra pasenusi. Taip pat  institucinės informacijos prieigą apsunkino anglų kalba pateikiamų duomenų 

ribotumas. Dažnai pagrindiniai universiteto dokumentai (Statutas, Strateginiai planai, metinės 

ataskaitos ir kt.) yra pateikiami valstybine kalba ir / ar talpinami universiteto intranete.   

Atsižvelgiant į tai, kad visose nagrinėjamose valstybėse universiteto pagrindinių valdymo organų 

sudėtį ir funkcijas nustato nacionaliniai teisės aktai (Universitetų įstatymas, 2010 m. – Suomijoje; 

Universitetų struktūrų modernizavimo aktas, 1997 m. – Nyderlanduose;  Aukštojo mokslo įstatymas,  

2004 m. – Anglijoje), kurie yra prieinami ir anglų kalba, institucinis tyrimo instrumentas nenumatė 

klausimų apie aukščiausių sprendimo priėmimo organų veiklas ir sudėtį.  

Daugiausiai sunkumų sukėlė antrasis tyrimo etapas. Projekto paraiškoje numatytiems Anglijos ir 

Nyderlandų universitetams atsisakius dalyvauti tokio pobūdžio tyrime, teko kreiptis į kitus šių šalių 

universitetus su prašymu įsitraukti į tyrimą.  

Organizuojant vizitus buvo naudojamasi tiek asmeniniais kontaktais, tiek el. paštu siunčiant 

oficialius, Šiaulių universiteto prorektoriaus pasirašytus užklausimus. Šis etapas užėmė ilgiausią tyrimo 

organizavimo laiką, nors ir buvo vykdomas lygiagrečiai su mokslinės literatūros, teisinių dokumentų 

analize, instrumento sudarymu, o kartais ir tyrimo duomenų apdorojimu (t.y. pirminių vizitų interviu 

transkribavimu). Tai, kad vizito darbotvarkė, kurioje buvo nurodytas ekspertų statusas, interviu laikas ir 

trukmė buvo gaunami iš anksto, leido diferencijuoti interviu klausimus.  

Interviu dalyvių atranka buvo deleguota universiteto kontaktiniam asmeniui, prašant sudaryti 

galimybes paimti interviu iš asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių universiteto valdyme arba gerai 

išmanančių valdymo ypatumus. Taip, vizitų Laplandijos ir Sheffieldo universitetuose metu buvo 

bendraujama tiek su aukščiausios vadovybės atstovais (prorektoriais, Tarybų ir Senatų nariais), tiek su 

žemesnio lygmens administracijos darbuotojais ir mokslininkais (Kokybės valdymo sistemos direktore, 

Administracijos vadovu, dekanais, Bibliotekos direktoriumi ir kt.). Tuo tarpu Maastrichto universiteto 

vadovybė pasirodė gana uždara, todėl daugiausiai bendraujama buvo su akademinės bendruomenės ir 

administracijos nariais (doktorantais, tyrėjais). Iš viso buvo paimta 16 interviu.   

Būtina paminėti, kad tyrimo instrumentai buvo siunčiami kontaktiniams asmenims tik suderinus 

vizito datas. Tokiu būdu ekspertų interviu dalyviai galėjo susipažinti su klausimais iš anksto ir / arba 

užpildyti pateikta klausimyną raštu. Institucinis klausimynas, kurį pildė tik vienas universiteto atstovas 

išsamiai susipažinęs su universiteto valdymu, buvo gražinamas prieš vizitą. Kai kurie tyrimo dalyviai, 
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ypač asmenys, negalėję dalyvauti interviu, atsakymus į eksperto instrumento klausimus taip pat 

pateikdavo raštu. Tais atvejais, kai tyrimo dalyviai jau buvo užpildę ekspertų klausimyną, interviu 

metu, įvertinus jų užimamas pozicijas, jiems buvo užduodami papildomi ir atsakymus tikslinantys 

klausimai. Prieš vizitą atliekama teisės aktų analizė, įgalinanti susipažinti su pagrindinių universitetų 

valdymo organų sudėtimi ir funkcijomis; taip pat gaunamas užpildytas institucinis, o kartais ir 

ekspertiniai klausimynai, - leido tyrėjams tinkamai pasiruošti ir optimaliausiai išnaudoti interviu skirtą 

laiką. Vidutinė interviu trukmė apie 60 min. 

Pažymėtina, kad informantai atvirai ir nuoširdžiai dalijosi savo patirtimi, ir kartais, net gana 

kritiškai vertino universitetuose vykstančius pokyčius. Galima teigti, kad tyrimo dalyviai jautėsi laisvai 

ir nebijojo išreikšti savo kritikos ir jausmų, atskleidžiančių egzistuojančius konfliktus ir problemas, dėl 

kelių priežasčių. Pirmiausiai, tyrimo tikslas nebuvo įvertinti universiteto veiklos efektyvumo, o tyrimo 

rezultatai niekaip negalėjo paveikti tolimesnės universiteto veiklos ir informanto ateities. Interviu buvo 

organizuojamas be pašalinių asmenų, t.y. dalyvaujant tik tyrėjams ir informantui. Taigi nepaisant to, 

kad interviu buvo fiksuojamas diktofono pagalba, visi tyrimo dalyviai jautėsi saugūs. Svarbu paminėti, 

kad ekspertai taip pat išreiškė norą susipažinti su apibendrintais tyrimo rezultatais.   

Institucinės apklausos raštu ir interviu metu surinkti bei transkribuoti duomenis buvo 

kategorizuojami vadovaujantis tyrimo instrumentuose pateiktomis kategorijomis. Kategorijų lentelė 

pateikta ataskaitos priede Nr.1. Toks duomenų apdorojimas supaprastino tyrimo duomenų analizę ir 

visapusišką universitetų valdymo požymių palyginimą. Pažymėtina, kad duomenų pristatymas taip pat 

yra grindžiamas išskirtomis kategorijomis, faktinę informaciją apie universiteto valdymą papildant 

ekspertų vertinimais.   

Atskira tyrimo duomenų atrankos ir organizavimo etapo stadija galima vadinti Nyderlandų, 

Suomijos ir Anglijos universitetų misijų kiekybinę turinio analizę, kuri atskleidė skirtumus tarp minėtų 

šalių universitetų vertybinių orientyrų. Šios analizės pagrindą sudarė kiekybinė turinio analizė. Turinio 

analizė buvo atliekama nurodant maksimalų žodžių skaičių (ne daugiau 250 žodžių). Bendri žodžiai 

tokie, kaip misija, universitetas ir sostinės pavadinimas eliminuoti iš tyrimo analizės.  Kiekybinė turinio 

analizė atlikta pasitelkus programinę įrangą TagCrowd, kuri  pateikia turinyje pasikartojančių žodžių 

dažnius ir pagal žodžių pasikartojimo dažnumą sugeneruoja grafinį vaizdą. Kiekybiškai apdoroti 

duomenys buvo analizuojami tyrėjų, atsižvelgiant į istorinį ir politinį kiekvienos šalies kontekstą.    

Pažymėtina, kad tyrėjų komandoje skaičius leido proporcingai pasidalinti atsakomybėmis ir 

nuosekliai bei savalaikiai organizuoti tyrimą. Nors tyrėjas buvo atsakingas vis už kitos šalies analizę, 
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duomenų atrankoje ir rinkime (ypač ekspertų interviu metu), taip pat atliekant kiekybinę turinio analizę 

buvo dirbama kolegialiai.  

 

3. UNIVERSITETŲ VALDYMAS: UŽSIENIO ŠALI Ų PATIRTIS 
 
3.1. SUOMIJOS AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMA IR JOS REFORM A 
 

Nuo 2009 m., prasidėjus naujai aukštojo mokslo reformai, Suomijos universitetai įžengė į 

radikalių pokyčių periodą. 2009 m. Parlamento patvirtintas ir nuo 2010 m. įsigaliojęs Universitetų 

įstatymas suteikė universitetams naują, nuo valstybės nepriklausomą teisinį statusą bei iš esmės turėjo 

pakeisti jų santykį su valstybės institucijomis bei paveikti universitetų valdymą.  

Pažymėtina, kad Suomijoje veikia binarinė aukštojo mokslo sistema (žr. 3 pav.) Kitaip tariant, 

ją sudaro du sektoriai: politechnikos institutai, kitaip dar vadinami taikomųjų mokslų universitetais 

(suom. ammattikorkeakoulu, angl. Universities of Applied Science) ir universitetai (suom. yliopisto). 

Politechnikos institutai ir universitetai turi skirtingo pobūdžio misijas ir profilius. Taikomųjų mokslų 

universitetai yra iš esmės daugiadiciplininės, regioninės aukštojo mokslo institucijos, orientuotis į 

sąveika su darbo rinka ir regiono plėtrą. Politechnikos institutai suteikia profesinius bakalauro ir 

magistrantūros laipsnius, tuo tarpu universitetai labiau orientuoti į mokslinės veiklos plėtrą ir siūlo ne 

tik bakalauro, magistro, bet ir doktorantūros studijas. Kitaip tariant, universitetai apibūdinami kaip 

institucijos, vykdančios moksliniu tyrimus ir studijas, grindžiamas moksliniai tyrimais. Universitetai 

taip pat vykdo suaugusiųjų mokymą, teikia įvairias mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugas. Tačiau 

vykdydamos savo misiją, universitetai taip pat privalo sąveikauti su visuomene ir stiprinti mokslinių 

tyrimų poveikį ir meninę veiklą visuomenės labui. 2010-ųjų metų duomenimis Suomijoje funkcionavo 

16 universitetų ir 27 politechnikos institutai. 
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3 paveikslas. Suomijos binarinė  aukštojo mokslo sistema (Šaltinis: Universities of Applied Science in Finland, p. 4)  

 

 Politechnikos institutų atsiradimas siejamas su 1991 m. prasidėjusiu aukštojo mokslo 

reformavimu, nukreiptu į mažų prekybos ir profesinių koledžų apjungimą. Tokio eksperimento tikslas 

buvo „pakelti aukštojo profesinio mokymosi standartus ir racionalizuoti  švietimo sistemos struktūrą“ 

(Ministry of Education, Finland, 1996, p.18). Vadovaujantis Taikomųjų mokslų universitetų įstatymu 

(The Polytechnics Act 315/2003), tokių institucijų misija – teikti profesinį aukštąjį išsilavinimą, 

atitinkantį darbo rinkos keliamus reikalavimus ir plėtrą, plėtoti profesinę raidą ir vykdyti tyrimus 

švietimo, darbo rinkos, regiono plėtros, industrijai ir prekybos gerinimui. Taigi taikomųjų mokslų 

universitetų studijos yra labiau orientuotos į praktiką.  

Pagrindinis tokių taikomųjų mokslų universitetų finansavimo šaltinis yra valstybė, o steigėjas ir 

valdytojas gali būti vyriausybė, vietos valdžia (savivaldybė), jungtinis savivaldos organas arba 

privačios organizacijos. Valstybinis finansavimas municipalitetų priklausomybėje esantiems 

politechnikos institutams yra skiriamas atsižvelgiant į vietos gyventojų skaičių, o ne pagal tai, kokios 

apimties studijos yra teikiamos arba kiek vietinių gyventojų studijuoja. Kaip  pažymima Nacionalinės 

plėtros instituto atlikto tyrimo III ataskaitoje „Lietuvos aukštųjų mokyklų vidinės struktūros, jų tinklo 

analizė. Galimas aukštųjų mokyklų valdymo pertvarkos modelis“ (2007),  tokių universitetų 

finansavimo naštą dalijasi vyriausybė ir vietinės valdžios institucijos.  2009 m. duomenimis šeši 

Suomijos taikomųjų mokslų universitetai buvo valdomi vietos valdžios, septyni – savivaldybės 

šveitimo konsorciumo ir trylika – privačių organizacijų. 

Pirmasis Suomijos universitetas buvo įsteigtas Turku mieste 1640 m., dar iki Suomijai tampant 

nepriklausoma valstybe 1917 m. Helsinki universitetas buvo įkurtas tik 1828 m. ir iki pat 1917 m. buvo 

vadinamas Imperatoriaus Aleksandro vardu. Pažymėtina, kad tai buvo vienintelis Suomijos 
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universitetas iki pat 1908 m., kuomet buvo įsteigtas ir Helsinki Technologijos institutas, o šiek tiek 

vėliau ir dar du universitetai Turku mieste (Ábo akademinis universitetas 1917 m., kuriame studijos 

vyko švedų kalba, ir Turku universitetas 1920 m., studijas teikiantis suomių kalba).  

1950-1960 m. verslo ir industrijos raida paskatino steigti daugiau specializuotų techninių 

institutų, tačiau visos aukštojo mokslo institucijos buvo sukoncentruotos Suomijos pietuose. 1960-1970 

m. laikotarpis apibūdinamas kaip universitetinio išsilavinimo plėtros regionuose metas, nes būtent šiuo 

laikotarpiu buvo įsteigta daugiausia – net 12 – universitetų. Tokią ekspansiją sąlygojo valstybės iškeltas 

tikslas – suteikti universitetinį išsilavinimą ne mažiau kaip 1/5 po mokyklinio amžiaus asmenų ir plėtoti 

aukštojo mokslo institucijų raidą rytinėje ir šiaurinėje Suomijos dalyse. (Virtanen, 1999). Laplandijos 

universitetas, kurio atvejis yra išsamiau analizuojamas šioje studijoje – yra vienas jauniausių ir 

mažiausių Suomijos universitetų.   

Pažymėtina, kad pirmieji Suomijos universitetai buvo įsteigti ir veikė be jokios nacionalinės 

aukštojo mokslo politikos ir ministerijos nurodymų. Galima tvirtinti, kad aukštojo mokslo politikos ir 

nacionalinio universitetų veiklos reguliavimo formavimas siejamas su 60-ųjų metų viduryje priimtu 

Aukštojo mokslo plėtros įstatymu, skirtu suteikti didesnes galimybes įvairaus amžiaus grupėms 

studijuoti universitetuose ir užtikrinti aukštojo mokslo pusiausvyrą tarp skirtingų Suomijos regionų. 

Nuo tada aukštojo mokslo institucijų veiklą buvo pradėta griežtai reguliuoti nacionaliniais įstatymais, o 

visi universitetai iki pat 2010 m. buvo išskirtinai valstybiniai. Net iš pradžių įsteigti privatūs 

universitetai, 1970 m. buvo nacionalizuoti. Tai pažymi reikšmingą valstybės vaidmenį Suomijos 

aukštojo mokslo institucijų veiklos reguliavime ir valdyme. Kaip tvirtina daugelis mokslininkų 

(Virtanen, 1999; Temmes and Virtanen, 2008; Aarevaara, Dobson, Elander, 2009, etc.), tai, kad 

Švietimo ministerija užėmė centrinę poziciją aukštojo mokslo politikos formavime ir finansinių resursų 

universitetams skirstyme vertė abejoti formalios universitetų autonomijos funkcionalumu. Kadangi 

nacionaliniai teisės aktai reguliavo universitetų uždavinius, teikiamų laipsnių mastą ir struktūrą, 

universitetas savarankiškai negalėjo net steigti naujų studijų programų.  

Nuo devinto dešimtmečio vidurio buvo pradėta vykdyti Suomijos aukštojo mokslo reforma, 

grįsta Naujosios viešosios vadybos principais. Vienas esminiu šios reformos siekiu buvo pereiti prie į 

rezultatus orientuoto vadovavimo, užtikrinant resursų valdymo decentralizavimą. Formaliai, 

universitetas buvo valstybinė institucija, kurios resursų (žmogiškųjų išteklių, finansų, turto) valdymas 

buvo reguliuojamas biurokratiniais apribojimais. Kita vertus, universitetas turėjo vidinio 

administravimo autonomiją, susijusią su akademinės tyrimų ir studijų laisvės principais. Perėjimas prie 

aukštojo mokslo institucijų decentralizavimo, suteikiant joms daugiau autonomijos ir formuojant į 
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uždavinius orientuotą vadovavimą institucijos lygmeniu buvo numatytas 1986 m. priimtame Aukštojo 

mokslo plėtros akte. Šis aktas numatė suteikti universitetams daugiau autonomijos akademinėje 

veikloje, kad universitetai galėtų savarankiškai skirstyti savo resursus, nustatyti dėstytojų pareigas. 

Tačiau kartu buvo iškeltas tikslas įpareigoti universitetus reguliariai teikti  savo veiklos ataskaitas, taip 

užtikrinant vyriausybės patvirtinto aukštojo mokslo plėtros plano įgyvendinimą. Pažymėtina, kad 

Suomijos aukštojo mokslo sistemos pagrindinės gairės ir plėtros planai yra iki šiol nustatomi 

bendriausiu lygmeniu Švietimo ir mokslinių tyrimų plėtros plane  (Education and Research 2007-2012. 

Development Plan), kurį vyriausybė tvirtina 6 metų laikotarpiui, o plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo 

Švietimo ministerija.   

Pažymėtina, kad iki pat 1998 m. kiekvieno Suomijos universiteto veiklos reguliavimui buvo 

priimtas atskiras įstatymas ir statutas, apibrėžiantis universiteto tikslus, fakultetus ir administravimo 

struktūros pagrindus. Įstatymus tvirtino Parlamentas, o statutus, tikslinančius įstatymus, - šalies 

prezidentas. Tačiau siekiant supaprastinti universitetų vidinę administraciją 1998 m. buvo priimtas 

visiems universitetams bendras įstatymas ir statutas, suteikęs universitetams teisę savarankiškai steigti 

naujus fakultetus ir kitus universiteto padalinius (Virtanen, 1999).  Šis įstatymas taip pat numatė trišalį 

vidinį administravimą, reikalaujantį, kad kolegialųjį universiteto organą sudarytų atstovai iš trijų 

grupių: profesūros, kitų dėstytojų, tyrėjų ir kito personalo, bei studentų. Šis kolegialus organas rinko 

universiteto rektorių, kurio galėjo būti ir asmuo iš išorės. Įstatymas taip pat reikalavo, kad bent vienas 

išorinis atstovas būtų universiteto taryboje. Nors universitetų valdymo struktūra, kuri šio įstatymo dėka 

pateko į universiteto institucinės autonomijos lauką, šiek tiek skyrėsi priklausomai nuo institucijos, 

tačiau iš esmės būtent rektorius ir dekanai turėjo galią paskirstyti gaunamą valstybės finansavimą taip, 

kad galėtų įgyvendinti būtinus strateginius pokyčius. Kitą vertus, bet koks svarbus išteklių paskirstymo 

siūlymas turėjo būti derinamas su kolegialiu organu.       

Taip pat šis įstatymas numatė galimybes universitetams aktyviau plėtoti bendradarbiavimą su 

išoriniais atstovais, t.y. verslo ir viešojo sektoriaus organizacijomis. Universitetai gavo teisę priimti 

savarankiškus sprendimus dėl visų darbuotojų, nors  tiek akademinis, tiek administracinis personalas, 

turėjo valstybės tarnautojų statusą. Iki 1998 m. įstatymo, universiteto profesoriai, kaip ir 

administracijos vadovai, būti skiriami Suomijos prezidento.  

Pagrindinės aukštojo mokslo reformavimo tendencijos buvo nukreiptos į veiklos rezultatus 

orientuoto valstybinio finansavimo įtvirtinimą. Tam tikslui pasiekti buvo numatyta sudaryti taip 

vadinamą sutartį dėl veiklos (performance agreement / performance contract) tarp Švietimo 

ministerijos ir kiekvieno universiteto, kurioje buvo nustatyti artimiausių trijų metų universiteto veiklos 
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rezultatai. Teisiškai, ši sutartis yra savotiškas planavimo dokumentas, kurio šalys iš esmės atstovauja 

tos pačios valstybės interesus. Tačiau kaip pažymi Temmes ir Virtanen (2008, p.25-26), „ši sutartis 

nustato ir tam tikrus operacinius principus, kurie sąlygoja ir asignavimus, kuriuos universitetas gaus 

numatytiems tikslams pasiekti.“   

Neatsiejama šios sistemos dalimi tapo ir išorinis universiteto veiklos vertinimas. Jau 1998 m. 

įstatymas įtvirtino universitetų pareigą vertinti savo teikiamas studijas, vykdomus tyrimus bei veiklos 

efektyvumą, pabrėždamas, kad tokį vertinimą privalo atlikti išoriniai ekspertai. Tam tikslui dar 1996 m. 

Suomijoje buvo įsteigta Aukštojo mokslo vertinimo taryba (FINHEEC). Tačiau universitetų mokslinės 

produkcijos vertinimo funkcija perduota Suomijos akademijai (Academy of Finalnd). Šis aktas taip pat 

įpareigojo viešai skelbti veiklos vertinimo rezultatus, kas, suprantama, sąlygojo universitetų tarpusavio 

konkurencijos didinimą.  

Taigi XX a. pabaigoje buvo galima stebėti šiuos pagrindinius Suomijos aukštojo mokslo 

reformos rezultatus: universiteto žmogiškųjų išteklių ir institucinių padalinių valdymo 

decentralizavimas, veiklos rezultatais grįstas valstybinis finansavimas ir sutartys dėl veiklos, vadybinis 

sprendimų priėmimo universitete vystymasis, kokybės valdymo sistemos ir periodinis išorinis 

universiteto veiklos vertinimas. Anot Temmes ir Virtanen (2008, p.21), „universitetų valdymo 

decentralizacija sudarė geresnes galimybes regiono plėtrai ir sąveikai su vietos socialiniais dalininkais.“  

2004 m. Universiteto įstatymas numatė, kad universitetai, vykdydami tyrimus, mokydami 

studentus tarnauti tėvynei ir žmonijai, privalo sąveikauti su visuomene. Suprantama, kad socialinė 

sąveika nebuvo visiškai nauja universitetų misija, tačiau šį įstatymo pataisa ir Švietimo ministerijos 

priežiūra sąlygojo geriau organizuotą ir sisteminį šios sąveikos gerinimo ir visuomeninių lūkesčių 

įsiskverbimo į universitetinį sektorių, procesą (Temmes ir Virtanen, 2008, p.31).  2005 m. 

universitetams buvo suteikta teisė steigti taip vadinamas korporacijas, siekiant panaudoti tyrimus ir jų 

rezultatus komerciniais tikslais. O jau nuo 2007 m. universitetai galėjo gauti dovanas arba aukas 

atskiram universiteto biudžetui formuoti. Tuo pačiu metu universitetams buvo suteikta teisė sudaryti 

privačias sutartis šių papildomų ir atskirų turtų naudojimui.      

Didėjančios universitetų ekonominė autonomija ir atsakomybės reikalavo geresnių vadybinių 

kompetencijų ir tikros atskaitomybės už priimamus sprendimus ir jų pasekmes. Taigi, iškilo poreikis 

reformuoti ir universitetų valdymo sistemą. Egzistavusi universitetų valdymo struktūra su gausybę 

vidinių tarybų, kurios iš esmės decentralizavo strateginę universiteto valdžią, neturėjo pakankamai 

pajėgumų efektyviai valdyti universitetą globalios žinių ekonomikos sąlygomis (Temmes ir Virtanen, 

2008, p.34). Todėl valstybės lygmeniu buvo nutarta pakeisti teisinį universiteto statusą. Universitetai 
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neturi būti valstybinėmis institucijomis, kurių daugumą akademinio ir administracinio personalo sudaro 

valstybės tarnautojai. Universitetas turi turėti didesnę veikimo laisvę, pats valdyti ir laisvai disponuoti 

savo turtu bei plėtoti savo verslo kultūrą. Tačiau sprendimo dėl naujų universitetų steigimo ir jų 

geografinės padėties galia turi išlikti Parlamento prerogatyvoje, kaip ir regioninės politikos, susijusios 

su universitetų ir taikomųjų mokslų universitetų tinklų kūrimu, sprendimai (Temmes ir Virtanen, 

2008).     

Todėl, atsižvelgiant į aplinkos pokyčius ir siekiant diversifikuoti universitetų pajamų bazę, 

sudaryti tinkamas sąlygas universitetams konkuruoti dėl tyrimų finansavimo, bendradarbiauti su 

užsienio universitetais ir tyrimų institutais bei užtikrinti tyrimų ir studijų kokybę ir efektyvumą, 2007 

m. Suomijos Švietimo ministerija, bendradarbiaudama su socialiniais dalininkais ir universitetais, 

pradėjo ruošti naująjį Universitetų įstatymą, kuris 2009  m. buvo patvirtintas Parlamento ir įsigaliojo 

2010 m. sausio 1 d.  

Naujos reformos kontekste nacionaliniu sprendimu buvo sumažintas universitetų skaičius, iš 20 

universitetų paliekant tik 16. Taip Joensuu ir Kuopo universitetai susijungė į Rytų Suomijos 

universitetą, o Technologinis Helsinki universitetas, Helsinki ekonomikos mokykla ir Menų 

universitetas kartu įsteigė Aalto universitetą. Be to, iki 2020 m. Švietimo ministerijos vizijoje – palikti 

tik 11 Suomijos universitetų, kas Ministerijos manymu užtikrins aukštojo mokslo efektyvumą. (žr. 4 

pav.)  

Pažymėtina, kad dalis Suomijos universitetų, atsižvelgdami į Ministerijos planus, dar iki 

naujojo Universitetų įstatymo priėmimo, sudarė taip vadinamus aljansus arba konsorciumus. Vienas 

tokio konsorciumo pavyzdžiu yra Suomijos universitetų aljansas, įsteigtas dar 2008 m., kurį sudaro 

Jyväskylä universitetas, Tampere Technologijos universitetas ir Tampere universitetas. Tokio pobūdžio 

konsorciumai, kaip strateginės partnerystės forma, leidžia suvienyti mokslinius pajėgumus bendriems 

tyrimams vykdyti, kartu išsaugant universitetų nepriklausomybę. Taip, Suomijos universitetų aljansas 

įgalino universitetus steigti naujas tarpdisciplinines tyrimų platformas, siūlyti patrauklias ir aukštos 

kokybės studijų programas vietos ir užsienio studentams bei tapti rimtu ir konkurencingu veikėju 

tarptautiniame kontekste.     

Naujasis Universitetų įstatymas (Universities Act  558/2009), suteikęs universitetams naują 

teisinį statusą bei jo sąlygotas platesnes galimybes, nustato, kad Suomijos universitetai yra arba 

nepriklausomos korporacijos, kurių veiklą reguliuoja viešoji teisė, arba įstaigos, besivadovaujančios 

privačiąja teise. Abiejų statusų universitetai savo veiklą grindžia studijų ir tyrimų laisve bei 

universiteto autonomijos principais. Pažymėtina, kad šios reformos eigoje universitetams buvo suteikta 
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galimybė savarankiškai pasirinkti savo teisinę formą. Taigi iš šiuo metu veikiančių 16 Suomijos 

universitetų, tik du nusprendė tapti privačiomis įstaigomis (Aalto universitetas ir Tampere 

Technologijos universitetas). Ši nauja teisinė forma iš esmės atskiria universitetus nuo valstybinio 

sektoriaus institucijų, tačiau tai nereiškia, kad valstybės biudžeto lėšos nėra skiriamos universitetų 

veiklai vykdyti.  

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectives and key impacts  

 
4 paveikslas. Suomijos universitetų reformos vizijos.  
Šaltinis – Langwaldt J. (2010) The implementation of the Finnish University reform: TUT an independent foundation 
university empowering its departments.  

  
 

Taigi nuo 2010 m. universitetų veiklą nėra laikoma valstybės administravimo dalimi, kad 

suteikia universitetui naują – darbdavio – statusą. Jeigu iki šiol dauguma universitetų darbuotojų užėmė 

valstybės tarnautojų statusą, tai su naujo įstatymo įsigaliojimu darbo santykiai bus grindžiami darbo 

sutartimis. Universitetai įgavo teisę vykdyti nepriklausomą žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, 

didinti savo patrauklumą kaip darbdavys ir tokiu būdu stiprinti konkurencingumą, siekiant įdarbinti 

geriausius darbuotojus. Tačiau, kaip pažymi Švietimo ministerija, pereinamuoju laikotarpiu darbuotojų 

interesai bus apsaugomi. (University Reform, Ministry of Education, 2010) 

Naujasis įstatymas tik dar labiau sustiprino universitetų finansinę autonomiją, suteikdamas teisę 

savarankiškai skirstyti pajamas, gauti paramą ir investuoti į verslo sektorių. Teigtina, kad toks 
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finansinės autonomijos išplėtimas skatina efektyvesnį veikimą tarptautinėje aplinkoje ir įgalina 

universitetus išryškinti savo stipriąsias puses. Tačiau pagrindinis universitetų finansavimo šaltinis iki 

šiol išlieka valstybė, o būtent Švietimo ministerijos skiriamos lėšos universitetiniams moksliniams 

tyrimams ir studijoms vykdyti bei tinkamai infrastruktūrai palaikyti. Be to, pasikeitė ir pats valstybinio 

finansavimo skyrimo periodiškumas. Naujos reformos rezultate valstybinės lėšos yra pervedamos 

universitetams kaip mėnesio subsidijos, o ne kaip metinio nacionalinio biudžeto skirstymas.  

Tačiau pats finansavimo mechanizmas mažai pakito. Remiantis 2007 m. duomenimis 

vidutiniškai 64,5 proc. universiteto biudžeto sudarė tiesioginės subsidijos, taip vadinamos „biudžeto 

finansavimas“. Kai kurie universitetai, vykdydami tyrimus, pritraukia į universitetą lėšas iš Suomijos 

valstybinių tyrimų organizacijų (iš viso apie 11 proc.), nors ir įvardija šias pajamas „išoriniu 

finansavimu“.  Vietos korporacijų, Europos Sąjungos ir kitų užsienio šaltinių skiriamas finansavimas 

siekia vos 10,4 proc. Likusi dalis biudžeto surenkama iš kitų vietinių šaltinių, nors dauguma jų taip pat 

ateina iš valstybinių įstaigų (Aarevaara, Dobson, Elander, 2009, p. 14). Nors naujas įstatymas nustato 

dvejopą universitetų teisinį statusą, nacionaliniai teisės aktai garantuoja Suomijos ir kitų ES ir EEE 

šalių studentams nemokamą aukštąjį mokslą. Vienintelė naujovė šioje srityje – tai galimybė 

universitetams nuspręsti, ar rinkti įmokas už magistrantūros pakopos studijas iš už ES ir Europos 

Ekonominės Erdvės teritorijos šalių piliečių. Be to, studijų įmokos gali būti nustatytos programoms, 

dėstomoms užsienio kalba.   

   Vienas pagrindinių dokumentų, reguliuojančių universiteto santykį su Ministeriją, išlieka 

konkrečiam laikui sudaryta sutartis dėl veiklos rezultatų, kurioje abi šalys susitaria dėl kokybinių ir 

kiekybinių indikatorių, susijusių su studijų ir tyrimų politika, jų monitoringo ir įgyvendinamumo 

vertinimo (Section 48.1. Universities Act  558/2009). 

Reforma palietė ir turto valdymo teises. Iki 2010 m. visas universiteto turtas buvo valdomas 

valstybinės kompanijos Senaatti Kiinteistöt, iš kurios Universitetai nuomojo pastatus. Tuo tarpu naujas 

teisinis reguliavimas nustatė, kad visi pastatai bus valdomi trijų atskirų kompanijų, kurios savo ruožtu 

bus valdomos universitetų (67 proc.) ir vyriausybės (33 proc.) Viena iš šių kompanijų valdys pastatus ir 

turtą Helsinkio universiteto regione, o antra – visų likusių Suomijos universitetų. Trečioji kampanija 

vykdys tas pačias funkcijas Aalto universitetui. Tokiu būdu universitetai galės naudoti savo dalį šių 

kompanijų valdymo nuosavybės kaip užstatą paskoloms gauti (Aarevaara, Dobson, Elander, 2009, p.7-

8).     

Vienas esminių šio įstatymo pokyčių sietinas su didesnės autonomijos universiteto 

administracinėje veikloje suteikimu. Universitetams suteikta visiška finansinė atsakomybė sureikšmina 
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strateginio valdymo svarbą. Vykdomos reformos tikslas yra sustiprinti universitetų tarybų poveikį, 

socialinius santykius ir finansų valdymo gebėjimus, įgalinti universitetus lanksčiai ir savarankiškai 

reaguoti į naujo finansinio statuso iššūkius. Naujo Universitetų įstatymo įtvirtina universitetų valdymo 

struktūra pavaizduota 4 lentelejė.2  

Pažymėtina, kad įstatyme yra įtvirtina tik teisė universitetams turėti fakultetus ir kitus 

administracinius padalinius, tačiau išsamaus universiteto tyrimų ir studijų administravimo paskirstymo 

funkcija palikta universitetų autonomijai, reikalaujant tai nurodyti universiteto statute. Kitą vertus, 

Įstatymo 27 str. 2 d. nuostata glaustai nusako pagrindinius tokių padalinių valdymo principus ir 

organus. Taip, universiteto fakultetas ar kitas panašaus pobūdžio padalinys privalo turėti administracinį 

organą, kuriam vadovauja padalinio direktorius arba fakulteto dekanas. Būtina pabrėžti, kad dar 1998 

m. nustatytas trišalio administravimo principas, t.y. visų trijų universiteto bendruomenės grupių (1) 

profesūros, 2) dėstytojų, tyrėjų ir kito personalo; 3) studentų) atstovavimo pagrindiniuose valdymo 

organuose prievolė, yra taikytina ir žemesnio universiteto valdymo lygmens organui. Tačiau nurodyta, 

kad kiekvienos grupės narių skaičius neturi viršyti pusės skaičiaus narių kolegialiame organe. Kaip ir 

universiteto kolegialaus organo, taip ir šio padalinio administracinio organo narių skaičius ir rinkimo 

procedūros turi būti detalizuotas universiteto vidaus taisyklėse. Padalinio administracinį organą renka 

universiteto bendruomenės susirinkimas.  

Universitetai, vykdantys pedagogų rengimo programas privalo turėti taip vadinamąsias 

universitetų mokymo mokyklas (University training school), tenkinančias praktikos poreikius. Tai yra 

įprastos mokyklos, kurių moksleiviai nėra universitetų studentai. Tačiau būtent universitetas paskiria 

administracinį mokyklos organą, kurį gali sudaryti ir išoriniai atstovai. Mokykla taip pat turi direktorių, 

atsakingą už mokyklos veiklą.  

Įstatymas suteikia universitetams teisę turėti ir kitokius padalinius, jungtis į konsorciumus ar 

kitus jungtinius padalinius su kitais universitetais, politechnikos institutais, tyrimų institutais ir kitomis 

viešosiomis ir privačiomis organizacijomis ir įstaigomis (Section 27.3. Universities Act 558/2009).  

Kadangi didesnė finansinė atsakomybė sąlygoja strateginio valdymo universitetų sektoriuje 

reikšmingumą, Universitetų įstatyme taip pat numatyta universitetų prievolė rengti taip vadinamus 

rizikos valdymo planus (contingency plans), tinkamai planuoti savo veiklą ir taikyti kitas priemones, 

užtikrinančias tinkamą universiteto veiklą nenumatytomis aplinkybėmis. Pažymėtina, kad Švietimo 

ministerija šiame procese vaidina gana reikšmingą vaidmenį: ji ne tik peržiūri parengtus planus, bet ir 

duoda nurodymus jų tobulinimui.    

                                                 
2 Universitetai savo veiklą turi organizuoti pagal naują valdymo struktūrą ne vėliau kaip nuo 2012 m. 



4 lentelė. Pagrindiniai Suomijos universitetų valdymo organai (sudaryta remiantis Universitetų įstatymu 558/2009)3 
 Universitetas kaip viešoji įstaiga Universitetas kaip privačioji įstaiga 

Taryba 
 

1. Pagrindinės 
funkcijos 

 

Taryba yra aukščiausias vykdomasis organas, kuris:  
1. nustato universiteto veiklos uždavinius, strategijos ir valdymo 

principus; 
2. tvirtina veiklos ir finansinius planus bei universiteto biudžetą, ruošia 

finansinę ataskaita;  
3. atsakingas už universiteto turto valdymą ir naudojimą, tačiau gali šią 

funkciją deleguoti ir rektoriui;  
4. vykdo apskaitos ir turto valdymo priežiūrą;  
5. priima nutarimus, reikšmingus universiteto pasekmėms ir išreiškia 

nuomonę apie svarbiausius universiteto veiklos principus;  
6. renka rektorių ir nusprendžia dėl jo funkcijų pasiskirstymo, o esant 

teisėtai ir gerai pagrįstai priežasčiai, gali atstatydinti rektorių; 
7. tvirtina universiteto statutą ir kitas pagrindines organizacijos 

taisykles ir nusprendžia dėl universiteto struktūros;  
8. teikia Švietimo ministerijai siūlymus, susijusius su universiteto 

studijų organizavimo atsakomybių pokyčiais;  
9. nustato į universitetą priimamų studentų skaičių;  
10.  priima sutartį dėl veiklos rezultatų, pasirašytą tarp universiteto ir 

Švietimo ministerijos.  

Taryba vykdo šias pagrindines funkcijas: 
1. priima sprendimus dėl universiteto strategijos, 

veiklos, finansų ir ateities planų; 
2. renka universiteto rektorių universiteto veiklai 

vadovauti.  
 

7 arba 9-14 nariai, numanant atstovus iš: 7 nariai = 4 + 3 (iš universiteto steigėjų siūlomų) 
Profesūros  
Dėstytojų, tyrėjų 
ir kt. darbuotojų 
Studentų 

renka universiteto bendruomenės susirinkimas 

Išorės (ne mažiau 
kaip 40 proc.) 

renka universiteto kolegialus organas 
2. Sudėtis ir 
kadencija 

- Tarybų narių skaičių nustato universiteto kolegialus organas, kuris taip 
pat gali nuspręsti Taryboje turėti kur kas daugiau išorinių narių. - Tarybos 
pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkami tik iš išorinių atstovų.   
- Išoriniai asmenys privalo atstovauti platų mokslo sričių ir meno spektrą, 

- Tarybą tvirtina administracinis universiteto organas 
(overall multi-member administrative body), 
konsultuodamasis su steigėjais.  
- Steigėjų siūlomų kandidatų skaičius privalo būti bent 
dvigubai didesnis nei vietų taryboje skaičius. 
- Taryba privalo visapusiškai atstovauti aukščiausio 
lygio nacionalinę ir tarptautinę mokslo ir meno patirtį, 
atitinkantį universiteto veiklos kryptis, visuomenės ir 
verslo pasaulio interesus.  
- Tarybos pirmininku ir pirmininko pavaduotoju gali 

                                                 
3 Tačiau kai kuriems Suomijos universitetams (pvz. Aabo Akdemijai, Helsinki universitetui) ir kitokias valdymo taisykles.  
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atitinkantį universiteto veiklos kryptis. 
- Kolegialaus organo narys negali būti tarybos nariu. 
- Rektorius, prorektorius, fakulteto dekanas arba kito padalinio 
direktorius yra tiesiogiai pavaldūs tarybai. 
- Tarybos ir kiekvienos atstovų grupės kadencijos laiką apsprendžia 
kolegialus organas, bet kadencijos trukmė neturi viršyti penkerių metų. 

būti tik išoriniai atstovai.     
- Rektorius, prorektorius, fakulteto dekanas arba kito 
padalinio direktorius yra tiesiogiai pavaldūs tarybai. 
- Administracinio universiteto organo narys negali būti 
tarybos nariu. 

