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ĮVADAS 

 

Vytauto Didţiojo universitetas įgyvendina projektą „Galimybių studija dėl jungtinės 

tarptautinės magistrantūros studijų programos „Plėtros ekonomika“ poreikio, rengimo ir vykdymo 

galimybių“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-018. Projektas yra finansuojamas pagal 2007-2013 m. 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę 

VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. 

Konsultacijų įmonė UAB „Versum Credo Consulting” kartu su partneriais, vadovaudamasi 

2012 m. balandţio 16 d. sutartimi Nr. 1-29, pasirašyta su Vytauto Didţiojo universitetu, parengė 

„Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Plėtros ekonomika“ poreikio, rengimo ir 

vykdymo galimybių studiją“.  

Darbo tikslas – parengti galimybių studiją dėl ekonomikos krypties jungtinės tarptautinės 

magistrantūros studijų programos „Plėtros ekonomika“ (JSP PE) poreikio, rengimo ir vykdymo 

galimybių Vytauto Didţiojo universitete (Lietuva); tai padaryti atskirai ar kartu su pasirinktais 

partneriais: Trento universitetu (Italija), arba Latvijos universitetu (Latvija), arba Tartu universitetu 

(Estija).  

Vytauto Didţiojo universitetas, siekdamas skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, o kartu 

norėdamas uţtikrinti studentams galimybes įgyti daugiau ţinių ir gebėjimų, nei gali suteikti vienos 

institucijos vykdoma studijų programa, šio projekto įgyvendinimo metu planuoja parengti 

galimybių studiją dėl ekonomikos krypties jungtinės magistrantūros studijų programos “Plėtros 

ekonomika“ poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių. Vytauto Didţiojo universitete yra parengta 

šios studijų programos vizija, tačiau siekiant uţtikrinti efektyvų bei rezultatyvų jungtinės studijų 

programos kūrimą ir įgyvendinimą, būtina iš anksto įvertinti galimybes ir grėsmes, kurias sąlygoja 

tiek šiuo metu neaiškūs jungtinės studijų programos poreikiai bei šios programos paklausa, tiek 

neidentifikuoti tikslūs kaštai, neatlikta potencialios naudos analizė, alternatyvų ir kokybinių 

reikalavimų studijų programoms analizė. 

 Pirmojoje studijos dalyje analizuojamas jungtinę studijų programą baigsiančių 

specialistų poreikis darbo rinkoje ir atliekama ekonomikos specialistų poreikio 

Lietuvos darbo rinkoje analizė. 

 Antrojoje dalyje atliekama Lietuvos JSP PE paklausos tarp studentų analizė, 

analizuojami UAB „Versum Credo Consulting“ uţsakymu parengtos, su Vytauto 

Didţiojo universiteto atstovais suderintos ir UAB „Spinter tyrimai“ atliktos 

reprezentatyvios abiturientų apklausos rezultatai. 

 Trečiojoje dalyje atliekama JSP PE paklausos tarp uţsienio studentų analizė. 
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 Ketvirtojoje dalyje, vadovaujantis „Ekonominės naudos analizės ir atlikimo 

metodikos gairėmis“, atliekama projekto kaštų – naudos analizė. 

 Penktojoje dalyje atliekama kokybinių reikalavimų studijų programai analizė.  

 Šeštojoje dalyje identifikuojamos ir aptariamos galimybės įgyvendinti studijų 

sistemines inovacijas.  

Rengiant galimybių studiją buvo naudojami pirminiai ir antriniai informacijos šaltiniai: 

apklausų duomenys, rinkų ir verslų apţvalgos, oficialios statistikos šaltiniai, teisės aktai ir 

strateginiai dokumentai, spaudos apţvalgos, informacija, gauta iš tarptautinių duomenų bazių, 

mokslinė literatūra, metodinė literatūra, Vytauto Didţiojo universiteto vidinė informacija. Rengiant 

galimybių studiją buvo aktyviai konsultuojamasi ir bendraujama su Vytauto Didţiojo universiteto 

dėstytojais, naudojamasi Vytauto Didţiojo universiteto dėstytojų, dalyvavusių įgyvendinant 

projektą ir vykusių į staţuotes uţsienio universitetuose, komandiruočių ataskaitomis ir staţuočių 

metu surinkta informacija dėl galimybių vykdyti jungtines studijų programas su konkrečiu 

universitetu.  

Galimybių studijos rengėjai dėkoja Vytauto Didţiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos 

fakulteto akademiniam personalui uţ suteiktą informaciją, konsultacijas bei dalykišką 

bendradarbiavimą. 
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1 PLĖTROS EKONOMIKOS SPECIALISTŲ POREIKIO 

DARBO RINKOJE ANALIZĖ 

Šiame skyriuje atliekama plėtros ekonomikos specialistų poreikio Lietuvos darbo rinkoje 

analizė. Pirmosiose skyriaus dalyse analizuojamos plačiausiai uţsienyje ir Lietuvoje taikomos darbo 

rinkos tyrimų metodologinės prielaidos, atliekama ankstesnių darbo rinkos tyrimų Lietuvoje 

analizė, didţiausią dėmesį skiriant darbo rinkos poreikio tyrimams ir jų rezultatams. Tradiciškai, 

nustačius specialistų poreikį, turėtų būti galima atsakyti į klausimus, kiek ir kokių laisvų darbo vietų 

bus rinkoje tam tikru metu, tačiau, vadovaujantis ekonometrinio prognozavimo modeliais, 

nepajėgiama įvertinti visų aplinkybių ir objektyviai nustatyti specialistų poreikį, ypač, jei tai susiję 

su platesnio profilio specialybėmis bei nesant patikimų ir tarpusavyje suderinamų kvalifikacijų ir 

profesijų registro. Prognozavimo rezultatai daţniausiai yra pildomi ir tikslinami, remiantis kitais 

tyrimais – studentų ir darbdavių apklausomis, ekspertiniais vertinimais. Pastebėta, kad studentų 

apklausų rezultatai daţnai būna paremti „nuomonių“, o ne „faktų“ tyrimu, o bendra darbdavių 

apklausoje išryškėjusi tendencija – neobjektyvus (daţniausiai – padidintas) poreikio ateityje 

prognozavimas remiantis esama darbdavio situacija ir neatsiţvelgiant į kintančios ekonominės ir 

socialinės aplinkos kontekstą. Esant tokiai situacijai, yra tikslinga analizuoti sėkmingos integracijos 

į darbo rinką veiksnius ir identifikuoti jungtinės studijų programos, kaip sėkmės veiksnio, įtaką.  

Atsiţvelgiant į tai, kad nėra nei atliktų tyrimų rezultatų, nei metodinių priemonių, kurios 

suteiktų galimybę paprastai nustatyti plėtros ekonomikos specialistų poreikį, šioje dalyje bus 

remiamasi tokia logine analizės schema: 

 socialinės ir ekonominės aplinkos konteksto analizė; 

 perėjimo iš studijų į darbo rinką konteksto analizė; 

 darbo rinkos konteksto analizė. 

Daugelio tyrimų rezultatai patvirtinta, kad asmens sėkmę darbo rinkoje taip pat lemia 

objektyvios sociodemografinės charakteristikos; svarbiausia iš jų yra lytis. Moterims vis aktyviau 

įsitraukiant į darbo rinką, pradėta itin plačiai nagrinėti lyčių nelygybės problematiką. Gausūs šios 

tematikos tyrimai rodo, kad statistiškai moterys darbo rinkoje uţima prastesnę padėtį nei vyrai, 

neatsiţvelgiant į vienodą išsilavinimą, darbo staţą ir kitus svarbius kintamuosius
1
. Šioje galimybių 

studijoje lyties problematika nėra analizuojama, laikomasi prielaidos, kad tiek ekonomikos 

                                                 

1
 Lietuvos universitetų absolventų integracija darbo rinkoje. Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2010. ISBN978-

9955-772-18-7 
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specialisto specialybė, tiek jungtinių studijų programos savo turiniu ir forma neturi jokių 

diskriminacijos dėl lyties poţymių. 

1.1 Darbo rinkos tyrimų metodologinės prielaidos 

Savaiminis darbo išteklių pasiskirstymas darbo rinkoje turi daug trūkumų. Dėl įvairialypio 

darbo rinkos pobūdţio ir iš anksto nulemtų nelankstumo faktorių, tiek pasiūlos, tiek paklausos 

pusėje darbo rinkoje gali atsirasti didelės apimties ilgalaikis nesuderinamumas (t. y. neatitikimas 

tarp to, ko reikia darbdaviams ir to, ką siūlo darbo rinka). Tokia situacija apibūdinama kaip aukštas 

tam tikro išsilavinimo asmenų nedarbo lygis, o kita vertus, - sunkumai, su kuriais įmonės susiduria, 

nerasdamos reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.
2
 

Teorijos, kuriose nagrinėjamas darbo rinkos ir švietimo sistemų santykis bei jo rezultatas, 

paprastai grupuojamos į pasiūlos, paklausos teorijas ir tokias, kuriose derinamos šių abiejų teorijų 

kryptys.  

Pasiūlos teorijose, tokiose, kaip „ţmogiškojo kapitalo“ teorija, teigiama, kad platesnis ir 

gilesnis išsilavinimas darbuotojams kuria „intelektualinį kapitalą“, kuris yra reikalingas augančiai 

ekonomikai, t. y., kai bendrasis išsilavinimo lygis kyla, išsilavinusios darbo jėgos paklausa auga ir 

taip prisideda prie ekonomikos augimo. Paklausos teorijose teigiama, kad darbuotojai ir darbdaviai 

ne daro įtaką darbo rinkos raidos kryptims, o veikiau reaguoja į jas. Šios teorijos skirstytinos į dvi 

grupes – optimistines ir pesimistines: 

 optimistinėse teorijose teigiama, kad švietimo sistema turi parengti darbuotojų, kurie 

pasiţymėtų kompleksiniais analitiniais gebėjimais, reikalingais „ţiniomis grįstai 

ekonomikai“; 

 pesimistinėse teorijose teigiama, kad darbuotojų trūkumas arba nedarbo lygis yra 

sąlygojamas modernių gamybos sistemų, kurios skatina automatizaciją arba reikalavimų 

darbo jėgos gebėjimams / įgūdţiams pokytį / maţėjimą.  

Pasiūlos ir paklausos teorijose pabrėţiama tarpusavio priklausomybė tarp švietimo, 

darbdavių (ūkio) ir valstybės institucijų. Darbdaviai ir tam tikros darbuotojų grupės, esant 

darbuotojų pasiūlai, sukuria įsitraukimo į darbo rinką kriterijų visumą bei naudoja formalaus 

išsilavinimo kriterijus įdarbinant. Tai formuoja supratimą, kad mes kuriame „kvalifikacijų 

visuomenę“, kurioje įsidarbinimas gali būti veikiamas sistemos, gebančios formuoti ir kelti 

kvalifikacijas. Šiose teorijose taip pat teigiama, kad paklausa – darbo vietų skaičius ir darbo vietų 

tipai yra veikiami konkurencijos, technologinių inovacijų, darbdavių ir darbuotojų susitarimų dėl 

                                                 

2
Specialistų ir kompetencijų poreikio ţemėlapio studija 

http://www.smm.lt/naujienos/docs/pranesimai/Zemelapio_studija-galutine_ataskaita.pdf 



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

9 

darbo sąlygų, atlyginimo sistemų ir reikalavimų ţinioms. Darbo rinkos pasiūlą veikia demografiniai 

pokyčiai, namų ūkių poreikiai, teisinė aplinka. Kartu auga išsilavinimo svarba ir poreikis, kadangi 

ţmonės siekia ţinių, įgūdţių ir kvalifikacijų, reikalingų besikeičiančioje visuomenėje
3
. 

Pastaruoju metu formuojasi nuostatos, kad tiesioginis valstybinių institucijų reguliavimo 

vaidmuo uţtikrinant švietimo sistemos atitikimą darbo rinkai nėra pakankamai efektyvus ir 

tikslingas - daugiau dėmesio turi būti skiriama darbo rinkos skaidrumui ir tikslios informacijos apie 

darbo rinką teikimui suinteresuotosioms šalims, kurios renkasi studijų kryptis ir investuoja į 

išsilavinimą
4
. Toks skaidrumas ir darbo rinkos prognozės įgalintų švietimo sistemą operatyviau 

reaguoti į darbo rinkos pokyčius, o darbdaviams leistų numatyti ir valdyti ateityje galimas rizikas, 

susijusias su reikamų darbuotojų poreikiu (pvz., organizuojant atitinkamos srities mokymus, 

keičiant darbuotojų darbo sąlygas ir pan.).  

Tyrimai rodo
5
, kad prognozuojant darbo rinkos pokyčius išsilavinimo dedamosios reikšmė 

kiekybiniam prognozavimui įvairiuose ekonometriniuose modeliuose yra gana stabili ir patikima, o 

kokybiniam vertinimui - netgi itin reikšminga.  

Svarbu paţymėti, kad darbo rinkos poreikių prognozavimas ir valdymas negali visiškai 

panaikinti darbo įgūdţių pasiūlos ir paklausos ciklų, kadangi darbo rinka nuolatos vystosi ir 

prisitaiko. Tačiau jos poreikių prognozavimas ir valdymas padeda iš anksto numatyti artėjančius 

darbo jėgos kvalifikacijos trūkumus bei perteklius, sumaţinti prisitaikymo kaštus ir eliminuoti 

„gaisrų gesinimo“ situacijas
6
. 

Daugeliui ţmonių darbo rinka yra vienintelė ir svarbiausia rinka jų gyvenime, tad bet 

kokia pagalba jiems geriau šią rinką suprasti ir padidinti savo efektyvumą joje gali sukurti 

ţenklią socialinę ir ekonominę naudą visuomenėje. 

Darbo rinkos ir specialistų paklausos joje tyrimų metodologijos yra iš esmės panašios 

visame pasaulyje. Galima išskirti dvi metodologines kryptis:  

 darbo rinkos prognozavimo kryptis (angl. „workforce projections approach“
7
); 

plačiausiai naudojami metodai: darbo jėgos planavimas ir ekonometrinis modeliavimas. 

                                                 

3
 Richard Brisbois , Larry Orton , Ron Saunders , Connecting Supply and Demand in Canada’s Youth Labour Market, 

Pathways to the Labour Market Series No.8, CPRN Research Report, Canada, April 2008 // Livingstone, David W. 

2002. “The Changing Nature of Work and Lifelong Learning in the New Economy: National and Case Study 

Perspectives.” Toronto: University of Toronto, Centre for the Study of Education and Work. Iš 

http://www.smm.lt/naujienos/docs/pranesimai/Zemelapio_studija-galutine_ataskaita.pdf 
4
 Cörvers F., Hensen M. Forecasting regional labour-market developments by occupation and education. Research 

Centre for Education and the Labour Market (ROA), 2004.  
5 Meagher G.A., Adams P.D., Horridge J.M. Applied venera equilibrium modelling and labour market forecasting. 

Centre of Plicy Studies, Monash University, Preliminary working paper No. IP-76, 2000. ISBN 0 7326 1526 7 
6
 Is it possible to accurately forecast labour market needs? Canadian Council on Learning, 2007. 

7
 Richard Brisbois , Larry Orton , Ron Saunders , Connecting Supply and Demand in Canada’s Youth Labour Market, 

Pathways to the Labour Market Series No.8, CPRN Research Report, Canada, April 2008 // Livingstone, David W. 

2002. “The Changing Nature of Work and Lifelong Learning in the New Economy: National and Case Study 
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Pagrindiniai trūkumai: planuojant darbo jėgą, sudėtinga nustatyti tikslias sąsajas tarp 

darbo rinkos ir švietimo sistemos dimensijų, tokių kaip profesijos, kvalifikacijos, 

kompetencijos. Ekonometrinis modeliavimas daugiausia paremtas statistine informacija, 

kuri yra ribota iki tam tikro lygio, neįmanoma pateikti tikslių pasikliautinumo intervalų, 

be to, daugelis teorinių darbo rinkos prognozavimo modelių yra pernelyg sudėtingi, kad 

būtų transformuoti į matematinius modelius; 

 darbo rinkos analizės kryptis (angl. „labour market analysis“
8
,); daugiausia 

analizuojami švietimo ir mokymo reikalavimai, kurie padeda profesijoms keliamus 

reikalavimus išreikšti reikiamų įgūdţių poreikiu. Daţniausiai taikomi metodai: darbo 

birţos informacija ir darbo skelbimų analizė, interviu, darbdavių ir namų ūkių apklausos, 

kiti tyrimai. Ši darbo rinkos analizės kryptis daţniausiai pasitelkiama kaip papildanti 

prognozavimą, taip pat plačiai taikoma regioninėms, sektorinėms ar kitokioms 

specifinėms prognozėms, kur yra specifinių veiksnių, neįtrauktų į tradicinius 

ekonometrinius prognozavimo modelius. Didelė subjektyvumo ir tyrėjo kompetencijos 

rizika.  

Nuodugni darbo rinkos analizė leidţia nustatyti specialius poreikius pagal atskirus regionus, 

profesines grupes, kvalifikacijos lygį ir ekonomikos sektorius. Tarptautinėje praktikoje yra 

naudojami tiek kiekybinio, tiek ir kokybinio specialistų poreikio vertinimo modeliai. Tarkime, 

kiekybiniai prognozavimo metodai (daugiasektoriniai makroekonometriniai modeliai) populiarūs 

tokiose valstybėse kaip Nyderlandai, Suomija, Vokietija, Didţioji Britanija, Ispanija; kokybiniai 

situacijos vertinimai (darbdavių apklausų rezultatai ir pan.) plačiai taikomi Švedijoje; dviejų 

metodų deriniai – Australijoje, Austrijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, JAV. Didţiausio pasisiekimo 

sulaukė tyrimai, kuriuose buvo derinami abu vertinimo metodai: skirtingų prognozavimo metodų 

tarpusavio derinimas leidţia sumaţinti atskirų metodų trūkumus ir pasinaudoti šių metodų 

privalumais, padidinti prognozavimo rezultatų patikimumą. Kai kuriose uţsienio šalyse, turinčiose 

daugiausia patirties vertinant specialistų paklausos ir pasiūlos atitikimą, tokio tipo tyrimai atliekami 

reguliariai; juose naudojama tiek išsami statistinė informacija (įmonių duomenys, uţimtumo tyrimo 

duomenys, surašymo duomenys ir pan.), tiek ir įmonių / darbdavių apklausos, ekspertinė analizė. 
9
 

                                                                                                                                                                  

Perspectives.” Toronto: University of Toronto, Centre for the Study of Education and Work. 

http://www.nald.ca/library/research/supdem/supdem.pdf 
8
 Richard Brisbois , Larry Orton , Ron Saunders , Connecting Supply and Demand in Canada’s Youth Labour Market, 

Pathways to the Labour Market Series No.8, CPRN Research Report, Canada, April 2008 // Livingstone, David W. 

2002. “The Changing Nature of Work and Lifelong Learning in the New Economy: National and Case Study 

Perspectives.” Toronto: University of Toronto, Centre for the Study of Education and Work. 

http://www.nald.ca/library/research/supdem/supdem.pdf 
9
 Rudzkis R. Tarptautinė patirtis prognozuojant specialistų paklausą. Pranešimo medţiaga, Vilnius 2008. www.npi.lt 

http://www.npi.lt/
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Prognozuojant turi būti įvertinta ne tik paklausa, kuri atsiranda dėl ūkio augimo ar smukimo 

(plėtros paklausa), bet ir paklausa, kurią sąlygoja ţmogiškųjų išteklių pokyčiai (pakeitimo 

paklausa). Prognozuojant pakeitimo paklausą turi būti įvertinti tokie veiksniai: išėjimas į pensiją, 

emigracija, darbingo amţiaus gyventojų mirtys, migracija tarp sektorių ar profesijų, laikinas 

pasitraukimas iš darbo rinkos. Pakeitimo paklausa savo kiekybine apimtimi daţnai yra didesnė uţ 

plėtros paklausą.  

Darbo rinkos prognozavimas – tai hierarchinė sistema, susidedanti iš įvairių prognozavimo 

instrumentų. Galima būtų išskirti tokius darbo rinkos prognozavimo sistemos etapus
10

:  

1. Makroekonominių rodiklių prognozė, atspindinti galimą ūkio raidą, ir bendro uţimtųjų 

skaičiaus prognozė. 

2. Uţimtųjų skaičiaus pasiskirstymo tarp ūkio sektorių prognozė. 

3. Darbo rinkos paklausos (darbuotojų poreikio) prognozė pagal profesijų grupes ir 

išsilavinimo lygį. 

4. Darbo rinkos pasiūlos retrospektyvinė analizė ir prognozė (pagal išsilavinimo lygį, 

studijų sritį, studijų programą, profesinio mokymo programą). 

5. Darbo rinkos paklausos ir pasiūlos derinimas nustatant „grynąją“ darbo rinkos paklausą. 

6. Kokybinių darbo rinkos paklausos parametrų analizė ir prognozavimas pagal sektorius, 

profesijų grupes ir / ar išsilavinimą (kvalifikacijų ir kompetencijų).  

Makroekonominių rodiklių prognozė apima bendrojo vidaus produkto (BVP), darbo 

našumo, darbo uţmokesčio, infliacijos, prekybos balanso, biudţeto balanso ir – svarbiausia – 

bendro uţimtųjų skaičiaus prognozavimą. Makroekonominių rodiklių prognozė, atliekama Finansų 

ar Ekonomikos ministerijos padalinių, naudojama kaip fiskalinės ar investicijų politikos 

instrumentas. Makroekonominių rodiklių prognozės pagrindu yra formuojama uţimtumo pagal 

atskirus ūkio sektorius prognozė.  

Uţimtųjų skaičiaus pasiskirstymo tarp ūkio sektorių prognozės rezultatas – prognozė, 

nusakanti uţimtųjų skaičius sektoriuose, suskirstant visą ekonomiką į tam tikrus sektorius. 

Uţimtųjų paklausa yra prognozuojama kaip sukuriamo produkto (BVP ir pagal sektorius) ir 

gamybos veiksnių kaštų, įskaitant atlyginimų lygį, funkcija. Remiantis pasirinktu modeliu, bendrojo 

uţimtųjų skaičiaus rėmuose yra prognozuojamas uţimtųjų skaičius pagal atskirus ūkio sektorius. 

Analizuojant ir prognozuojant darbo rinkos paklausą, būtina tinkamai įvertinti visus šią paklausą 

sąlygojančius veiksnius. Galima išskirti du pagrindinius darbo jėgos paklausos veiksnius: 1) 

paklausa dėl ūkio augimo (plėtros); 2) paklausa dėl socialinių ir demografinių veiksnių (pakeitimo 

                                                 

10
Specialistų ir kompetencijų poreikio ţemėlapio studija 

http://www.smm.lt/naujienos/docs/pranesimai/Zemelapio_studija-galutine_ataskaita.pdf 
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paklausa), tokių kaip: išėjimas į pensiją, emigracija (įskaitant horizontalią migraciją tarp sektorių), 

pasitraukimas iš darbo rinkos dėl nedarbingumo (neįgalumo), pasitraukimas iš darbo rinkos dėl 

mirties. Remiantis darbo rinkos tyrimų ir prognozių praktika, galima teigti, kad santykinai didesnę 

darbo rinkos paklausos dalį sudaro darbo jėgos pakeitimo paklausa, todėl yra labai svarbu įvertinti 

socialinius ir demografinius rodiklius bei jų raidą prognozuojamu periodu.  

Remiantis egzistuojančiais klasifikatoriais ir statistinių duomenų bazėmis, darbo rinkos 

paklausa ir paklausos prognozė yra diferencijuojamos pagal profesijas (profesijų grupes), kurios 

apibrėţia asmens atliekamų uţdavinių ir pareigų derinį konkrečioje darbo vietoje. Vadovaujantis 

profesijų klasifikatoriumi, nustatoma, kokių darbuotojų reikės darbo rinkoje pagal jų atliekamą 

darbą. Idealiu atveju, jei Statistikos departamentas ar kitos viešojo administravimo institucijos renka 

išsamius duomenis apie asmenų (tiek esamų, tiek būsimų darbo rinkos dalyvių) įgytą išsilavinimą, 

darbo rinkos paklausos prognozę galima diferencijuoti ir pagal išsilavinimo lygį bei studijų sritį, 

kurioje asmuo įgijo išsilavinimą. Tokiu atveju uţtikrinamas paprastesnis ir efektyvesnis darbo 

rinkos pasiūlos ir paklausos pusių derinimas. Darbo rinkos paklausos prognozavimas yra svarbus, 

tačiau nepakankamas ţingsnis, paremiant viešosios politikos sprendimų priėmimą. Analizuojant ir 

prognozuojant darbo rinkos paklausos pusę, įvertinamas tik darbuotojų poreikis pagal įvairius 

poţymius, tačiau neapimama darbo rinkos pasiūla, t. y. neįvertinama į darbo rinką įsitraukianti 

darbo jėga.  

Darbo rinkos pasiūlos šaltiniai yra įvairūs. Pirmiausia tai: švietimo, profesinio mokymo ir 

studijų sistemų absolventai, kurie įsijungia į darbo rinką, taip pat asmenys, keičiantys darbą 

(migruojantys tarp sektorių), imigrantai, reemigrantai, kiti asmenys, grįţtantys į darbo rinką. Darbo 

rinkos pasiūlos analizė ir prognozavimas paremti iš dalies kitokiais instrumentais nei darbo rinkos 

paklausos prognozavimas. Darbo rinkos pasiūlos analizė pirmiausia turi būti grįsta nuolatine 

švietimo, profesinio mokymo ir studijų sistemų stebėsena, t. y. atsakingos institucijos turi 

disponuoti detalia informacija apie absolventus. Turi būti sukaupta informacijos apie kuo ilgesnį 

stebėjimo periodą, o jeigu švietimo, profesinio mokymo ir studijų sistemos patyrė esminių 

transformacijų, yra svarbu įvertinti ir, panaudojant klasifikatorių, palyginti, kaip seniau išsilavinimą 

įgiję asmenys prisitaiko prie naujos sistemos. Remiantis stebėsenos duomenimis bei politine 

darbotvarke (įskaitant darbo rinkos paklausos klausimą), formuojamos darbo rinkos pasiūlos 

prognozės, t. y. prognozuojama, kiek ir kokių asmenų įsilies į darbo rinką prognozuojamuoju 

periodu. Kokybiniai parametrai paremti nusistovėjusiais klasifikatoriais, apibrėţiančiais asmens 

išsilavinimo lygį, studijų sritį, studijų programą, kvalifikacijos lygį ir kt. Idealiu atveju darbo rinkos 

pasiūlos analizės ir prognozės modelis turėtų atspindėti visos darbo rinkos parametrus bei į darbo 

rinką įsitrauksiančių asmenų parametrus pagal anksčiau įvardytus kriterijus.  
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Įvertinus esamą darbo rinkos paklausą bei pasiūlą ir identifikavus galimas darbo rinkos 

raidos kryptis, reikia atlikti darbo rinkos paklausos ir pasiūlos derinimo procedūrą. Šios procedūros 

tikslas – nustatyti „grynąją“ darbo rinkos paklausą, t. y. paklausos ir pasiūlos pusių balansą. 

Pasiūlos ir paklausos balansas atskleidţia, kiek ir kokių specialistų yra rinkoje, kokių specialistų 

rengiama per daug, kokių specialistų trūksta ir kokios prioritetinės specialistų rengimo kryptys. 

Nors išoriškai ši procedūra atrodo paprasta, susiduriama su klasifikatorių ir duomenų 

suderinamumo problema. Darbo rinkos paklausos prognozė atliekama iš ūkio poreikių 

perspektyvos, t. y. darbo rinka diferencijuojama pagal ekonomikos sektorius ir darbuotojo 

atliekamas uţduotis bei funkcijas (t. y. profesijas). Išsilavinimo parametrai paklausos modeliuose 

yra abstrahuoti arba jų iš viso nėra. Tuo tarpu pasiūlos analizės ir prognozavimo modeliai pasiţymi 

imties klasifikacija pagal studijų sritis, studijų programas ir / ar kvalifikacijų lygius. Todėl 

mechaniškai derinti paklausos ir pasiūlos puses yra neįmanoma. Šioje situacijoje iškyla vienas 

didţiausių metodologinių iššūkių – suderinti paklausos ir pasiūlos modelių klasifikatorius, t. y., tam 

tikrai profesijų grupei priskiriant tinkamiausias studijų sritis / programas, įvertinti galimus 

pakeitimo koeficientus, suderinamumo klausimus.  

Darbo rinkos prognozavimas bei jam keliami tikslai ir uţdaviniai transformavosi kartu su 

socialiniais ir ekonominiais iššūkiais bei besikeičiančia politine darbotvarke. Dėl gilios rinkų 

internacionalizacijos, sparčios technologinės kaitos, ekonomikos restruktūrizacijos bei reikalavimų 

darbo rinkai transformacijos nebepakanka vien standartinio ţmogiškųjų išteklių planavimo modelio. 

Labai svarbus tampa klausimas, kaip suderinti darbo rinkos paklausą ir pasiūlą kokybiniu, t. y. 

kvalifikacijų turinio, aspektu, kai siekiama analizuoti ir prognozuoti, kokią kvalifikaciją 

(kompetenciją, ţinias ir įgūdţius) individai privalės turėti, norėdami sėkmingai dalyvauti darbo 

rinkoje ir atitikti ūkio poreikius. Ši tyrimų ir prognozių plotmė yra viena iš dedamųjų, uţtikrinančių 

švietimo, profesinio mokymo ir studijų kokybę. Kokybė uţtikrinama formuojant tinkamas ir su 

esamais / būsimais darbo rinkos iššūkiais suderintas mokymo ir studijų programas bei atitinkamus 

mokymo metodus. Atsiţvelgiant į prognozuojamą darbo rinkos paklausą, mokymo ir studijų 

programos gali būti orientuojamos tiek generalistiniu poţiūriu, tiek specializacijos linkme.  

Vis dėlto kokybinių darbo rinkos paklausos parametrų analizė nepakeičia bendrojo 

ţmogiškųjų išteklių politikos planavimo modelio, kurio pagrindu atliekama kiekybinė ir kokybinė 

darbo rinkos paklausos bei pasiūlos analizė. Sprendimų priėmėjai ir suinteresuotosios šalys 

pirmiausia turi ţinoti bendrąsias kiekybines darbo rinkos raidos kryptis, jų pagrindu identifikuoti 

darbo rinkos pasiūlos nuokrypį nuo prognozuojamo poreikio, taip pat numatyti stipriausias darbo 

rinkos transformacijas ateityje. Šiuo pagrindu sprendimų priėmėjai, viešojo administravimo 

institucijos bei švietimo paslaugas teikiančios įstaigos, gali nustatyti, kokiomis kryptys bus 
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prioritetinės (pvz., profesiniai standartai, studijų programos), atliekant išsamius prognostinius 

kvalifikacijų turinio ir jo raidos tyrimus.  

Pabrėţtina, kad poreikio naujam kvalifikacijų turiniui prognozavimas yra integrali 

bendrosios darbo rinkos prognozavimo sistemos dalis, kuri iš esmės paremta visų iki šiol aprašytų 

etapų rezultatais. Atlikti kokybinius kvalifikacijų turinio tyrimus yra labai plati uţduotis, nes idealiu 

atveju kiekviena profesinio, tęstinio mokymo ir studijų kryptis / programa yra šių tyrimų ir 

prognozių grupės domėjimosi objektas. Daţniausiai kvalifikacijų turinio prognostinių tyrimų 

vykdytojai būna švietimo, profesinio mokymo ir studijų paslaugas teikiančios institucijos ir / arba 

švietimo, profesinio mokymo ir studijų sistemos kokybės uţtikrinimo bei prieţiūros institucijos, 

uţtikrinančios bendruosius kokybės standartus ir brėţiančios mokymo / studijų programų turinio 

raidos gaires. 

Visi aprašyti darbo rinkos prognozavimo komponentai (makroekonominė prognozė, darbo 

rinkos paklausos makrolygmens prognozė, darbo rinkos paklausos sektorinė, diferencijuota 

prognozė, darbo rinkos pasiūlos prognozė, darbo rinkos paklausos ir pasiūlos derinimas bei 

kvalifikacijų turinio prognozė) yra sudėtinės prognozavimo sistemos, skirtos viešosios politikos 

sprendimams paremti ir suinteresuotosioms šalims informuoti, sudedamosios dalys. Tarptautinėje 

praktikoje ši darbo rinkos prognozavimo sistema iš dalies arba visa apimtimi realizuota Suomijoje, 

Olandijoje, Airijoje, JAV, Kanadoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Didţiojoje Britanijoje ir kitose šalyse. 

Darbo rinkos prognozavimo sistemų taikymo metodai ir apimtys minėtose valstybėse varijuoja, 

tačiau išlaiko pagrindinę bendrųjų ţmogiškųjų išteklių politikos planavimo logiką (paklausa, 

pasiūla, derinimas, kvalifikacijos, poveikis informuojant ir tarpinstituciškai koordinuojant). 

Siekiant Lietuvoje pritaikyti įvairius prognozavimo modelius, daţnai susiduriama su 

duomenų pakankamumo, prieinamumo, suderinamumo problemomis:
11

 

 Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos darbo birţos renkami duomenys neatspindi 

respondentų išsilavinimo rodiklio, kuris yra būtinas, siekiant prognozuoti būsimą 

specialistų poreikį. 

 Institucijos renka panašią informaciją, tačiau vadovaujasi skirtinga metodika bei 

klasifikatoriais, todėl ne visada jų duomenis galima grupuoti ir lyginti. Nors bandoma 

unifikuoti statistinius duomenis, remiantis ES klasifikaciniais metodais, nustatytais 

EUROSTAT Reikalavimų Europos statistikai 2007 m. sąvado, taip pat Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006, nustatančiu statistinį 

                                                 

11
 Statistinės informacijos panaudojimo galimybės, realizuojant specialistų poreikio tyrimų metodologiją. Pranešėjas A. 

Pocius // Konferencijos „Specialistų poreikio prognozavimas Lietuvoje“ pranešimo medţiaga. Prieiga per internetą: 

http://www.npi.lt/site/Failai/5. proc.20diegimas_Pocius_2008.02.07.pdf  
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ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red., tačiau institucijos, naudodamos 

skirtingas metodikas bei klasifikatorius, negali pasinaudoti viena kitos renkama 

informacija, taip pat grupuoti, koncentruoti šios informacijos prognozavimo tikslais. 

Tarptautinių bei nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės registruose 

ir informacinėse sistemose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2005 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 247 (Ţin., 2005, Nr. 32-1047), taikomos skirtingoms 

statistikos sritims.  

 Remiantis LR Statistikos įstatymo 14 str., respondentai privalo statistiką tvarkančioms 

institucijoms ir įstaigoms teikti tikslius duomenis įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka. Tais atvejais, kai statistikos duomenys renkami ne įgyvendinant Oficialiosios 

statistikos darbų programą, asmenys nėra įpareigoti suteikti tokią informaciją. Darbo 

birţos nuostatuose nurodyta, kad Darbo birţa įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti 

reikiamą informaciją iš institucijų bei asmenų, tačiau nėra realios galimybės įpareigoti 

fizinius ar juridinius asmenis suteikti detalesnę darbo rinkai prognozuoti reikalingą 

informaciją. 

 LR Statistikos departamentas nėra pasirašęs bendradarbiavimo su uţsienio statistikos 

institucijomis sutarčių dėl keitimosi informacija apie svetur įsidarbinusius asmenis, jų 

išsilavinimą. Be to, visos Europos Sąjungos valstybės yra pasisakiusios prieš 

išsilavinimo identifikavimą, siekdamos maţinti apkrovas respondentams.  

 

 Šiame skyriuje didţiausias dėmesys skiriamas plėtros ekonomikos specialistų poreikiui 

analizuoti. Specialistų ir kompetencijų poreikio prieţastis galima suskirstyti į dvi grupes:  

 poreikis dėl plėtros – tai poreikis, kurį sąlygoja ekonomikos plėtra. Ūkio ir atskirų jo 

sektorių apimtis laikui bėgant kinta. Bendras ūkio ir atskirų sektorių augimas sukuria 

papildomą specialistų ir kompetencijų poreikį. Sektoriuose, kurie traukiasi, poreikis dėl 

plėtros yra neigiamas.  

 poreikis dėl kaitos – tai poreikis, kurį sąlygoja ţmogiškųjų išteklių pokyčiai. Poreikį dėl 

kaitos sąlygoja darbuotojų emigracija, mirtys, pasitraukimas iš darbo rinkos dėl pensinio 

amţiaus, pasitraukimai iš darbo rinkos dėl ligų, atostogų, laikinas pasitraukimas iš darbo 

rinkos ir kitos prieţastys. 

Nors kai kuriuose tyrimuose
12

 teigiama, kad įvertinimas, kokią bendro poreikio dalį sukuria 

poreikis dėl plėtros ir kokią dalį sukuria poreikis dėl kaitos, yra svarbus tiems tyrimams, kuriuose 

                                                 

12
Specialistų ir kompetencijų poreikio ţemėlapio studija: 

http://www.smm.lt/naujienos/docs/pranesimai/Zemelapio_studija-galutine_ataskaita.pdf  
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JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

16 

specialistų poreikis prognozuojamas kiekybiškai, analizuojant plėtros ekonomikos jungtinės 

studijų programos poreikį, šios programos kuriamas kokybinis, į kvalifikacijos turinį 

orientuotas, rezultatas yra stipriai veikiamas poreikio prieţasčių, kaip kokybinio elemento. 

Pakeitimo paklausa savo apimtimi daţnai yra didesnė uţ plėtros paklausą.  

Paţymėtina, kad bendros Lietuvos ūkio ir švietimo tendencijos rodo, kad netolimoje 

ateityje tarptautinių plėtros ekonomikos specialistų poreikis gali didėti tiek dėl kaitos 

(demografinių pokyčių, migracijos), tiek dėl plėtros.  

Nors kiekybiškai poreikis dėl plėtros nėra identifikuojamas, tačiau yra aiškiai 

išreikštas platesnio profilio ekonomikos specialistų, išmanančių naujausias ekonomikos 

teorijas ir tendencijas ir mokančių taikyti prognozavimo priemones, poreikis. Kitaip tariant, 

dėmesys yra skiriamas bendrosioms ir specifinėms kompetencijoms, kurių kaita sąlygoja 

dabartinius paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje neatitikimus. Tikėtina, kad ūkiui atsigaunant, 

o taip pat atsiţvelgiant į darbo rinkos paklausos ciklus bei bendras demografines tendencijas, 

netolimoje ateityje pradės formuotis ir poreikis dėl plėtros.  

1.2 Darbo rinkos tyrimai Lietuvoje 

Lietuvoje darbo rinkos poreikių tyrimai yra gana populiarūs. Juos atlieka: a) valstybinės 

institucijos (Lietuvos darbo birţa, Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, Socialinės 

apsaugos ir darbo, Ūkio, Švietimo ir mokslo ministerijos); b) švietimo institucijos (universitetai, 

kolegijos, institutai); c) nevyriausybinės ir viešosios organizacijos; d) privataus sektoriaus atstovai.  

Siekiant sukurti specialistų ir kompetencijų poreikio ţemėlapio parengimo gaires, Švietimo 

ir mokslo ministerijos uţsakymu buvo atlikta 2006–2010 metais Lietuvoje parengtų prognostinių 

darbo rinkos tyrimų analizė
13

. Ji
 
atskleidė tam tikras bendras atliekamų tyrimų tendencijas ir 

sisteminius trūkumus. 

Analizuojant atliktų prognozavimo tyrimų rezultatus nustatyta, kad juose daţniausiai nėra 

grieţtai orientuojamasi tik spręsti darbo jėgos paklausos klausimus, t. y. išsiaiškinti, kokia šiuo 

metu yra ir kokia prognozuojama situacija darbo rinkoje, arba nustatyti tik švietimo sistemos 

poreikį, kokių ir kiek kvalifikacijų ji turėtų pateikti darbo rinkai, kad būtų uţtikrintas darbo jėgos 

pasiūlos ir paklausos balansas. Daugelyje prognozavimo tyrimų bent fragmentiškai aptariama 

tiek paklausa, tiek pasiūla, tačiau neretai šios analizės yra nepakankamai nuoseklios. Tokia 

situacija lemia, kad tyrimai yra naudingi kaip bendro pobūdţio informacija, tačiau jų 

rezultatai yra per daug abstraktūs, maţai panaudojami, nėra aiškiai orientuoti į uţsakovo, 

                                                 

13
 Specialistų ir kompetencijų poreikio ţemėlapio studija: 

http://www.smm.lt/naujienos/docs/pranesimai/Zemelapio_studija-galutine_ataskaita.pdf  
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tikslinės grupės ir visuomenės poreikius. Daugumoje Lietuvoje atliktų darbo rinkos paklausos 

tyrimų pateikiama informacijos tik apie esamą būklę (daţniausiai tai būna paskutinių statistiškai 

apskaitytų metų duomenys), o ateities paklausos (poreikio) prognozių pateikiama tik maţdaug 

ketvirtadalyje tyrimų (pagal Specialistų ir kompetencijų poreikio ţemėlapio studiją
14

, iš analizuotų 

17 tyrimų prognozės buvo pateiktos tik 4 atvejais). Be to, analizuotuose prognozavimo tyrimuose, 

atliktuose pastaraisiais metais, nebuvo numatytas tokios apimties ekonomikos nuosmukis, koks 

faktiškai įvyko 2009 metais; didesnis BVP augimas buvo prognozuotas ir 2010 metams. Tokiu 

būdu susiklostė situacija, kad faktiniai darbo rinkos poreikiai, o taip pat ir kokybiniai kvalifikacijų 

parametrai dėl nenumatyto veiksnio (ekonomikos nuosmukio) neatitinka ir negali atitikti 

prognozuotų rodiklių – tai trukdo įvertinti ir pačių tyrimų patikimumą bei replikavimą.  

Plačiausiai ţinomi yra tokie Lietuvos darbo rinkos tyrimai:  

 Specialistų ir kompetencijų poreikio ţemėlapio studija (rengėjas – BGI Consulting, LR 

Švietimo ir mokslo ministerijos uţsakymu), 2010. 

 Lietuvos universitetų absolventų integracija darbo rinkoje (rengėjas – Viešosios 

politikos ir vadybos institutas), 2010. ISBN978-9955-772-18-7 

 Aukštųjų mokyklų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje darbo jėgos pasiūlos ir 

paklausos kontekste (darbdavių ir absolventų apklausos duomenimis), 2004. 

 Magistrantūros ir Lietuvos ūkio poreikių atitikimas, Lietuvos mokslo taryba (rengėjas – 

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, jungtinė veikla su UAB Ekonominės 

konsultacijos ir tyrimai), 2006  

 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų (magistrantų) pasiūlos ir paklausos atitikimo 

sisteminis įvertinimas; VšĮ Vilniaus verslo konsultacinis centras (rengėjas – Darbo ir 

socialinių tyrimų institutas), 2008.  

 Darbo rinkos analizė ir pasiūlymai darbo jėgos trūkumo problemai spręsti, atsiţvelgiant į 

šalies ūkio plėtros prognozę 2008–2015 metams; LR Ūkio ministerija (rengėjas – 

Ekonominių ir teisinių konsultacijų tyrimų centras), 2007.  

 Specialistų poreikio tyrimų metodologija ir prognozės Lietuvoje; Nacionalinės plėtros 

institutas (rengėjas – Nacionalinės plėtros institutas, Autorių kolektyvas, sudarytojas 

Alvydas Andrėnas), 2008.  

 Specialistų poreikio tyrimų metodologijos rengimas ir pilotinio tyrimo įgyvendinimas 

aukštųjų technologijų srityse (rengėjas – Nacionalinės plėtros institutas), 2008.  

                                                 

14
Specialistų ir kompetencijų poreikio ţemėlapio studija: 
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 Gebėjimų paklausos ir pasiūlos stebėsena. Veiklos ir švietimo rodiklių analizės 

ataskaita; Profesinio mokymo ir metodikos centras, 2008.  

 Kuro, chemikalų, guminių, plastikinių ir mineralinių produktų gamybos sektoriaus 

studija. Darbuotojų ir kvalifikacijos kaitos prognozių tyrimo ataskaita; Profesinio 

mokymo ir metodikos centras, 2008.  

 Maisto produktų ir gėrimų gamybos sektoriaus studija. Darbuotojų ir jų kvalifikacijos 

kaitos prognozių tyrimo ataskaita; Profesinio mokymo ir metodikos centras, 2008.  

 Medienos sektoriaus studija. Darbuotojų ir jų kvalifikacijos kaitos prognozių tyrimo 

ataskaita; Profesinio mokymo ir metodikos centras, 2008.  

 Sporto sektoriaus studija. Darbuotojų ir jų kvalifikacijos kaitos prognozių tyrimo 

ataskaita; Profesinio mokymo ir metodikos centras, 2008.  

 Statybos sektoriaus studija. Darbuotojų ir jų kvalifikacijos kaitos prognozių tyrimo 

ataskaita; Profesinio mokymo ir metodikos centras, 2008.  

 Turizmo sektoriaus studija. Darbuotojų ir jų kvalifikacijos kaitos prognozių tyrimo 

ataskaita; Profesinio mokymo ir metodikos centras, 2008.  

 Ţemės ūkio sektoriaus studija. Darbuotojų ir jų kvalifikacijos kaitos prognozių tyrimo 

ataskaita; Profesinio mokymo ir metodikos centras, 2008.  

 Kvalifikacijų poreikio Lietuvos darbo rinkoje vidutinės trukmės prognozavimo metodika 

ir prognozės pagal ūkio sektorius; Lietuvos darbo birţa prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (rengėjai: BGI Consulting, UAB ir Sweco EuroFutures, AB (Švedija), 2008.  

 Specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų poreikio bei rengimo prognozės ţemės ūkio srityje 

2013–2015 metams; LR Ţemės ūkio ministerija (rengėjas – Lietuvos ţemės ūkio 

universitetas), 2007.  

 Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos ţemės ūkyje prognozės 2009–2013 metais; LR Ţemės 

ūkio ministerija (rengėjas – Lietuvos ţemės ūkio universitetas), 2008.  

 Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įţvalga pagal regionines ir pasaulio tendencijas; LR 

Ūkio ministerija (rengėjas – VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras), 2007.  

 Energijos išteklių naudojimo, energiją vartojančių įrenginių ir sistemų projektavimo, 

naudojimo bei prieţiūros specialistų rengimo regioninio ir struktūrinio poreikio studijos 

parengimas; LR Ūkio ministerija (rengėjas – UAB Ekonominės konsultacijos ir tyrimai), 

2007.  

Pagrindiniai prognozavimo tyrimų rezultatų naudotojai yra su darbo rinka susijusios 

institucijos ir švietimo sistemos institucijos. Viešojo valdymo registruose šios sritys yra tvarkomos 

ir apskaitomos atskirai viena nuo kitos, naudojami specialūs klasifikatoriai ir sistemos yra nesusieti 



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

19 

tarpusavyje, o tai apsunkina integracijos galimybes atliekant prognozavimo tyrimus
15

.
. 
Pavyzdţiui, 

Lietuvos profesijų klasifikatoriuje
16

 aprašomos pagrindinės profesijų grupės tik apytiksliai siejamos 

su išsilavinimo lygiais pagal ISCO kvalifikacijų lygmenis. Profesijos nėra aiškiai susiejamos su 

studijų sritimis ar programomis (jeigu tai apskritai įmanoma). Taigi ir prognozavimo studijose 

paprastai galima pakankamai aiškiai atskirti darbo rinkos ir švietimo dimensijas, o jų integracija 

tampa ekspertinio / aprašomojo pobūdţio. 

Aukštojo mokslo studijos, pagal 2009 m. priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimą, skirstomos į studijų sritis (6 sritys) ir kryptis (15 krypčių). Šio nutarimo pagrindu ŠMM 

2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-222 patvirtino studijų kryptis sudarančių šakų sąrašą. Ši nauja 

klasifikacija yra artimesnė Ekonominės veiklos rūšių klasifikacijai, kuria remiasi Lietuvos 

Respublikos ūkio ministerija ir kitos suinteresuotos institucijos bei organizacijos, numatydamos 

darbo jėgos paklausą, taip sudarydamos prielaidas lengviau pasiekti informacinį suderinamumą, 

stengdamosios įvertinti ir prognozuoti neatitikimus tarp darbo jėgos paklausos ir pasiūlos. 

Darbinėje veikloje pagrindinis kintamasis yra darbo vieta, t. y. funkcijų, uţ kurių vykdymą 

mokamas atlyginimas, rinkinys. Šioms funkcijoms atlikti yra reikalingi tam tikras išsilavinimas ir 

atitinkami gebėjimai. Darbo vietoms grupuoti daţniausiai naudojamos ISCO ar SOC klasifikacijos. 

Lietuvos darbo birţa naudoja Statistikos departamento patvirtintą Lietuvos profesijų 

klasifikatorių
17

,
 
kuris parengtas pagal tarptautinius standartinius profesijų klasifikatorius ISCO-88 ir 

ISCO-88 (COM). Šis klasifikatorius reglamentuoja profesijų išdėstymą ir sandarą bei priskiriamus 

kvalifikacinius lygmenis. 2008 m. Tarptautinei darbo organizacijai patvirtinus atnaujintą 

tarptautinio profesijų klasifikatoriaus struktūrą, vadovaujantis 2009 m. Europos Komisijos teisės 

aktais, kuriuose buvo nustatytos ISCO-08 taikymo pradţios datos Europos Sąjungos šalyse, buvo 

pradėta atnaujinti Lietuvos profesijų klasifikatorių.
18

. 

Aukštos kvalifikacijos darbuotojais laikomi asmenys, kurie priskiriami tarptautinio 

standartinio profesijų klasifikatoriaus 1-osios pagrindinės grupės 12–13 pogrupiams (direktoriai ir 

vyriausieji valdytojai bei individualių įmonių savininkai) ir 2-ajai pagrindinei grupei (specialistai) 

arba tie, kurių numatomas mėnesinis darbo uţmokestis yra ne maţesnis kaip 3 paskutiniai paskelbti 

šalies ūkio vidutiniai mėnesiniai darbo uţmokesčiai. Įdomu pastebėti, kad Lietuvoje aukšta 

                                                 

15
Specialistų ir kompetencijų poreikio ţemėlapio studija: 

http://www.smm.lt/naujienos/docs/pranesimai/Zemelapio_studija-galutine_ataskaita.pdf  
16

 http://www.stat.gov.lt/uploads/klasifik/body.htm  
17

Lietuvos profesijų klasifikatorius: 

http://db.stat.gov.lt/statclass/classifications.aspx?CLASS_ID=100000006&CLASS_NAME=ISCO88 proc.28COM 

proc.29&owner=class  
18

http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/zmogiskuju_istekliu_pletra/627/bendra_informacija_apie_lietuvos_profesi

ju_klasifikatoriu  
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kvalifikacija matuojama ne tik pagal atliekamų pareigų sudėtingumą, funkcijų įvairovę bei 

išsilavinimą, bet ir pagal uţmokestį
19

.  

Kvalifikuotais darbuotojais laikomi turintys profesiją asmenys, kuri patenka į 3–8 profesijų 

klasifikatoriaus grupes (atitinkamai: jaunesnieji specialistai ir technikai, jaunesnieji tarnautojai, 

paslaugų sektoriaus ir parduotuvių bei turgaviečių darbuotojai, kvalifikuoti prekinio ţemės ūkio ir 

ţuvininkystės darbininkai, kvalifikuoti darbininkai bei amatininkai). 

Kvalifikacijos lygmuo apibrėţiamas pagal atliktinų profesijos uţduočių ar pareigų 

sudėtingumą ir įvairovę. Kvalifikacijos lygmuo nustatomas, atsiţvelgiant į vieną ar daugiau sąlygų: 

atliekamo darbo pobūdį; formalaus švietimo lygmenį, reikalingą norint kompetentingai atlikti 

nustatytas uţduotis ir pareigas; neformalaus mokymo darbo vietoje ir / arba atitinkamos profesinės 

patirties apimtį. Nustatant profesijos kvalifikacijos lygmenį, pabrėţiamas atliekamo darbo pobūdis, 

o ne reikiamas formalusis išsilavinimas. 

Nesant galimybės aiškiai ir vienareikšmiškai identifikuoti plėtros ekonomikos studijų 

programos specialistų priskyrimą tam tikroms konkrečioms profesijoms bei ūkio sektoriams, 

tampa netikslinga naudoti standartinius ekonometrinius darbo rinkos prognozavimo 

instrumentus, kurie iš esmės atskleistų bendrą ekonomikos, apskaitos, finansų valdymo ir 

pan. specialistų poreikį. Todėl tiksliausiai tarptautinių plėtros ekonomikos specialistų poreikį 

gali atskleisti bendros šalies ekonomikos ir ūkio raidos tendencijos.  

1.3 Sociodemografinės ir makroekonominės aplinkos kontekstas 

1.3.1 Demografinė aplinka 

2012 m. pradţioje Lietuvoje buvo beveik 3,2 mln. gyventojų
20

. Prognozuojama, kad iki 

2060 metų Lietuvoje gyventojų skaičius sumaţės daugiau nei 18 procentų (lyginant su 2015 

metais).  
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 Sipavičienė A., Jeršovas M. Darbo jėgos migracija: poreikis ir politika Lietuvoje. Tarptautinė migracijos organizacija, 

Vilnius, 2010. ISBN 978-9955-697-25-1 
20

 Lietuva skaičiais, 2012. Lietuvos statistikos departamentas 
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1 pav. Prognozuojamas gyventojų skaičius iki 2060 metų. 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Prognozę patvirtina ir dabartinė gyventojų skaičiaus maţėjimo tendencija: 2011 metais, 

palyginti su 2000 metais, gyventojų sumaţėjo daugiau nei 7,6 proc. ir 2,5 proc., palyginti su 2010 

metais. Lietuvos gyventojų skaičius maţėjo dėl dviejų prieţasčių: neigiamos neto tarptautinės 

migracijos ir neigiamos natūralios kaitos
21

. 

 

2 pav. Gyventojų skaičius 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Lietuvoje taip pat jaučiama senėjimo tendencija: iki 2008 metų didėjęs jaunų ţmonių (15–29 

metų amţiaus) skaičius 2009 metais ėmė maţėti. 2011 metais šalyje, palyginti su 2000 metais, buvo 

daugiau nei 5 procentais maţiau jaunų ţmonių, o palyginti su 2008 metais (kada buvo uţfiksuotas 

didţiausias jaunų ţmonių skaičius) – net 7,2 procento maţiau. 2011 metais, palyginti su 2010 

metais, taip pat pastebima jaunų ţmonių skaičiaus maţėjimo tendencija: per metus 15–29 metų 

asmenų skaičius sumaţėjo daugiau nei 6 procentais.  

                                                 

21
 Lietuvos statistikos departamentas, pranešimas spaudai.  
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3 pav. 15–29 metų amţiaus asmenų skaičius 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Galima būtų teigti, kad jaunų asmenų skaičiaus maţėjimą šalyje iš dalies lemia didėjanti 

emigracija: 2000 metais emigrantų skaičius nesiekė 10 tūkstančių, o 2010 metais iš Lietuvos 

emigravo daugiau nei 80 tūkst. asmenų (oficialiais duomenimis, neoficialūs emigracijos mastai yra 

kelis kartus didesni). Emigracija šalyje didėjo nesparčiai (lyginant su pastarųjų metų duomenimis), 

tačiau 2010 metais emigracija padidėjo beveik 4 kartus, 2011 metais ji šiek tiek pristabdyta, tačiau 

vis dar išliko didelė (palyginti su 2010 metais, sumaţėjo 35 procentais). Kas antras šalies 

emigrantas – 20–29 metų amţiaus. 2011 m. penktadalį (21,8 proc.) emigrantų sudarė 20–24 metų 

amţiaus asmenys (2010 m. – 18,2 proc., 2007 m. – 13,2 proc.). 25–29 metų amţiaus emigrantų 

dalis bendrame emigravusiųjų skaičiuje padidėjo nuo 17,7 procento 2007 m. iki 22,3 procento 2010 

m., o 2011 m. sumaţėjo iki 21 procento. 

Nors emigracija turėjo tendenciją didėti, imigracija, didėjusi iki 2008 metų, 2009 metais 

sumaţėjo ir vėl padidėjo tik 2011 metais. Didţioji dalis imigrantų – į Lietuvą grįţę Lietuvos 

Respublikos piliečiai. 2011 m. į Lietuvą grįţo 14 tūkst. (89,3 proc. visų imigrantų) Lietuvos 

Respublikos piliečių – tai 9,9 tūkst. (3,4 karto) daugiau negu 2010 m. 2007–2010 m. per metus į šalį 

vidutiniškai sugrįţo daugiau nei 5 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių. 2011 m. į Lietuvą imigravo 

1,7 tūkst. Uţsieniečių – tai 613 daugiau negu 2010 m. Į šalį imigravusių uţsieniečių dalis sumaţėjo 

nuo 28,7 procento 2007 m. iki 10,7 procento 2011 m. Dauguma 2011 m. į Lietuvą imigravusių 

uţsieniečių buvo Rusijos Federacijos (373), Baltarusijos (254), Ukrainos (181), Latvijos (90) 

piliečiai. 
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4 pav. Emigravusių/imigravusių asmenų skaičius 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Pagrindiniai veiksniai, nulėmę Lietuvos gyventojų emigraciją, buvo tokie: darbo rinka 

(nedarbas, uţimtumas, darbo uţmokestis), skirtingi gyvenimo standartai, ekonominė ir socialinė 

aplinka. Didţiausia dalis emigrantų (apie 70 proc.) išvyko dirbti, kiti – mokytis (~11 proc.), taip pat 

dėl šeimyninių (~8 proc.) ar kitų aplinkybių (~12 proc.). 

Didėjanti emigracija bei maţėjantis gimstamumas sąlygojo ir studentų skaičiaus 

sumaţėjimą: analizuojamuoju laikotarpiu studentų skaičius, didėjęs iki 2008 metų, vėliau ėmė 

maţėti. 2010–2011 metais, palyginti su 2009–2010 metais, studentų buvo beveik 7 procentais 

maţiau.  
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5 pav. Studentų skaičius Lietuvoje 2001 – 2011 metais 

Šaltinis: LR Statistikos departamentas 

Lietuvoje daugėja studentų iš uţsienio: nuo 2008 metų uţsienio studentų skaičius tolygiai 

didėjo ir vis dar turi tendenciją didėti. Didţiąją dalį uţsieniečių sudaro studentai iš ES, tačiau 

atvyksta studentų ir iš kitų šalių. 
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6 pav. Studentų atvykusių studijuoti iš uţsienio skaičius Lietuvoje 2001 – 2011 metais 

Šaltinis: LR Statistikos departamentas 

Lietuvoje maţėjant gimstamumui, maţėja jaunų ţmonių, o kartu ir potencialių 

studentų skaičius. Dėl demografinių tendencijų iki 2020 m. bendras studentų skaičius sumaţės 

daugiau nei 40 proc. Atsiţvelgiant į šias tendencijas, Lietuvos aukštosios mokyklos turi dvi 

išeitis – arba jos bus uţdarytos, sujungtos ar kitais būdais maţinamas jų skaičius, arba 

sugebės tapti konkurencingos tarptautinėje rinkoje ir pritrauks uţsienio studentų. Jungtinių 

studijų programų plėtra yra vienas iš ţingsnių siekiant pritraukti daugiau uţsienio studentų, 

kas leistų efektyviau išnaudoti turimą universiteto mokslinę bazę, skatinti mobilumą, 

uţmegzti ir vystyti tarptautinius santykius, pritraukti papildomų investicijų. 

1.3.2 Užimtumas 

Ilgalaikis nedarbas šalyje turėjo tendenciją maţėti iki 2008 metų, tačiau po šių metų ėmė 

staigiai didėti (2010 metais, palyginti su 2008 metais, ilgalaikis nedarbas padidėjo daugiau nei 6 

kartus). 2010 metais uţfiksuotas didţiausias ilgalaikis nedarbas šalyje – 7,4 proc. Palyginti su 2009 

metų rodikliu, kada ilgalaikis nedarbas siekė tik 3,2 proc., šis rodiklis padidėjo daugiau nei 130 

procentų.  
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7 pav. Ilgalaikis nedarbas (proc.) 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Nedarbo lygis šalyje (eliminavus sezono įtaką) gana stipriai svyravo (lyginant su Europos 

Sąjungos nedarbo lygiu). Nuo 2000 metų maţėjęs nedarbas 2007 metais ėmė didėti, o 2010 metais 

buvo didţiausias per visą analizuojamąjį laikotarpį. Iki 2011 metų nedarbo lygis sumaţėjo 

(palyginti su 2010 metais, sumaţėjo 13 procentų), tačiau vis dar išliko gana didelis (2011 metais, 

palyginti su 2007 metais, nedarbo lygis padidėjo daugiau nei 3,6 karto).  

 

 

8 pav. Nedarbo lygis procentais (eliminavus sezono įtaką) 2000–2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Jaunimo nedarbo lygis analizuojamaisiais metais kito staigiai ir daţnai: iki 2002 metų 

maţėjęs nedarbo lygis ėmė didėti, o 2004 metais staiga ėmė maţėti ir maţėjo iki 2007 metų, kada 

buvo pats maţiausias analizuojamuoju laikotarpiu. Nuo 2007 metų didėjęs nedarbo lygis ėmė 

maţėti tik po 2010 metų (kai jis buvo didţiausias), tačiau net ir 2011 metais vis dar išliko aukštas 

(2011 metais nedarbas – palyginti su 2007 metais, kai jis buvo pats maţiausias, – buvo didesnis 4 
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kartus). Neatsiţvelgiant į vis dar didelį nedarbo lygį, galima būtų daryti prielaidą, kad darbo rinka 

atsigauna (2011 metais nedarbo lygis, palyginti su 2010 metais, sumaţėjo daugiau nei 6 procentais).  

 

9 pav. Jaunimo nedarbo lygis procentais (eliminavus sezono įtaką) 2000–2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Vertinant jaunimo ir bendrą uţimtumo lygį šalyje, matoma, kad jaunimo uţimtumas yra 

ţymiai maţesnis (daugiau nei du kartus), palyginti su bendru šalies gyventojų uţimtumo lygiu. 

2011 metus lyginant su 2010 metais, pastebima, kad bendras šalies uţimtumo lygis kito daugiau nei 

2 procentais, tuo tarpu jaunimo uţimtumo pokytis nesiekė net vieno procento.  
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10 pav. Jaunimo ir bendras uţimtumo lygis procentais 2005–2011 metais 

Šaltinis: LR Statistikos departamentas 

Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis analizuojamaisiais metais stipriai kito: 

iki 2003 metų tolygiai, bet neţymiai maţėjęs nedarbo lygis 2005 metais padidėjo, tačiau kitais 

metais (iki 2007 metų) sumaţėjo iki ţemiausios ribos (ţemesnės ir uţ Europos Sąjungos vidurkį), 

tačiau po 2008 metų nedarbo lygis šalyje ėmė didėti, o 2010 metais, palyginti su 2007 metais (kada 
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buvo maţiausias nedarbo lygis), aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis padidėjo 

daugiau nei 4 kartus, o palyginti su 2009 metais, – daugiau nei 28 procentais.  

 

11 pav. Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis proc. 2000–2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Apibendrinant galima būtų teigti, kad 2008 metais šalyje pablogėjusi darbo rinkos situacija 

pastaraisiais metais pagerėjo ir turi tendenciją gerėti (įvertinant 2011 metus).  

1.3.3 Makroekonominė aplinka 

Remiantis naujausiomis Lietuvos banko atliekamomis Lietuvos ekonominės raidos 

prognozėmis, Lietuvos ūkio plėtra yra sulėtėjusi, tačiau ūkio aktyvumas didėja labiau, nei manyta. 

Daugiau, negu tikėtasi, kyla vidaus paklausa, ypač gyventojų vartojimo išlaidos. Kitaip nei prieš 

keletą mėnesių, neblogėja Lietuvos ūkio dalyvių lūkesčiai ir pasitikėjimas. Tam įtakos turi pasaulio 

ekonomikos padėtis – ji pamaţu stabilizuojasi. Nors tebetvyro neapibrėţtumas dėl tolesnės pasaulio 

ūkio raidos – vis dar sprendţiamos viešojo ir privačiojo sektorių įsiskolinimo problemos, sparčiai 

kyla energijos ţaliavų kainos, – Lietuvos ūkio plėtros perspektyva šiuo metu vertinama palankiau 

nei anksčiau dėl didesnio, negu tikėtasi, ekonomikos augimo pastaruoju metu. Numatoma, kad 

realusis Lietuvos BVP 2012 m. padidės 3,0 proc., o 2013 m. – 3,5 proc.
22

 

                                                 

22
 Lietuvos ekonomikos apţvalga, 2012. Lietuvos bankas. Prieiga per internetą: 

http://www.lb.lt/lietuvos_ekonomikos_apzvalga_2012_m_geguzes_men#page=21  
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12 pav. Bendrasis vidaus produktas 2000–2011 metais mln. eurų 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Numatoma, kad 2012 metų nacionalinio biudţeto pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų – 7 

mlrd. 131 mln. litų) sudarys beveik 21 mlrd. 73 mln. litų. Tai 5,9 proc. Daugiau, nei faktiškai 

planuota surinkti į nacionalinį biudţetą šiais metais. Numatomos nacionalinio biudţeto pajamos – 

kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis – sudarys 28 mlrd. (204 mln. litų – 5,1 

proc. Daugiau, nei planuota 2011 metais). Valstybės biudţeto pajamos be ES paramos lėšų 2012 

metais sudarys 18 mlrd. 016 mln. litų, o su ES paramos lėšomis, kaip planuojama, bus beveik 25 

mlrd. litų
23

. Galima daryti prielaidą, kad teigiamiems ekonomikos pokyčiams didelės įtakos turės 

ES ir kita tarptautinė parama ekonomikos sektoriui (planuojama, kad 2012 metais ji sudarys 60,5 

procentų nuo 7,1 mlrd. litų planuojamos paramos)
24

.  

Remiantis Lietuvos Statistikos departamento paskelbtais duomenimis, 2011 metais BVP 

Lietuvoje sudarė 105,7 mlrd. litų (30,6 mlrd. eurų); šis rodiklis, palyginti su 2010 metais, padidėjo 

11,3 procentų. BVP vienam gyventojui siekė 32 789 litų (9 496 eurų) – palyginti su 2010 metais, 

kai BVP vienam gyventojui sudarė 28 926 tūkst. litų (8 378 eurų), rodiklis padidėjo daugiau nei 11 

procentų. Tikimasi, kad ir 2012 metais, didėjant vartojimui bei bendram BVP, kartu didės ir BVP 

vienam gyventojui.  

BVP, tenkantis vienam gyventojui, analizuojamaisiais metais tolygiai kilo iki 2008 metų, 

tačiau 2009 metais staigiai krito (palyginti su 2008 metais, sumaţėjo daugiau nei 17 procentų), 

2010 metais rodiklis ėmė didėti ir jau 2011 metais BVP, tenkantis vienam gyventojui, palyginti su 

2010 metais, padidėjo daugiau nei 13 procentų, o palyginti su 2009 metais, – 18 procentų.  

                                                 

23
 Finansų ministerija. Interaktyvus. Prieiga per internetą: < http://www.finmin.lt/web/finmin/2011islaidos>  

24
 Finansų ministerija. Interaktyvus. Prieiga per internetą: < http://www.finmin.lt/web/finmin/2011islaidos>  
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13 pav. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui 2000–2011 metais (eurais) 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Didţiausios įtakos BVP didėjimui turėjo (daugiausia pridėtinės vertės sukūrė) ţemės ūkio, 

apdirbamosios gamybos, statybos, transporto, pramonės ir didmeninės prekybos įmonėse sukurtos 

pridėtinės vertės augimas; šiose veiklose sukurta BVP dalis buvo pati didţiausia. 2011 metais, 

palyginti su 2010 metais, sumaţėjo viešojo valdymo ir gynybos, švietimo, ţmonių sveikatos 

prieţiūros ir socialinio darbo, informacinių ryšių srityse sukuriamos pridėtinės vertės, tačiau 

padidėjo apdirbamosios gamybos, ţemės ūkio, miškininkystės ir ţuvininkystės bei kasybos ir 

karjerų eksploatavimo sričių sukuriamos pridėtinės vertės apimtys. Sparčiausiai vystėsi ţemės ūkis, 

miškininkystė bei ţuvininkystė. Šioje veikloje sukuriama pridėtinė vertė padidėjo daugiau nei 36 

procentais (791,62 mln. eurų).  

1 lentelė. Sukuriama pridėtinė vertė pagal ekonominės veiklos rūšis mln. eurų  

Ekonominės veiklos rūšis 2010 2011 

Pokytis 

mln. Lt  proc. 

Ţemės ūkis, miškininkystė ir ţuvininkystė 2149,91 2941,53 791,62 6,82 

Pramonė 18980,3 21275,6 2295,31 2,09 

Apdirbamoji gamyba 15249,9 17636,5 2386,65 5,65 

Statyba 5138,54 6052,93 914,39 7,79 

Didmeninė ir maţmeninė prekyba; transportas; apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugos  25484,7 28615,5 3130,74 2,28 

Informacija ir ryšiai 3224,67 3058,15 -166,52 5,16 

Finansinė ir draudimo veikla 2016,36 2226,62 210,26 0,43 

Nekilnojamojo turto operacijos 5929,2 5739,8 -189,40 3,19 

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla; administracinė ir 

aptarnavimo veikla 5244,62 5239,74 -4,88 0,09 

Viešasis valdymas ir gynyba; švietimas; ţmonių sveikatos 

prieţiūra ir socialinis darbas 14197,9 13529,6 -668,28 4,71 

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla; namų ūkio 

reikmenų remontas ir kitos paslaugos 1617,97 1663,21 45,24 2,80 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 
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Dėl didėjusios paklausos uţsienio rinkose ir pakankamai konkurencingos Lietuvos įmonių 

padėties jose uţsienio konkurencijai atviras ekonomikos sektorius tebebuvo pagrindinis BVP 

augimo veiksnys. Vis dėlto, didėjant privačiam vartojimui, uţsienio konkurencijai uţdaro sektoriaus 

aktyvumas taip pat augo. Lėtėjant transporto ir saugojimo ekonominės veiklos aktyvumui, uţsienio 

konkurencijai atviro sektoriaus pridėtinę vertę labiausiai kėlė ir toliau pakankamai didelis 

apdirbamosios pramonės aktyvumas
25

. Jis ţenkliausiai didėjo dėl augusių pardavimų uţsienio 

rinkose, o vidaus paklausa buvo vangesnė. Labiausiai pardavimai didėjo maţos pridėtinės vertės 

apdirbamosios pramonės šakose – baldų ir tekstilės pramonėse. Augęs apdirbamosios pramonės 

aktyvumas skatino ir kitas verslui paslaugas teikiančias ekonomines veiklas, tačiau jų pridėtinė 

vertė ūgtelėjo menkai. Labiausiai uţsienio konkurencijai uţdaro sektoriaus pridėtinę vertę didino 

statybos ir prekybos ekonominės veiklos. Pirmosios, kaip jau buvo anksčiau minėta, didesnį 

aktyvumą lėmė investicijos į negyvenamosios paskirties statinius, antrosios – didėjęs privatus 

vartojimas
26

. 

Gerėjant ekonominei situacijai 2011 metais palaipsniui maţėjo ir metinė infliacija. Tai 

daugiausia lėmė maisto kainų pokyčiai, susiję su tendencijomis pasaulio maisto ţaliavų rinkose. 

Metų pradţioje pasaulinės maisto kainos buvo rekordinės – kur kas didesnės negu prieš metus, o 

vėliau jos krito ir metų pabaigoje jau buvo maţesnės nei prieš metus. Lėčiau kylant pasaulinėms 

maisto kainoms, lėčiau brangsta ir maistas Lietuvoje, o tai akivaizdţiai maţina infliaciją. Vis dėlto 

pakilusios maisto kainos metų pabaigoje tebebuvo pagrindinis infliacijos veiksnys. Nemaţai įtakos 

darė ir administruojamosios kainos – jos dėl nuolat brangusios šiluminės energijos buvo kur kas 

didesnės negu prieš metus. Su vidaus vartojimu labiausiai susijusi grynoji metinė infliacija tebėra 

maţa. Kadangi darbo uţmokestis ir uţimtumas artimiausiu metu augs vangiai, vidaus paklausa 

neturėtų skatinti kainų kilimo. Numatant lėtesnį ekonomikos augimą ir nuslopusį iš išorės kylantį 

spaudimą kainoms, tikimasi ir maţesnės infliacijos 2012 metais (2,1 proc.). 2013 metais, vėl ėmus 

spartėti ekonomikos augimui, kainos taip pat turėtų kilti sparčiau (2,4 proc.)
27

. 

Prekių ir paslaugų eksporto bei importo apimtys, staigiai sumaţėjusios 2009 metais, 2010 

metais ėmė didėti; tikimasi, kad jau 2012 metais eksportas pasieks iki ekonominio nuosmukio 

buvusias apimtis. 2011 metais, kaip, palyginus su 2010 metais, pastebima, eksporto apimtys 

padidėjo daugiau nei 27 proc., tačiau kartu šalyje didėjo ir importas (padidėjo taip pat 27 proc.). 

                                                 

25
 Lietuvos ekonomikos apţvalga, 2012. Lietuvos bankas. Interaktyvus, prieeiga per internetą: < 

http://www.lb.lt/lietuvos_ekonomikos_apzvalga_2012_m_vasario_men>  
26

 Lietuvos ekonomikos apţvalga, 2012. Lietuvos bankas. Interaktyvus. Prieeiga per internetą: < 

http://www.lb.lt/lietuvos_ekonomikos_apzvalga_2012_m_vasario_men>  
27

 Lietuvos ekonomikos apţvalga, 2012. Lietuvos bankas. Interaktyvus. Prieeiga per internetą: < 

http://www.lb.lt/lietuvos_ekonomikos_apzvalga_2012_m_vasario_men>  

http://www.lb.lt/lietuvos_ekonomikos_apzvalga_2012_m_vasario_men
http://www.lb.lt/lietuvos_ekonomikos_apzvalga_2012_m_vasario_men
http://www.lb.lt/lietuvos_ekonomikos_apzvalga_2012_m_vasario_men
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Prognozuojama, kad 2013 metais, palyginti su 2011 metais, tiek importo, tiek eksporto apimtys 

padidės 18 procentų, o palyginti su 2009 metais – beveik dvigubai.  

Kaip teigia Lietuvos banko ekspertai, Lietuvos eksportas auga sparčiau nei pagrindinių 

uţsienio prekybos partnerių – ES šalių ir Rusijos – importas; Lietuvos eksportuotojai šiose šalyse 

atsikovoja vis didesnę rinkos dalį. Svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės 2011 metais buvo šios: 

Rusija (16,6 proc.), Latvija (10,2 proc.), Vokietija (9,3 proc.) ir Lenkija (7 proc.), o importo 

partnerės šios: Rusija (32,8 proc.), Vokietija (9,7 proc.), Lenkija (9,1 proc.) ir Latvija (6,6 proc.)
28

. 

 

14 pav. Prekių ir paslaugų eksportas / importas 2000–2013 metais (mln. eurų) 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Išlaidos švietimui didėjo iki 2008 metų, tačiau 2009 metais, prastėjant šalies ekonominei 

situacijai, palyginti su 2008 metais, sumaţėjo 3 procentais. 2010 metais šios išlaidos vis dar maţėjo 

– jos, palyginti su 2009 metais, sumaţėjo daugiau nei 8 procentais.  

 

15 pav. Išlaidos švietimui 2000–2010 metais (mln. eurų) 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

                                                 

28
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Analizuojamaisiais metais didţiausia parama mokslui ir technologijų plėtrai Lietuvoje buvo 

skiriama iš valdţios ir verslo sektorių. Palyginti su 2000 metais, bendra parama moksliniams 

tyrimams ir technologijų plėtrai padidėjo daugiau nei 3 kartus, taip pat ir verslo sektoriaus parama 

tapo didesnė daugiau nei 2 kartus, o uţsienio – beveik 9 kartus. 2010 metais, palyginti su 2009 

metais, išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai didėjo tik iš verslo ir uţsienio sektorių 

(atitinkamai 13 ir 50 proc.). Tokį didelį pokytį lėmė tai, jog 2009 metais, palyginti su 2008 metais, 

parama iš uţsienio sektoriaus buvo smarkiai sumaţėjusi (27 procentais). Aukštojo mokslo ir 

valdţios sektoriaus parama sumaţėjo atitinkamai 30 ir 12 procentų.  

 

16 pav. Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai pagal sektorius (mln. eurų) 2000–

2010 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Uţsienio investicijos šalyje pastaraisiais 2010 metais didėjo. Daugiausia buvo investuojama 

į apdirbamąją gamybą, finansinę ir draudimo veiklą, nekilnojamojo turto operacijas ir didmeninę 

bei maţmeninę prekybą. Smarkiai (daugiau nei 40 procentų) padidėjo uţsienio investicijos į 

profesinę, mokslinę ir techninę veiklą. 2010 metais didţiausios išlaidos inovacijoms buvo skiriamos 

pramonės (300 394 mln. eurų) elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (65 979 mln. 

eurų) bei aptarnavimo ir verslo veiklos srityse (34.417 mln. eurų).  

2 lentelė. Uţsienio investicijos pagal ekonominės veiklos rūšis Lietuvoje  

Ekonominės veiklos rūšis  2009 2010 

Ţemės ūkis, miškininkystė ir ţuvininkystė 303 040 318 710 
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 71 740 164 020 

Apdirbamoji gamyba 8 919 980 9 942 200 

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 2 652 900 3 077 510 
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 57 900 63 180 

Statyba 1 033 760 1 070 950 

Didmeninė ir maţmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir 

motociklų remontas 4 546 590 4 756 120 
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Ekonominės veiklos rūšis  2009 2010 

Transportas ir saugojimas 676 080 778 920 

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos  245 050 231 540 

Informacija ir ryšiai 3 425 060 3 799 140 

Finansinė ir draudimo veikla 4 926 670 4 410 630 

Nekilnojamojo turto operacijos 3 937 520 4 424 200 

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 895 150 1 276 650 

Administracinė ir aptarnavimo veikla 433 040 369 140 

Švietimas 16 770 16 140 

Ţmonių sveikatos prieţiūra ir socialinis darbas 58 610 75 070 

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 106 630 70 030 

Kita aptarnavimo veikla 25 360 21 320 

Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 33 010 270 35 553 050 

Šaltinis: LR Statistikos departamentas 

Vertinant šalies konkurencingumo rodiklius, matoma, kad vyksta teigiami pokyčiai: didėja 

darbo našumas, tiesioginės uţsienio investicijos bei prekių ir paslaugų eksportas (palyginti su BVP 

proc.), didesnis tyrėjų skaičius tenka tūkstančiui darbo jėgos, taip pat didėja aukštųjų technologijų 

prekių eksportas, palyginti su visu eksportu, proc. Galima būtų daryti prielaidą, kad šalyje sparčiai 

plėtojasi mokslas ir su juo susijusi veikla bei tyrimai, kurie susiejami su verslo plėtra.  

3 lentelė. Šalies ūkio konkurencingumo rodikliai.  

Rodikliai  2009 2010 

Pokytis 

proc. 

Darbo našumas  31,4 33,8 7,64 

Tiesioginės uţsienio investicijos, palyginti su BVP, proc. 35,9 37,4 4,18 

Verslo įmonių lėšų dalis iš bendrųjų išlaidų moksliniams tyrimams 

ir eksperimentinei plėtrai (MTTP), proc. 21 24,1 14,76 

Tyrėjų skaičius, tenkantis tūkstančiui darbo jėgos 8,43 8,47 0,47 

Prekių ir paslaugų eksportas, palyginti su BVP, proc. 54,3 68,2 25,60 

Aukštųjų technologijų prekių eksportas, palyginti su visu eksportu, 

proc. 6,1 6,2 1,64 

Pateiktų paraiškų Europos patentų (EPO) biurui 1 000 000 

gyventojų 4,2 n.d.    

Šaltinis: LR Statistikos departamentas 

Galima teigti, kad šalies ekonomika atsigauna, gerėja šalies ekonominiai rodikliai, 

auga investicijos, didėja mokslinė paţanga, o tai savaime sudaro prielaidas tolimesniam 

ekonomikos augimui ir kvalifikuotos darbo jėgos poreikiui. Atsiţvelgiant į ekonomikos 

globalėjimo tendencijas, kompetentingų, specifinių plėtros ekonomikos ţinių turinčių ir 

tarptautines ekonomikos tendencijas išmanančių specialistų poreikis darbo rinkoje išliks 

aukštas ir augantis.  

Plėtros ekonomikos specialistų poreikis grindţiamas ir strateginėmis šalies vystymosi 

kryptimis, tokiomis kaip konkurencingos, dinamiškos, ţiniomis grįstos ir darnios ekonomikos 

kūrimas ir plėtra, kurios įtvirtintos įvairiose Europos Sąjungos ir Lietuvos raidos strategijose.  
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1.4 Poreikio tendencijų analizė: perėjimo iš studijų į darbo rinką kontekstas  

Šiame skyriuje įvairiais pjūviais analizuojamas aukštųjų mokyklų absolventų perėjimo iš 

studijų į darbo rinką kontekstas, didţiausią dėmesį skiriant socialinių mokslų krypties antrojo lygio 

studijų absolventų grupei ir tam, kokią įtaką jos išsilavinimas sėkmingai integracijai į darbo rinką. 

Išsilavinimo dimensija, pereinant iš studijų į darbo rinką, turi daug įtakos ankstyvai absolventų 

karjerai ir įsidarbinimo kokybei, todėl, atsiţvelgiant į anksčiau atliktų įvairių vietos ir tarptautinių 

tyrimų rezultatus, analizuojama, kiek socialinių mokslų krypties absolventų baigtos studijos atitinka 

darbo rinką, ir tai, kokie veiksniai uţtikrina sėkmingą integraciją į darbo rinką. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugumoje Lietuvoje atliktų tyrimų tiksline tyrimo grupe 

pasirenkami aukštųjų mokyklų studentai, darbdaviai arba dirbantieji, nediferencijuojant jų pagal 

aktyvaus dalyvavimo darbo rinkoje laikotarpį. Be to, daugelyje apklausų yra tiriamos nuomonės, o 

ne reali faktinė patirtis.  

Tarp daugelio tyrimų išsiskiria 2007–2009 metais beveik 19 Europos šalių atliktas tyrimas 

„Aukštasis mokslas kaip strateginių kompetencijų kūrėjas“ (HEGESCO), kurio tikslas – „nustatyti 

kompetencijas, kurias turi įgyti aukštųjų mokyklų absolventai, uţtikrinant kuo efektyvesnę jų 

integraciją į darbo rinką ir aktyvų pilietiškumą, bei išanalizuoti būdus ir priemones, kaip šios 

kompetencijos turėtų būti plėtojamos aukštosiose mokyklose“
29

. Projekto partneris Lietuvoje buvo 

Vytauto Didţiojo universitetas. Tyrimo metu:  

 Atliktas kiekybinis aukštųjų mokyklų absolventų tyrimas visose projekto partnerių 

šalyse (išskyrus Olandiją), kiekvienoje šalyje apklausiant apie 2000 respondentų ir 

įvertinant jų prisitaikymą darbo rinkoje, po studijų praėjus 5-eriems metams.  

 Atlikta kokybinė aukštųjų mokyklų administracinio personalo apklausa visose projekto 

partnerių šalyse (išskyrus Olandiją), apibūdinant iniciatyvas ir veiklas, kuriomis 

siekiama uţtikrinti studijų ir darbo rinkos poreikių dermę.  

 Atlikta kokybinė darbdavių apklausa visose projekto partnerių šalyse (išskyrus 

Olandiją), apibūdinant darbdavių poreikius aukštųjų mokyklų absolventų 

kompetencijoms ir jų nuomonę apie absolventų pasirengimą darbui.  

 Suformuluotos rekomendacijos, kaip gerinti studijų kokybę aukštosiose mokyklose, 

siekiant Bolonijos proceso tikslų. 

 Tyrimų rezultatai
30

 paskleisti didţiausioms ES įmonėms ir organizacijoms. 

                                                 

29
 http://skc.vdu.lt/index.php/lt/projektai/tarptautiniai-projektai/tpr1  

30
 Allen J, Van der Velden R. ed. Report on the Large-Scale Graduate Survey: Competencies and Early Labour Market 

Careers of Higher Education Graduates. Higher Education as a Generator of Strategic Competences (HEGESCO). 

University of Ljubljana, 2009. Prieiga per internetą: www.hegesco.org  

http://skc.vdu.lt/index.php/lt/projektai/tarptautiniai-projektai/tpr1
http://www.hegesco.org/
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Šis tyrimas yra vienas išsamiausių pastaruoju metu atliktų tyrimų aukštojo mokslo ir 

darbo rinkos integracijos srityje. Atsiţvelgiant į tai, kad tokia pati tyrimo metodologija ir toks pat 

tyrimo laikotarpis buvo taikomi net 19 šalių, atskirų šalių tyrimo rezultatai gali būti palyginami. Tai 

suteikia unikalią galimybę įvertinti Lietuvos auštojo mokslo ir darbo rinkos sąsajas bendrame 

Europos kontekste bei sudaro prielaidas efektyviau prognozuoti darbo rinkos poreikius planuojamų 

įgyvendinti jungtinių studijų programų kontekste. Šioje dalyje analizuojami ir kitų Lietuvoje atliktų 

aukštojo mokslo ir darbo rinkos tyrimų rezultatai, suteikiantys vertingos informacijos apie 

ekonomikos specialistų poreikį darbo rinkoje.  

1.4.1 Ankstyva karjera 

Praktinių įgūdţių įgijimas studijų metu yra laikomas vienu iš kertinių studijų kokybės 

vertinimo elementų tiek tarp studentų, tiek ir tarp darbdavių, o tokios frazės kaip: „nepasiruošęs 

darbo rinkai“, „per maţai praktinių įgūdţių“, „neatitinka darbo vietos keliamų reikalavimų“ yra 

bene daţniausi nusiskundimai, kalbant apie studijų kokybę. Oponentai kartais bando atkreipti 

dėmesį į universitetų ir profesinių mokyklų skirtumus, teigdami, jog pirmieji teikia „išsilavinimą“, o 

antrieji – „profesiją“, tačiau, šiaip ar taip, absolventų parengimo darbo rinkai problema 

universitetuose išlieka. Vienas iš tiesioginių universitetų dalyvavimo būdų, suteikiant studentams 

darbo rinkoje reikalingų įgūdţių, yra praktika.  

Praktika – vadovų (aukštosios mokyklos dėstytojo ir praktikos vietos darbuotojo) 

vadovaujamos studijos, kurių metu studento ţinios, įgūdţiai ir gebėjimai įtvirtinami, pritaikomi ir 

tobulinami praktinėje profesinėje veikloje.
31

 

Kiekviena aukštoji mokykla savarankiškai organizuoja, valdo ir administruoja studentų 

praktiką pagal savo strateginius tikslus ir prioritetus, poreikius ir galimybes. Paprastai studentų 

praktikos yra atliekamos 2–3 kartus per studijų laikotarpį; daţniausiai jos trunka mėnesį. Praktikos 

yra neatsiejama studijų proceso dalis. Jų metu studentai turi galimybę praktiškai pritaikyti įgytas 

teorines ţinias. Pastaraisiais metais daugelis tyrimų atskleidţia, jog būtent universitetinių aukštųjų 

mokyklų studentams trūksta praktinių įgūdţių; tai apsunkina absolventų darbo paieškas.
32

 

Organizuojant praktikas yra trys pagrindiniai dalyviai: studentai, mokymo įstaiga ir 

praktikos vietos teikėjas. Lietuvoje nėra sukurta vieninga sistema, nustatanti praktikų organizavimo 

tvarką, dalyvaujančių pusių teises ir atsakomybes, be to, praktikos įgyvendinamos neorganizuotai, 

todėl tam išnaudojami papildomi materialiniai ir ţmogiškieji ištekliai, o norimas studento 

pasiruošimo rezultatas pasiekiamas retai. Studentai daţnai patys susiranda praktikos vietą, 

                                                 

31
 Profesinės praktikos vadovas studentams. Prieiga per internetą: www.gerapraktika.lt  

32
 http://www.15min.lt/naujiena/studentu-zona/pozicija/lsas-studentu-praktiku-tikslas-darbdavio-parasas-235-

95204#ixzz1qJb7akxf  

http://www.gerapraktika.lt/
http://www.15min.lt/naujiena/studentu-zona/pozicija/lsas-studentu-praktiku-tikslas-darbdavio-parasas-235-95204#ixzz1qJb7akxf
http://www.15min.lt/naujiena/studentu-zona/pozicija/lsas-studentu-praktiku-tikslas-darbdavio-parasas-235-95204#ixzz1qJb7akxf
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pasinaudodami savo paţinčių ratu. Nėra sukurta praktikų vietų paieškos ir pasiūlos sistema, todėl 

praktikos vietos paieška arba tinkamo studento, turinčio atlikti praktiką, paieška iki šiol reikalauja 

daug ţmogiškųjų resursų
33

. Pastaruoju metu Lietuvoje atsiranda pavienių iniciatyvų palengvinti 

praktikos organizavimo ir įgyvendinimo procesus, tačiau neretai tai ir lieka tik pavienės iniciatyvos, 

stokojančios kompleksinio poţiūrio. Pavyzdţiui, Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva 

įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų iš dalies finansuojamą projektą, kurio metu kartu 

su partneriais sukūrė vieningą ir realiais poreikiais pagrįstą studentų praktikos organizavimo 

sistemą (www.startuoju.lt)
34

, tačiau šioje sistemoje yra siūloma tik 41 praktikos vieta visoje 

Lietuvoje, įskaitant kolegijų bei universitetų studentus, o yra uţsiregistravę 50 studentų
35

. Vykdant 

Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos projektą „Vadybos ir ekonomikos studijų programų 

profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas ir diegimas“, sukurtas portalas 

http://www.gerapraktika.lt/, kurio registruotų lankytojų skaičius – 1033 studentų, 173 įmonės
36

.  

HEGESCO tyrimas
37

 parodė, kad Lietuvoje, palyginti su kitomis šalimis, buvo ypač ţemas 

studentų praktikos vaidmuo studijų programose, studentai nedalyvavo ir mokslinėje veikloje. 

Neatsiţvelgiant į tai, gana didelė dalis apklaustųjų, net 68 proc., nurodė, kad studijų metu dalyvavo 

praktikose. Tai leidţia daryti išvadą, kad studijuojantieji privaloma tvarka atlieka praktinę 

veiklą įvairiose organizacijose, tačiau tai yra daugiau formalumas, o ne svarbus studijų 

programos elementas, kaip kad daugumoje kitų tirtų šalių. Lietuvos studentų atstovybių 

sąjungos (LSAS) 2010 m. atlikto tyrimo
38

 metu buvo apklausta beveik 70 įmonių, kurios aukštųjų 

mokyklų interneto puslapiuose siūlomos kaip galimos praktikų vietos – 64 proc. apklaustų 

darbdavių nurodė apskritai nesirengiantys priimti praktikantų, dalis jų netgi „siūlė“ studentams 

rinktis alternatyvą – uţskaityti praktiką, realiai jos neatliekant. Lietuvoje įmonių, galinčių priimti 

studentus ir uţtikrinti tinkamai atliktą praktiką, uţtenka vos keliems procentams norinčiųjų 

studijų metu įgytas ţinias išbandyti praktikoje. Daţnai darbdaviai nurodo, jog į praktiką studentą 

priimtų, tačiau dėl lėšų ir darbuotojų stokos negalėtų uţtikrinti jam tinkamų sąlygų (skirti praktikos 

vadovą, pasirūpinti, kad studentas įgytų reikiamų ţinių).  

                                                 

33
 http://www.aidas.lt/lt/mokslas-ir-technika/article/3502-03-07-studentu-praktikos-organizavimo-modelis-arba-pats-

sau-bosas  
34

 http://www.kvam.lt/naujiena-bendros/Pradejo-veikti-studentu-praktikos-paieskos-svetaine-www-startuoju-lt  
35

 http://www.startuoju.lt/ Ţiūrėta 2012.03.27 
36

 http://www.gerapraktika.lt/ Ţiūrėta 2012.03.27 
37

 Allen J, Van der Velden R. ed. Report on the Large-Scale Graduate Survey: Competencies and Early Labour Market 

Careers of Higher Education Graduates. Higher Education as a Generator of Strategic Competences (HEGESCO). 

University of Ljubljana, 2009. Prieiga per internetą: www.hegesco.org  
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17 pav. Dalyvavimo moksliniuose tyrimuose ir praktikoje svarba studijų programose 

Šaltinis: HEGESCO 

Praktika įmonėse daţniausiai atliekama fiktyviai, siekiama tik susirinkti mokymo įstaigų 

reikalaujamus parašus, nes aukštosiose mokyklose daţnai nėra reikalaujama detalios praktikos 

ataskaitos, per maţai dėmesio skiriama atsiskaitymui uţ atliktus jos metu darbus. Atlikus praktiką, 

nesuformuojama studijuojamai specialybei reikalingų įgūdţių, o tai labai svarbu, siekiant 

visapusiško aukštojo išsilavinimo. 

 

18 pav. Absolventų dalyvavimas praktikose studijų laikotarpiu 

Šaltinis: HEGESCO 

Lietuvoje itin trūksta tarptautinės studentų praktikos organizavimo patirties. Šiuo 

metu Europos socialinio fondo ir Lietuvos biudţeto lėšomis pagal valstybės planuojamų projektų 

sąrašą yra finansuojamas ir vykdomas Studentų tarptautinės praktikos organizavimo sistemos 

sukūrimo projektas. Sistema turėtų būti sukurta ir pradėti veikti iki 2015 m. pabaigos. Šiuo metu 
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parengtame Studentų tarptautinės praktikos organizavimo modelio aprašo projekte
39

 akcentuojama, 

kad tarptautinė praktika yra: 

 neatsiejama aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo dalis, plėtojama ugdant studentų 

tarptautinį mobilumą bei įtraukiant tarptautinį matmenį į mokymo ir mokymosi turinį, 

formas bei metodus;  

 aukštųjų mokyklų ir su aukštuoju mokslu nesusijusių išorės partnerių dialogo skatinimo 

priemonė, plėtojama per dvišalį ir daugiašalį aukštųjų mokyklų ir studentus į tarptautinę 

praktiką priimančių organizacijų bendradarbiavimą;  

 studentų karjeros valdymo sistemos, didinančios galimybes įsidarbinti globalioje darbo 

rinkoje, dalis;  

 studijų programų, nukreiptų parengti absolventus, gebančius suprasti, kaip tarpusavyje 

susiejamos teorinės, praktinės ir gyvenimo patirties ţinios, ir šias ţinias taikyti įvairiuose 

kontekstuose, dalis. 

Galima teigti, kad dėmesys tarptautinės praktikos įtraukimui į studijų procesą rodo ne 

tik augantį tarptautiškumo elemento studijų programose svorį ir svarbą, bet ir darbdavių 

poreikį tarptautinės patirties turintiems absolventams. Jungtinės studijų programos sudarytų 

studentams galimybę atlikti praktiką uţsienio šalyje, taip potencialiai padidindamos realią 

praktikos naudą ir efektyvumą. 

Gebėjimas įsidarbinti yra pamatinė sėkmės darbo rinkoje sąlyga. Nagrinėjant studijų ir 

įsidarbinimo ryšį, labai svarbūs šie universitetų absolventų integracijos į darbo rinką etapai:  

 Darbas studijų metu – patekimas į darbo rinką.  

 Darbas iškart po studijų – patekimas į darbo rinką, įsitvirtinimas joje.  

 Darbas praėjus keleriems metams po studijų baigimo – esama padėtis darbo rinkoje. 

Lietuvos universitetų absolventų integracijos į darbo rinką tyrimo duomenimis,
40

 absoliuti 

dauguma apklaustų Lietuvos universitetų absolventų studijas derino su darbu. Bakalauro studijų 

metu bent dalį laiko studijų metu dirbo 69 proc. apklaustųjų, net 30 proc. iš jų dirbo visą studijų 

laiką. Magistro studijose dirbusiųjų visą studijų laiką dalis išaugo dvigubai – iki 59 proc., visiškai 

nedirbusieji sudarė tik 13,3 proc. Dauguma Lietuvos universitetų absolventų į darbo rinką 

įsilieja dar studijuodami. Tai ypač populiaru tarp socialinių mokslų studijų studentų, kurių 

beveik 40 proc. dirba visą bakalauro studijų laiką ir net 60–70 proc. – visą magistrantūros 

studijų laiką (tarp biomedicinos ir humanitarinių mokslų absolventų šie rodikliai neviršija 

atitinkamai 25 proc. ir 45 proc., tarp fizinių mokslų absolventų – tik 14,3 proc. ir 44 proc.). 

                                                 

39
 STUDENTŲ TARPTAUTINĖS PRAKTIKOS ORGANIZAVIMO MODELIO APRAŠAS. Projektas 2011-11-12 

40
 Lietuvos universitetų absolventų integracija darbo rinkoje (rengėjas – Viešosios politikos ir vadybos institutas), 2010. 

ISBN978-9955-772-18-7 
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19 pav. Su studijomis susijusi ir nesusijusi darbo patirtis studijų laikotarpiu 

Šaltinis: HEGESCO 

Darbas bakalauro studijų metu gerokai palengvina universitetų absolventų įsitvirtinimą 

darbo rinkoje pabaigus studijas: tyrimo duomenimis, 50 proc. absolventų toliau dirbo tame pačiame 

darbe, kuriame buvo įsidarbinę studijų metu, o 20 proc. apklaustųjų pavyko įsidarbinti greičiau nei 

per 3 mėn. po studijų baigimo. Kita vertus, net 18 proc. darbo ieškojo ilgiau nei 3 mėn., o 12 proc. 

po studijų baigimo apskritai neįsidarbino. 

Praktinės patirties įgijimas susijęs ne tik su praktika, kaip studijų programos dalimi, bet ir su 

savarankišku įsidarbinimu studijų metu. Tradiciškai darbo patirtis studijų metu būna tiek susijusi, 

tiek ir nesusijusi su studijų programa. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tarp šalių šis rodiklis labai 

varijuoja, tačiau tose šalyse, kuriose yra didelis su studijų programa susijusios darbo patirties 

įgijimo procentas, dauguma atvejų fiksuojama ir didelė dalis darbinės patirties su studijomis 

nesusijusioje srityje. Lietuvoje darbo patirties tiek su studijomis susijusioje, tiek ir nesusijusioje 

srityse įgyjama maţdaug po lygiai.  

Taip pat nustatyta, kad studentai, kurie studijuoja paklausos neturinčias programas, daţniau 

studijų metu dirba su studijomis nesusijusį darbą, tačiau tuo pat metu studijoms skiria daugiau 

valandų nei turintieji su studijomis susijusios darbinės patirties.  
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20 pav. Absolventai, neįgiję su studijų programa susijusios praktinės patirties studijų metu 

Šaltinis: HEGESCO 

Iš esmės nelabai svarbu, kaip absolventai įgijo praktinės patirties – svarbiausia, ar jos 

apskritai įgijo. HEGESCO tyrimo duomenimis, Lietuvoje apie 20 proc. studijas baigusių 

absolventų neturi su studijomis susijusios praktinės patirties. Bendrame kitų Europos šalių 

kontekste šis rezultatas gana neblogas, tačiau atsiţvelgiant į tai, kad oficialios praktikos 

daţnai būna formalios ir jokios realios praktinės patirties studentams nesuteikia (tokias 

prielaidas daro ir HEGESCO tyrimo ekspertai), šis procentas gali būti ir didesnis.  

 

21 pav. Studentai, kurie pradėjo ieškoti darbo dar studijuodami 

Šaltinis: HEGESCO 



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

41 

Vertinant pagal darbo paieškos aktyvumą, dar nebaigę studijų Lietuvos studentai darbo 

ieškojo gana neaktyviai; panašus elgesys būdingesnis naujoms ES šalims. Vidutinis darbo paieškos 

mėnesių skaičius baigus studijas atitinka bendrą vidurkį.  

 

22 pav. Vidutinis mėnesių skaičius, rodantis, kiek absolventai ieškojo darbo baigę studijas 

Šaltinis: HEGESCO 

Lietuvoje studentų, kurie darbo ieškojo ilgiau nei 6 mėnesius, lygis panašus kaip ir Italijoje 

bei Prancūzijoje: šiose šalyse apie 8 procentus baigusių absolventų darbo ieškojo apie 6 mėnesius.  

 

23 pav. Absolventų, kurie ieškojo darbo ilgiau nei 6 mėnesius, dalis 

Šaltinis: HEGESCO 
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Darbo paieškos trukmę iš dalies sąlygoja įvairūs poţymiai, kurie nulemia, kaip studentą 

vertina darbuotojai, kokią savivertę jis yra įgijęs, kokie jo sugebėjimai adaptuotis naujoje darbo 

komandoje ir pan.  

Vienas iš dešimties absolventų, neturinčių darbo ar studijų patirties uţsienyje studijų 

laikotarpiu, darbo ieško vidutiniškai 4 mėnesiais ilgiau nei turintis patirties uţsienyje. 

Naujose ES narėse darbo paieškos, neturint patirties uţsienyje, uţtrunka net 6 mėnesiais 

ilgiau. Pagal šiuos rezultatus nėra aišku, ar uţsienyje studijavę arba dirbę (nebūtinai su studijomis 

susijusį darbą) absolventai turi daugiau tokių asmeninių savybių, kurios padeda greičiau susirasti 

darbą, ar darbdaviai palankiau vertina jų kompetenciją, tačiau akivaizdu, kad bet koks 

tarptautiškumo elementas studijų metu yra pageidautinas darbo rinkoje.  

Pastebima, kad atlikta praktika, kaip ir su studijų programa nesusijęs darbas studijų metu, 

neturi reikšmingesnės įtakos darbo paieškų trukmei; taip pat darbo paieškų trukmės neveikia ir 

studijų programos paklausa rinkoje.  

Absolventų įsidarbinimo greitis daugeliu atvejų priklauso nuo baigtos studijų srities. 

Socialinių mokslų srities absolventai darbo ieško ţenkliai ilgiau nei sveikatos, inţinerijos ir netgi 

švietimo mokslų srities absolventai. Ilgesnis darbo paieškos laikotarpis nebūtinai reiškia, kad 

baigta studijų programa yra nepaklausi darbo rinkoje – galima teigti, kad ilgesnės darbo 

paieškos atspindi aukštesnius tiek darbdavių, tiek ir darbuotojų reikalavimus, kai darbdaviai 

ieško tam tikrus specifinius reikalavimus atitinkančių darbuotojų, o darbuotojai ieško ne bet 

kokio darbo, o jų karjeros lūkesčius atitinkančios darbo vietos. 

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga 2010 m. atliko Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų 

viešosios nuomonės tyrimą dėl studijų tęsimo antrojoje studijų pakopoje
41

, kuriame analizavo 

absolventų darbo patirtį studijų metu ir ankstyvos karjeros planus. 53 proc. apklaustųjų teigė, jog 

dirbo studijų metu arba / ir dabar tebedirba; 42 proc. studijų metu iš viso nedirbo, taip pat neturėjo 

darbo apklausos metu.  

Darbo ir socialinių tyrimų instituto kelerius metus iš eilės atliekami aukštųjų mokyklų 

absolventų konkurencingumo darbo rinkoje tyrimai
42

 atskleidţia tam tikras kaitos tendencijas. Šio 

tyrimo metu dirbo net 87 proc. apklaustų respondentų – tai liudija dideles absolventų įsidarbinimo 

galimybes bei aukštą jų poreikį darbo rinkoje. Darbinės veiklos patirties neturėjo tik 7 proc. 

apklaustųjų. Skirtingų tyrimų rezultatai rodo, kad 2004 m. tyrime dalyvavusių absolventų 

įsidarbinimo lygis gerokai aukštesnis, nei liudija 2002 m. apklausos duomenys (net 14 procentinių 

                                                 

41
 Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų viešosios nuomonės tyrimas dėl studijų tęsimo antrojoje studijų pakopoje. 

LSAS, 2010. 
42

 Aukštųjų mokyklų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje, vertinant darbo jėgos pasiūlos ir paklausos kontekste 

(darbdavių ir absolventų apklausos duomenimis). Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Vilnius, 2004. 
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punktų). Iš pirmo ţvilgsnio galima būtų teigti, kad aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo lygis 

išaugo tik dėl pagerėjusios situacijos darbo rinkoje. Palankias sąlygas galimybių įsidarbinti augimui 

kuria darbo vietų skaičiaus gausėjimas. Konkurencija darbo rinkoje maţėja ir dėl išaugusios 

jaunimo migracijos į uţsienio šalis. Neatsiţvelgiant į tai, 2004 metų ir 2002 metų aukštųjų mokyklų 

absolventų įsidarbinimo rodiklių skirtumas pernelyg didelis, kad jį būtų galima paaiškinti vien tik 

situacijos darbo rinkoje pagerėjimu. Taigi gerokai didesnį 2004 metų tyrime dalyvavusių 

absolventų įsidarbinimo lygio rodiklį (lyginant su 2002 metų tyrimo duomenimis) sąlygojo ir jų 

aukštesnė kvalifikacinė struktūra (daugiau baigusiųjų II pakopos studijas). Analizuojant pagal 

studijų pakopas, kaip ir ankstesniuose tyrimuose, aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo lygis 

yra ţenkliai aukštesnis tarp baigusiųjų II pakopos studijas (94 proc.) nei tarp baigusiųjų I pakopos 

studijas (80 proc.). Santykiškai galima teigti, kad antroji studijų pakopa absolventų įsidarbinimo 

galimybes padidino beveik 15 proc. punktų. Pastarąjį rodiklį galima laikyti tiesioginiu aukštąjį 

išsilavinimą įgijusių absolventų kvalifikacijos kėlimo rezultatu. 

Lietuvos universitetų absolventų integracijos darbo rinkoje
43

 tyrimo duomenimis, tik 

santykinai nedidelė Lietuvos universitetų absolventų dalis susiduria su įsidarbinimo problemomis. 

87,9 proc. apklaustųjų absolventų po bakalauro / vientisųjų studijų baigimo yra (bent kartą) dirbę 

ilgiau nei 3 mėn. Tik 12,1 proc. respondentų niekada nedirbo baigę studijas, dauguma jų – dėl 

tęsiamų studijų ar šeiminių aplinkybių. Taigi, remiantis apklausos duomenimis, galima teigti, kad 

tik 3,9 proc. visų apklaustų absolventų niekada nedirbo, nes, neatsiţvelgiant į pastangas, nesusirado 

darbo. Daţniausiai tai – neseniai studijas pabaigę asmenys: 76 proc. neradusiųjų darbo sudarė 2009 

metų absolventai. Tarp pastarųjų darbo ieškojusių, bet neradusių buvo 16 proc. Palyginus pastarojo 

ir anksčiau atlikto HEGESCO tyrimo duomenis, galima daryti prielaidą, kad universitetų absolventų 

galimybės įsidarbinti rinkoje laikui bėgant didėja, vis daugiau studentų pradeda dirbti dar studijų 

metu.  

Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad didţioji dalis absolventų, kurie gavo darbą iki 

ekonomikos krizės, sugebėjo jį išsaugoti. Apklausos, kuri buvo atlikta patiriant gilų ekonominį 

nuosmukį, duomenimis, 90,4 proc. respondentų turėjo darbą. 85,3 proc. jų buvo samdomi 

darbuotojai, 2,8 proc. turėjo nuosavą verslą, o 2,4 proc. buvo savarankiškai dirbantys asmenys. Iki 5 

proc. respondentų neturėjo pastovaus darbo dėl šeiminių aplinkybių, tęsiamų studijų ar kitų savo 

noru pasirinktų prieţasčių. Darbo ieškojo 3,7 proc. apklausos respondentų (Lietuvos Statistikos 

departamento duomenimis, 2009 m. nedarbo lygis Lietuvoje siekė 13,7 proc.). Taigi galima daryti 
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išvadą, kad universitetinis išsilavinimas yra svarbi prielaida, padedanti išsaugoti darbo vietą net ir 

ekonominės recesijos metu. 

Vienas iš kriterijų, leidţiančių spręsti apie aukštojoje mokykloje suteikiamų studijų kokybę 

ir darbo rinkos atitikimą, – absolventų įsidarbinimo rodikliai. Lietuvos aukštosiose mokyklose 

absolventų įsidarbinimo rodikliai viešinami santykinai retai, arba informacija apie tai, kur galima 

rasti minėtus rodiklius, nepasiekia studentų, o taip pat ir daugumos suinteresuotų asmenų. 

Remiantis tokiais rezultatais, galima daryti prielaidą, kad aukštosios mokyklos nėra suinteresuotos 

rinkti informaciją apie tolesnę absolventų profesinę raidą arba kad jos nesiekia viešinti turimų 

duomenų, šiuos pateikia tik išskirtiniais atvejais (pvz., konkrečiam studentui paprašius)
44

. 

1.4.2 Įsidarbinimo kokybė 

Tyrimai rodo, kad ţmogaus pirmosios darbo vietos kokybė yra gana stipriai susijusi su 

įvairiais jo tolesnės karjeros rodikliais. Įsidarbinimo kokybė apibūdinama tokiais rodikliais kaip: 

darbas pagal specialybę ir baigtų studijų kryptį, įgytos kvalifikacijos panaudojimas darbinėje 

veikloje, turimo darbo atitiktis studijų krypčiai, darbo uţmokestis, darbo stabilumas, pasitenkinimas 

darbu, lūkesčių išsipildymas, uţimamos pareigos, priskyrimas savęs daliai absolventų, kurie dar 

kartą rinktųsi tokias pačias studijas, ir pan.  

Tai, kiek uţimama darbo vieta atitinka įgytą išsilavinimą, gali būti vertinama dviem 

pjūviais: išskiriant vertikalųjį neatitikimą ir horizontalųjį neatitikimą.  

4 lentelė. Vertikalusis ir horizontalus išsilavinimo ir darbo vietos neatitikimai 

 
Darbuotojo pozicija yra tos 

pačios srities, kaip ir įgytas 

išsilavinimas 

Darbuotojo pozicija nėra tos 

srities, kurioje įgytas išsilavinimas 

Darbuotojo uţimama pozicija atitinka jo 

išsilavinimą  
Kvalifikacijos atitikimas Horizontalusis neatitikimas 

Darbuotojo pozicija yra ţemesnė nei jo 

įgytas išsilavinimas  
Vertikalusis neatitikimas 

Vertikalusis ir horizontalusis 

neatitikimai 

Šaltinis: Eurostat, The Bologna Process in Higher Education in Europe. Key Indicators on the social 

dimension and mobility, Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities, 2009. http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/KS-78-09-653-EN.pdf 
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dalyvavimas kokybės uţtikrinimo procedūrose. LSAS, 2010. Prieiga per internetą: 
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Eurostat duomenimis
45

, beveik pusėje Bolonijos procese dalyvaujančių šalių regimas 

vertikalusis neatitikimas, t. y. 20 proc. ir daugiau jaunų darbuotojų, turinčių trečiojo lygio 

išsilavinimą (ISCED 5–6), dirba darbus, reikalaujančius ţemesnės nei turima kvalifikacijos, ypač 

tai pastebima paslaugų srityje. Horizontalusis neatitikimas reiškia, kad darbuotojai dirba tokio 

paties lygio išsilavinimo reikalaujančius darbus, tačiau kitoje srityje nei jų įgytas išsilavinimas.  

Toks horizontalusis neatitikimas paveikia 3–10 proc. absolventų. Šiame tyrime, kaip ir 

daugumoje kitų analogiškų tyrimų, traktuojama, kad įgytas išsilavinimas atitinka darbo vietos 

keliamus reikalavimus, jei ISCED 5–6 išsilavinimo lygio absolventai uţima darbo vietas, 

atitinkančias ISCO 1, 2 ar 3 lygį.  

5 lentelė. 25–34 m. amţiaus grupės tretinio išsilavinimo (ISCED 5–-6) absolventų įsidarbinimas, 

uţimant ISCO 1,2,3 kategorijas atitinkančias pozicijas, 2007 m.  

 ISCO 1, 2, proc. ISCO 3, proc. Ne ISCO 1,2,3, proc. 

EU–27 50.4  24.9  24.7 

Bologna 55.1  22.6  18.8 

LT 56.0  18.5  25.5 

Šaltinis: Eurostat, The Bologna Process in Higher Education in Europe. Key Indicators on the social 

dimension and mobility, Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities, 2009. http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/KS-78-09-653-EN.pdf 

 

Lietuvoje absolventų, dirbančių darbus, kurie reikalauja jų turimo ir aukštesnio išsilavinimo 

lygio, procentas buvo gana aukštas – apie 75 proc.  

Gana didelės dalies absolventų pirmasis darbas reikalauja ţemesnio išsilavinimo lygio nei 

absolventų turimas, tačiau praėjus penkeriems metams po studijų baigimo situacija ţenkliai 

pagerėja. Vis dėlto Lietuva yra tarp tokių šalių, kuriose daugiausia absolventų dirba ţemesnės nei jų 

turima kvalifikacijos darbus.  

Lietuvoje, palyginti su kitomis Europos šalimis, fiksuojamas ir didesnis procentas 

absolventų, dirbančių darbus, neatitinkančius baigtų studijų sričių.  
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24 pav. Absolventai, dirbantys darbus, kurie reikalauja jų turimo ar aukštesnio išsilavinimo lygio, 

pirmas ir dabartinis darbas, pagal šalis. 