Rektorius 
 

1. Funkcijos 

Rektorius vadovauja universiteto veiklai ir sprendžia klausimus, 
kurie pagal statutą ar kitas taisykles nėra deleguoti kitiems 
universiteto organams. Jis: 
1. yra atsakingas už ekonominį, efektyvų ir pakankamą universiteto 

misijos vykdymą;  
2. privalo užtikrinti tinkamą finansinė valdymą ir apskaitą; 
3. yra atsakingas už klausimų pristatymą Tarybai ir Tarybos sprendimų 

vykdymą, nebent kitaip yra nustatyta universiteto statute;  
4. sprendžia darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo klausimus, tačiau 

gali pavesti šias funkcijas ir kitam universiteto organui arba 
asmeniui;  

5. turi turėti teisę atstovauti ir kalbėti visų universiteto organų 
susitikimuose; 

6. gali priimti sprendimus ir imtis veiksmų universiteto misijos 
įgyvendinimui tik gavės tarybos pritarimą ir leidimą. Tuomet, kai 
būtina priimti skubų sprendimą, apie tokį sprendimą tarybą pravalo 
būti informuoti kuo greičiau.  

  
 
Universitetas gali turėti prorektorius, tačiau privalo tai numatyti savo 
statute.  

Rektorius vadovauja universiteto veiklai. Jis: 
1. yra atsakingas už ekonomišką, veiksmingą ir 

efektyvų universiteto misijos vykdymą; 
2. privalo užtikrinti tinkamą finansinė valdymą ir 

apskaitą; 
3. yra atsakingas už klausimų parengimą pristatymą 

Tarybai ir Tarybos sprendimų vykdymą, nebent 
kitaip yra nustatyta universiteto statute; 

4. sprendžia darbuotojų priėmimo į darbą ir 
atleidimo klausimus; 

5. turi turėti teisę atstovauti ir kalbėti visų 
universiteto organų susitikimuose; 

6. gali priimti sprendimus ir imtis veiksmų 
universiteto misijos įgyvendinimui tik gavės 
tarybos pritarimą ir leidimą. Tuomet, kai būtina 
priimti skubų sprendimą, apie tokį sprendimą 
tarybą pravalo būti informuoti kuo greičiau.  

Universitetas gali turėti prorektorius, tačiau privalo tai 
numatyti savo statute. 

2. Reikalavimai 
kandidatui ir 

kadencija 

 - daktaro laipsnis ir kompetencija reikalingą šioms pareigoms vykdyti; 
- geri vadovavimo gebėjimai.  
Daktaro laipsnio reikalavimas nėra taikomas Menų Akademijos, Sibelius 
akademijos ir Teatro akademijos rektoriams.  
- Rektorių renka universiteto Taryba, ilgiausiai 5 metams.  

Įstatymas nereglamentuoja 

Kolegialus 
organas / 

Administracinis 
organas 

1. apsprendžia Tarybos narių skaičių ir jos narių kadencijos trukmę;  
2. renka Tarybos narius iš universiteto bendruomenės;  
3. paskiria išorinius Tarybos narius;  

1. sprendžia studijų programų ir laipsnių suteikimo 
reikalavimus; 

2. nustato stojimo kriterijus; 
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1. Pagrindinės 

funkcijos 

4. tvirtina Tarybos narių iš universiteto bendruomenės rinkimų 
procedūras;  

5. atleidžia Tarybos narį Tarybos siūlymu; 
6. renka universiteto diplomuotus buhalterius;  
7. tvirtina finansines ataskaitas ir metines universiteto ataskaitas; 
8.  priima spendimus dėl Tarybos nario, Rektoriaus ir diplomuoto 

finansininko žalingų veiksmų; 
9. Priima sprendimus dėl tarybos nario atleidimo, jeigu jo veiksmai 

pakenkė universiteto finansinei ir kt. gerovei.  

3. priima bendras taisykles, reguliuojančias studijas 
ir tyrimus; 

4. paskiria būtinas tarybas, grupes, kurioms 
pavaduoja spręsti su studijomis, vertinimu ir 
atsiskaitymais susijusius klausimus; 

5. nustato universiteto Tarybos kadencijos trukmę ir 
tvirtina jos narius. 

 

Maksimalus narių skaičius - 50. Kolegialųjį organą privalo sudaryti 
atstovai iš: 

� Profesūros 
� Dėstytojų, tyrėjų ir kito personalo 
� Studentų 

Maksimalus narių skaičius – 50. Administracinį 
organą sudaro tik atstovai iš universiteto 
bendruomenės: 

� Profesūros 

� Dėstytojų, tyrėjų ir kito personalo 

� Studentų 
2. Sudėtis ir 
kadencija 

- Kiekvienos grupės atstovų skaičius negali viršyti pusės visų kolegialaus 
organo narių. 
-Konkretus narių skaičius ir kadencijos laikas yra nustatomas kiekvieno 
universiteto vidinėse taisyklėse. 
- Kolegialus organas renka savo pirmininką ir vice-pirmininką. 

- Kiekvienos grupės atstovų skaičius negali viršyti 
pusės visų kolegialaus organo narių. 
- Administracinio organo narius renka universiteto 
susirinkimas. 
- Konkretus narių skaičius ir kadencijos laikas yra 
nustatomas kiekvieno universiteto vidinėse taisyklėse. 



Taigi, naujos Suomijos aukštojo mokslo reformavimo tendencijos iš esmės nukreiptos į 

antreprenerinės kultūros plėtrą: sustiprintas išorinių atstovų dalyvavimas universiteto valdyme, 

tarybos, o ne tik universiteto bendruomenės, renkamas rektorius, kuris nebetenka tarybos 

pirmininko posto, o tampa tiesiogiai pavaldus Tarybai. Teigiama, kad naujas įstatymas užtikrina 

universitetų sektoriaus lankstumą, sudaro galimybes universitetams savarankiškai aktyviai ir greitai 

reaguoti į pokyčius. Kitą vertus, pasikeitusios Tarybos funkcijos ir sudėtis bei padidėjusi 

universitetų finansinė atsakomybė iš kiekvieno universiteto darbuotojo reikalauja dažnesnio veiklos 

vertinimo.  Anot Aarevaara, Dobson, Elander (2009, p.15), „nors šia reforma siekiama įdiegti 

antreprenerinę kultūrą universiteto sektoriuje, tai visiškai nereiškia, kad šie nauji veiklos modeliai 

bus plačiai praktikuojami visuose Suomijos universitetuose.“ Mokslininkai mano, kad tokios 

kultūros diegimą gali apsunkinti biurokratinės nuostatos, kurios per ilgą universitetų buvimo 

neatskiriama valstybinio administravimo dalimi, stipriai įsišaknijo akademinėje bendruomenėje. Ir 

nors universitetiniame sektoriuje yra nemažai antreprenerinio valdymo modelio šalininkų, 

universitetų gebėjimas įgyvendinti pokyčius bus patikrintas susidūrus šioms dviem skirtingoms 

administravimo kultūroms (Aarevaara, Dobson, Elander, 2009).   

Kaip universitetinė bendruomenė vertina minėtos reformos tendencijas ir kokiais būdais 

įgyvendina aukščiau įvardintus pokyčius buvo bandoma atskleisti analizuojant Laplandijos 

universiteto atvejį.  

 
3.2. LAPLANDIJOS UNIVERSITETO ATVEJIS 
 

Laplandijos universitetas yra vienas iš trijų šiaurės Suomijos regiono universitetų. Jis buvo 

įsteigtas 1979 m. ir laikomas vienu jauniausių ir mažiausiu Suomijos universitetų.  

Šiuo metu Laplandijos universitetą sudaro keturi fakultetai: Teisės, Menų ir dizaino, 

Edukologijos bei Socialinių mokslų, - ir Arktikos centras. 2009 m. duomenimis Laplandijos 

universitete studijavo virš 5000 studentų ir apie 7000 suaugusiųjų asmenų (Atviras universitetas, 

Tęstinės studijos bei Trečiojo amžiaus universitetas). Universitete dirba apie 650 mokslinio, 

pedagoginio ir administracinio personalo asmenų, o 2010 m. biudžetas sudarė 58,7 mln. eurų.  

 

3.2.1. Vidinis institucinis valdymas: vertybės, strateginiai tikslai ir pagrindiniai valdymo 
organai 

 

Universiteto strategiją 2020 m., atnaujinta 2010 m., sudaro visuma strateginių tikslų, 

nusakančių universiteto veiklos kryptis studijų, tyrimų ir socialinės sąveikos srityse.  Strategijoje 

teigiama, kad Laplandijos universitetas skatina darnųjį vystymąsi, gerovę ir lygybę lokaliu, regiono 

ir tarptautiniu lygmenimis, vykdydamas tyrimus, meninę veikla ir studijas. Savo veiklą universitetas  

grindžia šiomis vertybėmis:  
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� Studijos, patrauklios individams ir bendruomenei; 

� Kritiškas ir išlaisvinantis tyrimas; 

� Kūrybingas ir paveikus išsimokslinimas.  

Universiteto vizijoje yra numatyta tapti tarptautine institucija su išskirtiniu moksliniu ir 

meniniu profiliu. Universitetas orientuojasi į aukštos kokybės tarptautinius žmonių, visuomenės ir 

aplinkos Šiaurėje ir Šiaurės poliaratyje tyrimus ir plėtoja universiteto fakultetų bendradarbiavimą su 

Arktikos centru. Universitetas taip pat stiprina savo veiklą tarptautinių turizmo tyrimų srityje.  

Daugiadisciplininio Laplandijos turizmo tyrimų instituto iniciatyvos  stiprina universiteto 

bendradarbiavimą su taikomųjų mokslų universitetais, pagrindinio ugdymo institucijomis, tyrimų 

centrais ir verslo atstovais.  

Svarbu pažymėti, kad atnaujintos strategijos turinys atspindi Laplandijos universiteto 

orientaciją ne tik į studijų ir mokslinių tyrimų vykdymą, bet ir į sąveikos ir bendradarbiavimo su 

visuomene ir verslo sektoriumi stiprinimą. Teigiama, kad būtent stipri socialinė sąveika leidžia 

plėtoti glaudesnius ryšius tarp tyrimų, meninės veiklos ir studijų.  

Strategijoje taip pat yra numatyta stiprinti tarptautinio bendradarbiavimo studijų ir tyrimų 

srityje tinklus; skatinti universiteto bendruomenės kūrybiškumą, motyvaciją, daugiau dėmesio skirti 

mokslinės etikos aspektams, sudaryti tinkamas infrastruktūrines sąlygas mokslinei veiklai; plėtoti 

kokybės užtikrinimo sistemą ir kt.  

Taigi Strategija, kurioje apibrėžiamas universiteto profilis, vykdomų studijų ir tyrimų 

ypatumai bei kokybės tikslai, yra savotiškos universiteto valdymo gairės. Strategijoje iškeltų tikslų 

realizavimas yra užtikrinamas dėka periodiškai sudaromų įgyvendinimo planų, kurių  trukmė 

sutampa su veiklos sutarties tarp universiteto ir Švietimo ministerijos laikotarpiu. Laplandijos 

universiteto atveju – tai treji metai. Tačiau, kaip pažymėjo Laplandijos universiteto prorektorius - 

Mäkelä Jukka, „dabar norima padaryti, kad ta sutartis būtų ketverių metų“.  Įgyvendinimo plane, 

kaip strategijos realizavimo priemonėje, kiekvienam tikslui yra nustatyti rezultatų vertinimo 

kriterijai ir kokybės vertinimo rodikliai. Pažymėtina, kad strategijos įgyvendinimo vertinimo 

sistemiškumą užtikrina tai, kad kiekvienas universiteto padalinys turi savo veiklos planus arba 

sutartys dėl veiklos (unit-level performance agreements), kuriuose taip pat yra nustatytos kokybės 

vertinimo priemonės ir kriterijai. Ypatingas dėmesys kokybės kriterijams yra skiriamas nustatant 

personalo asmeninius tikslus kasmetinėse plėtros diskusijose. Strategijos ir planų tikslų pasiekimas 

yra nustatomas vertinimo aptarimuose.   

Kaip matyti iš 5 paveiklso (Kokybės valdymo proceso užtikrinimas) į strateginių tikslų, 

universiteto vizijos ir misijos formavimą ir Strategijos įgyvendinimą yra įtraukiama visa 

universiteto bendruomenė: Taryba, Fakulteto taryba, Rektorius, dėstytojai ir administracinis 
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personalas. Tačiau Strategijos, o, vadinasi, ir universiteto vizijos bei misijos, tvirtinimą vykdo 

universiteto Tarybą.  

„Tai spendimas, tvirtinamas universiteto tarybos. Mes turime savo strateginį planą, kuri 

priima Taryba. Tačiau tame procese dalyvauja ir visi fakultetai. Sakyčiau, tai iš apačios į viršų 

vykstantis procesas.  Iš esmės mes turime tik vieną strateginį planą. Tačiau fakultetų strateginiai 

planai turi atitikti ir prisidėti prie bendros strategijos įgyvendinimo. Pats strategijos kūrimas, 

reikalauja, kad fakultetai patys kurtų savo strateginius planus. Būtent iš jų vizijų ir idėjų yra 

sudaromas bendras universiteto planas.“ – sakė prorektorius Mäkelä Jukka. 

Galima teigti, kad tai liudija apie pakankamai didelę universiteto fakultetų autonomiją, 

nustatant savo veiklos kryptis ir jų plėtros gaires, o kartu ir viso universiteto plėtros tendencijas.  

Taigi, remiantis prorektoriaus žodžiais galima teigti, kad strateginės raidos kryptis nustato 

pirmiausiai fakultetai, ir mažiau  reikšmingas čia tampa valstybės, o būtent Švietimo ministerijos 

vaidmuo. Kaip jau buvo minėta, Laplandijos universitetas yra sudaręs trijų metų sutartį su Švietimo 

ministerija, kurioje yra nustatyti planuojami universiteto veiklos rezultatai arba, taip vadinami, 

indikatoriai, pagal kuriuos vyksta išorinis universiteto vertinimas ir nuo kurių pasiekimų iš esmės 

priklauso valstybinis universitetui skiriamas finansavimas. Kaip pažymi Laplandijos universiteto 

kokybės valdymo sistemos direktorė Helka Urponen: „Pagrindiniai indikatoriai yra nustatomi 

Ministerijos. Tačiau mes taip pat turime savo vidinius indikatorius.(...)“. „Ministerija negali 

tiesiogiai įtakoti mūsų tikslų. Taigi Švietimo ministerijos poveikis jaučiamas tik bendrąja prasme“, - 

tvirtino Administracijos direktorius Aarto Markus. „Valstybė neturėtų vaidinti reikšmingo vaidmens 

universiteto misijos, vizijos ir strateginių tikslų kūrime“, - savo poziciją išreiškė Niemivuo Matti. 
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5 paveikslas. Kokybės valdymo proceso užtikrinimas. (sudaryta remiantis informacija iš 
Laplandijos universiteto tinklapio 
http://www.ulapland.fi/InEnglish/About_us/Strategy_2020/Quality_Strategy.iw3 )  

 

Taigi, nors tyrimo dalyviai pripažino, kad universiteto strateginių tikslų, misijos ir vizijos 

planavimas yra labiau vidinis universiteto bendruomenės ir pagrindinių valdymo organų reikalas, 

tačiau universitetai neišvengiamai savo veiklą turi planuoti atsižvelgdami į nacionaliniu mastu 

patvirtintus strateginius dokumentus: 2007-2012 Švietimo ir mokslinių tyrimų plėtros planas 

(Education and research 2007–2012. Development Plan), Suomijos studijų, tyrimų ir inovacijų 

internacionalizacija (Internationalisation of Finnish Education, Research and Innovation) ir kt. 

Pagrindinius Laplandijos kaip ir kitų Suomijos universitetų valdymo organus reglamentuoja 

Universitetų įstatymas (558/2009). Taigi reikšmingi sprendimų priėmimo galios subjektai yra 

Taryba, Kolegialus organas ir Rektorius. 

 

Sutartys dėl veiklos 
padalinių lygmenyje 

Fakultetas/ 
Fakulteto 

taryba  

 
Taryba   

Padalinio 
direktorius  

 
Individai  

  

Veiklos rezultatų aptarimas 

Rektoriaus peržiūra 

Personalo plėtros aptarimai 

Planavimas/ konsultavimas 
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Laplandijos universitetas 2020 

Strategijos įgyvendinimo planas 

Universiteto profilis 
 
 
 

Kokybės uždaviniai 
 

Kokybės vertinimo  
priemonės padalinio 
lygmenyje (vertinimo 

kriterijai) 
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6 paveikslas. Laplandijos universiteto valdymo organų schema  
(paveikslas sudaryta remiantis informacija iš Laplandijos universiteto tinklapio 
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Tietoa_yliopistosta/Organisaatio_ja_hallinto.iw3 ) 
 
 

� TARYBA 
Laplandijos universiteto Tarybą sudaro 11 asmenų, iš kurių 5 yra išoriniai atstovai, kurios tvirtina 

Kolegialus organas ir po du atstovus iš kiekvienos akademinės bendruomenės grupės (2 

mokslininkai, 2 administracijos, 2 studentų) renka universiteto bendruomenės susirinkimas. 

Tarybos kadencijos trukmė yra du metai. Taryba renkasi vidutiniškai kartą į mėnesį, o visų 

susirinkimų datos ir protokolai, patalpinti universiteto tinklalapyje, yra viešai prieinami.  

Taryba vaidina svarbų vaidmenį universiteto strateginių tikslų ir prioritetų nustatyme, yra 

atsakinga už turto valdymą ir naudojimą, apskaitos ir finansinės kontrolės priežiūrą ir t.t. Be 

Įstatyme apibrėžtų funkcijų, Laplandijos universiteto Taryba rektoriaus teikimu tvirtina 

prorektorius, priima sprendimus dėl garbės daktaro vardo suteikimo, fakultetų pavadinimų ir 
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vykdomų projektų. Kadangi Laplandijos universitetas kartu su dviem taikomųjų mokslų 

universitetais (Kemi-Tornio ir Rovaniemi universitetais) yra sudaręs konsorciumą (apie tai žr. 

4.2.10 skyriuje), Taryba kartu su šių universitetų tarybomis formuoja konsorciumo Patariamąją 

valdybą. Tarybos pirmininkas atstovauja universitetą santykyje su Švietimo ministerija, 

dalyvaudamas diskusijose ir derybose dėl universiteto veiklos sutarties. 

Kaip paaiškėjo interviu metu, Laplandijos universiteto Tarybos pirmininko postą šiuo metu 

užima kito universiteto profesorius, kuris prieš keletą metų Laplandijos universitete užėmė docento 

pareigas. Tuo tarpu Tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas eina vieno iš Rovaniemi bankų 

vykdomasis direktorius. Kiti išoriniai Tarybos nariai yra: Laplandijos Ekonominės plėtros, 

transporto ir  aplinkos centro, aplinkos ir gamtos resursų skyriaus direktorius; Samių muziejaus 

direktorius; Nacionalinio sveikatos ir gerovės instituto vadovas.   

Pažymėtina, kad tyrimo dalyviai gana pozityviai vertina tokią Tarybos sudėtį ir ypač išorinių 

atstovų dalyvavimą Tarybos veikloje: 

„(...) savo taryboje turime ne tik pirmininką mokslininką, bet ir pirmininko pavaduotoją – iš 

verslo srities. Aš galvojau apie jų darbą ir manau, kad jie labai gerai papildo vienas kitą, siekiant 

universiteto naudos. (...) Manau, mes daug laimime, įtraukdami juos į universiteto valdymą. Taip, 

jie yra aktyvūs. Galima sakyti, mums pasisekė. Jie dalyvauja visuose reikalinguose susitikimuose...“ 

- sakė universiteto kokybės valdymo sistemos direktorė Helka Urponen.  

„Universiteto Taryba, kurioje veikia ir išoriniai atstovai, veikia gana gerai. Kuomet buvo 

rengiama universitetų reforma, mes baiminomės, kad tie išoriniai atstovai ateis į universitetą ir 

norės viską smarkiai pakeisti. Bet mūsų baimės nebuvo pagrįstos,“ -  tvirtino Teisės fakulteto 

dekanas Niemivuo Matti.  

  Anot tyrimo dalyvių, siekiant užtikrinti prasmingą ir kokybišką išorinių Tarybos narių 

dalyvavimą universiteto valdyme, būtina rinkti asmenis, suinteresuotus universiteto veikla arba 

anksčiau turėjusius glaudus ryšius su alma mater. Tuo tarpu finansinis atlyginimas nėra vertinamas 

kaip tinkamas motyvavimo elementas.  

„Suomiai yra gana motyvuoti žmonės. Jie yra išrinkti ir jaučia atsakomybę. Žinoma, jie gali 

gauti nedidelę finansinę paramą už dalyvavimą tokiuose susitikimuose, tačiau tai nepaaiškina jų 

motyvavimo. Jiems tiesiog turi rūpėti universiteto gerovė.“ – teigė  Urponen Helka. 

„Mes turime socialinius dalininkus ne tik iš verslo sektoriaus, bet ir kitų mokslinių institutų. 

(...) Manau, jų pagrindinis motyvas – yra jų interesas universiteto gyvenime. Daugelis šių žmonių 

anksčiau turėjo sąsajas ar sąveika su mūsų universitetu. Pagrindinis tikslas – padaryti universitetą 

labiau atvirą visuomenei“, - tvirtino prorektorius Mäkelä Jukka.  
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� KOLEGIALUS ORGANAS 
Kolegialus organas – tai išskirtinai iš universiteto bendruomenės atstovų sudaryta valdymo 

institucija. Laplandijos universiteto kolegialųjį organą sudaro 24 nariai, nors Universitetų įstatymo 

nustatytas maksimalus skaičius yra 50. Pažymėtina, kad kiekvienas kolegialaus organo narys turi 

savo pavaduotoją. Šios valdymo institucijos sudėtis grindžiama lygiaverčio trišalio atstovavimo 

principu: kiekviena universiteto bendruomenės grupė turi 8 vietas, t.y. 8 nariai atstovauja profesūrą, 

8 - dėstytojų, tyrėjų ir kitų darbuotojų interesus, 8 studentus skiria studentų atstovybė.  Pažymėtina, 

kad profesorių, tyrėjų, dėstytojų ir kitų darbuotojų atstovų kadencijos trukmė yra ketveri, tuo tarpu 

studentų – tik du metai. Kolegialus organas renkasi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Taip pat kasmet 

yra rengiami bendri Kolegialaus organo ir Tarybos posėdžiai bei pasitarimai.  

 Pagrindinės Kolegialaus organo funkcijos yra apibrėžtos Universitetų įstatyme. Ši 

institucija ne tik nustato Tarybos narių skaičių, kadencijos trukmę, bet ir savarankiškai renka 

išorinius atstovus į Tarybą. Manytina, kad toks Tarybos rinkimo mechanizmas, kuomet sprendimus 

dėl tarybos sudėties iš esmės priima tik universiteto bendruomenė, sustiprina universiteto 

administravimo autonomiją ir mažina Švietimo ministerijos įtaką universiteto valdymui.  

 Kolegialus organas taip pat turi teisę atstatydinti Tarybos narį iš pareigų Tarybos 

siūlymu arba priėmęs sprendimą dėl tokio nario universitetui žalingų veiksmų. Kolegialus organas 

taip pat tvirtina universiteto metines ataskaitas.  

Įdomu, kad Laplandijos universiteto bendruomenės atstovai, dalyvavę tyrimo metu, gana 

skeptiškai vertina šias, atrodo, reikšmingas Kolegialaus organo galias.  

 „Tai yra labiau formali galia. Jie renkasi tik kartą per metus, kada vyksta finansinis 

atsiskaitymas,“ – teigė universiteto prorektorius Mäkelä Jukka.  

 „M ūsų vidinis organas yra universiteto kolegialus organas, kuriame dalyvauja tik 

universiteto žmonės. Aš asmeniškai neturiu nei intereso nei noro būti tame organe, nes iš tiesų šis 

organas neturi jokios realios sprendimų priėmimo galios. Jis apsprendžia tik sprendimų priėmimo 

valdžios struktūrą“ – sakė Finnbarents4 vykdantysis direktorius Harri Malinen.  

 Tokios nuomonės patvirtina ir mokslininkų, vertinančių Suomijos aukštojo mokslo 

reformą, įžvalgas, kad pokyčiai universiteto valdyme bus akivaizdūs tik tiems, kas tiesiogiai 

įsitraukęs į šį procesą, arba tik tuomet, kai Kolegialus organas pasinaudos savo teisę pareikšti 

ieškinį dėl žalos atlyginimo prieš universiteto tarybos nario veiksmus (Aarevaara, Dobson, Elander, 

2009, p. 16). 

 

                                                 
4 Finnbarents – tai kompanija, 2001  m. įsteigta Laplandijos universiteto ir atsakinga už tarptautinių projektų 
planavimą, rengimą, valdymą, monitoringą ir pan.    
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� REKTORIUS 

Naujoji Suomijos aukštojo mokslo reforma iš dalies pakeitė rektoriaus vaidmenį universiteto 

valdyme, dalį rektoriaus funkcijų perduodant Tarybos kompetencijai. Taigi šiandien Suomijos 

universitetų rektoriai labiau užima tarpinę poziciją tarp universiteto Tarybos ir bendruomenės.  

Pagrindinis rektoriaus veiklos tikslas – siekti ekonomiškos, rezultatyvios ir efektyvios 

universiteto veiklos. Galima teigti, kad Rektorius, išrinktas Tarybos, yra savotiškas jos atstovas. 

Laplandijos universiteto rektoriaus funkcijos iš esmės sutampa su Įstatymo apibrėžtais įgaliojimais. 

Rektorius turi užtikrinti, kad universiteto apskaita būtų vykdoma teisėtai; yra atsakingas už 

universiteto kokybės užtikrinimą; kas ketvirtį Tarybai teikia ataskaitas apie universiteto finansinę 

padėtį, taip pat apie ne biudžetinių lėšų pritraukimą ir panaudojimą, tačiau lėšų perskirstymui 

universiteto viduje jam nereikalingas Tarybos pritarimas.  

Rektorius, išklausęs Fakulteto tarybos / Instituto valdybos nuomonę, paskiria dekanus ir/ar 

institutų direktorius. Jis teisę dalyvauti visuose universiteto posėdžiuose. Rektoriaus funkcijos 

apima ir personalo valdymo sritį: jis priima galutinius sprendimus dėl darbo užmokesčio nustatymo, 

asmenų įdarbinimo ir atleidimo, turi užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą universitete.  

Taigi, rektorius atstovauja universitetą ir veikia kaip administracinis padalinio vadovas. 

Kaip pažymi Laplandijos universiteto prorektorius Mäkelä Jukka: „Rektorius pasirašo visokias 

sutartis dėl bendradarbiavimo, taigi būtent jis turi galutinio spendimo galią (...) Formali buvusi 

rektoriaus galia šiandien yra savotiškai paskirstyta tarp Tarybos pirmininko ir rektoriaus.“ 

Pažymėtina, kad nors būtent Tarybos pirmininkas pasirašo sutartį dėl veiklos tarp universiteto ir 

Švietimo ministerijos, tačiau prieš tai jis būtinai konsultuojasi su universiteto Rektoriumi.  

Įstatymo nustatyti reikalavimai kandidatams į rektorius: daktaro laipsnis ir kompetencija 

reikalingą šioms pareigoms vykdyti bei geri vadovavimo gebėjimai, - pirmiausia būtini rektoriaus, 

kaip administracijos vadovo, o ne reikšmingo mokslininko, funkcijoms vykdyti. Pažymėtina, kad 

rektoriumi gali būti išrinktas asmuo, tik praeityje turėjęs dėstymo patirties, o šiandien realizuojantis 

save kitoje, ne akademinėje, veikloje.  

„M ūsų naujos taisyklės sako, kad ne, rektorius neprivalo būti profesoriumi, bet jis gali tokiu 

būti. Jis privalo turėti dėstymo patirties, bet nebūtinai turi būti profesoriumi jo rinkimo metu.“ – 

tvirtino Edukologijos fakulteto dekanas Kurtakko Kyösti.  

Tačiau universiteto  administravimo funkcijas vykdyti Rektoriui padeda trys prorektoriai:   

Prorektorius, Mokslo prorektorius ir Studijų prorektorius (Žr. 7 paveikslą Laplandijos universiteto 

administracinė schema). Rektoriaus ir prorektorių kadencija yra 5 m. Funkcijų ir galių 

pasiskirstymą tarp universiteto prorektorių apsprendžia būtent Rektorius.  
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„Mes turime tris prorektorius, kurie pirmiausiai dirba su rektoriumi. Rektorius yra 

Universiteto tarybos atstovas. Įstatymas nereguliuoja vidinės universiteto struktūros ir aiškių 

rektoriaus ir prorektorių pareigų. Visa tai yra palikta universiteto autonomijai. Mūsų universitete 

daugiausiai atsakomybės tenka administracijos prorektoriui, kuriam sąlyginai yra labiau pavaldus 

studijų ir mokslo prorektoriai.“ - sakė Harri Malinen.  

Žemiau pateiktame paveiksle matyti, kad Prorektorius arba administracijos prorektorius, 

kaip jį vadina tyrimo dalyvis, yra Rektoriaus „dešinioji ranka“; būtent jam yra deleguota didžioji 

dalis personalo valdymo klausimų. Tuo tarpu likę prorektoriai yra atsakingi išskirtinai už mokslo, 

studijų ir verslo plėtrą. Ši schema puikiai atspindi akivaizdų administracinės ir mokslinės veiklos 

pasiskirstymą tarp Rektorius, Prorektoriaus ir Mokslo bei Studijų prorektorių. Šią veiklų 

diferenciaciją patvirtina ir Prorektoriaus Mäkelä Jukka žodžiai: „Aš esu atsakingas už daug vidinių 

universiteto dalykų, išskyrus mokslą ir studijas. Būtent rektorius padalino galias tarp manęs ir kitų 

dviejų prorektorių. Likę du prorektoriai pirmiausiai yra profesoriai.“  

 
7 paveikslas. Laplandijos universiteto administracinė schema (lentelė sudaryta remiantis informacija iš 
Laplandijos universiteto tinklapio http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Hallintoyksikko.iw3 ) 
 

� KITI VIDINIO VALDYMO ORGANAI 
Efektyvesniam universiteto administravimui ir sprendimų priėmimui, siekiant į šį procesą 

įtraukti visas suinteresuotas šalis, Laplandijos universitete veikia Rektoratas į kurį be Rektoriaus ir 

prorektorių įeina trijų pagrindinių skyrių (Planavimo ir finansavimo, Žmogiškųjų išteklių valdymo, 
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Infrastruktūros administravimo) direktoriai.  Rektoratas rūpinasi išskirtinai administraciniais 

universiteto reikalais.   

Kaip matyti iš 6 paveikslo, be Tarybos, Kolegialaus organo ir Rektoriaus, Laplandijos 

universiteto valdyme dalyvauja ir taip vadinama Universiteto valdymo grupė, kuri yra labiau 

atsakinga už studijų, mokslinių tyrimų ir meninės veiklos klausimus ir jungtinių mokslinių tyrimų 

koordinavimą. Šią grupę sudaro 12 narių, kurios skiria rektorius iš fakultetų bendruomenių ir 

studentų. Taigi Valdymo grupę sudaro: Rektorius, visi trys prorektoriai, visų keturių fakultetų 

dekanai, Arktikos centro ir Kalbų centro direktoriai, studentų atstovas ir administracijos atstovas. 

Pagrindinis valdymo grupės sudarymo principas – teisingas atstovavimas, taip siekiant užtikrinti 

visų universiteto bendruomenės grupių dalyvavimą universiteto valdyme. Pažymėtina, kad būtent 

Rektorius turi teisę pasirinkti tikslų šios grupės narių skaičių (9 arba 12).  

Bendroji narių kadencija – trys, o  studentų –vieneri metai. Visi valdymo grupės nariai taip 

pat turi savo pavaduotojus. Šiai grupei vadovauja universiteto Rektorius. 

Galima teigti, kad Valdymo grupė iš esmės perėmė pagrindines prieš tai buvusio Senato 

funkcijas, ir šiuo metu veikia kaip pagrindinis organas, atsakingas už studijų, mokslinės ir meninės 

veiklos plėtrą. Valdymo grupė ne tik reikia siūlymus Rektoriui, bet ir sprendžia konfliktines 

mokslinės veiklos situacijas, t.y. ar yra vadovaujamasi mokslinės etikos principais. Valdymo grupė 

taip pat veikia kaip bibliotekos, Kalbų centro, Atviro universiteto administracinis organas.   

 
�  FAKULTET Ų VALDYMAS 

 

Aukščiausio ir žemesnio lygmens administravimo ir valdymo institucijų sąveika yra 

neatskiriamas valdymo tyrinėjimo objektas, galintis atskleisti universiteto padalinių pavaldumo ir 

tarpusavio sąveikos santykius. Kadangi Įstatymas gana lakoniškai apibrėžia universiteto padalinių 

valdymo procesus, universitetai turi teisę savarankiškai nustatyti fakultetų ir kitų padalinių valdymo 

ypatumus.   

 Kaip jau buvo minėta, Laplandijos universitetą sudaro keturi fakultetai: Teisės, Menų ir 

dizaino, Edukologijos bei Socialinių mokslų, kuriems vadovauja Rektoriaus paskirti dekanai. 

Dekano kadencijos trukmė – du metai, numatant galimybę būti paskirtam ir kitai kadencijai. 

 Interviu metu paaiškėjo, kad Laplandijos universitete vienintelis reikalavimas dekano 

pozicijai užimti yra profesoriaus vardas. „Suprantama, kad dekanas taip pat turi žinoti, kaip 

valdomas universitetas...“ – pažymėjo Edukologijos fakulteto dekanas Kurtakko Kyösti,  - „Tačiau 

tai nereiškia, kad šis modelis egzistuoja visoje Suomijoje. Pvz., Helsinki universitete dekanams yra 

keliami didesni reikalavimai, nes ir patys fakultetai ten yra žymiai didesni nei mūsų“.   

Įdomu ir tai, kad nors interviu metu Edukologijos fakulteto dekanas, kuris iki tapimo 

dekanu savo profesinėje karjeroje ne mažai dirbo administracinėje srityje, nemano, kad 
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administracinės darbo patirties turėjimas turėtų būti privalomas reikalavimas kandidatams į dekano 

postą.  

„Dažniausiai dekanais tampa profesoriais savo karjeros pabaigoje. Taigi jie gali būti 

mažiau aktyvus savo profesinėje, mokslinėje srityje. Jie jau yra labai patyrę mokslininkai ir nori 

užimti vadovaujančias pozicijas.(...) Nemanau, kad administraciniai  gebėjimai yra būtini dekanui, 

nes dekano darbą sudaro daugybę kompetencijų sričių. Žinoma, viena iš sričių yra 

administravimas. Bet fakultete dirba žmonės, kurie labai gerai išmano šiuos visus administracinius 

dalykus, todėl dekanui visiškai nebūtina būti geru administratoriumi. Mano manymu, daug svarbiau 

yra išmanyti universiteto akademinę kultūrą, tyrimų veiklą, studijų procesą ir turėti žmones, 

turinčius geras kompetencijas“ – teigė Kurtakko Kyösti.  

Dekanas turi teisę nuspręsti dėl prodekanų poreikio ir skaičiaus. Kaip pažymėjo tyrimo 

dalyviai, tokį dekano apsisprendimą dažniausiai lemia paties fakulteto skaičius ir atitinkamai 

administracinių darbų apimtis. Pvz., Teisės fakulteto dekanas turi tik vieną prodekaną, tuo tarpu 

Edukologijos fakultete dirba du prodekanai.   

„Aš turiu du prodekanus. Būtent aš kaip dekanas turiu teisę nuspręsti kiek prodekanų galiu 

turėti. Mažesni fakultetai, kuriuose studijuoja tik 500-600 studentų ir dirba iki 100 žmonių, dažnai 

turi tik po vieną prodekaną. Kadangi aš esu savo karjeros pabaigoje, manau labai svarbu, kad 

mūsų fakulteto profesoriai matytų žmones, patyrusius dirbti prodekano veiklas. Be to, aš noriu, kad 

dekanu dirbtų jaunesnis profesorius,“ – tvirtino Kurtakko Kyösti. 

Galima teigti, kad dekanas, siekdamas fakulteto gerovės, vadybinius įgūdžius ir verslumą 

vertina labiau nei mokslinio laipsnio turėjimą. Be to, jis sudaro palankias sąlygas jauniems 

išsilavinusiems asmenims prisidėti prie fakulteto veiklos plėtros ir tobulinimo.   

Be dekano ir prodekanų, fakultete veikia ir Fakulteto tarybą, kurios narių skaičius 

svyruoja priklausomai nuo fakulteto didžio. Pvz. Teisės fakulteto tarybą sudaro 12 asmenų, tuo 

tarpu Edukologijos fakulteto Taryboje yra tik 9 nariai. Svarbu pabrėžti, kad ir šiame žemesnio 

universiteto lygmens valdymo organe taip pat yra vadovaujasi trišalio atstovavimo principu, 

užtikrinant ne tik profesorių, bet ir dėstytojų, tyrėjų ir kito personalo, bei studentų interesų 

atstovavimą. Taigi fakulteto taryboje 1/3 sudaro profesoriai, 1/3  - dėstytojų ir kt. personalas, ir tiek 

pat – studentai. Pažymėtina, kad iki naujojo Universitetų įstatymo įsigaliojimo fakulteto dekaną 

rinko būtent šį tarybą. Šiandien šiuo klausimu fakulteto tarybai paliktas tik patariamasis balsas. 

Pagrindiniai Fakulteto tarybos sprendžiami klausimai yra susiję su mokslinių tyrimų ir 

studijų sritimis. Taryba svarsto fakulteto mokslinio ir pedagoginio personalo poreikį, sudaro tokių 

kandidatų sąrašą ir teikia jį Rektoriui.  

„Dažniausiai mes pradedame nuo klausimų, susijusių su doktorantais. (...). Taip pat 

svarstome prašymus studijuoti doktorantūroje; svarstome klausimus susijusius su studentais, 
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tyrimais. Mes turime sprendimų priėmimo galią, t.y. priimami sprendimus susijusius su 

doktorantais ir jų vertinimais. (...) mes taip pat turime teisę siūlyti suteikti profesoriaus vardus. 

Taip pat svarstome kokių profesorių mums reikia, ar tai viešosios teisės srities profesorius ar kt. 

Taip pat mes renkami žmones, kurie turės peržiūrėti kandidatų į profesoriaus pareigas paraiškas. 

(...),“ – pasakojo Teisės fakulteto dekanas Niemivuo Matti.  

Taigi, fakultetai iš esmės yra savarankiški, sprendžiant mokslinio, pedagoginio ir 

administracinio personalo klausimus, plėtojant savo mokslinę veiklą ir studijas.  Santykį tarp 

aukščiausio ir fakulteto lygmens valdymo visi tyrimo dalyviai vertina pakankamai gerai, 

pripažindami, kad fakultetai yra pagrindiniai universitetą valdantys padaliniai.  

„Fakultetas vaidina reikšmingą vaidmenį universiteto sprendimų priėmimo procese.“ – 

teigė Teisės fakulteto dekanas Niemivuo Matti.  

„Teigiamai vertinu galių pasiskirstymą tarp fakultetų (būtų prasminga dar daugiau galių 

suteikti fakultetams). Taip pat gerai, kad universitetas gali būti pats labiau  atsakingas už savo 

funkcijas.“, - anketoje parašė Socialinių mokslo fakulteto dekanė Pertulla Juha. Tačiau jos manymu 

„universiteto padaliniams (fakultetams) galėtų būti suteikta didesnė finansų valdymo galia. Turėtų 

būti labiau pabrėžiamas abipusio pasitikėjimo formavimas.“    

Tuo tarpu Administracijos direktorius Aarto Markus, teigęs, kad „universitetą valdo 

fakultetai, būtent jie vykdo tyrimus ir teikia studijas, mano, kad centralizuotas lėšų skirstymas 

fakultetams negali būti vertinamas kaip abipusio pasitikėjimo tarp universiteto aukščiausio lygmens 

administracijos ir fakultetų stokos požymis, o verčiau yra vienintelis būdas universiteto 

administracijai paveikti ir kontroliuoti fakulteto veiklą. „Biudžeto sudarymas yra vienintelis 

tinkamas būdas užtikrinti, kad mūsų priimti sprendimai būtų vykdomi“, - pabrėžė jis. 

Įdomu, kad tiek fakultetų dekanai, tiek aukščiausio lygmens administracijos atstovai 

pripažino, kad fakultetai dar nėra pakankamai pasirengę socialinės sąveikos stiprinimui, 

aktyvesniam bendradarbiavimui su verslo ir kitais išoriniais atstovais, o universiteto rektorius ir kiti 

aukščiausio lygmens valdymo organai negali daryti įtakos fakultetams šioje srityje.   

„Manau fakultetai galėtų turėti daugiau finansavimo šaltinių. Fakultetų valdymas turi 

gilias tradicijas. Galbūt kai kurios inovatyvios nuostatos bus reikalingos fakultetams ateityje“, 

pažymėjo Urponen Helka.  

„Bendradarbiavimas su verslo įmonėmis labiau paliktas fakultetų atsakomybei. (...) mes 

negalime fakultetų priversti bendradarbiauti su įmonėmis.  Bet koks mūsų spaudimas gali būti 

priimtas neigiamai“, - tvirtino prodekanas  Mäkelä Jukka. 

 

Laplandijos universiteto fakulteto vidinė struktūra nėra homogeniška. Socialinių mokslų 

fakultetas – turi katedras, t.y. Socialinių tyrimų, Socialinio darbo, Turizmo ir verslo bei Tyrimų 
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metodologijos katedras. Panaši struktūra veikia ir Menų ir dizaino fakultete, kurį sudaro Menų 

pedagogikos bei Menų ir kultūros studijų katedros.  

Tuo tarpu Edukologijos fakulteto viduje veikia tokie padaliniai kaip: Tęstinių studijų 

padalinys, Medija pedagogikos centras, Moterų studijų padalinys, Mokymosi, studijų ir dėstymo 

centras, bei Mokytojų rengimo mokykla. Teisės fakultete veikia keturi institutai, tačiau pats 

fakultetas funkcionuoja kaip vieningas universiteto padalinys.  

Interviu metu Teisės ir Edukologijos fakultetų dekanai pabrėžė, kad jų fakultetai yra per 

maži turėti katedras, o studijų programų rengimui ir vykdymui, strateginio plano rengimui ir kt. 

būtiniems veiksmams atlikti Fakulteto taryba sudaro grupes, kurių dauguma yra laikinojo pobūdžio.   

„M ūsų darbuotojai priklauso institutams, bet patys institutai nėra nepriklausomi. Jie yra 

organizuojami kaip tyrimų centrai, gal būt santykinai savarankiškai organizuojantys studijas ir 

tyrimus, bet nėra visiškai autonomiškai (...) Strateginius planus parengia grupės, kurias kiekvieną 

kartą pasirenka fakulteto taryba.“, - teigė  Edukologijos fakulteto dekanas Kurtakko Kyösti. 

„Studijų programų rengimas ir vykdymas yra viso fakulteto atsakomybė. Tačiau mes 

turime keletą parengiamųjų grupių, kurie rengia pagrindus fakulteto veiklai ir apmatus vykdomajai 

tarybai.  Dalis grupių yra laikinos, tačiau dalis yra ir pastovių, tarkime grupės, atsakingos už 

studijų plėtrą. Vykdomoji fakulteto taryba yra pagrindinis organas, atsakingas už tokių grupių 

sudarymą. Taryba paskiria asmenis į šias grupes ir šių grupių pirmininkus,“- aiškino Niemivuo 

Matti.  

Vadinasi, fakultetų autonomijai taip pat priklauso ir jų vidinės struktūros klausimai. 

 

� UNIVERSITETO BENDRUOMEN ĖS DALYVAVIMO VALDYME  VERTINIMAS  

 

Aukščiau pateiktas Laplandijos universiteto valdymo organų aprašymas leidžia tvirtinti, 

kad universiteto valdymas grindžiamas trišalio atstovavimo principu, užtikrinančių visų universiteto 

bendruomenės grupių interesų atstovavimą pagrindinėse sprendimo priėmimo struktūrose 

(Kolegialiame organe, Taryboje, Fakulteto taryboje, etc.).  

Tyrimo dalyvių manymu Laplandijos universitete yra sudaromos gana palankios sąlygos 

tiek mokslininkų, tiek studentų, administracijos darbuotojų ir profesinės sąjungos atstovams ne tik 

pasyviai dalyvauti pagrindiniuose valdymo organuose, bet ir daryti įtaką sprendimų priėmimui. Itin 

reikšmingas profesorių, dėstytojų ir administracijos bei studentų dalyvavimas įvairiose veiklos 

grupėse, forumuose, skirtuose universiteto veiklos plėtros aptarimams, studijų kokybės gerinimui ir 

visos universiteto kokybės valdymo sistemos tobulinimui.  

„(...) studijų prorektorius organizuoja mažus plėtros forumus, kuriuose dalyvauja tik 5-6 

žmonės: atstovai iš kiekvieno fakulteto, 1 administracijos ir studentų reikalų atstovas. Šiai dienai ši 
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grupė, kuriai priklausau ir aš dirba prie kokybės modelio atnaujinimo, ir parengtą modelį turėsime 

pateikti Tarybai tvirtinti“,  - pasakojo Urponen Helka 

Galima teigti, kad dalyvavimo sprendimų priėmimo procesuose mastą ar intensyvumą 

apsprendžia užimamas postas. Pavyzdžiui, Administracijos direktorius pažymėjo, kad jis yra 

įtraukiamas ir privalo dalyvauti  „ visuose pagrindiniuose sprendimų priėmimo procesuose, netgi 

kai tuos spendimus priima prorektoriai. Netgi manau, kad esu pernelyg įtraukiamas į šiuos 

procesus,“- sakė Aarto Markus. 

Tuo tarpu kitas tyrimo dalyvis pabrėžė, kad universiteto bendruomenės narių dalyvavimo 

sprendimo priėmimo procesuose pagrindą sudaro ne tiek užimamas postas, kiek asmeninė 

motyvacija ir turimos ekspertinės žinios.  

„Taip, aš dažnai stumiu idėjas ir kai kuriuos dalykus per tuos kanalus, kurie priima sprendimus. 

Ir tuomet, kai prireikia mano ekspertinių žinių, aš taip pat dalyvauju susitikimuose, kur tokie 

dalykai yra aptariami. (...)Mano postas – direktorius Finnbarrents – suteikia man pakankamai 

autonomijos sprendžiant privalomus ir neprivalomus man daryti dalykus. (...) Mano pozicija 

leidžia man stebėti, kaip vyksta veiksmas galią turinčiose institucijose. Tačiau iš esmės aš darau 

tai, kas man priklauso. Jeigu jūs kalbėsite su administracijos atstovais, kurie dalyvauja 

kolegialiame organe arba taryboje, jūs pamatysite, kad tie žmonės yra suinteresuoti ta veikla, 

jie yra motyvuoti. Tuo tarpu aš savo veikla labiau grindžiu asmeniniais interesais – išlaikyti 

mane ir savo šeimą, kurie ir yra mano tikrasis gyvenimas“ – tvirtino Harri Malinen. 

 
� STRATEGINĖS UNIVERSITETO ORIENTACIJOS POKY ČIAI IR J Ų 

VERTINIMAS 

Siekiant įvertinti Suomijos aukštojo mokslo reformos poveikį universiteto veiklai ir 

orientacijai, tyrimo dalyvių buvo prašoma įvardyti esminius pastarųjų metų pokyčius universiteto 

strateginiuose tiksluose, atsižvelgiant į socialinius, politinius ir ekonominius iššūkius. Paaiškėjo, 

kad ryškiausi pokyčiai siejami su universiteto atvirumo bei verslumo skatinimu, kur į sąlygoja 

besikeičianti valstybinio finansavimo sistema. 

Anot Socialinių mokslų fakulteto dekanės Pertulla Juha, „universiteto strateginiai pokyčiai 

yra orientuoti į finansų siekimą, tačiau mokslinės vertybės (moksliniai tyrimai ir studijos) vis dar 

išlieka svarbios“. 

„Manau pasikeitimai finansavime paveiks mūsų nuostatas ir požiūrius ir privers rūpintis, 

kad mes nuolat galvotume ar turėsime pinigų ateityje. Viskas priklauso nuo to, kiek mes sugebėsime 

surinkti pinigų iš išorės“ ( Urponen Helka) 

„Manau, kad mums iš tiesų reikia bendradarbiauti su įmonėmis ir išoriniu pasauliu, ir net 

daug daugiau nei mes esame įpratę. Nes įprastai pagrindiniai mūsų pinigai ateidavo iš Švietimo 
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ministerijos. Tačiau šiuo momentu mes stebime tokio finansavimo nuosmukį, sumažėjimą, todėl 

jaučiame poreikį ieškoti naujų finansavimo šaltinių, aktyviau veikti projektinėje ES veikloje, atitikti 

regiono poreikius. Mums to iš tiesų labai reikia. Todėl mes turime būti daug labiau atviresni 

visuomenei“ (Aarto Markus). 

„Universiteto strateginiai tikslai tapo labiau orientuoti į verslumą“, - pažymėjo Niemivuo 

Matti.  

Apibendrinant galima teigti, kad Laplandijos universiteto vidinis institucinis valdymas 

pastaraisiais metais vis labiau įgauna verslo valdymo modelio požymius: strateginiai tikslai ir 

vertybės pabrėžia universiteto socialinės sąveikos reikšmingumą universiteto socialinei ir finansinei 

gerovei, stebimas aiškus universiteto valdymo, administravimo ir akademinės savivaldos 

diferencijavimas. Tačiau išorinių atstovų skyrimo procedūros, Tarybos, Rektoriaus, Kolegialaus 

organo funkcijos ir sąveika, Fakulteto valdymo ypatumai leidžia tvirtinti, kad išorinių socialinių 

dalininkų vadovavimas nėra Laplandijos universitetui būdingo valdymo modelio dominantė. 

Vidiniame instituciniame universiteto valdyme yra derinami egalitarizmo ir akademinės 

meritokratijos principai.   

 
 
3.2.2. Išorinis universiteto valdymas: valstybės vaidmuo ir universiteto autonomija  
 

Kaip jau buvo minėta, Suomijos aukštojo mokslo reforma pirmiausia yra orientuota į 

didesnės autonomijos ir kartu atsakomybės, ypač finansų valdymo srityje, universitetams suteikimą. 

Tačiau Švietimo ministerija išlieka reikšmingu visos Suomijos aukštojo mokslo politikos 

formavimo subjektu. Nors universitetai visiškai savarankiškai nustato savo raidos kryptis, formuoja 

mokslinį ir akademinį profilį, bei apibrėžia savo veiklos misiją ir vizijas, šiuose procesuose jie 

neišvengiamai privalo atsižvelgti į nacionaliniu mastu patvirtintus strateginius dokumentus.  

„Mes gavome daugiau autonomijos priimti finansinius sprendimus. Tačiau ministerija visi 

dar reguliuoja mūsų finansus kas trejus metus. Tokiu būdu ji vykdo mūsų kontrolę bei nustato mūsų 

tikslus, kurių mes privalome siekti. (...) mes galime diskutuoti dėl savo strateginių tikslų, tačiau bet 

kokių atveju mes turime įgyvendinti atitikti tuos Švietimo ministerijos tikslus arba reikalavimus.  

Taigi manau deklaruojama nepriklausomybė nėra tokia jau tikra. (...)“, - mano Administracijos 

direktorius Aarto Markus.   

Įdomu, kad visi tyrimo dalyviai vienareikšmiškai sutinka, kad universitetas negali veikti 

kaip nepriklausoma korporacija arba privati įmonė, todėl mano, kad dalinė universiteto turto ir 

finansų valdymo kontrolė, kurią vykdo Ministerija, yra būtina. Tuo tarpu, tyrimo dalyvių manymu, 

pagrindinės universiteto funkcijos – studijos ir mokslas – turi būti ir yra grindžiamos visiškos 

akademinės laisvės principu.  „Manau, kad daugiausiai autonomijos mes turime mokslo srityje. 
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Mes patys priimame sprendimus, susijusius su moksline veikla. Mes taip pat turime daug 

autonomijos, renkantis profesorius,“ – tvirtino Teisės fakulteto dekanas.  

Sveikintinas yra ir Ministerijos atsiribojimas nuo vidinės universiteto valdymo struktūros 

reguliavimo bei narių paskirstymo pagrindiniuose sprendimo priėmimo organuose.  

„Universitetas autonomiškai renka atstovus į Tarybą. Negalima perduoti politikams 

galimybės rinkti narius į Tarybas. Politikai ir universitetas nėra suderinami. Tai jau panašu į 

universiteto autonomijos apribojimą. Aš dirbu universitete daug metu ir gali tvirtinti, kad politikai 

negali būti susiję su universiteto kokybe“, - pažymėjo  Urponen Helka.  

Taigi, Laplandijos universiteto bendruomenės atstovai gana teigiamai vertina Ministerijos 

inicijuotą universitetų reformą, pripažindami didesnės autonomijos universitetams suteikimo 

privalumus, bet apgailestaudami dėl mažėjančio universitetų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų.  

„Siekis suteikti universitetams daugiau autonomijos yra geras, tačiau teikiama finansinė 

parama yra nepakankama. To rezultate turime nelygybę tarp universitetų, - viskas priklauso nuo 

realių galimybių pasiekti išorinį finansavimą.  Manau, nelygybės pagrindą sudaro pačių 

universitetų specifiką -gamtos, technologiniai ir medicinos mokslai versus humanitariniams, 

socialiniais ir edukologijos mokslams - bei jų geografinė padėtis: Pietinis regionas versus Rytų ir 

Šiaurės regionus“ – anketoje pažymėjo Socialinių mokslų fakulteto dekane, Fakulteto tarybos ir 

valdymo grupės narė Pertulla Juha.  

„Manau būtų puiku, jeigu valstybė atliktų tik finansuotojo vaidmenį. Bet tam tikra prasme 

dažnai ministerijos sprendimus veikia kitos organizacijos arba viešoji nuomonė, kas žinoma 

atsispindi ir mūsų finansavime ir savo ruožtu daro poveikį universiteto tikslų formavimui. Tačiau 

tai pasireiškia tik bendros švietimo politikos lygmeniu“, - interviu metu pažymėjo Administracijos 

direktorius.  

Pažymėtina, kad viena iš valstybės vykdomos universiteto veiklos ir finansų valdymo 

kontrolės ir priežiūros formų galima laikyti trijų metų sutartį dėl veiklos, pasirašytą universiteto 

Tarybos pirmininko ir Švietimo ministerijos. Sutartyje yra  detaliai įvardinti visi pagrindiniai 

universiteto veiklos indikatoriai (pvz., kiek studentų siekia diplomo, kiek absolventų iš bakalauro ir 

magistrantūros studijų). Kaip tvirtino Planavimo ir finansų skyriaus direktorė Särkkä Tarja: „Aiškus 

indikatorių įvardijimas leidžia atsiskaitinėti su ministerija ir siekti savo veiklos rezultatų.“  

Kitą valstybės poveikio universiteto veiklai formą galima laikyti ir Suomijos aukštojo 

mokslo vertinimo tarybos (Finnish Higher Evaluation Council/ FINHEEC) periodiškai vykdomą 

universiteto vertinimą. FINHEEC atlieka trejopo pobūdžio universitetų veiklos vertinimą 

(Evaluations, 2010): 

� Universitetų kokybės valdymo sistemos vertinimą: šiuo atveju vertinami metodai, 

procesai ir mechanizmai, kuriuos universitetas naudoja palaikyti ir plėtoti teikiamų 
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studijų ir kitų veiklų kokybei. (Laplandijos universitetas tokio tipo auditavimą 

praėjęs 2009 m., kitą kartą bus audituojamas tik 2015); 

�  Meistriškumo centrų  (Centres of excellence) vertinimas: šiuo atveju yra vertinami 

atskiri universitetų centrai arba padaliniai. Vertinimo rezultate FINHEEC siūlo šiuos 

centrus/padalinius Švietimo ministerijai, kuri skiria papildomą veiklos rezultatais 

grįstą finansavimą šiems padaliniams. (2010- 2012 m. laikotarpiui į  į tokių 

meistriškumo centrų sąrašą yra įtraukta ir Laplandijos universiteto Socialinių mokslų 

fakulteto Socialinio darbo katedra)  

� Programų vertinimas: šis vertinimas vadovaujasi tokiais kriterijais kaip programos 

reikšmingumas visuomenei, švietimui bei sparčiai augančiai arba problematinei 

aukštojo mokslo sričiai.    

Taigi, galima pastebėti, kad kokybės valdymo sistemos vertinimas yra labiau 

rekomendacinio pobūdžio. Kaip sakė Laplandijos universiteto Kokybės valdymo sistemos 

direktorė:  

„Pagrindinis vertinimo tikslas – surinkti ir parodyti gerąsias praktikas studijų ir tyrimų 

srityje. Visi procesai yra atviri, mes turime mokyti žmones vertinti save. (...) Svarbu, kad 

kiekviename Suomijos universitete vyksta tokie pat procesai.“.  Kaip pažymėjo Urponen Helka, 

FINHEEC ekspertai pateikia iš tiesų gerų rekomendacijų universiteto veiklos tobulinimui, tačiau 

tam būtinas visos bendruomenės atvirumas. „Toks išorinis vertinimas nėra susijęs su akreditaciją, 

bet yra skirtas tam, kad pateikti pasiūlymus tolimesnei plėtrai. Jis nėra tiesiogiai susijęs su 

pinigais“, - paaiškino direktorė. 

Tuo tarpu antro tipo vertinimas yra tiesiogiai susijęs su universiteto, o būtent pavienių jo 

padalinių, finansavimu, kurį skiria Ministerija. Manytina, kad šis vertinimo mechanizmas užtikrina 

tinkamą Ministerijos lėšų, skirtų mokslui ir studijoms, panaudojimą ir kartu tarnauja kaip tam tikras 

motyvatorius siekti aukščiausios kokybės minėtos srityse.  

Kita valstybinė institucija – Suomijos mokslo akademija, kuri skirsto pinigus aukštos 

kokybės moksliniams tyrimams atlikti, tačiau kaip išaiškėjo interviu metu Laplandijos universitetas 

niekad dar bėra gavęs tokio finansavimo.  

Taigi apibendrinant valstybės vaidmenį universiteto valdyme, galima tvirtinti, kad pastarųjų 

metų aukštojo mokslo reformos tendencijos iš tiesų sumažino valstybės poveikį Laplandijos 

universiteto veiklai, sustiprinant universiteto kaip darbdavio pozicijas, mažinant savo vaidmenį 

finansų ir vidinio valdymo kontrolėje. Iš tiesų Laplandijos universitetas pasižymi didele mokslo ir 

studijų autonomija, kurios tinkamas realizavimas iš dalies yra prižiūrimas Suomijos aukštojo 

mokslo vertinimo tarybos ir Mokslo akademijos. Tuo tarpu valstybė apsiriboja aukštojo mokslo 
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politikos, dalinai ir universiteto veiklos tikslų  formavimo ir biudžeto lėšų skirstymo universitetui 

funkcijomis. 

 
3.2.3. Universiteto turtas ir finansai 
 

Laplandijos universiteto autonomiją turto ir finansų valdymo srityje iš dalies apriboja 

Švietimo ministerija, kurios skiriamas finansavimas universiteto veiklai iki šiol sudaro pagrindinę 

Laplandijos universiteto biudžeto dalį, t.y. apie 65 proc. Ministerijos skiriamas lėšas sudaro tokios 

biudžeto eilutės: bazinis finansavimas, lėšos, skirtos mokslinėms tyrimams projektuose atlikti; 

veiklos rezultatais grindžiamas finansavimas. 

Kiti Laplandijos biudžeto šaltiniai yra įvairūs bendruomenės fondai (30  proc.), privačios 

investicijos (4 proc.); alumni ir kita finansinė parama sudaro apie 1 proc. biudžeto. Kadangi pagal 

Suomijos įstatymus, mokslas aukštoje mokykloje yra nemokamas, universitetas negauna studentų 

mokesčių už studijas. Taigi išorinis, ne valstybinis finansavimas, vis dar gali būti apibūdinamas 

kaip papildomas.  

Tačiau tyrime dalyvavę Laplandijos universiteto bendruomenės atstovai pastebi, kad 

mažėjantis valstybinis finansavimas iš esmės formuoja didesnį universiteto verslumo, 

bendradarbiavimo su verslo sektoriumi poreikį.  

„M anau, kad mums iš tiesų reikia bendradarbiauti su įmonėmis ir išoriniu pasauliu, ir net 

daug daugiau nei mes esame įpratę. Nes įprastai pagrindiniai mūsų pinigai ateidavo iš Švietimo 

ministerijos. Tačiau šiuo momentu mes stebime tokio finansavimo nuosmukį, sumažėjimą, todėl 

jaučiame poreikį ieškoti naujų finansavimo šaltinių, aktyviau veikti projektinėje ES veikloje, atitikti 

regiono poreikius. Mums to iš tiesų labai reikia. Todėl mes turime būti daug labiau atviresni 

visuomenei“, - tvirtino Administracijos direktorius Aarto Markus. 

Tačiau, Hari Malinen manymu, „Finansavimas iš kitų šaltinių didžiąja dalimi priklauso nuo 

žmonių sugebėjimų pritraukti tas lėšas ir jų veiklos rezultatų“.  

Viena iš pagrindiniu priežasčių, apsunkinančių aktyvesnes Laplandijos universiteto 

pastangas pritraukti daugiau išorinių lėšų, yra paties universiteto dydis. Anot Hari Malines – 

Finnbarents direktoriaus, didesnį ES fondų pinigų pritraukimą riboja nuosavo indelio ir ko-

finansavimo mechanizmai.  „Prisiminkime Europinius ko-finansavimo mechanizmus. Netgi FP7 

reikalingas ko-finansavimas.  Manau, kad tai vienas iš kliūčių mažoms institucijoms dalyvauti 

tokiuose stambiuose projektuose,“ – sakė jis.    

Naujas Laplandijos universiteto statusas suteikė jam teisę imti paskolą, investuoti savo lėšas, 

laisvai pardavinėti, pirkti, nuomoti, drausti turtą. Tačiau universitetas dar neturi tokios praktikos 

pavyzdžių.  
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Vertinant universiteto finansinę autonomiją svarbus yra ir vidinio pinigų perskirstymo 

klausimas, lėšų dalijimo fakultetams procesai. Kaip paaiškino Planavimo ir finansavimo skyriaus 

direktorė, lėšos universiteto viduje yra perskirstomos proporcingai, laikantis valstybinio 

finansavimo proporcijų. Toks lėšų perskirstymo modelis taikomas dėl jo paprastumo ir aiškumo.  

„Universitetas negali perskirstyti valstybės skirtas lėšas savo viduje savarankiškai. Pinigai 

turi būti naudojami tam, kam jie buvo skirti. Valstybės skiriamos lėšos yra tarsi apribotos, aiškiai 

apibrėžtos paskirties. (...).Pinigų perskirstymas yra tam tikras derybų procesas, kuomet rektorius 

kartu su administracijos atstovais veda derybas su fakultetais. Tačiau mes taikome tokia pat 

formulę kaip ir ministerija. Vidinis perskirstymas apima studijas ir tyrimus (...) Paskirstant lėšas 

tarp fakultetų taip pat atsižvelgiama į jų iškeltus strateginius tikslus.“ (Särkkä Tarja). 

Taigi, universiteto biudžeto sudarymas gali būti apibrėžtas kaip tam tikras komunikacinis, 

derybinis procesas, reikalaujantis siekti visų pagrindinių administracijos padalinių vadovų 

konsensuso. Nors universiteto metinio biudžeto sudarymo funkcijos yra deleguotos Planavimo ir 

finansų skyriaus direktorei, visas procesas vyksta nuolat tariantis su rektoriumi ir fakultetais.  

Svarbu paminėti, kad universiteto biudžetą tvirtiną universiteto Tarybą, kuri ir nustato 

pagrindinius lėšų perskirstymo principus. Nors Rektoriui nereikia gauti Tarybos pritarimo lėšų 

panaudojimui ar perskirstymui, jo teikiamos periodinės finansinės ataskaitos Tarybai tarnauja kaip 

savotiškas lėšų valdymo kontrolės mechanizmas.  Be to, kaip pažymi Planavimo ir finansų skyriaus 

direktorė: „reikia turėti galvoje, kad mes kaip viešoji įstaiga privalome būti patys atsakingi už savo 

biudžetą“. 

Efektyvų finansų ir turto valdymą Laplandijos universitete užtikrina patvirtintos finansų 

tvarkymo taisykl ės, kuriais privalo vadovautis visi universiteto padaliniai, bei nuolatos vykdomas 

monitoringas.  „Mūsų fakultetai aiškiai žino, kad jie negali turėti minusinių biudžetų. Be to 

monitoringas vyksta nuolatos, o ne tik metų pabaigoje“, - tvirtino Särkkä Tarja.  

 
 

3.2.4. Kokybės valdymo sistema 
 

Laplandijos universitete veikia EFQM (Europos kokybės vadybos įstaigos) modelio 

pagrindu veikianti kokybės valdymo sistema, apimanti visas universiteto veiklas, tame tarpe ir 

strategiją bei įgyvendinimo planą, administravimo ir vadovavimo procedūras, procesus ir struktūras 

bei leidžianti vykdyti nuolatinį universiteto valdymo tobulinimą. Pažymėtina, kad kokybės valdymo 

sistemos diegimas pradėtas 2005 m. ir šiandien įtraukia visus universiteto bendruomenės atstovus.  

Laplandijos universiteto Senatas dar 2008 m. patvirtino „Kokybės valdymo gaires“ (Quality 

Assurance Handbook), kuriose yra išsamiai pristatyti visi pagrindiniai universitete vykstantys 

kokybės valdymo procesai. Pažymėtina, kad kokybės valdymo procesas apima visų universiteto 
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vykdomų veiklų vertinimą, neapsiribojant tik studijomis ar tyrimais. Kaip matyt iš 8 paveikslo 

„Kokyb ės valdymo kontekstas“ Laplandijos universitete kokybę siekiama užtikrinti ir tokiose 

srityse kaip: meninė veikla, socialinė sąveika, adminsitravimas ir paslaugos.  

Nors administracine prasme šiam procesui nėra skirta daug papildomų etatų (universitete net 

nėra atskiro skyriaus arba tarnybos, kuri būtų atsakinga už kokybės vadybą), jo nuolatinį vykdymą 

užtikrina kiekvieno akademinės bendruomenės atstovo sąmoningumas ir suvokimas, kad savęs ir/ ar 

savo padalinio veiklos vertinimas gali pasitarnauti viso universiteto gerovei. Iš tiesų galima teigti, 

kad Laplandijos universitete kokybės užtikrinimo funkcijos ir atsakomybės yra padalintos tarp visų 

universiteto bendruomenės grupių.  

Universitete yra įsteigtas Kokybės valdymo sistemos direktorės postas. Kokybės valdymo 

direktorė vadovauja ir koordinuoja kokybės užtikrinimo veiklą, pristato informaciją susijusią su 

kokybės užtikrinimo fakultetams ir kitiems padaliniams. Kokybės užtikrinimu universiteto mastu 

rūpinasi ir studijų prorektorius .  Tuo tarpu Dekanų forumas, kuriam vadovauja rektorius, prižiūri 

ir vadovauja planavimo procesams, susijusiems su kokybės užtikrinimu.   

Be to, kiekviename fakultete ir padalinyje veikia Fakulteto tarybos patvirtintos kokybės 

grupės ir kokyb ės koordinatoriai. Kokybės grupės skatina kokybės sąmoningumą, įgyvendinimą 

ir kokybišką darbo padalinio viduje. Kokybės koordinatoriai formuoja „kokybės trejetą“, kuris 

padeda Kokybės valdymo sistemos direktorei koordinuoti su kokybės užtikrinimu susijusią veiklą.   
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8 paveikslas. Kokybės valdymo kontekstas. 

 

Fakulteto dekanas yra atsakingas už kokybės užtikrinimą savo padalinyje bei nuolatinį 

priminimą darbuotojams apie kokybiško darbo reikšmingumą. Pastebėtina, kad fakultetai 

pirmiausiai rūpinasi teikiamų studijų kokybe. Kiekvienas dėstytojas ir tyr ėjas taip pat yra 

atsakingas už teikiamų paslaugų kokybę bei jų naudos tarnaujant visuomenės interesams 

užtikrinimu.  

Kaip matyti iš 9 paveikslo „Metinis universiteto kokybės valdymo procesas“, kokybės 

užtikrinimas yra nuolatinis, visus metus vykstantis ir visų universiteto padalinių įsitraukimo 

reikalaujantis procesas.  

Balandį universiteto Tarybos pirmininkas veda derybas su Švietimo ministerija dėl trijų 

metų veiklos sutarties, apimančios universiteto veiklas ir finansus. Tačiau kiekvienais metais vyksta 

šios sutarties peržiūrą arba revizija.  

„Mes labai atsargiai stebime kiek mes pasiekėme per vienerius metus. Dažniausiai 

informacija apie pasiekimus svarstoma per Tarybos susitikimus, kuomet yra užklausiama, kiek ir ko 
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yra pasiekta (...). Sutartis sudaroma trims metams, tačiau atskaitomybė vykdoma kasmet,“ - pažymi 

Kokybės valdymo direktorė. 

Sutartis nustato universiteto kokybinius ir kiekybinius tikslus bei biudžeto paskirstymus, 

tikslų ir finansų monitoringo procedūras bei institucijos veiklų organizavimo procesus. 

Universitetas gauna savo praėjusių metų veiklos įvertinimus ir Ministerijos nuomonę dėl finansinių 

susitarimų. Kiekvienas metais Taryba svarsto universiteto biudžeto lėšų perskirstymo principus.  

Rudens pradžioje, universitete organizuojamos plėtros dienos, kurių metu kiekvienas 

universiteto bendruomenės narys gali išreikšti savo poziciją dėl kokybės valdymo. Kokybės 

koordinatorių užduotis užtikrinti, kad kokybės kultūra pasiektų kiekvieną darbuotoją, kad būtų 

tinkamai organizuojamos plėtros diskusijos ir sudaryti veiklos planai. Plėtros diskusijos yra 

integrali kokybės užtikrinimo sistemos dalis: tai yra forumai, kurių metu kiekvienas darbuotojas 

įsitraukia į kokybės sistemos tobulinimą. Tokių diskusijų, kurios yra žmogiškųjų išteklių valdymo  

dalis, metu kiekvienas universiteto darbuotojas turi galimybe prisidėti prie kokybės sistemos 

tobulinimo. 

Vėliau rudenį universiteto padaliniai (fakultetai, institutas) gauna nurodymus dėl veiklos 

ataskaitų, finansinių planų ir veiklos sutarčių parengimo. Padaliniai teikia pasiūlymus, kurie yra 

svarstomi derybų tarp Rektoriaus ir padalinių direktorių arba fakultetų dekanų susitikimų metu 

lapkritį ir gruodį.  

Susitarimas dėl veiklos tarp fakultetų ir padalinių turi būti tiesiogiai susiję su Universiteto 

strategijos įgyvendinimo planu. Vidinės derybos dėl veiklos rezultatų tarp administracijos ir 

padalinių direktorių bei fakultetų dekanų padeda nustatyti ypatingus padalinio kokybės vertinimo 

kriterijus bei įvertinti tikslų įgyvendinamumą. Pagrindinis tokio proceso tikslas – įtraukti visą 

universiteto bendruomenę į universiteto veiklos tikslų nustatymą ir vertinimą.  

Pasirašytos sutartys yra patalpinamos universiteto tinklalapyje sausio pabaigoje. 

Besivadovaudami ataskaitų rengimo nurodymais, padaliniai atlieka savianalizę ir pateikia ataskaitą, 

kuri ateityje sudaro padalinio prioritetinių plėtros krypčių nustatymo pagrindą.  

Strategijos įgyvendinimo planas rengiamas vadovaujantis veiklos sutartimi ir apibrėžia 

kokybės užtikrinimo priemones bei vertinimo kriterijus.  
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9 paveikslas. Metinis universiteto kokybės valdymo procesas. 

 

Vasarį universitetas siunčia savo siūlymus dėl veiklos sutarties Ministerijai, o jau kovo 

mėnesį – metinę ir finansinę ataskaitą.  

Aptarimai su rektoriumi kaip monitoringo procesas vyksta balandžio ir gegužės mėnesiais. 

Pabrėžtina, kad į tokio pobūdžio pasitarimus yra kviečiami visi padalinio darbuotojai. Diskusijų 

metu padaliniai pristato kaip jiems pavyko įgyvendinti iškeltus tikslus bei pateikia pasiūlymus 

ateities tikslams pasiekti. Ataskaitos yra pristatomos rektoriui. 

Pažymėtina, kad kokybės valdymo sistemos pristatymas kiekvienam darbuotojui vyksta 

mokymų metu. Su kokybe susiję mokymai yra universiteto darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

programos dalis. Kokybės valdymo sistemos direktorė lankosi kiekviename padalinyje ir teikia 

informaciją, konsultuoja bei organizuoja apmokymus.  
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Studentų sąjunga ir studentų organizacijos taip pat vaidina reikšmingą vaidmenį kokybės 

plėtojime. Itin svarbus yra šios grupės grįžtamasis ryšis. Nuo 2006 m. du kartus per metus studentai 

organizuoja socialinę kampaniją „Išgirskite tai!“ (“AnnaPalaa! [Let’s hear it!]”), kurios metų 

studentai išsako savo poziciją ir nuomones studijų kokybės klausimais. Studentams yra 

išsiunčiamos atitinkamos apklausos formos. Tačiau Kokybės valdymo direktorės manymu, „to 

nepakanka, nes studentų pateikiamos vertinimo formos yra tik kiekybinės – jiems tik reikia pažymėti 

tinkamus atsakymus“.  

Taigi, nuolat vykstantis universiteto veiklos vertinimas yra grindžiamas tiek studentų 

refleksijomis apie studijų procesą ir dėstytojų darbą, tiek kasmetinėmis padalinių ataskaitomis, 

dėstytojų savianalizėmis ir kt. Nors universitete veikia holistinis kokybės valdymo modelis, ir 

studentų apklausos yra organizuojamos centralizuotai, pateikiant vienodos formos anketą, 

kiekvienas fakultetas gali nuspręsti kokį dėstytojų apklausos būdą pasirinkti.  

Kokybės valdymo sistemos direktorės tvirtinimu, sistemos dėka vykstantys nuolatiniai 

veikos vertinimo procesai yra atviri, skaidrūs ir reikalaujantys kritinio mąstymo. Proceso atvirumą 

ir skaidrumą užtikrina jau minėtos universiteto plėtros dienos bei vertinimo ataskaitų talpinimas 

universiteto intranete, kuris yra prieinamas tik dėstytojams, tiek studentams.  

Apibendrinant galima teigti, kad Laplandijos universitete veikianti kokybės valdymo 

sistema yra grindžiama derybų ir konsensuso paieškos principais; formalizuotos taisyklės ir 

reglamentai nėra tiesiog nuleidžiami iš viršaus į apačią, bet yra nuolatinių diskusijų ir aptarimų 

objektas. Taigi universiteto veiklos koordinavimą ir vadovavimą užtikrina ne tiek formalios 

taisyklės, kiek derybos ir  visos universiteto bendruomenės įtraukimas į tikslų nustatymą. Tai 

pažymi išorinio reguliavimo dimensijos nuosmukį ir kartu ryškius išorinio vadovavimo bruožus.   

 
3.2.5. Universiteto atskaitomybė 
  

Pastaraisiais metais ne tik Suomijos, bet ir kitose Europos šalyse ypatingas dėmesys skiriamas 

universiteto atskaitomybės reikšmingumui. Teigtina, kad atskaitomybė, tiesiogiai susijusi su 

universiteto autonomiją, užtikrina universiteto veiklos reguliavimą bei atitikimą ne tik Švietimo 

ministerijos iškeltiems aukštojo mokslo tikslams, bet ir visuomenės lūkesčiams bei poreikiams.  

Kaip jau buvo parodyta ankstesniame skyrelyje, Laplandijos universitete įdiegta ir veikianti 

kokybės valdymo sistema numato ne tik vidinės, bet ir išorinės universiteto veiklos atskaitomybės 

formas ir instrumentus: kasmetinės veiklos ir finansinės ataskaitos Švietimo ministerijai, 

universiteto plėtros dienos ir kt.   

Atskaitomybė visuomenei yra užtikrinama per Universiteto Tarybos rengiamas metines 

ataskaitas, kurios yra talpinamos universiteto tinklalapyje ir viešai prieinamos. Visuomenė taip pat 

gali lengvai susipažinti su išorinio universiteto auditavimo išvadomis. Tačiau universiteto 
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prorektorius Mäkelä Jukka mano, kad „pamatuoti atskaitomybę visuomenei beveik neįmanoma, jos 

negalima patalpinti į du tris indikatorius“. Tačiau tokios atskaitomybės reikšmingumo suvokimą 

patvirtina universitete planuojama įsteigti Ryšių su visuomene valdybą prie universiteto Tarybos.   

  

3.2.6. Skaidrumas  
 

Universiteto valdymo skaidrumas yra vienas iš demokratinio valdymo principų, būtinas 

universiteto bendruomenės vidiniam pasitikėjimui plėtoti. Skaidrumas, kaip ir atvirumas, tarnauja 

kaip savotiški universiteto autonomijos palaikymo ir gero valdymo principai. 

Vienas pagrindiniu šaltiniu, užtikrinančių universiteto veiklos ir priimamų sprendimų 

skaidrumą, yra tinklalapis, kuriame iš tiesų kuriame galima rasti visą informaciją apie universiteto 

veiklą, valdymo organus ir jų rinkimo tvarką, funkcijas ir sąveiką. Jame taip pat pateikiamos 

strateginių dokumentų santraukos, informaciją apie priimamus sprendimus, valdymo organų 

susitikimo darbotvarkės ir metinės universiteto veiklos ataskaitos. 

Skaidrumo užtikrinimui tarnauja ir universiteto laikraštis, kuriame taip pat spausdinama  

informacija apie valdymo organų rinkimus, priimtus sprendimus ir kt. Galima teigti, kad šios 

visuomenės ir universiteto bendruomenės informavimo priemonės kompensuoja universitetinio 

radijo ar TV laidų neturėjimą.  Be to, kaip dažnai pažymėdavo tyrimo dalyviai visa pagrindinės 

informacija, susijusi su valdymu ir priimamais sprendimais yra pristatoma ir aptariama valdymo 

organų susitikimų metu. 

Valdymo organų atrankos procedūrų skaidrumą, anot tyrimo dalyvių, užtikrina universiteto 

taisyklių sąvade arba Statute išsamiai aprašyti reikalavimai kandidatams į pagrindinius postus bei jų 

atrankos procesai.  Tačiau kai kurie informantai pripažino poreikį dar labiau skatinti universiteto 

veiklos skaidrumą.  