Šaltinis: HEGESCO 

Kaip liudija Lietuvoje atlikto kito tyrimo rezultatai
46

, 2004 metais trys ketvirtadaliai 

absolventų dirbo pagal profesinę kvalifikaciją. Ne pagal specialybę dirbo vienas ketvirtadalis 

tiriamų absolventų. Kelių tyrimų duomenų lyginamoji analizė rodo, jog studijų proceso eigoje tokių 

ţmonių dalis pamaţu augo: 2001 metų aukštųjų mokyklų studentų tyrimo duomenimis, pagal 

specialybę dirbo 60 proc. apklaustųjų, 2002 metų absolventų tyrimo duomenimis, – apie du 

trečdalius. Nacionalinės studijų programos
47

 duomenimis, ne pagal specialybę įsidarbinusių 

absolventų buvo apie 20 proc. Vėlesnis HEGESCO tyrimas tarsi parodo dar didesnius įsidarbinimo 

pagal specialybę rodiklius, o Lietuvos studentų atstovybių sąjungos 2010 metais atlikto Lietuvos 

aukštųjų mokyklų absolventų viešosios nuomonės tyrimo
48

 duomenimis, net 89 proc. apklaustų 

absolventų teigė dirbantys pagal specialybę (26 proc. dirbo pagal specialybę ir studijų metu).  

Remiantis Lietuvos universitetų absolventų integracijos darbo rinkoje tyrimo
49

 duomenimis, 

dauguma (63,8 proc.) apklaustų absolventų savo profesinėje veikloje panaudoja ţinias, įgytas 

studijų metu. Kita vertus, 36,2 proc. apklaustųjų nurodė nei naudojantys, nei nenaudojantys arba 

nenaudojantys įgytų ţinių. Vadinasi, jei respondentų subjektyvios nuomonės bent iš dalies atspindi 

įgyjamų ţinių naudingumą, galima teigti, kad daugiau nei trečdalis absolventų „neįdarbina“ įgytų 

                                                 

46
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 Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų viešosios nuomonės tyrimas dėl studijų tęsimo antrojoje studijų pakopoje. 

LSAS, 2010. 
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ţinių, todėl jų įgytas išsilavinimas negali būti siejamas su didesniu produktyvumu ar aukštesniu 

darbo uţmokesčiu, o studentų įgyjamos ţinios nevisiškai pilnai atitinka darbo rinkos poreikius. 

Verta atkreipti dėmesį, kad tai, jog įgytos ţinios neatitinka darbo rinkos poreikių, nėra išimtinai 

socialinių mokslų (įskaitant ekonomiką) studijų problema – dar maţiau studijų metu įgytos ţinios 

atitinka darbo rinkos poreikius technologijų bei fizinių mokslų srityse.  

 

25 pav. Studijų metais įgytų profesinių ţinių panaudojimas darbe pagal studijų sritis 

(1 – visiškai nenaudoja, 5 – labai daţnai naudoja) 

Šaltinis: Lietuvos universitetų absolventų integracija darbo rinkoje (rengėjas – Viešosios 

politikos ir vadybos institutas), 2010. ISBN978-9955-772-18-7 

Paţymėtina, kad, absolventų nuomone
50

, asmeninės savybės, išsilavinimo lygis ir darbo 

patirtis yra svarbesni sėkmės darbo rinkoje veiksniai nei studijų metu įgytos ţinios. Kitaip tariant, 

gera aukštosios mokyklos reputacija, prestiţinė studijų programa, formalūs ir rinkodaros prasme 

patrauklūs studijų programų elementai (pvz., tarptautiškumas – jungtinė studijų programa) darbo 

rinkoje yra vertinami palankiau nei vien studijų metu įgytų ţinių atitiktis darbo rinkai. Be abejo, 

galima daryti prielaidą, kad gerą aukštosios mokyklos reputaciją iš dalies ir formuoja aukštas jų 

absolventų paruošimo lygis. Šiaip ar taip, neadekvatus darbdavių poţiūris į absolventų pasirengimo 

darbo rinkai kokybės vertinimo kriterijus yra nustatytas ir HEGESCO tyrime tarptautiniu mastu.  

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skirtingose šalyse nėra nustatyta patikimo ryšio tarp įvairių 

išsilavinimo įgijimo kriterijų ir vertikaliojo neatitikimo – Bolonijos procese dalyvaujančiose šalyse 

vidutiniškai penktadalis darbuotojų dirba ţemesnės nei jų turima kvalifikacijos darbus, 

nepriklausomai nuo to, kokia dalis aukštojo mokslo absolventų apskritai yra darbo rinkoje, nors ir 

egzistuoja koreliacija tarp absolventų skaičiaus ir tų absolventų dalies, kurie dirba ţemesnės 

kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Tai leidţia daryti prielaidą, kad vertikalusis neatitikimas yra daug 

sudėtingesnė darbo rinkos būsena, nei paprastai manoma, tad vien atitinkamo lygio studentų 

skaičiaus reguliavimas jos nepagerintų. 
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26 pav. Įgytas aukštasis išsilavinimas (ISCED 5–6) ir vertikalusis neatitikimas darbo rinkoje 2007 

m. 

Šaltinis: Eurostat, The Bologna Process in Higher Education in Europe. Key Indicators on 

the social dimension and mobility, Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities, 2009. http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/KS-78-09-653-EN.pdf 

Kvalifikacijos neatitikimo analizė leidţia įvertinti aukštojo mokslo suteikiamos 

kvalifikacijos vertę darbuotojui. Atsiţvelgiant į tai, kad norint įgyti aukštąjį išsilavinimą reikia tiek 

privačių, tiek ir viešųjų investicijų, nuolatinis arba ilgalaikis darbas, uţimant ţemesnės nei įgytas 

išsilavinimas kvalifikacijos reikalaujančias pozicijas gali būti traktuojamas kaip išteklių švaistymas 

ir netinkamas panaudojimas. Paţymėtina, kad toks vertinimas iš dalies ribotas, nes jis pateikia tik 

statinį darbo rinkos vaizdą tam tikru momentu, tuo tarpu darbo rinka yra dinamiška, nuolat kinta, be 

to, jai būdinga tendencija prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių (pvz., sukurti daugiau 

aukštesnės kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų).  

Neatsiţvelgiant į egzistuojantį vertikalųjį neatitikimą, statistiniai skaičiavimai rodo, kad 

trečiojo lygio išsilavinimą turinčių absolventų nedarbo lygis nesusijęs su tokiu vertikaliuoju 

neatitikimu tarp išsilavinimo ir uţimamo ţemesnės kvalifikacijos reikalaujančio darbo.  

Viena įdomiausių išvadų iš pastarojo laikotarpio tyrimų Lietuvoje yra apie studijų ir darbo 

uţmokesčio ryšį – Lietuvos universitetų absolventų integracija darbo rinkoje tyrimo
51

 metu 

patikrintas empirinis prieţastinis ryšys tarp su studijomis susijusių veiksnių ir pajamų, daroma 

išvada, kad su studijomis susiję veiksniai (studijos magistrantūroje, baigtas universitetas ir studijų 
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kryptis), nors yra statistiškai reikšmingi, turi gana nedidelį poveikį absolventų pajamoms (studijų 

metu įgyjamos ţinios  jos taikomos profesinėje veikloje  tai leidţia sukurti aukštesnę pridėtinę 

vertę ir skatina produktyvumą  tai lemia didesnes absolvento pajamas). Tyrimo autoriai kelia 

pagrįstą klausimą: jei studijų metu įgytos ţinios nėra svarbiausias didesnes pajamas lemiantis 

veiksnys, kokia tuomet individų ir valstybės investicijų į aukštąjį mokslą grąţa?  

Studijų nauda apima du aspektus: 

 ar privačios ir viešosios investicijos atsiperka finansine prasme, t. y. ar asmenys, įgiję 

universitetinį išsilavinimą, gauna didesnį darbo uţmokestį nei tokio išsilavinimo 

neturintys individai; 

 ar studijų metu įgytos ţinios lemia didesnį uţimtųjų produktyvumą ir leidţia kurti 

aukštesnės pridėtinės vertės produktus bei prekes. 

Atliktas finansinės grąţos vertinimas parodė, kad, ţvelgiant iš individo perspektyvos, 

studijos „apsimoka“, ypač jei didţiąją kaštų dalį subsidijuoja valstybė (mokesčių mokėtojai). 

Dėl to egzistuoja labai stiprios paskatos įgyti aukštąjį išsilavinimą, neatsiţvelgiant į paplitusią 

nuomonę, kad studentų rengiama „per daug“, o darbo rinkoje „trūksta“ profesinį parengimą 

turinčių asmenų.  

Ţvelgiant iš visuomenės (mokesčių mokėtojų, kuriems padedant subsidijuojamos studijos) 

perspektyvos, investicijų į studijas nauda yra dviprasmiška. Be abejo, nemaţa dalis absolventų 

profesinėje veikloje aktyviai taiko įgytas ţinias, o tai lemia didesnį produktyvumą ir leidţia kurti 

aukštesnės pridėtinės vertės produktus bei paslaugas. Kita vertus, nemaţai absolventų daliai 

(maţdaug trečdaliui) įgytas išsilavinimo lygį patvirtinantis dokumentas (o ne ţinios) yra 

svarbiausias studijų rezultatas. Pastaruoju atveju individo investicijos į studijas vis tiek pasiteisina, 

nes gautas diplomas leidţia uţimti geresnes pozicijas darbo rinkoje. Vis dėlto visuomeninės 

investicijos į tokias studijas yra abejotinos reikšmės: studijų subsidijavimas lemia tai, kas gaus 

diplomą ir atitinkamai geriau mokamą darbą, tačiau tokiems absolventams darbo rinkoje 

nenaudojant įgytų ţinių, investicijos į jų išsilavinimą neturi poveikio šalies ūkio 

konkurencingumui
52

. 

Įvairūs tyrimai rodo, kad egzistuoja ypatingai dideli darbo uţmokesčio skirtumai ankstyvos 

aukštųjų mokyklų absolventų karjeros metu.  
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27 pav. Mėnesinės absolventų pajamos 

Šaltinis: Lietuvos universitetų absolventų integracija darbo rinkoje (rengėjas – Viešosios 

politikos ir vadybos institutas), 2010. ISBN978-9955-772-18-7 

 

Pagrindiniai darbo uţmokesčio skirtumus lemiantys veiksniai
53

:  

 Lytis yra pats svarbiausias iš nagrinėtų veiksnių, paaiškinančių darbo uţmokesčio lygio 

skirtumus. Šansai, kad daugiau nei vidutiniškai (t. y. daugiau nei 2001 litų) uţdirbantis 

asmuo bus vyras, o ne moteris, yra beveik 3 kartus didesni. 

 Magistrantūros studijas baigusių absolventų galimybės gauti didesnį nei vidutinis 

atlyginimą yra beveik 2 kartus didesnės nei asmenų, nebaigusių magistrantūros 

studijų.  

 Studijų metu dirbę studentai turi 1,7 karto daugiau šansų gauti didesnį darbo uţmokestį 

nei asmenys, kurie studijų metu nedirbo. 

 Absolventų galimybės gauti didesnį nei vidutinis atlyginimą taip pat priklauso nuo 

to, ar: pirmajame darbe po studijų baigimo reikėjo aukštojo universitetinio išsilavinimo; 

ar absolventas turi darbo uţsienyje patirties; ar absolventas studijavo pagal dieninių 

studijų programą. 

Praėjus 5-eriems metams po studijų baigimo, absolventų vidutinis valandinis darbo 

uţmokestis, įvertintas atsiţvelgiant į perkamosios galios paritetą, Lietuvoje buvo vienas ţemiausių, 

bendros mėnesio pajamos buvo maţiausios.  
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28 pav. Vidutinis valandinis darbo uţmokestis ir bendros mėnesio pajamos iš visų darbų 

Šaltinis: HEGESCO 

Su studijomis susijusios darbo patirties įgijimas studijų laikotarpiu lemia vidutiniškai 5 proc. 

didesnį valandinį darbo uţmokestį (naujose ES narėse – net 8 proc.). Uţsienyje įgyta darbo arba 

studijų patirtis naujose ES narėse sąlygoja beveik 9 proc. didesnį darbo uţmokestį, po studijų 

baigimo praėjus penkeriems metams (vidurkis – 6 proc.).  

Įdomu tai, kad naujose ES narėse, skirtingai nuo kitų šalių, teigiamos įtakos darbo 

uţmokesčiui turėjo akademinis studijų programos prestiţas, tuo tarpu studijų paklausa, 

orientacija į darbo rinką, į praktinę veiklą, neturėjo reikšmingesnės įtakos darbo 

uţmokesčiui.  

Naujose šalyse narėse ir Šiaurės Europos šalyse socialinių mokslų srities absolventai 

uţdirbo daugiausia, palyginti su beveik visų kitų mokslo sričių absolventais, tačiau Pietų Europos 

šalyse socialinių mokslų srityje, kartu su ţemės ūkio ir veterinarijos mokslais, buvo fiksuoti 

ţemiausi valandiniai atlyginimai.  

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad, kalbant apie jau susiformavusią darbo rinką, Lietuvoje 

daugiausiai uţdirba įmonių generaliniai direktoriai – vidutinio dydţio įmonėse, turinčiose 50–100 

darbuotojų, vadovai per mėnesį gauna 8–12 tūkst. Lt, atskaičius mokesčius, o didelėse bendrovėse – 

nuo 12 tūkst. Lt iki keliasdešimties tūkstančių. Tiesa, sunkmetis apkarpė ir aukščiausio lygio 

vadovų atlyginimus. Tarptautinės konsultacijų bendrovės “Hay Group” Lietuvoje atliktas 

aukščiausio lygio vadovų atlyginimų tyrimas
54

 parodė, kad visas vadovo atlyginimas, įskaitant 

premijas ir priedus uţ pasiektus rezultatus, praėjusiais metais sumaţėjo 8,3 proc. Antroje vietoje 

tarp geriausiai mokamų specialistų pagal profesiją Lietuvoje atsiduria finansų specialistai tokie 

kaip:  finansų direktoriai, ekonomistai, finansų kontrolieriai.  Krizės metais finansų specialistų, o 
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taip pat ir kompetentingų ekonomikos specialistų paklausa gerokai išaugo, nes įmonės dabar labai 

daug dėmesio skiria finansinių srautų valdymui ir prognozavimui.  

Pasitenkinimas darbo uţmokesčiu priklauso nuo to, ar aukštųjų mokyklų absolventai dirba 

pagal profesinę kvalifikaciją, ar jų darbinė veikla nėra susijusi su studijų metu įgyta specialybe. 

Labiau darbo uţmokesčiu patenkinti yra dirbantys pagal profesinę kvalifikaciją asmenys. Šioje 

absolventų grupėje patenkintųjų darbo uţmokesčiu dalis buvo 56 proc., nepatenkintųjų atitinkamai 

buvo 43 proc., likę darbuotojai informacijos apie aptariamą klausimą nepateikė. Tarp dirbančiųjų ne 

pagal profesinę kvalifikaciją patenkintųjų darbo uţmokesčiu dalis buvo ţymiai maţesnė (siekė 41 

proc.). Todėl galima teigti, kad darbas pagal profesinę kvalifikaciją – viena iš svarbesnių 

pasitenkinimo darbo uţmokesčiu sąlygų
55

. 

Esant atvirai ir dinamiškai šiuolaikinei darbo rinkai, vertinimo kriterijus: ,,įsidarbinau pagal 

įgytą profesinę kvalifikaciją“ yra pernelyg grieţtas
56

. Kita vertus, darbas ne pagal specialybę toli 

graţu nėra optimalus variantas profesinio tobulėjimo poţiūriu, kadangi dirbantiesiems tenka keisti 

profesinę kvalifikaciją darbo proceso eigoje. Neatsiţvelgiant į tai, darbas ne pagal įgytą profesinę 

kvalifikaciją suteikia galimybę aukštųjų mokyklų absolventams prisitaikyti darbo rinkoje, kai darbo 

vietų pagal specialybę trūksta ar kai kitų veiklos sferų darbdaviai pasiūlo geresnes darbo sąlygas. 

 

29 pav. Absolventai, kurie mano, kad jų dabartinis darbas sukuria geras karjeros perspektyvas 

Šaltinis: HEGESCO 

Didelis darbo uţmokestis yra tik vienas iš darbo kokybės aspektų – dauguma absolventų 

aukštąjį išsilavinimą supranta kaip investiciją ne tik į pirmuosius metus po baigimo, bet ir į visą 

darbinę karjerą. Lietuvos absolventų karjeros perspektyvos vertinamos kaip vidutinės bendrame 
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 Aukštųjų mokyklų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje darbo jėgos pasiūlos ir paklausos kontekste 
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kontekste, o tendencijos rodo, kad naujosios ES šalys mato daugiau karjeros perspektyvų. 

Pasitenkinimas esamu darbu Lietuvoje taip pat atitinka Europos vidurkį.  

Vertinant studentų pasitenkinimą darbu, matoma, kad Lietuvos studentai yra pakankamai 

patenkinti savo darbu: pasitenkinimo lygis artimas ES vidurkiui.  

 

30 pav. Absolventai, kurių pasitenkinimas darbu yra aukštas arba labai aukštas 

Šaltinis: HEGESCO 

Lietuvos universitetų absolventų integracijos darbo rinkoje tyrimo duomenimis,
57

 labai 

didelė apklaustų absolventų dalis labai patenkinta arba patenkinta turimu darbu. Labai nepatenkintų 

apklaustų absolventų dalis sudaro 1,4 proc. Interpretuojant tokius optimistinius rezultatus, reikėtų 

įvertinti tai, kad apklausa atlikta 2009 metų lapkričio – 2010 metų vasario mėnesiais, kai dėl 

ekonominės krizės nedarbo lygis šalyje siekė 13,7 proc., o į klausimą atsakė tik darbą turintys 

absolventai. Didţiausią poveikį apklaustų absolventų pasitenkinimui jų turimu darbu padarė šie 

veiksniai:  

 baigę studijas, susirado „kokybišką“ darbą, atitinkantį baigtų studijų kryptį ir reikalaujantį 

aukšto išsilavinimo lygio;  

 šiuo metu profesinėje veikloje naudoja studijų metu įgytas ţinias ir dirba darbą, atitinkantį 

studijų kryptį;  

 taip pat nustatyta, kad nėra statistiškai reikšmingo ryšio tarp absolventų pasitenkinimo darbu 

ir magistrantūros studijų ar darbo uţsienyje. 

Su studijų programa susijęs darbas studijų laikotarpiu lemia trumpesnę darbo paiešką ir 

aukštesnį atlyginimą, veikia pasitenkinimo darbu augimą. Darbas ar studijos uţsienyje turi 

teigiamos įtakos pasitenkinimui darbu, tačiau tik naujose ES šalyse (kitose šalyse statistiškai 

reikšmingų rezultatų nebuvo).  

                                                 

57
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Tyrimo rezultatai parodė, kad studijų programos poreikis rinkoje, skirtingai nuo 

akademinio prestiţo, pasitenkinimui darbu naujose ES šalyse įtakos neturėjo.  

Naujose ES narėse pasitenkinimo darbu priklausomybės nuo studijų srities rezultatai nebuvo 

statistiškai reikšmingi (išskyrus švietimo srities, kurioje pasitenkinimas darbu, palyginti su 

socialinių mokslų sritimi, buvo didţiausias visose šalyse).  

6 lentelė. Studijų programos kaip pagrindo darbui, karjerai ir kasdieniam gyvenimui, vertinimas  

 EDU HUM SOC SCI ENG AGR HEA SER Viso 

  

proc. 
 proc.  proc.  proc.  proc.  proc.  proc.  proc.  

proc

. 
Antrojo lygio programos 

studijų programa – geras 

pagrindas: 

         

Darbo pradţiai 5 42 8 7 6 6 4 4 7 
Tolesniam mokymuisi darbe 9 50 1 1 6 1 0 7 61 
Dabartinėms darbo uţduotims 

atlikti 
4 45 1 0 3 9 59 4 51 

Tolesnei karjerai 0 41 9 48 6 7 62 8 54 
Asmeniniam tobulėjimui 9 77 9 66 5 1 1 3 68 
Verslumo įgūdţiams plėtoti 2 12 7 13 0 8 2 7 20 

Šaltinis: HEGESCO 

Vertinant studentų, kurie rinktųsi tą pačia studijų programą, procentinę dalį tarp baigusiųjų, 

matoma, kad Lietuvos vidurkis yra gana ţemas, palyginti su kitų ES šalių vidurkiu. Galima būtų 

teigti, kad tai iš dalies lemia dar mokykloje vykdomos neaktyvios būsimų studentų orientavimo 

politikos, visuomenėje vyraujantys stereotipai dėl prestiţinių specialybių, kurie veikia studentų 

pasirinkimą.  

 

31 pav. Absolventai, kurie dar kartą rinktųsi tą pačią studijų programą, pagal šalis 

Šaltinis: HEGESCO 
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Naujų ES šalių absolventai daug rečiau antrąkart rinktųsi tą pačią studijų programą. 

Lietuvoje tą pačią studijų programą rinktųsi tik 48 proc. absolventų – tai yra ţemiausias rodiklis 

visoje Europoje (neskaitant Turkijos, kurios rezultatai dauguma atvejų ţenkliai skiriasi nuo kitų 

nagrinėtų šalių). Šis rodiklis aiškiai signalizuoja apie pokyčių aukštojo mokslo sistemoje poreikį. 

Kita vertus, atsiţvelgiant į tai, kad buvo analizuojami 2002 / 2003 metų absolventų duomenys, 

norėtųsi tikėti, kad per dešimtmetį studijų programos įgijo naujų kokybinių charakteristikų.  

Antrojo lygio socialinių mokslų studijos, pagal respondentų, kurie dar kartą rinktųsi tokią 

pačią studijų programą, atsakymus, uţima trečią vietą (po sveikatos ir inţinerijos mokslų) – tai yra 

antras didţiausias pokytis tarp pirmojo ir antrojo lygio studijų.  

 

32 pav. Absolventai, kurie dar kartą rinktųsi tą pačią studijų programą, pagal mokslo kryptis 

Šaltinis: HEGESCO 

Remiantis Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų viešosios nuomonės tyrimo dėl studijų 

tęsimo antrojoje studijų pakopoje
58

 duomenimis, absolventų motyvaciją rinktis studijas Lietuvoje 

daugiausia lemia šios prieţastys: 

 27 proc. – geresnė studijų kokybė; 

 23 proc. – geresnės perspektyvos gauti darbą baigus studijas; 

 16 proc. – didesnės galimybės įgyti praktinių gebėjimų; 

 13 proc. – pigesnės studijos; 

 10 proc. – galimybė įgyti jungtinį diplomą. 

Vertindami aukštąją mokyklą
59

, absolventai didţiausią dėmesį skyrė: 
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 49,1 proc. – gerai parengimo kokybei; 

 34,4 proc. – geroms įsidarbinimo galimybėms baigus studijas; 

 23,8 proc. – tam, jog studijos neįtemptos ir galima dirbti; 

 21,3 proc. – tam, kad yra galimybė išvykti dalinėms studijoms į uţsienį. 

Tyrimai rodo, kad dauguma absolventų tikisi ne tik lengvai ir greitai pereiti iš aukštojo 

mokslo į darbo rinką, bet ir tam tikro ankstyvos karjeros stabilumo. Ankstyvos karjeros stabilumas 

gali būti atskleistas analizuojant du rodiklius: darbdavių (darboviečių) skaičių ir laiką, praleistą 

neturint darbo (atliekant HEGESCO tyrimą, vertintas penkerių metų po studijų baigimo laikotarpis).  

 

33 pav. Vidutinis darbdavių skaičius ir laikas, praleistas neturint darbo, per 5-erių metų laikotarpį 

po studijų baigimo 

Šaltinis: HEGESCO 

Lietuvos pozicija ir palyginimas su kitomis šalimis rodo, kad Lietuvoje ankstyva aukštųjų 

mokyklų absolventų karjera yra gana stabili; tikėtina, kad absolventai aktyviai ieško geresnių darbo 

pasiūlymų, net ir turėdami darbą, todėl ankstyvos karjeros metu lengvai keičia darbo vietas, 

nepatirdami ilgesnių nedarbingumo laikotarpių. 

1.4.3 Sėkmingos integracijos į darbo rinką veiksniai 

Sėkmingos integracijos į darbo rinką veiksniai apima įvairius su įsidarbinimo kokybe 

susijusius rodiklius, aptartus ankstesniame skyriuje (tokius kaip: pasitenkinimas studijomis, pirmojo 

darbo „kokybė“, studijų metu įgytų ţinių panaudojimas profesinėje veikloje, pajamos, lūkesčių 

išsipildymas ir kiti). Visi šie rodikliai yra labai glaudţiai susiję su individualiu absolventų vertinimu 

ir nuomonių tyrimu. 2010 metais atlikto Lietuvos universitetų absolventų integracijos darbo rinkoje 
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tyrimo
60

 rezultatai pagal atskirus universitetus atspindi labai didelius skirtumus tarp sėkmingos 

integracijos į darbo rinką rodiklių vertinimo atskiruose universitetuose (socialinių mokslų studijų 

srityje sėkmingo integravimosi į darbo rinką indeksas svyruoja nuo 0.3 iki 0.8 proc. atskiruose 

universitetuose). Tokie dideli svyravimai skatina ieškoti tam tikrų studijų programų rodiklių, 

labiausiai susijusių su sėkminga integracija į darbo rinką. Šiame skyriuje išskirti ir analizuojami trys 

rodikliai: studijų programos ryšys su darbo rinka; reikšmingos studijų programos turinio 

charakteristikos; studijų tarptautiškumo dimensija. 

Studijų programos ryšys su darbo rinka gali būti vertinamas keliais aspektais: pagal studijų 

programos paklausą rinkoje; pagal studijų programų praktinę orientaciją ir darbdavių susipaţinimo 

su programų turiniu laipsnį; pagal programų platumą ir laisvę sudaryti individualią programą.  

Paţymėtina, kad daţniausiai svarbiausiu rodikliu, nusakančiu studijų programos ryšį su 

darbo rinka, laikoma studijų programos paklausa rinkoje, kitaip tariant – tam tikru metu aktualus 

atitinkamų specialistų poreikis rinkoje (nors, kaip rodo tyrimai, baigta paklausi studijų programa 

turi gana nedaug įtakos sėkmei darbo rinkoje). Daugumoje šalių 50–70 proc. absolventų nurodo, 

kad jų baigtos programos tuo metu buvo reikalingos ir paklausios rinkoje (Lietuvoje – apie 60 

proc.); išsiskiria tik Nyderlandų, Estijos ir Lenkijos rezultatai, kur šis rodiklis svyruoja tarp 30-40 

proc.  

Studijų programų paklausa ir įvaizdis susiję tarpusavyje, tačiau šie rodikliai nėra tapatūs – 

programos paklausa nėra pakankama sąlyga programos įvaizdţiui, jų santykis taip pat gana ţenkliai 

svyruoja įvairiose šalyse. Apibendrinti naujų ES šalių ir šalių kandidačių rezultatai rodo, kad studijų 

programos šiose šalyse yra maţiau paklausios darbo rinkoje, palyginti su kitų ES narių studijų 

programomis, tačiau Lietuva ir Vengrija (kurios priskiriamos prie naujų ES narių) savo rezultatais 

labiau panašios į senąsias ES nares. Kitaip tariant, Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų 

programos atitinka darbo rinkos paklausą tiek pat, kiek ir daugumos Vakarų Europos šalių 

studijų programos.  
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34 pav. Studijų programų akademinis prestiţas ir poreikis rinkoje 

Šaltinis: HEGESCO 

Analizuojant studijų programų praktinę orientaciją ir darbdavių susipaţinimo su programų 

turiniu laipsnį, nustatytas tik vidutinio stiprumo ryšys – tai gana netikėtas rezultatas, nes paprastai 

manoma, kad aukštojo mokslo studijų programoms trūksta praktinės orientacijos, kuri turėtų 

stiprinti ryšius tarp švietimo sistemos ir darbdavių.  

 

35 pav. Studijų programų praktinė orientacija ir darbdavių susipaţinimas su studijų turiniu 

Šaltinis: HEGESCO 

Analizuojant studijų programų platumą ir laisvę sudaryti individualias programas, šie 

rodikliai yra tiesiogiai susiję. Ypač atkreiptinas dėmesys į tai, kad naujose ES narėse yra 

identifikuojami ţemi pasirinkimo laisvės ir programų platumo rodikliai. Jungtinės studijų 
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programos padėtų pagerinti laisvės sudaryti individualias studijų programas rodiklius, nes, 

neatsiţvelgiant į grieţtą susitarimą dėl jungtinių studijų programų modulių ir tarpusavio uţskaitymų 

tarp atskirų aukštųjų mokyklų, jau vien pati galimybė rinktis modulius kitose aukštosiose 

mokyklose suteikia gana daug laisvės ir potencialiai didina studentui reikšmingas programos 

kokybines charakteristikas. 

 

36 pav. Studijų programos platumas ir laisvė susikurti individualią programą 

Šaltinis: HEGESCO 

Tyrimai patvirtina intuityvų ţinojimą, kad magistro studijų programos yra paklausesnės 

rinkoje, kad jos labiau akademinės ir maţiau praktinės negu ţemesnio lygio studijų programos, 

tačiau studijų pakopa neturi įtakos darbdavių ţinioms apie studijų programas. Kuo daugiau 

studentai turi laisvės susikurti individualią programą, tuo maţesnė programos orientacija į praktiką, 

tuo maţiau darbdaviai susipaţinę su programos turiniu.  

7 lentelė. Studijų kryptys pagal programų charakteristikas 

 EDU HUM SOC SCI ENG AGR HEA SER Iš 

viso 

 proc.  proc.  proc.  proc.  proc.  proc.  proc.  proc. proc

. 
Programos poreikis (paklausa) 

rinkoje 
6 54 6 9 4 1 3 1 2 

Darbdaviai susipaţinę su 

programos turiniu 
9 25 38 8 42 5 2 8 8 

Laisvė susikurti individualią 

programą 
7 47 2 33 6 1 9 23 0 

Platus programos dėmesio 

laukas 
5 51 9 53 60 5 48 55 6 

Programos orientacija į praktiką 6 24 8 23 0 0 3 46 4 
Programos akademinis prestiţas 0 39 7 8 3 9 9 9 7 

Šaltinis: HEGESCO 
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37 pav. Teorijos ir paradigmų bei faktų ir praktinės patirties akcentavimas studijų programose 

Šaltinis: HEGESCO 

Analizuojant studijų programų turinį teorijos ir praktikos aspektu, t. y. kiek studijų 

programose akcentuojamos teorijos ir paradigmos, o kiek – faktai ir praktinis patyrimas, nustatyta, 

kad skirtingų šalių studijų programos labiau skiriasi teorijos dimensija; dauguma šalių yra šiek tiek 

labiau linkusios į teorijos pusę. Bendrame kontekste labai išsiskiria Lietuva ir Čekija, kuriose 

studijų turinys neįtikėtinai stipriai orientuotas į teoriją ir labai maţai – į praktinį patyrimą. Šio 

tyrimo ataskaita buvo paskelbta 2008 metais; tyrime dalyvavo (Lietuvos atveju) 2002 / 2003 metų 

universitetų absolventai. Tikėtina, kad šiuo metu situacija yra pasikeitusi, kad praktinių ţinių 

aukštojo mokslo studijose santykis su teorinėmis ţiniomis yra pakitęs (tačiau jis kinta ir kitose 

šalyse). Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad didelė dalis rinkoje šiuo metu dalyvaujančių 

aukštųjų mokyklų absolventų stokoja praktinės patirties, kurios gali įgyti tik realioje darbo rinkoje.  

8 lentelė. Studijų kryptys, akcentuojant mokymo ir mokymosi metodus  

 EDU HUM SOC SCI ENG AGR HEA SER Iš 

viso 

 proc.  proc. proc. proc. proc. proc. proc. proc. proc. 

Paskaitos 73  69 73 77 9 2 8 5 2 
Grupinės uţduotys 46  25 35 31 40 1 7 9 4 
Dėstytojas kaip pagrindinis 

informacijos šaltinis 
51  51 52 55 52 9 50 2 2 

Projektinis ir/arba į problemas 

orientuotas mokymas 
23  20 19 23 6 0 13 8 2 

Faktai ir praktinės ţinios 38  31 26 36 4 0 7 0 3 
Teorijos ir paradigmos 68  59 70 65 62 4 53 6 4 
Dalyvavimas moksliniuose 

projektuose 
16  12 10 22 16 2 12 6 3 

Praktika, darbinė veikla 43  17 17 25 23 4 8 0 6 
Atsiskaitymai raštu 62  65 52 42 51 7 2 8 50 
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 EDU HUM SOC SCI ENG AGR HEA SER Iš 

viso 
Kelių tipų atsiskaitymai 12  6 24 9 9 9 2 7 8 
Ţodinės studentų prezentacijos 46  51 36 29 32 8 3 0 6 

Šaltinis: HEGES 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad socialinių mokslų srityje mokymo metodai atitinka 

vidutinius visų mokslo sričių rodiklius, tačiau praktinės ir darbinės veiklos, praktinių ţinių lygis yra 

ţemiausias tarp visų kitų mokslo sričių.  

Kokybinis aukštųjų mokyklų ir darbdavių tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje didţiausia 

atsakomybė uţ studentų kompetencijų ugdymą tenka universitetui (12 balų iš 15 galimų), antroje 

vietoje – paties individo atsakomybė (11 iš 15), darbdavių įtakos reikšmė ugdant kompetencijas – 

tik trečioje vietoje pagal svarbą (4 iš 15)
61

, taigi ji yra ţenkliai maţesnė, palyginti su universiteto ir 

individo atsakomybe.  

Lietuvoje iš absolventų tikimasi, kad jie bus kūrybingi, turės gerų tarpkultūrinių gebėjimų, 

mokės dirbti komandoje ir koordinuoti bei organizuoti savo veiklą. Tokių pačių kompetencijų tikisi 

ir universitetai, ir darbdaviai, skiriasi tik prioritetai (universitetai labiau akcentuoja kūrybiškumą ir 

tarpkultūrinius gebėjimus, darbdaviai – komandinį darbą ir kūrybiškumą)
62

. Verta atkreipti dėmesį į 

tai, kad tarpkultūrinių gebėjimų nebuvo darbdavių pageidaujamų kompetencijų trejetuke, tačiau 

vėlesnių tyrimų rezultatai vienareikšmiškai atskleidţia didţiulį poslinkį šioje srityje, akcentuojant 

tarpkultūrinių gebėjimų svarbą. 

 Įdomu pastebėti, kad, neatsiţvelgiant į įvairius tyrimus ir viešoje erdvėje nuolat 

akcentuojamą aukštojo mokslo ir darbo rinkos suderinimą, praktinės patirties ir aktyvesnio aukštųjų 

mokyklų bendradarbiavimo su verslo struktūromis svarbą, aukštojo mokslo vystymąsi ateityje 

svarbiomis kryptimis, pastarąsias nurodo tik darbdaviai – universitetai svarbesniais laiko 

organizacinius ir finansinius aspektus bei lankstumą ir autonomiją. Ypač dideli neatitikimai 

pastebimi tose kategorijose, kurios susijusios su praktinio darbo ir prisitaikymo prie darbdavių 

poreikių vertinimu, čia universitetų ir darbdavių vertinimo skirtumai yra didţiausi.  
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38 pav. Aukštojo mokslo institucijų ir darbdavių poţiūris į aukštojo mokslo vystymuisi svarbius 

studijų aspektus 

Šaltinis: HEGESCO 

Besikeičianti ekonominė ir socialinė realybė, rinkų integracija ir globalizacija, o kartu 

svarbu išmanyti multikultūrinius skirtumus neabejotinai keičia ir studijų programų orientaciją, 

skatina į studijų programas įtraukti įvairių tarptautiškumo elementų. Siekiant suteikti visas 

reikiamas ţinias, neuţtenka aukštosiose mokyklose nuolatos dirbančių dėstytojų. Tam reikia ir 

studijų procesui vertingų specialistų / dėstytojų iš uţsienio ar verslo sektoriaus paskaitų, 

suteikiančių praktinių bei naujausių ţinių. Tokiu būdu ne tik gerinama studijų kokybė, bet ir 

didinamas tarptautiškumo lygis, mezgamas glaudesnis ryšys tarp mokslo ir jo įgyvendinimo 

praktikoje, kuriama visuomeniškos institucijos aplinka. Lietuvos aukštosiose mokyklose nėra iki 

galo nusistovėjęs bendradarbiavimo su verslo sektoriumi santykis, taip pat nėra visiškai išnaudotos 

galimybės kviesti dėstytojus iš kitų šalių.
63

 

Šiuo metu studentai gali rinktis iš keleto galimybių išvykti dalinėms studijoms į kitas šalis, 

tačiau populiariausia bei daugiausiai galimybių suteikianti – Erasmus programa. Pagal Bolonijos 

proceso gaires, iki 2020 metų mobilumas aukštosiose mokyklose turi siekti 20 proc. visų studentų 

skaičiaus. Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose studentų dalyvavimas tarptautinių mainų 

programose siekia tik apie 3 proc. atitinkamos aukštosios mokyklos studentų skaičiaus. 
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 Bolonijos procesas studentų akimis: studentų mobilumas, studijų rezultatų įskaitymas ir vertinimas, studentų 

dalyvavimas kokybės uţtikrinimo procedūrose. LSAS, 2010. Prieiga per internetą: 

http://www.lsas.lt/reportazai/bologna.pdf  
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Atvykstančių studentų yra ţymiai maţiau. Atvykstančių / išvykstančių studentų santykis (pagal 

Erasmus programą) – 1:2
64

.  

Erasmus programa yra didţiausia savo apimtimi mainų programa Europoje ir Lietuvoje. Ši 

programa skirta skatinti aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, uţtikrinti studijų kokybę, remti 

studentų ir dėstytojų ar kito administracinio personalo mainus, intensyvių studijų programų kūrimą, 

kalbų kursų organizavimą. Erasmus programoje dalyvauja beveik visos Lietuvos aukštojo mokslo 

institucijos; jos mobilumo rodikliai yra didţiausi, palyginti su kitomis Lietuvoje vykdomomis 

tarptautiškumą skatinančiomis programomis, tokiomis kaip Leonardo da Vinci, Comenius, 

Grundtvig, NordPlus, Tempus, Erazmus Mundus
65

.  

 
39 pav. Erasmus mobilumo įgyvendinimas 2000–2010 metais. Studentų mobilumo dinamika 2000–

2010 metais 

Šaltinis: Švietimo mainų paramos fondo 2007–2011 metų veiklos apţvalga: www.smpf.lt 
Svarbu paţymėti, kad nuo Erasmus programos pradţios studentų, įsitraukiančių į šią 

programą, skaičius kasmet didėja, nuo 2009 metų stebimas tik studentų, vykstančių studijuoti į 

uţsienį, skaičiaus maţėjimas, tuo tarpu praktikos uţsienio įmonėse populiarumas kasmet augo
66

. 

Studentai, norėdami išvykti tam tikram laikui studijuoti į kitos šalies aukštąją mokyklą, 

susiduria su keletu pagrindinių kliūčių: kalbos barjeru, socialinėmis problemomis, aukštosios 

mokyklos nenoru išleisti studentą dalinėms studijoms į uţsienį arba studento baime grįţus susidurti 

su studijų dalykų įskaitymų / nestudijuotų dalykų atsiskaitymų problemomis. Iš visų 2010 metais 

dalyvavusiųjų Lietuvos studentų atstovybių sąjungos apklausoje tik 5 proc. atsakė, jog dalyvavo 

                                                 

64
 Švietimo mainų paramos fondo 2007–2011 metų veiklos apţvalga. Prieiga per internetą: www.smpf.lt  

65
 Švietimo mainų paramos fondo 2007–2011 metų veiklos apţvalga. Prieiga per internetą: www.smpf.lt  

66
 Švietimo mainų paramos fondo 2007–2011 metų veiklos apţvalga. Prieiga per internetą: www.smpf.lt  

http://www.smpf.lt/
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mainų programoje ir atitinkamą laikotarpį studijavo uţsienyje, 32 proc. – jog planuoja studijų 

metu pasinaudoti galimybe išvykti studijuoti į uţsienio aukštąsias mokyklas
67

. 

Tarptautiškumas bei bendros akademinės erdvės kūrimas – vienas pagrindinių Bolonijos 

proceso tikslų. Lietuvos aukštosiose mokyklose mobilumo klausimas yra opus, kalbant ne tik apie 

išvykstančių ar atvykstančių studentų kiekį, bet ir apie pačių universitetų pasirengimą vykdyti 

mobilumo įgyvendinimo programas. Nors aukštosios mokyklos sudaro reikiamas galimybes savo 

studentams išvykti pagal akademinių mainų programas, tačiau šioje srityje kyla nemaţai problemų 

grįţusiems iš studijų uţsienyje studentams. Ne visos aukštosios mokyklos yra įsisavinusios tinkamą 

mainų programos veikimo principą, dėl to nukenčia ne tik studentai, bet ir Lietuvos aukštųjų 

mokyklų galimybės būti konkurencingoms mobilumo bei tarptautiškumo prasme. Atkreiptinas 

dėmesys į tai, kad didinti studijų tarptautiškumą, ypač pritraukiant uţsienio studentus, 

artimiausioje ateityje taps vienu svarbiausių aukštųjų mokyklų uţdavinių – atsiţvelgiant į 

dabartines demografines tendencijas Lietuvoje, per ateinančius 20 metų studentų sumaţės 

apie 40 proc. (šiuo skaičiavimu nevertinamas galimai padidėsiantis uţsienyje studijuojančiųjų 

skaičius, turimi omenyje tik gimstamumo pokyčiai). Švietimo sistemos reformos, tokios kaip 

universitetų skaičiaus maţinimas, susiduria su itin dideliu akademinės bendruomenės 

pasipriešinimu. Galima daryti prielaidą, kad atskirų aukštųjų mokyklų akademinės 

bendruomenės tikisi išlikti rinkoje, savarankiškai siūlydamos konkurencingas paslaugas ir 

studijas, tačiau bent jau kol kas realių pokyčių nėra ir aiškių strategijų nepastebima, 

fiksuojamos tik pavienės pastangos ir aktyvesnė kelių aukštųjų mokyklų (įskaitant ir Vytauto 

Didţiojo universitetą) veikla tam tikrose srityse. 

Studijų tarptautiškumo didinimas, pritraukiant uţsienio studentų ir sudarant 

platesnes galimybes dalyvauti studijų mainų procesuose bei įgyti jungtinio kvalifikacinio 

laipsnio diplomus, yra tiesiogiai susijęs su studijų kokybės gerinimu ir aukštosios mokyklos 

konkurencingumo didinimu. Vytauto Didţiojo universitetas nuo pat jo atkūrimo yra 

pozicionuojamas ir viešojoje erdvėje suvokiamas kaip įvairius tarptautiškumo elementus itin 

akcentuojanti aukštoji mokykla (ją apibūdina tokie posakiai: „galimybė mokytis įvairių 

uţsienio kalbų“, „privalomos kelių uţsienio kalbų studijos“, „aukštas anglų kalbos paruošimo 

lygis“, „atvyksta daug vizituojančių dėstytojų iš uţsienio“, „mokosi daug uţsienio studentų“, 

„skatinami ir palaikomi multikultūriniai ryšiai ir aplinka“, „dalyvauja tarptautiniuose 

projektuose“ ir kt.). Todėl būtų tikslinga ir logiška išlaikyti tęstinumą ir būtent per 
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tarptautiškumo prizmę didinti akademinį studijų prestiţą bei studijų konkurencingumą 

rinkoje.  

 

40 pav. Kuriose ES šalyse studentų iš Lietuvos daugiausia? 

Šaltinis: Steponavičius G., LR Švietimo ir mokslo ministras. Lietuvos studijų 

tarptautiškumas: patirtis ir iššūkiai. Konferencijos pranešimas, 2010 m. gruodţio 10 d. 

Daugiausia studentų iš Lietuvos išvyksta studijuoti į Jungtinės Karalystės, Vokietijos, 

Danijos ir Lenkijos aukštąsias mokyklas. Jungtinė Karalystė, Vokietija ir Prancūzija yra tos 

Europos valstybės, į kurių aukštąsias mokyklas atvyksta daugiausiai studentų uţsieniečių iš visų 

šalių. 

 

41 pav. Dalis (proc.) kiekvienos šalies studentų, studijuojančių uţsienyje (2007 m.) 

Šaltinis: Steponavičius G., LR Švietimo ir mokslo ministras. Lietuvos studijų 

tarptautiškumas: patirtis ir iššūkiai. Konferencijos pranešimas, 2010 m. gruodţio 10 d. 

Pagal studijuojančiųjų uţsienyje skaičius Lietuva yra kiek aukščiau nei ES vidurkis, ir tai tik 

patvirtina bendras tendencijas, kad uţsienyje daugiausia studijuoja maţų šalių piliečiai. Tačiau 

uţsienyje studijuojančių Lietuvos piliečių yra daug maţiau nei tokių šalių kaip Portugalija, Estija ar 
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Malta piliečių. Kaip rodo statistiniai duomenys, bendras uţsienio valstybėse studijuojančių lietuvių 

skaičius kinta neţymiai:  

 daugėjant studijuojančiųjų ES šalyse, pastebimai maţėja, studijuojančiųjų kitose pasaulio 

valstybėse (JAV, Rusijoje) skaičius; 

 didėjant studijuojančiųjų skaičiui vienose ES šalyse (Jungtinėje Karalystėje), maţėja jų 

skaičius kitose šalyse(Vokietijoje). 

HEGESCO tyrimo duomenimis, antrosios pakopos (magistro) studijų studentai daţniau nei 

pirmosios pakopos įgyja patirties (studijų arba darbo) uţsienyje. Socialinių mokslų krypties 

antrosios pakopos studentų įgyjama patirtis uţsienyje atitinka visų studentų patirties vidurkį 

(29 proc.). Priminsime, kad, Lietuvos studentų apklausos duomenimis, galimybe išvykti 

dalinėms studijoms į uţsienį buvo suinteresuoti 32 proc. apklaustųjų (pasinaudojo tik 5 proc.). 

Kitaip tariant, Lietuvos studentų poreikiai įgyti patirties uţsienyje yra analogiško dydţio kaip 

ir daugumos Europos Sąjungos šalių studentų, tačiau Lietuvos studentai turi per maţas 

galimybes išvykti į uţsienį studijuoti. Atsiţvelgiant į tai, kad socialinių mokslų krypties 

studentai, palyginti su visų kitų krypčių studentais, studijų laikotarpiu įgyja daugiausiai su 

studijomis nesusijusios ir maţiausiai su studijomis susijusios darbo patirties, galima daryti 

prielaidą, kad uţsienyje daugelis socialinių mokslų studentų patirties įgyja taip pat dirbdami 

su studijomis nesusijusį darbą, o ne studijuodami. Viena vertus, tai, kad studentai įgyja su 

studijomis nesusijusios darbo patirties, yra sveikintina ir gali būti traktuojama kaip tų 

studentų asmeninių savybių ir bendraţmogiškų kompetencijų ugdymas. Kita vertus, tai lemia 

maţesnį absolventų pasirengimą darbo rinkai. Antrojo lygio plėtros ekonomikos specialistų 

studijoms būdinga gana didelė studijų specifika, tad labai reikšmingas poreikis įgyti 

atitinkamos praktinės patirties. Todėl, skirtingai nuo „minkštų“ specialybių, kur itin svarbu 

ugdyti bendraţmogiškas kompetencijas ir mokėti orientuotis multikultūrinėje erdvėje, plėtros 

ekonomikos specialistams yra būtina įgyti su studijuojama specialybe susijusių praktinių 

patirčių ir gebėjimų, kurie ţenkliai padidina jų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje pabaigus 

studijas.  

9 lentelė. Studijų kryptys pagal praktinės patirties įgijimą 

 EDU HUM SOC SCI ENG AGR HEA SER Iš viso 

 proc.  proc. proc. proc.  proc.  proc.  proc. proc.  proc. 

Magistro lygio programos          
Su studijomis susijusi darbo 

patirtis studijų metu 
48  43 2 2 2 3 6 7 5 

Su studijomis nesusijusi 

darbo patirtis studijų metu 
50  56 6 3 9 9 0 2 2 

Patirtis uţsienyje 19  41 9 5 1 4 9 2 9 

Šaltinis: HEGESCO 
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42 pav. Absolventai, kurie studijų laikotarpiu dirbo arba mokėsi uţsienyje 

Šaltinis: HEGESCO 

HEGESCO duomenimis, studijų laikotarpiu uţsienyje dirbo ar mokėsi 28 proc. Lietuvos 

universitetų absolventų – pagal šį rodiklį Lietuva gali būti priskiriama prie labiau studentų judrumą 

skatinančių šalių. Manome, kad šis rodiklis labiausiai paveiktas Lietuvoje tuo laikotarpiu buvusių 

labai populiarių vasaros darbo išvykų į uţsienio šalis (daugiausia – į Jungtinę Karalystę ir JAV) 

dirbti nekvalifikuotų darbų ţemės ūkio ir aptarnavimo sferose. Vieni svarbiausių tokių išvykų 

rezultatų – ne tik uţdirbti pinigai, bet ir kultūriniai, kalbos, asmeninių savybių tobulinimo įgūdţiai, 

kurie vėliau padeda iš studijų lengviau pereiti į darbo rinką.  

Lietuvos universitetų vykdomų JSP praktika rodo
68

, kad Lietuvoje jungtinių studijų 

programų sektorius nėra taip išvystytas. Lietuva iš kitų Europos šalių išsiskiria tuo, kad joje 

daugiausia programų vykdoma lietuvių kalba. Tokių studijų programų, kuriose galėtų 

studijuoti ir uţsieniečiai, nepakanka. Tik viena kalba studijuojančių studentų dalis 2010–2011 

metais buvo 95,1 proc., dviem kalbomis – 4,5 proc. (2009–2010 metais – 3,6 proc.), trimis kalbomis 

– 0,4 proc. (2009–2010 metais – 0,1 proc.). Lietuvių kalba studijuoja 96,1 proc., anglų – 5,1 proc. 

studentų (šis procentas pakilo nuo 3,5 proc.; palyginti su praėjusiu laikotarpiu, absoliučia reikšme 

studentų skaičiaus pokytis sudaro nuo 1793 iki 6800 studentų). Šie duomenys rodo nors ir nedidelį, 

tačiau augantį Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautiškumo lygį.  

Pastebėta, kad didţiausia bandţiusiųjų įsidarbinti uţsienio šalyse dalis yra tarp Kauno 

aukštųjų mokyklų absolventų. Ši priklausomybė labai ryški. Visų kitų miestų į tyrimą patekusių 

Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų aktyvumas uţsienio darbo rinkoje buvo gerokai maţesnis. 

Todėl galima teigti, jog Kauno aukštųjų mokyklų absolventų poreikis įsidarbinti uţsienyje yra 
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didţiausias. Kitų miestų mokyklų absolventai to siekia maţiau. Pastarąjį faktą patvirtina ir 2002 m. 

tyrimo duomenys
69

. 

2009 metais vykdant Europos Komisijos finansuojamą projektą HEGESCO
70

 (sutr. angl. 

„Aukštasis mokslas kaip strateginių kompetencijų kūrėjas“), buvo siekiama ištirti, kaip naujų ir 

asocijuotų Europos Sąjungos šalių narių aukštųjų mokyklų absolventams sekasi įsilieti į darbo 

rinką, identifikuoti labiausiai darbdavių vertinamas kompetencijas bei nustatyti, kaip jas 

atitinkantys gebėjimai ugdomi aukštosiose mokyklose. Tyrimas parodė, kad sėkmingą absolventų 

įsidarbinimą lemia tokie veiksniai kaip studijų metu įgyta su studijomis susijusi darbinė patirtis bei 

aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas su darbdaviais. Absolventai, kurie studijavo uţsienyje ir 

kurių studijavimo rezultatai buvo aukštesni, įsidarbindavo greičiau.
71

 

JSP absolventai lengviau integruojasi į darbo rinką, jų konkurencingumas ir paklausa 

darbo rinkoje yra didesni, nes partnerystės ryšiai suteikia daugiau karjeros galimybių. 

1.5 Poreikio tendencijų analizė: darbo rinkos kontekstas  

1.5.1 Ūkio sektoriai ir profesijos 

Lietuvos profesijų klasifikatoriuje
72

 ekonomikos specialistai yra identifikuojami vadovų ir 

specialistų kategorijose: 

12 Direktoriai ir kiti vadovai  

121  Direktoriai ir kiti vadovai 

1212   Gamybos įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai  

121210   Ekonomikos ir finansų direktorius 

 

244  Socialinių mokslų ir giminiškų profesijų specialistai  

2441   Ekonomistai  

244101   Ekonometrijos specialistas  

244102   Ekonomistas  

244103   Ţemės ūkio ekonomistas  

244104   Ekonometrijos ekonomistas  

244105   Finansų ekonomistas  

                                                 

69
 Aukštųjų mokyklų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje darbo jėgos pasiūlos ir paklausos kontekste 

(darbdavių ir absolventų apklausos duomenimis). Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Vilnius, 2004. 
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 Karaša D. Aukštųjų mokyklų absolventai sėkmingai įsilieja į darbo rinką. Prieiga per internetą: 
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244106   Tarptautinės prekybos ekonomistas  

244107   Darbo ekonomistas  

244108   Kainų ekonomistas  

244109   Mokesčių ekonomistas  

244110   Prekybos ekonomistas  

244111   Darbo uţmokesčio specialistas  

244112   Ekonominių informacinių sistemų analitikas  

244115   Planavimo ekonomistas  

244116   Gaminių ir (arba) produktų pardavimo ekonomistas  

244117   Ekonomistas programuotojas  

244118   Frachto ekonomistas  

244119   Ekonomistas analitikas  

244120   Darbo organizavimo ir apmokėjimo ekonomistas  

244122   Tiekimo ekonomistas  

244123   Sutarčių ir pretenzijų tvarkymo ekonomistas 

Reikia atkreipti dėmesį, kad ši profesijų klasifikacija yra gana neišsami, nes joje neatsispindi 

įvairios vadovaujančios pozicijos, kurias gana daţnai uţima būtent ekonominį išsilavinimą turintys 

asmenys.  

Siaurąja prasme specialistų poreikis darbo rinkoje apibūdinamas kaip laisvų darbo vietų 

skaičius atitinkamos kvalifikacijos specialistams. Pastaruoju metu vis daţniau susiduriama su 

reiškiniu, kai lygiagrečiai egzistuoja atitinkamos profesijos ir kvalifikacijos darbo jėgos pasiūla – 

darbo ieškantys ţmonės ir paklausa – laisvos darbo vietos. Viešojoje erdvėje tokia situacija neretai 

apibūdinama kaip darbo rinkos poreikių neatitinkančios darbo jėgos perteklius, ieškoma prieţasčių 

švietimo sistemoje, keliami studijų kokybės klausimai ir panašiai. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad ne 

tik atitinkamų specialistų pasiūlos kokybė gali netenkinti darbo rinkos keliamų reikalavimų, bet ir 

atitinkamos kvalifikacijos ţmonės gali tikėtis jų lūkesčius atitinkančios darbo vietos, ir jei 

darbdavio nustatytos sąlygos jiems netinka – jie nepriima darbo pasiūlymo. Atkreiptinas dėmesys, 

kad Lietuvos darbo birţos pateikiama informacija apie bedarbius ir laisvas darbo vietas, o taip pat 

kitų institucijų periodiškai atliekami tyrimai šioje srityje išimtinai orientuojami į kvalifikacijos ir 

gebėjimų neatitikimus tarp darbo ieškančiųjų ir siūlančiųjų, tyrimuose pasigendama platesnio 

konteksto ir strateginio poţiūrio į švietimo sistemos ir darbo rinkos subalansavimo galimybes.  

Vertinant Lietuvos uţimtuosius pagal profesijų grupes, matoma, kad 2011 metais daugiausia 

uţimta buvo specialistų (jų uţimtumas visus ketvirčius buvo tolygus ir beveik nekito) beveik per 

pus maţiau uţimta buvo technikų ir specialistų, tačiau jų uţimtumas Lietuvos mastu buvo labai 

http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244106
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244107
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244108
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244109
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244110
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244111
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244112
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244115
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244116
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244117
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244118
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244119
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244120
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244122
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/profesijos_inc.php?kodas=244123
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stabilus ir kito labai neţymiai. Maţiausiai buvo uţimta vadovų, tačiau įvertinant tai, kad tai lemia 

darbo specifika, galima būtų teigti, kad ir jų uţimtumas buvo pakankamai aukštas.  