 

3.2.7. Išorinių dalininkų vaidmuo universiteto valdyme 
 

Naujasis Universiteto įstatymas, iš esmės pakeitęs universiteto valdymo organų sudėtį ir 

funkcijas, numatė kur kas didesnį socialinių dalininkų arba išorinių atstovų dalyvavimą universiteto 

valdyme. Kaip jau buvo minėta, daugiausiai išoriniai visuomenės atstovai dalyvauja universiteto 

Taryboje: net 5 iš 11 narių. Tai, kad Laplandijos universitete visus išorinius atstovus renka ir 

tvirtina Kolegialusis organas, sudarytas išskirtinai iš universiteto bendruomenės narių, sudaro 

puikias galimybes atrinkti universiteto veikla ir gerove suinteresuotus ir gerai motyvuotus 

individus. Kaip jau buvo minėta, vienas pagrindiniu kandidatų į vietas Universiteto taryboje 

atrankos motyvas yra jų ankstesnės sąsajos su universiteto veikla.  
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Visi tyrimo dalyviai pripažino, kad aktyvesnis socialinių dalininkų dalyvavimas universiteto 

valdymo organuose tarnauja ir kaip universiteto atvirumo visuomenei užtikrinimo mechanizmas. 

Tačiau, nepaisant pripažinto poreikio fakultetams intensyviau bendradarbiauti su išorine aplinka, 

fakultetų tarybose nėra nei vieno išorinio atstovo. Pažymėtina, kad išskirtinai vidinę fakulteto 

tarybos sudėtį gali paaiškinti šios tarybos sprendžiamų klausimų laukas (daugiausiai tai moksliniai 

ir studijų klausimai). Kaip pažymėjo Teisės fakulteto dekanas:  

„(...) mes nematome tokių asmenų poreikio mūsų fakulteto taryboje, nes klausimai, kurios 

mes sprendžiame taryboje yra tokie, kurių spendimai nereikalauja iš mūsų tokių išorinių atstovų. 

Jie tiesiog nebūtų naudingi mums šiuose klausimuose“. 

Tuo tarpu Edukologijos fakulteto dekanas apgailestaudamas pareiškė, kad išorinių atstovų 

įtraukimas į fakulteto tarybos veiklas yra negalimas pagal universiteto Statutą. Tačiau jis, 

matydamas tokių individų dalyvavimo naudą fakultetui, išreiškė tvirtą įsitikimą, kad ateityje 

socialiniai dalininkai būtinai turės vietą fakulteto taryboje. „ (...) Jų vaidmuo pastaraisiais metais 

tampa vis svarbesnis ir mes iš tiesų jaučiame poreikį plėtoti partnerystę su įmonėmis, privačiomis 

firmomis (...)“- tvirtino Kurtakko Kyösti.  

Kaip tvirtino Kokybės valdymo sistemos direktorė Urpone Helka, „iki naujo įstatymo 

priėmimo Laplandijos universitete buvo tik vienas fakultetas, kurio taryboje buvo tik vienas atstovas 

iš išorės.“ Ji pažymėjo, kad fakultetų tarybos yra labiau vidinės, tačiau į įvairių universiteto centrų 

(pvz., kvalifikacijos kėlimo) valdymą dažnai įtraukiami išoriniai atstovai.  

Vis dėlto visi tyrimo dalyviai labiau teigiamai, nei neigiamai vertino šią reformos 

tendenciją.  

„Jeigu socialiniai dalininkai iš tiesų yra suinteresuoti ir aktyvus, pasirengę galvoti ne tik 

apie save, bet bendrai apie universitetą, jų įtraukimas į universiteto valdymą yra gana geras 

šansas.“  (Pertulla Juha) 

„Manau, mes daug laimime, įtraukdami juos į universiteto valdymą“  (Urponen Helka) 

 Tik vienintelis Edukologijos fakulteto dekanas, taip pat teigiamai įvertinęs 

egzistuojanti universiteto valdymą, kartu įžvelgė ir tam tikras tokio socialinių dalininkų dalyvavimo 

rizikas:  

„Rizikos pirmiausiai siejamos su akademinės kultūros nuosmukiu. Nes iš istorinės 

perspektyvos akademinė kultūra yra labai senai susiformavusi ir smarkiai kintanti. Tačiau 

pastovios šios kultūros savybės yra nepriklausomybė ir kritika.  Ir jeigu pagalvoti apie tai, kokia 

yra tokių išorinių atstovų dalyvavimo universiteto valdyme reikšmė, tai galima pamatyti riziką 

akademinei kultūrai ir akademiniam administravimui. Tačiau mes neturime įsileisti bet kokius 
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išorinius atstovus, o privalome juos atsirinkti.  Tik gerai išsilavinę asmenys, gali suprasti 

akademinę kultūrą.“ - tvirtino Kurtakko Kyösti. 

Matyti, kad tyrimo dalyvių manymu, vienas pagrindinių efektyvaus ir naudingo socialinių 

dalininkų dalyvavimo universiteto valdyme garantų yra tinkami atrankos kriterijai ir procedūros. 

Svarbu, kad galutinis šio klausimo sprendimas yra patikėtas ne politinėms struktūroms, bet 

universiteto bendruomenei. Nors akademinė savivalda dominuoja išorinio vadovavimo atžvilgiu, 

socialinių dalininkų teikiamas naudingumas universiteto veiklai yra gerai įsisąmonintas.   

 

3.2.8. Universiteto gero valdymo principai 
 

Laplandijos universiteto strategijoje iki 2020 m. yra numatyti šie pagrindiniai universiteto 

valdymo principai: teisingi ir sąžiningi universiteto bendruomenės veiksmai, pagarba ir rūpinimasis 

individais, interaktyvi komunikacija.  

Šiuos esminius gero valdymo principus tyrimo dalyviai papildė tokiais kaip: „abipusis 

pasitikėjimas tarp visų lygmenų; lyderystės (o ne tik administravimo)  plėtra, (...) pusiausvyra tarp 

valdžios ir atsakomybės“ (Pertulla Juha), „profesionalumas, atvirumas, savalaikis sprendimų 

priėmimas“ (Niemivuo Matti).  

Geras valdymas taip pat siejamas su biurokratinių procesų mažinimu bei geru klimatu 

universiteto viduje.  

„Efektyvus valdymas yra toks, kuris nėra pernelyg biurokratinis. Man nepatinka požiūris, 

kuris sieja administravimą su popierių pasirašymu. Geras administravimas veikia įvairiais 

lygmenimis ir būdais. Žinoma vienas iš jų yra popierizmas, t.y. popierių ir dokumentų tvarkymas. 

Tačiau kitas yra asmeninis lygmuo, kuris reiškia gerus santykius su žmonėmis, darbuotojais ir 

dėstytojais fakultetuose. Vadinasi administravime svarbu klausytis ir išlaikyti pusiausvyrą 

akademinėje bendruomenėje. Svarbu priimti tinamus sprendimus tinkamose situacijose. (...) Jeigu 

administravimas vykdomas mažiau biurokratiniu būdu, jis veikia gerai“, - teigė Aarto Markus. 

Taigi tyrimo dalyviai pabrėžė būtinumą išlaikyti pusiausvyrą ir suderinti mokslinį tobulėjimą 

su akademinės veiklos administravimu. Tokios dalyvių nuostatos iš esmės parodo mokslinės arba 

akademinės kultūros svarbą universiteto valdyme ir ganėtinai skeptišką antreprenerinio arba 

korporacinio valdymo vertinimą. Nors universiteto valdymo struktūroje vyrauja gana ryškus 

valdymo, administravimo ir akademinių funkcijų atskirimas, tyrime dalyvavusių universiteto 

bendruomenės atstovų nuomonės leidžia daryti išvadą, kad akademinės kultūros išmanymas taip pat 

išlieka svarbus gerajam valdymui.     
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3.2.9. Laplandijos universiteto valdymo modelis 
 

Remiantis aukščiau pateikta pagrindinių universiteto valdymo dimensijų analize, galima 

teigti, kad Laplandijos universitete tokie dominuojantys akademinės savivaldos  principai kaip 

egalitarizmas ir akademinė meritokratija yra sėkmingai derinami su išorinio vadovavimo bruožais: 

veiklos koordinavimą ir vadovavimą grindžiant ne tik formaliomis taisyklėmis bet ir nuolatinių 

akademinės bendruomenės ir išorinių atstovų derybomis dėl veiklos rezultatų ir strateginių tikslų. 

Nors Laplandijos valdymo organų struktūrose universitete stebimas siekis visiškai atskirti 

administracines ir akademines veiklas, universiteto bendruomenės atstovų manymu, universitetas 

negali būti prilyginamas korporacijai, kurioje veikia tik pelno siekimo principai. Pripažindami 

universiteto verslumo aktyvinimo reikšmingumą, tyrimo dalyviai pabrėžė ir akademinės kultūros 

universiteto valdyme išsaugojimo svarbą. Tuo tarpu valstybės vaidmuo universiteto valdyme iš 

esmės yra sumažinimas iki universiteto veiklų finansavimo ir priežiūros funkcijų. Naujasis 

universitetų įstatymas iš tiesų suteikė universitetams kur kas didesnės autonomijos tiek vidinio 

valdymo, tiek turto ir finansų valdymo srityse, kartu nuleisdamas griežtesnius reikalavimus 

universiteto veiklos skaidrumui ir atsakomybei užtikrinti.  

Taigi vadovaujantis aukščiau aprašytomis dimensijomis, Laplandijos universiteto valdymo 

modelį būtų galima pavaizduoti ekvalazerio schema (10 paveikslas). Manytina, kad šis modelis yra 

labiau artimas antrepreneriniam, nei vadybiniam valdymui: sprendimų priėmimo procese kartu 

veikia akademinės bendruomenės atstovai, administracinis personalas ir išoriniai dalininkai, 

dalyvaujantys universiteto Taryboje. Kitaip tariant, mokslininkai ir kiti akademinės bendruomenės 

atstovai nepasitraukia iš universiteto valdymo, o tik dalijasi vietas valdymo organuose su 

socialiniais partneriais. Be to, universitete gana ryškiai stebimos tendencijos į veiklos rezultatus, 

ieškant papildomų finansavimo šaltinių.     

Tuo tarpu, informantai savo universiteto valdymą įvardijo esant artimesni kolegialiam 

modeliui. „Aš manau, mes esame labiau klasikinis universitetas. Manau, mes nesame taip smarkiai 

orientuoti į pinigus“ – tvirtino universiteto prorektorius Mäkelä Jukka. Tuo tarpu antreprenerinio 

universiteto valdymo modelio plėtros tendencijos ES buvo vertinamos gana kritiškai: 

„Antreprenerinio modelio diktuojami universiteto tikslai ir gyvenimas dažniausiai yra dirbtiniai“ 

(Pertulla Juha), „Iš dalies aš matau šias tendencijas gana pavojingais, visuomenė, 

besivadovaudama “Europą vedančiomis“ vertybėmis bus nelygi ir nepakankamai civilizuota.“ 

(Urponen Helka). Vis dėlto visi tyrimo dalyviai sutiko, kad pastarųjų metų tendencijos aukštojo 

mokslo politikoje iš tiesų verčia universitetus glaudžiau bendradarbiauti ne tik su visuomene, bet ir 

verslo sektoriumi.  
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10 paveikslas. Laplandijos universiteto valdymo ekvalazerio modelis. 
 VR- valstybės reguliavimas; AS – akademinė savivalda; SV- socialinių dalininkų valdymas; VS – vadybinė savivalda; 
K – konkurencija. 

 

 

3.2.10. Laplandijos universitetų konsorciumo atvejis 
 

Laplandijos universitetas, kartu su kitais dviem Laplandijos regiono politechnikos 

institutais, t.y. Kemi-Tornio ir Rovaniemi taikomųjų mokslų universitetais, yra sudaręs 

konsorciumą, kurio „tikslas – apjungti studijas, tyrimus, kultūros ir kitas kompetencijas į kokybiškai 

veikiančią organizaciją, tarnaujančią Laplandijos, Suomijos ir pasaulio interesams“  (Universitetų 

konsorciumo strategija). Laplandijos universitetų konsorciumas (LUK) yra unikalus strateginis 

universiteto ir taikomųjų mokslų universitetų susivienijimas Suomijoje. Konsorciumas leidžia 

užtikrinti geresnį universitetų veiklos atitikimą dabarties ir ateities studentų ir visuomenės 

poreikiams. LUK siūlo universitetų studentams ir darbuotojams aukštos kokybės mokslinių tyrimų,  

švietimo ir naujovių diegimo paslaugas. 

Šis universitetų susivienijamas buvo įsteigtas siekiant užtikrinti nacionalinių ir tarptautinių 

tyrimų plėtrą, studijų ir meno paslaugas kai kuriose labiausiai į šiaurę atitolusiose aukštojo mokslo 

institucijose.  Be to, jis užkirto kelią Ministerijos svarstymams sujungti visus Laplandijos 

universitetus į vieną.  

„Viskas prasidėjo nuo diskusijų ir pokalbių prieš keletą metų, kad vertėtų apjungti visus 

Laplandijos universitetus kartu. Taigi mes pradėjome svarstyti apie galimybes išlikti tokiame 

kontekste. Taigi buvo nutarta, kad konsorciumas su kitais Laplandijos universitetais galėtų virsti 

gana stipriu organu, kuris galėtų sustabdyti tokio pobūdžio diskusijas. Manau universitetų 
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konsorciumas buvo vienas iš būdų išlikti Švietimo ministerijos spaudimo kontekste“, - pasakojo 

Aarto Markus 

  Visas šias aukštąsias mokyklas vienija ekspertinė patirtis turizmo ir kultūros srityse. 

Universitetai bendradarbiauja su šio regiono pagrindinėmis mokyklomis ir yra įsteigusios du 

jungtinius institutus: Laplandijos turizmo mokslinių tyrimų ir studijų institutą (Lapland Institute for 

Tourism Research and Education) Rovaniemi miestelyje bei Šiaurės kultūros institutą (Institute for 

Northern Culture) Tornio mieste. Konsorciumas, vadovaudamasis plačiomis pažiūromis ir savo 

veiklą grindžiantis bendradarbiavimo gebėjimais, paskirsto studijų programas ir, tarnaudamas 

visuomenės interesams, tikslina strateginius tikslus, apjungia kai kuriuos operacinius padalinius į 

stipresnius vienetus.  

Pabrėžtina, kad visos konsorciumo institucijos vadovaujasi bendra inovacijų programa, t.y. 

bendrai išreikštu noru susikoncentruoti ties tokių krypčių ir metodų, kuriuos būtina stiprinti siekiant 

užtikrinti regiono privataus ir viešojo sektorių atsinaujinimą ir kaitą. Vienas iš konsorciumo 

rezultatų yra kritinis teikiamų studijų programų įvertinimas, kuomet siekiant išvengti studijų 

programų dubliavimo buvo nuspręsta uždaryti 10 studijų programų ir perskirstyti 280 pirmo kurso 

studijų vietų.  Nuo 2011 m. planuojama, kad visi trys universitetai dalį paslaugų teiks bendrai, t.y. 

Biblioteka ir Kalbų mokymosi centras veiks bendrai Rovaniemi, Kemi ir Tornio miestuose. Taip pat 

planuojama, kad ateityje bendrai bus dirbama tarptautinės plėtros ir Informacijos valdymo srityse. 

Pažymėtina, kad LUK yra parengęs bendrą plėtros strategiją, kurios nuostatai atsispindi 

individualiose aukštojo mokslo institucijų strategijose. Visi trys universitetai atnaujino savo 

strategijas 2010 m. pavasarį, išryškindamos savo individualius privalumus ir stiprybes mokslinėje 

veikloje. Savo veikla LUK grindžia tokiomis vertybėmis kaip kūrybiškumas, atvirumas ir abipusis 

pasitikėjimas. 
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11 paveikslas. Laplandijos universitetų konsorciumas (sudaryta remiantis informacija iš Laplandijos 

universiteto tinklapio 

http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Tietoa_yliopistosta/Organisaatio_ja_hallinto/Lapin_korkeakoulukonserni.iw3) 

 

Svarbu, kad Laplandijos universitetų konsorciumo veikla yra grindžiamas ne tik raštišku 

susitarimu tarp trijų universitetų, bet ir koordinuojama jungtiniais konsorciumo valdymo organais 

(11 paveikslas) Konsorciumo organizacinę struktūrą sudaro: Strateginė grupė, Valdymo grupė ir 

Sekretoriatas. Pagrindinė LUK atskaitomybė yra visų trijų  universitetų Taryboms.  

� Strateginė grupė, vadovaudamasi aukštojo mokslo strategine politika, parengia konsorciumo 

strategiją ir yra atsakinga už mokslinės plėtros pasidalijimą tarp universitetų ir mokslinių 

tyrimų stiprinimą. Pagrindinė šios grupės užduotis – skatinti strateginį bendradarbiavimą 

tarp visų LUK universitetų. Grupė taip pat svarsto ir tvirtina LUK veiklos ir finansinius 

planus, nustato ir vertina rezultatus bei sudaro sutartis ir kitus dokumentus, leidžiančius 

įgyvendinti strategines kryptis. Grupę sudaro atstovai ne tik iš universitetų bendruomenės, 

bet ir iš profesinio rengimo centrų, darbuotojų asociacijų, studentų sąjungos. Esant 

poreikiui, į strateginės grupės posėdžius gali būti kviečiami išoriniai ekspertai ar kitų 

institucijų atstovai. LUK strateginėje grupėje dirba 24 asmenys.   

� Strateginės grupės sprendimus įgyvendina Sekretoriatas, kurio atstovai visada dalyvauja 

Strateginės grupės ir Valdymo grupės posėdžiuose.  

Kemi- Tornio taikomųjų 
mokslų universiteto Taryba 

Laplandijos universiteto 
Taryba 

Rovaniemi taikomųjų 
mokslų universiteto Taryba 

LUK STRATEGINĖ GRUPĖ 

Valdymo grupė Sekretoriatas 

LUK bendrai teikiamos paslaugos 
• Biblioteka 

• Turizmo tyrimų ir studijų institutas 

• Šiaurės kultūros institutas 

• Kalbų centras 

Patariamoji LUK 
Valdyba 
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� Valdymo grupę, kuri yra atsakinga už konsorciumo veiklos priemonių rengimą ir 

įgyvendinimą, sudaro atstovai iš visų trijų universitetų vadovybės: rektoriai, prorektoriai ir 

studijų skyrių direktoriai. Valdymo grupė vadovaujasi patvirtinta Konsorciumo strategija, 

mokslinių tyrimų ir studijų srityje – inovacijų programa. LUK Valdymo grupę kartu su 

pirmininku sudaro 7 nariai.  

LUK veikia ir dar vienas organas - Konsorciumo patariamoji valdyba – kurios pagrindinis 

veiklos tikslas yra stiprinti Laplandijos universitetų sąveiką su visuomene, plėtoti forumus tarp 

universiteto ir interesų grupių. Patariamąją valdybą (16 narių) sudaro atstovai tiek iš aukštojo 

mokslo, tiek iš ekonomikos, verslo ir kultūros sektorių: pvz., į jos veiklą yra įtrauktas apeliacinio 

teismo pirmininkas, Pramonės sąjungos pirmininkas, Senyvo amžiaus žmonių tarnybos direktorius, 

miestų merai ir kt. Tačiau jos nariais negali būti konsorciumą sudariusių universitetų bendruomenės 

atstovai. Valdybą sudaroma vadovaujantis lyčių lygybės ir regioninio atstovavimo principais. 

Narius į LUK Patariamąją valdybą siūlo universitetų rektoriai, tačiau tvirtina universitetų tarybos. 

Be to, kiekvienas universitetas iš savo bendruomenės skiria asmenis  nuolatinio ryšio su valdyba 

palaikymui, kurie atlieka taip vadinamu ekspertų ir pagalbininkų patariamosios valdybos nariams 

funkcijas.  

Patariamojo valdyba pataria universitetų taryboms svarbiausiais aukštojo mokslo 

klausimais, pabrėždama regiono raidos ir vystymosi tikslus; atstovauja institucijų interesus verslo ir 

pramonės sektoriuje, skatindama universitetų socialinę veiklą ir kultūrinių žinių raidą. Valdyba taip 

pat gali išreikšti savo nuomonę LUK Strateginei grupei. Tuo tarpu LUK Valdymo grupė informuoja 

Patariamąją valdybą apie strateginius projektus, pristato konsorciumo veiklas ir gali kreiptis su 

prašymu išreikšti savo nuomonę dėl Konsorciumo strategijos. Taigi galima teigti kad LUK 

Patariamoji valdyba yra viena švelnesnių išorinių atstovų integravimo į universiteto valdymą formų, 

kuri padeda universitetams kryptingai, atsižvelgiant į visuomenės ir darbo rinkos poreikius, 

atnaujinti ir koreguoti savo strateginius tikslus, teikiamas studijas bei vykdomus tyrimus. 

Patariamasis, o ne kontroliuojamas ar vadovaujantis, šios valdybos veiklos pobūdis nesukelia 

didesnių universiteto bendruomenės pasipriešinimų ir leidžia tinkamai konkuruoti su kitais 

Suomijos universitetais.  

Nors šis tris universitetus vienijantis strateginis padalinys turi ne tik savo bendrą veiklos 

strategiją, bet ir vidinius valdymo organus, jis nepanaikina universitetų autonomijos. Visi trys 

universitetai veikia kaip nepriklausomos aukštojo mokslo institucijos, besivadovaujančios bendrai 

patvirtintais strateginiais principais.  

„Manau, dabartinių pokyčių metu mums yra svarbu turėti tokį vienetą ir veikti kartu su 

kitais dideliais Laplandijos universitetais. Pernelyg didelė prabanga būti visiškai nepriklausomais. 
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Visi kartu mes galime geriau atlaikyti universitetų valdymo pokyčius, nuleidžiamus Švietimo 

ministerijos“,- tvirtino Laplandijos universiteto Administracijos direktorius.  

„Tačiau kol kas mes žiūrime į tai, labiau kaip į bendradarbiavimą. Tarkime, mes turime 

dabar vieną didelę biblioteką visiems trims universitetams. Taip yra patogiau. Tačiau mes ir toliau 

atliekame skirtingų krypčių tyrimus ir teikiame skirtingas studijų programas,“- teigė prorektorius 

Mäkelä Jukka.  

Nors dalyvavimas konsorciume pirmiausia yra vertinamas kaip bendradarbiavimas, o ne 

susivienijimas, sąlygojantis autonomijos praradimą, kai kurie tyrimo dalyviai labai atsargiai vertina 

artimiausius trijų universitetų tikslus turėti ne tik bendras bibliotekos ir IT paslaugas, bet ir vieningą 

administracinę, žmogiškųjų išteklių valdymo struktūrą.  

„  (...) šiame konsorciume įžvelgiu ir tam tikrą riziką, kad mes galime prarasti savo statusą 

kaip universitetas, jeigu mes pernelyg glaudžiai bendradarbiausime. Todėl mes turime labai aiškiai 

apibrėžti ir nuspręsti kokias paslaugas mes teikiame kartu ir kokiose srityse mes veiksime 

savarankiškai. Jeigu kalbėti apie studijas ir tyrimus, manau tai yra ta sritis, kurią mes turime 

koordinuoti ir vykdyti patys. Priešingai, mes galime prarasti savo autonomiją. Konsorciumas yra 

geras tą prasme, kad suteikia mums galios. Tačiau mes turime priimti teisingus sprendimus, kad 

išlikti nepriklausomais. Mes turime sukurti tam tikrą balansą.“ 

Taigi, Laplandijos universitetų konsorciumas gali būti vertinamas kaip sėkmingas 

glaudžios kooperacijos tarp skirtingo pobūdžio aukštojo mokslo institucijų pavyzdys, skatinantis 

universitetų veiklos efektyvumą ir suteikiantis platesnes nacionalinio ir tarptautinio 

bendradarbiavimo studijų ir tyrimų srityse galimybes.     

 
3.3. NYDERLANDŲ AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMA IR REFORMOS 
 
 

Nyderlandus galime laikyti pavyzdžiu šalies, kuri viena iš pirmųjų 1980 m. patvirtino 

savitą nacionalinę aukštojo mokslo sistemą, pradėjo realius žingsnius universitetų valdymo 

demokratizavimo link. Svarbios aukštojo mokslo inovacijos, naujos valdymo prieigos, nauji 

kokybės vertinimo mechanizmai buvo įgyvendinti per pakankamai trumpą laiko periodą. 

Nyderlandai buvo viena iš pirmųjų šalių sureagavusi į besikeičiančius socialinius lūkesčius 

aukštajam mokslui. Vykdytos reformos turėjo daug privalumų lyginant su kitomis Europos šalimis 

aukštojo mokslo efektyvumo, veiksmingumo ir atskaitomybės atžvilgiu.   

Nyderlandų universitetuose stebimas laipsniškas, tačiau ryžtingas perėjimas prie 

reglamentavimo panaikinimo stiprinant institucijos autonomiją, vykdant didesnę orientaciją į rinką 
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ir didesnę atskaitomybę. Tai reiškia, kad be visuotinės aukštojo mokslo politikos reformos, daug 

pokyčių vyko/vyksta pačiuose universitetuose.  

Dar 1970 metais Nyderlandų parlamentas priėmė Universiteto valdymo aktą, kurio 

pagrindą sudarė atstovaujamojo valdymo (representative leadrship) sistemos sustiprinimas. Ši 

sistema buvo modeliuota pagal Nyderlandų regionų, grafysčių atstovaujamojo valdymo struktūrų 

modelį. Universitetams tai reiškė tokią valdymo sistemą, kuri suteikė teisę akademiniam personalui, 

neakademiniam personalui ir studentams teisę rinkti savo atstovus į universiteto ir fakulteto tarybas. 

Universiteto tarybos galėjo turėti ir atstovų iš išorės, kurie atstovautų  visuomenę. Deja, ne visi 

universitetai pasinaudojo 1970 akto suteikta galimybe įtraukti į tarybas atstovus iš išorės.  

1986 metais buvo priimtas naujas Universitetinio išsilavinimo įstatymas, kuriame 

universitetų ir fakultetų valdybų bei tarybų galios buvo perskirstytos. Pagrindinis dėmesys įstatyme 

skirtas mišraus vadovavimo (mixed leadership) formos įgyvendinimui, sustiprinant valdybos galias, 

tarybų vaidmenį paliekant nepakeistą. Pastarojo įstatymo išdavoje atstovaujamasis kontrolės 

organas išliko su svaria galia universitetų valdymo struktūroje. 

  Nyderlandų vyriausybė siekė aktyvinti universitetus labiau atsižvelgti į visuomenės 

socialinius poreikius. 1993 m. buvo priimtas Aukštojo mokslo aktas, tačiau jame universitetų 

valdymo struktūrai buvo skirtas itin menkas dėmesys. Šis faktas išryškino universitetų valdymo 

sampratos suvokimo skirtumus tiek politiniame, tiek instituciniame lygmenyse. Politiniame 

lygmenyje buvo siekiama  pakeisti valdymo struktūros kilmę nuo mišrios vadovavimo formos į 

vykdomojo vadovavimo (executive leadership) formą (De Bier et al., 1998).  Universitetai 

prieštaravo tokiam požiūriui, teigdami, kad praktikoje valdymo struktūros buvo jau modifikuotos.  

Naujasis universiteto valdymo dokumentas (Modernisation of the University Governing 

Structure, MUB) buvo priimtas 1995 metais ir įsigaliojo 1997 metais. MUB buvo siekiama 

optimizuoti universitetų valdymą, gerinti studijų bei tyrimų kokybę, suteikti daugiau autonomijos 

institucijoms.  Pagal priimto dokumento nuostatas, formalus universitetų valdymo balansas buvo 

perduotas valdyboms. Naujasis Aktas nustatė vykdomojo vadovavimo sistemą tiek universitetiniu, 

tiek fakultetiniu lygmenimis. Tarybų rolė pasikeitė nuo kontrolės organo prie patariamojo organo.  

 

Pagrindiniai pakeitimai, susiję su 1997 metų aktu, gali būti apibendrinti taip: 

• Sustiprinamos universiteto vykdomosios valdžios ir fakulteto vadybinės galios;  

• Universiteto ir fakulteto tarybos (dalyvaujant studentams ir personalui) vietoj kontrolės organo 

tapo atstovaujamaisiais patariamaisiais organais (50% studentų ir 50% personalo);  

• Integruojamos akademinė ir vadybinė atsakomybė; 

• Keičiasi katedros (in Duch: vakgroepen) teisinis pagrindas; 
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• Atsiranda naujas valdymo organas – Priežiūros valdyba (Supervisor Board, in Duch: Raad van 

Toezicht), sudaryta iš penkių išorinių atstovų. 

 

Vidinio universiteto valdymo 1997 m. reformos poreikio Nyderlanduose priežastys: 

• Konservatyvumas universiteto žemiausiame lygmenyje, kur priimami pagrindiniai sprendimai. 

Galių koncentracijos perskirstymo poreikis; 

• Aiškios atsakomybės trūkumas (kolektyviai priimant sprendimus vengiama atsakomybės).  

Valdymo santykių didesnio skaidrumo siekis; 

• Valdybos ir tarybos bendrų sprendimų priėmimų dubliavimasis, poreikis valdžios funkcijų 

perskirstymo (kas už ką atsakingas?). Sprendimų priėmimo ryžtingumo ir efektyvumo stoka; 

• Stipri orientacija į mokslo tyrimus studijų sąskaita. 

• Bendradarbiavimo tarp įvairių organizacinių lygmenų neadekvatumas ir nenuoseklumas. 

Institucijos autonomijos stiprinimo poreikis; 

• Studentų ir personalo dalyvavimo sprendimų priėmime stiprinimas/išlaikymas. 

 

Tokiu būdu, po 1997 m. Nyderlandų universitetų vykdomosios galios išaugo atstovaujamųjų 

organų sąskaita. Pagrindiniai valdymo organai universitetiniu lygmeniu buvo Priežiūros valdyba, 

Vykdomoji valdyba, Universiteto taryba ir Dekanai. Pagal naująjį aukštojo mokslo aktą, institucinę 

strategiją formuoja Vykdomoji valdyba (trys asmenys įskaitant rektorių), o tvirtina Priežiūros 

valdyba (penki išoriniai atstovai). Universiteto taryba (atstovaujanti personalą ir studentus) 

strateginiais klausimais konsultuojasi su dekanais.     

Nyderlandų švietimo sistema, prieš įsigaliojant naujam įstatymui, suteikė galimybę 

universitetams išbandyti naujosios valdymo struktūros nuostatas praktikoje. Prieš ir tuoj po 

įstatymo priėmimo 1995 metais, Ministras konsultavosi su universitetais dėl pasiūlytos universiteto 

valdymo struktūros. Reikia pažymėti, kad vietoj to, kad būtų numatyta aiškiai reglamentuota ir 

griežta reguliuojanti struktūra, 1997 metų Aktas suteikė universitetams daugiau autonomijos 

pasirenkant savitas valdymo struktūras.  

Pirma, 1997 metų įstatymas davė universitetams tam tikrą laisvę tobulinti savo valdymo 

struktūrą, pasirenkant tarp atskiros arba jungtinės tarybos struktūros. Tai reiškė, pavyzdžiui, kad 

universitetai galėjo pasirinkti tarp struktūros, turinčios atskiras personalo ir studentų tarybas arba 

vieną bendrą tarybą. Praktikoje pastaroji būtų tęsinys esančios struktūros, kurioje visos vidaus šalys 

yra atstovaujamos universiteto taryboje. Atskira tarybos struktūra yra artimesnė verslo valdymo 

struktūrai, nei jungtinė struktūra. Dėl savo privataus statuso du iš trijų privačiųjų universitetų 

pasirinko atskiros tarybos struktūrą. Iš dešimties valstybinių universitetų, keturi pasirinko atskirą 

universiteto personalo valdybą. Septyni valstybiniai ir vienas privatus universitetas nusprendė 
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laikytis nepadalintos tarybos personalui ir studentams. Vėliau, vienas iš keturių valstybinių 

universitetų su atskira tarybos struktūra nusprendė integruoti personalo ir valdybos tarybas. Taigi, 

tik trys universitetai liko su būdinga verslui padalinta universiteto tarybos struktūra. 

Antra, Priežiūros valdyba, įtvirtinta 1997 metų aktu, yra organas, kurio veikla yra nukreipta 

atstovauti išorinius interesus, būti partneriais/tarpininkais universiteto valdymo procese, atlikti 

priežiūros, patariamąją bei konfliktų sprendimo užduotis. Ji skiria Vykdomosios valdybos narius ir 

yra organas tarp Ministro ir Vykdomosios valdybos. Kiekvienas universitetas siūlo savo Priežiūros 

valdybos narius, tačiau juos skiria Švietimo Ministras, o Priežiūros valdyba atsiskaito ne 

universitetui, bet Ministrui. Priežiūros valdybos veiklos funkcijos dar ir dabar kelia klausimą, ar ji 

atstovauja universiteto interesus, kadangi sudaryta iš institucijos patikėtinių, ar siekia savo veikla 

atsiskaityti rinkėjams, turint omeny, kad valdybos nariai yra kaip delegatai? Ar Priežiūros valdyba 

interpretuoja save kaip ministerijos organas, ar kaip organas, kuris turėtų ginti universitetą nuo 

išorinės įtakos, įskaitant Ministro poziciją? Nyderlandų universitetuose vykdyta apklausa (De Boer, 

Goedegebuure, & Huisman, 2005) rodo, jog Priežiūros valdybos pozicija iki šiol yra vertinama 

nevienareikšmiškai, jos veiklos funkcijos ir atskaitomybė ligi šiol kelia nemažai diskusijų. Didelė 

dalis nesutarimų kyla dėl veiklos funkcijų interpretacijų. Vieni teigia, kad Priežiūros valdyba yra 

atsakinga už institucijos strategiją ir politiką, kiti, atsižvelgdami į įstatymines nuostatas, atsakinga 

tik už universiteto valdymo ir vadybos priežiūrą/kontrolę. Vis dažniau pasigirstama raginimų 

pateikti daugiau aiškumo tarp Prižiūros valdybos, Ministro ir Vykdomosios tarybos sąsajų. Šie 

diskusiniai klausimai Nyderlandų aukštojo mokslo valdymo struktūroje vis dar kelia nemažai 

diskusijų. Pavyzdžiui, XXI amžiaus pradžioje buvo susiduriama su tam tikrais nesąžingumo atvejais 

valdymo procesuose, su nusiskundimais dėl kai kurių sukčiavimo atvejų instituciniame lygmenyje. 

Institucijos buvo kaltinamos dėl nesąžiningų atvejų skelbiant apie priimtų studentų skaičius (tai 

galėjo būti ir netinkamai organizuoto studentų priėmimo atvejai), o didesnis priimtų studentų 

skaičius buvo lydimas didesne valstybine  parama institucijai, t.y. finansavimas neadekvatus priimtų 

studentų skaičiui. Šiuo atveju atlikti tyrimai parodė akivaizdų priežiūros/kontrolės ir atskaitomybės 

mechanizmo netinkamą funkcionavimą. Tyrimo proceso metu buvo kreipiamasi į valdančiuosius 

organus, siekiant išsiaiškinti, kodėl tokia veikla liko nepastebėta. Todėl vėlesniuose aukštojo 

moklso valdymo debatuose buvo ieškoma pusiausvyros tarp hierarchinės kontrolės (Ministras – 

institucijos) ir horizontalios kontrolės (atstovų įtraukimas į valdymą skirtinguose institucijos 

lygiuose), vis labiau akcentuojamas konsensusas dėl gero valdymo kodekso aukštojo mokslo 

institucijoms poreikio (Commissie Glasz, 2000). 

Pateikiame keletą Nyderlandų universitetų valdymo struktūrų pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai 

rodo, kad lygis, kuriuo buvo pakeista valdymo struktūros demokratinė galia, yra ne toks pats 

skirtinguose universitetuose. Kai kurie universitetai, tokie kaip toliau pristatytas universitetas A, 
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sugebėjo tęsti savo demokratinę praktiką ir tradicijas, kiti, tokie kaip universitetas B, pakeitė daug 

daugiau pagal įstatymų intencijas. Jie stengėsi įvesti stiprius sprendimų priėmimo organus, 

sustiprino dekanų vaidmenį, leido aktyviau dalyvauti studentams ir personalui sprendimų priėmime 

patariamuosiuose organuose. Tačiau analizuojant sisteminiu lygmeniu, modelis yra bendras. 

Aukštojo mokslo analitikai teigia, kad,  apskritai, institucijos valdymas tapo labiau centralizuotas, 

reiškiantis, kad daugelio aspektu demokratinė vidinio universiteto valdymo struktūros kilmė yra 

sumažėjusi: universitetų tarybos pasikeitė nuo kontrolės į patariamąjį organą, pagalbinio personalo 

ir studentų įtraukimas į sprendimų priėmimą yra sumažintas ir atskirų asmenų (ypač dekanų) 

pozicija yra sustiprinta.  

 

Universitetų valdymo pavyzdžiai 

Universitetas A 

Universiteto A centriniu lygmeniu pagrindiniai valdymo struktūros organai yra Priežiūros 

valdyba (Supervisor Board, in Duch: Raad van Toezicht), Vykdomoji valdyba (Executive Board, 

in Duch: College van Bestuur), Universiteto taryba (University Council, in Duch: 

Universiteitsraad) ir Dekanų valdyba (Board of Deans, in Duch: College van Decanen) (žr. 12 

paveikslą). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 paveikslas. Universiteto A valdymo struktūra. 

Priežiūros valdyba 
5 nariai 

Vykdomoji valdyba 
3 nariai 

Universiteto taryba 24 
nariai 

Dekanų valdyba  
10 narių 

Fakulteto valdyba  
3 nariai 

Fakulteto taryba  
10 – 24 nariai 

Studijų komitetas 

CENTRINIS LYGMUO 

FAKULTETO LYGMUO 
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Priežiūros valdyba susideda iš penkių išorės narių, paskirtų ir atskaitingų Švietimo 

Ministrui. Svarbiausi universiteto politikos planai yra derinami su Priežiūros valdyba, siekiant gauti 

valdybos pritarimą. Priežiūros valdyba taip pat sprendžia diskutuotinus klausimus, pasireiškiančius 

tarp Vykdomosios valdybos ir Universiteto tarybos.  

Vykdomoji valdyba susideda iš trij ų asmenų, paskirtų Priežiūros valdybos. Vienas iš 

Vykdomosios valdybos narių yra Rektorius (Rector Magnificus), kurį iš dabartinių ar buvusių 

universiteto dekanų renka Priežiūros valdyba, rekomenduojant Vykdomajai valdybai, gavusiai 

siūlymus iš Dekanų valdybos.  

Dekanų valdyba susideda iš fakultetų dekanų. Pastaroji patarinėja Vykdomajai valdybai, 

turi galią suteikti daktaro laipsnius. Rektorius yra ir Vykdomosios valdybos, ir Dekanų valdybos 

pirmininkas.  

Universiteto taryba yra atstovaujamasis patariamasis organas, susidedantis iš studentų ir 

personalo narių, išrinktų iš atstovaujamų bendruomenių. Universitetas pasirinko taikyti nepadalintą 

arba sujungtą valdymo struktūrą, t.y. sujungia studentų ir personalo narių galias kartu į vieną 

organą, susidedantį iš 12 studentų, paskirtų vieniems metams, ir 12 personalo narių, paskirtų 2 

metams. 

Fakulteto lygmenyje Dekanas yra atsakingas už valdymą klausimų, susijusių su studijomis 

ir tyrimais. Dekanas yra fakulteto valdybos narys. Fakulteto valdyba (Faculty Board, in Duch: 

Faculteitsbestuur) susideda iš Dekano ir kitų dviejų narių, iš kurių vienas yra Studijų Direktorius  

(Educational Director, in Duch: Opleidingsdirecteur). Studentų atstovas taip pat dalyvauja 

fakulteto valdyboje patariamuoju balsu. Nors Dekanas taip pat turi patariamąją rolę Vykdomojoje 

valdyboje, dekaną skiria ta pati Vykdomoji valdyba.  

Fakulteto taryba (Faculteitsraad), išrinkta iš fakulteto akademinio personalo narių ir 

studentų, yra valdymo organas, lyginamas su Universiteto Taryba centriniame lygmenyje. Fakulteto 

lygmeniu, pristatomo universiteto atveju, pasirinkta sujungta (undevided) fakulteto tarybos 

struktūra. Fakulteto tarybos narių skaičius svyruoja nuo 10 iki 24, priklausomai nuo fakulteto 

dydžio. Studijų komiteto (Education Committee, in Duch: Opleidingscommissie) sudėtis yra 

reglamentuota įstatymo, pagal kurį – pusė studijų komiteto narių yra studentai. Kiekviena fakultete 

veikianti studij ų programa turi Studij ų komitetą, vertinantį studijų ir atsiskaitymų tvarkos 

įgyvendinimą bei patariantį dekanui studijų organizavimo klausimais. 

Įgyvendinant naują valdymo struktūrą universitete A, daugiausia diskusijų sukėlė klausimas 

„ar dekanas turėtų būti centrinės valdymo komandos narys?“. Dauguma fakultetų pasisakė už tai, 

kad dekanai liktų tik Dekanų valdybos nariais. Integruojant dekanus į centrinę valdymo komandą, 

buvo tikimasi palikti „akademines problemas“ („collegial problems“) fakulteto lygmenyje. Kitas 
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diskusijų objektas buvo susijęs su pareigų perskirstymu. Buvusi universiteto taryba norėjo laikytis 

„harmonijos modelio“, galiojusio du dešimtmečius. Šiuo atveju delegatai iš trijų tuometinės 

universitetų tarybos segmentų (studentai, akademinis personalas ir pagalbinis personalas) dalyvavo 

Vykdomosios valdybos reguliariuose susirinkimuose. Jie neturėjo oficialių atsakomybių, bet 

tuometinė struktūra leido jiems įsijungti į debatus ir sprendimų priėmimą. Įvedus naują universitetų 

valdymo struktūrą, Taryba tvirtino, kad jie turėtų turėti papildomų galių šalia jau įtrauktų į 

taisykles. Tačiau Vykdomoji valdyba tik garantuotų formalias įstatymines galias naujai universiteto 

tarybai. Kaip kompromisas buvo priimtas dviejų metų susitarimas, kuriame buvo išdėstytos visų 

šalių taisyklės.  

 

Socialinių partnerių (External Stakeholders) dalyvavimas vidiniuose universiteto A procesuose 

 

Santykis tarp universiteto ir visuomenės buvo diskutuojamas ilgą laiką. Dar septintajame 

dešimtmetyje tuometinis A universiteto Rektorius (Rector Magnificus) pareiškė, kad universiteto 

bendruomenė turėtų labiau plėtoti santykius su visuomene. Dauguma veiklų buvo nukreipta 

universiteto matomumui visuomenėje aktyvinti, tačiau aktyvaus partnerių dalyvavimo universiteto 

valdyme nebuvo. 

 Universitetų valdymo modernizavimo aktas skatino įtraukti socialinius partnerius į 

Universiteto valdymą. Pirmiausia, reikėjo sukurti procedūrą atrinkti ir paskirti išorinius narius. 

Vykdomoji valdyba sukūrė procedūrą, padedančią atrinkti išorinius narius į Universiteto Tarybą. 

Išorinių narių kandidatūras siūlė Švietimo Ministras. Išorinių narių charakteristika: atstovai iš 

regioninės ar vietinės valdžios, verslo, mokslo ir studijų institucijų, universiteto absolventai, tęstinių 

studijų studentai. Universitetas ieškojo asmenų, atstovaujančių svarbias socialines grupes, turinčių 

administracinių įgūdžių, bet nepriklausančių šitai akademinei bendruomenei tuo metu. Taip pat 

buvo pabrėžiama, kad kandidatai turėtų gyventi universiteto regione, turėtų prisidėti prie 

universiteto veiklos savo socialine padėtimi ir turėtų supratimą apie universiteto veiklą ir 

pagrindinius procesus. Tačiau,  kaip kontrastas kitiems universiteto valdymo segmentams, kurie 

veikė kaip koalicija, išoriniai nariai ilgą laiką veikė individualiai.  

Visgi, reikia pažymėti, kad dažnai sudėtinga rasti išorinius narius, kurie pasižymėtų visomis 

minėtomis savybėmis, todėl išoriniai nariai neretai ir dabar kritikuojami dėl akademinių reikalų 

išmanymo trūkumo, vadybinių kompetencijų stokos.   

Universiteto A valdymo struktūra atspindi socialinio atstovavimo modelį. Reikia pažymėti: 

• Priežiūros valdyba yra atskiras, dideles galias turintis valdymo organas, neturintis vidinių narių 

atstovavimo; 
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• Priežiūros valdybos nariai turi daugiau prestižo, negu buvę išoriniai Universiteto Tarybos 

nariai, yra labiau susipažinę su universiteto veikla; 

• Dabartinės Priežiūros valdybos trys nariai turi patirties ir aukštojo mokslo administravime ir 

studijų procese, du nariai yra turėję įvairias pozicijas verslo organizacijose. 

 

Universitetas B 

 

Universitetas B nuo pat savo įsikūrimo pradžios pasižymėjo valdymo struktūrų kaita. Iki 

1997 m. centriniame lygyje pagrindiniai sprendimų priėmimo organai buvo Vykdomoji valdyba ir 

Universiteto taryba. Vykdomoji valdyba buvo sudaryta iš 3 narių (Rektorius, du kiti nariai). 

Švietimo ministerija skyrė visus tris Vykdomosios valdybos narius, o pastaroji atsiskaitė Švietimo 

Ministrui. Universiteto bendruomenė turėjo teisę siūlyti kandidatus Ministrui. Universiteto Taryba 

susidėjo iš 25 Universiteto bendruomenės narių. Vieną trečiąją Universiteto Tarybos sudarė 

mokslininkai, vieną trečiąją – personalas ir vieną trečiąją – studentai. Universiteto tarybos narių 

skaičius galėjo būti padidintas dar iki 5 paskirtų narių iš išorės. Visi Universiteto tarybos nariai 

(išskyrus išorinius partnerius) buvo renkami universiteto bendruomenės dviejų metų kadencijai 

(studentai – vienų metų kadencijai). Universiteto Taryba priėmė sprendimus biudžeto klausimais, 

priėmė strateginius planus, tvirtino metines ataskaitas, vykdė akademines procedūras, priiminėjo 

sprendimus dėl taisyklių ir teisinio reguliavimo. Fakultetiniame lygyje pagrindiniai valdymo 

organai buvo Fakulteto Valdyba ir Fakulteto Taryba. Taip pat veikė Tyrim ų komitetas ir 

Studijų komitetas. Fakulteto Valdyba ir Fakulteto taryba buvo glaudžiai susijusios tarpusavyje, o 

taip pat su Valdyba ir Taryba centriniame lygmenyje. Iki 1998 m. kaip vienas iš pagrindinių ir 

svarbių valdymo struktūros elementų buvo Katedra (Department, in Duch:  Vakgroep). Katedra – 

tai mažas klasteris akademinio personalo, dirbančio viename studijų lauke. Katedrai taip pat 

priklausė ir neakademinis personalas, studentai. Pagrindinis katedros tikslas – vadovavimas 

studijoms ir tyrimo programų administravimas.  

Po 1997 akto įgyvendinimo pagrindiniai valdymo organai universiteto B centriniu lygmeniu 

yra: Priežiūros valdyba, Vykdomoji valdyba, Daktarų valdyba, Patariamoji taryba, Vadybos 

komanda, Studentų patariamoji valdyba, Darbuotojų darbo taryba (žr. 13 paveikslą). 

Priežiūros valdybą, susidedančia iš penkių išorinių narių, paskirtų Švietimo Ministro. Jos 

pagrindinės funkcijos yra prižiūrėti valdymo ir administravimo situaciją universitete, pritarti 

strateginiams dokumentams. Priežiūros valdyba yra atskaitinga Ministrui. Kitas organas yra 

Vykdomoji valdyba, susidedanti iš trij ų narių, įskaitant Rektorių (Rector Magnificus). Priežiūros 

valdyba, gavusi rekomendacijas iš universiteto dekanų, skiria Vykdomosios valdybos narius. Kitas 

valdymo organas – Daktarų valdyba (Doctoral Degree Board, in Duch: College van Promoties), 
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susidedanti iš Dekanų ir Rektoriaus, kuris yra Daktarų valdybos pirmininkas. Ši valdyba turi teisę 

suteikti daktaro laipsnius. Patariamoji taryba  (Advisory Council, in Duch: Raad van Advies) yra 

Vykdomosios valdybos patariamasis organas strateginiais klausimais. Patariamoji valdyba susideda 

iš apytiksliai 10 išorės narių, paskirtų Vykdomosios valdybos. Taip pat Universitete B veikia 

nemažas galias turinti Vadybos komanda (University Management-team). Kitaip negu 

universitetas A, universitetas B nusprendė suformuoti Vadybos komandą, susidedančią iš visų 

dekanų ir Vykdomosios valdybos narių. Ši komanda, atstovaujama centrinės ir fakultetų lygmens 

narių, susirenka kartą per mėnesį ir diskutuoja pagrindinius sprendimus. Nors Vadybos komanda 

neturi formalios sprendimų priėmimo galios, universiteto vadovavimo kodeksas numato, kad tiek 

Vykdomoji valdyba, tiek Dekanai paklūsta Vadybos Komandos diskusijų rezultatams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 paveikslas. Universiteto B valdymo struktūra 
 

Universitetas B turi studentų ir darbuotojų dalyvavimo sprendimų priėmime sistemą. Tai 

reiškia, kad centriniu lygmeniu veikia du patariamieji organai: Studentų patariamoji taryba 

(Advisory Council for Students, in Duch: Centrale Studentenraad/CSR) ir Darbuotojų darbo 

Priežiūros valdyba 
5 nariai 

Vykdomoji valdyba 
3 nariai 

Patariamoji taryba  
10 – 14 narių 

Daktarų valdyba 
(Rektorius, Dekanai) 

Fakulteto valdybos komanda 
(Dekanas, Studijų Direktorius, 
Tyrimų Direktorius ir 
Administracijos Direktorius  

Dekanas 

Programų komitetai 

CENTRINIS LYGMUO 

FAKULTETO LYGMUO 

Vadybos komanda 
(Vykdomosios valdybos nariai, Dekanai) 

Studentų Patariamoji 
valdyba 9 nariai 

Darbuotojų darbo 
Taryba  
13 narių 

Studijų Direktorius 
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taryba (Works Council for Employees, in Duch: Centrale Ondernemingsraad/ COR). Šie du 

patariamieji organai susitinka Bendrame susirinkime (Joint Meeting, in Duch: Gezamenlijke 

Vergadiring). CSR turi devynis studentų narius, COR – trylika nari ų (daugiau ar mažiau vienas 

atstovas iš fakulteto). CSR ir COR turi teisę teikti siūlymus, patarimus dėl biudžeto, bet kokių 

pasiūlytų reorganizacijų, pritarti strateginiam planui, kokybės užtikrinimo sistemai, darbo sąlygoms 

(tik COR), personalo politikai (tik COR) ir studentų potvarkiams (tik CSR). Tačiau pastaruoju metu 

šios dvi tarybos nuo  paskirstyto dalyvavimo sistemos jungiasi į unifikuotą arba jungtinę struktūrą.  

Svarbiausias asmuo fakulteto lygmenyje yra Dekanas, kurį skiria Vykdomoji valdyba 

nustatytam 5 metų laikotarpiui. Lyginant su prieš tai buvusia situacija, nauja tvarka numato didesnį 

dekano funkcijų profesionalumo lygį. Dekanas tampa atsakingas už visus fakulteto reikalus tiek 

studijų, tiek tyrimo ar administravimo srityse. Dekanas atsiskaito Vykdomajai valdybai. 

Kiekvienas Dekanas skiria Studijų direktori ų, kurio paskyrimui turi pritarti Vykdomoji 

valdyba. Studijų direktorius koordinuoja visas veiklas, susijusias su studijų programomis 

(vertinimas, tobulinimas ir pan.). Be to, fakultete veikia Programų komitetai (kiekvienai studijų 

programai atskirai), susidedantys iš 50% studentų ir 50% dėstytojų, kuriuos skiria dekanas. Šie 

komitetai pataria ir derasi su dekanu dėl studijų ir atsiskaitymų tvarkos organizavimo bei 

įgyvendinimo.  

Universitete B kiekvienas dekanas susikuria savo fakulteto Valdybos komandą. Šių 

komandų sudėtis ir užduotys skiriasi kiekviename fakultete. Daugiausia šios komandos sudėtyje yra 

Dekanas, Studijų direktorius, Tyrimų direktorius ir Administracijos direktorius. Šios Vadybos 

komandos retai įtraukia studentus. 

 

Socialinių partnerių (External Stakeholders) dalyvavimas vidiniuose universiteto B procesuose 

 

Socialiniai partneriai jau daugelį metų dalyvavo sprendimų priėmimo procesuose, tačiau 

Priežiūros valdybos formavimas suteikė pagrindą tiesioginiam formaliam išorinių partnerių 

dalyvavimui vidiniame universiteto valdyme. Iki 1998 metų išoriniai partneriai tiesiogiai neįtakojo 

universiteto sprendimų, neturėjo patariamosios rolės diskutuojant strateginiais klausimais. Kaip jau 

minėta, priėmus Universitetų valdymo modernizavimo aktą,  apie 5 iš 30 vietų universiteto B 

Taryboje buvo skiriamos išoriniams partneriams.  Be to, išoriniai partneriai dalyvauja tyrimo 

instituto Valdymo tarybose ir Patariamosiose tarybose fakulteto lygmenyje tyrimų klausimais ir 

pan. 
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Apibendrinimas 

Universitetų valdymo modernizavimo išdavoje buvo panaikinta Vykdomosios valdybos ir 

Universiteto tarybos bendro apsisprendimo sistema. Instituciniu lygmeniu beveik visos galios 

akademiniais ir neakademiniais klausimais buvo perduotos Vykdomajai valdybai, kuri ir toliau 

buvo sudaryta iš trijų narių: Rektorius ir du kiti nariai. Vykdomoji valdyba atsiskaito naujam 

organui – Priežiūros valdybai, susidedančiai iš 5 išorės partnerių, ne specialistų, paskirtų ir 

atsakingų ministrui. 

Atstovaujamosios tarybos buvo išlaikytos, bet prarado didžiąją dalį savo galių ir tapo 

didžiąja dalimi patariamaisiais organais. „Didžiąja dalimi“ reiškia, kad šalia patariamosios rolės 

Universiteto Tarybos turi ir papildomų galių: 1) tvirtina dvimetį institucijos planą (strateginis 

politikos dokumentas), 2) tvirtina universiteto potvarkius, 3) svarsto taisykles, atliepiančias 

universiteto bendruomenės  saugumą, sveikatą ir gerovę. Taigi, Universiteto taryba yra daugiau nei 

patariamasis organas, bet nebeturi sprendimų priėmimo galios. Be to,  pasikeitė tarybų sudarymas. 

Drittelparitar principas buvo pakeistas principu 50 prie 50, t.y. naujosios tarybos yra lygiai 

atstovaujamos darbuotojų (akademinio personalo ir neakademinio personalo) ir studentų. 

Nyderlandų universitetų valdymo patirtis rodo, kad žengti realūs žingsniai universitetų 

valdymo modernizavime, padėję išryškinti valdymo struktūras ir santykius universiteto vidiniame 

valdyme. Visgi, reformos įgyvendintojai pabrėžia, kad reformos įgyvendinimas buvo sunkesnis ir 

ne toks aiškus universiteto žemesniajame lygmenyje.  

Pirmoji silpna reformos vieta yra valdymo specifiškumas katedrų lygyje. Pagal senąją 

struktūrą katedros galėjo savarankiškai priimti sprendimus studijų ir tyrimų klausimais, studijų 

programų tobulinimo bei naujo personalo skyrimo klausimais. Pagal naująjį Aktą, trys žmonės – 

Studijų programos direktorius, Mokslinių tyrimų direktorius ir „Naujosios“ katedros vadovas turi 

tartis vienas su kitu dėl personalo politikos, studijų ir tyrimų klausimais. Vis tik, šie nauji santykiai 

nėra aiškiai apibrėžti, todėl praktikoje dažnai egzistuoja tradiciniai (senieji) katedrų modeliai.   

Kita akcentuojama universitetų valdymo reformos įgyvendinimo problema – Vadybos 

komandų sudarymo skaidrumas ir funkcijų aiškumas. Instituciniu lygmeniu, Vykdomoji valdyba ir 

dekanai sudaro vadybos komandas (dažniausiai susidedančias iš trijų Vykdomosios valdybos narių 

ir visų dekanų). Vadybos komandos taip pat sudaromos ir fakulteto lygmenyje. Fakultete Vadybos 

komandos sudėtyje yra dekanas, prodekanas studijoms, prodekanas mokslo tyrimams ir kartais – 

prodekano neakademiniams reikalams. Pagrindinė Vadybos komandos idėja – aptarti strateginius 

klausimus, pasikeisti informacija ir tekti siūlymus tiek institucijos, tiek fakulteto politikos 

įgyvendinime. Formaliai Valdybos komandos negali priimti sprendimų, nes jos neturi legalaus 

statuso tai atlikti, tačiau realiai Vadybos komandos įneša svarų indėlį į institucijos ir fakulteto 

sprendimų priėmimą. Minėta situacija suponuoja diskusijas. Teigiamai vertinama tai, kad Vadybos 



 110 

komandos instituciniu lygmeniu sumažina įtampos lygį tarp centrinės administracijos ir fakultetų 

administracijos, prisideda prie svaresnio įgyvendinamos politikos suvokimo. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas tarp institucijos ir fakulteto lygmens buvo ilgai besitęsianti problema, todėl 

Vadybos komandų įkūrimas pagerino šituos santykius, santykio „mes“ ir „jie“ svorio pasikeitimo. 

Neigiamai vertinama tai, kad pasitaiko situacijų, kai centrinės Vadybos komandų susirinkimai 

sukuria situacijas „iš viršaus žemyn“, o tuo tarpu yra pageidautinas dvipusi bendravimas.  

Kitas Vadybos komandų diskusijų laukas susijęs dėl santykio su Universiteto ir fakulteto 

tarybų pozicija. Akcentuojama, jog susidaro įspūdis, kad tarybos „nustumiamos“ į šalį. Tarybose 

yra sunku tvirtai veikti priimant sprendimus po to, kai svarbūs klausimai išdiskutuoti ir neformaliai 

nuspręsti jau Vadybos komandose. Tarybos nariai turi būti tvirti ir principingi, kad galėtų 

paprieštarauti ir garsiai išsakyti nuomonę klausimais, kurie jau išdiskutuoti Vykdomosios valdybos 

ir Dekanų. Be to, Vadybos komandų susirinkimai yra nevieši. 

Santykiai tarp Priežiūros valdybos ir Vykdomosios valdybos turi tą pačią konotaciją. 

Universiteto bendruomenei lieka neaišku, kaip šie valdymo organai dirba ir priima sprendimus. 

Minimi faktai užkerta kelią skaidriam sprendimų priėmimui universitete, todėl neskatina 

universiteto bendruomenės aktyviau dalyvauti universiteto valdyme.   

Kitas aspektas, svarbus diskutuojant apie skaidrumą ir efektyvumą, susijęs su profsąjungų 

role ir pozicija. Profsąjungos yra atstovaujamos formalaus komiteto. Šitas profsąjungos komitetas 

diskutuoja ir tariasi su Vykdomąja valdyba daugeliu klausimų, susijusių su darbo sąlygomis. 

Universitetų taryba taip pat turi jurisdikciją dėl personalo politikos ir panašių klausimų. Tai reiškia, 

kad Vykdomoji valdyba gali diskutuoti tą patį klausimą du kartus, dalyvaujant tų pačių šalininkų 

atstovams, nes profsąjungų nariai dažnai užima vietas universiteto taryboje. Akivaizdu, kad tokia 

situacija yra nepageidaujama efektyvumui ir skaidrumui užtikrinti.  

 Svarbu akcentuoti universiteto bendruomenės dalyvavimo sprendimų priėmime pokyčius. 

Akivaizdu, kad viena iš pagrindinių šiuolaikinio universiteto valdymo problemų yra bendruomenės 

įtraukimas ir dalyvavimas beveik visuose lygmenyse priimant sprendimus. Universitetų valdymo 

reformos vertintojai teigia, kad reforma ženkliai prisidėjo prie šitos problemos sprendimo. Visgi, 

nauji dalyvavimo būdai, arba nauja reformos filosofija, neskatina plataus įtraukimo ir dalyvavimo 

priimant sprendimus. Pavyzdžiui, tai akivaizdžiai iliustruoja pastarieji duomenys apie Universitetų 

tarybų narių kaitą. 2000-2001 metais vietos užimtos pilnu etatu dirbančių profesorių svyravo nuo 0 

iki 3 viename universitete. 5 iš 13 universitetų neturėjo nei vieno etatinio profesoriaus universiteto 

tarybose, kituose 5 universitetuose buvo tik 1 profesorius. Profesorių užimamų vietų skaičius yra tik 

4% iš visų įmanomų Nyderlandų Universitetų tarybų vietų.  

Lygaus atstovavimo sistema, kartu su Universitetų tarybų sumažėjusia galia rodo, kad 

akademinis personalas, ypač profesoriai, nesiekia dalyvavimo tarybose. Universitetuose kyla 
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problemos, kaip surasti tinkamai atstovaujančius kandidatus taryboms ir komitetams. 2001 metais 

universitetų tarybose 13 vietų buvo laisvos (4%). Neužpildytų vietų skaičius lygus vietoms, 

užimtoms profesorių. Studentai taip pat nėra motyvuoti dalyvauti Tarybose. Atrodo, kad tarybos 

susiduria su „frustracijos“ ciklu, sukeliančiu dalyvavimo ir įtraukimo „smukimo“ ciklą, nes jos 

suvokiamos kaip mažiau presižiškos, mažiau įdomios, mažiau matomos, turinčios daugiau 

problemų randant aukštos kvalifikacijos atstovus ir pan.  

Dar vienas probleminis aspektas yra susijęs su kompetencijomis, būtinomis sudėtingų 

sprendimų priėmime. Ar tarybos nariai yra kompetentingi ir gali naudingai prisidėti prie 

universiteto sprendimų priėmimo? Yra du tipai kompetencijų: specifinės žinios, susijusios su 

svarstomo klausimo turiniu, ir bendros žinios valdymo klausimais. Dažniausiai akademinis 

personalas ir studentai turi vertingų žinių studijų ir tyrimų klausimais, tačiau stokoja vadybinių 

kompetencijų, diskusijų meno.  

 

Nyderlandų aukštojo mokslo finansavimas 

Nyderlandų universitetų finansinės autonomijos plėtra vystoma nuo 1980 m. Vyriausybės 

politika yra nukreipta į didesnės finansinės laisvės suteikimą universitetams. Pastarieji gali 

realizuoti naujas studijų programas, bet laipsnio suteikimas, lėšų skyrimas universitetui, studijų 

finansavimas yra galimi tik po akreditacijos ir kai ministerija disponuoja teigiamu biudžetu 

programos makro efektyvumo plotmėje. Universitetams suteikiama teisė įgyti papildomų lėšų už 

papildomas užduotis, susijusias su studijomis ir tyrimais.  

Metinis universitetų biudžetas susideda iš vyriausybės finansavimo (69 %), trečiųjų šalių 

finansavimo (6 %), mokesčio už mokslą (17 %) ir kitų šaltinių (8 %). Tyrimo universitetų 

finansavimas yra toks: vyriausybės finansavimas (67 %), trečiųjų šalių finansavimas (18 %), 

mokestis už mokslą (5 %) ir kiti šaltiniai (10 %).  

 

3.4. MASTRICHTO UNIVERSITETO ATVEJIS 

 

3.4.1. Mastrichto universiteto profilis 
 

Mastrichto universitetas – inovatyvių studijų bei  tarptautiškumo plėtojimo mokslo ir studijų 

institucija Nyderlanduose. Pagal 2010 metų duomenis universitete studijuoja 14 500 studentų, dirba 

3 500 darbuotojų. Mastrichto universitetas siūlo platų studijų programų pasirinkimą, kurios 

orientuotos į studento kaip asmenybės ir profesionalo ugdymą.  

Jau 35 metai, nuo pat universiteto įsikūrimo 1976 metais, Mastrichto universitetas studijų 

procese naudoją probleminio mokymo metodą (PBL) ir Europos erdvėje save pozicionuoja kaip 
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probleminio mokymo ekspertas. Unikalios, į Europos kontekstą orientuotos tarptautinio pobūdžio 

studijų programos sudaro prielaidas Mastrichto universitetą pozicionuoti kaip inovatyvų, Europoje 

pirmaujantį studijų organizavimo erdvėje universitetą. 

Studijos, mokslas ir tyrimai Mastrichto universitete yra realizuojami fakultetuose, mokyklose 

ir centruose. Šiuo metu universitete veikia: Menų ir socialinių mokslų fakultetas, Verslo ir 

ekonomikos mokykla, Sveikatos, medicinos ir biologijos, antropologijos fakultetas, Sveikatos 

švietimo mokykla, Humanitarinių mokslų ir gamtos mokslų fakultetas, Mastrichto aukštoji 

mokykla, Žinių inžinerijos centras, Tarptautinis integruoto vertinimo ir nuoseklios plėtros centras, 

Vadovavimo mokykla, Mokytojų akademija, Architektūros fakultetas, Mastrichto gamtos mokslų 

kolegija, Psichologijos ir psichiatrijos fakultetas, Kognityvinės ir klinikinės psichiatrijos absolventų 

mokykla, Teisės fakultetas. Be to, Mastrichto universitete veikia paslaugų centrai: Mastrichto 

universiteto raštinė, Studentų paslaugų centras, Universiteto biblioteka, IKT paslaugų centras, 

Buhalterinių paslaugų, Bendrųjų ir techninių paslaugų centrai, Kalbų centras, kiti organizaciniai 

skyriai.  

Be fakultetų, mokyklų, paslaugų centrų, Mastrichto universitetas (MU) turi kitų skyrių, kurie 

arba yra prijungti prie universiteto arba glaudžiai bendradarbiauja su MU: Universiteto padalinys 

Briuselyje, Universiteto padalinys Venlo, Europos studijų centras (CES), MUNDO (Mastrichto 

universiteto tarptautinio bendradarbiavimo ir akademinės plėtros centras), UM & India 

(Mastrichto universitetas ir Indija).  

Mastrichto universitete moksliniams tyrimams skiriamas itin didelis dėmesys. Mokslininkai 

(tyrėjai) universitete dirba daugiadalykinėse komandose, glaudžiai bendradarbiaudami su 

tarptautiniais institutais, įmonėmis bei pramonės šakomis. Universiteto aukštos kvalifikacijos 

mokslininkai patraukia tarptautinį dėmesį savo turima pakankamai didelių Europinių tyrimų 

atlikimo patirtimi. Pastarieji tyrimai padėjo pritraukti į universitetą ir toliau traukia žinomus 

nacionalinio bei  tarptautinio lygio mokslininkus. Mokslo srityje aktyviai dirba ir jauni 

mokslininkai. 

Moksliniai tyrimai Mastrichto universitete atliekami tarpdisciplininėse komandose. Siekiant 

aktyvesnės mokslo plėtotės, universitete veikia mokslo tyrimų institutai. Kiekvienas institutas turi 

savitą mokslo kryptį. Mokslo tyrimo institutai aktyviai bendradarbiauja su išorės partneriais tiek 

Nyderlanduose, tiek kitose pasaulio šalyse. Mokslo tyrimo institutuose veikia suformuotos mokslo 

grupės, vadovaujamos paskirto profesoriaus. 

Universitetas kiekvienais metais skiria mokslo premij ą. Mokslo premija yra plačiai 

žinomas įvykis tiek Mastrichto universitete, tiek Mastichto mieste ar universiteto partnerystės 

tinkluose. Kiekvienais metais apdovanojimas yra skiriamas asmeniui arba grupei, kuri ypač 

prisideda ar prisidėjo prie universiteto. „Universitetas privalo tapti visapusiška aukštojo mokslo 
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institucija – žinių organizacija – siekiančia pusiausvyros tarp mokslo ir studijų. Kuriant 

universiteto, kaip žinių ir tyrimų centro vaidmenį, gyvybiškai svarbu pasiekti šį tikslą, kadangi tik 

tie universitetai, kurie įrodys gebantys akademiniame lygmenyje sujungti tyrimus (mokslą), žinių 

plėtrą su studijomis, galės užsitikrinti solidžią poziciją Europos aukštojo mokslo arenoje“. Studijos 

Mastrichto universitete yra grindžiamos bakalauro-magistro sistema, įprastine aukštojo mokslo 

sistema, naudojama Europoje ir daugelyje kitų šalių. Todėl universitetinės programos yra 

suderinamos tarptautiniu požiūriu, įgalina studentus dalį studijų studijuoti užsienyje, o diplomai 

tarptautiniu požiūriu yra lengviau pripažįstami.  

Bakalauro programos Mastrichto universitete. Mastrichto universitetas siūlo Ekonomikos ir 

verslo, Elgsenos ir visuomenės, Sveikatos priežiūros, Liberaliųjų menų ir gamtos mokslų, Teisės ir 

kalbų, Kultūros bakalauro studijų programas. Visos programos, išskyrus mediciną, trunka trejus 

metus. Mastrichto universitete suteiktas bakalauro laipsnis (Tiksliųjų mokslų bakalauras ar 

Humanitarinių mokslų bakalauras) suteikia galimybę toliau studijuoti magistro studijose tiek MU, 

tiek kituose Nyderlandų ar kitų Europos šalių universitetuose . MU dėmesį kreipia į daugiadalykius 

ir inovacinius tyrinėjimus ir siekia glaudžių kontaktų su pramonės šakomis, vyriausybe bei kitomis 

akademinėmis institucijomis.  

Magistro programos Mastrichto universitete. Mastrichto universitetas siūlo apie 45 magistro 

programas, iš kurių dauguma siūlomos anglų kalba. Beje, šis skaičius nuolatos auga. Suteikiami 

įvairūs akademiniai laipsniai: Menų magistras, Tiksliųjų mokslų magistras, Teisės magistras. Be to, 

studentai, kurie nori imtis mokslinės karjeros ir tęsti doktorantūros studijas, gali studijuoti 

mokslinių tyrinėjimų magistrantūroje.  

Siekiant organizuoti doktorantūros studijas, įkurtos mokslo tyrimų mokyklos. Šiose 

mokyklose yra ruošiami ir magistrantai. Pastarieji, baigę studijas mokslo tyrimų mokyklose, 

vadinami mokslinių tyrimų magistrai. Daugeliu atvejų, vietinės mokslinių tyrimų mokyklos 

bendradarbiauja su nacionalinėmis ar tarptautinėmis mokslinių tyrimų mokyklomis.   

Mastrichto universiteto išskirtinumas – į problemą orientuoto mokymo (PBL) įgyvendinimas,  

reikalauja specialiai pasirengusio akademinio personalo, kuris geba, panaudodamas savo 

kompetenciją, organizuoti studijų procesą taip, kad jo centre visada yra studentas. Universitetas 

rengia į problemą orientuoto mokymosi konsultantus, reguliariai siūlydamas specialius kursus, 

tokius kaip „mokymas tarptautinėje auditorijoje“ ir „e-mokymasis“ ir pan. „ Kaip universitetas mes 

pripažįstame, jog mūsų studentai yra talentingi, todėl akademinis personalas labai stengiasi 

atskleisti tai, ką studentai turi geriausia. Be savo kompetencijų bei gebėjimų organizuoti studijas, 

mes dirbame kuratoriais, ekspertais, mokymo planų kūrėjais, kursų koordinatoriais, mentoriais ir 

pan. Universiteto personalas nuolat ieško tolesnio savo asmeninio tobulėjimo galimybių, kartu su 

universitetu kurdamas ir savo asmeninės karjeros planus.“ 
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Mastrichto universiteto personalas, kaip ir studentai, vis labiau tampa tarptautiniu. Šiuo 

metu  virš 30% MU personalo yra tarptautinės kilmės.  

Partnerystės plėtojmas – akivaizdus universiteto veiklos aspektas. Mastrichto universitetas 

ir Hasselt universitetas (Belgija) sujungė savo jėgas specialia partneryste: Tarptautinis Limburgo 

universitetas (tUL). UM taip pat aktyviai dalyvauja dar keliose tarptautinėse partnerystėse: 

Mastrichto grupė – tai Mastrichto universiteto, Warwick universiteto, Toulouse 1 universiteto, 

Dublino aukštosios mokyklos, Mannheim universiteto, Centrinio Europos universiteto Budapešte ir 

Pompeu Fabra universiteto Barselonoje konsorciumas. Šie pirmaujantys Europos universitetai 

kartu priima iššūkį tolesniam aukštojo mokslo internacionalizavimui intensyvaus bendradarbiavimo 

pagalba tiek studijų, tiek mokslo ir tyrimų srityse. Be aukščiau paminėtų partnerystės būdų, 

fakultetai turi ir savo nacionalinius bei tarptautinius partnerystės ryšius, susijusius su specifinėmis 

programomis ar dėstomais dalykais.  

Finansavimas. Iki 2010 m. nacionalinė dalis lėšų, gaunamų per netiesioginį vyriausybės 

finansavimą išaugo nuo trijų iki šešių procentų. Tyrimų apimtis finansuojama trečiųjų šalių 

(subjektų) išaugo 60 procentų.  

 

3.4.2. Vidinis institucinis valdymas: vertybės, strateginiai tikslai ir pagrindiniai valdymo 
organai 
 

Vertybės ir strateginiai tikslai. Mastrichto universiteto vertybės akcentuojamos universiteto 

misijoje ir strategijoje. Joje pažymima, kad Mastrichto universitetas yra tarptautinis universitetas, 

pristatantis save kaip Europos universitetas, telkiantis dėmesį į pasaulį, tai – universitetas, kuriame 

kuriama mokslą ir studijas stimuliuojanti aplinka, kur mokslas ir studijos papildo vienas kitą; 

universitetas, kurio dėmesio centre yra inovacijos; kuriame gali klestėti talentas; tai nuoširdžiai į 

studentą orientuotas mokslo universitetas. Formuluodama savo tikslus, apibrėždama veiklos 

pagrindą, institucija išskiria šias esmines strategines vertybes: dėmesys studentams, dėmesys 

aplinkai, dėmesys naujovėms, dėmesys kokybei.  

Mastrichto universiteto 2007-2010 metų veikla orientuota į: Žmogiškųjų išteklių vystymo 

projektų plėtrą; Programų ir projektų rengimą, siekiant gauti finansavimą svarbiems socialiniams ir 

technologiniams klausimams spręsti; Ekonominės veiklos ir verslumo skatinimą. 

Kaip teigia universiteto atstovai, „Mes didžiuojamės, kad mūsų mokslo ir studijų pasiekimai 

pozicionuoja mus pirmaujančiu universitetu Nyderlanduose. Mes skatiname šiandienos mokslo 

tyrimus, kad pasiūlytume pačius efektyviausius studijų metodus“.  

 

3.4.3. Mastrichto universiteto valdymo struktūra  
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Centriniame lygyje aukščiausi valdymo organai yra Priežiūros valdyba bei Vykdomoji 

valdyba.  Vykdomoji valdyba yra atsakinga už universiteto kaip visumos valdymą ir 

administravimą, Priežiūros valdybos atsakomybėje – Vykdomosios valdybos veiklos kontrolė. 

Mastrichto universiteto valdymo filosofija koncentruota į decentralizaciją. Vykdomoji valdyba 

daugelį atsakomybės funkcijų deleguoja fakultetų Dekanams. Jie veikia kaip pagrindiniai valdymo 

struktūros centriniame lygmenyje atstovai, atsakingi už visą fakulteto valdymą. Universiteto 

valdymo struktūra pateikta 14 paveiksle. 

Priežiūros valdyba pataria Vykdomajai valdybai, tvirtina svarbius universiteto dokumentus, 

kaip valdymo ir administravimo nuostatus, strateginius veiklos planus,  biudžetą ir pan. Priežiūros 

valdyba yra atskaitinga Švietimo Ministrui. Vykdomoji valdyba yra institucija, atsakinga už bendrą 

universiteto politiką. Vienas iš Vykdomosios valdybos uždavinių – paskirti dekanus, inicijuoti naujų 

studijų programų plėtrą, steigti tyrimo institucijas (filialus) ir pan. Vykdomoji valdyba yra taip pat 

atsakinga už efektyvų universiteto finansų valdymą bei kitus valdymo aspektus. Vykdomąją valdybą 

sudaro trys nariai, vienas iš jų yra universiteto Rektorius. Vykdomosios valdybos narius skiria 

Priežiūros valdyba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 paveikslas. Mastrichto universiteto valdymo struktūra 
 

Priežiūros valdyba 
(Supervisory Board) 

Vykdomoji valdyba 
(Executive Board) 

Universiteto taryba 
(University Council) 

Dekanų valdyba 
(Boards of Dean) 

Universiteto paslaugų centrai 
 (University Office) 

IKT paslaugų tarnyba 
(ICT Service Centre) 

Pagrindinės ir techninės paslaugos 
 (General and Technical Services) 

Biblioteka 
(UniversityLibrary) 

Studentų paslaugų tarnyba 
(Student Services Centre) 

Buhalterija 
(Accounting Services) 

Fakultetai ir mokyklos: 
Menų ir socialinių mokslų fakultetas  

Verslo ir ekonomikos mokykla 

Sveikatos, medicinos ir biologijos, 
antropologijos fakultetas  
Sveikatos švietimo mokykla 

Humanitarinių mokslų ir gamtos mokslų 
fakultetas  
Mastrichto aukštoji mokykla 

Žinių inžinerijos centras  
Tarptautinis integruoto vertinimo ir 
nuoseklios plėtros centras  

Vadovavimo mokykla  

Mokytojų akademija 

Architektūros fakultetas 

Mastrichto gamtos mokslų mokykla 

Psichologijos ir psichiatrijos fakultetas  

Kognityvinės ir klinikinės psichiatrijos 
absolventų mokykla  
Teisės fakultetas  

  

Dekanas 
(Dean) 

Fakulteto valdyba 
 (Faculty Board) 

Fakulteto taryba 
 (Faculty Council) 
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Dekanų taryba – tai akademinis konsultacinis organas, kuris dalyvauja universiteto valdyme. 