 

43 pav.Uţimtieji pagal profesijų grupes 

Vertinant bedarbių skaičių Lietuvoje (2002 – 2011 metais), matoma, kad bedarbių, kurie 

mokėsi dieniniame skyriuje skaičius buvo sumaţėjęs 2006 – 2007 metais (tais metais jis buvo 

maţiausias analizuojamuoju laikotarpiu), tačiau jau sekančiais metais ėmė augti. Teigiamai nuteikia 

faktas, kad 2011 metais, bedarbių skaičius vėl sumaţėjo. Tikėtina, kad gerėjant šalies ekonominei 

situacijai jis maţės ir toliau.  

 

44 pav.Bedarbiai, besimokantys dieniniame skyriuje 

Sprendţiant iš ypač palankių darbo rinkos rodiklių raidos tendencijų ateityje, tiek jaunimo, 

tiek aukštųjų mokyklų absolventų nedarbas neturėtų tapti aktualia problema. Baigę aukštąsias 
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mokyklas asmenys turės geras formalias galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje, nes šio dešimtmečio 

pradţioje egzistavusį darbo jėgos perteklių dabartinėmis sąlygomis pakeitė darbo jėgos trūkumas. 

Galima prognozuoti, kad ši problema išliks ir ateityje, tačiau jos aktualumas priklausys nuo to, kaip 

sparčiai didės darbo našumas ir bus diegiamos naujos technologijos šalies ūkyje. Jeigu šie procesai 

vyks lėtai – išliks didelis darbo jėgos trūkumas, nors aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo 

galimybės bus geros. Tačiau labai tikėtina, kad didţiajai daliai aukštųjų mokyklų absolventų bus 

siūlomos ir atiteks nepatrauklios darbo vietos. Šio scenarijaus atveju specialistų su aukštuoju 

išsilavinimu darbo apmokėjimas išliktų santykiniai ţemas, o tai paskatintų tolesnę jų migraciją į 

turtingas ES šalis. Tai dar padidintų aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumo problemą Lietuvos 

ūkyje.
73

 

Gebėjimų lygį (pritaikymo galimybes) atspindi 2008 metų Nacionalinės plėtros instituto 

atliktame specialistų poreikio tyrime panaudotas pasirengimo darbo rinkai tinkamumo rodiklis. 

Rodiklis rodo pasirengusių darbo rinkai ieškančių darbo asmenų dalį Darbo birţos atliktos 

darbdavių apklausos duomenimis. Teoriškai įsidarbinimo galimybes didinantys aukštesni gebėjimai 

ne visada reiškia, kad šių gebėjimų turintys asmenys lengviau įsitvirtina darbo rinkoje. Ypač svarbu 

yra ir tai, kaip suderinama specialistų pasiūla ir paklausa. Pavyzdţiui, nors tyrimas rodo, kad 

teisininkai buvo gerai pasirengę darbo rinkai, tačiau jų santykinės įsidarbinimo galimybės buvo 

palyginti menkos. Programuotojai, kurių pasirengimas darbo rinkai tebuvo vidutiniškas, kur kas 

lengviau rasdavo darbą (pastarojo rodiklio reikšmė faktiškai atitiko šalies vidurkį – 66 proc.)
74

. 

Ţemiau lentelėje pateikiami duomenys apie profesijas (pagal LPK kodus), kurios labiausiai 

susijusios su plėtros ekonomikos studijomis. 

10 lentelė. Duomenys apie profesijas 

Profesijos 
kodas 
(LPK) 

Profesijos pavadinimas Pasiūla 
(kreipės

i 
bedarbi

ų) 

Iš jų 
pasiren

gusių 
darbo 
rinkai 

Paklaus

a 
(laisvų 

darbo 
vietų 
skaičius

) 

Paklaus

a / 
pasiūla 
(proc.) 

Pasiren

gę 
darbo 
rinkai 
bedarbi

ai 
(proc.) 

2419 Kitur nepriskirti verslo specialistai 2064 1387 2334 113,1 67,2 
1223 Statybos gaminių ir paslaugų padalinių 

vadovai 
66 48 209 316,7 72,7 

1222 Produktų gamybos ir paslaugų padalinių 

vadovai 
416 316 451 108,4 76,0 

2441 Ekonomistai 352 270 87 24,7 76,7 
2411 Buhalteriai 2027 1578 1304 64,3 77,8 

                                                 

73
 Pocius A. Aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų integravimo į darbo rinką galimybių ir jų poreikio įvertinimas. 

Lietuvos statistikos darbai, 2008 (47) 
74

 Pocius A. Specialistų pasiūlos kaitos Lietuvoje analizė ir jų kompetencijų vertinimo galimybės. Lietuvos statistikos 

darbai, 2011(50). 
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Profesijos 
kodas 
(LPK) 

Profesijos pavadinimas Pasiūla 
(kreipės

i 
bedarbi

ų) 

Iš jų 
pasiren

gusių 
darbo 
rinkai 

Paklaus

a 
(laisvų 

darbo 
vietų 
skaičius

) 

Paklaus

a / 
pasiūla 
(proc.) 

Pasiren

gę 
darbo 
rinkai 
bedarbi

ai 
(proc.) 

1212 Gamybos įmonių ir organizacijų 

direktoriai ir kiti vadovai 
66 52 52 78,8 78,8 

1239 Kitur nepriskirti padalinių vadovai 527 423 533 101,1 80,3 
1226 Transporto, sandėliavimo ir ryšių 

paslaugų padalinių vadovai 
92 74 64 69,6 80,4 

1224 Didmeninės ir maţmeninės prekybos bei 

paslaugų padalinių vadovai 
128 107 131 102,3 83,6 

1233 Rinkotyros, rinkodaros ir pardavimo 

padalinių vadovai 
83 73 53 63,9 88,0 

1231 Finansų ir valdymo padalinių vadovai 78 72 190 243,6 92,3 

 Iš viso (visos profesijos, vidurkis):    79,0 65,5 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Aukštas švietimo lygis būtinas šalims, norinčioms pasiekti aukštą ekonominį lygį. 

Skurdesnių šalių ekonomika, priėmus technologijas, kurias turtingos šalys jau patikrino ir išbandė, 

turėtų augti sparčiau. Tačiau norint priimti tokias technologijas reikia turėti pakankamai 

profesionalių vadybininkų ir inţinierių, kurių skurdesnės šalys neturi būtent dėl ţemo švietimo 

lygio. Todėl tiriant darbo pasiūlą, kyla klausimas, ar gyventojų išsilavinimo struktūra atitinka šalies 

ūkio poreikius. Per pastaruosius metus stebime itin ţymius pokyčius gyventojų išsilavinimo 

struktūroje. Aukštąjį išsilavinimą turintys ţmonės 2007–2009 m. sudarė gausiausią gyventojų grupę 

(jų skaičius 1000 gyventojų padidėjo nuo 231 iki 255). Pozityvios tendencijos – nekvalifikuotų 

gyventojų skaičiaus maţėjimas bei ţmonių, turinčių profesinę kvalifikaciją, didėjimas. Šalyje 

sparčiai maţėja vidurinį išsilavinimą turinčių ţmonių, nors iki 2007 m. jų buvo daugiausia, tačiau 

daugėja vidurinį su profesine kvalifikacija išsilavinimą turinčių asmenų dalis (2005–2009 m. – 

beveik 1,3 karto). 

 Kita vertus, apibendrinti gyventojų išsilavinimo struktūros rodikliai neatspindi įgytos 

profesinės kvalifikacijos neatitikties ūkio poreikiams. Iš turimų statistinių duomenų galima daryti 

tik tokią išvadą, kad itin spartus aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų rodiklio augimas nebūtinai 

atitinka daugumos šalies įmonių lūkesčius (atitinkamas dinamikos indeksas 2005–2009 m. siekė 

1,24).
75
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 Pocius A. Specialistų pasiūlos kaitos Lietuvoje analizė ir jų kompetencijų vertinimo galimybės. Lietuvos statistikos 

darbai, 2011(50). 



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

73 

11 lentelė. 1000 gyventojų (25–64 metų amţiaus) tenka turinčiųjų išsilavinimą 

 2005 2006 2007 2008 2009 Dinamikos 
indeksas 
2005–2009 

m. 
Aukštąjį 205 212 231 247 255 1,24 
Aukštesnįjį 59 55 58 57 55 0,93 
Specialųjį 

vidurinį 
189 186 173 165 156 0,83 

Vidurinį su 

profesine 

kvalifikacija 

173 171 186 214 222 1,28 

Vidurinį 216 217 205 190 193 0,89 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys (www.stat.gov.lt) 

Aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų daugėjimas vertinamas dviprasmiškai. Vyrauja 

nuomonė, kad šalies ūkyje yra santykinis socialinius, verslo ir teisės mokslus baigusių asmenų 

perteklius (jų dalis buvo didţiausia – 2009 metais sudarė 28,6 proc.), tačiau trūksta inţinerijos, 

gamybos ir statybos specialistų, kurie sudarė ketvirtadalį. Minėtos gyventojų grupės yra didţiausios 

aukšto išsilavinimo lygmenyje. 

Atliekant darbo jėgos tyrimų rezultatų analizę gyventojų grupės pagal išsilavinimą buvo 

lyginamos laiko dinamikoje. Pastarasis analizės būdas itin populiarus gyventojų statistikoje tiriant 

kartų kaitą bei neretai vadinamas sąlyginės gyventojų kartos metodu. Lyginant skirtingas gyventojų 

kartas, pastebima, kaip laiko atţvilgiu keičiasi tiriamos asmenų grupės struktūra. Šis analizės būdas 

leidţia ištirti skirtingų kartų asmenų profesinės struktūros kaitą bei netiesiogiai spręsti apie tikėtinas 

darbo pasiūlos ir paklausos raidos perspektyvas pagal švietimo sritis. Iš pateiktų duomenų matome, 

kad rengiamų specialistų struktūra skirtingose amţiaus grupėse gerokai skyrėsi. Tik paslaugų srities 

bei humanitarinių mokslų specialistų dalis kintant amţiui išliko santykinai pastovi. Ryškus darbo 

rinkoje jaunesnių socialinių mokslų, verslo ir teisės specialistų perteklius. Tarp visų jaunų 

specialistų jie sudarė net 43 proc., tuo metu tarp 65 ir daugiau gyventojų – tik 15 proc. (pokytis 

sudaro 28 procentinius punktus). 

Absoliutiniai pokyčiai pagal švietimo sritis. Būtina pabrėţti, kad sparčiai padidėjus 

aukštosiose mokyklose parengtų specialistų skaičiui gana daţnai absoliutinių rodiklių tendencijos 

nesutampa su išskirtomis santykinių struktūrinių pokyčių tendencijomis. 2000–2009 m. laikotarpiu 

visose studijų srityse sparčiai išaugo bendras aukštųjų mokyklų bakalaurų skaičius (2,1 karto), tik 

saugos paslaugų mokslus baigusių bakalaurų skaičius sumaţėjo. Labiausiai padidėjo verslą ir 

administravimą, socialinius ir elgsenos mokslus baigusių bakalaurų skaičius. 2000–2009 m. 

magistrų aukštosiose mokyklose parengta gerokai maţiau nei bakalaurų. Kai kuriose švietimo 

srityse jų skaičius net sumaţėjo. 2000–2009 m. labiausiai padidėjo verslą ir administravimą, 

socialinius ir elgsenos mokslus bei teisę baigusių magistrų skaičius. 

http://www.stat.gov.lt/
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Struktūriniai pokyčiai pagal švietimo sritis. Pagal statistinius duomenis, santykinai aukštas 

aukštąsias mokyklas baigusių bakalaurų struktūros kaitos neatitikimas 2000–2009 m. būdingas 

socialinių ir elgsenos mokslų bei verslo ir administravimo specialistų lyginamojo svorio pokyčiui – 

atitinkamai 7,3 ir 3,9 procentinio punkto. Šis atvejis rizikingas, nes darbo rinkoje gali susiformuoti 

ilgalaikis šių sričių specialistų perteklius. Todėl būtina keisti poţiūrį į šių sričių specialistų 

rengimą, suteikiant jam daugiau pridėtinės vertės – kuriant jungtines studijų programas ir 

pan.  

12 lentelė. Aukštąsias mokyklas baigusių absolventų struktūros kaitos pokyčio neatitikimas 2000–

2009 m. (palyginus su baziniais metais, proc. punktais). 

 Santykinai aukštas 

neatitikimas 
(daugiau nei 3 proc. 

punkto) 

Santykinai vidutinis 

neatitikimas 
(nuo 3 iki 1,5 proc. 

punkto) 

Santykinai ţemas 

neatitikimas 
(iki 1,5 proc. punkto) 

Bakalaurai Socialiniai ir elgsenos 

mokslai (7,3) 
Verslas ir administravimas 

(3,9) 
Mokytojų rengimas ir 

pedagogika 
(-5,0) 

Sveikatos prieţiūra (2,0) 
Socialinės paslaugos (1,5) 
Gamyba ir perdirbimas (-

1,5) 
Ţemės ūkis, miškininkystė ir 

ţuvininkystė 
(-1,5) 
Architektūra ir statyba (-1,6) 
Humanitariniai mokslai (-

2,2) 
Inţinerija ir inţinerinės 

profesijos 
(-3,0) 

Matematika ir statistika (1,0) 
Aplinkosauga (1,0) 
Teisė (0,9) 
Gyvosios gamtos mokslai 

(0,1) 
Fiziniai mokslai (0,1) 
Paslaugos asmenims (0,1) 
Ţurnalistika ir informacija(-

0,3) 
Transporto paslaugos (-0,3) 
Menas (-0,5) 
Kompiuterija (-0,7) 
Saugos paslaugos(-1,3) 

Magistrai Verslas ir administravimas 

(8,3) 
Socialiniai ir elgsenos 

mokslai (8,2) 
Teisė (6,0) 
Sveikatos prieţiūra (-9,6) 

Menas (-1,5) 
Inţinerija ir inţinerinės 

profesijos 
(-1,7) 
Ţemės ūkis, miškininkystė ir 

ţuvininkystė 
(-2,2) 
Mokytojų rengimas ir 

pedagogika 
(-2,9) 

Socialinės paslaugos (0,6) 
Aplinkosauga (0,6) 
Gyvosios gamtos mokslai 

(0,3) 
Matematika ir statistika (0,2) 
Veterinarija (0,1) 
Fiziniai mokslai (-0,1) 
Saugos paslaugos (-0,1) 
Kompiuterija (-0,4) 
Ţurnalistika ir informacija (-

0,8) 
Architektūra ir statyba (-0,8) 
Transporto paslaugos(-0,8) 
Paslaugos asmenims (-1,0) 
Humanitariniai mokslai (-

1,2) 
Gamyba ir perdirbimas (-1,4) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

Santykinai aukštas aukštąsias mokyklas baigusių magistrų struktūros kaitos neatitikimas 

2000–2009 m. būdingas socialinių ir elgsenos mokslų bei verslo ir administravimo specialistų 

santykiniam pokyčiui, kuris siekė 8 procentinius punktus.  
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Gebėjimų paklausos ir pasiūlos stebėsenos 2008 metų tyrimo autoriai teigia, jog tikėtina, 

kad Lietuvoje gana daug aukštesnį nei vidurinį išsilavinimą turinčių darbuotojų atlieka veiklą, 

kuriai uţtenka vidurinio ar ţemesnio išsilavinimo. Palyginti su Airijos rodikliais, uţimtųjų, įgijusių 

aukštesnį nei vidurinį išsilavinimą (povidurinis ir aukštasis), dalis Lietuvoje buvo apie 1,7 karto 

didesnė. Airija numatė padidinti aukštąjį išsilavinimą įgijusių ţmonių dalį bendroje uţimtumo 

struktūroje iki 45 proc. 2020 metais. Tyrėjų teigimu, šis tikslas susijęs su ţiniomis grįstos 

ekonomikos plėtra, kai reikalavimai darbuotojų išsimokslinimui nuolat kyla ir beveik visose srityse 

reikia ţmonių, gebančių dirbti, naudotis sudėtingomis technologijomis. Lietuvoje modernių 

technologijų diegimas dar tik įsibėgėja, ir jomis besinaudojančių specialistų skaičius yra vienas 

maţiausių Europoje
76

.  

2008 metų tyrimų duomenimis
77

, prognozuojamas socialinių mokslų studijų krypties 

specialistų paklausos pokytis Lietuvoje 2007–2012 metais buvo 7,05 proc., arba 17 320 specialistų 

(palyginkime: fizinių mokslų studijų krypčių – 23,22 proc., arba 7 510 specialistų, humanitarinių – 

9,06 proc., arba 880 specialistų, technologijos mokslų – 4,42 proc., arba 7 530 specialistų). 

 

45 pav.Prognozuojamas visame ūkyje atskirų mokslo sričių specialistų paklausos pokytis 

 

Prognozuojamas specialistų pagal išsilavinimą paklausos pokytis per penkerius metus 

atskleidţia 19,37 proc. magistrų (24.300) ir 6,17 proc. bakalaurų (13.600) paklausos augimą.  

                                                 

76
 Pocius A. Specialistų pasiūlos kaitos Lietuvoje analizė ir jų kompetencijų vertinimo galimybės. Lietuvos statistikos 

darbai, 2011 (50). 
77

 Rudzkis R. Tarptautinė patirtis prognozuojant specialistų paklausą. Pranešimo medţiaga, Vilnius, 2008. Prieiga per 

internetą: www.npi.lt 

http://www.npi.lt/
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46 pav. Prognozuojamas specialistų pagal išsilavinimą paklausos visame ūkyje pokytis 

Didţiausias specialistų paklausos augimas buvo numatytas ekonomikos ir vadybos srityse, 

atitinkamai 6,68 tūkst. ir 5,96 tūkst., toliau sekė informatika, inţinerinės kryptys ir kt. Pagal 

santykinį rodiklį, didţiausias augimas numatytas rekreacijos ir turizmo (60,12 proc.), chemijos ir 

biochemijos (26,6 proc.), informatikos (24,60 proc.), matematikos bei statistikos (20,4 proc.), 

informatikos inţinerijos (17,71 proc.) srityse; ekonomikai teko 8 vieta, šioje srityje augimas 

įvertintas 13,52 proc., vadybai – 16 vieta, šioje srityje augimas įvertintas 6,63 proc.  

 

47 pav.Prognozuojamas specialistų paklausos visame ūkyje pokytis 

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šiame tyrime nebuvo pakankamai atsiţvelgta į staigų 

ekonomikos nuosmukį ir jo ilgalaikius padarinius šalies ūkiui. Dabartinės darbo rinkos tendencijos 

rodo, kad ekonomikos nuosmukis ekonomikos specialistų poreikį dar labiau padidino.  
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Tiriant darbo rinkos poreikį, daţnai naudojamas darbdavių apklausos metodas, tačiau 

gilesnė analizė rodo, kad praktiškai visada darbdaviai poreikius vertina per daug „optimistiškai“. 

Kitaip tariant, verslo (darbdavių) atstovai linkę pateikti pernelyg išpūstas poreikio prognozes. 

Pernelyg optimistiškas darbdavių atstovų prognozes galima aiškinti dvejopai
78

. Pirma, darbdaviai 

daugeliu atveju suinteresuoti turėti kaip galima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų, 

neatsiţvelgdami į tai, ar konkrečiam darbui atlikti būtina aukšta kvalifikacija. Antra, darbdaviai yra 

suinteresuoti, kad rinkoje tam tikros kvalifikacijos darbuotojų pasiūla viršytų paklausą. Darbdaviai 

paprastai neplanuoja poreikio samdyti specialistus toliau kaip vienerius metus į priekį (o dalis ir 

visai neplanuoja), tad jų apklausa nėra pakankama, norint išsiaiškinti šį poreikį
79

. Sociologiniai 

metodai negali atspindėti prognozuojamo reiškinio ilgalaikio periodo dinamikos ir faktiškai 

charakterizuoja jo momentinę būseną
80

.  

Tam tikrose situacijose daţnai yra bene vienintelis būdas prognozuoti ateities kiekybines 

charakteristikas. Pavyzdţiui
81

, „Problema ta, kad nėra visiškai patikimų duomenų apie šiuo metu 

šalies ūkyje dirbančių magistrų skaičių (arba dalį visų uţimtųjų). Statistikos departamentas tokių 

duomenų nerenka. Bandymai vertinti, atsiţvelgiant į magistrantūros studijų absolventų skaičių, 

neišvengiamai turėtų būti paremti silpnai pagrįstomis prielaidomis (pavyzdţiui, kad magistrai 

neemigravo). Todėl bene vienintelis būdas nustatyti, kiek magistrų dirba šalies ūkyje (ir atskiruose 

jo sektoriuose), yra atlikti verslo (darbdavių) atstovų apklausą, kurios metu klausiama, kokią visų 

darbuotojų dalį respondentų įmonėse sudaro magistro kvalifikacinį laipsnį.“  

Nors darbdavių apklausose aukštinamos bendro darbuotojų skaičiaus prognozės, tačiau tai 

sudaro galimybes numatyti struktūrinius pokyčius
82 

– darbdavių nuomonė yra vertingesnė, kai 

kalbame apie santykinius dydţius ir proporcijas, o ne apie absoliučius skaičius.  

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pastaruoju metu viešojoje erdvėje yra gana daug 

diskutuojama apie didelį socialinių mokslų ir ekonomikos krypčių studijų populiarumą tarp 

stojančiųjų, kuris neatspindi realių rinkos poreikių. Akcentuojama, kad tokiu būdu aukštojo mokslo 

diplomas yra nuvertinamas, didelė dalis absolventų neranda darbo pagal savo kvalifikaciją, todėl 

dirba ţemesnės kvalifikacijos reikalaujančius darbus. Paţymėtina, kad pastaroji problema 

(tendencija, reiškinys) nėra kaţkuo ypatinga ir specifinė Lietuvos problema – tyrimai rodo, kad su 

                                                 

78
 Magistrantūros ir Lietuvos ūkio poreikių atitikimas, Lietuvos mokslo taryba (rengėjas – VšĮ Viešosios politikos ir 

vadybos institutas, jungtinė veika su UAB Ekonominės konsultacijos ir tyrimai), 2006  
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 Magistrantūros ir Lietuvos ūkio poreikių atitikimas, Lietuvos mokslo taryba (rengėjas – VšĮ Viešosios politikos ir 

vadybos institutas, jungtinė veika su UAB Ekonominės konsultacijos ir tyrimai), 2006 
80

 Specialistų poreikio tyrimų metodologija ir prognozės Lietuvoje, Nacionalinės plėtros institutas (rengėjas – 

Nacionalinės plėtros institutas, Autorių kolektyvas, sudarytojas Alvydas Andrėnas), 2008  
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 Magistrantūros ir Lietuvos ūkio poreikių atitikimas, Lietuvos mokslo taryba (rengėjas – VšĮ Viešosios politikos ir 

vadybos institutas, jungtinė veika su UAB Ekonominės konsultacijos ir tyrimai), 2006 
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 Specialistų poreikio tyrimų metodologija ir prognozės Lietuvoje, Nacionalinės plėtros institutas (rengėjas – 

Nacionalinės plėtros institutas, Autorių kolektyvas, sudarytojas Alvydas Andrėnas), 2008  
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analogiškomis problemomis jau keletą dešimtmečių susiduria daugelis paţangiomis laikomų 

Vakarų valstybių. Nors paţangios Vakarų valstybės imasi priemonių spręsti šią problemą 

(periodiškai skiria lėšų atitinkamoms prevencinėms priemonėms, investuoja į darbo rinkos 

prognozavimo instrumentus), vis dėlto ji išlieka aktuali. Galima paminėti keletą skaičių, pavyzdţiui, 

Kanadoje trečdalis 25–29 metų amţiaus universitetų ir koledţų absolventų dirba ţemos 

kvalifikacijos darbus (de Broucker, 2005), panašus skaičius nurodomas ir JAV. Nors Europos 

šalyse – Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Skandinavijos šalyse – šis rodiklis du 

kartus maţesnis,
83

 tačiau bendra tendencija rodo, kad ţenklus aukštąsias mokyklas baigusių jaunų 

ţmonių skaičius visame pasaulyje, ne tik Lietuvoje, patiria sunkumų, siekdami dirbti savo įgytą 

kvalifikaciją atitinkančius darbus. Be to, tyrimai rodo, kad netgi tie ţmonės, kurie teigia, jog jų 

dirbamas darbas „labai susijęs“ su jų neseniai baigta studijų programa, taip pat daţniausiai nurodo 

jaučiantys, kad yra per daug kvalifikuoti pagal jų uţimamą poziciją; be to, tokias nuostatas išsako 

ne tik dirbantieji maţai kvalifikuotą darbą, bet ir aukštesnes ekonomines bei specialistų pozicijas 

uţimantys universitetų absolventai (Krahn and Hudson, 2006
84

). Atlikus nemaţai tyrimų 

(Sicherman, 1991; Bartel and Sicherman, 1995; Bailey, 1991; Livingstone and Scholts, 2006; Li, 

Gervais and Duval, 2006), ryškėja bendra tendencija, jog universitetų absolventai yra per daug 

išsilavinę, palyginti su darbu, kurį jie dirba. Tačiau tuo pat metu aiški ir kita tendencija – daugiau 

formalaus išsilavinimo įgiję ir tai įrodyti galintys jauni ţmonės gauna geresnius darbus ir aukštesnį 

atlyginimą, palyginti su maţiau išsilavinusiais.  

Tyrimai rodo, kad 2001 metais per daug kvalifikacijos pagal atliekamą darbą (angl. „over-

education“, „over-qualification“, „underutilization“) turinčių ţmonių buvo vienas iš penkių, arba 

20 proc. (Li, Gervais and Duval, 2006); kito, vėlesnio, tyrimo duomenimis, šis skaičius pakilo iki 

30 proc. (Livingstone and Scholtz, 2006). Buvo prognozuojama, kad tai taps būdinga ir augančia 

išsivysčiusių šalių problema, reikalaujančia atitinkamų ekonominių ir švietimo reformų
85

.  
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Kita vertus, pastebima, kad, didėjant ţmonių amţiui, neatitikimas tarp kvalifikacijos ir 

dirbamo darbo maţėja (Lowe and Schellenberg, 2001). Akivaizdu, kad tai gali būti siejama tiek su 

per dideliais absolventų lūkesčiais, patirties įgijimu, tiek ir su „susitaikymu“ su esama padėtimi. 

Nustatyta, kad 2009–2010 metais
86

 darbo birţoje 41 proc. aukštąjį išsilavinimą turinčių 

specialistų teko tik 26 proc. registruojamų laisvų darbo vietų. Šį skirtumą (15 proc. punktų) galima 

interpretuoti kaip darbo pasiūlos ir paklausos atotrūkį darbininkų profesijas turinčių gyventojų 

naudai. Aukštojo mokslo absolventai neretai uţima ţemesnio išsilavinimo reikalaujančias darbo 

vietas, o tai nėra efektyvu mokymo kaštų (laiko ir lėšų) atţvilgiu. Taip pat galima teigti, kad šalies 

darbo rinkai būdingas gana didelis santykinis aukštojo išsilavinimo lygmens specialistų perteklius, 

o darbininkų profesijų darbuotojų trūksta. Darbo pasiūlos ir paklausos atotrūkio susiformavimą 

specialistų rinkoje iš dalies lėmė gana spartus socialinius ir elgsenos mokslus baigusių absolventų 

skaičiaus didėjimas. Per 2000–2009 metus universitetuose parengtų bakalaurų skaičius išaugo net 

6,5 karto, magistrų – 5,4 karto. Santykinai maţiau augo universitetuose parengtų verslo ir 

administravimo specialistų skaičius (atitinkamai 2,6 ir 2,1 karto). Tačiau vertinant absoliučiais 

skaičiais, 2000–2009 metais verslą ir administravimą baigusių bakalaurų skaičius padidėjo labiau 

nei analogiškas šią studijų pakopą baigusių socialinių bei elgsenos mokslų specialistų absoliutinis 

rodiklis (atitinkamai 2,7 ir 2,0 tūkst.). Taigi ţymus verslo ir administravimo specialistų gausėjimas 

galėjo turėti neigiamos įtakos darbo pasiūlos ir paklausos santykiui specialistų darbo rinkoje. 

Reikia paţymėti, kad statistinių darbo birţos duomenų analizė ir praktinio pritaikymo 

galimybės, prognozuojant plėtros ekonomikos specialistų paklausos poreikį, yra gana ribotos ir 

sąlyginės
87

. Derinant absoliutinį ir santykinį darbo pasiūlos ir paklausos būklės vertinimus, galima 

susidaryti objektyvesnį vaizdą apie specialistų padėtį darbo rinkoje. Tačiau darbo birţoje 

registruojamos darbo vietos (darbo paklausa) neapima tų darbo vietų, kurių darbdaviai 

neregistruoja. Jas uţpildo savarankiškai darbo ieškantys asmenys, pasinaudodami kitais darbo 

paieškos būdais (ne per darbo birţą) – tai ypač būdinga aukštos kvalifikacijos ekonomikos 

specialistams. Analogiškas pastebėjimas būdingas ir darbo pasiūlai – nemaţa dalis darbo ieškančių 

ţmonių į darbo birţą nesikreipia. 

2004 metais Darbo ir socialinių tyrimų instituto atliktas tęstinis tyrimas
88

 aiškiai parodė, kad 

trūkstamų darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalis organizacijose, kurioms atstovavo 

respondentai, sudarė 23 proc., iš jų vadybos specialistų trūkumą nurodė 34,4 proc., ekonomikos ir 
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finansų specialistų – 24,7 proc., toliau rikiavosi IT specialistai (13,3 proc.), teisės specialistai 

(11,5 proc.) ir kt. Todėl nenuostabu, kad vėlesniu laikotarpiu Lietuvoje itin padaugėjo atitinkamas 

studijas pasirinkusių studentų, o taip pat ir jas siūlančių aukštųjų mokyklų studijų programų, tad, 

pagal klasikines darbo rinkos formavimosi teorijas, po kelerių metų darbo rinkoje pradėjo formuotis 

šių specialistų perteklius.  

Lietuvos darbo rinkoje, analizuojant studentų (universitetinių studijų), laisvų darbo vietų ir 

bedarbių skaičiaus pokyčius pagal švietimo sritis, pastaruoju metu buvo matoma teigiamų pokyčių. 

13 lentelė. Studentų (universitetinių studijų), laisvų darbo vietų ir bedarbių skaičius pagal švietimo 

sritis ir posričius 

Švietimo sritis / posritis 

Studentų 

skaičius srities / 

posričio 

programose 

(2009-10 

būklei) 

Laisvų darbo 

vietų skaičius 

(turintiems 

srities / posričio 

išsilavinimą) 

(2010-07 būklei ) 

Bedarbių skaičius 

(turinčių srities / 

posričio išsilavinimą) ( 

2010-07-1 būklei ) 

Socialiniai ir elgsenos mokslai 15160 4 29 

Psichologija 2582 1 0 
Socialiniai ir elgsenos mokslai 

(Plačiosios programos) 145 0 0 

Ekonomika 9637 3 29 

Sociologija ir kultūrologija 1083 0 0 

Politikos mokslai ir pilietiškumas 1713 0 0 

Verslas ir administravimas 30353 259 91 

Didmeninė ir maţmeninė prekyba 304 24 3 

Darbo organizavimas 253 19 0 

Sekretorių ir kontoros darbas 24 0 0 

Valdymas ir administravimas 24265 33 62 

Buhalterinė apskaita ir apmokestinimas 1070 53 3 

Finansai, bankininkystė, draudimas 416 8 0 
Verslas ir administravimas (Plačiosios 

programos) 2003 2 0 

Marketingas ir reklama 2018 120 23 

Šaltinis: http://www.aikos.smm.lt/aikos/ 

1.5.2 Organizacijų veiklos ir darbų pobūdis 

Pasaulio praktika rodo, kad daugiau nei pusė ekonomistų dirba valstybiniame sektoriuje, 

kita dalis – įvairiose finansinėse institucijose, konsultavimo ir kituose versluose.
89
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48 pav. Absolventų pasiskirstymas pagal organizacijų dydį 

Šaltinis: HEGESCO 

Lietuvoje, kaip ir daugumoje naujų ES narių, daugiausia absolventų įsidarbina maţose bei 

vidutinėse įmonėse, tuo tarpu senosiose ES narėse – didelėse (daugiau kaip 250 darbuotojų) 

įmonėse. Toks pasiskirstymas iš esmės yra nulemtas šalių ūkio struktūros, kur didţiausią įmonių 

dalį sudaro smulkios ir vidutinės įmonės.  

 

49 pav. Absolventų pasiskirstymas pagal organizacijų tarptautinės orientacijos lygį 

Šaltinis: HEGESCO 

 

Daugumoje HEGESCO tyrime dalyvavusių šalių absolventai daţniausiai įsidarbina 

kompanijose, kurių veikla turi tarptautiškumo dimensiją, tik Lietuvoje (ir Turkijoje) nacionalinio 

lygmens kompanijose dirba daugiau absolventų nei tarptautinėse. Suprantama, šis rodiklis 

daugiausia susijęs su ūkio struktūra ir šalies darbdavių struktūra, tačiau jis kartu nurodo ir darbo 

rinkos vystymosi tendencijas bei ateities potencialą. Be abejonės, visų šalių ekonomikos vystosi 
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tarptautiškumo dimensijos stiprinimo linkme, taigi ir Lietuvos atveju poreikis tarptautinės 

patirties turintiems ir tarptautinės ekonomikos klausimus išmanantiems specialistams yra 

neabejotinas, o potencialas - neišnaudotas. 

Aukštųjų mokyklų absolventų tyrimas HEGESCO atskleidė du svarbius aukštojo mokslo ir 

darbo rinkos bendradarbiavimo aspektus
90

: 

 Egzistuoja dideli darbdavių tinkamai neišnaudoto ţmogiškojo kapitalo rezervai. 

Vidutiniškai vienas iš keturių absolventų nurodo, kad jo įgytos ţinios ir įgūdţiai nėra 

optimaliai panaudojami darbinėje veikloje. Tai ypač susiję su neišnaudojamomis 

kompetencijomis inovacijų ir ţinių valdymo srityje, bei privačiame sektoriuje, o 

didţiausi neišnaudoti ţmogiškojo kapitalo rezervai yra nestabiliomis rinkos sąlygomis 

veikiančiose organizacijose. Specifinių novatoriškų plėtros ekonomikos principų 

išmanymas ir gebėjimas metodiškai taikyti praktinėje veikloje yra ypač 

reikšmingas į tarptautines rinkas ir plėtrą orientuotose organizacijose, daţnai 

veikiančiose nestabiliomis rinkos sąlygomis, kur ekonometrinis prognozavimas ir 

modeliavimas gali sumaţinti neapibrėţtumo riziką ir padėti ją valdyti. 

 Darbdaviai turėtų ieškoti geresnės kokybės signalų. Tradiciškai studijų programų, kurios 

tampriau susijusios su darbo rinka ir / arba yra akademiškai prestiţinės, absolventai 

darbo rinkoje yra vertinami palankiau. Tačiau nebūtinai šios programos parengia 

geresnius absolventus. Susidaro įspūdis, kad darbdaviai atsiţvelgia į tradicinius kokybės 

signalus tam, kad palengvintų netikrumo situaciją samdydami naują ţmogų. Deja, tokia 

strategija nebūtinai lemia, kad pasamdomi geriausi absolventai, todėl atrankos procesas 

turėtų būti labiau diversifikuotas. Atsiţvelgiant į tyrimų rezultatus, tikėtina, kad studijų 

tarptautiškumas, kurio, kaip atrankos kriterijaus, įvertinimas nereikalauja didelių 

kaštų, jau dabar yra ir ateityje taps dar svarbesniu geresnės kokybės signalu. 

 

Analizuojant pastarojo laikotarpio organizacijų veiklos ir darbų pobūdį, išryškėja dar viena 

globalizacijos pasekmė – globalias tampa ne tik organizacijų veikla ir rinkos, bet ir darbo 

vietos, kitaip tariant, vis daţniau organizacijos ieško tokių darbuotojų, kurių darbo vieta būtų 

kitose šalyse ir galėtų keistis pagal organizacijos poreikį. Anksčiau tokios darbo vietos 

daţniausiai būdavo siūlomos tik aukščiausio lygio vadovams, tačiau pastaruoju metu ir Lietuvoje 

daugėja įmonių, kurios ieško darbuotojų savo padaliniams kitose valstybėse. Galima daryti 

prielaidą, kad jungtines studijų programas baigę ir bent semestrą uţsienio valstybėje mokęsi bei 
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atitinkamus ryšius uţmezgę absolventai įgyja ţenklų konkurencinį pranašumą tokio pobūdţio darbo 

rinkoje.  

Su darbo vietos globalizavimu susijęs ir poreikis mokėti uţsienio kalbą. Tačiau atkreiptinas 

dėmesys į tai, kad aukštesnio lygio darbo rinkoje vienos uţsienio kalbos jau nebepakanka – 

privalumas teikiamas bent dvi uţsienio kalbas mokantiems specialistams. Šis jau ir Lietuvos 

darbo rinkoje atsiradęs poreikis glaudţiai siejasi su Europos Sąjungos dar 2002 metais numatytais 

Europos kalbų politikos tikslais, kuriuose akcentuojama, kad uţsienio kalbos ţinios yra vienas 

pagrindinių įgūdţių, kurį turi įgyti kiekvienas Europos Sąjungos pilietis, siekdamas pagerinti savo 

mokymosi ir įsidarbinimo galimybes besimokančioje Europos visuomenėje (2002/C 50/01). 

Švietimo ir profesinio rengimo srityje Europos Sąjunga siekia, kad kiekvienas jos pilietis mokėtų ne 

tik savo gimtąją kalbą, bet ir dar dvi kitas kalbas (2005/C 141/04)
91

. Siekdama palyginti duomenis 

apie kalbų mokėjimą ir prisidėti prie tikslo „gimtoji kalba + dvi uţsienio kalbos“ įgyvendinimo, 

Europos Komisija patvirtino Europos kalbų mokėjimo indikatoriaus programą (COM(2005) 356, 

COM(2007) 184)
92

. Pirmieji 2011 metais vykdytų kalbos tyrimų rezultatai bus gauti 2012 metais. 

Paţymėtina, kad įvairios ES švietimo programos (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Grundtvig ir kitos) taip pat iš dalies skirtos kalbų gebėjimams ugdyti. Galima teigti, kad jungtinės 

studijų programos prisideda prie Europos kalbų politikos tikslų įgyvendinimo, nes sudaro 

galimybes studentams ne tik studijuoti uţsienio kalba ir taip gilinti profesines kalbos ţinias, 

bet ir, išvykus studijuoti į kitą šalį, tobulinti savo kalbos gebėjimus bei tiesiogiai (lankant 

specialius kursus uţsieniečiams) ar netiesiogiai (bendraujant kasdieninėse situacijose) mokytis 

toje šalyje paplitusios kalbos.  

JAV darbo statistikos biuro prognozėmis, ekonomistų poreikis iki 2018 m.
93

 JAV augs 

lėčiau nei darbo rinkos vidurkis – 3-6 proc. (2008-2018 m. laikotarpiu). Tai iš dalies susiję su 

besikeičiančiu ekonomisto profesijos turiniu ir darbo pobūdţiu, o taip pat su JAV ūkio struktūra – 

šiuo metu 53 proc. ekonomistų dirba smunkančiuose valstybiniuose sektoriuose. Darbuotojų, 

turinčių ekonomikos ţinių, poreikio augimas numatomas ţymiai didesnis, tik jis kyla iš siauresnių 

privataus verslo. Verslo srityje ekonomistų poreikis augs, nes vis daugiau verslo įmonių turės 

atlikti įvairius verslo plėtros tyrimus, reikalaujančius specifinių matematikos, statistikos, 

ekonometrikos, prognozavimo ţinių. Valstybiniame sektoriuje ekonomistų darbo pobūdis keisis iš 

prognozavimo į naujų veiksmų programų analizę. Tačiau daugelio ţmonių, kurie dirbs su 

ekonomisto profesine kvalifikacija susijusius darbus, profesijos bus vadinamos kitaip – rinkos 

analitikas, tyrėjas ir kt. Taip pastebima tendencija, kad nemaţai įmonių samdo ekonomistus 
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konkretiems darbams atlikti, uţuot sukūrę darbo vietą – tai sudaromos sąlygos verslo konsultavimo 

sektoriaus plėtrai.  

JAV darbo statistikos biuro prognozėmis, ekonomikos mokslų srityje vien pirmos pakopos 

(bakalauro) studijas baigę absolventai susidurs su didele konkurencija darbo rinkoje, todėl siekiant 

ekonomisto karjeros magistro ar aukštesnis mokslo laipsnis ir stiprios matematikos, 

statistikos ir kompiuterinio raštingumo ţinios yra būtinos
94

.  

JAV stebint ekonomistų poreikio augimo lėtėjimą, Europoje ekonomikos specialistų 

poreikis auga. Tai ypač gerai atsispindi analizuojant tarptautinėse bazėse cituojamų mokslo 

tiriamųjų straipsnių ekonomikos ţurnaluose autorių santykio pokyčiuose: jei 2001 m. ekonomikos 

tyrimus daugiausia publikavo mokslininkai iš Šiaurės Amerikos (daugiausia JAV) – 66 proc., o 

Europos dalis sudarė tik 24 proc., tai 2006 m. Šiaurės Amerikos dalis nukrito iki 45 proc., o 

Europos – išaugo iki 40 proc.
95

 

Jungtinės studijų programos „Plėtros ekonomika“ poreikio pagrindimas paremtas 

anksčiau atliktų specialistų poreikio Lietuvoje tyrimų rezultatais, pastebimais verslo 

organizavimo pokyčiais, bendromis Lietuvos ir pasaulio ekonomikų vystymosi tendencijomis, 

kurios kuria ir keičia darbo rinkos paklausą aukščiausio lygio specialistams.  

Šiuolaikinio pasaulio ekonominė ir politinė sankloda reikalauja nuolat atlikti 

nuoseklius mokslinius tyrimus, siekti globalaus ar regioninio valdymo, todėl auga ekonomikos 

mokslininkų ir specialistų poreikis tarptautinėse mokslo, tyrimų ar vyriausybinėse 

struktūrose, jau nekalbant apie verslo struktūras. 

Lietuvai tampant svarbiu pasaulio ekonomikos dalyviu, eksporto šalimi, plečiantis 

uţsienio šalių kapitalo įmonių veiklai, tarptautinės ekonomikos specialistų poreikis yra 

akivaizdus ir reikšmingas, ypač svarbūs yra specialistai, kurie išmanytų ne tik Lietuvos ar 

Europos Sąjungos, bet ir pasaulio šalių ekonomikos ypatumus. 

Paţymėtina, kad bendros Lietuvos ūkio ir švietimo tendencijos rodo, jog netolimoje 

ateityje plėtros ekonomikos specialistų poreikis gali didėti tiek dėl kaitos (demografiniai 

pokyčiai, migracija), tiek dėl plėtros. Nors kiekybiškai poreikis dėl plėtros nėra 

identifikuojamas, tačiau yra aiškiai išreikštas „kitokių“ ekonomikos specialistų poreikis, 

kitaip tariant – dėmesys yra skiriamas bendrosioms ir specifinėms kompetencijoms, kurių 

kaita sąlygoja dabartinius paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje neatitikimus. Tikėtina, kad 

ūkiui atsigaunant, o taip pat atsiţvelgiant į darbo rinkos paklausos ciklus bei bendras 
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demografines tendencijas, netolimoje ateityje pradės formuotis ir ekonomikos specialistų 

poreikis dėl plėtros. Naujai kuriama jungtinė studijų programa „Plėtros ekonomika“ būtų 

orientuota į ilgesnį laikotarpį, ateities perspektyvas, kurios neturėtų labai nukrypti nuo 

ekonomikos ilgalaikės vystymosi trajektorijos.  

 

1.6 Plėtros ekonomikos specialistų poreikio darbo rinkoje analizės išvados 

Jungtinės studijų programos „Plėtros ekonomika“ poreikio pagrindimas remiasi anksčiau 

atliktų specialistų poreikio Lietuvoje tyrimų rezultatais, pastebimais verslo organizavimo pokyčiais, 

bendromis Lietuvos ir pasaulio ekonomikų vystymosi tendencijomis, kurios kuria ir keičia darbo 

rinkos paklausą aukščiausio lygio specialistams. Atsiţvelgiant į plėtros ekonomikos specialistų 

poreikio darbo rinkoje analizės rezultatus, formuluojamos šios pagrindinės išvados: 

1. Atlikus socialinės ir ekonominės aplinkos konteksto analizę, perėjimo iš studijų į 

darbo rinką konteksto analizę bei darbo rinkos konteksto analizę, prognozuojamas 

plėtros ekonomikos specialistų poreikio augimas: 

 Bendros Lietuvos ūkio ir švietimo tendencijos rodo, jog artimiausiu metu 

tarptautinės plėtros ekonomikos specialistų poreikis gali didėti tiek dėl kaitos 

(demografiniai pokyčiai, migracija), tiek dėl plėtros. Nors kiekybiškai 

poreikis dėl plėtros nėra identifikuojamas, tačiau yra aiškiai išreikštas 

„kitokių“ ekonomikos specialistų poreikis, dėmesys yra skiriamas 

bendrosioms ir specifinėms kompetencijoms, kurių kaita sąlygoja dabartinius 

paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje neatitikimus. Tikėtina, kad ūkiui 

atsigaunant, o taip pat atsiţvelgiant į darbo rinkos paklausos ciklus bei 

bendras demografines tendencijas, artimiausiu metu pradės formuotis ir 

ekonomikos specialistų poreikis dėl plėtros.  

 Plėtros ekonomikos specialistų poreikis grindţiamas ir strateginėmis šalies 

vystymosi kryptimis, tokiomis kaip konkurencingos, dinamiškos, ţiniomis 

grįstos ir darnios ekonomikos kūrimas ir plėtra, kurios įtvirtintos įvairiose 

Europos Sąjungos ir Lietuvos raidos strategijose. 

 Galima teigti, kad šalies ekonomika atsigauna, gerėja šalies ekonominiai 

rodikliai, auga investicijos, didėja mokslinė paţanga, o tai savaime sudaro 

prielaidas tolimesniam ekonomikos augimui ir kvalifikuotos darbo jėgos 
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poreikiui. Atsiţvelgiant į ekonomikos globalizavimosi tendencijas ir verslo 

orientaciją į eksportą bei tarptautiškumą, kompetentingų, specifinių plėtros 

ekonomikos valdymo ţinių turinčių specialistų poreikis darbo rinkoje išliks 

aukštas.  

 Analizuojant pastarojo laikotarpio organizacijų veiklos ir darbų pobūdį, 

išryškėja globalizacijos pasekmė – globalėja ne tik organizacijų veikla ir 

rinkos, bet ir darbo vietos, kitaip tariant, vis daţniau organizacijos ieško tokių 

darbuotojų, kurių darbo vieta būtų kitose šalyse ir galėtų keistis pagal 

organizacijos poreikį. Anksčiau tokios darbo vietos daţniausiai būdavo 

siūlomos tik aukščiausio lygio vadovams, tačiau pastaruoju metu Lietuvoje 

daugėja įmonių, kurios ieško darbuotojų savo padaliniams kitose valstybėse. 

Galima daryti prielaidą, kad jungtines studijų programas baigę ir bent 

semestrą uţsienio valstybėje mokęsi bei atitinkamus ryšius uţmezgę 

absolventai įgyja konkurencinį pranašumą tokio pobūdţio darbo rinkoje.  

 Lietuvai tampant svarbiu pasaulio ekonomikos dalyviu, eksporto šalimi, 

plečiantis uţsienio šalių kapitalo įmonių veiklai, tarptautinės ekonomikos 

specialistų poreikis yra akivaizdus ir reikšmingas, ypač svarbūs yra 

specialistai, kurie išmanytų ne tik Lietuvos ar Europos Sąjungos, bet ir 

pasaulio šalių ekonomikos ypatumus.  

 Šiuolaikinio pasaulio ekonominė ir politinė sankloda reikalauja nuolatinių 

nuoseklių mokslinių tyrimų, globalaus ar regioninio valdymo, todėl auga 

ekonomikos mokslininkų ir specialistų poreikis tarptautinėse mokslo, tyrimų 

ar vyriausybinėse struktūrose. 

 Verslo srityje ekonomistų poreikis augs, nes vis daugiau verslo įmonių turės 

atlikti įvairius verslo plėtros tyrimus, reikalaujančius specifinių matematikos, 

statistikos, ekonometrikos, prognozavimo ţinių. Specifinių novatoriškų 

plėtros ekonomikos principų išmanymas ir gebėjimas metodiškai taikyti 

praktinėje veikloje yra ypač reikšmingas į tarptautines rinkas ir plėtrą 

orientuotose organizacijose, daţnai veikiančiose nestabiliomis rinkos 

sąlygomis, kur ekonometrinis prognozavimas ir modeliavimas gali sumaţinti 

neapibrėţtumo riziką ir padėti ją valdyti. 
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 Daţniausiai svarbiausiu rodikliu, nusakančiu studijų programos ryšį su darbo 

rinka, yra laikoma studijų programos paklausa rinkoje, kitaip tariant – 

atitinkamų specialistų poreikis rinkoje tuo metu. Lietuvos aukštųjų mokyklų 

studijų programos atitinka darbo rinkos paklausą tokiu pačiu laipsniu kaip ir 

daugumos Vakarų Europos šalių. Naujai kuriama jungtinė studijų programa 

„Plėtros ekonomika“ būtų orientuota į ilgesnį laikotarpį, ateities 

perspektyvas, kurios neturėtų labai nukrypti nuo ekonomikos ilgalaikės 

vystymosi trajektorijos. 

2. Lietuvoje pasigendama platesnio konteksto ir strateginio poţiūrio į švietimo 

sistemos ir darbo rinkos subalansavimo galimybes: 

 Daugelyje Lietuvos darbo rinkos poreikių prognozavimo tyrimų, kuriuos 

atlieka tiek valstybinės institucijos (Lietuvos darbo birţa, Statistikos 

departamentas prie LR Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio, 

Švietimo ir mokslo ministerijos), tiek švietimo institucijos (universitetai, 

kolegijos, institutai), nevyriausybinės ir viešosios organizacijos, tiek ir 

privataus sektoriaus atstovai, bent fragmentiškai aptariama tiek paklausos, 

tiek pasiūlos pusės, tačiau neretai šios analizės yra nepakankamai nuoseklios. 

Tokia situacija lemia, kad tyrimai yra naudingi kaip bendro pobūdţio 

informacija, tačiau jų rezultatai yra per daug abstraktūs, maţai panaudojami, 

nėra aiškiai orientuoti į uţsakovo, tikslinės grupės ir visuomenės poreikius. 

Dauguma Lietuvoje atliktų darbo rinkos paklausos tyrimų pateikia tik 

informaciją apie esamą būklę (daţniausiai tai būna paskutinių statistiškai 

apskaitytų metų duomenys), o ateities paklausos (poreikio) prognozės 

pateikiamos retai. 

 Lietuvos darbo birţos pateikiama informacija apie bedarbius ir laisvas darbo 

vietas, o taip pat kitų institucijų periodiškai atliekami tyrimai šioje srityje 

išimtinai orientuojami į kvalifikacijos ir gebėjimų neatitikimus tarp darbo 

ieškančiųjų ir siūlančiųjų, tyrimuose pasigendama platesnio konteksto ir 

strateginio poţiūrio į švietimo sistemos ir darbo rinkos subalansavimo 

galimybes, lūkesčių ir darbo vietos sąlygų neatitikimo problemas. 

3. Lietuvoje trūksta tarptautinės studentų praktikos organizavimo patirties: 
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 Praktinių įgūdţių įgijimas studijų metu yra laikomas vienu iš kertinių studijų 

kokybės vertinimo elementų tiek studentų, tiek ir darbdavių tarpe, o tokios 

frazės kaip „nepasiruošęs darbo rinkai“, „per maţai praktinių įgūdţių“, 

„neatitinka darbo vietos keliamų reikalavimų“ yra bene daţniausiai sutinkami 

nusiskundimai kalbant apie studijų kokybę. Oponentai kartais bando atkreipti 

dėmesį į universitetų ir profesinių mokyklų skirtumus, kurių pirmi teikia 

„išsilavinimą“, o antrieji – „profesiją“, tačiau bet kokiu atveju absolventų 

paruošimo darbo rinkai problema universitetuose išlieka.  

 Lietuvoje įmonių, galinčių priimti studentus ir uţtikrinti tinkamai atliktą 

praktiką, uţtenka vos keliems procentams norinčių studijų metu įgytas ţinias 

išbandyti praktikoje, neretai praktikos atlikimas būna formalus. Galima teigti, 

kad dėmesys tarptautinės praktikos įtraukimui į studijų procesą rodo ne tik 

augantį tarptautiškumo elemento studijų programose svorį ir svarbą, bet ir 

darbdavių poreikį tarptautinės patirties turintiems absolventams. Jungtinės 

studijų programos sudarytų studentams galimybę atlikti praktiką uţsienio 

šalyje, taip potencialiai padidindamos realią praktikos naudą ir efektyvumą. 

 Vienas iš dešimties absolventų, neturinčių darbo ar studijų patirties uţsienyje 

studijų laikotarpiu, darbo ieško vidutiniškai 4 mėnesiais ilgiau nei patirties 

uţsienyje turintis. Naujose ES narėse darbo paieškos, neturint patirties 

uţsienyje, uţtrunka net 6 mėnesiais ilgiau. Nėra aišku, ar uţsienyje studijavę 

ar dirbę (nebūtinai su studijomis susijusį darbą) absolventai turi daugiau 

asmeninių savybių, padedančių greičiau susirasti darbą, ar darbdaviai 

palankiau vertina jų kompetenciją, tačiau akivaizdu, kad bet koks 

tarptautiškumo elementas studijų metu yra pageidautinas darbo rinkoje.  

4. Artimiausioje ateityje vienu iš svarbiausių aukštųjų mokyklų uţdaviniu taps 

studijų tarptautiškumo didinimas: 

 Lietuvoje maţėjant gimstamumui, maţėja jaunų ţmonių, o kartu ir 

potencialių studentų skaičius. Dėl demografinių tendencijų iki 2020 m. 

bendras studentų skaičius sumaţės daugiau nei 40 proc. Atsiţvelgiant į šias 

tendencijas, Lietuvos aukštosios mokyklos turi dvi išeitis – arba jos bus 

uţdarytos, sujungtos ar kitais būdais maţinamas jų skaičius, arba sugebės 

tapti konkurencingos tarptautinėje rinkoje ir pritrauks uţsienio studentų. 

Jungtinių studijų programų plėtra yra vienas iš ţingsnių siekiant pritraukti 
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daugiau uţsienio studentų, kas leistų efektyviau išnaudoti turimą universiteto 

mokslinę bazę, skatinti mobilumą, uţmegzti ir vystyti tarptautinius santykius, 

pritraukti papildomų investicijų. 

 Studijų finansinės grąţos vertinimai rodo, kad, ţvelgiant iš individo 

perspektyvos, studijos „apsimoka“, ypač jei didţiąją kaštų dalį subsidijuoja 

valstybė. Dėl to egzistuoja labai stiprios paskatos įgyti aukštąjį išsilavinimą, 

nepaisant paplitusios nuomonės, kad studentų rengiama „per daug“, o darbo 

rinkoje trūksta profesinį rengimą baigusiųjų asmenų. Antroji studijų pakopa 

absolventų įsidarbinimo galimybes padidina beveik 15 proc. punktų. 

Magistrantūros studijas baigusių absolventų šansai gauti atlyginimą didesnį 

nei vidutinis yra beveik 2 didesni, nei asmenų, nebaigusių magistrantūros 

studijų. Absolventų galimybės gauti didesnį nei vidutinis atlyginimą taip pat 

priklauso nuo to, ar absolventas turi darbo uţsienyje patirties – darbo arba 

studijų patirtis uţsienyje lemia beveik 9 proc. didesnį darbo uţmokestį po 

studijų baigimo praėjus penkeriems metams naujose ES narėse. 

 Besikeičianti ekonominė ir socialinė realybė, rinkų integracija ir 

globalizacija, o kartu multikultūrinių skirtumų išmanymo reikšmė 

neabejotinai keičia ir studijų programų orientaciją, skatina į studijų 

programas įtraukti įvairių tarptautiškumo elementų. Lietuvoje iš absolventų 

tikimasi, kad jie bus kūrybingi, turės gerus tarpkultūrinius gebėjimus, mokės 

dirbti komandoje ir koordinuoti bei organizuoti savo veiklą. 

 Tarptautiškumas bei bendros akademinės erdvės kūrimas – vienas 

pagrindinių Bolonijos proceso tikslų. Lietuvos aukštosiose mokyklose 

mobilumo klausimas yra opus kalbant ne tik apie išvykstančių ar 

atvykstančių studentų kiekį, bet ir apie pačių universitetų pasiruošimą 

mobilumo programų įgyvendinimo vykdymui. Atkreiptinas dėmesys, kad 

didinti studijų tarptautiškumą, ypač pritraukiant uţsienio studentus, 

artimiausioje ateityje taps vienu svarbiausių aukštųjų mokyklų uţdavinių – 

esant dabartinėms demografinėms tendencijoms Lietuvoje per ateinančius 20 

metų studentų sumaţės apie 40 proc. Švietimo sistemos reformos, tokios kaip 

universitetų skaičiaus maţinimas, susiduria su dideliu pasipriešinimu iš 

akademinės bendruomenės pusės. Galima daryti prielaidą, kad atskirų 

aukštųjų mokyklų akademinės bendruomenės tikisi išlikti rinkoje 
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savarankiškai siūlydamos konkurencingas paslaugas ir studijas, tačiau bent 

jau kol kas realių pokyčių nėra ir aiškių strategijų nepastebima, fiksuojamos 

tik pavienės pastangos ir kelių aukštųjų mokyklų (įskaitant ir Vytauto 

Didţiojo universitetą) aktyvesnė veikla tam tikrose srityse. 

 Studijų tarptautiškumo didinimas pritraukiant uţsienio studentus ir sudarant 

platesnes galimybes dalyvauti studijų mainų procesuose bei įgyti jungtinio 

kvalifikacinio laipsnio diplomus yra tiesiogiai susijęs su studijų kokybės 

gerinimu ir aukštosios mokyklos konkurencingumo didinimu. Vytauto 

Didţiojo universitetas nuo pat atkūrimo yra pozicionuojamas ir viešojoje 

erdvėje suvokiamas kaip įvairius tarptautiškumo elementus akcentuojanti 

aukštoji mokykla, todėl būtų tikslinga ir logiška išlaikyti tęstinumą ir būtent 

per tarptautiškumo prizmę didinti akademinį studijų įvaizdį ir studijų 

konkurencingumą rinkoje. 

 Socialinių mokslų krypties antros pakopos studentų įgyjama patirtis 

uţsienyje atitinka visų studentų patirties vidurkį (29 proc.) – Lietuvos 

studentų apklausos duomenimis galimybe išvykti dalinėms studijoms į 

uţsienį buvo suinteresuoti 32 proc. apklaustųjų (pasinaudojo – tik 5 proc.); 

kitaip tariant, Lietuvos studentų poreikiai įgyti patirties uţsienyje yra 

analogiško dydţio kaip ir daugumos Europos Sąjungos šalių studentų, tačiau 

Lietuvos studentai turi per maţas galimybes išvykti į uţsienį studijuoti. 

Atsiţvelgiant į tai, kad socialinių mokslų krypties studentai studijų 

laikotarpiu įgyja daugiausiai su studijomis nesusijusios ir maţiausiai su 

studijomis susijusios darbo patirties palyginus su visų kitų krypčių studentais, 

galima daryti prielaidą, kad uţsienyje daugelis socialinių mokslų studentų 

patirties įgyja taip pat dirbdami su studijomis nesusijusį darbą, o ne 

studijuodami. Viena vertus, tai, kad studentai įgyja su studijomis nesusijusios 

darbo patirties yra sveikintina ir gali būti traktuojama asmeninių savybių ir 

bendraţmogiškų kompetencijų ugdymu. Kita vertus, tai lemia maţesnį 

absolventų pasirengimą darbo rinkai. Ekonomikos specialistams būdingas 

gana didelis universalumas ir prisitaikymas prie kintančios ekonomikos ir 

darbo rinkos sąlygų, todėl tikėtina, kad tiek aktyvi su studijomis nesusijusi 

darbo patirtis, tiek patirtis uţsienyje pagerina absolventų bendruosius 

gebėjimus ir asmenines kompetencijas, praplečia akiratį, leidţia efektyviau 
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susipaţinti su kultūrinių skirtumų valdymu, o tai paveikia kryptingesnę darbo 

paiešką, lengvesnę adaptaciją ir universalesnį kompetencijų portfelį, 

leidţiantį greičiau prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų. 
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2 JSP PE PAKLAUSOS TARP LIETUVOS ABITURIENTŲ IR 

STUDENTŲ ANALIZĖ 

Šiame skyriuje analizuojama ekonomikos krypties studijų paklausa tarp Lietuvos studentų 

pastaraisiais metais, vertinama šios paklausos prognozė artimiausioje ateityje. Didelis dėmesys 

skiriamas JSP PE paklausos tarp studentų Vytauto Didţiojo universitete analizei, ypač atkreipiant 

dėmesį į siūlomas ekonomikos studijų programas ir studentų dinamiką jose. Atsiţvelgiant į 

rengiamos galimybių studijos tikslus, analizuojama ekonomikos studijų paklausa ne tik tarp 

Lietuvos studentų, bet ir uţsienio aukštosiose mokyklose. 

Taip pat šioje dalyje pristatomi galimybių studijos rengėjų uţsakymu UAB „Spinter 

tyrimai“ atliktos reprezentatyvios 2012 metų tarptautinių ekonomikos studijų paklausos tarp 

Lietuvos abiturientų tyrimo rezultatai.  

2.1 Ekonomikos krypties studijų paklausa 

Ekonomikos krypties studijų paklausa veikiama studijų paklausos apskritai. Galima būtų 

teigti, kad tendencijos, atskleidţiančios studentų apsisprendimą rinktis socialinių mokslų krypties 

studijas, parodo ir tikėtiną ekonomikos studijų paklausą, nes socialiniai mokslai, ypač 

universitetinėse studijose, tarpusavyje gana stipriai susiję, neretai studentai, pasirinkę vieną 

socialinių mokslų studijų programą, be didesnių sunkumų pereina į kitą tos pačios studijų krypties 

programą arba renkasi alternatyvią magistro studijų programą.  

Pastarąjį dešimtmetį studentų, studijuojančių pirmosios pakopos (bakalauro) socialinių 

mokslų studijose, daugėjo iki 2009–2010 akademinių metų, o po jų ėmė maţėti (palyginti su 2010–

2011 metais, sumaţėjo daugiau nei 5 proc.).  
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50 pav. Studentų skaičius pirmosios pakopos socialinių mokslų studijose 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Lietuvoje 2012 metais buvo 38 studijų programos susijusios su ekonomika, 8 iš jų 

dėstomos kolegijose. 2012 metais ekonomikos (bakalauro) studijų programas vykdė 10 universitetų, 

kuriuose buvo galima rinktis iš 11 studijų programų, iš viso universitetai siūlė 7690 studijų vietasn 

susijusias su ekonomika.  

14 lentelė. Bakalauro laipsnio ekonomikos studijų programos  

Nr.  Studijų programos 

pavadinimas 

Institucija Suteikiama kvalifikacija Studentų 

skaičius  

1. Ekonomika Kauno Technologijos 

universitetas 

Ekonomikos bakalauras 1037 

2. Ekonomika Vilniaus universitetas Ekonomikos bakalauras 2139 

3. Ekonomika Klaipėdos universitetas Ekonomikos bakalauras 357 

4. Ekonomika „ISM Vadybos ir 

ekonomikos 

universitetas“ 

Ekonomikos bakalauras 741 

5. Ekonomika Šiaulių universitetas Ekonomikos bakalauras 857 

6. Ekonomika Vytauto Didţiojo 

universitetas 

Ekonomikos bakalauras 521 

7. Ekonomikos 

inţinerija 

Vilniaus Gedimino 

Technikos universitetas 

Ekonomikos bakalauras 135 

8. Finansų ekonomika Mykolo Romerio 

universitetas 

Ekonomikos bakalauras 1437 

9. Verslo ekonomika Šiaulių universitetas Verslo ekonomikos 

bakalauras 

32 

10. Viešojo sektoriaus 

ekonomika 

Kauno technologijos 

universitetas 

Ekonomikos bakalauras 33 

11. Ţemės ūkio 

ekonomika 

Aleksandro Stulginskio 

universitetas 

Taikomosios ekonomikos 

bakalauras 

401 

 

Šaltinis: AIKOS 

Net 41 procentas visų studentų, studijavusių pirmos pakopos socialinių mokslų srityje, 

pasirinko ekonomikos studijas (iš viso socialinius mokslus studijavo 12560 studentai, iš jų 5255 

studentų - ekonomiką). 

Kad ekonomikos studijos ypač patrauklios stojančiųjų tarpe patvirtina ir LAMA statistika – 

2011 metais pačios populiariausios studijos (pateikta daugiausia pageidavimų) buvo ekonomikos 

studijos.  

Valstybės finansavimas pirmosios pakopos socialinių studijų sričiai didėjo: 2010 metais 

valstybė finansavo tik 1435 socialinių mokslų studentus, o jau 2011 metais buvo skirta 40 studijų 

krepšelių daugiau ir finansuotos 1475 studentų studijos. Valstybės skiriamas krepšelis taip pat 

didėjo - 2010 metais vienam socialinių mokslų srities studentui buvo skiriama 1267,29 Lt suma, o 

2011 metais ši suma padidėjo 33 procentais ir siekė 1691,93 Lt. Atsakingos institucijos nepateikia 
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duomenų, kaip valstybės finansuojamos vietos pasiskirstė pagal studijų programas, todėl 

neįmanoma įvertinti, kokia finansuojamų studijų krepšelių dalis ir krepšelio dydis atiteko būtent 

ekonomikos studijų srities studentams.  

Studentai, kurie negavo paramos studijoms, uţ studijas turėjo mokėti: nuolatine studijų 

forma studijuojantieji – 3892 Lt, o studentai, studijuojantys ištęstine studijų forma – 2595 Lt. (Šios 

kainos galioja šioms studijų kryptims: humanitarinių mokslų studijų srities studijų krypčiai 

(išskyrus filologiją), socialinių mokslų srities studijų krypčiai (išskyrus psichologiją, švietimą ir 

ugdymą, visuomenės saugumą).)  

Analizuojamuoju laikotarpiu studentų, studijuojančių antrosios pakopos (magistro) 

socialinius mokslus, daugėjo iki 2008–2009 akademinių metų, o po jų ėmė maţėti (palyginti su 

2010–2011 metais, sumaţėjo 1,3 proc.).  

 

51 pav. Studentų skaičius antros pakopos socialinių mokslų studijose 

Šaltinis Lietuvos statistikos departamentas 

2012 metais ekonomikos (magistro) studijų programas vykdė 7 universitetai, kuriuose 

buvo galima rinktis iš 23 studijų programų, iš viso universitetai siūlė 1597 vietas susijusias su 

ekonomika. 

15 lentelė. Magistro laipsnio ekonomikos studijų programos 

Nr.  Studijų programos 

pavadinimas 
Institucija Suteikiama kvalifikacija Studentų 

skaičius 
1. Ekonomika  Kauno technologijos 

universitetas  
Ekonomikos magistras  229 

2. Ekonomika  Šiaulių universitetas  Ekonomikos magistras  130 
3. Ekonominė analizė ir 

planavimas  
Vilniaus universitetas  Ekonomikos magistras  81 

4. Ekonominė politika  Vilniaus universitetas  Ekonomikos magistras   30 
5. Europos ekonominės 

studijos  
Vilniaus universitetas  Ekonomikos magistras   44 
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http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62404S111
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62404S104
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62404S104
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62404S106
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62604S101
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62604S101
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Nr.  Studijų programos 

pavadinimas 
Institucija Suteikiama kvalifikacija Studentų 

skaičius 
6. Europos integracijos 

studijos  
Kauno technologijos 

universitetas  
Tarptautinio verslo magistras, 

Vadybos ir verslo 

administravimo magistras  

50 

7.  Europos studijos Vilniaus universitetas  Regiono politikos studijų 

magistras, Politikos mokslų 

magistras  

 30 

8.  Finansų ekonomika "ISM Vadybos ir 

ekonomikos universitetas", 

UAB  

Ekonomikos magistras   55 

9. Finansų ir investicijų 

ekonomika  
Šiaulių universitetas  Ekonomikos magistras 130 

10.  Finansų rinkos Mykolo Romerio 

universitetas 
Ekonomikos magistras  491 

11. Lyčių ekonomika  Mykolo Romerio 

universitetas  
Ekonomikos magistras  - 

12. Makroekonominė 

analizė ir politika 
Vytauto Didţiojo 

universitetas 
Ekonomikos magistras 26 

13. Taikomoji 

makroekonomika 
Vilniaus universitetas Ekonomikos magistras - 

14. Tarptautinio verslo 

ekonomika ir vadyba 
Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo 

administravimo magistras 
- 

15. Tarptautinio verslo 

ekonomika ir vadyba 
Vilniaus universitetas Vadybos magistras, Vadybos ir 

verslo administravimo magistras 
65 

16. Tarptautinė ekonomika 

ir prekyba 
Kauno technologijos 

universitetas 
Tarptautinės ekonomikos 

magistras 
66 

17. Verslo ekonomika Kauno technologijos 

universitetas 
Verslo ekonomikos magistras 103 

18. Verslo sistemų 

ekonomika 
Mykolo Romerio 

universitetas 
Ekonomikos magistras - 

19. Viešojo sektoriaus 

ekonomika 
Mykolo Romerio 

universitetas 
Ekonomikos magistras 52 

20. Ţemės ūkio ekonomika Aleksandro Stulginskio 

universitetas 
Taikomosios ekonomikos 

magistras, Ekonomikos 

magistras 

49 

21. Ekonominė analizė ir 

planavimas  
Vilniaus universitetas Ekonomikos magistras 81 

22. Europos ekonominės 

studijos  
Vilniaus universitetas  Ekonomikos magistras  44 

23. Europos studijos  Vilniaus universitetas  Politikos mokslų magistras  - 

Šaltinis: AIKOS 

2011 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsiţvelgdama į valstybės ūkinės, socialinės 

ir kultūrinės plėtros poreikius ir valstybės finansavimo galimybes, patvirtino ir iš viso finansavo 4 

754 antrosios pakopos studijas, iš jų 1555 priskirtos socialinių mokslų sričiai. Finansavimas 

ekonomikos sričiai kito neţymiai.  

16 lentelė. Valstybės finansuojamų antrosios pakopos socialinių studijų skaičius 

Socialinių mokslų studijų sritis 2010 2011 2012 

Ekonomika 152 160 151 

Politikos mokslai 119 112 111 

http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62603S112
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62603S112
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62602S102
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62404S113
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=621L10015
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=621L10015
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62404S110
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62604S103
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62404S112
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62404S112
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62104S111
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62104S111
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62103S146
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62103S146
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62603S106
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62603S106
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=621L16001
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=621L16001
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=621L17001
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=621L17002
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=621L17002
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62404S109
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62404S109
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62404S101
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62104S108
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62104S108
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62104S114
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62104S114
http://www.aikos.smm.lt/aikos/studiju_ir_mokymo_programos.htm?m=program&a=displayItem&id=62102S102
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Socialinių mokslų studijų sritis 2010 2011 2012 

Sociologija 68 63 57 

Socialinė politika 8 7 13 

Socialinis darbas 54 62 60 

Antropologija 6 5 5 

Visuomeninė geografija 17 18 20 

Psichologija 117 105 92 

Teisė 98 124 110 

Verslas 119 112 123 

Vadyba 178 171 179 

Finansai 45 44 57 

Apskaita 9 20 20 

Rinkodara 35 49 73 

Ţmonių išteklių vadyba 5 19 21 

Viešasis administravimas 64 73 72 

Turizmas ir poilsis 3 6 5 

Verslas ir vadyba 35 49 43 

Informacijos paslaugos 21 13 12 

Viešieji ryšiai 11 12 12 

Leidyba 6 4 6 

Ţurnalistika 12 12 14 

Komunikacija 27 24 46 

Pedagogika 47 104 152 

Edukologija 200 241 216 

Andragogika 2 5 4 

Švietimas ir ugdymas 2 9 9 

Šaltinis: sudaryta remiantis LR nutarimais dėl valstybės finansuojamų antrosios pakopos ir laipsnio 

nesuteikiančių (pedagoginių) studijų programų 

Neatsiţvelgiant į tai, kad Lietuvoje studentų skaičius maţėja, ekonomikos studijų programos 

yra paklausios ir populiarios.  

2.2 Studijų paklausa uţsienyje 

Aukštojo mokslo tarptautinės plėtros tendencijas geriausiai atspindi pasaulyje nuolat 

didėjanti aukštojo mokslo paklausa ir dėl to augantis tarptautinis akademinis judumas. Manoma, 

kad 2020 metais pasaulyje aukštojo mokslo sektoriuje studijuos apie 125 mln. studentų. Didėjant 

aukštojo mokslo paklausai pasaulyje, veiklą vis labiau plečia tradiciškai stiprios ir aukštojo mokslo 

rinkoje ţinomos valstybės. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) 

statistiniai duomenys rodo, kad pastarąjį dešimtmetį daugiausia uţsienio studentų priima Australija, 

Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė Didţiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, 

Prancūzijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika. Dauguma studijuojančiųjų uţsienyje – 
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Indijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos, Korėjos Respublikos piliečiai
96

. 

Nuolat gausėjančios aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtros programos ir didėjantis 

Europos bei nacionalinių programų finansavimas rodo, kad tarptautiškumas – vienas svarbiausių 

regiono aukštojo mokslo plėtros prioritetų. Tai paţymėjo Bolonijos proceso ministrai, atsakingi uţ 

aukštąjį mokslą, 2009 metais balandţio 28–29 dienomis Liuvene (Belgijoje) vykusioje šeštojoje 

konferencijoje, kurioje pasirašė Liuveno komunikatą. Liuveno komunikate suformuotas ambicingas 

tikslas – pasiekti, kad Europos aukštojo mokslo erdvės šalių studijų programose būtų įdiegiami 

„mobilumo langai“ ir iki 2020 metų į tarptautinį judumą įsitrauktų 20 proc. Europos studentų. 

Ţinių visuomenėje aukštojo mokslo institucijų dėmesys yra vis labiau koncentruojamas į tai, 

kokias pozicijas aukštųjų mokyklų absolventai uţima darbo rinkoje ir visuomenėje. Ši nuostata yra 

išreikšta 2003 metų Europos Komisijos komunikate dėl universitetų vaidmens Europos ţinių 

visuomenėje bei ekonomikoje ir sąlygų, kuriomis jie galės efektyviai atlikti šį vaidmenį. Bolonijos 

deklaracijoje ir vėlesnėse iniciatyvose aukštojo išsilavinimo svarba išryškinta, siekiant sukurti 

„ţinių Europą“, o strateginis ES tikslas – tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausia ţiniomis grįsta 

ekonomika pasaulyje, uţtikrinančia darnų ekonomikos augimą, siūlančia daugiau ir geresnių darbo 

vietų ir didesnę socialinę sanglaudą, taip pat akcentuojančia aukštojo mokslo ir darbo rinkos ryšių 

svarbą
97

.  

Europos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtrai itin svarbi 2007 metų lapkričio 23 dienos 

Tarybos rezoliucija dėl universitetų modernizavimo, siekiant stiprinti Europos konkurencingumą 

pasaulio ţinių ekonomikoje. Valstybės narės buvo paprašytos propaguoti aukštojo mokslo 

internacionalizavimą, skatinant kokybės uţtikrinimą, nepriklausomai įvertinant universitetus ir juos 

tarpusavyje palyginant, didinant judumą, skatinant teikti jungtinius ir dvigubus laipsnius, sudarant 

palankesnes sąlygas pripaţinti kvalifikacijas bei dalines studijas.
98

 

2.3 Studijų paklausa Vytauto Didţiojo universitete 

Šis skyrius parengtas, remiantis 2011 metų Vytauto Didţiojo universiteto veiklos ataskaitoje 

pateikta informacija.  

                                                 

96
 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2011 m. vasario 2 d. Nr. V-178 „Dėl aukštojo mokslo tarptautiškumo 

skatinimo 2011–2012 metų programos patvirtinimo“ 
97

 Allen J, Van der Velden R. ed. Report on the Large-Scale Graduate Survey: Competencies and Early Labour Market 

Careers of Higher Education Graduates. Higher Education as a Generator of Strategic Competences (HEGESCO). 

University of Ljubljana, 2009 
98

 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2011 m. vasario 2 d. Nr. V-178 „Dėl aukštojo mokslo tarptautiškumo 

skatinimo 2011–2012 metų programos patvirtinimo“ 
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VDU aktyviai vykdomos studijų rinkotyros veiklos, siekiant į Universitetą pritraukti 

geriausius abiturientus. Studijų rinkotyros tarnyba visus metus aktyviai palaiko ryšius su 

būsimaisiais studentais, analizuoja jų poreikius, atskirų studijų programų paklausą.  

2011 metais bendrojo priėmimo konkurse, kurį vykdė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija 

bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), dalyvavo daugiau stojančiųjų nei 2010 metais – 

38 423 (2010 metais.– 37 497). Tačiau 7 proc. sumaţėjo bendras stojančiųjų į Vytauto Didţiojo 

universitetą skaičius: buvo pateikta 7 535 (2010 metais – 8 116) prašymų, kuriuose paminėta bent 

viena Universiteto studijų programa. Neatsiţvelgiant į tai, pagal daţnumą kada universitetas 

nurodomas kaip pirmiausiai pageidaujamas, palyginti su 2010 metais, VDU pakilo iš penktosios į 

ketvirtąją vietą. Pagal pirmąjį pageidavimą į VDU priimtų studentų procentinė dalis padidėjo 3 

proc. ir siekė 39,4 proc. (2010 metais – 36,3 proc., vidutinis LAMA BPO rodiklis 2011 metais – 

46,5 proc.) (14 pav.). Prašymus į Vytauto Didţiojo universitetą pateikusieji pagal 1–4 prioritetus 

sudarė net 73,8 proc. (2010 metais – 73,1 proc.) visų 2011 metais priimtųjų į pirmą VDU pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų kursą. 

2011 metais sumaţėjęs stojančiųjų prašymų į Universitetą skaičius neţymiai lėmė priimtųjų 

į Universiteto pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas skaičiaus maţėjimą. Palyginti su 2010 

metais, jis sumaţėjo tik 2 proc.: 2010 metais buvo priimta 1 851, o 2011 metais – 1 808 studentai. 

Tačiau 2011 metais 10 proc. išaugo priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas skaičius (2011 

metais – 842, 2010 metais – 758). Neatsiţvelgiant į bendrą studentų skaičiaus maţėjimą, tai geras 

rodiklis, nes 2011 metais nebebuvo priimama į ištęstines studijas, taip pat buvo panaikinta 150 proc. 

kvota į valstybės finansuojamas studijas universitetuose. 

Studentų skaičius sumaţėjo Ekonomikos ir vadybos, Teisės, Menų fakultetuose. Maţėjimą 

lėmė didelė konkurencija ir maţas valstybės finansuojamų vietų skaičius verslo ir vadybos, teisės 

studijų krypčių programose bei abiturientams nepalankios konkursinio balo dedamosios. 

2011 metais aukščiausi priimtųjų studijuoti į Universitetą konkursiniai balai yra net 16 

nuolatinių studijų programų. Su didesniu nei 20 konkursiniu balu (20,8 – maksimalus balas be 

papildomų balų) buvo priimta į šias nuolatinių studijų programas: lietuvių filologiją (24,68), 

muzikos pedagogiką (21,46), atlikimo meną, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų specializaciją 

(20,82), atlikimo meną, dainavimo specializaciją (20,76), socialinę politiką (20,48), anglų ir 

vokiečių filologiją (20,32), menotyrą (20,3), matematiką ir jos taikymą (20,22), anglų filologiją 

(20,18), psichologiją (20,12), biochemiją (20,1), teisę (20,08), prancūzų filologiją (20,06), 

ekonomiką (20,06), viešąją komunikaciją (20,04), viešąjį administravimą (20,04). Aukštais balais 

išsiskyrė menų srities studijų programos, taip pat tų studijų krypčių programos, kurioms buvo 

sumaţintos valstybės finansuojamos vietos, – verslo ir vadybos studijos. 
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2011 metais bendram priimtųjų į Vytauto Didţiojo universitetą neţymiam sumaţėjimui 

įtakos turėjo didėjantis uţsienio universitetų patrauklumas, valstybės finansuojamų vietų kvotų 

panaikinimas, kuris daugiau stojančiųjų suteikė galimybę rinktis studijas Vilniuje. Tačiau išaugo 

priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas skaičius. Tai rodo, kad Vytauto Didţiojo universitetas 

darosi vis patrauklesnis gabiausiems ir labiausiai motyvuotiems moksleiviams.  

Priėmimo į nuolatinės studijų formos antrosios pakopos studijas konkurso duomenys 

pateikiami lentelėje. 

 

17 lentelė. 2011 m. konkursas į nuolatinės studijų formos antrosios pakopos studijas VDU 

 

Palyginus 2010 metų konkursą (2,49) į finansuojamas vietas su 2011 metų konkursu, galima 

teigti, kad didelių pokyčių neįvyko, tačiau konkursas nuo 2008 metų tolygiai didėja. Didţiąją dalį 

(72,88 proc.) stojančiųjų į magistrantūros studijų programas sudaro VDU absolventai (403). Iš kitų 

aukštųjų mokyklų buvo priimta 150 asmenų: iš VU – 30 (5,42 proc.), iš LEU – 30 (5,42 proc.), iš 

KTU – 24 (4,34 proc.).  

2011 metų spalio 1 dienos duomenimis, Universitete studijavo 9 410 studentų: 

 pirmosios pakopos studijose – 6 640; 

 vientisosiose studijose – 847; 

 antrosios pakopos studijose – 1 575; 

 trečiosios pakopos studijose – 291; 

 laipsnio nesuteikiančiose studijose – 57. 
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52 pav. VDU studentų skaičiaus kaita 1989–2011 m. 

 

Daugiausiai studentų studijuoja Politikos mokslų ir diplomatijos, Socialinių mokslų bei 

Ekonomikos ir vadybos fakultetuose.  

 

53 pav. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų pasiskirstymas VDU fakultetuose 2009–

2011 m. 
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54 pav. Antrosios pakopos studentų pasiskirstymas VDU fakultetuose 2009–2011 m. 

 

Kokybės inovacijų centro atliktų VDU bakalauro ir magistrantūros studijų programų 

studentų apklausų duomenimis, studentai pagal penkiabalę sistemą, kur 1 – labai blogai ir 5 – labai 

gerai, vertina taip: 

 dalykų dėstymo didaktikos kokybę – vidutiniškai 4,3 (BA) ir 4,7 (MA); 

 dėstytojų dalykinę kompetenciją – vidutiniškai 4,7 (BA) ir 4,8 (MA); 

 dėstytojų etiką – vidutiniškai 4,6 (BA) ir 4,7 (MA); 

 konsultavimosi naudą ir prieinamumą – vidutiniškai 3,9 (BA) ir 4,5 (MA); 

 IT naudojimo uţsiėmimuose naudingumą – vidutiniškai 4,2 (BA) ir 4,3 (MA); 

 paskaitų / uţsiėmimų patrauklumą – vidutiniškai 4,1 (BA) ir 4,4 (MA). 

Remiantis absolventų apklausos apie studijų programoje įgytų gebėjimų naudą darbo 

pasaulyje duomenimis, absolventai pagal penkiabalę sistemą, kur 1 – labai blogai ir 5 – labai gerai 

(pateikiant vidutines reikšmes), vertina taip: 

 socialinius gebėjimus – 5,0; 

 gebėjimus kurti, koordinuoti ir valdyti projektus– 4,8; 

 gebėjimus atlikti taikomuosius tyrimus – 4,7; 

 gebėjimus valdyti informaciją – 4,4; 

 nacionalinės kalbos gebėjimus – 4,8; 

 uţsienio kalbos gebėjimus – 4,8; 

 gebėjimus valdyti konfliktus – 4,2; 

 dalykinius (pagal studijų programą įgytus specifinius) gebėjimus – 4,8. 
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Darbdavių apklausų rezultatai parodo tokias tendencijas: VDU studentai socialūs, gebantys 

keistis, prisitaikantys prie kaitos ir prisiimantys atsakomybę, išprusę, norintys mokytis, turintys 

intelektinį potencialą, geranoriški, gebantys dirbti su informacija (atrinkti, analizuoti, sisteminti, 

apibendrinti). 

2011 metų priėmimas į dienines bakalauro studijas ţenkliai nesiskiria nuo 2010 metų 

priėmimo lygio. Iš viso VDU EVF 2011 metais studijavo 1644 studentai. Šis skaičius beveik 

identiškas praeitų metų studentų skaičiui. Į visų trijų studijų pakopų pirmąjį kursą priimti 407 

studentai. Tai yra 10 proc. daugiau nei 2010 metais. Tačiau reikia paminėti, kad 2011 metais 

priimta šiek tiek maţiau studentų į pirmąjį bakalauro kursą (2010 metais buvo priimti 275 

studentai). Priimtų studentų skaičiaus sumaţėjimą sąlygojo sprendimas nebepriimti į ištęstinės 

studijų formos studijų programas. 

18 lentelė. Priėmimo plano vykdymas fakultete per bendrąjį priėmimą 

 
Planas 

2009 

m. 

Priimta 

2009 

m. 
 proc. 

Planas 

2010 

m. 

Priimta 

2010 

m. 
 proc. 

Planas 

2011 

m. 

Priimta 

2011 

m. 
 proc. 

Nuolatinės+ištęstinės VF; nuo 2011 

m. tik NL 
143 124 86,71 204 76 37,25 220 60 27,27 

Nuolatinės studijos VNF 270 279 103,33 236 174 73,72 278 169 60,79 

Ištęstinės studijos VNF 260 96 36,92 140 25 17,85    

Iš viso fakultete 673 499 74,14 580 275 47,41 498 229 45,98 

          

          

Pagal EVF programas 
Planas 

2009 

m. 

Priimta 

2009 

m. 
 proc. 

Planas 

2010 

m. 

Priimta 

2010 

m. 
 proc. 

Planas 

2011 

m. 

Priimta 

2011 

m. 
 proc. 

Ekonomika (NL + I, vf), nuo 2011 

m. tik NL 
77 77 100 105 68 64,76 120 49 40,83 

Ekonomika (NL, vnf) 70 70 100 95 89 93,68 130 74 56,92 

Ekonomika (I, vnf) 120 30 25 60 8 13,33    

Vadyba (NL, vf), nuo 2011 m. 

rinkotyros vadyba 
33 14 42,42 30 2 6,66 50 7 14 

Vadyba (NL, vnf), nuo 2011 m. 

rinkotyros vadyba 
100 103 103 70 36 51,42 78 42 53,85 

Verslo administravimas (NL+I, vf), 

nuo 2011 tik NL 
33 33 100 69 6 8,69 50 4 8 

Verslo administravimas (NL, vnf) 100 106 106 71 49 69,01 70 53 75,71 

Verslo administravimas (I, vnf) 140 66 47,14 80 17 21,25    

Iš viso 673 499 74,14 580 275 47,41 498 229 45,98 
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 19 lentelė. Priėmimo plano vykdymas pagal fakultetus per bendrąjį priėmimą 

Fakultetas 
Planas 

2009 

m. 

Priimt

a 2009 

m. 
 proc. 

Planas 

2010 

m. 

Priimt

a 2010 

m. 
 proc. 

Planas 

2011 

m. 

Priimt

a 2011 

m. 
 proc. 

Politikos mokslų ir diplomatijos 

fakultetas 
361 339 93,9 670 456 68,05 650 501 77,08 

Teisės fakultetas 237 245 103,37 300 287 95,66 320 218 68,13 

Muzikos akademija       80 54 67,5 

Gamtos mokslų fakultetas 185 108 58,37 215 149 69,3 300 156 52 

Humanitarinių mokslų fakultetas 543 387 70,34 540 285 52,77 647 298 46,06 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas 673 499 74,14 580 275 47,41 498 229 45,98 

Katalikų teologijos fakultetas 89 19 21,34 70 32 45,71 65 26 40 

Socialinių mokslų fakultetas 571 429 75,13 594 200 33,67 550 191 34,73 

Informatikos fakultetas 202 74 36,63 130 44 33,84 235 74 31,49 

Menų fakultetas 144 112 77,77 214 109 50,93 200 47 23,5 

 

20 lentelė. Priimtųjų konkursiniai balai per bendrąjį priėmimą 

Studijų programa 
Aukščiausias 

balas 2010 m. 
Ţemiausias 

balas 2010 m. 
Aukščiausias 

balas 2011 m. 
Ţemiausias 

balas 2011 m. 

Ekonomika (vf) 20,3 16,92 20,06 17,58 

Ekonomika (vnf) 17,86 9,74 18,06 9,2 

     

Marketingo vadyba 

(vf) 
18,04 17,5 20 18,34 

Rinkotyros vadyba 

(vnf) 
16,68 8 17,24 8,02 

     

Verslo 

administravimas (vf) 
20,04 18,32 18,96 18,24 

Verslo 

administravimas (vnf) 
18 8 16,72 8,04 

 

EVF bakalauro studijų programos tarp stojančiųjų išlieka populiarios, ir 2011 metais 

įstojusių į valstybės finansuojamų studijų pirmą kursą pirmojo ir paskutiniojo studento konkursiniai 

balai sąraše buvo labai artimi.  

Universiteto mastu Ekonomikos studijų programa (VF) pagal pirmąjį pasirinkimą yra 

penkta, o Verslo administravimas (VNF) – šeštas pagal populiarumą. 
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Fakultete nuolatos daugėja studentų uţsieniečių, todėl pagrindinė studijų uţsienio 

studentams organizavimo problema – jog dėl virškrūvio neįmanoma uţtikrinti, kad tą patį dalyką 

uţsieniečiams skaitytų tas pats dėstytojas. Kita problema – tai, kad uţsiėmimus tenka organizuoti 

labai maţam uţsienio studentų skaičiui, todėl išauga studijų kaštai.  

21 lentelė. Studentų skaičius 

  

Priimt

a 
I k. II k. III k. IV k. V k. VI k. Studijavo 

Įgijo 

kval. l. 

Dieninės bakalauro 

studijos 
   9 209   218 144 

Nuolatinės bakalauro 

studijos 
242 229 214 324    767  

Neakivaizdinės 

bakalauro studijos 
8  7 13 100 22 12 154 101 

Ištęstinės bakalauro 

studijos 
16 3 37 68    108  

Dieninės 

magistrantūros 

studijos 
        5 

Nuolatinės 

magistrantūros 

studijos 
56 56 50     106 48 

Vadovų 

magistrantūros 

studijos 
47 47 39     86 33 

Ištęstinės 

magistrantūros 

studijos 
80 34 101 110    245 73 

Dieninės 

doktorantūros 

studijos 
   2 12 6  20 5 

Nuolatinės 

doktorantūros 

studijos 
4 5 6 6    17  

Neakivaizdinės 

doktorantūros 

studijos 
   2 1   3 1 

Ištęstinės 

doktorantūros 

studijos 
1 1 2 3    6  

Iš viso: 454 375 456 537 322 28 12 1730 410 

Iš viso studentų :   1730   

 

Vytauto Didţiojo universitetas aktyviai plėtoja tarptautinius ryšius
99

: 

 VDU yra 5 tarptautinių asociacijų (EUA, EAIE, EDEN, AABS, GreenLight) narys. 

 Pagal dvišales sutartis bendradarbiaujama su 75 universitetais 27 pasaulio šalyse. 

                                                 

99
 www.vdu.lt 

http://www.eua.be/Home.aspx
http://www.eaie.org/
http://www.eden-online.org/
http://depts.washington.edu/aabs/
http://www.eu-greenlight.org/
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 VDU turi net 161 „LLP/Erasmus“ partnerį 28 Europos valstybėse. 

 VDU pirmasis Lietuvoje pradėjo dalyvauti jau 19 universitetų vienijančiame „Campus 

Europae“ mainų projekte. 

 2010 metais pagal dvišalius mainus, „LLP/Erasmus“ ir „Campus Europae“ mainų 

programas, į VDU studijuoti bei atlikti praktikos atvyko 106, o iš VDU į kitus 

universitetus išvyko 188 studentai. 

 2010 metais 258 universiteto darbuotojai buvo išvykę į uţsienio partnerių 

organizuojamus konferencijas, seminarus, staţuotes, projektų susitikimus. 

 2010 metais VDU sulaukė 160 svečių iš uţsienio universitetų. 

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarptautinių studijų galimybės plėtojamos trimis 

kryptimis: plėtojant ,,Campus Europae“, ,,LLP Erasmus“ programą, dvišalius susitarimus. 

Europos universitetų fondas ,,Campus Europae“ (EUF-CE) yra Europos universitetų 

tinklas, skirtas studentų mainams vykdyti ir studentams ugdyti neatsiejamai nuo europinio 

konteksto. Projektą ,,Campus Europae“ inicijavo Vokietijos federalinis kancleris Helmutas Kolis, o 

vėliau jį tęsė Gerhardas Šrioderis. Nuo 2003 metų šį projektą globoja Liuksemburgo vyriausybė. 

Vykdant ,,Campus Europae“ projektą, siekiama kelti studentų sąmoningumą būti Europos piliečiais. 

Tikslai: suteikti studentams galimybę patirti Europos „vieningumą per skirtumus“ studijuojant; 

suderinti mokslinį ir akademinį pasirengimą su galimybe įsidarbinti tarptautinėje kompanijoje; 

plėtoti Europos identitetą. Šiems tikslams pasiekti ,,Campus Europae“ sukūrė naujų Europos 

studentų mobilumo priemonių. Per studijų metus studentai galės po metus praleisti dviejuose 

skirtingų Europos šalių universitetuose (nė vienas iš jų negali būti gimtojoje studento šalyje), kur 

reikės kalbėti skirtingomis Europos kalbomis ir bus galima susipaţinti su kitų Europos šalių 

kultūromis. 

Šiuo metu pagal ,,Campus Europae“ projektą Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai (tik 

bakalauro I–III kursų) gali išvykti metams mokytis į šiuos universitetus: 

 Alkalos universitetą (Ispanija); 

 Rytų Suomijos universitetą (Suomija); 

 Latvijos universitetą (Ryga, Latvija); 

 Lodzės universitetą (Lenkija); 

 Trento universitetą (Italija). 

,,LLP Erasmus“ programa –– tai Europos Bendrijos programa, kurios tikslas yra skatinti 

aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą ir sudaryti studentams sąlygas pasimokyti kitose Europos šalių 

aukštojo mokslo institucijose. Pagal šią programą studentai gali vieną kartą vykti studijuoti į 

uţsienio universitetą, su kuriuo siunčianti institucija yra pasirašiusi dvišalę partnerystės sutartį. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
http://www.campuseuropae.org/en/
http://www.campuseuropae.org/en/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
http://www.campuseuropae.org/en/
https://portal.uah.es/portal/page/portal/portal_internacional/
http://www.uef.fi/studies/how-to-apply
http://www.lu.lv/eng/istudents/exchange/
http://iso.uni.lodz.pl/study-in-english/admission-procedure
http://www.unitn.it/en
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Priimanti institucija atleidţia atvykstančius studentus nuo studijų mokesčio. Grįţus po dalinių 

studijų uţsienyje, ERASMUS studijų laikotarpis yra pripaţįstamas pagal Europos kreditų perkėlimo 

sistemą (angl. ECTS). Pagal šią programą Vytauto Didţiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos 

fakulteto studentai (I–III kurso bakalauro, I kurso magistrantūros, I–III kurso doktorantūros) turi 

galimybę vykti studijuoti į šias šalis: Belgiją, Daniją, Graikiją, Ispaniją, Italiją Jungtinę Karalystę, 

Kiprą, Latviją, Norvegiją, Portugaliją, Prancūziją, Suomiją, Turkiją, Vokietiją.  

Vytauto Didţiojo universitetas yra pasirašęs dvišalio bendradarbiavimo sutarčių, kurių 

pagrindu yra vykdomi studentų mainai. Remdamiesi šiomis sutartimis, VDU studentai (bakalauro ir 

magistro studijų) turi galimybę vienam semestrui ar vieneriems metams išvykti studijuoti į uţsienio 

universitetus. Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai pagal dvišalius susitarimus gali išvykti į 

šiuos universitetus: 

 Sankt Peterburgo valstybinį universitetą (Rusija); 

 Providence universitetą (Taivanas); 

 Waseda universitetą (Japonija); 

 Latvijos universitetą (Latvija);  

 Telemark universitetinę kolegiją (Norvegija);  

 Chung-Ang universitetą (Pietų Korėja); 

 Dongguk universitetą (Pietų Korėja);  

 Charkovo nacionalinį ekonomikos universitetą (Ukraina).  

Šiuo metu VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete yra šios magistrantūros studijų 

programos: 

 Finansų ir bankininkystės*; 

 Firmų organizavimo ir vadybos; 

 Makroekonominės analizės ir politikos; 

 Rinkotyros ir tarptautinės komercijos*; 

 Reklamos vadybos.  

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų studentai turi galimybę 

pasirinkti dvigubo diplomo studijas Belgijos Liuveno verslo mokykloje. Atsiţvelgiant į ribotas 

finansines galimybes ir esamus dvišalius susitarimus, dvigubo diplomo studijos gali būti siūlomos 

tik keliems į Finansų ir bankininkystės bei Rinkotyros ir tarptautinės komercijos magistrantūros 

studijų programas įstojusiems studentams; ateityje tikimasi studentų skaičių plėsti. 

2011 metais Vytauto Didţiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete vykdyta aktyvi 

tarptautinė veikla: organizuoti fakulteto dėstytojų, studentų bei administracinio personalo mainai; 

priimta uţsienio studentų bei dėstytojų; dalyvauta tarptautiniuose konkursuose ir konferencijose. 

http://www.spbu.ru/
http://www.pu.edu.tw/english/
http://www.waseda.jp/top/index-e.html
http://www.lu.lv/eng/
http://www.hit.no/eng/
http://neweng.cau.ac.kr/
http://www.dongguk.edu/eng_html/main/main.jsp
http://www.hneu.edu.ua/en/news.html
http://evf.vdu.lt/finansai-ir-bankininkyste
http://evf.vdu.lt/firmu-organizavimas-ir-vadyba
http://evf.vdu.lt/makroekonomine-analize-ir-politika
http://evf.vdu.lt/marketingas-ir-tarptautine-komercija
http://evf.vdu.lt/reklamos-vadyba
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2011 metais tarptautiškumas buvo plėtojamas keliomis kryptimis: dalyvaujant ir priimant 

narystę tarptautinėse organizacijose bei tinkluose, sudarant dvišalio bendradarbiavimo sutartis ir jas 

vykdant, įgyvendinant įvairias tarptautines programas (,,LLP / Erasmus“, ,,Campus Europae“ ir kt.) 

bei tarptautinius projektus, ieškant naujų partnerių, plėtojant ryšius su jau esamais tarptautiniais 

partneriais. 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, plėtodamas išorės ryšius, siekia bendradarbiauti su 

uţsienio universitetais. Stengiamasi, kad fakulteto dėstytojai ir administracija perimtų gerąją patirtį 

iš partnerių, o bakalauro, magistro bei doktorantūros studijų studentams būtų sudaromos realios 

galimybės pasisemti tyrimų patirties uţsienio universitetuose bei uţmegzti glaudesnius kontaktus su 

atitinkamoje tyrimų srityje dirbančiais mokslininkais. Todėl fakulteto bendradarbiavimo sutartys 

yra perţiūrimos kiekvienais metais; aktyvios sutartys atnaujinamos, o maţiau aktyvios pakeičiamos 

naujomis, siekiant išplėsti studentų bei dėstytojų mobilumo galimybes. 

2011 metais Ekonomikos ir vadybos fakultete mokėsi 54 uţsienio studentai iš Brazilijos, 

Turkijos, Prancūzijos, Vengrijos, Portugalijos, Italijos, Pietų Korėjos, Graikijos, Vokietijos, 

Latvijos, Lenkijos bei Čekijos (31 pavasario semestre ir 23 rudens semestre). 2011 metais, palyginti 

su 2010 metais, į EVF atvykstančių studentų skaičius išaugo daugiau nei 10 proc. (2010 metais 

atvyko 49 studentai). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad studentų skaičius ne tik išaugo, tačiau pagerėjo 

ir atvykstančiųjų akademiniai rezultatai, kadangi studijas Kaune renkasi vis geriau besimokantys 

uţsienio studentai. Tai rodo kylantį VDU EVF prestiţą tarp uţsienio studentų.  

Išvykstančių studentų srautai 2011 metais padidėjo netgi 20 proc. 2010 metais studijoms 

pagal ,,LLP / Erasmus“ bei ,,Campus Europae“ programas į uţsienį buvo išvykę 33 studentai, tuo 

tarpu 2011 metais – net 41 studentas (14 pavasario semestre; 18 rudens semestre; 9 – metams). Taip 

pat Ekonomikos ir vadybos fakultetas yra pirmasis nuo 2008 metų įsijungęs į naują ,,LLP / 

Erasmus“ veiklos kryptį – studentų praktikas. 2011 metais net 8 EVF studentai buvo išvykę pagal 

šią programą pasitobulinti į įvairias uţsienio įmones bei organizacijas. Palyginti su 2010 metais, šis 

skaičius išaugo dvigubai. 

Dėstytojų mainai taip pat buvo aktyvūs visus 2011 metus. Iš viso į fakultetą dėstymo ar 

administraciniais tikslais buvo atvykę 26 svečiai iš uţsienio. Į fakultetą pagal ,,LLP / Erasmus“ 

programą tris kartus paskaitų skaityti buvo atvykęs dėstytojas iš Danijos. 2011 metais ,,LLP / 

Erasmus“ sutarčių pagrindu dėstymo ir administraciniais vizitais buvo atvykę ir trys dėstytojai iš 

Lenkijos (Lodzės universiteto), Italijos (Foggia universiteto), Suomijos (Vaasa universiteto) bei du 

administracijos darbuotojai iš Turkijos (Ankaros universiteto) ir Latvijos (Latvijos universiteto). 

2011 metais intensyvų Tarptautinės rinkotyros kursą skaitė profesorius iš Turkijos (Vize profesinės 
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kolegijos, Kirklarelio universiteto), intensyvų Ekonometrikos kursą magistrantams skaitė 

profesorius iš Italijos (Trento universiteto) ir kt.  

Didelė mokslininkų grupė kartu studentais buvo atvykusi į 11-tąją tarptautinę mokomąją 

konferenciją, kurią 2011 metų rugsėjo 22–24 dienomis organizavo EVF kolektyvas, padedamas 

EMA (European Management Association) ir Baltijos vadybos fondo. Jos tema – „Vadybos 

horizontai besikeičiančioje ekonominėje aplinkoje: vizijos ir iššūkiai“ ("Management horizons in 

changing economic environment: visions and challenges"). Konferencijoje dalyvavo studentų bei 

dėstytojų iš 28 Europos ir Azijos universitetų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų: 

Roskilde universiteto (Danija), Tartu universiteto; Estijos entreprenerysės taikomųjų mokslų 

universiteto (Estija), Europos vadybos asociacijos; Graikijos vadybos asociacijos (Graikija), 

Malango universiteto (Indonezija), Akureyri universiteto (Islandija), Latvijos universiteto; NGO 

,,Projekto vadovų profesinės asociacijos“; Verslo vadybos mokyklos ,,Turiba“; Ventspilio 

universiteto kolegijos; Latvijos valstybinio agrarinės ekonomikos instituto; FMS; Finansų 

ministerijos; Rėzeknės aukštosios mokyklos (Latvija), Miskolco universiteto – Ekonomikos 

fakulteto; Mikalojaus Koperniko universiteto Torūnėje; Čenstakavos technologijos universiteto 

(Lenkija), Nice – Sophia Antipolis universiteto; IPAG tyrimų laboratorijos; Baltijos vadybos 

instituto; Tarptautinio vystymo HEC Paryţiuje (Prancūzija), Valahia Targoviste universiteto 

(Rumunija), Maskvos valstybinio ekonomikos, statistikos ir informatikos universiteto (MESI); 

Pskovo valstybinio politechnikos instituto (Rusija), Tampere taikomųjų mokslų universiteto 

(Suomija), Skovde universiteto (Švedija), Budapešto verslo mokyklos, Miskolco universiteto 

(Vengrija), Vytauto Didţiojo universiteto; Mykolo Romerio universiteto; Klaipėdos universiteto; 

SEB banko Lietuva; Valstybinės mokesčių inspekcijos; Europos Parlamento (Lietuva). 

Konferencijos metu buvo skaitomos paskaitos, analizuojamos įvairios situacijos. Konferencijos 

tikslas buvo išanalizuoti, įvertinti ir aptarti šiuolaikinės organizacijos vystymosi būdus bei metodus. 

Išvykstančių dėstytojų srautai 2011 metais buvo stabilūs. Net 16 Ekonomikos ir vadybos 

fakulteto dėstytojų vyko skaityti paskaitų pagal ,,LLP / Erasmus“ sutartis. Kadangi fakultetas 

priklauso ,,Campus Europae“ universitetų tinklui bei Europos vadybos asociacijai (EMA), šiais 

metais fakulteto atstovai vyko į koordinacinius šių organizacijų susitikimus ar generalines 

asamblėjas, kurie buvo organizuojami Liuksemburge, Briuselyje, Norvegijoje, Vokietijoje, 

Graikijoje, Ispanijoje ir Austrijoje. Fakulteto dėstytojai buvo aktyvūs ir dalyvaudami tarptautinėse 

konferencijose Kinijoje, Didţiojoje Britanijoje, Belgijoje, Kroatijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, 

Vokietijoje, Italijoje, taip pat fakultete vykdomų projektų susitikimuose ar staţuotėse Norvegijoje, 

Nyderlanduose, Belgijoje. Taip pat EVF personalas dalyvavo moksleivių ir studentų mugėse 

Kazachstane, Kinijoje, Pakistane, Škotijoje.  

http://www.vdu.lt/senas/konferencijos/management-horizons/conference_ema.html
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VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas 2011 metais pripaţintas viena geriausių verslo 

mokymo įstaigų Lietuvoje – pasaulinio universitetų reitingo „Eduniversal“ kongrese šis fakultetas 

buvo įvertintas dviejų palmių reitingu. „Eduniversal“ kongreso metu Šanchajuje buvo paskelbti 

naujieji reitingai ir apdovanoti geriausiai įvertintų mokymo įstaigų atstovai. Kaip ir kasmet, šie 

reitingai nustatomi, apklausus 1000 švietimo institucijų (fakultetų, institutų ir t. t.) dekanų bei 

vadovų ir įvertinus verslo mokyklas pagal tarptautiškumo kriterijus: tarptautinį ţinomumą, 

akreditacijas, narystę tarptautinėse asociacijose ir organizacijose, tarptautinę bei vietinę partnerystę, 

vietą tarptautiniuose reitinguose ir t. t. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas buvo viena iš 

keturių Lietuvos mokymo įstaigų, patekusių į šį sąrašą. „Eduniversal“ verslo universitetų reitingo 

pagrindinis tikslas – objektyviai palyginti įvairių šalių mokymo įstaigas, organizuojančias vadybos 

ir verslo administravimo studijas. Reitingas padeda studentams ir akademiniams darbuotojams, 

kurie renkasi uţsienio šalių universitetus studijoms, staţuotėms ar bendradarbiavimui. 

„Eduniversal“ reitinge iš viso dalyvauja 1000 verslo universitetų ir mokyklų, kurie sugrupuoti į 9 

akademines zonas: Afrikos, Šiaurės Amerikos, Lotynų Amerikos, Centrinės Azijos, Eurazijos ir 

Vidurio Rytų, Rytų Europos, Vakarų Europos, Tolimųjų Rytų bei Okeanijos; jie atstovauja 153 

šalims. 

2012 metų savaitraštis „Veidas“ jau penkioliktą kartą paskelbė Lietuvos universitetų 

reitingus
100

. Šių metų naujovė – kad visos aukštosios mokyklos (valstybinės ir privačios) buvo 

reitinguojamos kartu. „Veidui“ atliekant reitingavimą, pagrindiniai universitetų vertinimo kriterijai: 

1. Vykdoma mokslo ir / ar meno veikla (20 taškų) 

2. Aukščiausi veiklos įvertinimai (2 taškai) 

3. Akademinis personalas (7 taškai) 

4. Universiteto tarptautiškumas (13,75 taško) 

5. Studijų programų įvairovė (11 taškų) 

6. Studijų sąlygos (12,75 taško) 

7. Studentų nuomonė (10 taškų) 

8. Paklausa darbo rinkoje (18 taškų) 

9. Finansavimo struktūra (4 taškai) 

Vytauto Didţiojo universitetas, kelerius pastaruosius metus uţimdavęs ketvirtąją vietą 

universitetų reitingo lentelėje, šiemet pakilo į antrąją. Atsiţvelgiant į tai, kad reitingo 

kriterijus sudaro net 9 skirtingų rodiklių grupės, galima teigti, kad Vytauto Didţiojo 

universiteto reitingo kilimas yra ne atsitiktinis, o nuoseklus, sisteminis ir daugialypis 

universiteto veiklos kokybės gerinimo rezultatas.  

                                                 

100
 http://www.veidas.lt/2012-metu-universitetu-reitingas  

http://www.veidas.lt/2012-metu-universitetu-reitingas
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2.4 JSP PE paklausos tarp Lietuvos abiturientų ir studentų tyrimas 

2.4.1 Apklausos metodologija 

Siekiant atlikti Lietuvos studentų paklausos plėtros ekonomikos studijų programai analizę, 

UAB „Spinter tyrimai“ 2012 m. geguţės – birţelio mėnesiais atliko reprezentatyvią Lietuvos 

abiturientų apklausą, kurios rezultatai statistiškai pagrįstai atspindi visos generalinės aibės nuomonę 

su 95 proc. patikimumo tikimybe. Tyrimo imtis segmentuojama pagal geografinį poţymį išskiriant 

10 buvusių apskričių ir pagal lyties poţymį. Apklausos vidinė logika, metodika ir klausimynas buvo 

suderinti su Vytauto Didţiojo universiteto atstovais. Tyrimo metu apklausti 372 abiturientai, 

ketinantys tęsti studijas po vidurinės mokyklos baigimo kolegijoje arba universitete socialinių 

mokslų srityje. Tyrimo anketos buvo platinamos per rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės 

„Spinter“ agentūrinį tinklą, anketos buvo pildomos asmeninio interviu būdu. Tyrimo duomenys 

buvo apdoroti naudojant statistinės analizės programinę įrangą SPSS. 

Parengtas klausimynas apėmė 131 teiginį. Atlikus kelis bandomuosius interviu konstatuota, 

kad vidutiniška interviu trukmė siekia beveik 14 minučių. Ši interviu trukmė įvertinta kaip priimtina 

ir nekelianti grėsmės tyrimo duomenų surinkimo pasikliautinumui. Galutinis tyrimo metu naudotas 

klausimynas yra pateiktas prieduose. Šio klausimyno atskirų klausimų loginis pagrindimas yra toks: 

 A1 klausimas yra skirtas respondentų atrankai siekiant apklausti abiturientus, kurie 

ketina studijuoti baigę vidurinę mokyklą. 

 A2 klausimas yra skirtas respondentų atrankai siekiant apklausti abiturientus, kurie 

baigę vidurinę mokyklą ketina studijuoti socialinius mokslus. 

 A3 klausimu buvo siekiama nustatyti, kokias studijų programų kryptis ketina rinktis 

abiturientai, kurie baigę vidurinę mokyklą ketina studijuoti socialinius mokslus. 

Kadangi stojant į universitetus ir kolegijas stojantieji turi galimybę nurodyti ne 

vieną, bet kelias studijų programas, respondentams buvo suteikta galimybė pateikti 

iki 3 atsakymų renkantis iš socialinių mokslų krypčių pagal Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-231 „Dėl mokslo 

krypčių ir šakų patvirtinimo“. 

 A4 klausimu buvo siekiama išsiaiškinti abiturientų planus, susijusius su ketinimais 

studijuoti uţsienyje. 

 B1 klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar abiturientai, jų nuomone, ţino, kas yra 

jungtinės studijų programos. 
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 B2 klausimas pateiktas kaip kontrolinis, siekiant įvertinti, kiek abiturientų nuomonė 

apie savo ţinias apie jungtines studijų programas yra pagrįsta – pateikti 4 teiginiai, iš 

kurių tik vienas yra teisingas. 

 B3 klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, su kokiu uţsienio universitetu bendrai 

parengta jungtinė studijų programa būtų patraukli. Galimybių studijoje nagrinėjamos 

alternatyvos kurti jungtinę studijų programą su skirtingai uţsienio partneriais. Galimi 

partneriai buvo apibūdinti skirtingais teiginiais ir respondentų paprašyta įvertinti 

galimų partnerių patrauklumą pateikiant apibūdinimus, bet ne pavadinimus. 

 B4 klausimu buvo siekiama išsiaiškinti atskirų jungtinių studijų programų bruoţų 

patrauklumą norint atsiţvelgti į potencialių jungtinės studijų programos studentų 

nuomonę rengiant jungtinės studijų programos modelį. 