Pageidaujant, ar savo iniciatyva, Dekanų taryba pataria Vykdomajai valdybai ir Fakultetų taryboms 

mokslo bei studijų klausimais. Dekanų taryba taip pat funkcionuoja kaip neformalus konsultacinis 

organas tarpfakultetiniam mokslo ir studijų koordinavimui. Taryba taip pat suteikia daktaro 

laipsnius ir garbės daktaro laipsnius. Dekanų tarybą sudaro Rektorius ir fakultetų Dekanai. Narių 

kadencija yra susijusi su Dekano kadencijos trukme. Tarybai vadovauja Rektorius. Dekanų tarybos 

atsakomybė yra nustatyta Mastrichto universiteto administraciniuose ir valdymo nuostatuose 

Mastrichto universiteto taryba pataria bei palaiko Vykdomąją valdybą, fakultetus ir paslaugų 

centrus. Universiteto taryba yra atstovaujamasis organas kaip numatyta Aukštojo mokslo ir 

mokslinių tyrimų akte. Universiteto taryba yra atsakinga už:  

1. Akademinius reikalus 

2. Plėtrą ir Alumni  

3. Finansus  

4. Žmogiškųjų išteklių valdymą 

5. Rinkodarą ir komunikaciją 

 

Universiteto tarybos tikslas – skatinti gerąją patirtį universitete. Taryba aptaria su universiteto 

bendruomene visus su universitetu susijusius reikalus ir siekius, skatina atvirumą, visuomeninį 

supratimą ir abipusį konsultavimą universitete. Vienas iš tarybos uždavinių – formuluojant 

universiteto misiją atsižvelgti į personalo ir studentų nuostatas ir interesus, saugoti, ginti 

bendruomenės narius nuo bet kokio pobūdžio diskriminacijos, skatinti vienodą elgesį lyties 

atžvilgiu, įtraukti neįgaliuosius ir etnines mažumas į universiteto gyvenimą. Taryba turi 

ratifikavimo teisę dėl institucinio plano, studentų chartijos, administravimo ir valdymo nuostatų, 

studentams reikalingos įrangos (priemonių) priežiūros, laipsnį suteikiančių programų, nuostatų, 

susijusių su sveikata, saugumu ir gerove kūrimo bei nutraukimo. Taryba taip pat atlieka 

patariamąsias funkcijas, pavyzdžiui, dėl biudžeto, juridinių subjektų steigimo, finansinių reikalų ir 

pan.  

Universiteto taryba susideda iš 18 narių, kurie yra renkami iš akademinio personalo (6), 

administracinio ir aplinkos personalo (3) ir studentų (9). Nariai iš akademinio, administracinio ir 

aplinkos personalo renkami kas dveji metai, o tarybos studentų kontingentas – kasmet. Dažniausiai 

Universiteto taryba susitinka kartą per mėnesį. Šie susirinkimai yra atviri visuomenei, kaip ir 

visų tarybos komitetų susitikimai.  

Mastrichto universiteto tarybos kasdieninį valdymą formuoja Prezidiumas. Prezidiumą 

sudaro universiteto tarybos Pirmininkas (universiteto taryba pirmininką skiria kas dveji metai) ir 
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narys iš kiekvienos atstovaujamos grupės. Universiteto taryba taip pat turi konfidencialų komitetą, 

kuris pataria daugiausia dėl garbės daktaro laipsnio suteikimo.  

Universiteto taryba turi tris komitetus: 

Finansų, paslaugų, personalo komitetas (F&P)  

Mokslo, mokslinių tyrinėjimų ir internacionalizacijos komitetas (ERI) 

Įdarbinimo ir studentų politikos komitetas (E&S) 

 

Bendradarbiaudami su Vykdomąja valdyba, komitetai susirenka aptarti siūlymus, kurie yra 

pateikti Universiteto tarybai patvirtinimui. Susirinkimų tikslas – aptarti bei parengti atitinkamus 

klausimus mažesnėse grupėse, prieš įrašant juos Universiteto tarybos posėdį. Komitetai informuoja 

Universiteto tarybą dėl priimtų sprendimų. Galutinis sprendimų priėmimo procesas vyksta 

Universiteto tarybos kartu su Vykdomąja valdyba posėdžių metu.    

Administracinę pagalbą Universiteto tarybai teikia Personalo reprezentavimo skyrius (Griffie 

Medezeggenschap). Šio skyriaus personalas yra Mastrichto universiteto raštinės dalis (MUO) kartu 

su universiteto Vykdomosios valdybos raštine bei sekretoriatu. Universiteto tarybos administracijos 

sekretoriatas rengia atmintines, gautas tarybos susirinkimams ir yra atsakingas už administracinės 

pagalbos suteikimą tarybai.  

Kiekvienų akademinių metų pradžioje Universiteto taryba sudaro strateginę darbotvarkę. Joje 

vyrauja universiteto plėtros politikos temos, kurias taryba siekia aptarti konsultuodamasi su 

Vykdomąja valdyba. Univesiteto taryba renkasi mėnesio paskutinį trečiadienį. Susirinkimai 

prasideda 16.00 ir tęsiasi dažniausiai iki 19.00. Susipažinti su susirinkimų darbotvarkėmis, 

pateiktais dokumentais ir komiteto bei plenarinių susirinkimų protokolais galima vidinės 

universiteto elektroninės sistemos pagalba.  

Kiekvieną rudenį Universiteto taryba publikuoja metinį pranešimą, kuriame pristato 

svarbiausius pasiektus rezultatus. Universiteto tarybos atstovaujamasis vaidmuo apima šias galias 

bei pareigas:  

Sutikimas (pritarimas): formalus ratifikavimas remiantis pritarimo teise, kaip nustatyta 

universiteto tarybos nuostatuose 

Patarimas: vadovautis patarimo teise numatyta universiteto tarybos nuostatuose 

Diskusija: patarti, formuoti nuomones, kurti tinklus, atlikti skleidėjo funkcijas 

Vertinimas: įvertinti rezultatus bei poveikius  

Inicijavimas: teikti iniciatyvą kaip pagrindą konsultacijoms 

Kontrolė: kviesti šalis atsiskaityti bei vertinti pranešimus  

Informacija: prašyti ar gauti informaciją  
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Ginčų (problemų) identifikavimas: atkreipti dėmesį į atitinkamus dalykus arba skatinti 

veikti  

 

Galios ir pareigos išdėstytos Universiteto tarybos nuostatuose (RUUM) ir MU 

administravimo ir valdymo nuostatuose (BBRUM). Universiteto taryba turi galią aptarti visus 

klausimus, susijusius su universitetu, teikti pasiūlymus šiais klausimais Vykdomajai valdybai ir 

išreikšti savo nuomonę. Taryba privalo pateikti savo nuomonę raštu, išdėstyti priežastis per tris 

mėnesius. Prieš paskelbiant savo nuomonę, Vykdomoji valdyba privalo duoti bent vieną galimybę 

pakeisti požiūrį į siūlymą Universiteto tarybai. 

Personalas dirbantis centriniame biure ar paslaugų skyriuose, turi savo darbuotojų tarybas. 

Šių tarybų nariais tampa atitinkamo skyriaus personalo nariai, kuriuos išrenka atitinkamo skyriaus 

personalas. Darbuotojų tarybos turi pritarimo teisę bei patariamųjų galių tam tikrose srityse. 

Pavyzdžiui, jie turi teisę patarti ar pritarti numatomoms priemonėms dėl įdarbinimo sąlygų ir 

paslaugų taikymo, taip pat dėl bendros žmogiškųjų išteklių politikos įgyvendinimo ir pan.  

Fakultetų valdymo struktūra. Fakultetai yra valdomi Dekano (profesoriaus laipsnis yra 

būtinas), kuris yra skiriamas Vykdomosios valdybos. Dekanas yra vienintelis fakulteto vadovas, 

atsakingas už bendrą politiką bei valdymą. Dekanas yra atskaitingas Vykdomajai valdybai .     

Fakultete veikia Fakulteto valdyba ir Fakulteto taryba. Fakulteto valdybai vadovauja 

dekanas. Fakulteto valdyba yra atsakinga už fakulteto mokslo ir studijų veiklą bei fakulteto 

valdymą. Fakulteto valdyba yra įtraukiama ir į viso universiteto kai kurių klausimų sprendimą. 

Pavyzdžiui, konsultuodamasi su Vykdomąja valdyba, rengia veiklos planą ar biudžetą. Be to, 

valdyba tvirtina kai kuriuos fakulteto dokumentus: fakulteto nuostatus, mokslo ir egzaminų tvarką, 

stipendijų skyrimo tvarką, kasmetines fakulteto mokslinių tyrimų programas ir pan.   

Fakulteto taryba yra atstovaujamasis organas, turintis pritarimo teisę.  Pavyzdžiui, ji turi 

patariamųjų galių fakulteto biudžeto klausimais. Fakulteto taryba turi pritarimo teisę diskutuojant 

apie fakulteto mokslo ir studijų nuostatus. Fakulteto tarybos galios fakulteto nuostatuose gali būti 

išplėstos.  

Kiekviena studijų programa (bakalauro ar magistro) Mastrichto universitete turi Programos 

tarybą, kaip ir numatyta Aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų akte. Programos tarybą gali sudaryti 

grupė žmonių, gali būti paskirtas vienas atstovas – programos vadovas. Jei Programos taryba 

susideda daugiau nei iš vieno nario, tai taryboje privalo būti studentų atstovas. Programos tarybos 

uždaviniai nėra nustatyti Akte, bet yra išdėstyti fakulteto nuostatuose.  Be Programos tarybos 

kiekvienai laipsnio programai veikia Programos komitetas. Programos komitetas yra įpareigotas 

patarti dėl mokslo ir studijų nuostatų priėmimo ar bet kokio pataisymo, taip pat dėl visų su 
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studijomis ir mokslu susijusių laipsnio programos klausimų. Jis taip pat vertina, kaip yra 

įgyvendinami mokslo ir studijų nuostatai. Pusė Programos komiteto narių yra studentai.   

Fakulteto katedra (pažodžiui: „kompetencijos grupė“) susideda iš mokslo darbuotojų, 

dirbančių atitinkamoje akademinio dalyko srityje, pavyzdžiui, „Tarptautinė teisė“, 

„Epidemiologija“. Katedra prisideda prie studijų programų rengimo ir įgyvendinimo, švietimo, 

siūlymų dėl stipendijų ir kitų paslaugų bendruomenėje organizavimo. Nors kiekviena katedra 

oficialiai priklauso fakultetui, praktikoje vieno fakulteto katedros bendradarbiauja su kito fakulteto 

katedromis studijų bei mokslinių tyrimų projektuose.  

 

3.4.4. Universiteto valdymo ypatumai ekspertų nuomonės raiškoje 

 

Studentai ir akademinis personalas labai gerai vertina Mastrichto universitete vykdomas 

mokslo ir studijų veiklas „Mes siūlome didžiulį laipsnio programų portfelį bei naudojame į 

problemų sprendimą grįstą mokymąsi“, „M ūsų universiteto fakultetai ir mokyklos siūlo daug 

akredituotų bakalauro ir magistro studijų programų, kai kurios iš jų – tarpinstitucinės“, „Garb ės 

daktaro programos sudaro daug papildomų galimybių talentingiems studentams“ ir pan. 

Diskutuojant apie universiteto valdymo klausimus, išryškėjo, jog tiek akademinis personalas, tiek 

studentai egzistuojančią valdymo struktūrą vertina vidutiniškai.  

Ekspertinio interviu metu siekta išsiaiškinti Mastrichto universiteto valdymo ypatumus bei 

ekspertų nuomonę pagal išskirtus tyrimo kintamuosius.  

 

 

3.4.4.1. Universiteto misijos, vizijos ir strateginių tikslų formavimas.  
 

Institucinę strategiją formuoja Vykdomoji valdyba (trys asmenys, įskaitant rektorių), o 

tvirtina Priežiūros taryba (penki išoriniai atstovai). Universiteto taryba (atstovaujanti personalą ir 

studentus) strateginiais klausimais konsultuojasi su dekanais. Pasak ekspertų, į misijos, vizijos ir 

strateginių tikslų formavimą siekiama įtraukti akademinę bendruomenę, universitete veikiančias 

tarnybas ir skyrius (pvz., atrankos ir verbavimo, tarptautinių ryšių), socialinius partnerius.  

 

3.4.4.2. Galių pasiskirstymas universiteto valdyme.  
 

Instituciniu lygmeniu beveik visos galios akademiniais ir neakademiniais klausimais 

perduotos Vykdomajai valdybai. Pastaroji  atsiskaito Priežiūros valdybai. Universiteto taryba turi 

galią aptarti visus su universitetu susijusius klausimus ir teikti pasiūlymus Vykdomajai valdybai 

tvirtinti. Fakultetiniu lygmeniu dekanas yra atsakingas už bendrą politiką bei valdymą. Dekanas yra 
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atskaitingas universiteto Vykdomajai valdybai. Nors galių pasiskirstymo nuostatos yra 

įgyvendinamos neblogai, tačiau tiek universiteto, tiek fakulteto tarybos nariai norėtų turėti priimant 

sprendimus didesnę nepriklausomybę nuo Vykdomosios valdybos.  

Tyrimo dalyviai pažymėjo, kad, pavyzdžiui, Universiteto taryba neturi sprendimų priėmimo 

galios daugeliu klausimų, „...biudžeto tvirtinimas, kuris iki tol buvo svarstomas Taryboje, atiduotas 

Vykdomajai valdybai. Taryba tapo tik dideliu patariamuoju organu“. 

Fakulteto lygmeniu itin didelės galios suteikiamos dekanui. Vykdomoji valdyba centriniame 

lygmenyje skiria dekanus. Dekanas gali būti tiek iš universiteto ar fakulteto, tiek iš išorės. Labai 

stiprus dekano vaidmuo ir fakulteto taryboje. „Cenriniu lygmeniu Fakulteto taryba praranda 

daugelį savo galių ir tampa tik patariamuoju organu“. 

 

3.4.4.3. Atskaitomybė.  
 

Atskaitomybės valstybei formos. Centriniame universiteto valdymo lygyje aukščiausi organai 

yra Priežiūros valdyba bei Vykdomoji valdyba.  Vykdomoji valdyba yra atsakinga už universiteto 

kaip visumos valdymą ir administravimą, Priežiūros valdybos atsakomybėje – Vykdomosios 

valdybos veiklos kontrolė. Priežiūros valdyba pataria Vykdomajai valdybai, tvirtina svarbius 

universiteto dokumentus (nuostatus, strateginius veiklos planus ir pan.),  biudžetą. Priežiūros 

valdyba yra atskaitinga Švietimo Ministrui. Atskaitomybės valstybei rodikliai: absolventų skaičius, 

tyrimų rezultatai, strateginio plano įgyvendinimo rodikliai, veiklos audito ataskaitų rezultatai ir pan.  

Vi gi, keletas tyrime dalyvavusių ekspertų pabrėžė, jog Priežiūros valdybos vaidmuo nėra aiškus, 

keliantis bendruomenėje diskusijų. 

Atskaitomybės visuomenei formos. Informantai įvardijo šias atskaitomybės visuomenei 

formas: studijų kokybė, studijų trukmės optimizavimas, lanksčių studijavimui formų ir metodų 

taikymas. Akivaizdu, kad universiteto veikla ir pasiekimai yra neatsiejami nuo visuomenės poreikių 

ir lūkesčių. 

 

3.4.4.4.4. Universiteto strateginių dokumentų įgyvendinimo priežiūros priemonės.  
 

Kiekvienų akademinių metų pradžioje Universiteto taryba sudaro strateginę darbotvarkę, o 

kiekvieną rudenį Universiteto taryba publikuoja metinį pranešimą, kuriame pristato svarbiausius 

veiklos rezultatus. Strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir Universiteto bei padalinių strateginių 

veiklos planų suderinimą su strateginiais tikslais ir uždaviniais vykdo Strateginis komitetas, kuriam 

vadovauja rektorius. Strateginį komitetą rektoriaus teikimu tvirtina Senatas. Strategijos 

įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal Universiteto ir padalinių strateginiuose veiklos planuose 

numatytas vertinimo kriterijų skaitmenines reikšmes.  
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Susipažinti su pateiktais dokumentais (strateginiais veiklos planais bei ataskaitomis, audito 

išvadomis), plenarinių susirinkimų protokolais universiteto bendruomenė gali susipažinti atvirosios 

CORSA sistemos pagalba, o visuomenei – per universiteto tinklalapį, laikraštį, apskritojo stalo 

diskusijų metu. 

Šaltiniai, kuriuose pateikiama informacija susijusi su universiteto valdymu, ir jų 

prieinamumas akademinei bendruomenei yra šie (pateikiama pagal dažnumo reitingą): 

1) Intranetas 

2) Apskritojo stalo diskusijos 

3) Universiteto laikraštis 

4) Universiteto tinklalapis 

 

3.4.4.5. Sprendimų priėmimo skaidrumo užtikrinimas.  
 

Universiteto taryba yra atstovaujamasis organas kaip numatyta Aukštojo mokslo ir mokslinių 

tyrimų akte. Universiteto Taryba aptaria su universiteto bendruomene visus su universitetu 

susijusius reikalus ir siekius, skatina atvirumą, visuomeninį supratimą ir abipusį konsultavimą 

universitete. Vienas iš tarybos uždavinių – formuluojant universiteto misiją atsižvelgti į personalo ir 

studentų nuostatas ir interesus, saugoti, ginti bendruomenės narius nuo bet kokio pobūdžio 

diskriminacijos, skatinti vienodą elgesį lyties atžvilgiu, įtraukti neįgaliuosius ir etnines mažumas į 

universiteto gyvenimą. Taryba turi ratifikavimo teisę dėl institucinio plano, studentų chartijos, 

administravimo ir valdymo nuostatų, studentams reikalingos įrangos (priemonių) priežiūros, laipsnį 

suteikiančių programų, nuostatų, susijusių su sveikata, saugumu ir gerove kūrimo bei nutraukimo. 

Taryba taip pat atlieka patariamąsias funkcijas, pavyzdžiui, dėl biudžeto, juridinių subjektų 

steigimo, finansinių reikalų ir pan. Universiteto taryba turi galią aptarti visus klausimus, susijusius 

su universitetu, teikti pasiūlymus šiais klausimais Vykdomajai valdybai. Darbuotojų tarybos turi 

pritarimo teisę bei patariamųjų galių. Pavyzdžiui, jie turi teisę patarti ar pritarti numatomoms 

priemonėms dėl įdarbinimo sąlygų ir paslaugų taikymo, dėl bendros žmogiškųjų išteklių politikos 

įgyvendinimo. Tačiau, kaip jau minėta, visos tarybos tapo patariamaisiais organais. 

Atrankos į Universiteto valdymo organus kriterijų ir procedūrų skaidrumas, aiškumas ir 

viešumas užtikrinamas per informacinius lankstinukus, vietinę ar regioninę spaudą. 

 

3.4.4.6. Universiteto bendruomenės įtraukiamas į sprendimų priėmimo procesą.  
 

Dalyvavimas priimant sprendimus atstovaujamuose patariamuosiuose valdymo organuose 

(Universiteto taryboje, Fakulteto taryboje, kai kuriuose universitetuose – Studentų Patariamojoje 

Valdyboje (Advisory Council for Students, in Duch: Centrale Studentenraad/CSR), Darbuotojų 
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Taryboje  (Works Council for Employees, in Duch: Centrale Ondernemingsraad/ COR), Be to, 

fakultetuose veikia Programų Komitetai (kiekvienai studijų programai atskirai), susidedantys iš 

50% studentų ir 50% dėstytojų, kuriuos skiria dekanas. Šie komitetai pataria ir derasi su dekanu dėl 

studijų ir egzaminų tvarkos organizavimo ir įgyvendinimo. Bendruomenė dalyvauja rinkimuose, 

išreikšdami valią. 

Pagrindiniu bendruomenės pozicijos ir nuomonės universiteto valdymo klausimais sklaidos 

užtikrinimo  būdu išskiriamas Bendruomenės susirinkimas, kuris organizuojamas pagal poreikį.  

Visgi, pasak ekspertų, neretai tiek akademinis personalas, tiek studentai teigia, kad jie yra 

nušalinami nuo svarbiausių sprendimo priėmimo procesų. „Akademinio personalo ir studentų 

įtraukimas į sprendimų priėmimą galima įvardyti problematiška valdymo sritimi, jie netgi neturi 

noro dalyvauti tarybų veikloje, nesidomi ir mažai žino apie vadybinius sprendimus centriniame 

universiteto lygmenyje“. 

 

3.4.4.7. Išorinių dalininkų dalyvavimas.   
 

Universiteto valdymo struktūrose po 1997 metais paskelbto Universitetų valdymo 

modernizavimo Akto, veikia Priežiūros valdybos, kurios sudarytos iš išorinių dalininkų. Priežiūros 

valdyba susideda iš 5 asmenų, atstovaujančių tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus institucijas. 

Priežiūros valdybos veikos funkcijos kelia klausimą, ar ji atstovauja universiteto interesus, kadangi 

sudaryta iš institucijos patikėtinių, ar siekia savo veikla atsiskaityti rinkėjams. Priežiūros valdybos 

pozicija iki šiol yra vertinama nevienareikšmiškai, jos veiklos funkcijos ir atskaitomybė ligi šiol 

kelia nemažai diskusijų. Didelė dalis nesutarimų kyla dėl veiklos funkcijų interpretacijų. Vieni 

teigia, kad Priežiūros valdyba yra atsakinga už institucijos strategiją ir politiką, kiti, atsižvelgdami į 

įstatymines nuostatas, atsakinga tik už universiteto valdymo ir vadybos priežiūrą/kontrolę. 

 

3.4.4.8. Išorinių dalininkų keliami klausimai ir iniciuojami sprendimai.  
 

Išoriniai dalininkai atlieka kontrolės funkciją ir pateikia prašymus vykdomajai tarybai dėl 

tyrimų universiteto valdymo problemoms išsiaiškinti (pvz., klausimai, susiję su finansavimu, 

diskriminacija). 

 

 
3.5. JUNGTINĖS KARALYSTĖS AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMA IR REFORMOS 
 

Aukštasis mokslas britų salose ėmė vystytis Oksforde ir Kembridže XII-XIII a. įkūrus 

„mokyklas“. Pagrindinė priežastis mokyklų įkūrimui buvo viduramžių Britanijos kilmingųjų siekis 

savo aplinkoje turėti raštingų išsilavinusių individų. XIII-XIV a. Oksfordo (1214 m.) ir Kembridžo 
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(1290 m.) universitetai pamažu pradėjo plėstis ir į savo ugdymo turinį įtraukė teisę, teologiją, 

mediciną ir laisvuosius menus. Privilegijuotų specifinių bendruomeninių formavimasis įtakojo 

koledžų ar kolegialios sisytemos radimąsi, kuri dominavo Britanijos universitetuose šešis amžius. 

Nors šios institucijos buvo sukurtos tenkinti profesinius poreikius, ugdymo turinys tapo daug 

platesnis. Tokiu būdu buvo sukurta dichotomija Anglo-Saksiškame universitetinio ugdymo 

modelyje: piliečiams buvo suteikiamos aukštesnio lygmens žinios siekiant patenkinti visuomenės 

materialinius poreikius, kita vertus žinios tapo svarbios pačios savaime ir universitetai tapo 

objektyvios tiesos gynėjais. Prieš Reformaciją dar buvo įsteigti tik trys nedideli koledžai St. 

Andrews (1411 m.), Glasge (1451 m.) ir Aberdyne (1495 m.). Postreformaciniame periode 1583 m. 

vienas universitetas buvo įsteigtas Edinburge. 

Per kitus tris šimtmečius šešiuose „senosiose institucijose“ (ancient foundations) pokyčiai 

vyko itin lėtai. Anglijoje profesinis ugdymas buvo griežtai kontroliuojamas politinių institucijų, 

ypač tai ryškiai pasireiškė Londone. Tačiau ši kontrolė susilpnėjo XIX-XX a. plečiantis seniesiemas 

ir kuriantis naujiesiems universitetams. Nusirito keturios didelės „vystymosi bangos“ (waves of 

development) pirmiausia kaip atsakas į industrializacijos poreikius, o antra į valstybės siekį ugdyti 

kuo daugiau mokslo, technologijų ir kitų profesinių sričių ekspertų. Per pirmąją bangą buvo įkurta 

nemažai „vietinių koledžų“ (local colleges), kurie buvo finansuojami bendruomenės verslo lyderių 

ir visuomeninių lėšų. Per kitas tris bangas vystėsi technologinio pobūdžio universitetai ir koledžai, 

kurie galiausiai įgijo savo statusą vadovaujantis 1992 m. Aukštojo mokslo aktu. (Farham, 1999) 

Pasakak tyrėjų (V. Daujotis, R. Urbanovič, G. Valinčius, V. Ruolia) kurie vykdė Lietuvos 

aukštųjų mokyklų vidinės struktūros ir jų tinklo analizę (2007) Jungtinė Karalystė (toliau JK) jau 

kelis dešimtmečius nuosekliai reformuoja savo aukštojo mokslo sistemą, kurio pirminės gairės 

apibrėžtos 1988 m. priimtame Švietimo reformos įstatyme. JK neturi atskiro ir vientiso teisės aktų, 

reguliuojančio aukštąjį mokslą, paketo. Tačiau 1992 m. priimtas Papildomo ir aukštojo mokslo 

įstatymas (Further and Higher Education Act 1992100) pradėjo daugelį reformų, įskaitant vieningos 

aukštojo mokslo sistemos kūrimą, vieningos finansavimo sistemos diegimą. Įstatymas suliejo iki tol 

egzistavusius du aukštojo mokslo sektorius: 1) universitetų ir aukštojo mokslo koledžų ir 2) 

politechnikos institutų. Įstatymas leido visoms institucijoms, atitinkančioms tam tikrus kriterijus, 

vadintis universitetais. Aukštojo mokslo prieinamumas ir jo išplėtimas yra vienas iš pagrindinių 

dabartinės politikos tikslų ir tam skirtas 2004 m. aukštojo mokslo įstatymas (Higher Education Act 

2004101).  

1992 metais buvusiems politechnikos institutams buvo suteiktas universiteto statusas, todėl jie 

dažnai vadinami „naujaisiais“ universitetais. JK universitetai yra autonomiškos institucijos, 

turinčios labdarą gaunančių organizacijos statusą. Jos turi teisę gauti finansavimą iš įvairių šaltinių. 

Tačiau didžiausią finansavimą universitetai gauna per taip vadinamą dvigubą paramos sistemą, 
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kurioje Aukštojo mokslo finansavimo tarybos (Anglija, Škotija, Velsas ir Šiaurės Airija turi atskiras 

tokias organizacijas) skiria bendra finansavimą, kuris daugiausiai naudojamas akademinio 

personalo darbo užmokesčiui ir mokslinių tyrimų infrastruktūrai, o Mokslinių tyrimų tarybos 

konkursiniu būdu skiria finansavimą ekspertų atrinktiems projektams (ir projektams vykdyti 

samdytų tyrėjų darbo užmokesčiui), tyrėjų rengimui ir centrams. Kitas esminis mokslinių tyrimų 

finansavimo šaltinis yra labdaringas, ne pelno sektorius, ypač Priėmimo globa (Wellcome Trust), 

kuris yra didžiausias atskiras medicininių mokslinių tyrimų finansuotojas. Universitetai ir 

Mokslinių tyrimų tarybos institutai kartu sudaro tai, kas yra vadinama „Mokslo pagrindu“ (“Science 

Base”) (Daujotis, Urbanovič, Valinčius, Ruolia, 2007). 

Jungtinės Karalystės ekonomikos augimas yra pastovus ir didesnis nei daugelio ekonomiškai 

išsivysčiusių šalių. JK inovacijų veikla yra stipri, pagal suminį inovacijų indeksą JK yra 11 vietoje 

tarp 25 ES šalių. Tarp pagrindinių JK stiprybių yra puikūs švietimo rodikliai, tokie kaip aukštųjų 

mokyklų gamtos mokslų ir inžinerijos absolventai ir visą gyvenimą besitęsiantis mokymasis, 

užimtumas aukštųjų technologijų sektoriuje, kt. JK aukštojo mokslo struktūra pateikta 15 paveiksle. 

JK aukštojo mokslo sektorius susideda iš universitetų ir kartu jis yra pagrindinis fundamentinių 

mokslinių tyrimų, atliekamų JK, vykdytojas. 

 

 

 

15 paveikslas. Jungtinės Karalystės aukštojo mokslo struktūra.  
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Cert HE – aukštojo mokslo sertifikatas (Certificate of Higher Education); Dip HE – aukštojo mokslo 

diplomas (Diploma of Higher Education); FD – pagrindinis laipsnis (Foundation Degree), tik Anglija, Velsas ir 
Šiaurės Airija; Grad Cert – baigimo sertifikatas (Graduate Certificate); Grad Dip – baigimo diplomas 
(Graduate Diploma); HNC – aukštesnysis nacionalinis sertifikatas (Higher National Certificate); HND – 
aukštesnysis nacionalinis diplomas (Higher National Diploma); PG Cert – magistrantūros sertifikatas 
(Postgraduate Certificate); PG Dip – magistrantūros diplomas (Postgraduate Diploma). (Šaltinis: Daujotis, 
Urbanovič, Valinčius, Ruolia, 2007) 

 

 

3.5.1. Universitetai ir aukštojo mokslo koledžai  
 

Universitetai yra labai įvairūs – skirtingi savo dydžiais, misija, studijų programomis, istorija. 

Universitetai turi savivaldą ir yra nepriklausomi. Anglijoje senesni universitetai buvo įsteigti pagal 

Karališkąją chartiją arba pagal parlamento priimtą statutą ar įstatymą. Dabar Privy taryba turi teisę 

suteikti universiteto statusą institucijai, atitinkančiai būtinus kriterijus.  

Universitetai teikia akademinius išsilavinimo laipsnius. Jų dydis kinta nuo, pavyzdžiui, 4500 

(Abertay universitetas, Dundee) iki 32000 (Leeds ir Manchester universitetai). Londono 

universiteto mokyklos ir koledžai kartu turi 124000 studentų, o Atvirasis universitetas yra dar 

didesnis – jame nuotolinio mokymosi būdu dalį laiko (part-time) studijuoja 158000 studentų. Yra 

vienas privačiai finansuojamas universitetas – Buckingham universitetas, kuriame vykdomos 

studijų programos verslo informacijos sistemų ir teisės kryptyse.  

Aukštojo mokslo koledžai taip pat skiriasi savo dydžiu, misija, vykdomomis programomis ir 

istorija. Kaip ir universitetai, jie turi savivaldą ir yra nepriklausomi. Kai kurie koledžai buvo įsteigti 

prieš 150 metų, gana daug jų buvo įsteigta kaip bažnyčių koledžai. Kai kurie koledžai teikia savo 

laipsnius ir kvalifikacijas, kituose koledžuose teikiamas kvalifikacijas tvirtina universitetai ar 

nacionalinė akreditavimo institucija.  

Aukštojo mokslo koledžai, turintys teisę teikti akademinius išsilavinimo laipsnius ir turintys 

virš 4000 studentų, gali kreiptis į Privy tarybą dėl universiteto pavadinimo suteikimo, o mažesni 

aukštojo mokslo koledžai – dėl teisės vadintis universitetiniu koledžu.  

Aukštojo mokslo koledžų dydis kinta nuo 460 studentų (Dartington menų koledžas) iki 13700 

studentų (Cantenbury Kristaus bažnyčios universitetinis koledžas). Vidutinis JK koledžų dydis yra 

apie 3500 studentų. Dauguma koledžų vykdo programas plačiame studijų krypčių intervale, bet yra 

ir specializuotų koledžų, vykdančių studijas vienoje ar dviejose kryptyse, pavyzdžiui, menai ir 

dizainas, šokis ir teatras, žemės ūkis, slauga.  

Jungtinės Karalystės universitetų ir aukštojo mokslo koledžų skaičiai pateikti 5 lentelėje. 
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5 lentelė. Jungtinės Karalystės universitetų ir aukštojo mokslo koledžų skaičiai bei 
pasiskirstymas. 

 
(Šaltinis: Daujotis, Urbanovič, Valinčius, Ruolia, 2007) 
 

Koledžai naudojasi teise įgyti universiteto statusą. 2005 rudenį JK jau buvo 125 universitetai 

skaičiuojant atskirai federalinių Londono ir Velso universitetų koledžus.  

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad, nors magistrantūros studijų trukmė yra dveji metai, yra 

galimybė pereiti į doktorantūrą tik po vienerių metų studijų magistrantūroje. Tokia teisė suteikiama 

labai geriems studentams (Daujotis, Urbanovič, Valinčius, Ruolia, 2007). 

 

3.5.2. JK valdymo institucijos ir jų funkcijos 
 

Aukštojo mokslo institucijos juridiškai yra nepriklausomos. Jų savivaldos organai yra 

atsakingi už efektyvų institucijos valdymą ir už tolimesnės plėtros planavimą. Jie yra atsakingi už 

visus universiteto ar koledžo reikalus.  

JK universitetų vidinio valdymo pagrindiniai principai apibrėžti 1992 metų Papildomo ir 

aukštojo mokslo įstatyme. Šiame įstatyme įtvirtintas korporacinis universiteto vidinio valdymo 

principas. Pagal JK įstatymus ir remdamasis savo patirtimi, JK universitetų vadovų komitetas 

parengė labai išsamias metodines nuostatas, kurios skirtos universitetų ir aukštojo mokslo koledžų 

vidinio valdymo institucijų nariams pasirengti ir dalyvauti efektyviai valdant savo organizaciją. Tai 

jau ketvirtasis, atnaujintas gairių leidimas, pirmasis buvo parengtas 1995 m. Toliau pateikiama 

medžiaga yra parengta pagal minėtą įstatymą ir gaires (Daujotis, Urbanovič, Valinčius, Ruolia, 

2007).  

JK universitetų ir aukštojo mokslo koledžų aukščiausia vidinio valdymo institucija yra 

universiteto ar koledžo Valdymo taryba. Valdymo tarybos funkcijos:  

• institucijos vykdomų studijų pobūdžio ir misijos nustatymas, bendra jo veiklos 

priežiūra; 

• efektyvus ir racionalus universiteto resursų naudojimas, universiteto mokumo ir jo 

turto saugojimas; 

• metinių pajamų ir išlaidų ataskaitų tvirtinimas;  
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• rektoriaus, tarybos sekretoriaus ir kitų vadovų, kurie, anot tarybos, turi būti jai 

pavaldūs, skyrimas, jų veiklos vertinimas, jų atšaukimas iš pareigų, jų atlyginimų ir 

darbo sąlygų nustatymas;  

• kitų personalo narių atlyginimų principų ir darbo sąlygų nustatymas;  

• išorinių auditorių kvietimas universiteto veiklai vertinti.  

Valdymo taryba paprastai posėdžiauja 3 – 6 kartus per metus. Tarybos pirmininkas yra 

tarybos skiriamas iš nepriklausomų narių (socialinių partnerių).  

Funkcijoms vykdyti valdymo taryba gali sudaryti komitetus (planavimo, išteklių – finansų ir 

personalo parinkimo, kt.)  

Valdymo tarybai rekomenduojama reguliariai vertinti savo efektyvumą ir universiteto veiklą. 

Tokiame vertinime turi būti atsižvelgiama į senato požiūrį. Vertinimo medžiaga turi būti viešai 

skelbiama.  

Valdymo taryba susideda iš ne mažiau nei 12 ir ne daugiau nei 24 narių (taip pat rektorius). 

Tarybos narius galima suskirstyti į 4 grupes:  

1) iki 13 narių turi būti išoriniai nariai: žmonės, kurie, institucijos, turinčios teisę skirti tokius 

narius, nuomone, turi patirtį ir kompetenciją pramoninėje, komercinėje arba ūkinėje veikloje arba 

bet kurioje kitoje profesinėje veikloje ir kurie nėra institucijos personalo nariai ar studentai ir nėra 

kitų vietinės valdžios institucijų renkami nariai;  

2) iki 2 narių gali būti universiteto dėstytojai, kuriuos nominuoja universiteto senatas;  

3) iki 2 narių gali būti studentai, kuriuos nominuoja studentai;  

4) ne mažiau nei 1 ir ne daugiau nei 9 nariai turi būti kooptuoti nariai, kuriuos nominuoja 

nekooptuoti tarybos nariai. Tarp kooptuotų narių gali būti universiteto personalo narių ir vietinės 

valdžios institucijų renkami nariai. Bent vienas kooptuotas narys turi turėti pedagoginę patirtį.  

Valdymo taryba gali pati nustatyti narių skaičių kiekvienoje grupėje, bet išoriniai nariai turi 

sudaryti ne mažiau nei pusę visų narių.  

Iš pirmosios grupės išorinių narių ne daugiau nei 25 proc. viso tarybos narių skaičiaus 

parenka ir skiria valdžios institucija. Dėl likusių narių valdžios institucija, kuriai pavaldus 

universitetas, konsultuojasi su universiteto taryba, kokios organizacijos galėtų nominuoti išorinius 

narius, taip pat ir su tomis organizacijomis. Organizacijos, kurioms suteikiama teisė nominuoti, 

pateikia kandidatūras. Ministrui paskyrus, kandidatai tampa tarybos nariais (Švietimo reformos 

įstatymo (1988) 152 str.) (Daujotis, Urbanovič, Valinčius, Ruolia, 2007).  

Ketvirtosios grupės išorinius narius kooptuoja taryba (Švietimo reformos įstatymo (1988) 152 

str.). Kooptavimo tvarką nustato universiteto statutas. Statute turi būti tokios nuostatos: 1) 

universiteto taryba sudaro socialinių partnerių nominavimo komitetą, kuris ieško ir rekomenduoja 

kooptavimui išorinius narius; 2) komitetui pirmininkauja tarybos pirmininkas, jo sudėtyje turi būti 
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mažiausiai trys pirmosios grupės išoriniai nariai, rektorius ir bent vienas iš akademinio personalo 

vadovų; 3) komiteto pasiūlytieji kandidatai teikiami tarybai tvirtinti; 4) aptarime dalyvauja visi 

tarybos nariai, bet skyrime – tik išoriniai nariai; 5) po patvirtinimo kooptuojamieji kandidatai tampa 

tarybos nariais.  

Rekomenduojama tokia kooptuojamų išorinių narių parinkimo tvarka. Vakuojančių išorinių 

narių vietos viešai paskelbiamos ir personalas, studentai bei tarybos nariai yra kviečiami siūlyti 

kandidatus. Kandidatų pavardės teikiamos tarybos sekretoriui, kuris jas perduoda nominavimo 

komitetui. Nominavimo komitetas atlieka kandidatūrų vertinimą atsižvelgdamas į reikalingą tarybos 

sudėties balansą ir į universiteto poreikius. Rekomenduojama įtraukti vietos bendruomenės 

autoritetingus atstovus (Op. cit.).  

Išoriniai nariai turėtų būti įtraukiami į tarybą tam tikram laikotarpiui (trejiems arba ketveriems 

metams). Rekomenduojamos ne daugiau kaip trys arba dvi kadencijų iš eilės, jei kadencijos trukmė 

yra atitinkamai trys arba ketveri metai. Kita kadencija neturi būti automatiška, atnaujinimą turėtų 

rekomenduoti nominavimo komitetas. Rekomenduojama, kad tarybos nariais nebūtų asmenys, 

vyresni nei 70 m (Op. cit.). 

Įstatymas taip pat apibrėžia kitą valdymo institucija – Akademinę tarybą. Pastaroji yra 

atsakinga už akademinius reikalus. Akademinei tarybai tai yra deleguota funkcija, nes aukščiausias 

vidinio valdymo organas yra valdymo taryba. Įstatymas leidžia iki 30 narių taryboje, nors išimtinais 

atvejais gali būti leidžiama iki 40 narių. Mažiausiai pusę tarybos turi sudaryti atskirų institucijos 

padalinių vadovai.  

 
 
3.5.3. Valdymo tarybų santykis su finansavimo tarybomis  

 

Pagrindinis aukštojo mokslo finansavimo šaltinis yra dotacija, kurią kasmet skiria 

Finansavimo taryba. Savo ruožtu Finansavimo taryba (Anglijoje HEFCE) lėšas skiriamoms 

dotacijoms gauna iš vyriausybės – iš Inovacijų, universitetų ir gebėjimų departamento (pastarasis 

perėmė šias funkcijas iš Švietimo ir gebėjimų departamento). HEFCE skirstomų lėšų apimtis yra 

nustatoma patvirtinus vyriausybės metinį viešųjų išlaidų planą (Daujotis, Urbanovič, Valinčius, 

Ruolia, 2007).  