 C1 klausimu buvo siekiama suţinoti abiturientų nuomonę veiksnių, sąlygojančių 

studijų programos pasirinkimą, atţvilgiu. 

 C2-C7 klausimai skirti išsiaiškinti abiturientų nuomonę įvairių galimų studijų 

programų konkurencingumo atţvilgiu, vadovaujantis programos pavadinimu: kaip 

vertintų kiekvieną studijų programą C1 klausimo apimtyje aptartų studijų programos 

pasirinkimą sąlygojančių veiksnių kontekste. Tarp pateiktų studijų programų buvo ir 

jungtinių studijų programos, kurią VDU ketina kurti kartu su uţsienio partneriais, 

pavadinimas. 

Siekiant atlikti Lietuvos studentų paklausos nagrinėjamai studijų programai analizę, 

papildomai atlikta studentų apklausa. Apklausti vadybos ir ekonomikos studijų krypčių bakalauro 

studijų pakopos 3 ir 4 kurso studentai iš Vytauto Didţiojo ir dar 7 universitetų (universitetai atrinkti 

pagal istorinius duomenis apie stojimą į magistrantūros studijų pakopą: į VDU magistrantūros 

studijas įstoja apie 75 proc. studentų, baigusių bakalauro studijas VDU ir 25 proc. studentų, 

baigusių bakalauro studijas kituose universitetuose). Iš viso apklausti 676 respondentai. 

Tyrimo anketos ne VDU studentams buvo platinamos per rinkos ir viešosios nuomonės 

tyrimų bendrovės „Spinter“ agentūrinį tinklą, anketos buvo pildomos asmeninio interviu būdu. 

VDU studentai apklausti elektroniniu būdu siunčiant nuorodas į apklausą interneto puslapyje. 

Tyrimo duomenys interpretuojami bendrai. Tyrimo duomenys buvo apdoroti naudojant statistinės 

analizės programinę įrangą SPSS.  

Parengtas klausimynas apėmė 110 teiginių. Atlikus kelis bandomuosius interviu konstatuota, 

kad vidutiniška interviu trukmė yra apie 10. Ši interviu trukmė įvertinta kaip priimtina ir nekelianti 

grėsmės tyrimo duomenų surinkimo pasikliautinumui. Galutinis tyrimo metu naudotas klausimynas 

yra pateiktas prieduose. Šio klausimyno atskirų klausimų loginis pagrindimas yra toks: 
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 A1 klausimas yra skirtas išsiaiškinti, kokio universiteto studentas yra apklausiamas. 

 A2 klausimas yra skirtas išsiaiškinti respondentų planus, susijusius su tolesnėmis 

studijomis: klausimas naudojamas respondentų atrankai, apklausiami tik 

respondentai, kurie po bakalauro studijų ketino tęsti studijas magistrantūroje (iš karto 

arba po pertraukos) arba buvo neapsisprendę. 

 A3 klausimu buvo siekiama nustatyti, kokios krypties magistrantūros studijų 

programas ketina rinktis. Respondentams buvo siūloma rinktis iki trijų variantų. 

Pasirinkimo variantai parengti pagal Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašą, 

patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-

222. 

 A4 klausimu buvo siekiama išsiaiškinti abiturientų planus, susijusius su ketinimais 

likti studijuoti tame pačiame universitete, kuriame baigė bakalauro studijas. 

 A5 klausimu buvo siekiama suţinoti svarbą veiksnių, lemiančių magistrantūros 

studijų pasirinkimą. 

 A6 klausimu buvo siekiama suţinoti respondentų poţiūrį į galimybę derinti studijas 

Lietuvos universitete su studijomis uţsienio universitete. 

 A7 klausimu buvo siekiama suţinoti, ar seniai respondentai svarsto galimybę 

studijuoti uţsienyje 

 A8 klausimu buvo siekiama išsiaiškinti kodėl respondentams būtų patrauklu rinktis 

studijas uţsienyje. 

 A9 klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, kokios būtų, respondentų nuomone, jų tėvų 

nuostatos studijų uţsienyje klausimu. 

 A10 klausimu buvo siekiama išsiaiškinti respondentų nuomonę apie studijų 

uţsienyje finansavimo šaltinius. 

 A11 klausimu buvo siekiama išaiškinti, kiek laiko respondentai norėtų praleisti 

studijuodami uţsienyje. 

 A12 klausimu buvo siekiama suţinoti, kaip respondentai vertintų galimybę 

pagrindinius studijų dalykus studijuoti Lietuvos universitete, o baigiamąjį darbą 

rašyti uţsienio universitete. 

 A13 ir A14 klausimais buvo siekiama išsiaiškinti respondentų patirtį pagal Erasmus 

ar kitas mainų programas. 

 A15 klausimu buvo siekiama suţinoti, ar respondentai ţino, kas yra jungtinės studijų 

programos. 
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 A16 klausimas pateiktas kaip kontrolinis, siekiant išsiaiškinti, ar respondentų 

nuomonė apie jų ţinias yra adekvati. 

 A17 klausimu buvo siekiama suţinoti, ar respondentai savarankiškai ieškojo 

galimybių studijuoti uţsienyje. 

 A18 klausimas skirtas išsiaiškinti, ar respondentai savarankiškai ieškotų galimybių 

studijuoti uţsienyje, jei universitetas tokios galimybės nepasiūlytų. 

 A19 klausimas skirtas išsiaiškinti, kuris geografinis regionas būtų patraukliausias. 

Respondentai galėjo pasirinkti ne daugiau 3 variantų. 

 A20 klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip respondentai vertina savo uţsienio 

kalbos ţinias, kurios neišvengiamai reikalingos studijuojant uţsienyje. 

 A21 klausimu buvo siekiama suţinoti, kokie informacijos šaltiniai ir jos gavimo 

būdai būtų patrauklūs respondentams renkant informaciją apie magistrantūros studijų 

programas 

Siekiant išlaikyti tyrimo atitiktį etikos normoms (ypač uţtikrinti respondentų saugą 

privatumo paţeidimo poţiūriu), įsipareigota tyrimo rezultatus naudoti tik apibendrintus ir 

garantuojamas respondentų neliečiamumas ir neatpaţįstamumas pasibaigus tyrimui.  

Prieš interviu respondentai buvo supaţindinami su tyrimo tikslais, objektu, prognozuojama 

interviu trukme ir kita aktualia informacija (laikantis pakankamo informavimo strategijos), siekiant 

uţtikrinti kompetencijos, savanoriškumo, pilnos informacijos ir supratimo principus.  

Visi apklausti respondentai geranoriškai sutiko dalyvauti tyrime. Respondentai, atsisakę 

dalyvauti tyrime, apklausiami nebuvo, jų atsisakymas statistiškai nefiksuotas. 

 

2.4.2 Apklausos rezultatai 

Skyriuje pateikiama gautų tyrimo duomenų statistinė – matematinė ir loginė analizės, 

laikantis sudarytos klausimyno struktūros. Siekiant didesnio aiškumo ir atsekamumo, analizės 

rezultatai pateikiami pagal anketos klausimus, atskiras analizės dalis numeruojant atitinkamai 

anketos klausimams, kartu pateikiant ir klausimo formuluotę. 
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JSP PE paklausa tarp Lietuvos abiturientų  

 

A3. Į kurią socialinių mokslų kryptį ketinate gilintis (pažymėkite ne mažiau vieno ir ne daugiau trijų 

atsakymų) 

22 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A3 klausimą 

Socialinių mokslų kryptis Pasirinkimų skaičius 
Teisė 58 
Politologija 22 
Vadyba 286 
Ekonomika 238 
Sociologija 62 
Psichologija 69 
Edukologija 12 
Negaliu atsakyti, neţinau 0 

 

Daugiausiai kartų – net 286 kartus – buvo paminėta vadyba. Nedaug maţiau (238 kartus) 

paminėta ekonomika. Plėtros ekonomikos studijų kryptis priskirtina prie Socialinių mokslų srities 

Ekonomikos krypties. Kitos socialinių mokslų kryptys buvo paminėtos kur kas rečiau: psichologija 

– 69, sociologija – 62, teisė – 58 kartus. Politologiją ir edukologiją studijuoti rinktųsi labai nedaug 

respondentų, atitinkamai 22 ir 12. Taigi, nagrinėjama studijų programa „Plėtros ekonomika“ 

patenka į vieną populiariausių studijų programų krypčių. 

 

55 pav. A3 klausimo atsakymų pasiskirstymas 

Svarbu paţymėti, kad respondentai nei karto nepateikė atsakymo „Negaliu atsakyti, 

neţinau“, o iš viso buvo įvardinti 747 pasirinkimai. Kadangi buvo apklausti 372 respondentai ir 

kiekvienas galėjo įvardinti ne daugiau 3 atsakymų variantų, teorinis maksimalus galimų atsakymų 

skaičius buvo 1116 pasirinkimai, arba išnaudota tik 67 procentai galimybių rinktis; vidutiniškai 
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vienas respondentas pateikė 2,00 pasirinkimus. Galima daryti prielaidą, kad socialinius mokslus 

studijuoti linkę abiturientai yra pakankamai apsisprendę, ir jų pasirinkimas yra gana pasikliautinis. 

 

A4. Įvertinkite, kiek žemiau pateikti teiginiai atitinka Jūsų planus (įvertinkite kiekvieną teiginį) 

23 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A4 klausimą 

Teiginys 
Atsakymų 

skaičius 
Įvertinimo 

vidurkis 
Vidutinis kvadratinis 

nuokrypis 
Jei tik bus galimybių, ketinu studijuoti uţsienyje 370 2,96 1,333 
Esu apsisprendęs studijuoti Lietuvoje 372 2,19 1,002 
Būtų puiku, jei galėčiau studijuoti ir Lietuvoje, ir 

uţsienyje 
372 2,62 1,217 

 

Respondentų atsakymai nerodo tvirto apsisprendimo dėl studijų Lietuvoje ar uţsienyje. 

Labiausiai respondentų planus atitiko teiginys „Esu apsisprendęs studijuoti Lietuvoje“, šio teiginio 

įvertinimas yra 2,19, pagal pateiktą įvertinimų skalę tai artima įvertinimui „atitinka planus“. 

Paţymėtina, kad šio teiginio atsakymų reikšmių yra ir maţiausias vidutinis kvadratinis nuokrypis – 

tik 1,002 arba 20 proc. skalės. Maţiausiai respondentų planus atitiko teiginys „Jei tik bus 

galimybių, ketinu studijuoti uţsienyje“, šio teiginio įvertinimas yra 2,96, pagal pateiktą įvertinimų 

skalę tai artima įvertinimui „iš dalies atitinka planus“. Tačiau šio teiginio atsakymo reikšmių 

vidutinis kvadratinis nuokrypis yra 1,333 arba beveik 27 proc. skalės. Galimybė derinti studijas 

Lietuvoje ir uţsienyje respondentų planus atitiko 2,62 pagal pateiktą įvertinimo skalę, arba per 

vidurį tarp „atitinka planus“ ir „iš dalies atitinka planus“. Gauti rezultatai neparodo tvirtesnio 

abiturientų apsisprendimo dėl studijų Lietuvoje arba uţsienyje.  

 

B1. Ar žinote, kas yra jungtinės studijų programos (angl. „joint degree“ arba „double degree“). 

24 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į B1 klausimą 

 Atsakymų skaičius Atsakymų procentas 

Taip 210 56,5 
Ne 155 41,7 
N/N 7 1,9 

 

Daugiau nei pusė (56,5 proc.) abiturientų teigė ţinantys, kas yra jungtinės studijų 

programos. Beveik 42 proc. apklaustų respondentų teigė neţinantys, kas yra jungtinės studijų 

programos. Beveik 2 proc. respondentų nepateikė atsakymo į šį klausimą. Ţemiau pateiktame 

paveiksle grafiškai parodytas atsakymų pasiskirstymas. 
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56 pav. B1 klausimo atsakymų pasiskirstymas 

Svarbu paţymėti, kad koreliacijos koeficientas tarp A5 klausimo atsakymų apie abiturientų 

planus „Būtų puiku, jei galėčiau studijuoti ir Lietuvoje, ir uţsienyje“ ir B1 yra -0,068, kitaip tariant, 

nėra jokios koreliacijos tarp studentų planų derinti studijas Lietuvoje ir uţsienyje bei studentų ţinių 

apie jungtines studijų programas. 

B2. Kaip Jūs manote, kuris iš žemiau pateiktų teiginių geriausiai apibūdina jungtines studijų 

programas? 

25 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į B1 klausimą 

 
Atsakymų 

skaičius 
Atsakymų 

procentas 
Ne maţiau, kaip dviejų aukštųjų mokyklų pasirašytas susitarimas, pagal kurį 

vienos aukštosios mokyklos studentai turi galimybę nuotoliniu būdu klausyti 

kitoje aukštojoje mokykloje dėstomo studijų dalyko 
45 12,1 

Ne maţiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų kartu parengta ir vykdoma studijų 

programa, kurios studentai dalį studijų studijuoja vienoje, kitą dalį studijų – 

kitoje aukštojoje mokykloje 
199 53,5 

Ne maţiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų susijungimas siekiant uţtikrinti 

tarptautinį studijų programų lygį 
72 19,4 

Ne maţiau kaip dviejų universitetų studijų programos, parengtos universitetų 

bendradarbiavimo principu, kuris leidţia studentams naudotis kitų universitetų 

duomenų bazėmis ir dėstytojų parengta medţiaga 
53 14,2 

 

Daugiausiai respondentų teisingai galvojo, kad jungtinės studijų programos yra ne maţiau 

kaip dviejų aukštųjų mokyklų kartu parengta ir vykdoma studijų programa, kurios studentai dalį 

studijų studijuoja vienoje, kitą dalį studijų – kitoje aukštojoje mokykloje. Tokių atsakymų buvo 199 

arba daugiau nei pusė – 53,5 proc. Kiti atsakymų variantai (neteisingi) buvo paminėti 170 kartų 

arba 45,7 proc. Trys respondentai į šį klausimą neatsakė. Ţemiau pateiktame paveiksle grafiškai 

parodytas atsakymų pasiskirstymas. 
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57 pav. B2 klausimo atsakymų pasiskirstymas 

Apibendrinant B1 ir B2 atsakymų variantus, galima teigti, kad respondentai nelabai gerai 

ţinojo, kas yra jungtinės studijų programos ir nepilnai suvokė jungtinių studijų programų siūlomas 

galimybes derinti studijas Lietuvoje ir uţsienyje. 

B3. Su kokiu užsienio universitetu bendrai parengta jungtinė studijų programa būtų patraukli? 

Pasirinkite 5 svarbiausius kriterijus ir suranguokite juos nuo patraukliausio iki mažiausiai 

patrauklaus. 

26 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į B3 klausimą 

Apibūdinimas 
Patrauklumas įvertintas 

1 2 3 4 5 
Su kultūriškai artimu universitetu 57 29 15 19 22 
Su inovatyviu, diegiančiu naujoves universitetu 39 48 44 41 41 
Multikultūriniu universitetu 17 36 26 37 46 
Su puoselėjančiu senas tradicijas universitetu 23 28 32 46 36 
Su skatinančiu minties laisvę ir nuomonių įvairovę, 

liberaliu universitetu 
80 43 41 37 37 

Su atviru idėjoms, jaunatvišku universitetu 35 53 62 56 39 
Su siūlančiu plačias papildomos veiklos galimybes 

universitetu 
51 61 63 45 42 

Su šiuolaikiniu, moderniu universitetu 32 43 46 52 68 
Su turinčiu aukštą reitingą universitetu 38 31 43 39 41 

 

Respondentų atsakymų pasiskirstymas rodo, kad patraukliausia jungtinė studijų programa 

būtų parengta su uţsienio partneriu, kuris skatintų minties laisvę ir nuomonių įvairovę, būtų 

liberalus. Šis kriterijus, kaip patraukliausias, buvo įvardintas net 80 kartų. Siekiant įvertinti bendrą 

potencialių jungtinės studijų programos partnerių patrauklumą, atliktas bendras ir svertinis balų 

skaičiavimas. Bendro skaičiavimo atveju tiesiog susumuoti visi kiekvieno apibūdinimo paminėjimai 

neatsiţvelgiant į tai, kelintu pagal eilę patrauklumu apibūdinimas buvo įvertintas. Rezultatai 
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pateikiami lentelėje Nr. X, stulpelyje „Iš viso paminėta“. Svertinio skaičiavimo atveju uţ kiekvieną 

paminėjimą 1 rangu skirti 5 balai, uţ kiekvieną paminėjimą 2 rangu – 4 balai, uţ kiekvieną 

paminėjimą 3 rangu –3 balai, uţ kiekvieną paminėjimą 4 rangu –2 balai, uţ kiekvieną paminėjimą 5 

rangu – 1 balas. Svertinio skaičiavimo rezultatai pateikiami lentelėje ţemiau, stulpelyje „Bendras 

patrauklumas“. 

27 lentelė. Potencialaus jungtinės studijų programos partnerio savybių patrauklumo įvertinimas 

Iš viso 

paminėta 
Patrauklumo 

vieta pagal 

bendrą 

skaičiavimą 

Apibūdinimas 

Patrauklumo 

vieta pagal 

svertinį 

skaičiavimą 

Svertinis 

patrauklumas 

142 9 Su kultūriškai artimu universitetu 7 506 

213 5 
Su inovatyviu, diegiančiu naujoves 

universitetu 
4-5 642 

162 8 Multikultūriniu universitetu 9 427 
165 7 Su puoselėjančiu senas tradicijas universitetu 8 451 

238 4 
Su skatinančiu minties laisvę ir nuomonių 

įvairovę, liberaliu universitetu 
2 806 

245 2 Su atviru idėjoms, jaunatvišku universitetu 3 724 

262 1 
Su siūlančiu plačias papildomos veiklos 

galimybes universitetu 
1 820 

241 3 Su šiuolaikiniu, moderniu universitetu 4-5 642 
192 6 Su turinčiu aukštą reitingą universitetu 6 562 

 

Remiantis respondentų nuomone, absoliučiai patraukliausias jungtinės studijų programos 

partneris turėtų siūlyti plačias papildomos veiklos galimybes. Ši partnerio savybė pagal abu 

skaičiavimus (bendrą ir svertinį) laikytina patraukliausia. Patraukliomis savybėmis dar laikytinos 

šios: atvirumas idėjoms, jaunatviškumas; minties laisvės ir nuomonių įvairovės skatinimas, 

liberalumas; šiuolaikiškumas, modernumas. Ţemiau pateiktame paveiksle grafiškai parodytas 

potencialių jungtinės studijų programos savybių patrauklumas jas ranguojant nuo patraukliausio iki 

maţiausiai patrauklios, vertinant ir bendrą balsų skaičių, ir svertinį įvertinimą. 
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58 pav. Potencialių jungtinės studijų programos partnerių savybių patrauklumas 

Įdomu tai, kad potencialaus jungtinės studijų programos partnerio reitingas yra tik 6 vietoje 

tarp savybių, lemiančių patrauklumą; šią savybę bent kaip vieną iš 5 svarbiausių (iš pateiktų 9) 

paţymėjo tik 192 respondentai, arba kiek daugiau, nei pusė (51,6 proc.). 

Kadangi Vytauto Didţiojo universitetas planuoja kurti ir įgyvendinti jungtinę studijų 

programą su Trento universitetu, Latvijos universitetu arba Tartu universitetu, ţemiau esančioje 

lentelėje pateikta matrica, kurioje parodytas nagrinėtų potencialių jungtinės studijų programos 

partnerių savybių priskyrimas prie šioje galimybių studijoje nagrinėjamų alternatyvų. 

28 lentelė. Nagrinėtų savybių priskyrimas potencialiems partneriams 

 Trento Latvijos Tartu 

Kultūriškai artimas  X X 

Inovatyvus, diegiantis naujoves    
Multikultūrinis X   
Puoselėjantis senas tradicijas   X 

Skatinančiu minties laisvę ir nuomonių 

įvairovę, liberalus 
X X  

Atviras idėjoms, jaunatviškas X X  
Siūlantis plačias papildomos veiklos 

galimybes 
X X  

Šiuolaikinis, modernus    
Turintis aukštą reitingą X  X 

 

262 238 245 241 213 192
142 165 162

820 806
724

642 642
562

506
451 427

Balsų sk. Svertinis įv.
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Remiantis šia matrica galima įvertinti, koks būtų kiekvieno partnerio patrauklumas. Pagal 

priskirtas savybes sumuojami konkrečiai savybei skirti patrauklumo balsai ir padalinama iš savybių 

skaičiaus. Skaičiavimo rezultatai pateikti ţemiau esančioje lentelėje.  

29 lentelė. Potencialių partnerių patrauklumas remiantis respondentų nuomone 

Potencialus partneris Patrauklumas 
Trento universitetas 219,80 
Latvijos universitetas 221,75 
Tartu universitetas 166,33 

 

Suskaičiavus patrauklumo rezultatus Trento ir Latvijos universitetas surinko praktiškai tiek 

pat – atitinkamai 219,80 ir 166,33 balų. Tartu universitetas surinko gerokai maţiau, tik 166,33 

balus. Šie rezultatai grafiškai parodyti ţemiau esančiame paveiksle. 

 

59 pav. Apibendrintas potencialių jungtinės studijų programos „Plėtros ekonomika“ partnerių 

patrauklumas remiantis respondentų nuomone. 

Tikėtina, kad respondentams pasiūlius rinktis ir identifikuojant ne potencialių partnerių 

savybes, bet pavadinimus ir geografinę nuorodą, būtų gauti kiti patrauklumo vertinimo rezultatai. 

Tačiau šie duomenys siūlo, kaip kuriama jungtinė studijų programa turėtų būti pristatoma 

potencialiems studentams, kurios jungtinės studijų programos partnerio savybės turėtų būti 

išryškintos siekiant pritraukti daugiau stojančiųjų. 

 

B4. Kaip, Jūsų nuomone, jungtinės studijų programos patrauklumą veiktų žemiau išvardinti 

veiksniai? 
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30 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į B4 klausimą 

Veiksnys Vidurkis 
Vid. kvadrat. 

nuokrypis 
Dalis studijų fiziškai vyktų uţsienio universitete 2,19 0,900 
Atvyktų dėstytojai iš uţsienio universiteto 1,92 0,877 
Studijų programa būtų dėstoma uţsienio kalba 2,48 1,048 
Būtų išduodami du diplomai (vienas – Lietuvos universiteto, kitas – uţsienio) 1,72 0,846 
Būtų galimybė lankyti paskaitas kartu su uţsienio studentais (Lietuvoje arba 

uţsienyje) 
2,14 0,939 

Visos studijos vyktų kitame universitete 2,84 0,971 
Studentams, išvaţiuojantiems į kitą universitetą, būtų mokamos nemaţos 

stipendijos 
1,78 0,996 

Būtų išduodamas vienas diplomas, kurį išduotų du universitetai kartu 2,46 1,085 
Visos studijos vyktų tik Lietuvoje 3,50 0,817 

 

Vertinant jungtinių studijų programų patrauklumo veiksnius patraukliausiais laikytini du 

veiksniai – jei būtų išduodami du diplomai ir jei studentams, išvaţiuojantiems į kitą universitetą, 

būtų mokamos nemaţos stipendijos. Šie veiksniai padidintų jungtinės studijų programos 

patrauklumą, jų vertinimų vidurkis atitinkamai 1,72 ir 1,78. Nedaug maţiau įtakos patrauklumui 

turėtų dėstytojų iš uţsienio universiteto atvykimas (1,92) ir dalies studijų vykdymas uţsienio 

universitete (2,19). Visa eilė veiksnių (jei būtų išduodamas vienas diplomas, kurį išduotų du 

universitetai kartu, studijų programos dėstymas uţsienio kalba ir visų studijų vykdymas kitame 

universitete) vertintini kaip nedaug teigiamai veikiantys jungtinės studijų programos patrauklumą. 

Vienintelis veiksnys iš nagrinėjamų, kuris jungtinės studijų programos patrauklumą veiktų labiau 

neigiamai, yra visų studijų vykdymas tik Lietuvoje (įvertinimo vidurkis 3,5). Ţemiau pateiktame 

paveiksle grafiškai parodyti jungtinės studijų programos patrauklumą veikiančių veiksnių vertinimo 

vidurkiai. 

 

60 pav. B4 klausimo atsakymų pasiskirstymas 

Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal pasirinktą skalę, kuo maţesnis veiksnio įvertinimas, tuo 

labiau veiksnys didintų jungtinės studijų programos patrauklumą. 
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C1. Įvertinkite svarbą veiksnių, sąlygojančių studijų programų pasirinkimą 

31 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į C1 klausimą 

Veiksnys Vidurkis 
Vid. kvadrat. 

nuokrypis 
Galimybės nesunkiai įsidarbinti pagal specialybę 1,50 0,752 
Specialybės prestiţas visuomenėje 2,21 1,020 
Galimybė tęsti mokslo veiklą 2,16 0,958 
„Pašaukimas“ 2,16 1,014 
Materialiniu atţvilgiu perspektyvu 1,95 0,974 
Lengva studijuoti 2,59 1,186 

 

Pagal pasirinktą skalę maţesnis įvertinimas reiškia didesnę svarbą. Iš apdorotų duomenų 

galima pastebėti, kad du veiksniai yra vertintini kaip svarbūs arba labai svarbūs, tai – galimybės 

įsidarbinti pagal specialybę (vidurkis - 1,50) ir materialinės perspektyvos (vidurkis - 1,95). Kitų 

veiksnių įvertinimų vidurkis svyruoja nuo 2,16 iki 2,59. Maţiausiai svarbu renkantis studijų 

programą yra galimybė studijuoti lengvai. Ţemiau pateiktame paveiksle grafiškai parodyti jungtinės 

studijų programos pasirinkimą sąlygojančių veiksnių vertinimo vidurkiai. 

 

61 pav. C1 klausimo atsakymų pasiskirstymas 

Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal pasirinktą skalę, kuo maţesnis veiksnio įvertinimas, tuo 

labiau veiksnys didintų jungtinės studijų programos patrauklumą. Įdomu yra tai, kad pašaukimas, 

kaip studijų programos apsirinkimą sąlygojantis veiksnys priklauso vidutiniškai svarbių veiksnių 

grupei. Abu svarbiausi veiksniai pasiţymi ir maţu vidutiniu kvadratiniu nuokrypiu: jungtinės 

studijų programos pasirinkimą įtakojančio veiksnio „galimybės nesunkiai įsidarbinti pagal 

specialybę“ atsakymų vidutinis kvadratinis nuokrypis yra tik 0,752 arba tik 15 proc. nuo 5 balų 

skalės; veiksnio „materialiniu atţvilgiu perspektyvu“ atsakymų vidutinis kvadratinis nuokrypis yra 
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tik 0,974 arba 19 proc. nuo 5 balų skalės. Tai rodo, kad respondentų nuomonė šių veiksnių atţvilgiu 

buvo ganėtinai vieninga. Bendrai galima konstatuoti, kad atsakymų į šio klausimo teiginius 

vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai yra gan nedideli ir svyruoja nuo jau minėto 0,752 iki 1,186 (arba 

24 proc. 5 balų skalės).  

 

C2. Įvertinkite žemiau išvardintas studijų programas baigusių studentų galimybes įsidarbinti pagal 

specialybę 

Remiantis C1 klausimo atsakymais, šis veiksnys (galimybė įsidarbinti pagal specialybę) yra 

vienas svarbiausių, lemiančių studijų programos pasirinkimą. 

32 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į C2 klausimą 

Veiksnys Vidurkis 
Vid. kvadrat. 

nuokrypis 
Trūkstamų 

atsakymų sk. 
Finansai ir bankininkystė 2,55 0,943 0 
Apskaita ir auditas 2,64 0,923 4 
Makroekonominė analizė ir politika 2,77 1,027 4 
Tarptautiniai finansai 2,59 1,112 9 
Kokybės vadyba 2,96 1,068 11 
Strateginis valdymas 3,04 1,103 14 
Tarptautinio verslo vadyba 2,77 1,207 5 
Plėtros ekonomika 2,81 1,151 7 
Rinkodara ir marketingas 2,79 0,978 9 
Personalo vadyba 3,05 0,977 5 
Tarptautinė ekonomika 2,71 1,081 3 
Tarptautinis marketingas ir prekyba 2,61 0,973 15 
Darnus vystymasis ir įmonių socialinė atsakomybė 3,01 0,807 30 

 

Visas išvardintas studijų programas baigusių studentų galimybes įsidarbinti pagal specialybę 

respondentai vertino nuo 2,55 (finansai ir bankininkystė) iki 3,05 (strateginis valdymas). 

Pasirinktoje 5 balų skalėje (kurioje maţesnis įvertinimas reiškia didesnes galimybes) didţiausias 

skirtumas sudaro tik 0,5 arba 10 proc. skalės. Tikėtina, kad tai nėra reikšmingas dydis ir galima 

teigti, kad praktiškai visas išvardintas studijų programas baigusių specialistų galimybes įsidarbinti 

pagal specialybę respondentai vertino vidutiniškai. Bendras visų programų įvertinimų vidurkių 

vidurkis yra 2,79. Palyginti su šiuo vidurkiu, studijų programos „Plėtros ekonomika“ vidurkis yra 

2,81 arba 0,02 blogesnis. 

Vidutinis kvadratinis nuokrypis svyruoja nuo 0,807 iki 1,207 (arba nuo 16 iki 24 proc. 5 

balų vertinimo skalės). Studijų programos „Plėtros ekonomika“ atsakymų vidutinis kvadratinis 

nuokrypis yra 1,151. Įdomu pastebėti, kad net 30 respondentų nepateikė įvertinimo studijų 

programos „Darnus vystymasis ir įmonių socialinė atsakomybė“ atveju; net 8 proc. atsakymų 

„Neţinau“ rodo respondentų ţinių trūkumą apie šią sritį. Kitų programų atveju nepateiktų atsakymų 

skaičius yra kur kas maţesnis, svyruoja nuo 0 iki 15. Nepateiktų atsakymų vertinant studijų 
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programą „Plėtros ekonomika“ baigusių studentų galimybes įsidarbinti pagal specialybę skaičius 

yra tik 7. 

 

C3. Įvertinkite žemiau išvardintas studijų programas baigusių ir pagal specialybę įsidarbinusių 

studentų prestižą visuomenėje 

 

33 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į C3 klausimą 

Veiksnys Vidurkis 
Vid. kvadrat. 

nuokrypis 
Trūkstamų 

atsakymų sk. 
Finansai ir bankininkystė 2,38 1,000 2 
Apskaita ir auditas 2,66 0,983 1 
Makroekonominė analizė ir politika 2,49 1,037 10 
Tarptautiniai finansai 2,40 1,014 5 
Kokybės vadyba 2,89 0,969 13 
Strateginis valdymas 2,70 0,940 15 
Tarptautinio verslo vadyba 2,38 0,958 7 
Plėtros ekonomika 2,67 1,033 11 
Rinkodara ir marketingas 2,65 0,998 12 
Personalo vadyba 2,83 0,932 12 
Tarptautinė ekonomika 2,39 1,057 9 
Tarptautinis marketingas ir prekyba 2,51 1,024 8 
Darnus vystymasis ir įmonių socialinė atsakomybė 3,05 0,885 20 

 

Visų išvardintas studijų programas baigusių ir pagal specialybę įsidarbinusių studentų 

prestiţą respondentai vertino panašiai – nuo 2,38 (Finansų ir bankininkystės ir tarptautinio verslo 

vadybos studijų programos) iki 3,05 (Darnaus vystymosi ir įmonių socialinės atsakomybės studijų 

programa). Pasirinktoje 5 balų skalėje (kurioje maţesnis įvertinimas reiškia didesnį prestiţą) 

didţiausias skirtumas sudaro tik 0,67 arba 13 proc. skalės. Tikėtina, kad tai nėra reikšmingas dydis 

ir galima teigti, kad praktiškai visas išvardintas studijų programas baigusių ir pagal specialybę 

įsidarbinusių studentų prestiţą visuomenėje respondentai vertino vidutiniškai. 

Bendras visų programų įvertinimų vidurkių vidurkis yra 2,61. Palyginti su šiuo vidurkiu, 

studijų programos „Plėtros ekonomika“ vidurkis yra 2,67 arba 0,06 blogesnis. Vidutinis kvadratinis 

nuokrypis svyruoja nuo 0,885 iki 1,057 (arba nuo 18 iki 21 proc. 5 balų vertinimo skalės). Studijų 

programos „Plėtros ekonomika“ atsakymų vidutinis kvadratinis nuokrypis yra 1,033. Kaip ir C2 

klausimo atveju, gan daug respondentų – net 20 – nepateikė įvertinimo studijų programos „Darnus 

vystymasis ir įmonių socialinė atsakomybė“ atveju.  
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C4. Įvertinkite žemiau išvardintas studijų programas baigusių studentų galimybes tęsti mokslo 

veiklą 

34 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į C4 klausimą 

Veiksnys Vidurkis 
Vid. kvadrat. 

nuokrypis 
Trūkstamų 

atsakymų sk. 
Finansai ir bankininkystė 2,49 0,896 2 
Apskaita ir auditas 2,62 0,863 5 
Makroekonominė analizė ir politika 2,50 0,938 5 
Tarptautiniai finansai 2,44 0,899 4 
Kokybės vadyba 2,56 0,904 10 
Strateginis valdymas 2,60 0,958 14 
Tarptautinio verslo vadyba 2,46 0,944 3 
Plėtros ekonomika 2,65 0,870 8 
Rinkodara ir marketingas 2,70 0,897 7 
Personalo vadyba 2,84 0,931 5 
Tarptautinė ekonomika 2,53 0,990 4 
Tarptautinis marketingas ir prekyba 2,52 0,886 4 
Darnus vystymasis ir įmonių socialinė atsakomybė 2,91 0,777 13 

 

Visų išvardintas studijų programas baigusių studentų galimybes tęsti mokslo veiklą 

respondentai vertino gan vienodai – nuo 2,44 (Tarptautinių finansų studijų programa) iki 2,91 

(Darnaus vystymosi ir įmonių socialinės atsakomybės studijų programa). Pasirinktoje 5 balų skalėje 

(kurioje maţesnis įvertinimas reiškia didesnes galimybes) didţiausias skirtumas sudaro tik 0,47 

arba 9 proc. skalės. Tikėtina, kad tai nėra reikšmingas dydis ir galima teigti, kad praktiškai visas 

išvardintas studijų programas baigusių studentų galimybes tęsti mokslo veiklą respondentai vertino 

vidutiniškai. 

Bendras visų programų įvertinimų vidurkių vidurkis yra 2,60. Palyginti su šiuo vidurkiu, 

studijų programos „Plėtros ekonomika“ yra 2,65 arba 0,05 blogesnis. Vidutinis kvadratinis 

nuokrypis svyruoja nuo 0,777 iki 0,958 (arba nuo 15 iki 19 proc. 5 balų vertinimo skalės). Studijų 

programos „Plėtros ekonomika“ atsakymų vidutinis kvadratinis nuokrypis yra 0,870. 

 

C5. Įvertinkite žemiau išvardintų studijų programų atitikimą Jūsų „pašaukimui“ 

35 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į C5 klausimą 

Veiksnys Vidurkis 
Vid. kvadrat. 

nuokrypis 
Trūkstamų 

atsakymų sk. 
Finansai ir bankininkystė 2,70 1,115 1 
Apskaita ir auditas 3,02 1,106 8 
Makroekonominė analizė ir politika 3,15 1,054 4 
Tarptautiniai finansai 2,63 1,157 1 
Kokybės vadyba 3,16 1,051 4 
Strateginis valdymas 3,08 1,111 5 
Tarptautinio verslo vadyba 2,55 1,125 3 
Plėtros ekonomika 2,97 1,121 3 
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Veiksnys Vidurkis 
Vid. kvadrat. 

nuokrypis 
Trūkstamų 

atsakymų sk. 
Rinkodara ir marketingas 2,97 1,187 5 
Personalo vadyba 2,85 1,167 4 
Tarptautinė ekonomika 2,69 1,199 1 
Tarptautinis marketingas ir prekyba 2,79 1,196 1 
Darnus vystymasis ir įmonių socialinė atsakomybė 3,22 0,973 11 

 

Visų išvardintų studijų programų atitikimą pašaukimui respondentai vertino gan vienodai – 

nuo 2,55 (Tarptautinio verslo vadybos studijų programa) iki 3,22 (Darnaus vystymosi ir įmonių 

socialinės atsakomybės studijų programa). Pasirinktoje 5 balų skalėje (kurioje maţesnis įvertinimas 

reiškia didesnį atitikimą pašaukimui) didţiausias skirtumas sudaro 0,67 arba 13 proc. skalės. 

Tikėtina, kad tai nėra reikšmingas dydis ir galima teigti, kad praktiškai visų išvardintų studijų 

programų atitikimą respondentų „pašaukimui“ jie vertino vidutiniškai. 

Bendras visų programų įvertinimų vidurkių vidurkis yra 2,90. Palyginti su šiuo vidurkiu, 

studijų programos „Plėtros ekonomika“ atsakymų vidurkis yra 2,97 arba 0,07 blogesnis. Vidutinis 

kvadratinis nuokrypis svyruoja nuo 0,973 iki 1,199 (arba nuo 19 iki 24 proc. 5 balų vertinimo 

skalės). Palyginus su klausimais C1, C2, C3 ir C4, šis vidutinis kvadratinis nuokrypis yra didesnis, 

tai rodo duomenų patikimumą (ankstesni klausimai buvo susiję su studijų programų vertinimu 

bendrame kontekste, C5 klausimas rodo individualų, asmeninį vertinimą). Studijų programos 

„Plėtros ekonomika“ atsakymų vidutinis kvadratinis nuokrypis yra 1,121. 

 

C6. Įvertinkite žemiau išvardintų studijų programas baigusių studentų materialines perspektyvas 

Remiantis C1 klausimo atsakymais, šis veiksnys (materialinės perspektyvos) yra vienas 

svarbiausių, lemiančių studijų programos pasirinkimą. 

36 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į C6 klausimą 

Veiksnys Vidurkis 
Vid. kvadrat. 

nuokrypis 
Trūkstamų 

atsakymų sk. 
Finansai ir bankininkystė 2,23 0,908 0 
Apskaita ir auditas 2,34 0,871 1 
Makroekonominė analizė ir politika 2,38 0,912 5 
Tarptautiniai finansai 2,38 0,967 4 
Kokybės vadyba 2,62 0,869 5 
Strateginis valdymas 2,61 0,919 4 
Tarptautinio verslo vadyba 2,37 0,959 1 
Plėtros ekonomika 2,58 0,973 4 
Rinkodara ir marketingas 2,57 0,896 5 
Personalo vadyba 2,71 0,871 4 
Tarptautinė ekonomika 2,42 0,993 1 
Tarptautinis marketingas ir prekyba 2,33 0,910 4 
Darnus vystymasis ir įmonių socialinė atsakomybė 2,82 0,836 12 
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Visų išvardintas studijų programas baigusių studentų materialines perspektyvas 

respondentai vertino gan vienodai – nuo 2,23 (Finansų ir bankininkystės studijų programa) iki 2,82 

(Darnaus vystymosi ir įmonių socialinės atsakomybės studijų programa). Pasirinktoje 5 balų skalėje 

(kurioje maţesnis įvertinimas reiškia didesnes perspektyvas) didţiausias skirtumas sudaro 0,59 arba 

12 proc. skalės. Tikėtina, kad tai nėra reikšmingas dydis ir galima teigti, kad praktiškai visas 

išvardintas studijų programas baigusių studentų materialines perspektyvas respondentai vertino kaip 

dideles arba vidutiniškas. 

Bendras visų programų įvertinimų vidurkių vidurkis yra 2,49. Palyginti su šiuo vidurkiu, 

studijų programos „Plėtros ekonomika“ atsakymų vidurkis yra 2,58 arba 0,09 blogesnis. Vidutinis 

kvadratinis nuokrypis svyruoja nuo 0,836 iki 0,993 (arba nuo 17 iki 20 proc. 5 balų vertinimo 

skalės). Studijų programos „Plėtros ekonomika“ atsakymų vidutinis kvadratinis nuokrypis yra 

0,973. 

 

C7. Įvertinkite ar sunku studijuoti žemiau išvardintose studijų programose  

Remiantis atsakymais į C1 klausimą, šis veiksnys (ar sunku studijuoti ţemiau išvardintose 

studijų programose) yra maţiausiai svarbus tarp veiksnių, lemiančių studijų programos pasirinkimą. 

37 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į C7 klausimą 

Veiksnys Vidurkis 
Vid. kvadrat. 

nuokrypis 
Trūkstamų 

atsakymų sk. 
Finansai ir bankininkystė 3,50 0,867 0 
Apskaita ir auditas 3,34 0,955 5 
Makroekonominė analizė ir politika 3,53 0,948 4 
Tarptautiniai finansai 3,46 0,922 2 
Kokybės vadyba 3,04 0,960 7 
Strateginis valdymas 3,27 0,936 8 
Tarptautinio verslo vadyba 3,27 0,885 2 
Plėtros ekonomika 3,37 0,912 7 
Rinkodara ir marketingas 3,21 0,892 10 
Personalo vadyba 3,02 0,905 6 
Tarptautinė ekonomika 3,46 0,909 4 
Tarptautinis marketingas ir prekyba 3,37 0,921 6 
Darnus vystymasis ir įmonių socialinė atsakomybė 3,29 0,854 22 

 

Ar sunku studijuoti, visų išvardintų studijų programų atveju respondentai vertino gan 

vienodai – nuo 3,02 (Personalo vadybos studijų programa) iki 3,50 (Finansų ir bankininkystės 

studijų programa). Pasirinktoje 5 balų skalėje (kurioje maţesnis įvertinimas reiškia didesnes 

galimybes) didţiausias skirtumas sudaro 0,48 arba 7 proc. skalės. Tikėtina, kad tai nėra reikšmingas 

dydis ir galima teigti, kad praktiškai visų išvardintų studijų programų atveju, ar sunku jose 

studijuoti, respondentai vertino kaip „vidutiniškai sunku“. 
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Bendras visų programų įvertinimų vidurkių vidurkis yra 3,32. Palyginti su šiuo vidurkiu, 

studijų programos „Plėtros ekonomika“ atsakymų vidurkis yra 3,37 arba 0,05 blogesnis. Vidutinis 

kvadratinis nuokrypis svyruoja nuo 0,854 iki 0,960 (arba nuo 17 iki 19 proc. 5 balų vertinimo 

skalės). Studijų programos „Plėtros ekonomika“ atsakymų vidutinis kvadratinis nuokrypis yra 

0,912. 

 

C1 – C7 klausimų apibendrinimas 

Nors tarp nagrinėtų studijų programų įvertinimo skirtumai nėra ţymūs, konkurencija tarp 

socialinių mokslų srities ekonomikos arba vadybos krypčių studijų programų yra didelė, jų tiek 

Lietuvoje, tiek uţsienyje siūloma gan daug, todėl net neţymūs skirtumai gali lemti studentų 

pasirinkimą. Pastebėta tendencija, kad pagal visus vertintus veiksnius Plėtros ekonomikos studijų 

programos vertinimai yra blogesni uţ bendrą vertintų studijų programų vidurkį. Apibendrinta 

atsakymų į C1 – C7 klausimus suvestinė pateikta lentelėje. 

38 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys klausimus C1 - C7 

Veiksnys 
Trūks-

tamų 

ats. sk. 

Galimybės 

įsidarbinti 

pagal 

specialybę 

Specialy-

bės 

prestiţas 

visuome-

nėje 

Galimy-

bė tęsti 

mokslo 

veiklą 

„Pašau-

kimas“ 
Materia-

liniu 

atţvilgiu 

perspek-

tyvu 

Lengva 

studi-

juoti 

Suma 

Tarptautinio verslo 

vadyba 
21 2,77 2,38 2,46 2,55 2,37 3,27 15,8 

Finansai ir 

bankininkystė 
5 2,55 2,38 2,49 2,70 2,23 3,50 15,85 

Tarptautiniai 

finansai 
25 2,59 2,40 2,44 2,63 2,38 3,46 15,9 

Tarptautinis 

marketingas ir 

prekyba 
38 2,61 2,51 2,52 2,79 2,33 3,37 16,13 

Tarptautinė 

ekonomika 
22 2,71 2,39 2,53 2,69 2,42 3,46 16,2 

Apskaita ir auditas 24 2,64 2,66 2,62 3,02 2,34 3,34 16,62 
Makroekonominė 

analizė ir politika 
32 2,77 2,49 2,50 3,15 2,38 3,53 16,82 

Rinkodara ir 

marketingas 
48 2,79 2,65 2,70 2,97 2,57 3,21 16,89 

Plėtros 

ekonomika 
40 2,81 2,67 2,65 2,97 2,58 3,37 17,05 

Kokybės vadyba 50 2,96 2,89 2,56 3,16 2,62 3,04 17,23 
Strateginis 

valdymas 
60 3,04 2,70 2,60 3,08 2,61 3,27 17,3 

Personalo vadyba 36 3,05 2,83 2,84 2,85 2,71 3,02 17,3 
Darnus vystymasis 

ir įmonių socialinė 

atsakomybė 
108 3,01 3,05 2,91 3,22 2,82 3,29 18,3 
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Manytina, kad trūkstamų atsakymų skaičius atspindi respondentų ţinias apie nagrinėjamas 

studijų programas – kuo daugiau pateikta atsakymų, tuo daugiau informacijos respondentai turi 

kiekvienu konkrečiu atveju. Galima daryti prielaidą, kad kuo daugiau ţinių respondentai turėjo apie 

konkrečią studijų programą, tuo išsamiau svarstė galimybes ją rinktis. Šioje prielaidoje nėra svarbu, 

ar respondentų ţinios yra teisingos – kur kas svarbiau tai, kad jos atspindi respondentų susiformuotą 

kiekvienos konkrečios studijų programos patrauklumo įvertinimą. Šia prielaida vadovaujantis 

apskaičiuota, kiek iš viso atsakymų apie kiekvieną studijų programą respondentai nepateikė. 

Apibendrinti atsakymų duomenys pateikti lentelės stulpelyje „Trūkstamų atsakymų skaičius“ ir 

ţemiau esančiame paveiksle. 

 

62 pav. C1 klausimo atsakymų pasiskirstymas 

Tarp visų studijų programų pagal į teiginius nepateiktų atsakymų skaičių akivaizdţiai 

išsiskiria Darnaus vystymosi ir įmonių socialinės atsakomybės studijų programa – nepateikti net 

108 atsakymai. Pakankamai nemaţai atsakymų nepateikta ir apie šias studijų programas: Strateginis 

valdymas (60), Kokybės vadyba (50), Rinkodara ir marketingas (48), Plėtros ekonomika (40), 

Tarptautinis marketingas ir prekyba (38), Personalo vadyba (36) ir Makroekonominė analizė ir 

politika (32). Kur kas maţiau atsakymų nepateikta kitoje studijų programų grupėje: Tarptautiniai 

finansai (25), Apskaita ir auditas (24), Tarptautinė ekonomika (22), Tarptautinio verslo vadyba 

(21). Ypatingai maţai atsakymų, tik 5, nepateikta apie Finansų ir bankininkystės studijų programą. 

Ţemiau esančiame paveiksle grafiškai pateikti apibendrinti duomenys apie kiekvieną studijų 

programą. Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal pasirinktą skalę, didesnis įvertinimas yra blogesnis. 
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63 pav. Apibendrinti duomenys apie kiekvieną studijų programą. 

Susumavus visų veiksnių vidurkius, gauta suma pateikta lentelės stulpelyje „Suma“ ir 

ţemiau esančiame paveiksle. 

 

64 pav. Visų veiksnių įvertinimo vidurkių suma. 

Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal pasirinktą skalę, didesnis įvertinimas yra blogesnis. Pagal 

gautus duomenis penkių studijų programų grupė apima patraukliausias studijų programas: 
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Tarptautinio verslo vadyba, Finansai ir bankininkystė, Tarptautiniai finansai, Tarptautinis 

marketingas ir prekyba bei Tarptautinė ekonomika. Maţiausiai patraukli yra Darnaus vystymosi ir 

įmonių socialinės atsakomybės studijų programa. 

Bendras visų programų visų veiksnių įvertinimo vidurkių vidurkis yra 16,72. Plėtros 

ekonomikos studijų programos vidurkis yra 17,05 (arba 0,33 blogesnis, nei vidurkių vidurkis). Tarp 

nagrinėtų 13 studijų programų Plėtros ekonomikos studijų programa yra 9 vietoje pagal 

patrauklumą. 

 

JSP PE paklausa tarp Lietuvos studentų  

 

A1. Kokioje aukštojoje mokykloje studijuojate bakalauro studijas? 

 

39 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A1 klausimą 

Universitetas Respondentų skaičius Respondentų proc. 
Kauno technologijos 87 12,9 
A. Stulginskio 58 8,6 
Vytauto Didţiojo 172 25,4 
Klaipėdos 65 9,6 
Šiaulių 97 14,3 
M. Riomerio 82 12,1 
VU KHF 31 4,6 
ISM Vadybos ir ekonomikos 84 12,4 

 

Respondentų pasiskirstymas pagal universitetus grafiškai pateiktas paveiksle ţemiau. 

 

65 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal universitetus 
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A3. Kokių krypčių magistrantūros studijų programas ketinate rinktis? 

40 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A3 klausimą 

Studijų programų kryptis 
Atsakymų 

skaičius 
Ekonomikos 363 
Verslo 178 
Vadybos 232 
Finansų 263 
Apskaitos 101 
Rinkodaros 125 
Ţmonių išteklių vadybos 84 
Viešojo administravimo 78 
Turizmo ir poilsio 50 
Verslo ir vadybos 102 

 

Kaip parodyta lentelėje, daugiausiai studentų magistrantūrai ketina rinktis ekonomikos 

studijų kryptį. Nemaţai kartų buvo paminėta ir vadybos bei finansų studijų kryptys, atitinkamai 232 

ir 263 kartus. Maţiausiai respondentų ketino rinktis turizmo ir poilsio studijų kryptį. Rezultatai 

grafiškai pateikiami paveiksle ţemiau. 

 

66 pav. Planuojamos rinktis magistrantūros studijų programos 

Atsakydami į šį klausimą respondentai turėjo galimybę rinktis iki 3 studijų programų 

krypčių. Iš viso buvo pateikti 1576 atsakymai; vienas respondentas pateikė vidutiniškai po 2,33 

atsakymo. Tai gali būti traktuojama kaip poţymis, kad respondentai nebuvo tvirtai apsisprendę dėl 

savo tolesnių planų. 

 

A4. Ar ketinate rinktis magistrantūros studijas tame pačiame universitete, kuriame dabar 

studijuojate? 
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41 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A3 klausimą 

 Ats. sk. Ats. proc. 

Taip, norėčiau 235 34,8 
Ne 85 12,6 
Nebūtinai 283 41,9 
Neţinau 73 10,8 

 

Kaip parodyta lentelėje, tęsti studijas tame pačiame universitete ketina tik trečdalis 

apklaustų respondentų. Šeštadalis neketina tęsti studijų tame pačiame universitete ir daugiau nei 

pusė nebūtinai ketina tęsti studijas tame pačiame universitete arba yra neapsisprendę. Svarbu šiuos 

duomenis panagrinėti priklausomai nuo universiteto, kuriame respondentai studijuoja bakalauro 

studijas (duomenys pateikti lentelėje toliau) 

42 lentelė. Atsakymų duomenys į A3 klausimą, išskaidyti pagal universitetą 

Universitetas 
Taip Ne Nebūtinai Neţinau 

Vnt. Proc. Vnt. Proc. Vnt. Proc. Vnt. Proc. 
Kauno technologijos 41 47% 6 7% 36 41% 4 5% 
A. Stulginskio 8 14% 17 29% 21 36% 12 21% 
Vytauto Didţiojo 77 45% 10 6% 71 41% 14 8% 
Klaipėdos 12 18% 13 20% 34 52% 6 9% 
Šiaulių 46 47% 17 18% 27 28% 7 7% 
M. Riomerio 14 17% 12 15% 36 44% 20 24% 
VU KHF 12 39% 0 0% 15 48% 4 13% 
ISM Vadybos ir ekonomikos 25 30% 10 12% 43 51% 6 7% 

 

Analizuojant atsakymų duomenis į A3 klausimą, išskaidytus pagal universitetus, būtina 

įvertinti tai, kad imtys kiekvieno universiteto atveju nėra reprezentatyvios, todėl vertintinos tik 

bendrosios tendencijos (pvz.: tarp apklaustų 31 VU KHF studento nepasitaikė nei vieno, kuris būtų 

nusprendęs tęsti magistrantūros studijas ne VU KHF, tačiau tai nebūtinai atspindi visų VU KHF 

studentų nuomonę). 

Apskaičiavus procentines atsakymų išraiškas (nes apklausta nevienodas skaičius 

respondentų iš skirtingų universitetų) matome, kad Kauno technologijos ir Vytauto Didţiojo 

universitetų studentai labiausiai linkę tęsti studijas magistrantūroje tame pačiame universitete, 

kuriame studijuoja bakalauro studijų pakopoje; šių universitetų studentai šį atsakymų variantą 

pasirinko atitinkamai 47 ir 45 proc. Maţiausiai studijuoti to pačio universiteto magistrantūroje linkę 

A. Stulginskio (14 proc.), M. Riomerio (17 proc.) ir Klaipėdos (18 proc.) universitetų studentai. 

Taip pat matome, kad nesirinkti to pačio universiteto magistrantūros studijų yra pasiryţę A. 

Stulginskio (29 proc.) universiteto studentai. Maţiausiai apsisprendę nesirinkti to pačio universiteto 

yra linkę VU KHF ir Kauno technologijos universiteto studentai. Dvejojantys studentai visų 

universitetų atveju sudaro nuo 36 proc. (A Stulginskio universiteto studentai) iki 52 proc. 

(Klaipėdos universiteto studentai). Neapsisprendusių studentų daugiausia M. Riomerio universitete 
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(24 proc.), maţiausia – Kauno technologijos universitete (5 proc.). Duomenys grafiškai pateikti 

paveiksle toliau. 

 

67 pav. Atsakymų duomenys į A3 klausimą, išskaidyti pagal universitetą 

Beveik pusė (45 proc.) Vytauto Didţiojo universiteto studentų yra linkę magistrantūros 

studijoms likti tame pačiame universitete, nusprendusių nelikti yra tik 6 proc., neapsisprendusių yra 

tik 8 proc. Tačiau gan ţenklus dvejojančių studentų skaičius (beveik tiek pat, kiek nusprendusių 

pasilikti – 41 proc.) gali būti traktuojamas kaip tam tikras signalas universitetui priimti sprendimus, 

didinančius magistrantūros studijų patrauklumą. 

A5. Įvertinkite svarbą veiksnių, lemiančių magistrantūros studijų Jūsų pasirinkimą 

43 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A3 klausimą 

Veiksnys Įvertinimas 
Vid. Kvadrat. 

nuokrypis 
Aukštosios mokyklos prestiţas, reitingas 2,19 0,936 
Gera infrastruktūra (patalpos, biblioteka ir pan.) 2,01 0,915 
Arti gyvenamosios vietos 2,78 1,232 
Aukštosios mokyklos absolventų įsidarbinimo rodikliai 1,98 0,996 
Aktyvi aukštosios mokyklos tarptautinė veikla 2,25 0,986 
Aukštos kvalifikacijos dėstytojai 1,53 0,746 
Palankūs studentų atsiliepimai apie studijas 1,88 0,866 
Studijų programos prestiţas 2,32 1,049 
Aktyvus aukštosios mokyklos visuomeninė veikla 2,49 1,035 
Dėstytojų rekomendacijos 2,19 0,963 
Studijų programos turinys 1,56 0,741 
Studijų programos kaina 1,68 0,909 

 

Kaip matome iš lentelės, išvardintų veiksnių, lemiančių magistrantūros studijų pasirinkimą, 

svarbą respondentai vertino nuo 1,53 (aukštos kvalifikacijos dėstytojai) iki 2,78 (arti gyvenamosios 

vietos). Pagal pasirinktą skalę maţesnis įvertinimas rodo didesnę svarbą. Iš išvardintų veiksnių 

svarbesniais laikytini aukštos kvalifikacijos dėstytojai, studijų programos turinys, studijų programos 
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kaina, palankūs studentų atsiliepimai apie studijas. Šių veiksnių vertinimas pagal pasirinktą skalę 

yra „labai svarbu“ arba „svarbu“. Toliau esančiame paveiksle grafiškai pateikti duomenys, 

suranguoti pagal veiksnių svarbą. 

 

68 pav. Atsakymų duomenys į A5 klausimą 

 

Galima pastebėti, kad skirtumas tarp veiksnių, kurių svarbą renkantis magistrantūros 

studijas respondentai įvertino vidutiniškai, yra labai nedidelis. Pakankamai keistas rezultatas yra tai, 

kad tarp išvardintų veiksnių respondentai nerado tokių, kurie (sprendţiant pagal įvertinimo vidurkį) 

būtų nelabai svarbūs. 

 

A6. Jeigu Jums būtų pasiūlyta galimybė derinti studijas Lietuvos universitete su studijomis užsienio 

universitete, Jūs... 

44 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A6 klausimą 

Atsakymų variantas Atsakymų skaičius Atsakymų procentas 
Besąlygiškai rinktumėtės tokią galimybę 136 20,1 
Svarstyčiau tokią galimybę 436 65,5 
Norėčiau studijuoti tik Lietuvos universitete 77 11,4 
Norėčiau studijuoti tik uţsienio universitete 10 1,5 
Neţinau, negaliu atsakyti 17 2,5 

 

Gauti rezultatai rodo, kad net 20 proc. respondentų (kurie ketina tęsti studijas 

magistrantūroje) besąlygiškai rinktųsi galimybę derinti studijas Lietuvos universitete su studijomis 

uţsienio universitete. Tikėtina, kad šie atsakymai yra pernelyg optimistiniai, nes sąvoka 

„besąlygiškai“ apima ir tokius veiksnius, kaip studijų kaina arba universitetas. Darytina prielaida, 

kad pasiūlius derinti studijas Lietuvos universitete su studijomis prastame uţsienio universitete uţ 

didelę kainą iš 20 proc. respondentų, kurie „besąlygiškai rinktųsi tokią galimybę“ realiai tokia 
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galimybe pasinaudotų nedidelė dalis. Tačiau šis atsakymų procentas parodo nagrinėjamos 

galimybės (derinti studijas Lietuvos universitete su studijomis uţsienio universitete) patrauklumą. 

Juo labiau, kad dar 65,5 proc. respondentų svarstytų tokią galimybę. Atsakymų pasiskirstymas 

grafiškai pavaizduotas paveiksle ţemiau. 

 

69 pav. Atsakymai į A6 klausimą 

Tik 13 proc. apklaustų respondentų teigė norintys studijuoti tik Lietuvos (11,4 proc.) arba 

tik uţsienio (1,5 proc.) universitete. Įdomu pastebėti, kad itin maţas procentas respondentų norėtų 

studijuoti tik uţsienio universitete. 2,5 proc. apklaustų respondentų buvo neapsisprendę ir nepateikė 

atsakymo. 

 

A7. Kada pradėjote galvoti apie studijų galimybę užsienyje? 

45 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A7 klausimą 

Atsakymų variantas Atsakymų skaičius Atsakymų procentas 
Dar besimokydamas mokykloje 132 19,5 
Įstojęs į universitetą 309 45,7 
Dar negalvojau 208 30,8 
Neţinau, negaliu atsakyti 27 4 

 

Beveik 20 proc. respondentų pradėjo galvoti apie studijų galimybę uţsienyje dar 

besimokydami mokykloje, beveik pusė respondentų (45,7 proc.) tokią galimybę svarstė universiteto 

studijų metu. Trečdalis respondentų (30,8 proc.) tokios galimybės dar nesvarstė. Toliau paveiksle 

grafiškai pateiktas atsakymų pasiskirstymas. 



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

137 

 

70 pav. Atsakymai į A7 klausimą 

Iš viso galimybę studijuoti uţsienyje svarstė net 65,2 proc. apklaustų respondentų. 

 

A8. Įvertinkite, ar pritariate žemiau pateiktiems teiginiams. Rinkčiausi studijas užsienyje, nes 

manau, kad jos: 

46 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A8 klausimą 

Veiksnys Įvertinimas 
Vid. Kvadrat. 

nuokrypis 
Trūkstamų 

ats. sk. 
...suteikia galimybę įgyti aukštesnės kokybės išsilavinimą 

negu Lietuvoje 
2,40 1,002 8 

...siūlo programas, kurių nesiūlo Lietuvos universitetai 2,20 0,905 22 

...yra geriau organizuotos negu Lietuvoje 2,33 0,909 25 

...suteikia galimybę susipaţinti su kitos šalies kultūra 1,66 0,692 8 

...suteikia galimybę susipaţinti su studentais iš kitų šalių 1,73 0,747 7 

...padėtų tobulinti mano uţsienio kalbos ţinias 1,50 0,693 6 

...yra patrauklesnės dėl galimybės tobulėti man, kaip 

asmenybei 
2,07 0,961 8 

...uţtikrina skaidresnę vertinimo sistemą, negu Lietuvoje 2,71 1,023 31 

...pabaigus studijas uţsienyje mano įsidarbinimo 

galimybės Lietuvoje būtų didesnės 
2,22 0,960 23 

...pabaigus studijas uţsienyje mano įsidarbinimo 

galimybės uţsienyje būtų didesnės 
1,85 0,847 17 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal pasirinktą skalę, maţesnis įvertinimas reiškia didesnį 

sutikimą. Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad respondentai rinktųsi studijas uţsienyje, nes 

mano, kad jos padėtų tobulinti uţsienio kalbos ţinias (įvertinimų vidurkis 1,50), suteikia galimybę 

susipaţinti su kitos šalies kultūra (1,66), suteikia galimybę susipaţinti su studentais iš kitų šalių 

(1,73) ir pabaigus studijas uţsienyje įsidarbinimo galimybės uţsienyje būtų didesnės (1,85). Su šiais 

teiginiais respondentai visiškai sutinka arba sutinka. Maţiausiai sutinka su teiginiu, kad studijos 

uţsienyje uţtikrina skaidresnę vertinimo sistemą, šio teiginio atsakymų vidurkis yra 2,71. 
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A9. Kaip į studijas užsienyje, jeigu atsirastų tokia galimybė, reaguotų Jūsų tėvai? 

47 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A9 klausimą 

Atsakymų variantas Atsakymų skaičius Atsakymų procentas 
Jie pritartų mano norui studijuoti uţsienyje 374 55,3 
Jie ragintų gerai apsvarstyti tokį sprendimą 210 31,1 
Jie nepritartų tokiam mano sprendimui 33 4,9 
Neţinau, negaliu atsakyti 59 8,7 

 

Respondentų nuomone, daugiau nei pusė (55,3 proc.) tėvų pritartų sprendimui studijuoti 

uţsienyje, nepritartų tik 4,9 proc. Tik 8,7 proc. neţinojo arba negalėjo atsakyti į šį klausimą. 

Atsakymų rezultatai grafiškai pateikti paveiksle ţemiau. 

 

71 pav. Atsakymai į A9 klausimą 

A10. Kas turėtų finansuoti Jūsų studijas užsienio universitete? 

48 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A10 klausimą 

Atsakymo variantas 
Atsakymų 

skaičius 
Universitetas, kuriame dabar studijuoju 379 
Dalį išlaidų, susijusių su studijomis uţsienyje finansuotų mano 

šeima, dalį Lietuvos universitetas 
327 

Studijų uţsienyje išlaidoms padengti kreipčiausi paskolos į banką 100 
Finansuočiau studijas iš šeimos santaupų 95 
Dirbčiau uţsienyje ir pats finansuočiau savo studijas 334 
Kita 34 
Neţinau, negaliu atsakyti 31 

 

Respondentams buvo pasiūlyta pasirinkit iki 3 atsakymų variantų. Daţniausiai buvo 

paminėta, kad studijas uţsienyje turėtų finansuoti universitetas, kuriame respondentas studijuoja, šis 

atsakymo variantas paminėtas net 379 kartus. Panašiai kartų – atitinkamai 334 ir 327 – buvo 

paminėti variantai „Dirbčiau uţsienyje ir pats finansuočiau savo studijas“ bei „Dalį išlaidų, 



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

139 

susijusių su studijomis uţsienyje finansuotų mano šeima, dalį Lietuvos universitetas. Gauti 

duomenys grafiškai pateikti paveiksle ţemiau. 

 

72 pav. Atsakymai į A10 klausimą 

Iš viso respondentai pateikė 1300 atsakymų variantus, arba vidutiniškai po 1,92 atsakymo. 

Kadangi buvo galimybė rinktis iki 3 atsakymų variantų, galima daryti prielaidą, kad respondentai 

nėra linkę ieškoti kompleksinių studijų finansavimo šaltinių ir yra gan apsisprendę, kaip turėtų būti 

sprendţiamas studijų uţsienyje išlaidų padengimo klausimas. 

 

A11. Kiek laiko norėtumėte praleisti studijuodami užsienio universitete? 

49 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A11 klausimą 

Atsakymų variantas Atsakymų skaičius Atsakymų procentas 
Vieną semestrą 188 27,8 
Du – tris semestrus 251 37,1 
Visą studijų laikotarpį 129 19,1 
Neţinau, negaliu atsakyti 108 16,0 

 

Daugiausiai respondentų – daugiau nei trečdalis (37,1 proc.) norėtų studijuodami uţsienio 

universitete praleisti du – tris semestrus. Vieną semestrą uţsienio universitete norėtų praleisti 27,8 

proc. respondentų, 19,1 proc. respondentų norėtų uţsienio universitete praleisti visą studijų 

laikotarpį. Įdomu tai, kad atsakinėdami į A6 klausimo teiginius tik 1,5 proc. respondentų norėjo 

studijuoti tik uţsienio universitete. 

 

A12. Jeigu būtų pasiūlyta galimybė pagrindinius studijuojamos dalykus studijuoti Lietuvos 

universitete, o baigiamąjį magistro darbą rašyti užsienio universitete, ar rinktumėtės tokią 

galimybę? 
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50 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A12 klausimą 

Atsakymų variantas Atsakymų skaičius Atsakymų procentas 
Taip 154 22,8 
Ne 261 38,6 
Neţinau, negaliu atsakyti 261 38,6 

 

Galimybė pagrindinius studijuojamus dalykus studijuoti Lietuvos universitete, o baigiamąjį 

magistro darbą rašyti uţsienio universitete būtų patraukli tik 22,8 proc. respondentų. Tokia 

galimybė būtų nepatraukli kur kas didesniam kiekui – net 38,6 proc. respondentų. Lygiai tek pat 

respondentų negalėjo atsakyti į šį klausimą. 

 

A13. Ar studijavote užsienyje pagal Erasmus arba kitas mainų programas? 

51 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A13 klausimą 

Atsakymų variantas Atsakymų skaičius Atsakymų procentas 
Taip 179 26,5 
Ne 457 67,6 
Ne, bet ketinu tai daryti 40 5,9 

 

Tarp apklaustų respondentų daugiau nei ketvirtadalis yra studijavę pagal Erasmus arba kitas 

mainų programas – net 26,5 proc. (tarp Vytauto Didţiojo universiteto studentų, dalyvavusių 

apklausoje – 19,7 proc.). Nėra studijavę pagal Erasmus arba kitas mainų programas 67,6 proc. 

respondentų (tarp Vytauto Didţiojo universiteto studentų, dalyvavusių apklausoje – 75 proc. 

respondentų). Ketina studijuoti pagal mainų programas beveik 6 proc. apklaustų respondentų (tarp 

Vytauto Didţiojo universiteto studentų, dalyvavusių apklausoje – 5 proc. respondentų). 

 

A14. Kaip vertinate studijas užsienyje pagal Erasmus arba kitas mainų programas? 

52 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A13 klausimą 

Atsakymų variantas 
Atsakymų 

skaičius 
Atsakymų 

procentas 
Studijos buvo labai naudingos ir turiningos 127 70,9 
Nepastebėjau didelio skirtumo tarp studijų 

Lietuvos universitete ir studijų uţsienio 

universitete 
47 26,3 

Studijos uţsienio universitete nepateisino mano 

lūkesčių 
4 2,2 

Neţinau, negaliu atsakyti 1 0,6 

 

Iš 179 respondentų, kurie yra studijavę uţsienyje pagal Erasmus arba kitas mainų programas 

beveik 71 proc. teigė, kad studijos buvo labai naudingos ir turiningos, 26 proc. nepastebėjo didelio 

skirtumo tarp studijų Lietuvos ir uţsienio universitetuose. Studijomis uţsienyje nusivylė tik 2,2 

proc. respondentų. Gauti duomenys grafiškai pateikti paveiksle toliau. 
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73 pav. Atsakymai į A14 klausimą 

 

A15. Ar žinote, kas yra jungtinės studijų programos (angl. „joint degree“ arba „double degree“). 

53 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A15 klausimą 

 Atsakymų skaičius Atsakymų procentas 

Taip 318 47,0 
Ne 358 53,0 

 

Tik maţiau nei pusė apklaustų respondentų (47 proc.) teigė ţinantys, kas yra jungtinės 

studijų programos.  

 

A16. Kaip Jūs manote, kuris iš žemiau pateiktų teiginių geriausiai apibūdina jungtines studijų 

programas? 

54 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A16 klausimą 

Apibūdinimas 
Atsakymų 

skaičius 
Atsakymų 

procentas 
Ne maţiau, kaip dviejų aukštųjų mokyklų pasirašytas susitarimas, pagal kurį 

vienos aukštosios mokyklos studentai turi galimybę nuotoliniu būdu klausyti 

kitoje aukštojoje mokykloje dėstomo studijų dalyko 
88 13 

Ne maţiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų kartu parengta ir vykdoma studijų 

programa, kurios studentai dalį studijų studijuoja vienoje, kitą dalį studijų – 

kitoje aukštojoje mokykloje 
320 47,3 

Ne maţiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų susijungimas siekiant uţtikrinti 

tarptautinį studijų programų lygį 
114 16,9 

Ne maţiau kaip dviejų universitetų studijų programos, parengtos universitetų 

bendradarbiavimo principu, kuris leidţia studentams naudotis kitų universitetų 

duomenų bazėmis ir dėstytojų parengta medţiaga 
75 11,1 

Neţinau, negaliu atsakyti 79 11,7 
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Beveik tiek pat respondentų, kiek atsakydami į A15 klausimą teigė ţinantys, kas yra 

jungtinės studijų programos, atsakė teisingai, kad jungtinės studijų programos yra ne maţiau kaip 

dviejų aukštųjų mokyklų kartu parengta ir vykdoma studijų programa, kurios studentai dalį studijų 

studijuoja vienoje, kitą dalį studijų – kitoje aukštojoje mokykloje. Tokių atsakymų buvo 320 arba 

47,3 proc. Kiti atsakymų variantai (neteisingi) buvo paminėti 277 kartų arba 41 proc. 79 

respondentai (arba 11,7 proc.) į šį klausimą neatsakė. Ţemiau pateiktame paveiksle grafiškai 

parodytas teisingų ir neteisingų atsakymų pasiskirstymas. 

 

74 pav. Teisingi ir neteisingi atsakymai į A16 klausimą 

Apibendrinus galima teigti, kad 347 respondentai (arba 51,33 proc.) į A16 klausimą 

neatsakė arba atsakė neteisingai. 

 

A17. Ar savarankiškai ieškojote galimybių studijuoti užsienio universitete? 

55 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A17 klausimą 

Atsakymas 
Atsakymų 

skaičius 
Atsakymų 

procentas 
Taip 205 30,3 
Ne 404 59,8 
Ne, bet ketinu tai daryti 66 9,8 
Neţinau, negaliu atsakyti 1 1 

 

Apklausos rezultatai rodo, kad tik trečdalis studentų (30,3 proc. arba 205 apklausti) 

savarankiškai ieškojo galimybių studijuoti uţsienyje, dar beveik 10 proc. (66 apklausti 

respondentai) ketina tai daryti. Beveik 60 proc. respondentų savarankiškai neieškojo galimybių 

studijuoti uţsienyje. 
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A18. Jeigu universitetas nesiūlytų jums studijų užsienyje, ar savarankiškai ieškotumėte galimybių 

studijuoti užsienyje? 

56 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A18 klausimą 

Atsakymas 
Atsakymų 

skaičius 
Atsakymų 

procentas 
Taip 287 42,5 
Ne 235 34,8 
Neţinau, negaliu atsakyti 154 22,8 

 

Vadovaujantis apklausos duomenimis, 42,5 proc. studentų savarankiškai ieškotų galimybių 

studijuoti uţsienyje, net jei universitetas tokios galimybės nesiūlytų. Didelė dalis respondentų – net 

22,8 proc. – yra neapsisprendę. 34,8 proc. respondentų teigė, kad savarankiškai tokios galimybės 

neieškotų. Įdomu pastebėti, kad į klausimą A17 40,1 proc. respondentų teigė, kad savarankiškai 

ieškojo galimybių studijuoti uţsienyje arba ketina tą daryti. Šis skaičius yra artimas A18 klausimo 

atsakymų „taip“ skaičiui. Galima daryti prielaidą, kad studentai, savarankiškai ieškoję galimybių 

studijuoti uţsienyje, ir toliau ketina tai daryti, o prie jų turėtų prisijungti tie, kas dar neieškojo. 

 

A19. Kur norėtumėte studijuoti? 

57 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A19 klausimą 

Atsakymas 
Atsakymų 

skaičius 
Vakarų Europoje 401 
Centrinėje Europoje 242 
Rytų Europoje 60 
Pietų Europoje 191 
Artimuosiuose rytuose 18 
Azijoje 48 
Šiaurės Amerikoje 232 
Australijoje 122 
Neţinau, negaliu atsakyti 44 

 

Atsakydami į šį klausimą respondentai galėjo pasirinkti ne daugiau trijų atsakymų variantų. 

Daugiausiai kartų buvo paminėta Vakarų Europa (401 kartas), maţiausiai kartų – Artimieji rytai (18 

kartų). Apibendrinti duomenys grafiškai pateikti paveiksle toliau. 
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75 pav. Apibendrinti atsakymų į klausimą A19 duomenys 

 

Iš viso buvo pateikti 1358 atsakymų variantai. Vidutiniškai vienas respondentas pateikė po 2 

atsakymus, nors galėjo pateikti po tris. Galima daryti prielaidą, kad geografinė studijų vieta yra gan 

svarbus veiksnys renkantis magistrantūros studijų programą ir respondentams priimtini variantai yra 

pakankamai grieţtai apriboti. 

 

A20. Kaip vertinate savo užsienio kalbos žinias? 

58 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A20 klausimą 

Atsakymas 
Atsakymų skaičius Atsakymų procentas 

Bendras VDU Bendras VDU 
Puikiai 186 41 27,5 23,8 
Gerai 291 78 43,0 45,3 
Vidutiniškai 162 43 24,0 25,0 
Prastai 21 7 3,1 4,1 
Blogai 3 1 0,4 0,6 
Neţinau, negaliu atsakyti 13 2 1,9 1,2 

 

Didelė dalis respondentų (70,5 proc. visų apklaustų) savo uţsienio kalbos ţinias vertino kaip 

puikias arba geras. Tai rodo, kad daugumai respondentų kalba neturėtų būti kliūtis studijuojant 

uţsienyje. Prastai savo uţsienio kalbos ţinias vertina tik 3 proc. apklaustų respondentų. Atskirai 

nagrinėjant VDU studentų atsakymus reikšmingesnių skirtumų nepastebėta (savo uţsienio kalbos 

ţinias puikiai arba gerai vertina 69,1 proc. VDU studentų), nors Vytauto Didţiojo universitetas 

tradiciškai skiria nemaţai dėmesio uţsienio kalbų mokymui. Toliau paveiksle duomenys pateikti 

grafiškai. 
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76 pav. Apibendrinti atsakymų į klausimą A20 duomenys 

 

A21. Kokie informacijos šaltiniai ir jos gavimo būdai Jums būtų patrauklūs renkant informaciją 

apie magistrantūros studijų programas 

59 lentelė. Apibendrinti atsakymų duomenys į A21 klausimą 

Veiksnys Įvertinimas 
Vid. Kvadrat. 

nuokrypis 
Trūkstamų 

ats. sk. 
Uţsienio universiteto interneto svetainės 1,81 0,807 3 
Universiteto, kuriame studijuoju, interneto svetainės 1,84 0,807 6 
Viešas galimybių studijuoti uţsienyje pristatymas, kurį 

padarytų universiteto, kuriame studijuoju, dėstytojai 
1,81 0,832 4 

Viešas galimybių studijuoti uţsienyje pristatymas, kurį 

padarytų uţsienio universiteto dėstytojai 
1,75 0,852 4 

Bukletai, lankstinukai, plakatai, kita spausdinta medţiaga 2,29 1,033 4 
Parodos, studijų mugės, kuriose būtų galima susipaţinti 

su kelių uţsienio universiteto pasiūlymais 
1,88 0,879 3 

Viešosios informavimo priemonės 2,09 0,952 11 
Socialiniai tinklai 2,23 1,063 6 
El. laiškai į universiteto el. pašto dėţutę 2,27 1,168 12 

 

Visų informacijos gavimo šaltinių ir jos gavimo būdų patrauklumas įvertintas nuo 1,75 iki 

2,29. Skirtumas tarp didţiausio ir maţiausio įvertinimų vidurkio yra tik 0,54 arba 11 proc. 5 balų 

vertinimo skalės ir gali būti traktuojamas kaip statistiškai nereikšmingas. Pagal pasirinktą vertinimo 

skalę (kurioje maţesnis įvertinimas reiškia didesnį patrauklumą), toks įvertinimas traktuotinas kaip 

„patrauklus“. Vidutinis kvadratinis nuokrypis svyruoja nuo 0,807 iki 1,168. 

2.5 JSP PE paklausos tarp Lietuvos abiturientų ir studentų analizės išvados 

Šiame skyriuje analizuota Lietuvos studentų paklausa ekonomikos krypties studijoms 

pastaraisiais metais, vertinta paklausos prognozė artimiausioje ateityje. Didelis dėmesys skirtas 

studentų paklausos studijoms Vytauto Didţiojo universitete analizei, ypač atkreipiant dėmesį į 
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siūlomas ekonomikos studijų programas ir studentų dinamiką jose. Atsiţvelgiant į rengiamos 

galimybių studijos tikslus, analizuota studentų paklausa ekonomikos studijoms ne tik Lietuvoje, bet 

ir uţsienio aukštosiose mokyklose. Taip pat šioje dalyje pristatomi galimybių studijos rengėjų 

uţsakymu UAB „Spinter tyrimai“ atliktos reprezentatyvios 2012 m. Lietuvos abiturentų ir studentų 

paklausos studijoms tyrimo rezultatai. Remiantis tyrimo rezultatais, formuluojamos šios išvados: 

1. Galima daryti prielaidą, kad socialinius mokslus studijuoti linkę abiturientai yra 

pakankamai apsisprendę, ir jų pasirinkimas yra gana pasikliautinis. Vis dėlto verta 

pastebėti, jog respondentai nėra tvirtai apsisprendę, ar nori studijuoti Lietuvoje, ar 

uţsienyje, apklausos vykdymo metu respondentai nelabai gerai ţinojo, kas yra 

jungtinės studijų programos, nepilnai suvokė jungtinių studijų programų siūlomas 

galimybes derinti studijas Lietuvoje ir uţsienyje. 

2. Vertinant respondentų nuomonę, patraukliausia laikytina jungtinė studijų programa, 

kuri būtų parengta su liberaliu uţsienio partneriu, skatinančiu minties laisvę ir 

nuomonių įvairovę Patrauklus jungtinių studijų programų partneris turėtų siūlyti 

plačias papildomos veiklos galimybes. Tikėtina, kad respondentams pasiūlius rinktis 

ir identifikuojant ne potencialių partnerių savybes, bet pavadinimus ir geografinę 

nuorodą būtų gauti kiti patrauklumo vertinimo rezultatai. 

3. Vertinant jungtinių studijų programų patrauklumą, nustatyti du aktualiausi veiksniai: 

1) jei būtų išduodami du diplomai; 2) jei studentams, išvaţiuojantiems į kitą 

universitetą, būtų mokamos nemaţos stipendijos. Jungtinių studijų programų 

patrauklumą taip pat didintų dalies studijų vykdymas uţsienio universitete, dėstytojų 

iš uţsienio universiteto atvykimas. 

4. Renkantis studijų programą svarbiausiais įvardijami du veiksniai: 1) galimybės 

įsidarbinti pagal specialybę; 2) ir materialinės perspektyvos. Praktiškai visas 

išvardintas studijų programas baigusių studentų materialines perspektyvas 

respondentai vertino kaip dideles arba vidutiniškas. 

5. Nors įvertinimo skirtumai tarp nagrinėtų studijų programų nėra ţymūs, konkurencija 

tarp socialinių mokslų srities ekonomikos arba vadybos krypčių studijų programų 

yra didelė. Tiek Lietuvoje, tiek uţsienyje jų pasiūla yra didelė, todėl net neţymūs 

skirtumai gali lemti studentų pasirinkimą. Pastebėta tendencija, kad pagal visus 

vertintus veiksnius Plėtros ekonomikos studijų programos vertinimai yra blogesni uţ 

bendrą vertintų studijų programų vidurkį 

6. Remiantis gautais duomenimis, penkių studijų programų grupė apima patraukliausias 

studijų programas: Tarptautinio verslo vadyba, Finansai ir bankininkystė, 
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Tarptautiniai finansai, Tarptautinis marketingas ir prekyba bei Tarptautinė 

ekonomika. Maţiausiai patraukli yra Darnaus vystymosi ir įmonių socialinės 

atsakomybės studijų programa. 

7. Tęsti studijas tame pačiame universitete ketina tik trečdalis apklaustų respondentų. 

Šeštadalis neketina tęsti studijų tame pačiame universitete ir daugiau nei pusė 

nebūtinai ketina tęsti studijas tame pačiame universitete arba yra neapsisprendę. 

Kauno technologijos ir Vytauto Didţiojo universitetų studentai labiausiai linkę tęsti 

studijas magistrantūroje tame pačiame universitete, kuriame studijuoja bakalauro 

studijų pakopoje. Gana ţenklus dvejojančių studentų skaičius (beveik tiek pat, kiek 

nusprendusių pasilikti – 41 proc.) gali būti traktuojamas kaip tam tikras signalas 

universitetui priimti sprendimus, didinančius magistrantūros studijų patrauklumą. 

8. Respondentai įvardino šiuos svarbiausius veiksnius, lemiančius magistrantūros 

studijų pasirinkimą: aukštos kvalifikacijos dėstytojai, studijų programos turinys, 

studijų programos kaina, palankūs studentų atsiliepimai apie studijas. 

9. Gauti rezultatai rodo, kad net 20 proc. respondentų, ketinančių tęsti studijas 

magistrantūroje, besąlygiškai rinktųsi galimybę derinti studijas Lietuvos universitete 

su studijomis uţsienio universitete. Šis atsakymų procentas parodo nagrinėjamos 

galimybės (derinti studijas Lietuvos universitete su studijomis uţsienio universitete) 

patrauklumą. 

10. Nagrinėjant studijų finansavimo galimybes, daţniausiai buvo paminėta, kad studijas 

uţsienyje turėtų finansuoti universitetas, kuriame respondentas studijuoja; taip pat 

buvo paminėti variantai „Dirbčiau uţsienyje ir pats finansuočiau savo studijas“ bei 

„Dalį išlaidų, susijusių su studijomis uţsienyje finansuotų mano šeima, dalį Lietuvos 

universitetas. 

11. Apklausos rezultatai rodo, kad tik trečdalis studentų savarankiškai ieškojo galimybių 

studijuoti uţsienyje. Daugiau nei pusė respondentų savarankiškai neieškojo 

galimybių studijuoti uţsienyje. Pasirinkdami galimybę studijuoti uţsienio 

universitetuose, respondentai daţniausiai minėjo vakarų Europą, rečiausiai buvo 

paminėti Artimieji Rytai. 
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3 JSP PE PAKLAUSOS TARP UŢSIENIO ŠALIŲ STUDENTŲ 

ANALIZĖ 

Šiame skyriuje analizuojama jungtinės studijų programos „Plėtros ekonomika“ paklausa 

tarp uţsienio studentų, didţiausią dėmesį skiriant Italijos, Estijos ir Latvijos – potencialių Vytauto 

Didţiojo universiteto partnerių, kuriant jungtinę studijų programą, rinkoms. Apţvelgiama šių šalių 

sociodemografinė ir makroekonominė aplinka, darbo rinka, švietimo sistema. Taip pat įvertinami 

galimi partneriai kuriant jungtinę studijų programą: Trento, Tartu ir Latvijos universitetai. 

3.1 JSP PE paklausa tarp studentų Italijoje 

3.1.1 Italijos sociodemografinė ir makroekonominė apžvalga 

Italija Europos Sąjungos ir pasaulio valstybių kontekste uţima svarbią vietą dėl jos 

ekonominio bei politinio statuso, kaip viena iš G aštuoneto šalių. Nors ši šalis kaip ir kitos pasaulio 

šalys nukentėjo nuo ekonominės krizės, jau dabar jaučiamai šalies atsigavimo ţenklai. Tikėtina, kad 

gerėjant pasaulio ekonominei padėčiai, Italija bus viena pirmųjų šalių pasieksianti spartų ekonominį 

atsigavimą. Prognozuojama, kad iki 2060 metų Italijoje gyventojų skaičius padidės daugiau nei 5 

proc. (palyginti su 2015 metais).  

 

77 pav. Prognozuojamas gyventojų skaičius iki 2060 metų 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

 

59000000

60000000

61000000

62000000

63000000

64000000

65000000

66000000

67000000

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Prognozuojamas gyventojų skaičius



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

149 

Prognozę patvirtina ir dabartinė gyventojų skaičiaus didėjimo tendencija – 

analizuojamaisiais metais gyventojų padidėjo daugiau nei 6,5 proc. (2011 metais palyginti su 2000 

metais) ir 0,5 proc. palyginti su 2010 metais.  

 

78 pav. Gyventojų skaičius 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Šalyje jaučiama teigiama jaunų ţmonių skaičiaus didėjimo tendencija: nuo 2003 metų 15-24 

metų asmenų skaičius tolygiai didėja. 2011 metais palyginti su 2005 metais pastebimas teigiamas 

pokytis – jaunų ţmonių šalyje padidėjo daugiau nei 5 proc. 2011 metais palyginti su 2010 metais 

taip pat pastebima teigiami pokyčiai – jaunų ţmonių padaugėjo 0,4 proc.  

 

79 pav. 15–29 metų amţiaus asmenų skaičius 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Šalyje emigracijos tempai išliko pastovūs visais analizuojamaisiais metais – didesnių 

pokyčių negalima išskirti, tačiau vertinant imigraciją pastebimi ryškūs svyravimai: 2003 imigracijos 

dydis šoktelėjo ir palyginti su 2002 metais imigrantų skaičius padidėjo daugiau nei perpus. Po 2003 

metų imigracijos tempai turėjo tendenciją maţėti, tačiau tik iki 2007 metų, kada imigrantų skaičius 
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vėl padidėjo dvigubai. 2010 metais palyginti su 2009 metais į šalį imigrantų atvyko daugiau (4 proc. 

) kai tuo tarpu išvyko daugiau nei 2 proc. daugiau asmenų nei 2009 metais.  

 

80 pav. Emigravusių/imigravusių asmenų skaičius 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Didėjantis gyventojų ir jaunų asmenų skaičius lėmė ir didesnį studentų skaičių: nuo 2000 

metų jis tolygiai didėja. 2000 metais palyginti su 2011 metais pastebimas teigiamas pokytis: 

studentų skaičius padidėjo daugiau nei 5 proc. 2011 metais palyginti su 2010 metais pastebimas 

neigiamas pokytis – studentų skaičius sumaţėjo 0,005 proc.  

 

81 pav. Studentų skaičius 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Analizuojant studentų pasiskirstymą pagal studijų kryptis, pastebėta, kad populiariausios 

buvo socialinių, inţinerinių ir humanitarinių mokslų studijos (jas pasirinko daugiau nei pusė 

studentų) o ţemės ūkio ir veterinarijos studijas bei paslaugų studijas pasirinko tik apie 2,2 proc. visų 
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studentų. Prognozuojama, kad Italijos ekonomika 2012 metais augs, o BVP rinkos kainomis 

padidės daugiau nei 2 proc. Lyginant 2011 metus su 2010 metais, taip pat pastebimas teigiamas 

BVP rodiklio didėjimas: BVP padidėjo daugiau nei 2 proc. (arba 27.054 mln. eur.). Kaip matoma, 

Italijos BVP turėjo tendenciją didėti iki 2008 metų, po kurių sekė neţymus nuosmukis. 2009 metais 

Italijos BVP sumaţėjo iki 2006 metų lygio, tačiau jau sekančiais metais ėmė kilti, o palyginti 2011 

metų BVP rodiklį su 2009 metų – pastebimas gana greitas augimas – BVP padidėjo daugiau nei 4 

proc. Planuojama, kad šalies BVP 2012 metais bus dar didesnis nei buvęs prieš ekonominį 

nuosmukį ( padidės daugiau nei 2 proc. ).  

 

82 pav. Bendrasis vidaus produktas 2000 -2011 metais mln. eurų 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

BVP, tenkantis vienam gyventojui, analizuojamaisiais metais tolygiai kilo iki 2008 metų, 

tačiau 2009 staigiai krito (sumaţėjo daugiau nei 4 proc. ), 2010 metais rodiklis ėmė didėti ir jau 

2011 metais BVP, tenkantis vienam gyventojui palyginti su 2010 metais padidėjo daugiau nei 1 

procentu, o palyginti su 2009 metais – 3 proc.  

 

83 pav. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui 2000 -2011 metais (eurais) 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 
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Didţiausią įtaką BVP didėjimui turėjo (daugiausia pridėtinės vertės sukūrė) apdirbamosios 

gamybos, didmeninės ir maţmeninės prekybos, transporto ir saugojimo bei nekilnojamojo turto 

operacijos. Analizuojamaisiais metais, greičiausiai vystėsi kasybos ir karjerų eksploatavimo, 

vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo, meninė, pramoginė ir poilsio 

organizavimo bei kita aptarnavimo veikla. Šių veiklų sukuriama pridėtinė vertė 2010 metais 

palyginti su 2009 metais padidėjo daugiau nei 3 proc. Statybų, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro 

kondicionavimo veiklų sritys turėjo tendenciją maţėti, šiuose veiklose sukuriama pridėtinė vertė 

2010 metais palyginti su 2009 metais sumaţėjo daugiau nei 3 proc. Stabiliausios sritys išliko 

apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos, profesinės, mokslinės ir techninės veiklos bei 

ţmonių sveikatos prieţiūros ir socialinio darbo veiklos sritys, analizuojamaisiais metais jų 

sukuriama pridėtinė vertė svyravo tik 0,05 procentinio punkto dydţiu. 

60 lentelė. Sukuriama pridėtinė vertė pagal ekonominės veiklos rūšis mln. eurų  

Ekonominės veiklos rūšis  2009 2010 Pokytis (proc. 

) 
A Ţemės ūkis, miškininkystė ir ţuvininkystė 26.180,5 26.698,0 1,98 
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 4.968,9 5.158,4 3,81 
C Apdirbamoji gamyba 216.586,1 223.863,3 3,36 
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 22.638,6 21.952,3 -3,03 
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir 

regeneravimas 10.190,3 10.919,0 7,15 
F Statyba 87.982,1 85.201,2 -3,16 
G Didmeninė ir maţmeninė prekyba; variklinių transporto 

priemonių ir motociklų remontas 147.624,8 150.740,1 2,11 
H Transportas ir saugojimas 74.563,0 75.226,1 0,89 
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 57.149,1 57.175,5 0,05 
J Informacija ir ryšiai 61.246,5 60.960,0 -0,47 
K Finansinė ir draudimo veikla 71.704,3 72.940,8 1,72 
L Nekilnojamojo turto operacijos 183.565,1 187.705,1 2,26 
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 90.183,0 90.126,4 -0,06 
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 34.597,3 35.179,0 1,68 
P Švietimas 93.572,1 94.554,1 1,05 
Q Ţmonių sveikatos prieţiūra ir socialinis darbas 65.826,8 65.854,5 0,04 
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 78.559,0 81.285,2 3,47 
S Kita aptarnavimo veikla 14.773,0 15.293,0 3,52 
Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 1.376.034,4 1.395.218,6 1,39 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Prekių ir paslaugų eksporto ir importo apimtys, staigiai sumaţėjusios 2009 metais, 2010 

metais ėmė didėti, o jau 2011 metais pasiekė iki ekonominio nuosmukio buvusias apimtis. 2011 

metais palyginti su 2010 pastebima, kad eksporto apimtys padidėjo daugiau nei 10 proc., tačiau 

kartu šalyje didėjo ir importas (padidėjo 8 proc.). Prognozuojama, kad 2013 metais tiek importo tiek 

eksporto apimtys padidės atitinkamai 13 proc. eksportas ir 7 proc. importas (palyginti su 2011 

metais), o lyginant su 2009 metais beveik 1,5 karto.  
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84 pav. Prekių ir paslaugų eksportas/importas 2000 – 2013 metais (mln. eur.) 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Išlaidos švietimui didėjo iki 2007 metų, tačiau prastėjant šalies ekonominei situacijai 

sumaţėjo (2 proc. 2008 metais palyginti su 2007 metais). 2010 metais, šios išlaidos vis dar maţėjo 

ir palyginti su 2009 metais sumaţėjo daugiau nei 2 proc.  

 

85 pav. Išlaidos švietimui 2000 – 2010 metais (mln. eur.) 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Analizuojamaisiais metais didţiausia parama mokslui ir technologijų plėtrai Italijoje buvo 

skiriama verslo sektoriaus. Palyginti su 2000 metais, bendra parama moksliniams tyrimams ir 

technologijų plėtrai padidėjo daugiau nei 1,5 karto, verslo sektoriaus parama tame tarpe padidėjo 

daugiau nei 1,6 karto. 2010 metais, palyginti su 2009 metais, išlaidos moksliniams tyrimams ir 

technologijų plėtrai didėjo (padidėjo beveik 2 proc. ): didţiausią įtaką tam darė padidėjusios 

valdţios išlaidos (padidėjo 10 proc. ) ir verslo sektoriaus išlaidos (padidėjo daugiau nei 2 proc. ). Iš 

visų sektorių labiausiai išlaidos moksliniams tyrimams sumaţėjo aukštojo mokslo sektoriuje ir 

privačiame ne pelno (atitinkamai 2,6 ir 0,8 proc. ).  
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86 pav. Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, pagal sektorius (mln. eur.) 2000 - 

2010 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

2010 metais, didţiausios išlaidos inovacijoms buvo skiriamos pramonės (16.352.395 mln. 

eurų), aptarnavimo ir verslo veiklos (7.468.939 mln. eurų), transporto ir saugojimo (1.274.551 mln. 

eurų) informacijos ir ryšių (1.986.597 mln. eurų) ir profesinės, mokslinės ir techninės veiklose 

(1.332.498 mln. eurų).  

Italija nuo 1975 metų priklauso didţiojo aštuoneto šalių (G-8) grupei
101

. 2011 metų 

geguţės 26-27 d. Prancūzijos Dovilio mieste vykusiame Didţiojo aštuoneto aukščiausiojo lygio 

susitikime galingiausios ir didţiausią įtaką turinčios pasaulio šalys pritarė ES siūlymui sustiprinti 

daugiašalį bendradarbiavimą ir liberalizuoti prekybą pagal Pasaulinės prekybos organizacijos 2001 

m. Dohos mandatą, kuriuo raginama uţtikrinti teisingą pasaulinę prekybą. Galima būtų teigti, kad 

Italija, kaip viena iš šios organizacijos narių yra atvira šalis, skatinanti liberalią prekybą bei 

tarptautinį bendradarbiavimą. Nors Italija pergyveno krizę, šalies ekonomika išliko gana stipri: BVP 

tenkantis vienam gyventojui šalyje buvo daugiau nei 2,5 karto didesnis nei Lietuvoje. Tikėtina, kad 

Italijos ekonomika stiprės ir toliau (tai daugiausiai lems padidėjusios eksporto apimtys).  

                                                 

101
 Didysis aštuonetas - tai neoficiali 1975 m. įsteigta paţangios ekonomikos šalių grupė, susirenkanti kartą per metus 

apsvarstyti abipusių arba pasaulinio masto problemų. http://ec.europa.eu/news/external_relations/110530_lt.htm 
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87. pav. BVP tenkantis vienam gyventojui 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Lietuva ir Italija pradėjo bendradarbiauti dar 1993 metais, kaip buvo pasirašyta sutartis tarp 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės dėl "Lietuvos-Italijos 

Gretutinio Fondo“, po šios sutarties sekė dar kelios esminės sutartys, paskatinusios tolimesnį 

bendradarbiavimą tiek ekonomikos, tiek kitose srityse ( Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir 

Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl ekonominio, gamybinio ir techninio 

bendradarbiavimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės Sutartis 

dėl investicijų skatinimo ir apsaugos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos 

Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, studijų, mokslo ir technologijų 

srityse ir pan.) 

Italija 2011 metais buvo viena iš didţiausių Lietuvos eksporto ir importo partnerių Europos 

šalyse. Nors į ja buvo išveţama tik 3 proc. eksportuojamų prekių, importuojama buvo beveik 2 

kartus daugiau (6 proc. visų importuojamų prekių).  

61 lentelė. 10 pagrindinių Lietuvos eksporto ir importo šalių partnerių 2011 metais  

Eil. Nr.  

Šalis  

Importas Eksportas 

Importo 

apimtis (litais) 

Procentinė 

dalis nuo viso 

importo 
Eksporto 

apimtis (litais) 
Procentinė dalis 

nuo viso eksporto 
1. Vokietija 7616459,5 17 6474606,6 15 
2. Švedija 2611653,0 6 2484258,8 6 
3. Danija 1274401,3 3 1475219 3 
4. Estija 2192992,4 5 4624204,5 11 
5. Prancūzija 1899424,8 4 2875540,3 7 

6. Italija 2470072,2 6 1249469,6 3 
7. Suomija 1628196,7 4 2886777 7 
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Eil. Nr.  Šalis  Importas Eksportas 
8. Latvija 5187437,4 12 7118306,9 17 
9. Lenkija 7136898,6 16 4863696,8 11 
10. Nyderlandai 3861701,1 9 4266320,1 10 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Kadangi panašios tendencijos vyravo keletą metų, analizuojamuoju laikotarpiu Lietuvoje 

vyravo neigiamas eksporto – importo balansas. Pats didţiausias jis buvo 2007 – 2008 metais, kai 

staigiai sumaţėjo eksporto apimtys ir padidėjo importas. 2009 - 2010 metais balanso rodiklis 

sumaţėjo, tačiau vis ar išliko neigiamas, o 2011 metais net padidėjo, tačiau nepaisant importo 

apimčių didėjimo, didėjo ir eksportas (2010 metais palyginti su 2011 metais padidėjo daugiau nei 

19 proc.).  

2011 metais Lietuvos ir Italijos prekybos apyvarta buvo 3071,95 mln. litų. Lietuvos 

prekybos balansas su Italija buvo neigiamas ir sudarė -122,06 mln. litų, 2011 m. Lietuvos eksportas 

į Italiją sudarė 1249,47 mln. litų ir, lyginant su 2010 m., padidėjo 19,1 proc. Lietuvos importas iš 

Italijos siekė 2470,42 mln. litų ir lyginant su 2010 m., padidėjo 22,6 proc.  

 

88. pav. Lietuvos eksportas ir importas į Italiją 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

2011 metais didėjo Lietuvos maisto pramonės produkcijos (ypač pieno gaminių), 

mineralinio kuro, plastiko, medienos dirbinių tauriųjų metalų eksportas į Italiją. Lietuvos prekybos 

su Italija deficitą daugiausia lėmė išaugęs valgomųjų vaisių ir riešutų importas į Lietuvą bei itališkų 

reaktorių, boilerių bei mašininių įrenginių pardavimai. Lietuvos gamintojai pakankamai sėkmingai 

konkuravo su Italija ir tuose sektoriuose, kuriuose italų gaminiai yra tradiciškai paklausūs. Pvz. 

Lietuva daugiau eksportavo į Italija nei importavo baldų pramonės gaminių, tekstilės pluošto, 

tauriųjų metalų gaminių. Lyginant su ankstesniais metais eksporto struktūroje vis labiau dominuoja 
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ne ţaliavinė, bet aukštesnės pridėtinės vertė reikalaujanti produkcija - per 2011 metus lyginant su 

2010 metais gerokai išaugo farmacijos produktų, elektros mašinų ir jų įrenginių, optikos ir 

matavimo prietaisų pardavimai Italijoje
102

.  

Lietuvos ambasados Italijoje nuomone, didţiausias perspektyvas Italijoje Lietuvos 

eksportuotojai turi šiose srityse: ţemės ūkio ir maisto produktai, metalo apdirbimas ir dirbiniai, 

durpių substratai, mediena ir medienos gaminiai, plastikas ir jų dirbiniai
103

. 

Artimiausioje ateityje tikėtina, kad Lietuvos – Italijos prekybos augimo tempai turėtų 

išlikti pakankamai stabilūs; Neigiama prasme Lietuvos eksportą į Italiją galėtų paveikti Italijoje, dėl 

kilusios krizės, pastebimas vidaus vartojimo maţėjimas, kita vertus, jei Italijoje kaip planuojama 

bus įgyvendintos ūkio liberalizavimo reformos, tai sudarytų palankesnes sąlygas uţsienio 

eksportuotojams patekti į Italijos rinkas
104

. 

Naujausiais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2008 metais Italija Lietuvoje 

buvo įsteigusi 50 įmonių, kuriuose dirbo daugiau nei 1300 darbuotojų. Per metais šios įmonės 

pridėtinės vertės (apskaičiuotos gamybos sąnaudomis) sukūrė daugiau nei 82 tūkst. litų.  

Tiesioginių uţsienio investicijų srautai iš Italijos į Lietuvą jau kuris laikas išlieka stabilūs. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 metais Italijos investicijos Lietuvoje sudarė 

beveik 169 140 tūkst. lt., tradiciškai daugiausia italų investicijų teko tekstilės, taip pat 

apdirbamosios pramonės sektoriams. Italija uţėmė 33 vietą pagal tiesioginių uţsienio investicijų 

Lietuvoje dydį
105

. 

2011 m. spalio 18 d. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose lankęsi Italijos 

atstovai susirinkusiems pristatė Italiją ir paţymėjo, kad norint suaktyvinti Italijos ir Lietuvos 

verslininkų bendradarbiavimą, svarbu, kad toks bendradarbiavimas vyktų ir tarp verslą skatinančių 

institucijų, t.y. prekybos ir pramonės rūmų. Susitikimo metu buvo susitarta keistis informacija apie 

verslo galimybes regionuose, įmonių pasiūlymais dėl bendradarbiavimo, vykstančias parodas. Buvo 

svarstomos galimybės rengti verslo misijas bei organizuoti įmonių atstovų dalyvavimą verslo 

kontaktų renginiuose. Tikimasi, kad atsigaunant šalių ekonomikoms, didėjant vidaus vartojimui, 

šalys dar intensyviau bendradarbiaus
106

.  

Apibendrinus, galima būtų teigti, kad Lietuvos ir Italijos bendradarbiavimas intensyvėja. Iš 

dalies tai lemia šalis jungianti ES (ypač ES inicijuotas Šengeno erdvės sukūrimas, kurio dėka 

lengvėja ne tik darbo bet ir kapitalo srautų judėjimas tarp valstybių). Tikėtina, kad Italijai vis labiau 

                                                 

102
 Lietuvos Respublikos ambasada Romoje http://it.mfa.lt/index.php?3991334720 

103
 Informacija apie Italijos rinką http://www.urm.lt/index.php?1897573629 

104
 Lietuvos Respublikos ambasada Romoje http://it.mfa.lt/index.php?3991334720 

105
 Lietuvos Respublikos ambasada Romoje http://it.mfa.lt/index.php?3991334720 

106
 Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai. Atsiveria naujos galimybės Lietuvos ir Italijos verslo plėtrai. 

http://www.cci.lt/lt/naujienos/atsiveria_naujos_galimybes_lietuvos_ir_italijos_verslo_pletrai 
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liberalizuojant prekybą, Lietuvos eksportas į šią šalį padidės, suintensyvės verslo santykiai. Lietuvai 

palanku palaikyti daugiašalius santykius su Italija ir dėl jos ekonominio bei politinio statuso – kaip 

jau minėta Italija priklauso G – 8 šalims, kurios iš dalies smarkiai įtakoja ekonominius bei politinius 

pasaulio sprendimus, tikėtina, kad bendradarbiaujant su šia šalimi didės ne tik Lietuvos ekonomikos 

sektoriaus plėtra, tačiau ir atvirumas, ţinomumas pasaulyje, bendradarbiaujant su Italijos įmonėmis 

atsiras galimybės plėsti ir uţkariauti naujas rinkas.  

3.1.2 Italijos darbo rinkos analizė 

Vienas iš sėkmingos šalies ekonomikos augimo veiksnių – efektyviai išnaudojama darbo 

jėga, kada nedarbo lygis pakankamai ţemas. Galima būtų teigti, kad šis veiksnys įtakoja ne tik 

ekonominį augimą tačiau ir bendrą šalies gyventojų gerovę, pasitenkinimą šalies vyriausybę bei 

bendrą gyvenimo kokybės lygio gerėjimą.  

Ilgalaikis nedarbas šalyje turėjo tendenciją maţėti iki 2007 metų, tačiau po šių metų ėmė 

didėti ( 2010 metais palyginti su 2007 metais pastebima, kad ilgalaikis nedarbas padidėjo daugiau 

nei 1,4 karto). Nors ilgalaikis nedarbas didėjo, tačiau analizuojamaisiais metais nepasiekė 2000 

metais buvusio nedarbo lygio – palyginti su 2000 metais 2010 metais nedarbo lygis buvo maţesnis 

beveik 35 proc.  

 

89 pav. Ilgalaikis nedarbas (proc. ) 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Nedarbo lygis šalyje (eliminavus sezono įtaką) svyravo tolygiai su Europos Sąjungos 

nedarbo lygiu. Nuo 2000 metų maţėjęs nedarbas 2008 ėmė didėti o 2010 metais buvo didţiausias 

per visą analizuojamąjį laikotarpį, toks jis išliko ir 2011 metais, o palyginti su 2008 metų nedarbo 

lygiu – 2011 metais jis buvo didesnis daugiau nei 1,3 karto.  
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90 pav. Nedarbo lygis proc. (eliminavus sezono įtaką) 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Recesijos poveikis Italijos darbo rinkai buvo palyginti maţas
107

, tačiau nepaisant to, 

atsigavimas gana lėtas. Italijos nedarbo lygis pakilo 2,5 proc. (2010 pirmą ketvirtį palyginti su 2007 

metų antru ketvirčiu), tačiau vis dėlto išliko maţesnis nei OECD šalių vidurkis. Darbo rinka 

atsigauna tokiu pačiu kaip ir OECD šalys greičiu: 2011 metų antrame ketvirtyje nedarbo lygis 

sumaţėjo 0,5 proc.  

 

91 pav. Nedarbo lygis Italijoje ir OECD šalyse 

Šaltinis: OECD 

Jaunimo nedarbo lygis analizuojamaisiais metais kito tolygiai: iki 2002 metų maţėjęs 

nedarbo lygis ėmė didėti, panašaus lygio išliko iki 2005 metų, kada ėmė maţėti ir jau 2008 metais 

buvo pats maţiausias analizuojamuoju laikotarpiu, tačiau po šių metų nedarbo lygis šoktelėjo iki 

2000 metų lygio ir išlaikė tendenciją didėti. Vertinant paskutiniųjų metų duomenis, pastebima, kad 

                                                 

107
 OECD Employment Outlook 2011 – How does ITALY compare? www.oecd.org/els/employment/outlook. 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Europos Sąjunga Italija



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

160 

jaunimo nedarbo lygis šalyje vis dar didėja – 2011 metais palyginti su 2010 metais jis padidėjo 

daugiau nei 5 proc.  

 

92 pav. Jaunimo nedarbo lygis proc. (eliminavus sezono įtaką) 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis analizuojamaisiais metais turėjo 

tendenciją staigiai keistis: nuo 2000 metų su neţymiais pokyčiais maţėjęs nedarbo lygis 2004 

metais susilygino su Europos Sąjungos vidurkiu, tačiau jau 2005 metais staigiai kilo, tais metais 

nedarbas buvo aukščiausias iš visų analizuojamuoju laikotarpių. Nuo 2005 metų aukštąjį 

išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis maţėjo (iki 2007 metų), tačiau vėliau vėl ėmė didėti – 

iki 2010 metų nedarbo lygis padidėjo daugiau nei 1,3 karto (palyginti su 2007 metais). 2010 metais 

nedarbo lygis kilo, bet jau nebe tokiais sparčiais tempais: palyginti su 2009 metais nedarbo lygis 

padidėjo 5 proc.  

 

93 pav. Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis proc. 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 
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Per vienerius metais nuo studijų baigimo greičiausiai įsidarbino (pagal įgytą specialybę) 

studentai baigę inţinerijos, švietimo (edukacijos) bei architektūros studijas (atitinkamai 76,5 proc. , 

75,8 proc. ir 73,3 proc. ). Studentai baigę ekonomikos – vadybos studijas darbinosi šiek tiek lėčiau 

– per metais jų įdarbinta tik 57,1 proc. Maţiausiai paklausios specialybės buvo medicina, apsauga ir 

biologija – šias studijų sritis baigę studentai buvo įdarbinti maţiausiai (atitinkamai 23,3 proc. , 26,5 

proc. , ir 38,6 proc. studentų susirado darbą).  

 

94 pav. Studentų įsidarbinimas vienerių metų laikotarpyje 

Šaltinis Coradini ( 2011) LIS Professionals and Labour Market in Italy: Looking for Lost Places? 

Italijoje, siekiant pagerinti darbo rinkos situaciją, buvo taikomos trys pagrindinės darbo 

rinkos reguliavimo priemonės
108

: aktyvi darbo rinkos politika (darbo rinkos politikos priemonės, 

kuriomis siekiama padėti darbo ieškantiems asmenims padidinti jų uţimtumo galimybes ir derinti 

darbo pasiūlą ir paklausą); darbuotojų apsaugos politika; mokesčių politika; rinkos reguliavimas.  

Aktyvios darbo politikos priemonės buvo orientuotos į įdarbinimo skatinimą bei 

kvalifikacijos kėlimo priemonių taikymą. Kaip matoma iš lentelės, lėšos skiriamos aktyvioms darbo 

rinkos reguliavimo priemonėms kasmet vis maţėjo, tuo tarpu išlaidos pasyvioms darbo rinkos 

priemonėms didėjo.  

62 lentelė. Išlaidos darbo rinkos reguliavimo priemonėms  

Išlaidų rūšis 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Bendros išlaidos (ESF, darbo 

ministerijos) 97,692 138,135 218,745 516,943 438,747 432,029 

Orientavimas, konsultavimas 

(Europos Socialinis fondas) 8,383 23,381 66,565 87,706 109,574 86,653 

Profesiniai mokymai  260,618 463,074 1,028,663 855,476 650,442 636,534 

                                                 

108
 The Italian Labour Market: Problems and Prospects. 

http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CGMQFjAG&url=http proc.3A proc.2F 

proc. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Darbo_rinkos_politika
http://lt.wikipedia.org/wiki/Darbo_ie%C5%A1kantis_asmuo
http://lt.wikipedia.org/wiki/Darbas
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CGMQFjAG&url=http%3A%2F%2Fusers.ox.ac.uk%2F%7Ehine%2Fseminarpapers%2Fdellaringa%2520paper.DOC&ei=33qiT8m3IM2B4ASk8amhCQ&usg=AFQjCNHrZQejojHP9Smvv3ZYkhNvEUXaGQ&sig2=eocZLMHOhF9Eogu2VTu7fw
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Išlaidų rūšis 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Mokymai, kvalifikacijos teikimai 2,419,821 2,491,028 2,521,733 2,338,436 2,242,614 1,946,019 

Įdarbinimo iniciatyvos 3,290,392 4,996,754 4,246,126 2,868,647 2,474,285 2,356,558 

Terminuotų kontraktų 

stabilizavimo iniciatyvos 462,576 506,672 616,368 574,939 589,188 603,713 

Parama darbuotojų išlaikymui  169,777 38,353 8,555 8,266 6,669 9,645 

Subsidijos teritorijų rėmimui 407,403 114,304 27,222 31,519 52,788 30,272 

Neįgaliųjų įdarbinimo rėmimas 74,554 77,213 87,174 87,659 94,622 32,493 

Darbo vietų kūrimas 559,861 450,207 388,050 155,127 145,068 129,210 

Verslumo skatinimas 834,668 331,897 675,798 745,269 737,993 629,622 

Iš viso aktyviai darbo politikai  8,476,670 9,469,502 9,599,690 7,665,337 6,993,669 6,373,156 

Bedarbių rėmimas 6,498,032 6,844,896 6,895,191 8,306,416 9,560,552 9,596,535 

Ankstyvo išėjimo į pensiją 

rėmimas 731,910 560,220 483,363 362,978 288,652 398,432 

Iš viso pasyviai darbo politikai  7,229,942 7,405,116 7,378,554 8,669,394 9,849,205 9,994,967 

Iš viso darbo politikai  15,706,612 16,874,618 16,978,244 16,334,731 16,842,874 16,368,122 

Šaltinis Coradini ( 2011) LIS Professionals and Labour Market in Italy: Looking for Lost Places? 109
  

Galima būtų teigti, kad darbo rinkos politikos įgyvendinimas buvo sėkmingas – Italijoje 

nedarbo lygis maţesnis nei vidutiniškai Europoje. Tačiau įgyvendinant šią politiką, ypač smarkai 

padidėjo darbo pasiūla, kad leido sumaţinti kapitalo investavimą ir iš dalies sukėlė per produkciją, 

tačiau tai turėtų būti tik laikinas poveikis
110

.  