HEFCE nustato, kaip dotacija skiriama konkrečioms institucijoms. Ji kasmet nustato:  

• visą sektoriuje finansuojamų studentų skaičių – duomenys surenkami iš institucijų;  

• papildomų (priimamų) studentų skaičių pagal vyriausybės planuojamus studentų 

skaičius;  

• kiekvienos aukštojo mokslo institucijos studijų ir moksliniams tyrimams vykdymui 

skiriamą dotacijų bloką (biudžetinio institucijos finansavimo dydį);  
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• specialųjį finansavimą ir svarbiausias programas, susijusias su strateginiais tikslais ir 

rezultatais, kuriuos pasiekti turi būti naudojamas tas finansavimas.  

Skiriant lėšas HEFCE, valstybės ministras gali iškelti papildomas sąlygas, kurias turi tenkinti 

visos aukštojo mokslo institucijos arba visos tam tikros kategorijos aukštojo mokslo institucijos. 

Valstybės ministras taip pat gali reikalauti, kad HEFCE, skirdama dotacijų bloką konkrečiai 

institucijai, jai iškeltų sąlygas dėl studentų mokesčių už studijas dydžio. Tačiau atskirai institucijai 

negali būti keliamos sąlygos, susijusios su konkrečiomis programomis ar moksliniais tyrimais, su 

akademinio personalo atrinkimo bei skyrimo ir su studentų priėmimo kriterijais (Op. cit.).  

HEFCE tarybos narius skiria valstybės ministras; valstybės ministro atstovas turi teisę 

lankytis HEFCE tarybos susitikimuose, tačiau negali dalyvauti rengiant sprendimus.  

 

3.5.4. JK aukštojo mokslo finansavimas  
 

Jungtinėje Karalystėje yra keturios finansavimo institucijos, kurios paskirsto valstybės 

biudžeto asignavimus universitetams ir koledžams:  

• Anglijos aukštojo mokslo finansavimo taryba (toliau HEFCE); 

• Velso aukštojo mokslo finansavimo taryba (toliau HEFCW); 

• Škotijos finansavimo taryba (toliau SFC); 

• Užimtumo ir mokymosi departamentas (Šiaurės Airija, toliau DEL).  

JK centrinė vyriausybė nusprendžia, kokią lėšų sumą skirti iš biudžeto JK aukštajam mokslui. 

Po to atsakomybė pereina keturioms finansuojančioms institucijoms (HEFCE, HEFCW, DFC ir 

DEL), nuo kurių priklauso, kaip toji bendra suma paskirstoma universitetams ir koledžams. 

Finansuojančios institucijos, rengdamos paskirstymą, bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, 

tokiomis kaip atstovaujančios institucijos (JK universitetai, Škotijos universitetai, Velso aukštasis 

mokslas, Nuolatinė universitetų ir koledžų rektorių konferencija), Aukštojo mokslo kokybės 

užtikrinimo agentūra ir Aukštojo mokslo statistikos agentūra (Daujotis, Urbanovič, Valinčius, 

Ruolia, 2007).  

Finansuojančios institucijos finansavimą studijoms ir moksliniams tyrimams skiria pagal 

formulę. Lėšų paskirstymas studijoms daugiausiai priklauso nuo studentų skaičiaus ir disciplinų, 

dėstomų universitete. Praktiškai visas finansavimas moksliniams tyrimams yra siejamas su 

mokslinių tyrimų apimtimi ir kokybe. Tuo tikslu JK periodiškai atliekamas universitetuose ir 

aukštojo mokslo koledžuose vykdomų mokslinių tyrimų vertinimas.  

Mokslinių tyrimų vertinimo vykdymo (Research Assessment Exercise, toliau RAE) tikslas 

yra nustatyti universitetuose ir aukštojo mokslo koledžuose vykdomų mokslinių tyrimų kokybės 

reitingus. RAE kartu organizuoja finansuojančios institucijos HEFCE, HEFCW, DFC ir DEL. 
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Reitingai naudojami paskirstant universitetams ir koledžams lėšas, skirtas moksliniams tyrimams. 

Vertinimo skalė – nuo 1 (žemiausias reitingas) iki 5 (aukščiausias reitingas), skalėje naudojami ne 

tik sveiki skaičiai, bet ir smulkesnis reitingavimas. Vertinimą atlieka ekspertų komisijos, sudarytos 

daugiausiai iš akademinės bendrijos atstovų. Komisijos sudaromos 58 mokslo kryptims. Paskutinis 

RAE buvo 2008 metais. Iki kito RAE universiteto ar koledžo reitingas lieka tas pats. Taip pat 

valstybės biudžeto lėšos, kasmet skiriamos universiteto ar koledžo moksliniams tyrimams, 

nesikeičia tarp atskirų RAE. 

2002–2003 metais išlaidos aukštajam mokslui Jungtinėje Karalystėje buvo apie 15,6 

milijardai svarų sterlingų. Apytikriai 61 proc. šios sumos buvo gauta iš JK valstybės biudžeto. 16 

paveiksle parodyti finansavimo šaltiniai.  

Mokestis už studijas. 2003–2004 m. su kiekvienu studentu universitetai ir aukštojo mokslo 

koledžai vidutiniškai gavo 4400 svarų (finansuojančių organizacijų dotacijos ir studentų mokesčiai 

už studijas). Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje pirmosios pakopos (bakalauro) studijų studentai, 

studijuojantys visą laiką (full-time), mokėjo studijų mokestį, kuris buvo iki 1125 svarų. Nuo 2006–

07 metų aukštosioms mokykloms suteikta teisė iš studentų imti mokestį iki 3000 svarų. Paskolos, 

paimtos studijų mokesčiui sumokėti, padengimas atidedamas iki tol, kol absolvento metinės 

pajamos pasiekia 15000 svarų (Op. cit.). 
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* SLC – Paskolų studentams kompanija, LEA – Vietinė švietimo valdžios institucija, SAAS – Škotijos studentų 
stipendijų agentūra, DEL NI – Šiaurės Airijos užimtumo ir mokymosi departamentas.  
** – keturios finansavimo institucijos, išvardytos šio poskyrio pradžioje. 

16 paveikslas. Universitetų ir koledžų lėšų šaltiniai (milijonai svarų sterlingų) (šaltinis: 
(Daujotis, Urbanovič, Valinčius, Ruolia, 2007). 
 

JK studentų, įskaitant ir studentus iš kitų šalių, mokesčiai už studijas 2002–2003 mokslo 

metais sudarė 14,8 proc. visų lėšų, kurias gavo universitetai ir koledžai. Įdomu palyginti su Lietuvos 

duomenimis. 2005 metais Lietuvos studentų, įskaitant valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų 

mokyklų studentus, dalis buvo 19,8 proc., o įskaitant tik valstybinių aukštųjų mokyklų pajamas ir 

studentus, ši dalis buvo 16 proc.. Taigi Lietuvos studentų mokesčiai už studijas santykinai yra 

didesni nei JK studentų. Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų studentų mokesčių už studijas visos 

sumos santykis su šių mokyklų gaunamų lėšų iš valstybės suma yra 23,4:100, o JK šis santykis 

lygus 24,3:100. 
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3.6. SHEFFIELDO UNIVERSITETAS 
 
 
3.6.1. Sheffieldo universiteto profilis 
 
 

Sheffieldo universiteto istorija skaičiuojama nuo 1828 m. kai buvo įsteigta Sheffieldo 

medicinos mokykla, Firth koledžas (1879) ir Sheffieldo technikos mokykla (1884), kurias sujungus 

1905 m. buvo pasirašyta Universiteto chartija. Universitete studijuoja apie 24,000 studentų iš 131 

šalies ir dirba beveik 6,000 darbuotojų (iš jų 1160 akademinis personalas). Akademiniai 

departamentai yra sugrupuoti į šešis fakultetus: Menų ir humanitarinį, Inžinerijos, Medicinos, 

stomatologijos ir sveikatos, Mokslų ir Socialinių mokslų. Universitetas turi labdaros gavėjo statusą 

– remdamas universitetą labdaros davėjas ir pats universitetas moka mažesnius mokesčius valstybei. 

Sheffieldo universitetas pagal įvairias reitingavimo metodikas laikomas vienu lyderiaujančių 

šalyje. Universitetą baigė 5 Nobilio premijos laureatai. Pagrindiniai tyrimų partneriai ir klientai – 

Boeing, Rolls Royce, Unilever, Boots, AstraZeneca, GSK, ICI, Slazenger ir kitos pasaulinės įmonės 

ir korporacijos. Taip pat bendradarbiaujama su užsienio valstybių vyriausybėmis ir labdaros 

fondais. 

Akademiniais partneriais yra vieni garsiausių pasaulio universitetų, įsitraukta į Pasaulinį 

universitetų tinklą (JAV, Europa, Kinija), taip pat veikia glaudi partnerystė su Leeds‘o ir York‘o 

universitetais („Baltosios rožės konsorciumas“). Deklaruojama, kad pastarojo konsorciumo 

mokslinis potencialas yra didesnis nei Oxfordo ar Kambridžo universitetų. 

Universitete veikia 82 tyrimų centrai ir institutai, dirba 397 profesoriai, Universiteto metinės 

pajamos siekia 1,6 mlrd. Lt (2008/09), bibliotekoje sukaupta 1,4 mln. knygų ir periodinių leidinių.   

 

3.6.2. Sheffieldo universiteto valdymo organai ir jų funkcijos 
 

Universiteto pareigūnai 
 

Kancleris (Chancellor), Seras P. Middleton, yra formalus universiteto vadovas dažniausiai 

dalyvaujantis specialiuose iškilminguose universiteto renginiuose, tokiuose kaip mokslinių laipsnių 

suteikimo ceremonijose. 

Kancleris renkamas 5 metų kadencijai. Jį skiria Universiteto rūmai Tarybos teikimu. 

Vice-kancleris (Vice-Chancellor), prof. K Burnett, pagrindinis universiteto pareigūnas 

atsakingas už visą institucijos akademinę ir kitą veiklą. Vice-kancleris vadovauja Senatui ir atsako 

už universiteto veiklos efektyvumą ir gerą valdymą. 
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Vice-kanclerį, 7 metų periodui,  į pareigas skiria Taryba sulaukusi Senato pritarimo.  

 

Vice-kancleriui pavaldūs trys Pro-vice-kancleriai (Pro-Vice-Chancellors) atsakingi už 

skirtingas universiteto veiklos sritis (studijos, mokslas ir inovacijos, tarptautiniai ryšiai). 

Pro-vice-kancleriai, 5 metų kadencijai, skiriami Tarybos, Vice-kanclerio teikimu. 

Taip pat svarbias pozicijas valdymo struktūroje užima Iždininkas (Treasurer) ir 

Sekretorius/registras (Registrar and Secretary), kuris atsakingas už bendrus universiteto 

administravimo reikalus. Abu jie skiriami tarybos. 

 
Universiteto rūmai (University Court) 

 

Universiteto rūmai yra didelis formalus organas atliekantis keletą oficialių ir neoficialių 

funkcijų. Rūmai, kurių didžioji dalis narių yra susiję su universitetu palaiko ir skatina teigiamus 

santykius tarp Universiteto ir plačiosios visuomenės. Rūmai mato platesnį universiteto veiklos 

vaizdą, nei kiti institucijos sprendimų priėmimo organai, kurie teikia reguliarias ataskaitas. Rūmai 

susirenka 1 kartą per metus.  

Rūmus sudaro 4 kategorijų nariai: 

1. asmenys, dėl savo nuopelnų universitetui, paskirti į Rūmus iki gyvos galvos (ne daugiau 

10); 

2. Ex Officio nariai, tarp kurių universiteto vadovai, Tarybos, student atstovai, kiti oficialias 

pareigas užimantys miesto, regiono institucijų atstovai (ne daugiau 35); 

3. delegatai, kuriuos sudaro įvairių organizacijų, institucijų, fondų atstovai (pvz. regioninės 

plėtros agentūros, sveikatos apsaugos institucijos, bažnyčia ir kt.) (ne daugiau 55); 

4. kiti nariai, skiriami Tarybos, jei ji mano kad tam tikros srities atstovavimas yra per menkas 

(ne daugiau 20).  

Pagrindinės Universiteto rūmų funkcijos: 

� Tarybos teikimu skiria Kanclerį; 

� Skiria asmenis eiti pareigas rūmuose iki gyvos galvos; 

� Svarsto metines ataskaitas pateiktas Tarybos ir Senato; 

� Išdiskutuoja ir pateikia savo nuomonę Tarybai apie universiteto reikalus. 

 

Universiteto taryba (University Council) 
 

Universiteto taryba yra pagrindinis vykdomasis organas atsakingas už biudžeto ir nuosavybės 

vadybą ir administravimą. Taryba užtikrina sėkmingą universiteto finansinės veiklos organizavimą, 

strateginį planavimą, užsibrėžtų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priežiūrą, nekilnojamo turto 



 134 

valdymą, personalo vadybą, sprendžia sveikatos ir saugumo klausimus. Didžioji dalis Tarybos 

darbo yra atliekama komitetuose.  

Tarybą sudaro 8 klasių nariai: 

1. Pro-kancleriai, Vice-kancleris, Iždininkas; 

2. Pro-vice-kancleris skiriamas Tarybos pirmininko, Vice-kanclerio teikimu; 

3. Didžiojo universiteto susirinkimo pirmininkas; 

4. Tarybos išrinkti 6 nariai; 

5. Fakulteto Pro-vice-kancleris (Dekanas) skiriamas Vice-kanclerio; 

6. 3 Senato nariai; 

7. Vienas iš Universiteto darbdavių; 

8. Universiteto Studentų sąjungos prezidentas. 

Pagrindinės Universiteto tarybos funkcijos: 

� Keisti universiteto Statutą; 

� Priimti visus su universiteto veikla susijusius sprendimus (išskyrus akademinius 

reikalus); 

� Kas 5 metus peržiūrėti Universiteto Studentų sąjungos konstituciją; 

� Valdyti ir reguliuoti universiteto finansus, investicijas, turtą ir kt. 

� Investuoti universitetui priklausančias lėšas; 

� Universiteto vardu – pirkti, parduoti nuomoti ir t.t. universiteto turtą; 

� Aprūpinti universitetą visa reikalinga įranga, baldais ir kt. infrastruktūra, kuri yra 

reikalinga; 

� Bet kokiomis legaliomis priemonėmis – skolintis ar uždirbti pinigus universitetui; 

� Universiteto vardu sudaryti ar nutraukti sutartis; 

� Spręsti žmogiškųjų resursų klausimus; 

� Skatinti ir prižiūrėti universiteto vykdomus tyrimus; 

� Kt. 

 

 
Universiteto Senatas (University Senate) 

 

Universiteto senatas atsakingas už akademinį universiteto valdymą. Jam vadovauja Vice-

kancleris. Senatas kaip aukščiausia akademinė struktūra atsakinga už akademinę universiteto veiklą, 

jos reguliavimą, vadovavimą ugdymo procesui ir studentų discipliną. 

Senatą sudaro: Universiteto vadovybė, miesto koledžo vadovai, Universiteto bibliotekos 

direktorius, akademinio personalo atstovai, 15 studentų atstovų, ne daugiau kaip 6 komitetų astovai. 

Senato galios: 
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� Suteikia mokslinius vardus, paskiria stipendijas, tvirtina egzaminų rezultatus; 

� Peržiūri, patvirtina ar panaikina bet kokį fakulteto priimtą sprendimą dėl studento 

progreso; 

� Koreguoja, papildo ar keičia universiteto norminius dokumentus dėl studentų 

priėmimo į studijas, studijų programų, tyrimų; apie pakeitimus informuoja Tarybą; 

� Formuluoja, peržiūri ar modifikuoja Fakultetų valdymo schemas; 

� Teikia sąlygas stipendijoms gautis; 

� Šalina iš universiteto studentus jei tai yra būtina;  

� Išdiskutuoja ir pateikia savo nuomonę Tarybai apie universiteto akademinius reikalus. 

 
Fakultetų tarybos (Boards of the Faculties) 

Kiekvienas Universiteto fakultetas turi tarybą, atsakingą už studijas, tyrimus ir studentų 

priėmimą į atskirus departamentus. Tarybos taip pat teikia rekomendacijas Senatui dėl mokslinių 

laipsnių,  stipendijų, apdovanojimų skyrimo, akademinio personalo priėmimo ir pakėlimo 

pareigose.  
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17 paveikslas. Sheffieldo universiteto valdymo organų schema  

 

3.6.3. Sheffieldo universiteto valdymo aspektai 
 

3.6.3.1. Vidinis (Institucinis) valdymas 
 

Sheffieldo Universiteto veikla grindžiama šešiais principais: aukščiausi pasiekimai, ambicijų 

skatinimas, išskirtinumas, darbas drauge, ateities apsauga ir lyderiavimas. Šie principai kaip 

vertybės atsispindi ir jų misijoje bei vizijoje: Universiteto misija – padaryti pasaulį geresniu 

suvokiant jį per galią, idėjų ir žinių taikymą; Vizija – Sheffieldo universitetas taps vienu geriausių 

universitetų pasaulyje žinomu dėl savo išskirtinumo ir aukščiausio lygio pasiekimų moksliniuose 

tyrimuose ir studentų ugdyme. Pagrindiniai Universiteto misijos, vizijos ir strateginių tikslų 

formavimo proceso dalyviai: Universiteto Senatas, Taryba, administracinis personalas, akademinis 

personalas ir studentų bendruomenė.  

Taigi anot Sheffieldo universiteto korporatyvinės politikos patarėjos Sally Green, šiuo metu 

Universitetas yra visiškai autonomiškas nustatant savo tikslus, misiją, viziją. „M ūsų valstybės 

oficiali pozicija sako kad mes turime būti autonomiški, bet tuo pačiu nuolat leidžia įstatymus, 

kuriais siekia tą autonomiją suvaržyti. Kad ir kaip būtų – valstybė skiria universitetams lėšų ir 

universitetai vaidina svarų vaidmenį visuomenės ir individų raidoje – taigi manau kad valstybė turi 

teisę reikalauti tam tikros atskaitomybės iš universitetų. Bet koki atveju universitetų autonomija yra 

pagrindinis ir efektyviausias būdas siekti aukščiausių tikslų ir rezultatų“ . Šiai pozicijai iš dalies 

pritaria ir Sheffieldo universiteto Senato ir Tarybos narys Martin Lewis , „techniškai universitetai 

DB yra privačios institucijos, tačiau kadangi jie gauna dideles dotacijas iš valstybės, 

universitetams būdingi tam tikri viešųjų įstaigų bruožai. Šiuo metu šalyje daug diskutuojama apie 

universitetų autonomija dėl besikeičiančios finansavimo politikos. Per pastaruosius 14 metų 

mokestis už studijas pasikeitė nuo nemokamo iki pilnai mokamo. Ir mes susidūrėme su įvairiomis 

kultūrinėmis ir teisnėmis problemomis. Teoriškai mūsų universitetas gaus mažiau lėšų iš valstybės 

dėl padidinto studijų mokesčio studentams, taigi autonomijos lygis turėtų didėti. Praktiškai – nėra 

visiškai aišku kaip bus. Kas liečia mokslinių tyrimų finansavimą – tai Sheffieldo universitetas lėšų 

ieško šalies pramonėje. Vis dėlto nemažą finansavimą mums teikia mokesčių mokėtojai. Taigi 

tyrimų kryptis smarkiai įtakojamos valstybės kontroliuojamų mokslinių tyrimo tarybų. Bet istoriškai 

mūsų universitetas yra daugiau ar mažiau autonomiškas ir nepriklausomas nuo valstybės“ . O 

Universiteto Sekretorius/registras Philip  Harvey, kalbėdamas apie autonomija, akcentuoja 

universiteto atsakomybę – „universitetai turi tam tikrą atsakomybę prieš vyriausybę kadangi veikia 
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palčiojoje visuomenėje. Taip pat universitetai yra atsakingi darbdaviams, pramonei, studentams. 

Bet svarbiausia kad ta atsokomybė randasi iš nepriklausomybės pozicijų.“  

 

3.6.3.2. Atskaitomybė 
 

Atskaitomybės valstybei formos: Universitetas yra nepriklausoma organizacija, kurios statusą 

apibrėžia 1905 m. pasirašyta Universitetų chartija. Pagrindinė atskaitomybės valstybei forma – 

laikymasis Finansinio memorandumo susitarimų pasirašytų tarp Anglijos aukštojo mokslo tarybos 

(HEFCE) ir universiteto. Pagrindinis atskaitomybės proceso komponentas tarp HEFCE ir 

institucijos – dokumentų pateikimas ir dialogas finansinių metų pabaigoje. Kiekvienais metais 

HEFCE yra pateikiami tokie dokumentai: Finansinė ataskaita ir kitų metų finansinis planas, 

universiteto audito komiteto ataskaita, Vidaus audito metinė ataskaita, Universiteto strateginio 

plano įgyvendinimo progreso ataskaita, Metinė stebėsenos ataskaita. 

Atskaitomybės visuomenei formos: Universitetai gali gauti paramą ar labdarą iš kitų šaltinių ir 

dėl šios priežasties jie yra atleisti nuo dalies mokesčių mokėjimo, todėl iš Universiteto reikalaujama 

atlikti tam tikras labdaros funkcijas visuomenei. HEFCA reikalauja prie metinės finansinės 

ataskaitos pridėti informaciją kaip universitetas įgyvendino savo labdaros funkcijas visuomenės 

labui.  

Ir žinoma, universiteto valdymo organuose tokiuose kaip Rūmai ir Taryba, didžioji dalis narių 

yra įvairių visuomenės grupių atstovai. Dėl šios priežasties universiteto atskaitomybę visuomenei, 

šiuo atveju, galime traktuoti kaip tiesioginę. 

Universiteto strateginių dokumentų įgyvendinimo priežiūros priemonės: Universiteto 

pagrindinis vykdomasis organas – Taryba yra atsakinga už universiteto misijos ir strateginės vizijos 

sukūrimą ir patvirtinimą. Taip pat Taryba tvirtina ilgalaikius akademinius, verslo planus, 

pagrindinius veiklos indikatorius užtikrinant kad jie atitiks išorinių dalininkų lūkesčius. Nuolat 

stebimi universiteto efektyvumo rodikliai lyginant juos su panašaus tipo kitomis šalies 

institucijomis. Tarybai pateikiamos reguliarios ataskaitos tokiu būdu prisidedant prie strateginių 

tikslų įgyvendinimo progreso stebėsenos. 

 

3.6.3.3. Skaidrumas 
 

Šaltiniai, kuriuose pateikiama informacija susijusi su universiteto valdymu ir jų 

prieinamumas akademinei bendruomenei: Sheffieldo universitetas, remiantis išorinio audito 

ataskaitos duomenimis, itin aukštai įvertintas dėl informacijos susijusios su visomis institucijos 

veiklos sritimi sklaidos. Universiteto informacinėje sistemoje, kurioje puikiai veikia intranetas ir 

tinklapis, visiems prieinama informacija apie: metines ataskaitas, visų valdymo organų susirinkimų 
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darbotvarkes, priimtus sprendimus, strateginius dokumentus, rinkimus ar paskyrimus į valdymo 

organus. Taip pat informacija teikiama Universiteto laikraštyje, diskutuojama apskritojo stalo 

diskusijose su universiteto bendruomene ar atviruose forumuose. 

Sprendimų priėmimo skaidrumo užtikrinimo priemonės: Akademinis personalas (ir iki tam 

tikro lygio – administracinis personalas) yra atstovaujami Senate ir jo komitetuose. Jie taip pat 

atstovaujami taryboje ir jos komitetuose. Fakultetai yra atstovaujami Universiteto vykdomojoje 

taryboje fakultetų dekanų. Senato ir Tarybų susirinkimų protokolai yra publikuojami viešai 

Universiteto tinklapyje. 

Atrankos į Universiteto valdymo organus kriterijų ir procedūrų aiškumas ir viešumas:  

Senatas: tapimo Senato nariu galimybės yra aprašytos Universiteto įstatuose. Nariai yra 

paskiriami arba išrenkami, taigi nėra atrankos procedūrų kaip tokių. 

Taryba: Tarybos sudėtis yra apibūdinta Universiteto statute. Pagal įsakymą reikalaujama, kad 

būtų suformuotas Paskyrimo komitetas, kuris teikia rekomendacijas Tarybai apie išorinio dalininko 

išrinkimą į Tarybą. Dažniausiai vertinami kandidato įgūdžiai ir patirtis. Paskyrimo komiteto 

protokolai yra publikuojami internete. Senato atstovai Taryboje yra renkami. 

 

3.6.3.4. Akademinės bendruomenės dalyvavimas universiteto valdyme 
 

Universiteto bendruomenės įtraukiamo į sprendimų priėmimo procesą būdai: Egzistuoja 

komitetai apimantys visas universiteto veiklos sritis. Komitetai sudaromi siekiant kuo platesnio 

atstovavimo iš įvairių grupių su skirtingais įgūdžiais ir patirtimi. Daugelyje komitetų yra studentų 

atstovai.  

Sheffieldo universiteto Pro-vice-kancleris Paul White, komentuodamas galimybes  įvairioms  

grupėms universitete daryti įtaką sprendimų priėmimui, teigė, jog „nors studentai nedalyvauja 

Taryboje, bet jie yra reprezentuojami Senate ir mano manymu tai yra pakankama. Taryboje 

priimami sudėtingi strateginiai sprendimai, visi protokolai yra viešai publikuojami, taigi studentai 

žino kas vyksta. Studentai yra įtraukti į fakultetų tarybas, įvairiausius komitetus taigi jų 

atstovavimas yra pakankamas. Akademinis personalas turi pilnas galimybes, bet dažnai jie tiesiog 

nenori būti įtakingi ar svarbūs. Nėra profesūros masinio susidomėjimo universiteto valdymu dėl to, 

kad jų teigimu tokios pareigos atitraukia nuo pagrindinio tikslo.“  M. Lewis teigimu „akademiniam 

personalui, studentams ir profesinėms sąjungoms sprendimų priėmimo galia yra gana didelė. 

Administraciniam personalui mažesnė.“  

Bendruomenės pozicijos ir nuomonės universiteto valdymo klausimais sklaidos užtikrinimo  

būdai ir priemonės: Formalios konsultacijos – komitetai gali konsultuotis dėl tam tikro klausimo su 

fakultetais ir atvirkščiai – fakultetai gali norėti išgirsti komitetų ar departamentų nuomonę. 
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Neformalios konsultacijos – Fakulteto forumai, Pro-vice-kanclerių priėmimai, atviri 

universiteto forumai. 

 

3.6.3.5. Išorinių dalininkų vaidmuo Universiteto valdyme 
 

Išorinių dalininkų dalyvavimas Universiteto valdymo struktūrose: Universiteto Taryboje 

daugumą sudaro išoriniai dalininkai. Daugelyje kitų komitetų (išskyrus Senatą) taip pat yra išorinių 

dalininkų. 

Universiteto rūmai yra organas, kuris būtinas pagal Universitetų įstatymą. Rūmai sudaryti iš 

universiteto atstovų ir išorinių dalininkų susitinka kartą per metus; komentuoja finansinę ataskaitą, 

metinę ataskaitą, studentų sąjungos metinę ataskaitą. Sprendimų priėmimo galios labai mažos, vis 

dėlto rūmai renka universiteto Kanclerį, kurio kandidatūrą siūlo Taryba. 

Išorinių dalininkų keliami klausimai ir iniciuojami sprendimai: Tipiški klausimai susiję su 

aukštojo mokslo finansavimu, universiteto turtu, reputacija, studentų įsidarbinamumu. 

Išorinių dalininkų dalyvavimo universiteto valdyme motyvacijos elementai: Universiteto 

išoriniai dalininkai dalyvaujantys valdymo organuose atlieka savo pareigias ir daro tai gerai bei 

atsakingai negaudami jokio piniginio atlygio. Jų motyvaciniai elementai gali būti: specifiniai 

interesai aukštajame moksle; ankstesni ryšiai su universitetu; siekis pasitarnauti visuomenei; siekis 

sustiprinti savo kontaktus; asmeninis tobulėjimas. 

S. Green, komentuodama išorinių dalininkų įtraukimą į universiteto valdymą, teigė jog 

„didžioji dalis universiteto tarybos narių yra išoriniai veikėjai. Kai kurie fakultetai turi 

patariamasias tarybas (advisory boards) studijų programoms kuriuose dalyvauja išoriniai veikėjai. 

Mums labai svarbūs studentų ir jų tėvų, kurie investuoja į vaikus, lūkesčiai. Kitas svarbus dalykas 

tai universiteto vaidmuo regione, mieste. Išoriniai dalyviai tokie kaip miesto taryba, verslo, 

pramonės įmonės taip pat labai svarbios. Ir šie socialinės aplinkos elementai yra nuolatiniame 

kisme su universitetu. Išoriniai dalyviai tampa vis svarbesni šiuo metu kai yra mažinamas 

finansavimas iš valstybės. Šiuo metu mūsų Vice-kancleris bendrauja ir tariasi su aplinkinių 

savivaldybių tarybomis dėl glaudesnio bendradarbiavimo.“ P. White kalbėdamas apie išorinių 

dalininkų motyvaciją dalyvauti universiteto valdyme, mano kad,“ tai dalis pilietinės atsakomybės. 

Jie daro tai nes yra suinteresuoti panaudoti savo patirtį padedant universiteto vystymuisi jei mano 

kad tos pagalbos reikia.“ 
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3.6.3.6. Universiteto turtas ir finansai 
 

Pagrindiniai Universiteto finansavimo šaltiniai: Valstybės biudžetas: 30.8%; Studentų 

mokestis už mokslą: 31%; Tyrimų finansavimas: 24.1%; Investicijos iš išorės: 1.6%; Kiti (tame 

tarpe Alumni): 13.6% 

Lėšų perskirstymo universiteto viduje kriterijai: Strateginiams tikslams skirtos lėšos 

paskirstomos taip: a) universiteto perteklinio biudžetos palaikymas; b) specialių projektų, iniciatyvų 

finansavimas; c) struktūrinės išlaidos ir fakultetų biudžetai.  

Likęs finansavimas paskirstomas fakultetams priklausomai nuo studentų skaičiaus, pajamų ir 

ūkinių reikmių. 

Atsakomybė už finansinę priežiūrą ir kontrolę: Taryba yra pilnai atsakinga už finansus. 

Universiteto  turto nuosavybės klausimas: Universitetas valdo savo nuosavybę. 

Universiteto turto disponavimo teisės ir ribos: Universitetas gali pirkti, parduoti, nuomoti 

savo turtą, imti paskolą iš banko ir t.t. 

 

3.6.3.7. Kokybės valdymo sistema 
 

Universiteto kokybės valdymo sistema ir priemonės vidiniam Universiteto veiklos 

įsivertinimui: Studijų kokybės vidinis savęs vertinimas vyksta: 

a) periodiškai, kas 6 metai, vyksta vidinis akademinių padalinių auditas; 

b) kasmetinis tyrimas dėl studijų kokybės; 

c) kas 6 metus vykstantis nacionalinis auditas siekiant nustatyti akademinių padalinių veiklos 

atitikimą institucinei politikai. 

d) reguliarūs išoriniai auditai. 

2010 m. atliktas išsamus vidinis savęs vertinimas apimantis visas universiteto veiklos sritis. 

Padalinys atsakingas už kokybės valdymą studijų ir tyrimų srityse: Ugdymo kokybės valdymo 

padalinys. 

Pagrindiniai išorinio Universiteto vertinimo kriterijai ir principai : Vertinant ugdymą (studijų 

programos, tyrimai) – Kokybės užtikrinimo agentūros Institucinio audito padalinys vertina: 

a) institucinių vidinių kokybės užtikrinimo struktūrų ir mechanizmų efektyvumas; 

b) akademinių standartų, studijų programų kokybė ir efektyvumas; 

c) išorinio audito rekomendacijų laikymasis ir pažanga; 

d) informacijos apie akademinius standartus prieinamumas ir sklaida;  

c) skaidrumas. 
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3.6.3.8. Sheffieldo universiteto valdymo modelis 
 

JK universitetų vidinio valdymo pagrindiniai principai apibrėžti 1992 metų Papildomo ir 

aukštojo mokslo įstatyme. Šiame įstatyme įtvirtintas korporacinis universiteto vidinio valdymo 

principas, kuriam būdingi tokie teorinio modelio bruožai, kaip privačiam korporaciniam sektoriui 

būdingo valdymo stiliaus taikymas ir mokslininkų autonomijos ribojimas, hierarchizuota 

organizacija, kurios strateginės, finansinės ir mokslinės veiklos planų rengimas ir įgyvendinimas 

priklauso vykdomosioms administracinėms struktūroms. Kaip ir Laplandijos universiteto atveju, po 

atliktos aukščiau aprašytų dimensijų analizės, būtų galima teigti, kad realiai nuo korporacinio 

modelio universitetas eina link antreprenerinio: sprendimų priėmimo procese dalyvauja visos 

universiteto grupės ir išoriniai dalininkai, akcentuojami veiklos rezultatai, itin aktualūs išoriniai 

finansavimo šaltiniai.     

Vis dėlto daugelis respondentų neįvardino konkretaus valdymo modelio: „Tikriausiai 

kolegialiam. Kiekvienas fakulteto PVK turi savo fakulteto vykdomąjąj tarybą, kurią sudaro 

departamentų vadovai. Fakultetuose yra direktorius studijoms, tyrimams ir tai nėra vien formalių 

sprendimų organai, o svarbi valdymo kolegiali prigimtis (Sally Green)“, „...  manau jis labai 

artimas korporatyvvinei viešajai įmonei. Bent jau stuktūra labai panaši į ją (Paul White)“, 

„ Daugelis akademikų sako kad universitetas tampa labiau korporatyvinis, biurokratinis, bet šie 

žmonės nėra dirbę privačiame sektoriuje. Susiduriame su gana dideliu iššūkiu vadovaujant 

akademiniam personalui, nes pirmiausia jie yra ištikimi savo dalykui, po to katedrai, fakultetui ir 

tik galiausiai universitetui. Taigi tai labiau kolegialus modelis tampantis vis labiau korporatyviniu. 

(Martin Lewis)“, „Tai maišytas modelis. Kolegialus modelis pasireiškia tuo kad mes neverčiame 

visų dalyvauti valdyme jei jie to nenori, bet tuo pačiu mes garantuojame galimybes visiems 

norintiems išsakyti savo nuomonę jei universitetas pasuka netinkama strategine kryptim. Taip pat 

yra nemažai biurokratinio ir verslo modelių apraiškų. (Philip Harvey).  

 

 
3.7. IDEOLOGINĖ-KULT ŪRINĖ AUKŠTOJO MOKSLO VALDYMO SPECIFIKA: 
KIEKYBIN ĖS TURINIO ANALIZ ĖS REZULTATAI  

 Aukštojo mokslo valdymas turi atspindėti aukštojo mokslo tikslų ir misijų daugialypiškumą 

ir kompleksiškumą. Daugialypiškumas reiškia: pasirengimas darbo rinkai, pilietiškų asmenybių 

ugdymas, personalo vystymas ir jų kompetencijų gilinimas ir pan. Kai kurie aukštojo mokslo 

atstovai išskiria tokias vertybes ir prioritetus: kompetencija, lygybė (siekimas socialinės 

sanglaudos); laisvė (autonomija ir didesnė akademinė laisvė – laisvė mokyti, laisvė mokytis, laisvė 

atlikti tyrimus); lojalumas  (visuomenės poreikių atspindėjimas) (Vukasovic, 2007). Aukštojo 

mokslo valdymas turi atspindėti visą kompleksą vertybių, kurios priklauso nuo skirtingo šalies 
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konteksto, skirtingų aukštojo mokslo veikėjų ir dalininkų, kurie yra suinteresuoti aukštojo mokslo 

kokybe ir rezultatais. Galima teigti, kad neegzistuoja vienintelis idealus valdymo modelis, kuris 

būtų tinkamas skirtingiems šalių kontekstams, skirtingoms institucijoms. Jei mes sėkmingai 

naudojame „Copy-Paste“ technologiniuose uždaviniuose ar, perkeltine prasme, daugelyje kitų 

gyvenimo sričių, tai „Copy-Paste“ operacija  visiškai netinkama aukštajame moksle.  

Siekdami identifikuoti ideologines-kultūrines trijų Europos šalių – Jungtinės Karalystės, 

Suomijos ir Nyderlandų – universitetų vertybes, atlikta kiekvienos šalies universitetų misijų (kai 

kuriuose universitetuose jos pateikiamos apjungtos su vizijomis) kiekybinė turinio analizė. Turinio 

analizė buvo atliekama nurodant maksimalų žodžių skaičių (ne daugiau 250 žodžių). Bendri žodžiai 

tokie, kaip misija, universitetas ir sostinės pavadinimas eliminuoti iš tyrimo analizės.  Kiekybinė 

turinio analizė atlikta pasitelkus programinę įrangą TagCrowd , kuri  pateikia turinyje 

pasikartojančių žodžių dažnius ir pagal žodžių pasikartojimo dažnumą sugeneruoja grafinį vaizdą 

(žr. 18-20 paveikslus).  

Turinio analizė parodė, kad skirtingų šalių universitetai akcentuoja daugeliu atvejų panašias, 

tačiau neretai ir skirtingas vertybes ir prioritetus (žr. 21-23 paveikslus). Pagrindinės vertybės, 

esančios vertybių reitingo viršūnėje yra susijusios su tradicinėmis universitetinėmis vertybėmis – 

mokslo tyrimais, švietimu/mokymusi ir tarptautiškumu (pvz., Suomijos universitetų misijose – 

tyrimai, tarptautiškumas ir švietimas, Nyderlandų – studentai, tyrimai, žinios, Jungtinės Karalystės 

– tyrimai, studentai, mokymasis, tarptautiškumas). 

 

 

18 paveikslas. Suomijos universitetų Misijose deklaruojamų vertybių turinio analizės grafinė 

struktūra 
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19 paveikslas. Nyderlandų universitetų Misijose deklaruojamų vertybių turinio analizės grafinė 

struktūra 

 

 

20 paveikslas. Jungtinės Karalystės universitetų Misijose deklaruojamų vertybių turinio analizės 

grafinė struktūra 

Akivaizdu, jog mokslo tyrimai yra pagrindinė strateginė vertybė Europos universitetų misijose. 

Kaip matome 18-20 paveiksluose, visos analizuotos šalys itin didelį dėmesį skiria mokslo 

tyrimams, akivaizdžiai išskiriant juos pagrindiniu universiteto strateginiu tikslu. Galima manyti, jog 

mokslo tyrimų reikšmė pastaruoju metu išaugo ženkliai dėl keleto priežasčių: 
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1. Mokslo tyrimai visuomet buvo viena iš pagrindinių aukštojo mokslo prioritetų, tačiau 

laikmetis padiktavo poreikį stiprinti mokslo tyrimų plėtojimą, nes universitetai tampa labiau 

susieti su visuomenės poreikiais, rinkos vertybėmis, labiau atsakingi už savo biudžeto 

politiką. Akivaizdu, jog  mokslo tyrimų rezultatai ir jų nešama nauda universitetui nuolat 

auga. Nagrinėjamų šalių universitetai pasižymi stiprių mokslo centrų veikla, kur atliekami 

tarptautiniai tyrimai, universitetuose skiriamas didelis dėmesys kuriant konsorciumus, 

kviečiant atstovus iš šalies dalyvauti projektuose ir pan. 

2. Mokslo tyrimai yra neatsiejami nuo studijų kokybės. Kuo didesnis dėmesys universitetuose 

skiriamas mokslo tyrimams, tuo inovatyvesnis ir modernesnis tampa viso universiteto 

veiklos pobūdis, efektyvesni rezultatai. 

 
21 paveikslas. Suomijos universitetų Misijose deklaruojamų vertybių turinio analizės reitingo 

dėsnis 
 

Mokslo tyrimų, orientuotų į rinkos poreikius, vis aktyvesnis plėtojimas kai kada sulaukia ir 

diskusijų. Nepriklausomi mokslo bendruomenės tyrimai, kurių tikslas yra naujo žinojimo kūrimas ir 

sklaida visuomenėje,   visada buvo ir yra neatsiejama aukštojo mokslo dalis.  Šiandieninėje 

situacijoje, kai universitetai vis labiau orientuojasi į rinką,  palaipsniui tampa verslo universitetais, 

mokslo bendruomenė neretai praranda akademinę laisvę mokslo saviraiškai ir yra priversta 
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„tarnauti“ rinkos užsakymams. Tenka konstatuoti, jog į rinkos poreikius orientuotuose  

universitetuose  mokslo tyrimai neapsiriboja mokslo publikacijomis ir jų sklaida, bet tampa 

atskaitos tašku socioekonominiuose procesuose, versle.  

 
22 paveikslas. Nyderlandų universitetų Misijose deklaruojamų vertybių turinio analizės reitingo 

dėsnis 
 

 Reikia pažymėti, kad pagrindinė aukštojo mokslo ašis yra studentas, kurio talento plėtojimas ir 

kompetencijų vystymas yra vienas iš pagrindinių universitetų tikslų. Tyrimas parodė, kad 

analizuojamų šalių universitetų misijose skiriamas nevienodas dėmesys žodžio „studentas“ 

reikšmingui. Jei Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose šis žodis esti vienu iš esminių vertybių 

misijų reitinge, tai Suomijos universitetai savo misijose žodį „studentas“ mini itin ribotai (žr. 21 

paveikslą). Pastaroji situacija kelia diskusijų, todėl galėtų būti tolimesnio tyrimo dalimi. 

Hipotetiškai galima teigti, jog tam įtakos gali turėti ir mažiau skaitlingas Suomijos universitetų  

studentų atstovavimas universiteto valdymo organuose, priešingai nei Nyderlanduose ar Jungtinėje 

Karalystėje, kur daugelyje valdymo organų (universiteto senate, fakulteto taryboje) studentai sudaro 

apie puse valdymo organų sudėties.  
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23 paveikslas. Jungtinės Karalystės universitetų Misijose  deklaruojamų vertybių turinio analizės 

reitingo dėsnis 
 

Reikia pažymėti, kad tarptautiškumo plėtojimas akivaizdžiai atspindėtas visų tyrinėtų šalių  

vertybiniuose prioritetuose (žr. 21-23 paveikslai). Suprantama, jog siekdami būti atviri, dinamiški ir 

nuolat besikeičiantys, universitetai pripažįsta tarptautiškumo plėtojimą ir įsiliejimą į bendrą 

Europos aukštojo mokslo erdvę. Universitetai siekia užtikrinti rengiamų specialistų 

konkurencingumą Europos darbo rinkoje, Europos standartus atitinkančią mokslo ir studijų kokybę. 

Universitetai plėtoja bendradarbiavimo ryšius su kitais Europos šalių universitetais, perima patirtį 

bei keičiasi kultūrinėmis vertybėmis. Vis didesnė dalis universitetų dalyvauja tarptautinėse 

organizacijos bei tinkluose, įvairiose tarptautinėse programose (Erasmus, Tempus, Leonardo ir kt.), 

intensyvina dėstytojų ir studentų mainus, aktyviai dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir pan. 
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Kaip jau minėta, Europos universitetų valdymas vis dažniau remiasi antrepreneriškumo 

principu, todėl, akivaizdu, kad universitetų misijose neretai minimi tokie žodžiai kaip „verslas“, 

„ekonomika“, „įmonė“ ir pan.  Antrepreneriškoje institucijoje organizacinė struktūra yra lanksti, 

universitetai yra pasirengę realiems strateginiams pokyčiams, dirba partnerystėje ne tik su 

bendruomenės nariais, bet itin aktyviai ir su išorine aplinka,  šių universitetų misija įpareigoja 

universitetus būti stipriais ir konkurencingais. Tvirta antrepreneriška misija gali tapti raktu siekiant 

tiek vietinio ekonominio reikšmingumo, tiek tarptautinio konkurencingumo.   

 
Apibendrinant galima teigti, kad aukštojo mokslo vertybės, atspindėtos nagrinėtų šalių 

universitetų misijose, atliepia aukštojo mokslo reformų nuostatas, kuriose, greta tradicinių vertybių 

– mokslo ir studijų, vis labiau akcentuojama „naujoji“ universitetų – paslaugų teikėjų misija. 

Akivaizdu, kad gerai organizuotas universitetų valdymas turi padėti įgyvendinti misiją – tarnauti 

visos visuomenės interesams, kurti aktyvaus piliečio demokratinėje visuomenėje ruošimo modelį.  
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PAGRINDINIAI TEIGININIAI IR IŠVADOS 
 
Išvados, suformuluotos remiantis teoriniais duomenimis. 

Remiantis užsienio ir Lietuvos moksline literatūra buvo išanalizuota aukštojo mokslo 

institucijų valdymo samprata, jos kaita ir universitetų valdymo modelių įvairovė. 

Buvo nustatyta, jog: 

• Aukštojo mokslo valdymas neatsiejamas nuo pagrindinių aukštojo mokslo tikslų ir 

siekių –absolventų parengimas darbo rinkai, pilietiškų asmenybių, pasirengusių veikti 

demokratinėje visuomenėje, rengimas; personalo vystymas; mokslo žinių plėtojimas ir 

pan. Akivaizdu, jog valdymas šiandieninėje visuomenėje nėra statiškas konstruktas, o 

siejamas su dinamišku universitetų vystymusi ir kaita, su universitetų autonomijos 

konceptu. Aukštojo mokslo valdymo sąvoka pasižymi kompleksiškumu ir 

daugialypiškumu. Todėl valdymas šiandien suprantamas kaip rezultatas nuolatinės 

sąveikos tarp skirtingų aukštojo mokslo subjektų, užimančių atitinkamas valdymo 

struktūrines pozicijas, įgalinančias juos veikti priimant teisėtus ir skaidrius 

sprendimus. 

• Europoje egzistuoja įvairaus tipo aukštojo mokslo institucijos, besivadovaujančios 

konkrečios šalies filosofiniu ar kultūriniu pagrindu. Šių institucijų valdymo modeliai 

taip pat turi savitą konceptualų kultūrinį pagrindą. Akivaizdu, kad minėtas kultūrinis 

savitumas negali sudaryti pagrindo vieningam gero valdymo principų apibrėžimui, 

tačiau galima išskirti pagrindinius principus, be kurių negali būti efektyvaus, teisingo, 

gero ar demokratiško aukštojo mokslo valdymo. Šie principai apima pasidalintą 

atsakomybę tarp aukštojo mokslo vidinių ir išorinių veikėjų, bendruomenės 

dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, partnerystės plėtojimą tiek nacionaliniu, 

tiek tarptautiniu lygiu ir pan.  Geras valdymas turi padėti įgyvendinti aukštojo mokslo 

misiją – tarnauti visos visuomenės interesams, kurti aktyvaus piliečio demokratinėje 

visuomenėje ruošimo modelį. Gero valdymo principai aukštajame moksle apima 

veikiančių struktūrų ir procedūrų  skaidrumą, įvairiuose valdymo lygiuose efektyviai 

funkcionuojantį atskaitomybės mechanizmą, gebėjimą priimti sprendimus skaidriai ir 

juos tinkamu lygiu įgyvendinti. 

• Pastaraisiais dešimtmečiais stebimi esminiai pokyčiai valstybės vykdomame aukštojo 

mokslo institucijų reguliavime, pereinant nuo valstybės kontrolės prie valstybės 

priežiūros funkcijos, universiteto vadovybei suteikiant daugiau galių ir pareigų 

susijusių su biudžeto ir darbuotojų reikalais (pvz., įvedant vienkartinių išmokų 
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biudžetą ir į priežiūros organą deleguojant universiteto darbuotojus). Vyriausybės 

perleidžia savo viešojo sektoriaus paslaugas visuomenei, siekiant efektyvesnio ir 

veiksmingesnio šių paslaugų teikimo. Tačiau tai nereiškia, kad valstybė visiškai 

pasitraukia iš aukštojo mokslo institucijų reguliavimo: teisiškai daugelyje atvejų 

universitetai vis dar lieka subordinuota valstybinio administravimo dalimi – tačiau 

centralizuotus, į sąnaudas orientuotus vadovavimo mechanizmus pakeičia nauji 

reguliavimo ir monitoringo mechanizmai, pabrėžianti vertinimą, atskaitomybę ir į 

rezultatus orientuotas sutartis (indicator-based) (ex-ante kontrolę keičia ex-post 

kontrolė), atsakomybę dėl šių rezultatų nustatymo ir pasiekimo perkeliant 

universitetams. Didėjantys visuomenės poreikiai šiuolaikiniams universitetams 

sąlygoja vidinių pokyčių poreikį: universitetai turi rasti savo vietą visuomenėje, 

ieškoti kitokių veiklos ir valdymo stilių, atsakyti į iškylančius iššūkius, neaukojant 

pagrindinių universitetinę misiją atitinkančių vertybių. Stiprūs universitetai 

šiandieninėje visuomenėje yra svarbūs demokratinės visuomenės ir ekonominio 

vystymosi svertas. Jie turi numatyti aiškias akademines gaires, įskaitant valdymo 

stilius ir sąlygas, atliepti išorinės aplinkos poreikius. 

• Vykstant pokyčiams valstybės vykdomame aukštojo mokslo institucijų reguliavime 

valstybės kontrolės modelis užleido vietą valstybės prižiūrinčiajam modeliui. AM 

institucijoms buvo suteikta daugiau autonomijos ir tuo pačiu daugiau atsakomybės. 

Pradėta plačiau kalbėti apie kokybės užtikrinimą ir kokybės vertinimą, kurie yra 

neatsiejami nuo universitetinės veiklos gerinimo, o valstybė tai traktuoja kaip 

priemonę didinti atskaitomumą, vadovauti sistemai ir pagrįsti AM sistemų 

finansavimą. Todėl kai kurios vyriausybės pradėjo skatinti universitetus įvairinti jų 

finansavimo bazę ir pradėjo reformas, nukreiptas į veiksmingumo didinimą, aktyvesnį 

reagavimą į visuomenės poreikius, siekiant mažesnėmis sąnaudomis padaryti daugiau, 

keičiant savo vidaus struktūrą ir galios pusiausvyrą, t.y. keičiant universitetų valdymą. 

Taigi svarbu pažymėti, kad Universitetų valdymas laikui bėgant keitėsi keturiais 

skirtingais būdais: nuo kolegialaus link biurokratinio, nuo biurokratinio link 

korporacinio, nuo korporacinio link antreprenerinio. Vidinė ir išorinė universitetų 

orientacija, ideologinės-kultūrinės vertybės, akademinė autonomija ir akademinės 

bendruomenės dalyvavimas valdyme keitėsi, tuo pačiu keisdamos ir universitetinio 

valdymo modelį. Tačiau svarbu turėti omenyje, jog visus aptartus universitetų 

valdymo modelius ar koncepcijas reikėtų laikyti „idealiais tipais“, nes analizuojant 

mokslinėje literatūroje aprašytus teorinius modelius nebuvo rastas praktinis vieno, 

konkretaus modelio taikymo atvejis. 
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Išvados, suformuluotos remiantis empiriniais duomenimis. 

Kokybiniam tyrimui  atlikti, remiantis moksline literatūra buvo sukurti Institucinis ir 

Ekspertų klausimynai, kuriuos naudojant atlikta Laplandijos, Mastrichto ir Sheffieldo universitetų 

valdyme dalyvaujančių ekspertų apklausa žodžiu. Kiekybinei prieigai buvo naudojama kontent 

analizė, kuri buvo taikoma siekiant nustatyti tiriamų valstybių aukštojo mokslo institucijų 

vertybines nuostatas, kurios atsispindi šių institucijų misijose ir vizijose. 

Atlikta interviu protokolų turinio analizė, gautų duomenų kategorizavimas jų interpretacija, 

kontent analizės duomenys leidžia daryti šias išvadas:  

• Aukštojo mokslo vidinis valdymas neatsiejamas nuo galių koncentracijos tam tikruose 

valdymo organuose ir procesuose.   Tyrimo dalyvių nuomone, Europos 

universitetuose  sudaromos gana palankios sąlygos tiek mokslininkų, tiek studentų, 

administracijos darbuotojų atstovams ne tik pasyviai dalyvauti pagrindiniuose 

valdymo organuose, bet ir daryti įtaką sprendimų priėmimui. Itin reikšmingas 

profesorių, dėstytojų ir administracijos bei studentų dalyvavimas įvairiose veiklos 

grupėse, forumuose, skirtuose universitetų veiklos aptarimui, studijų kokybės 

gerinimui ir visos universiteto kokybės valdymo sistemos tobulinimui. Visgi, 

universitetų valdymo reformų kontekste, vykdomųjų ir atstovaujamųjų galių 

pergrupavimas sukėlė sumaištį dėl galių pasiskirstymo. Todėl neretai susiduriama su 

atvejais, kai instituciniu  lygmeniu beveik visos galios akademiniais ir neakademiniais 

klausimais perduotos aukščiausiems universiteto valdymo organams (pvz., 

Nyderlanduose valdymo galios perduotos Vykdomajai valdybai), tuo tarpu kitų 

universiteto ar fakulteto valdymo organų atstovai praranda daugelį galių sprendžiant 

svarbius klausimus, tampa tik patariamaisiais organais.  

• Vienas iš aukštojo mokslo Europoje raidos pokyčių yra sietinas su universitetų 

autonomijos ir atskaitomybės principų dermės aktualizavimu. Pereinant nuo 

valstybės kontrolės modelio prie valstybės priežiūros modelio aukštojo mokslo 

institucijų atskaitomybės klausimas tapo itin reikšmingas. Atskaitomybės 

mechanizmas, tiesiogiai susijęs su universiteto autonomija, užtikrina universitetinės 

veiklos reguliavimą bei atitikimą valstybės bei visuomenės poreikiams.  Kaip parodė 

tyrimas, Europos universitetų valdymas vis labiau yra neatsiejamas nuo atskaitomybės 

užtikrinimo mechanizmų plėtojimo. Atskaitomybė užtikrinama per skirtingas formas 

(absolventų skaičius, tyrimų rezultatai, strateginio plano įgyvendinimo rodikliai, 

veiklos audito ataskaitų rezultatai, studijų kokybė, studijų trukmės optimizavimas, 
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lanksčių studijavimui formų ir metodų taikymas ir pan.) ir instrumentus (ataskaitos, 

pristatymai, diskusijos ir pan.) . 

• Aukštojo mokslo valdymas atspindi aukštojo mokslo tikslų ir misijų daugialypiškumą 

ir kompleksiškumą, atliepia visą kompleksą vertybių, kurios priklauso nuo skirtingo 

šalies konteksto, skirtingų aukštojo mokslo veikėjų ir dalininkų, kurie yra 

suinteresuoti aukštojo mokslo kokybe ir rezultatais. Tyrimo metu atlikta universitetų 

misijų kiekybinė turinio analizė parodė, kad skirtingų šalių universitetai akcentuoja 

daugeliu atvejų panašias vertybes ir prioritetus . Pagrindinės vertybės, esančios 

vertybių reitingo viršūnėje, yra susijusios su tradicinėmis universitetinėmis 

vertybėmis – mokslo tyrimais, švietimu/mokymusi ir tarptautiškumu (pvz., Suomijos 

universitetų misijose – tyrimai, tarptautiškumas ir švietimas, Nyderlandų – studentai, 

tyrimai, žinios, Jungtinės Karalystės – tyrimai, studentai, mokymasis, 

tarptautiškumas). Universitetų misijose deklaruojamos vertybės atliepia aukštojo 

mokslo reformų nuostatas, kuriose, greta tradicinių vertybių – mokslo ir studijų, vis 

labiau akcentuojama „naujoji“ universitetų – paslaugų teikėjų misija. 

• Didesnės autonomijos universitetams suteikimas siejamas su priimamų sprendimų ir 

valdymo procesų skaidrumo didinimu. Tokiu būdu skaidrumas tampa reikšmingu gero 

valdymo principu, būtinu universiteto bendruomenės vidiniam pasitikėjimui plėtoti. 

Pažymėtina, kad Laplandijos, Mastrichto ir Sheffieldo universitetuose skaidrumas 

užtikrinamas panašiomis priemonėmis. Pirmiausiai, per įvairių universiteto 

bendruomenės grupių atstovavimą institucijos valdymo organuose. Taip pat 

informaciją apie pagrindinių tiek universiteto, tiek fakultetų valdymo organų 

rinkimus, susitikimus, posėdžius ir priimtus sprendimus talpinant universiteto 

tinklalapyje, platinant intranete ir universiteto, o kartais, ir vietos bei regiono 

spaudoje.  

• Išorinių atstovų dalyvavimo pagrindiniuose universitetų valdymo organuose praktika 

yra stebima visuose analizuojamuose universitetuose. Pažymėtina, kad dažniausiai šių 

socialinių dalininkų atrankos procedūros ir funkcijos universitetų valdyme yra 

nustatomos nacionalinių teisės aktų ir skiriasi kiekvienoje šalyje. Lyginant išorinių 

atstovų įsitraukimo į universiteto valdymą mastą Suomijos, Nyderlandų ir Jungtinės 

Karalystės aukštojo mokslo institucijose, buvo pastebėta, kad visų šalių 

universitetuose socialiniai dalininkai pirmiausiai veikia aukščiausiame valdymo 

lygmenyje, t.y. sudaro dalį, o kartais ir visumą (pvz. Mastrichto universitetas) 

universitetų organų, atsakingų už institucijos strateginių raidos krypčių nustatymą, 

finansų valdymo ir pagrindinių veiklų organizavimo priežiūrą. Išorinių atstovų 



 152 

atrankos procedūros taip pat skiriasi priklausomai nuo šalies: Laplandijos universitete 

šią teisę turi Kolegialus organas, sudarytas išskirtinai iš universiteto bendruomenės 

atstovų; Mastrichto universitete socialinius dalininkus į Priežiūros valdybą skiria 

Švietimo ministras, o į Patariamąją valdybą – Vykdomoji valdyba, taip pat sudaryta iš 

universiteto bendruomenės; Sheffieldo universitete išoriniai atstovai Taryboje yra 

renkami pačios Tarybos, kurios sudėtyje taip pat yra atstovų iš universiteto 

bendruomenės. Pažymėtina, kad Mastrichto ir Sheffieldo universitetuose socialiniai 

dalininkai yra įtraukti ir aktyviai veikia ne tik aukščiausiame, bet ir žemesniame 

valdymo lygmenyje, t.y. fakultetų tarybose, studijų komitetuose, patariamosiose 

tarybose fakulteto lygmenyje tyrimų klausimais ir kt. Tuo tarpu Laplandijos 

universiteto atveju, išorinių atstovų vaidmuo apsiriboja tik sprendimų priėmimu 

Taryboje, neįsileidžiant jų į akademinių klausimų nagrinėjimą.  

• Tyrimo metu buvo aptikti probleminiai universitetų bendruomenių 

įtraukimo į institucij ų valdymą aspektai. Buvo nustatyta, kad tiriamuose 

universitetuose yra sudaromos gana palankios sąlygos tiek mokslininkų, tiek studentų, 

administracijos darbuotojų ir profesinės sąjungos atstovams ne tik pasyviai dalyvauti 

pagrindiniuose valdymo organuose, bet ir daryti įtaką sprendimų priėmimui. Kita 

vertus, nauji dalyvavimo būdai, arba nauja valdymo filosofija, neskatina plataus 

įtraukimo ir dalyvavimo priimant sprendimus. Akademinės bendruomenės personalas, 

ypač profesoriai, nesiekia dalyvavimo aukščiausiuose institucijos valdymo organuose. 

Taigi universitetuose kyla problemos, kaip surasti tinkamai atstovaujančius 

kandidatus taryboms ir komitetams.  

• Atlikus pagrindinių tyrime dalyvavusių universitetų valdymo dimensijų 

analizę buvo nustatyta, jog beveik visais atvejais institucinis valdymo modelis buvo 

interpretuojamas trejopai. 1) Aukštąjį mokslą reglamentuojančiuose ir 

reguliuojančiuose įstatymuose įtvirtintas korporacinis universiteto vidinio valdymo 

principas, kuriam būdingi tokie teorinio modelio bruožai, kaip privačiam 

korporaciniam sektoriui būdingo valdymo stiliaus taikymas ir mokslininkų 

autonomijos ribojimas, hierarchizuota organizacija, ir kt.. 2) Tačiau tokie 

universitetuose dominuojantys akademinės savivaldos  principai kaip egalitarizmas ir 

akademinė meritokratija yra sėkmingai derinami su išorinio vadovavimo bruožais: 

veiklos koordinavimą ir vadovavimą grindžiant ne tik formaliomis taisyklėmis bet ir 

nuolatinių akademinės bendruomenės ir išorinių atstovų derybomis dėl veiklos 

rezultatų ir strateginių tikslų. Todėl galima teigti, kad šis modelis yra labiau artimas 

antrepreneriniam, nei korporaciniam valdymui. Kitaip tariant, mokslininkai ir kiti 
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akademinės bendruomenės atstovai nepasitraukia iš universiteto valdymo, o tik 

dalijasi vietas valdymo organuose su socialiniais partneriais. Be to, universitete gana 

ryškiai stebimos tendencijos į veiklos rezultatus, ieškant papildomų finansavimo 

šaltinių. 3) Tuo tarpu, daugelis respondentų savo universiteto valdymą įvardijo esant 

artimesni kolegialiam modeliui. 

Taigi apibendrinant galima teigti, kad „idealus“ universiteto valdymo modelio 

tipas nebuvo identifikuotas, tačiau aiškiai matoma universitetų tendencija einant link 

antreprenerinio universiteto valdymo modelio. 
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REKOMENDACIJOS 
 
Universitetams, siekiantiems efektyvinti valdymo mechanizmus ir procesus, rekomenduotina: 
 

1. Siekti, kad  universiteto ideologinės-kultūrinės vertybės, atspindėtos universiteto misijoje ir 

vizijoje, būtų deklaruojamos visuose institucijos veiklos procesuose, taptų universiteto veidu 

tiek lokaliame, tiek nacionaliniame ar pasauliniame kontekste.  Pagrindinėmis vertybėmis 

turėtų būti grindžiama kiekvienos universiteto bendruomenės nario ar grupės (ne tik 

mokslininkų, tyrėjų ir dėstytojų, bet ir administracijos darbuotojų) veikla.   

2. Į Universiteto misijos, vizijos ir strateginių tikslų formavimo procesą įtraukti visą universiteto 

bendruomenę, o taip pat socialinius partnerius (verslo, viešojo sektoriaus atstovus), itin 

kviečiant dalyvauti universiteto vertybių formavimo procese tuos, kurie dalyvauja universiteto 

valdymo organų veikloje.   

3. Vertikalų valdymo santykį Universiteto valdymo struktūrose galėtų keisti horizontalus. 

Rekomenduotina plėtoti atvirus ir dalyvavimą skatinančius valdymo santykius. Patartina 

užtikrinti visų pagrindinių valdymo organų posėdžių atvirumą suinteresuotiems asmenims ar 

jų grupėms, organizuoti atviras diskusijas tarp padalinių vadovų ir personalo ir pan. Siekiant 

pilnavertiškai įtraukti universiteto bendruomenę į sprendimų priėmimo procesą, galima sukurti 

formalius ir neformalius komitetus ar darbo grupes, kurios apimtų visas universiteto veiklos 

sritis. Komitetai sudaromi siekiant kuo platesnio atstovavimo iš įvairių grupių su skirtingais 

įgūdžiais ir patirtimi. Daugelyje komitetų galėtų būti ir studentų atstovai. Patariama stiprinti 

studentų interesų atstovavimą formaliuose valdymo organuose. Rekomenduotina vadovautis 

egalitarizmo principu, formuojant universiteto ir fakulteto pagrindinius valdymo organus.  

4. Siekiant užtikrinti bendruomenės pozicijos ir nuomonės universiteto valdymo klausimais 

sklaidą, užtikrinti formalių ir neformalių konsultacijų galimybę komitetams ar darbo grupėms 

su įvairaus lygmens valdymo subjektais: katedromis, fakultetais, rektoratu ir pan. 

5. Siekiant užtikrinti studijų kokybę ir atitikimą darbo rinkos poreikiams, rekomenduotina didinti 

socialinių dalininkų skaičių studijų programų kokybės stebėsenos grupėse bei įtraukti juos ir 

studijų programų komitetus. Išorinių atstovų dalyvavimas ne tik Tarybos, bet ir kituose 

universiteto valdymo organuose (pvz. Fakulteto taryboje), sustiprintų šių valdymo organų 

vykdomos veiklos rezultatyvumą bei užtikrintų skaidrumą ir atskaitomybę visuomenei. 

Išorinių partnerių dalyvavimas turėtų būti grindžiamas savanoriškumo ir motyvacijos 

aspektais. Patartina kviesti atstovus, kurie būtų suinteresuoti institucijos gerove, turėtų 

buvusius ryšius su universitetu, būtų pasiruošę realizuoti pilietinę pareigą ir pasitarnauti 

visuomenės labui.  
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6. Užtikrinti universiteto atskaitomybės valstybei bei visuomenei procedūrų aiškumą ir  

sistemiškumą, traktuojant šį siekį kaip vieną iš pagrindinių prioritetų. Ieškoti įvairesnių formų 

ir būdų atskaitomybės principo įgyvendinimui. Siekti aktyviau plėtoti viešas diskusijas, 

forumus, Universiteto veiklos ir ataskaitų pristatymus miesto ir regiono bendruomenėms.   

7. Universiteto strateginių dokumentų, tikslų, rezultatų rodiklių įgyvendinimo priežiūrą 

rekomenduojama deleguoti aukščiausiam universiteto valdymo organui - Tarybai. Tačiau 

svarbu užtikrinti, kad strateginių tikslų įgyvendinimo priežiūra būtų kiekvieno universiteto 

padalinio atsakomybėje ir aiškiai reglamentuota, įpareigojant padalinius vykdyti nuolatinę ne 

tik finansų, bet ir veiklos rodiklių stebėseną.   

8. Didinti vykdomos veiklos skaidrumą, visą informaciją susijusią su valdymo organų veikla, 

universiteto veiklos rezultatais, priimamais ar priimtais sprendimais, darbotvarkėmis pateikiant 

ne tik universiteto tinklalapyje, bet ir intranete, informaciją išsiunčiant visai universiteto 

bendruomenei. Intranetas ir automatinė priminimų-informavimo sistema galėtų pasitarnauti ir 

kaip domėjimąsi universiteto valdymu ir veiklomis skatinančios priemonės.   

9. Siekiant užtikrinti sprendimų priėmimo skaidrumą visais valdymo lygmenimis, 

rekomenduojama vadovautis egalitariškai reprezentatyvaus visų universiteto bendruomenės ir 

socialinių dalininkų grupių atstovavimo valdymo organuose principais. Patartina stiprinti 

atrankos į pagrindinius valdymo organus kriterijų ir procedūrų skaidrumą, aptariant ir 

pristatant šiuos procesus universiteto bendruomenei. 

10. Siekiant užtikrinti universiteto veiklos efektyvumą, rekomenduotina plėsti universiteto 

finansavimo šaltinius, pritraukiant investicijas iš pramonės, verslo tyrimų; aktyviau 

įgyvendinant mokslo tiriamuosius projektus, finansuojamus įvairių tarptautinių programų; 

organizuojant kai kurių padalinių veiklą taip, kad jie galėtų patys save finansiškai išsilaikyti 

(pvz. ŠUSA). 

11. Stiprinti universiteto padalinių atsakomybę už finansų valdymą, vykdant nuolatinę (kas 

mėnesinį) stebėseną. 

12. Universitete diegti kokybės valdymo sistemą, kuri apimtų visas universiteto veiklas (ne tik 

studijas ir tyrimus), tame tarpe ir strategiją bei įgyvendinimo planą, administravimo ir 

vadovavimo procedūras, procesus ir struktūras; į vidinį vertinimą įtrauktų visus universiteto 

bendruomenės narius; užtikrinti sistemingą ir rezultatyvų vertinimą, leidžiantį vykdyti 

nuolatinį universiteto valdymo tobulinimą. Kokybės valdymo procesų skaidrumui ir 

atskaitomybei užtikrinti gali būti parengiami instituciniai nuostatai arba parengtas  Kokybės 

valdymo vadovas, kuriame galėtų būti aprašyti ir sureguliuoti pagrindiniai kokybės valdymo 

procesai bei atsakomybės. Rekomenduotina į kokybės valdymo procesų tobulinimą įtraukti 

visą universiteto bendruomenę, organizuojant universiteto plėtros dienas, įpareigojant 
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fakultetus organizuoti kokybės dienas, rūpinantis kokybės valdymo mokymais personalui, 

įtraukiant juos į darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą ir kt. Patariama organizuoti 

diskusijas dėl veiklos rezultatų, kuriuose dalyvautų padalinių ir universiteto arba fakulteto 

vadovybė. Pagal galimybes, įsteigti atskirą padalinį, atsakingą už pagrindinių universiteto 

veiklų kokybės valdymą arba dalį etato skirti naujai Kokybės valdymo direktoriaus pozicijai, 

kiekvienam fakultete sudarant kokybės grupes ir paskiriant kokybės koordinatorių.  
13. Patariama nustatyti aiškius universiteto veiklos rodiklius arba indikatorius, kurie savo ruožtu 

užtikrintų išorinio universiteto vertinimo skaidrumą ir aiškumą. Kriterijai galėtų būti susieti 

su institucinių vidinių kokybės užtikrinimo struktūrų ir mechanizmų efektyvumu; akademinių 

standartų, studijų programų kokybe ir efektyvumu; išorinio audito rekomendacijomis; 

informacijos apie akademinius standartus prieinamumu ir sklaida; veiklos procesų skaidrumu. 

Rekomenduojama kurti aiškią ne tik kokybiniais, bet ir kiekybiniai rodikliais grįstą vertinimo 

sistemą. 
14. Tobulinant universiteto valdymą, gerinti vidinę ir išorinę universiteto komunikaciją, formuoti 

skaidrumo politiką ir užtikrinti jos įgyvendinimą, aiškiai atskirti universiteto darbuotojų 

atsakomybes, tobulinti  asmenų dalyvaujančių universiteto valdyme gebėjimus. Geram 

valdymui svarbus akademinės kultūros išmanymas bei abipusis pasitikėjimas tarp visų 

universiteto valdymo lygmenų ir išorinių atstovų, dalyvaujančių universiteto valdyme. 
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PRIEDAS NR. 1. TYRIMO INSTRUMENTAI 

 

 
INTERNATIONAL COMPARATIVE RESEARCH ON 

UNIVERSITY GOVERNANCE MODELS 
 

QUESTIONNAIRE ON UNIVERSITY INSTITUTIONAL ASPECTS 

Within the comparative international research on the variety of University Governance 
Models, funded by EU Structural fund project on “Development of the Effectiveness of 
Siauliai University Studies” we intent to raise the theoretical framework of University 
Governance in Europe and ensure a successful integration of Lithuanian Universities into 
European Higher Education Area.  
 
The aim of this research is to reveal the diversity of University Governance Models 
in Europe and point out Good Practices in Universities Governance. 

The research covers universities of Finland, United Kingdom and Netherlands, where the 
higher education reforms, setting institutional, organisational and managerial changes, 
took place during last decade.  

We kindly invite you to answer the questions concerning your University institutional 
governance aspects. The final results of this international comparative research will be 
open to your University. 

I. General information 
University       
Country       
Contacts (e-mail, tel. no.)       

 

II. Internal (Institutional) Governance 

1) On what values is Your University mission and vision based on?  

      

2) Who participates in Your University mission, vision and strategic goals formation 
process? (You can make a multiple choice)  

• Main University Governance bodies (please, 
indicate them -      ) 

 

• University administration staff  
• University academic staff  
• Students community  
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• State  
• Trade-union  
• Stakeholders  
• Social partners   
• Others (please, specify -      )  

3) Where are the main powers of decision-making concentrated in Your University? (You 
can make a multiple choice)  

• Main University Governance bodies (please 
indicate them -      ) 

 

• University administration staff  
• University academic staff  
• Students community  
• State  
• Trade-union  
• Stakeholders  
• Social partners   
• Others (please, specify -      )  

 
Accountability 

4)  How Your University is held accountable to the State?  

      

5)  How Your University is held accountable to the Society? 

      

6)  What kinds of tools are used to ensure the implementation of University strategic 
documents? (e.g. annual University reports, internal and external audit, etc.) 

      

 
Transparency 

7)  What are the sources of information on the University Governance and are they available 
to Community?   

 Annual 
reports 

Agenda of 
meetings of 

main 
governance 

bodies 

Made 
decisions 

(resolutions, 
acts, orders, 

etc.) 

Strategic 
documents 

(development 
plans, 

internationalis
ation 

concepts, etc.) 

Information 
about 

elections or 
appointments 
to government 

bodies 

Other 
information on 
governance 

University 
website 

      

University 
newspaper 

      

University 
radio 

      

TV       

Intranet        
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Round table 
discussions 
of University 
community 

      

Other 
resources  

      

8)  How is the transparency of decision making ensured in Your University? (e.g. public 
discussions, involving representatives of academic and administration staff, ect.)    

       

9)  Are the application criterion and selection procedures to University Governance bodies 
clear and public?  

      

 
Participation in University Governance 

10)  How is University Community involved to the decision-making process?  

      

11)  What are the mechanisms (e.g. public discussions, survey, ect.) for seeking and 
receiving community opinion on University Governance questions?  

      

 
Role of External Stakeholders in University Governance 

12)  How external Stakeholders are involved into University Governance structures?  

      

13)  What kind of questions are raised and decisions are initiated by the external 
Stakeholders?  

      

14)  Do Stakeholders willingly and actively participate in University Governance? What are 
motivating elements of their involvement in management processes?  

      

 
University Governance and Finance 

15)  What are the main funding sources for University?  
 
• State budget      % 
• Private sector investments           % 
• Community funds         % 
• Students study fee          % 
• Alumni financial support         % 
• Other (please specify      )      % 

16)  How funding is reallocated within the University, i.e., between faculties, institutes and 
centers? What are the criteria for financial redistribution (i.e., activity results, proportional 
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principle, etc.)?  

      

17)  Who is responsible for financial monitoring and control?   

      

18)  Who owns the University disposable property?  
• University  
• State  
• Other (please, specify      )  

19)  What University can do with its property?   
• Buy  
• Sell   
• Rent  
• Take a loan from a bank  
• Other (please, specify      )  

 
Quality Management System 

20)  Does University have Quality management system? What tools are used for internal self- 
evaluation?  

      

21)  Is there at the University a department responsible for the quality management in study 
and research services?  

      

22)  What are the main criteria and principles of external University evaluation?  

      

 

We are sincerely thankful for Your time and efforts! 
Please, send filled questionnaire to one of the following e-mails of researchers:  
Diana Šaparnienė: diana.s@smf.su.lt    Aidanas Barzelis: aidanas@hu.su.lt    Oksana Mejerė: o.mejere@cr.su.lt  

If you have any questions, please do not hesitate to contact us. We will answer all your questions that may arise. 
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INTERNATIONAL COMPARATIVE RESEARCH ON 

UNIVERSITY GOVERNANCE MODELS 
 

EXPERT INTERVIEW   

Within the comparative international research on the variety of University Governance 
Models, funded by EU Structural fund project on “Development of the Effectiveness of 
Siauliai University Studies” we intent to raise the theoretical framework of University 
Governance in Europe and ensure a successful integration of Lithuanian Universities into 
European Higher Education Area.  
 
The aim of this expert interview is to reveal the diversity of University Governance 
Models in Europe and point out Good Practices in Universities Governance. 

The research covers universities of Finland, United Kingdom and Netherlands, where the 
higher education reforms, setting institutional, organisational and managerial changes, 
took place during last decade. We ask persons, participating in University Governance and 
acknowledged with its peculiarities from different European Universities to share with us 
their experience and good practises of self-government, integration of social partners in 
University Governance and ect.  

We kindly invite you to share your expertise and experiences and support this study by 
filling in our questionnaire form. The final results of this international comparative research 
will be open to your University. 

III. General information 
Name (Last, First, Middle)                   
Scientific degree       
Position       
For how many years have 
You been in this position? 

      

Are You involved in any 
university governance 
organ‘s activities? (If YES, 
what organ are You 
involved in? (e.g. 
Executive Board, 
Academic Board, etc.) 

      

University       
Country       
Contacts (e-mail, tel. no.)       
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IV. External Governance 

1) Who manages the Higher education system overall? Do You think there were sufficient 
provisions in the Constitution and other legislation for improving State Universities 
Governance? 

      

2) How much autonomy should Universities have? 
 
 University 

autonomy 
Partly state-

control 
Absolute 

state-control 
Comments 

University 
governance          

Financial 
management          

Property 
management          

Studies and 
research          

 

V. Internal (Institutional) Governance 
1. Cultural and ideological peculiarities of University Governance 

3) Recently, on the one hand, Universities are becoming more classic, on the other - 
innovative, adhere to business principles. Considering challenges in social, political and 
economical environment – how have been changed the strategic orientation of Your 
University? 

      

4) What recent innovations/reforms in University Governance would You evaluate positively 
/ negatively? 

      

5) What should be the State role in developing University mission, vision and strategic 
goals? 

      

 
2. Practical aspects of University Governance 

6) How would You assess the present governance structure of Your University? 

      

7)  How could You evaluate relationships between higher and lower level of Governance 
bodies in Your University? Does the Faculty Governance have a meaningful role in 
University decision-making? 
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8)  Would You agree to the arguments that recently:  

 Comment 
• University leadership wins powers, 

the academic profession loses a 
degree of self-governance 

Yes 
 

Partly 
 

No
 

      

• The State retains its influence on 
University development through 
performance-based funding 
contracts   

Yes 
 

Partly 
 

No 
 

      

• Cooperation with society is 
enhanced 

Yes 
 

Partly 
 

No
 

      

• Cooperation with enterprises is 
enhanced 

Yes 
 

Partly 
 

No 
 

      

9)  What type of governance model would You attribute Your University to: 

• Collegial  

• Bureaucratic  

• Entrepreneur  

• Other (please, indicate      )  

10)  How do You assess the EU Higher education policy tendencies towards 
entrepreneurship model of University Governance? 

• Positively (please, comment      ) 

• Negatively (please, comment      ) 
 

3. Transparency 

11)  Are the questions of University Governance open to Community for the discussion? 

 Comment 

Yes         

Partly        

No         

 
4. Participation in University Governance 

12)  Are the possibilities to influence the decision-making processes at University sufficient 
for these groups?  

 Comment 
• Academic staff Yes  Partly  No        
• Students Yes  Partly  No        
• Administration staff Yes  Partly  No        
• Trade-union Yes  Partly  No        
• Others (please specify 

-      ) 
Yes  Partly  No        

 



 169 

5. Role of External Stakeholders in University Governance 

13)  What is Your opinion about the involvement of Stakeholders in University Governance? 

      

 
6. Final Question 

14)  You are an expert in matters of University Governance, have practical experience in this 
field. Could You, please, specify what could be the main principles of good University 
Governance? 

      

We are sincerely thankful for Your time and efforts! 
Please, send filled questionnaire to one of the following e-mails of researchers:  
Diana Šaparnienė: diana.s@smf.su.lt    Aidanas Barzelis: aidanas@hu.su.lt    Oksana Mejerė: o.mejere@cr.su.lt  

If you have any questions, please do not hesitate to contact us. We will answer all your questions that may arise. 
 

 
 
 