3.1.3 Italijos švietimo sistemos analizė 

Italijos aukštojo mokslo sistema buvo pradėta reformuoti siekiant atitikti Europos aukštojo 

mokslo modelį remiantis Sorbonos (1998), Bolonijos (1999), Prahos (2001) Berlyno (2003) bei 

Bergeno (2005) deklaracijomis. Pokyčiai, nulemti Bolonijos proceso, šalyje sukėlė aukštojo mokslo 

revoliuciją - šalyje pradėta naudoti dviejų lygių išsilavinimo bei kreditų sistema. Nuo 1999 metų 

Italijos universitetinės studijos buvo pilnai reformuotos, universitetuose aukštojo mokslo sistema 

dabar organizuojama trimis ciklais: pirmame cikle gaunamas bakalauro išsilavinimas ("Laurea"), 

kuris suteikia teisę studijuoti antrajame cikle, kurį pabaigus suteikiamas magistras. Tik turint 

magistro laipsnį, studentams suteikiama galimybė studijuoti doktorantūros studijas (3 cikle).  

Italijos aukštojo mokslo sistemą šiuo metu sudaro dvejopos aukštosios mokyklos. Kaip ir 

Lietuvoje, čia yra universitetai ir neuniversitetinės aukštosios mokyklos. Jos skiriasi ne tik mokymo 

tikslais, bet ir studijų pabaigoje suteikiamais laipsniais. Akademinė aukštojo mokslo sistema šalyje 

suskirstyta į tris lygius: bakalauro studijas, magistrantūros studijas ir doktorantūros studijos. Kai 

kurių specialybių (pagrindinės medicinos studijos, veterinarijos, farmacijos, odontologijos, 

                                                 

109
Elena Corradini, 2011. LIS Professionals and Labour Market in Italy: Looking for Lost Places? University of Parma 

Grant Holder interaktyvus <http://colab.cce.unipr.it/colab_lea/pluginfile.php/1044/mod_resource/content/1/NMPLIS-

PR-June-2011-Corradini2.pdf> 
110

 OECD Employment Outlook 2011 – How does ITALY compare? www.oecd.org/els/employment/outlook. 

http://www.oecd.org/els/employment/outlook
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architektas-inţinierius ), bakalauro ir magistro lygio yra integruotos į vieną vienetą. Kiekviename 

mokymosi cikle (siekiant gauti tam tikrą laipsnį) būtina išklausyti atitinkamą kreditų skaičių 

(bakalauro studijose – 180, magistro – 120, doktorantūros – nuo 60 iki 300). Vienas kreditas 

susietas su 25 studento darbo valandomis, o per metais jų turi būti išklausyta 60. Italijos 

universitetams taip pat suteikta teisė visas laipsnį suteikiančias programas studijuoti bei rengti 

bendradarbiaujant su uţsienio partneriais (tiek Europos tiek ne Europos).  

2008 metais agentūros Almalaurea
111

 atliktoje apklausoje (dalyvavo 207 000 absolventai iš 

47 universitetų) buvo nustatyta, kad beveik 39 procentai absolventų baigę studijas dar ėjo į 

papildomus mokymus, daugiau nei 51 procentai studentų dirbo, o 14 proc. ieškojo darbo. 37 

procentai absolventų buvo įdarbinti pagal įgytą specialybę, daugiau nei pusė apklaustųjų studentų 

teigė, kad būtent dėl jų turimo išsilavinimo jie gavo darbą. 

Studijų kokybės valdymas Italijoje tampa vis aktualesnis bei svarbesnis klausimas, 

siekiant įgyvendinti Europos auštojo mokslo kriterijus. Pagrindinis Italijos siekis, įgyvendinant 

Bolonijos procese iškeltus tikslus – sukurti trijų ciklų aukštojo mokslo švietimo sistemą, įdiegti 

studijų kokybės valdymą bei sudaryti sąlygas studijų kokybės, kvalifikacijos ir studijų laiko 

pripaţinimui.  

Šalyje siekiant studijų kokybės bei aukštojo mokslo erdvės siekių vertinama ne tik studijų 

kokybė, tačiau ir aukštojo mokslo institucijos bei išorinio studijų kokybės vertinimo įstaigos
112

.  

Aukštojo mokslo institucijos vertinamos atsiţvelgiant į tokius kriterijus: Institucijos politika 

ir taikomos procedūros kokybei uţtikrinti; Programų bei laipsnių suteikimo stebėsena ir periodinė 

perţiūra; Studentų vertinimas; Pedagoginio personalo kvalifikacijos tinkamumo uţtikrinimas; 

Studijų ištekliai ir parama studentams; Informacinė sistema; Informacijos viešumas.  

Europos aukštojo mokslo išorinio kokybės uţtikrinimas vertinamas atsiţvelgiant į tokius 

kriterijus: Vidinio kokybės uţtikrinimo procedūrų naudojimas; Išorinės kokybės uţtikrinimo 

priemonių naudojimas; Sprendimų priėmimo kriterijų bei procesų pagrįstumas; Atskaitomybė; 

Tolesnė kontrolė ir reguliarios perţiūros; Išorinės kokybės uţtikrinimo kokybės agentūros 

vertinamos remiantis tokiais kriterijais: Vykdomos išorinės kokybės uţtikrinimo procedūros 

aukštosiose mokyklose; Oficialus statusas; Vykdoma veikla; Turimi ištekliai; Misija, nuostatos; 

Nepriklausomybė; Išorinio kokybės uţtikrinimo kriterijai ir agentūros vykdomi procesai; 

Atskaitomybė.  

Siekiant įvertinti studijų kokybę vertinama: Studentai - vertinant studentus, turi būt 

atsiţvelgiama kokiais balais studentai įstoja, kokia jų finansinė padėtis, koks jų uţimtumas studijų 

                                                 

111
 www.almalaurea.it 

112
 “Quality Assurance: A Reference System for Indicators and Evaluation Procedures”, by François Tavenas, 2004, 

prepared for the ELU (Latin European Universities group), EUA, 2004, http://www.eua.be/eua/en/publications.jspx 

http://www.almalaurea.it/
http://www.eua.be/eua/en/publications.jspx
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metu, kiek atvyksta uţsienio studentų, kiek studentų iškrenta studijų metu, kokie jų pasiekimai 

studijų metu, kaip sėkmingai studentai įsidarbina po studijų baigimo ir pan.  

 Tyrimų kokybė – nustatoma, kiek dėstytojų bei profesorių dalyvauja tyrimuose, kur jie 

publikuojami, koks citavimo indeksas, kur panaudojami tyrimai ir pan.  

 Turimi ištekliai tyrimams – įvertinama kiek studentų, dėstytojų dalyvauja tyrimuose, 

koks apsirūpinimas techninėmis priemonėmis tyrimams atlikti, vertinama ar tyrėjai turi 

pakankami ţinių tyrimams vykdyti.  

 Studijų valdymas – vertinama studijų finansavimas, dėstytojų kaita, dėstomų programų 

tinkamumas, universiteto atvirumas, dėstytojų, studentų mobilumas. 

Apibendrinus, galima būtų teigti, kad šalyje studijų kokybė pradedama uţtikrinti jau pačių 

institucijų lygmenyje ir apima net tas institucijas, kurios yra atsakingos uţ kokybės uţtikrinimą 

šalyje.  

Vertinant pagal bendrą studentų skaičių, Italija yra šešta didţiausia aukštojo mokslo 

sistema Europoje. Remiantis naujausiais Eurostat duomenimis, 2009 metais šalyje buvo 2011,7 

tūkstančio studentų.  

 

95 pav. Studentų skaičius Italijoje 

Šaltinis Eurostat duomenų bazė 

2009 metais daugiausia studentų pasirinko socialinius mokslus, teisę ar verslą (iš viso 34,8 

proc. visų studentų). Beveik du kartus maţiau studentų rinkosi humanitarinius mokslus ir menus bei 

inţineriją bei konstrukciją (atitinkamai 15 ir 15,4 proc. ). Matematiką ir programavimą pasirinko 

7,7 proc. studentų, sveikatą ir gerovę – 13,2 proc. Maţiausiai paklausios buvo ţemės ūkio ir 

veterinarijos bei paslaugų studijų kryptis, į jas įstojo tik 2,2 proc. (ţemės ūkis ir veterinarija) ir 2,8 

(paslaugos) proc. studentų.  
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63 lentelė. Studentų skaičius ir jų pasiskirstymas pagal studijų kryptis 2009 metais 

 

Iš viso 

studentų 

(tūkst.) 

Iš jų, procentinė dalis pagal studijų kryptį 

Humanit

ariniai 

mokslai 

Socialinia

i mokslai 

Matematika 

ir 

kompiuterių 

mokslas 

Inţinerija 

Ţemės 

ūkis, 

veterinarij

a 

Medicino

s 

sveikatos 

mokslai 

Paslaugos 

ES 19.470 11,9 33,4 9,7 13,6 1,6 13,4 3,8 

Italija 2.012 15,0 34,8 7,7 15,4 2,2 13,2 2,8 

Šaltinis Eurostat duomenų bazė 

Analizuojamaisiais metais Italijoje išliko tokios pat tendencijos – populiariausi buvo 

socialiniai mokslai, juos kiekvienais metais rinkosi daugiau nei trečdalis studentų. Beveik du kartus 

maţiau studentų rinkosi humanitarinius ir medicinos bei inţinerijos mokslus.  

Socialinių mokslų populiarumas kasmet kito neţymiai: nuo 2005 iki 2008 metų, studentų 

pasirinkusių šia studijų kryptį maţėjo, tačiau jau 2009 metais šių studijų populiarumas vėl išaugo.  

 

96 pav. Studentų pasiskirstymas pagal studijų programas 2005 – 2009 metais 

Šaltinis Eurostat duomenų bazė 

2011 metais Europos Komisijos pateiktoje ataskaitoje
113

 apie Europos studentų mobilumą, 

apskaičiuota, kad Italijoje uţsienio studentų 2006 metais palyginti su 1998 padaugėjo daugiau nei 

146 procentu, tačiau nors bendras uţsienio studentų skaičius šalyje didėjo, procentine išraiška jis 

nepasiekė ES vidurkio (ES uţsienio studentų skaičius siekia 6 proc. bendro studentų skaičiaus). 

Daugiausia į šalį atvyko studentų iš Albanijos (20,7 proc. ) ir Graikijos (8,8).  

 

                                                 

113
 Mapping mobility in European higher education. Volume II: Case studies. A study produced for the Directorate 

General for Education and Culture (DG EAC) of the European Commission. Brussels, June 2011 
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64 lentelė. Pagrindinės šalys iš kurių atvyksta uţsienio studentai  

Vieta Šalis Studentų skaičius Procentinė dalis 
1 Albanija 11 883 20,7 
2 Graikija 5 054 8,8 
3 Rumunija 2 456 4,3 
4 Vokietija 2 067 3,6 
5 Kinija 1 684 2,9 
6 Cmeronas 1 614 2,8 
7 Lenkija 1 478 2,6 
8 Šveicarija 1 371 2,4 
9 Kroatija 1 353 2,4 
10 Peru 1 243 2,2 
Iš viso studentų atvykusių iš šių šalių 30 203 52,7 
Iš viso studentų 57 271 100 

Šaltinis UOE duomenų bazė 

Uţsienio studentai, atvykę studijuoti į Italiją turėjo aiškius prioritetus, daugiausia jų rinkosi 

socialinius mokslus, verslo vadybą bei teisę (pasirinko 31,8 proc. visų studentų), sveikatos apsaugą 

rinkosi 20,4 proc. studentų, humanitarinius mokslus ir meną (19,9 proc. studentų), inţinerija, 

konstrukciją (14,5 proc. ).  

65 lentelė. Italijos ir uţsienio studentų pasiskirstymas pagal studijų kryptis  

Studijų sritis   Italijos studentai Uţsienio studentai  
Socialiniai mokslai, verslas ir teisė 35,6 31,8 
Inţinerija, konstravimas 15,6 14,5 
Humanitariniai mokslai ir menai 15,3 19,9 
Sveikatos ir gerovės mokslai 12,9 20,4 
Matematika, informatika 7,9 6,6 
Pedagogika 7,3 2,3 
Paslaugos 2,7 1,7 
Ţemės ūkis ir veterinarija 2,3 2,0 
Neţinoma (neapibrėţta) 0,4 0,8 
Iš viso 100 100 

Šaltinis UOE duomenų bazė 

Daugiausia atvykusių studentų studijavo bakalauro laipsnį suteikiančiose studijose (57,8 

proc. ) bei kitame studijų lygyje (rezidentūros ir pan.) šių studentų buvo daugiau nei 27 procentai. 

Maţiausiai iš atvykusių studentų buvo bestudijuojančių doktorantūros studijose.  

66 lentelė. Italijos ir uţsienio studentų pasiskirstymas pagal studijų lygį  

Studijų lygis Italijos studentai Uţsienio studentai 
Bakalauras 56,4 57,8 
Magistras 12,8 10,5 
Doktorantūra 2,0 4,6 
Kita 28,8 27,2 
Iš viso 100 100 

Šaltinis UOE duomenų bazė 
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Italijos studentai rinkdami uţsienio šalį studijoms, daţniausiai pasirinkdavo Jungtinę 

Karalystę (ją pasirinko daugiau nei 21 proc. į uţsienį studijuoti išvykusių studentų). Populiari šalis 

stadijoms buvo ir Vokietija (išvyko 16,6 proc. studentų) ir Austrija (13,8 proc. studentų).  

67 lentelė. Italijos studentų pasirinktos šalys studijoms uţsienyje (2006 m.)  

Vieta Šalis Studentų skaičius Procentinė dalis  
1 Jungtinė Karalystė 9 691 21,5 
2 Vokietija 7 457 16,6 
3 Austrija 6 209 13,8 
4 Prancūzija 4 790 10,6 
5 Šveicarija 4 598 10,2 
6 Jungtinės Amerikos Valstijos 3 416 7,6 
7 Ispanija 3 226 7,2 
8 Belgija 2 219 4,9 
9 Švedija 826 1,8 
10 Nyderlandai 584 1,3 
Iš viso studentai išvykę į šias šalis 43 016 95,5 
Iš viso studentų 45 044 100 

Šaltinis UOE duomenų bazė 

2006 metais, palyginti su 2002 metais į uţsienį išvykstančių studijuoti studentų skaičius 

padidėjo daugiau nei 4,5 proc. Galima būtų teigti, kad tai labiausiai lėmė padidėjęs, studentų 

išvykstančių į Jungtinę Karalystę bei Nyderlandus skaičius
114

.  

Galima būtų teigti, kad Italijoje, kaip vienoje iš ES narių, studijų kokybės uţtikrinimui 

skiriamas didelis dėmesys gerinant ne tik studijų kokybę, tačiau didinant ir studijų tarptautiškumą. 

Nors šalis kultūriškai gana tolima Lietuvai, švietimo sistema analogiška mūsų šaliai – studijų 

programos, apimtis, reikalavimai analogiški Lietuvoje keliamiems reikalavimams, todėl tikėtina, 

kad vykdant JSP PE nekiltų keblumų derinat šiuos klausimus.  

3.1.4 Trento universitetas kaip partneris rengiant ir vykdant JSP PE 

Trento universitetas yra vienas iš seniausių ir labiausiai vertinamų Italijos universitetų. 

Universitetas nuolat kuria ir plėtoja ryšius su partneriais, kurie gali uţtikrinti sėkmingą mokslo ir 

pramonės ar kitos ekonominės veiklos bendradarbiavimą ir plėtrą bei skatina kurti naujus ryšius su 

uţsienio partneriais siekiant dar didesnio universiteto tarptautiškumo.  

Pagal Times Higher Education World University 2011 – 2012 metų rangavo duomenis, 

universitetas pripaţintas tarp 300 geriausių pasaulio universitetų (uţėmė 252 vietą) (tai labiausiai 

nulėmė universiteto tarptautinis prestiţas ir tyrimų mastas). Pagal Top Universities Rankings 

duomenis
115

 (QS Worls University Rankings) Trento universitetas 2011 metais universitetas buvo 

                                                 

114
 Mapping mobility in European higher education. Volume II: Case studies. A study produced for the Directorate 

General for Education and Culture (DG EAC) of the European Commission. Brussels, June 2011 
115

 http://www.topuniversities.com/institution/university-trento/wur 

http://www.ut.ee/1106636
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451 – 500 vietoje. Panašią vietą (469) universitetas uţėmė ir pagal URAP (universities Rankings by 

academic Performance), kuris įvertina universiteto dėstytojų tiriamųjų darbų svarbą, citavimo 

skaičių ir pan. Pagal Ranking web of world universities rangavimo sistemą
116

 (įvertinamas 

universiteto internetinio puslapio prieinamumas, informacijos sklaida ir pan.) universitetas uţėmė 

tik770 vietą, tačiau pagal universitetų rangavimą remiantis akademiniais pasiekimais
117

 (academic 

ranking of worls universities) universitetas uţėmė gana aukštą 279 – 300 vietą.  

68 lentelė. Trento universiteto reitingai  

Reitingavimo sistema Vieta 
Ranking Web of World Universities 770 
AWRU (Academic Ranking of World Universities) 276-300 
QS World University Rankings 451-500 
URAP (University Rankings by academic Performance) 469 
Times Higher Education World University Rankings 252 

Sudaryta darbo autorių remiantis informaciniais šaltiniais 

Universitetas taip pat vertinamas ir Italijoje: 2009 metais Italijos švietimo ministerijos jis 

buvo įvertintas kaip pats geriausias Italijos universitetas (ranguojant buvo atsiţvelgiama į tokius 

parametrus kaip mokslinių tyrimų kokybė, mokymo metodai, tarptautinės paramos pritraukimas ir 

pan.) 

2010 metais buvo paskelbtas tyrimas, kurio duomenimis, Italija buvo 12 vietoje pagal 

tarptautinių studentų pasitenkinimą juos priimančia šalimi. Pagal studentų pasitenkinimą studijomis 

Italija uţėmė tik 21 vietą, tačiau aplenkė tokias šalis kaip Prancūzija, Ispanija, Graikija.  

Universiteto vykdomą mobilumo ir plėtros politiką galima būtų suskirstyti į tris 

pagrindines sritis: švietimo internacionalizavimas; tarptautinių tyrimų rėmimas; tarptautinio 

pripaţinimo siekimas.  

Universitete vykdant tarptautinius tyrimus, kuriamos naujos laboratorijos, plėtojami ryšiai 

ir bendradarbiavimo sutartys su uţsienio partneriais, kuriamos simuliacinės aplinkos jauniems 

tyrėjams. Universitetas dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kuriu dėk a jauni mokslininkai, 

doktorantai bei tyrėjai gali išvykti studijuoti į kitus universitetus esančius Europoje ar net kitame 

ţemyne. Vystydamas savo tarptautinė veiklą universitetas dalyvauja tokiose projektuose kaip: 

Marie Curie Actions of both the Sixth and Seventh Framework Programme; the Seventh 

Framework Programme of the European Commission to foster research and technological 

development; IDEAS of the Seventh Framework ; ERC Starting Independent Researcher Grants; 

India-Trento Programme for Advanced Research - ITPAR.  

                                                 

116
 http://www.webometrics.info/top100_europe.asp?country=ee 

117
 http://www.urapcenter.org/2010/university.php?q=Trento+University 
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Šiuo metu universitetas bendrauja su 30 šalių iš kurių ne tik atvyksta studentai studijuoti į 

Italiją, tačiau ir Italijos studentams suteikiama galimybė išvykti į jas: Albaniją, Austriją, 

Bangladešą, Baltarusiją, Bulgariją, Kamerūną, Čilę, Kiniją, Čekiją, Gruziją, Vokietija, Vengriją, 

Indiją, Latviją, Lietuvą, Makedoniją, Moldovą, Juodkalniją, Nepalą, Palestiną, Lenkiją, Portugaliją, 

Ispaniją, Švediją, Turkiją, Ukrainą, Jungtines Amerikos Valstijas, Uzbekistaną, Vietnamą.  

1997 metais universitetas pasirašė 26 dvigubą laipsnį suteikiančius studijų programų 

projektus įtraukiant visus universiteto fakultetus. Siekdamas pritraukti kuo daugiau uţsienio 

studentų, universitetas siūlo 10 studijų programų anglų kalba: Biomedicinos mokslas, Kognityvinis 

mokslas, Ekonomika ir vadyba, Inţinerija, Humanitariniai mokslai, Informacinės technologijos ir 

matematika, Tarptautinės studijos, Teisės studijos, Fizikos mokslai 

Būtent ekonomikos ir vadybos fakultete studentai gali rinktis iš penkių tarptautinių 

programų anglų kalba: MIM - Master in International Management, EMBS - European Master in 

Business Studies, MAIN - Master in Innovation Management, MEC - Master in Economics, PhD in 

Economics and Management 

Trento universitetas pasirinktas dėl kelių kriterijų: 

 Patirtis ir kompetencija kuriamos JSP mokslo kryptyje. Trento universitetas patenka į 

TOP 500 geriausių pasaulio universitetų
118

, o Trento universiteto ekonomikos studijų 

programos yra itin palankiai vertinamos akademinėje bendruomenėje ir rinkoje. 

 VDU bendradarbiauja su Trento universitetu jau ilgą laiką įvairiose srityse, yra uţmegzti 

abipusiai naudingi ir perspektyvūs santykiai tarp akademinių bendruomenių, studentų 

mainų projektai, todėl naujos jungtinės studijų programos sukūrimas ir įgyvendinimas 

būtų logiška nuosekli bendradarbiavimo santykių tąsa. 

 Glaudesnių akademinių santykių su kultūriškai, istoriškai ir geografiškai skirtingo, ir tuo 

pačiu ekonominėje ir politinėje erdvėje įtakingo regiono universitetu uţmezgimas 

prisidėtų prie efektyvesnės Lietuvos integracijos pasaulinėje akademinėje, socialinėje ir 

verslo erdvėje. 

 JSP „Plėtros ekonomika“ turinys orientuotas į globalius pasaulio ekonomikoje 

vykstančius procesus, jų analizę ir strateginį valdymą, todėl bendradarbiavimas su 

vienos iš Europos ir pasaulio geopolitikai ir ekonomikai didelę įtaką turinčios valstybės 

universitetu ţenkliai pagerintų studijų turinio kokybę.  

Trento universitetas – tinkamas partneris, kuriant JSP PE, kadangi bendradarbiavimas su 

šiuo universitetu ne tik pakeltų VDU akademinį lygį (universiteto ekonomikos studijų programos 

                                                 

118
 http://www.topuniversities.com 
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itin palankiai vertinamos akademinėje bendruomenėje), tačiau kartu bendradarbiavimas prisidėtų 

prie efektyvesnės Lietuvos integracijos pasaulinėje akademinėje, socialinėje ir verslo erdvėje. 

3.2 JSP PE paklausa tarp studentų Estijoje 

3.2.1 Estijos sociodemografinė ir makroekonominė apžvalga 

Lietuvą ir Estiją sieja ne tik istorinis palikimas, bet ir įvairūs verslo, kultūriniai ryšiai. 

Natūralus Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos - bendradarbiavimas vis labiau išsiplečia 

į vis stiprėjančius regioninius ryšius įvairiose srityse
119

. Tai geras pagrindas ateityje Baltijos ir 

Šiaurės šalims tapti vienu konkurencingiausiu ir novatoriškiausiu regionu Europoje. Nors Lietuva ir 

Estija daţnai sugretinamos ir lyginamos, galima būtų teigti, kad tiek ekonomine, tiek 

sociodemografine padėtimi šios šalys gana skirtingos. Siekiant išanalizuoti Estijos plėtros 

potencialą, toliau darbe bus analizuojama šalies sociodemografiniai ir ekonominiai rodikliai.  

Prognozuojama, kad iki 2060 metų Estijoje gyventojų skaičius sumaţės daugiau nei 12 

proc. (palyginti su 2015 metais).  

 

97 pav. Prognozuojamas gyventojų skaičius iki 2060 metų 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Prognozę patvirtina ir dabartinė gyventojų skaičiaus maţėjimo tendencija 

analizuojamaisiais metais gyventojų sumaţėjo daugiau nei 2 proc. (palyginti su 2000 metais) ir 

0,005 proc. palyginti su 2010 metais.  

                                                 

119
 Germanas N., Sarkanis A. Pranešimas apie Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo perspektyvas. Uţsienio reikalų 

ministerija: http://www.urm.lt/umr/m/m_files/wfiles/file3719.pdf 
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98 pav. Gyventojų skaičius 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Šalyje taip pat jaučiama senėjimo tendencija: iki 2006 metų didėjęs jaunų ţmonių (15 – 29 

metų amţiaus) skaičius, 2007 metais staigiai ėmė kristi. 2011 metais šalyje palyginti su 2000 metais 

buvo daugiau nei 3 proc. maţiau jaunų ţmonių, o palyginti su 2006 metais (kada buvo uţfiksuotas 

didţiausias jaunų ţmonių skaičius) buvo net 7 proc. maţiau. 2011 metais lyginant su 2010 metais, 

taip pat pastebima jaunų ţmonių skaičiaus maţėjimo tendencija: per metais 15 – 29 metų asmenų 

skaičius sumaţėjo daugiau nei 2 proc.  

 

99 pav. 15–29 metų amţiaus asmenų skaičius 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Galima būtų teigti, kad jaunų asmenų skaičiaus maţėjimą šalyje iš dalies lemia didėjanti 

emigracija: 2000 metais, emigrantų skaičius nesiekė 20 tūkstančių, o 2010 metais, iš šalies 

emigravo daugiau nei 50 tūkst. asmenų (emigracija padidėjo beveik tris kartus). Nuo 2000 metų 

didėjusi emigracija 2006 metais buvo pati didţiausia analizuojamuoju laikotarpiu, tačiau turėjo 

tendenciją maţėti (iki 2008 metų emigracija sumaţėjo daugiau nei 20 tūkst. emigrantų). 

Paskutiniaisiais analizuojamo laikotarpio metais (2009, 2010 metais) emigracija vėl ėmė didėti: 
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2010 metais palyginti su 2009 metais, emigracija padidėjo daugiau nei 14 proc. Didėjant 

emigracijai didėjo ir imigracija (iki 2006 metų neintensyviai, tačiau po 2007 metų daug intensyviau 

ir beveik lygiai su emigracija). Iki 2009 metų didėjusi imigracija 2010 metais sumaţėjo daugiau nei 

28 proc. ( į šalį atvyko 1000 asmenų maţiau). 

 

100 pav. Emigravusių/imigravusių asmenų skaičius 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Didėjanti emigracija bei maţėjantis gimstamumas įtakojo ir studentų skaičiaus 

sumaţėjimą: analizuojamuoju laikotarpiu studentų skaičius tolygiai maţėjo (su nedideliu 

padidėjimu 2005 metais). 2010 metais palyginti su 2000 metais, studentų buvo beveik 15 proc. 

maţiau (palyginti su 2009 metais, 2010 metais studentų sumaţėjo apie 2 procentus).  

 

101 pav. Studentų skaičius 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Analizuojant studentų pasiskirstymą pagal studijų kryptis, pastebėta, kad populiariausios 

buvo socialinių, inţinerinių ir humanitarinių mokslų studijos o ţemės ūkio ir veterinarijos studijas 

pasirinko tik apie 2,2 proc. visų studentų.  
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Prognozuojama, kad Estijos ekonomika 2012 metais augs, o BVP rinkos kainomis padidės 

daugiau nei 6 proc. (992 mln. eur.). Lyginant 2011 metais su 2010 metais, taip pat pastebimas 

teigiamas BVP rodiklio didėjimas: BVP padidėjo daugiau nei 12 proc. (arba 1668 mln. eur.). Kaip 

matoma, Estijos BVP turėjo tendenciją didėti iki 2007 metų, po kurių sekė stagnacija, kuri tęsėsi iki 

2008 metų. 2009 metais Estijos BVP staigiai maţėjo iki 2006 metų lygio, tačiau jau sekančiais 

metais ėmė kilti, o palyginti 2011 metų BVP rodiklį su 2009 metų – pastebimas gana greitas 

augimas – BVP padidėjo daugiau nei 22 proc. Planuojama, kad šalies BVP 2012 metais bus dar 

didesnis nei buvęs prieš ekonominį nuosmukį ( padidės daugiau nei 4 proc. ).  

 

102 pav. Bendrasis vidaus produktas 2000 -2011 metais mln. eurų 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

 

103 pav. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui 2000 -2011 metais (eurais) 

(Šaltinis: Eurostat duomenų bazė) 

BVP tenkantis vienam gyventojui, analizuojamaisiais metais tolygiai kilo iki 2008 metų, 

tačiau 2009 staigiai krito (sumaţėjo daugiau nei 15 proc. ), 2010 metais rodiklis ėmė didėti ir jau 

2011 metais BVP tenkantis vienam gyventojui palyginti su 2010 metais padidėjo daugiau nei 11 

proc. (arba 1200 eurų) o palyginti su 2009 – 15, 5 proc.  
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Didţiausią įtaką BVP didėjimui turėjo (daugiausia pridėtinės vertės sukūrė) apdirbamosios 

gamybos, didmeninės ir maţmeninės prekybos, transporto ir saugojimo bei nekilnojamojo turto 

operacijos. Analizuojamaisiais metais, greičiausiai vystėsi elektros, dujų, garo tiekimo ir oro 

kondicionavimo, kasybos ir karjerų eksploatavimo, ţemės ūkio, miškininkystės ir ţuvininkystės bei 

apdirbamosios gamybos veiklos rūšys. Šių veiklų sukuriama pridėtinė vertė 2010 metais palyginti 

su 2009 padidėjo daugiau nei 20 proc. Statybų, administracinės ir aptarnavimo veiklos, informacijos 

ir ryšių, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos sritys turėjo tendenciją maţėti, tačiau tik 

statybose sukuriama pridėtinė vertė 2010 metais palyginti su 2009 metais sumaţėjo daugiau nei 10 

proc. Stabiliausios sritys išliko nekilnojamojo turto operacijų ir kitos aptarnavimo veiklos rūšys, 

analizuojamaisiais metais jų sukuriama pridėtinė vertė svyravo tik vieno proc. dydţiu. 

69 lentelė. Sukuriama pridėtinė vertė pagal ekonominės veiklos rūšis mln. eurų  

Ekonominės veiklos rūšis  

 

2009 2010 Pokytis (proc. 

) 

A Ţemės ūkis, miškininkystė ir ţuvininkystė 332,3 411,1 23,71 
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 137,9 171,2 24,15 
C Apdirbamoji gamyba 1.704,9 2.047,5 20,10 

D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 401,7 501,9 24,94 

E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir 

regeneravimas 
121,6 131,3 7,98 

F Statyba 830,1 712,8 -14,13 

G Didmeninė ir maţmeninė prekyba; variklinių transporto 

priemonių ir motociklų remontas 
1.440,2 1.486,8 3,24 

H Transportas ir saugojimas 937,2 1.104,9 17,89 

I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 147,3 137,6 -6,59 
J Informacija ir ryšiai 630,1 577,3 -8,38 

K Finansinė ir draudimo veikla 467,1 449,4 -3,79 

L Nekilnojamojo turto operacijos 1.368,2 1.358,5 -0,71 
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 573,8 634,7 10,61 
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 479,0 451,0 -5,85 
P Švietimas 935,3 915,0 -2,17 

Q Ţmonių sveikatos prieţiūra ir socialinis darbas 654,2 635,0 -2,93 
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 487,6 470,3 -3,55 
S Kita aptarnavimo veikla 191,8 193,1 0,68 

Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 11.947,2 12.496,1 4,59 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Prekių ir paslaugų eksporto ir importo apimtys, staigiai sumaţėjusios 2009 metais, 2010 

ėmė didėti, o jau 2011 metais pasiekė iki ekonominio nuosmukio buvusias apimtis. 2011 metais 

palyginti su 2010 pastebima, kad eksporto apimtys padidėjo daugiau nei 30 proc. , tačiau kartu 

šalyje didėjo ir importas (padidėjo 35 proc. ). Prognozuojama, kad 2013 metais tiek importo tiek 

eksporto apimtys padidės 14 proc. (palyginti su 2011 metais), o lyginant su 2009 metais dvigubai.  
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104 pav. Prekių ir paslaugų eksportas/importas 2000 – 2013 metais (mln. eur.) 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Išlaidos švietimui didėjo iki 2008 metų, tačiau prastėjant šalies ekonominei situacijai 

sumaţėjo (9,7 proc. lyginant 2008 metais su 2009). 2010 metais, šios išlaidos vis dar maţėjo ir 

palyginti su 2009 metais sumaţėjo daugiau nei 4 proc.  

 

105 pav. Išlaidos švietimui 2000 – 2010 metais (mln. eur.) 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Vertinant išlaidas švietimui kaip procentinę dalį nuo BVP nustatyta, kad analizuojamais 

metais išlaidos švietimui sudarydavo apie 6 – 7 procentus BVP, ir tik 2007 metais, šis rodiklis buvo 

maţesnis nei 6 (5,9 proc. ).  

Analizuojamaisiais metais didţiausia parama mokslui ir technologijų plėtrai Estijoje buvo 

skiriama iš aukštojo mokslo ir verslo sektorių. Palyginti su 2000 metais, bendra parama 

moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai padidėjo daugiau nei 6 kartus, verslo sektoriaus 

parama tame tarpe padidėjo daugiau nei 13 kartų, o uţsienio – 5,7 karto. 2010 metais, palyginti su 

2009, išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai didėjo iš visų sektorių išskyrus privatų, 
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šio sektoriaus išlaidos moksliniams tyrimams sumaţėjo daugiau nei 30 proc. Verslo sektoriaus 

išlaidos 2010 metais lyginant su 2009 padidėjo daugiau nei 30 proc. , uţsienio, valdţios sektorių – 

atitinkamai 19 ir 13 proc.  

 

106 pav. Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, pagal sektorius (mln. eur.) 2000 - 

2010 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

2010 metais, didţiausios išlaidos inovacijoms buvo skiriamos pramonės ir transporto ir 

saugojimo veiklose (atitinkamai 234.019 ir 179.335 mln. eurų). 

Spartesnį ekonomikos augimą šalyje lėmė didėjančios inovacijos šalies viduje. Remiantis 

Europos Komisijos 2012 m. vasario 7 d. paskelbta inovacijų sąjungos rezultatų suvestine 

(švieslente), kuri grindţiama 25 rodikliais, susijusiais su moksliniais tyrimais ir inovacijomis, ir 

apima 27 ES valstybes nares, taip pat Islandiją, Kroatiją, Makedoniją, Norvegiją, Serbiją, Šveicariją 

ir Turkiją Estija yra lyderiaujanti šalis inovacijų diegime. 

Pagal šia suvestinę, ES Inovacijų lyderėmis buvo pripaţinta Danija, Suomija, Švedija ir 

Vokietija – šių šalių rezultatai gerokai viršijo 27 ES valstybių vidurkį. Paţangūs inovatoriai: 

Airijos, Austrijos, Belgijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Liuksemburgo, Nyderlandų, 

Prancūzijos ir Slovėnijos šalys, šių šalių rezultatai artimi 27 ES valstybių vidurkiui. Šalys 

vidutiniokės buvo įvardytos: Čekija, Graikija, Ispanija, Italija, Kroatija, Lenkija, Malta, Portugalija, 

Slovakija ir Vengrija – šių šalių rezultatai yra ţemesni uţ 27 ES valstybių vidurkį. Besivejančios 
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šalys (nuosaikūs inovatoriai) buvo Latvija (uţima paskutinę vietą) bei, Bulgarija, Lietuva ir 

Rumunija. (šių šalių rezultatai gerokai ţemesni uţ 27 ES valstybių vidurkį)
120

 (ţr. diagramą). 

 

 

107 pav. Inovacinės veiklos vidutinių rezultatų suvestinė 

Šaltinis: inovacijų sąjungos švieslentė 

Kaip matoma, Estija yra viena iš paţangių inovatorių grupės šalių, kurios inovacijų 

rodikliai arti ES vidurkio. Santykinės Estijos stipriosios pusės yra ţmogiškieji ištekliai, įmonių 

investicijos ir sąsajos bei parama. Be to, sparčiau nei vidutiniškai auga rodikliai, atspindintys 

atviras, itin geras ir patrauklias mokslinių tyrimų sistemas ir intelektinį turtą. Pagal ekonominį 

poveikį Estija uţima aukščiausią iš Baltijos šalių 23 vietą. Nors intelektinė nuosavybė dar nėra 

stipri Estijos pusė, tačiau Estija pagal šį rodiklį uţima aukščiausią iš Baltijos šalių – 17 vietą. Be to, 

suvestinėje paţymima apie Estijos spartų Bendrijos prekių ţenklų ir Bendrijos dizainų augimą. Su 

licencijomis ir patentais susijusios pajamos iš uţsienio sudarė 61 proc. ES lygio ir padidėjo net 29,8 

proc.. 

Apibendrinus, galima būtų teigti, kad Estijoje ne tik atsigauna šalies ekonomika, tačiau ir 

ypač smarkiai diegiamos inovacijos, auga ţmoniškųjų išteklių bazė, auga rodikliai, atspindintys 

atviras, itin geras ir patrauklias mokslinių tyrimų sistemas ir intelektinį turtą. Galima būtų teigti, kad 

artimiausiu metu, šalis taps inovatyviausia ir sparčiausiai besivystančia Pabaltijo šalių lydere.  

                                                 

120
 Vytautas GUOBYS ltb patentinės informacijos centras lietuva, latvija ir estija per es inovacijų sąjungos suvestinės 

2011 metų prizmę 
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Lietuva ir Estija pradėjo bendradarbiauti dar 1995 metais, kai buvo pasirašyta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir 

abipusės apsaugos. Nors šalys turėjo beveik identiškas sąlygas vystytis, galima būtų teigti, kad 

Estijos ekonomika vystėsi ţymiai sparčiau: BVP tenkantis vienam šalies gyventojui 

analizuojamuoju laikotarpiu buvo didesnis nei Lietuvoje.  

 

108 pav. BVP tenkantis vienam gyventojui 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Estija 2011 metais buvo viena iš didţiausių Lietuvos eksporto ir importo partnerių Europos 

šalyse. Nors iš jos buvo importuojama tik 5 proc. visų importuojamų prekių ir paslaugų, 

eksportuojama ţymiai daugiau – 11 proc. visų eksportuojamų prekių.  

70 lentelė. 10 pagrindinių Lietuvos eksporto ir importo šalių partnerių 2011 metais  

Eil. 

Nr.  

Šalis  

Importas Eksportas 

Importo apimtis 

(litais) 

Procentinė dalis 

nuo viso 

importo 
Eksporto apimtis 

(litais) 
Procentinė dalis 

nuo viso eksporto 
1. Vokietija 7616459,5 17 6474606,6 15 
2. Švedija 2611653,0 6 2484258,8 6 
3. Danija 1274401,3 3 1475219 3 
4. Estija 2192992,4 5 4624204,5 11 
5. Prancūzija 1899424,8 4 2875540,3 7 
6. Italija 2470072,2 6 1249469,6 3 
7. Suomija 1628196,7 4 2886777 7 
8. Latvija 5187437,4 12 7118306,9 17 
9. Lenkija 7136898,6 16 4863696,8 11 
10. Nyderlandai 3861701,1 9 4266320,1 10 

Šaltinis: URM 
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Estijos eksportas į Lietuvą 2011 metais sudarė maţdaug 2,19 mln. litų, palyginti su 2010 

metais, kilimas sudarė apie 25,6 proc.. Lietuvos eksportas 2011 į Estiją sudarė maţdaug 4,62 mln. 

litų, ir palyginti su 2010 metais padidėjo 69 proc.  

 

109 pav. Lietuvos eksportas ir importas į Estiją 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Daugiausia iš Estijos į Lietuvą buvo įveţama mineralinių gaminių (14,5 proc.), transporto 

priemonių (13,2 proc.) bei chemijos gaminių (11,5 proc.). Į Estiją iš Lietuvos buvo išveţama 

mineraliniai gaminiai (54,4 proc.), chemijos gaminiai (12,2 proc.) bei maisto prekės ir gėrimai (12 

proc.).  

Kaip teigia Estijos ambasada
121

 Lietuva Estijai yra pati svarbiausia šalis pagal tiesiogines 

investicijas. 2011 metais į Lietuvą buvo nukreipiama daugiau negu 30 proc. arba 1,354 milijonų 

eurų visų Estijos tiesioginių investicijų į uţsienio valstybes. Šiuo metu vienomis iš didţiausių 

Estijos įmonių investuojančių Lietuvoje yra "Swedbankas", AB "Balti Laevaremonditehas", kuri 

įsigijo įmonės „Vakarų Laivų Gamykla“ kontrolinį akcijų paketą, AB “Baltijos laivų statyklą” bei 

UAB “Baltic Engineering Centrą”, taip pat „Olympic Casino“ bei „Merko Ehitus“ („Merko 

Statyba“). 

Lietuva investicijų į Estiją atţvilgiu uţima 10 vietą. Viena stambiausių Lietuvos 

investitorių Estijoje yra įmonė "Vičiūnai", kuri įsigijo “Paljassaare” ţuvies perdirbimo bendrovę; 

didţiausio Lietuvos parduotuvių tinklo savininkas “Vilniaus Prekyba” ir toliau ryţtingai ţengia į 

Estijos rinką atidarydamas vis naujas parduotuves „Maksima“. Svarbu paminėti ir "Lietuvos 

Energijos" dalyvavimą Estlink jūros kabelio projekte, "Kauno Pieno Centro" įsigytą "Tallinna 

                                                 

121
 http://www.estemb.lt/estija_ir_lietuva 



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

180 

Külmhoone" ir CD bei DVD kompaktines plokšteles gaminančios įmonės "Baltic Optical Disc" 

gamykla Estijoje
122

. 

Naujausiais statistikos duomenimis, 2008 Estija Lietuvoje buvo įsteigusi 195 įmones, 

kuriose dirbo 6,8 tūkst. Lietuvos gyventojų. Per metais šiose įmonėse pridėtinės vertės buvo sukurta 

daugiau nei uţ 569 tūkst. (skaičiuojant gamybos sąnaudomis). Tuo tarpu Lietuva Estijoje buvo 

įsteigusi tik 49 įmonės (kuriose dirbo daugiau nei 3,7 tūkst. gyventojų), tačiau šios įmonės per 

metais pridėtinės vertės sukūrė uţ daugiau nei 1,19 mln. litų.  

Apibendrinant galima būtų teigti, kad Estijos, kaip inovatyviausios šalies Pabaltijyje 

bendradarbiavimas su Lietuva vertinamas ypač teigiamai. Kaip jau minėta, Lietuva į Estiją 

eksportuoja daug daugiau produkcijos nei importuoja, bendradarbiavimo naudą parodo ir Estijos 

investicijos į Lietuvą bei Lietuvos plėtra Estijoje (Estijoje steigiamos ir plečiamos stiprios įmonės, 

kurios sukuria palyginti daugiau pridėtinės vertės nei Estijos įmonės Lietuvoje). Kadangi Estija 

vienintelė šalis Pabaltijo regione, vertinama kaip inovacijų lyderė, tikėtina, kad bendradarbiavimas 

su šia šalimi (tiek mokslo, tiek verslo sektoriuose) paskatintų ir Lietuvos inovacijų lygio didėjimą, 

kas skatintų Lietuvos ekonominės padėties gerėjimą, patrauklumą uţsienio investicijoms, tarptautinį 

pripaţinimą, tolimesnį bendradarbiavimą su kitomis inovatyviomis ir paţengusiomis šalimis.  

3.2.2 Estijos darbo rinkos analizė 

Vienas iš sėkmingos šalies ekonomikos augimo veiksnių – efektyviai išnaudojama darbo 

jėga, kada nedarbo lygis pakankamai ţemas. Galima būtų teigti, kad šis veiksnys įtakoja ne tik 

ekonominį augimą tačiau ir bendrą šalies gyventojų gerovę, pasitenkinimą šalies vyriausybę bei 

bendrą gyvenimo kokybės lygio gerėjimą.  

Ilgalaikis nedarbas šalyje turėjo tendenciją maţėti iki 2008 metų, tačiau po šių metų ėmė 

staigiai didėti ( 2010 metais palyginti su 2008 metais ilgalaikis nedarbas padidėjo daugiau nei 1,5 

karto). 2010 metais uţfiksuotas didţiausias ilgalaikis nedarbas šalyje – 7,7 proc. palyginti su 2009 

metų rodikliu, kada ilgalaikis nedarbas siekė tik 3,8 proc. šis rodiklis padidėjo daugiau nei 100 proc.  

                                                 

122
 http://www.estemb.lt/estija_ir_lietuva 
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110 pav. Ilgalaikis nedarbas (proc. ) 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Nedarbo lygis šalyje (eliminavus sezono įtaką) gana stipriai svyravo (palyginti su Europos 

Sąjungos) nedarbo lygiu. Nuo 2000 metų maţėjęs nedarbas 2008 ėmė didėti o 2010 metais buvo 

didţiausias per visą analizuojamąjį laikotarpį. Iki 2011 metų nedarbo lygis sumaţėjo (palyginti su 

2010 metais sumaţėjo 26 proc. ), tačiau vis dar išliko gana didėlis (palyginti su 2008 metų nedarbo 

lygiu – 2011 metais jis buvo didesnis daugiau nei 2,3 karto).  

 

111 pav. Nedarbo lygis proc. (eliminavus sezono įtaką) 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Jaunimo nedarbo lygis analizuojamaisiais metais kito staigiai ir daţnai: iki 2002 metų 

maţėjęs nedarbo lygis ėmė didėti, 2004 metais staiga ėmė maţėti ir maţėjo iki 2007 metų, kada 

buvo pats maţiausias analizuojamuoju laikotarpiu. Nuo 2007 metų didėjęs nedarbo lygis ėmė maţėt 

tik po 2010 metų (kada jis buvo didţiausias) tačiau net ir 2011 sumaţėjęs iki Europos Sąjungos 

vidurkio vis dar išliko aukštas (aplyginus su 2007 metais, kai jis buvo pats maţiausias 2011 
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nedarbas buvo didesnis 2 kartus). Nepaisant vis dar didelio nedarbo lygio, galima būtų daryti 

prielaidą, kad darbo rinka atsigauna (2011 metais nedarbo lygis palyginti su 2010 metais sumaţėjo 

daugiau nei 32 proc. ).  

 

 112 pav. Jaunimo nedarbo lygis proc. (eliminavus sezono įtaką) 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis analizuojamaisiais metais stipriai kito: 

2001 metais jis staigiai padidėjo iki 8 proc. nedarbo lygio, tačiau jau kitais metais sumaţėjo beveik 

per pusę iki 4,2 proc. Iki 2004 metų tolygiai bet neţymiai didėjęs nedarbo lygis jau 2005 metais 

sumaţėjo beveik 2 proc. ir palyginti su Europos Sąjungos lygiu maţėjo ţymiai greičiau. Po 2008 

metų nedarbo lygis šalyje ėmė didėti, o 2010 metais palyginti su 2008 metais (kada buvo 

maţiausias nedarbo lygis) aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis padidėjo daugiau nei 

3 kartus, o palyginti su 2009 metais daugiau nei 50 proc.  

 

113 pav. Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis proc. 2000 – 2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 
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Analizuojamaisiais metais daugiausia bedarbių buvo su profesiniu viduriniu bei bakalauro 

išsilavinimu. Asmenys, baigę doktorantūros studijas, nesudarė net 10 proc. bedarbių skaičiaus. 

Profesinį aukštąjį išsilavinimą turintys bei magistrą baigę asmenys darbo rinkoje buvo gana stabiliai 

įsitvirtinę, kadangi jų (bedarbių) skaičius 2009 metų pirmą ketvirtį palyginti su bakalauro 

išsilavinimą turinčių asmenų bedarbių skaičiumi, padidėjo gana neţymiai.  

 

 

114 pav. Bedarbių skaičius pagal turimą išsilavinimą (5, 6 lygis) 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

 

Vertinant bedarbių skaičių pagal baigtas studijas, pastebima, kad sunkiausiai darbą randa 

architektūros, mechanikos ir inţinerijos, turizmo bei pramonės srities studijas baigę asmenys. 

Maţiausias bedarbių skaičius – ţurnalistikos, vaikų prieţiūros, aviacijos bei matematinės statistikos 

srityse. Pakankamai maţas ir bedarbių, baigusių vadybą bei administravimą, socialinius mokslus, 

mediciną, teisę.  
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115 pav. Bedarbių skaičius pagal baigtą studijų kryptį 2012 metais Estijoje 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Estijoje, siekiant pagerinti darbo rinkos situaciją, buvo taikomos trys pagrindinės darbo 

rinkos reguliavimo priemonės: aktyvi darbo rinkos politika (darbo rinkos politikos priemonės, 

kuriomis siekiama padėti darbo ieškantiems asmenims padidinti jų uţimtumo galimybes ir derinti 

darbo pasiūlą ir paklausą), minimalaus uţmokesčio taikymas, mokesčių politika. 2009 metais, 

išlaidos aktyvios darbo rinkos politikai vykdyti buvo didţiausios (vertinant 2003 – 2009 metais). 

Palyginti su 2008 metais padidėjo daugiau nei 3 kartus ir sudarė 3 procentus šalies BVP.  

Didţiausia šios paramos suma 2009 metais buvo skiriama profesiniams mokymams tačiau 

2010 metais ji buvo perskirstyta ir didţioji jos dalis teko atlyginimo subsidijoms. Nemaţa dalis 

išlaidų vykdant aktyvios darbo rinkos politiką buvo skiriama ir darbo praktikai, karjeros mokymams 

ir verslo pradţiai.  
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http://lt.wikipedia.org/wiki/Darbo_rinkos_politika
http://lt.wikipedia.org/wiki/Darbo_ie%C5%A1kantis_asmuo
http://lt.wikipedia.org/wiki/Darbas
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116 pav. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Estijoje 2008 metais darbuotojų apsaugos lygis (EPL) buvo artimas OECD šalių vidurkiui, 

tačiau išlaidos aktyvioms darbo rinkos politikos priemonėms ţymiai maţesnės (tik 0,1 proc. BVP, 

kai tuo tarpu OECD šalių vidurkis 0,4 proc. ). Minimalus darbo uţmokestis, kaip ir kitose šalyse 

svyravo apie 30 proc. vidutinio darbo uţmokesčio.  

Aktyvios darbo rinkos politikos taikymas bei atsigaunanti ekonomika 2011 metais turėjo 

teigiamą poveikį darbo rinkai - 2011 metais įdarbintų asmenų skaičius padidėjo visose Baltijos 

šalyse, Estijos įdarbinimas padidėjo 6,7 proc. , Lietuvoje – 3,1, Latvijoje – 2 proc. Tikimasis, kad ir 

ateityje darbo rinka atsigaus tokiais pačiais tempais. 
123

 

Kaip teigia Estijos ekonominių reikalų ministerija 2008 - 2018 metais Estijoje padidės 

darbo jėgos poreikis šiose šakose
124

:  

 Gamybos pramonės įmonėse - 34,900 darbuotojų  

 Didmeninės ir maţmeninės prekybos - 15 900 darbuotojų 

 Konstrukcijos - 13.400 darbuotojų 

 Švietimo - 13 300 darbuotojų 

 Transporto ir saugojimo - 12 800 darbuotojų 

 Sveikatos ir socialinio aprūpinimo - 8300 darbuotojų 

 Ţemės ūkio, miškininkystės ir ţuvininkystės - 8200 darbuotojų 

 Apgyvendinimo ir maitinimo - 3900 darbuotojų 

                                                 

123
 Edminds Rudzidis, Baltic household Outlook, http://www.seb.lv/data/Analitiska-Info/Makroekonomika/en/Baltic-

Household-Outlook_2012-04-ENG.pdf 
124

 Source: www.e24.ee 
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 Meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklose - 3800 darbuotojų 

 Profesinės, mokslinės ir techninės veiklose - 3700 darbuotojų 

Apibendrinus, galima būtų teigti, kad šalyje, aktyvi darbo rinkos politika sumaţino 

nedarbą, šalis ţengia į naują plėtros laikotarpį, siejamą su inovacijomis ir technologine paţanga. 

Šalyje artimiausiu metu padidės darbo jėgos poreikis įvairiose šakose (ypač susietose su 

inovatyviais produktais), didėjant eksporto apimtims didės vadovų bei lyderių, ţmonių su aukštuoju 

išsilavinimu ir specialistų paklausa.  

3.2.3 Estijos švietimo sistemos analizė 

Estija – viena iš naujų Europos Sąjungą šalių per kelis pastaruosius dešimtmečius 

sėkmingai reformavusi švietimo sistemą. Pagrindinis švietimo sistemos tikslas nurodytas Eurydice 

dokumentuose, yra: sukurti palankias sąlygas asmenybės, šeimos, Estijos tautos ir etninių maţumų 

visapusiškam vystymuisi; sudaryti palankias sąlygas Estijos ekonominio, politinio ir kultūrinio 

gyvenimo plėtrai; apsaugoti jos gamtą ir kultūrą globalios ekonomikos ir kultūros sąlygomis; 

formuoti asmenybę, kuri gerbia ir laikosi įstatymų; puoselėti asmenybės norą dalyvauti tęstiniame 

mokymesi
125.

  

Estija, sėkmingai įstojusi į ES, turi laikytis ir jai keliamų reikalavimų švietimo srityje. Šiuo 

metu Estija teikia duomenis daugybei tarptautinių statistinių organizacijų, susijusių su švietimu 

(„EUROSTUDENT IV“; Eurostat; Euridyce; PISA; UNDP). Organizuojant šveitimą ir mokymą 

laikosi Europos Sąjungos direktyvų ir nurodymų. Pavyzdţiui, tokių kaip Lisabonos strategija, 

Maastricht Communiqué, Copenhagos deklaracija. Pastarieji dokumentai reikalauja laikytis 

socialinio teisingumo kriterijų švietimo ir mokymosi procese, tokių kaip mokymo kokybė, 

prieinamumas, efektyvumas, kooperacija, lankstumas, skaidrumas, kryptingumas, 

konkurencingumas ir integralumas/sąţiningumas (Švietimo ir mokslo ministerija, 2005). Pastaruoju 

metu ES propaguoja mokymosi visą gyvenimą idėjas, konkrečias programas ir strategijas. Todėl 

Estijos švietimo ir mokslo ministerija skiria ypatingą dėmesį ir suaugusiųjų mokymui. Perţvelgus 

įvairius dokumentus, susijusius su švietimu Estijoje, akivaizdu, kad ypatingas dėmesys skiriamas 

tautinių maţumų integracijai į mokymosi procesą ir mokinių bei studentų su specialiais poreikiais 

socialinės įtraukties klausimams
126.

. Nenuostabu, nes šie prioritetai keliami ir ES strateginiuose 

dokumentuose apie švietimo vystymą ir svarbą ţmogaus gyvenime. Estijos švietimo ir mokslo 

ministerijos vienas iš prioritetų – sėkminga rusiškai kalbančių maţumų ir imigrantų integracija į 

                                                 

125
 Eurydice, Estonia (2007/08) Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe. The Education 

System in Estonia. European Commission. 
126

 Eurydice, Estonia (2007/08) Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe. The Education 

System in Estonia. European Commission.  
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mokymosi procesą ir Estijos darbo rinką, finansuojant ir kuriant specialias estų kalbos mokymosi 

programas.  

Estijos švietimo ir mokslo ministerija, kuri administruoja švietimą ir suaugusių mokymosi 

visą gyvenimą programas, įkūrė Estijos švietimo informacinę sistemą (www.ehis.ee), kurioje 

fiksuojami, renkami ir matuojami visi statistiniai duomenys susiję su švietimu. Dalis šių rodiklių 

yra skelbiami ir Estijos švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje (http://www.hm.ee), kur galima 

rasti informacijos apie naujausius leidinius ir tyrimus švietimo klausimais, taip pat informacijos 

apie švietimo struktūrą ir problemas.  

Estijoje aukštųjų mokyklų studentams tenka mokėti mokestį uţ mokslą, tačiau tik tiems, 

kurie nepatenka į valstybės finansuojamas studentų vietas. Estijos vyriausybė įkūrė studijų pašalpų 

sistemą ir sukūrė galimybes gauti studijų paskolą. Pagrindinis tikslas – motyvuoti dieninio skyriaus 

studentus laiku baigti studijas
127. 

 

Estijoje egzistuoja lanksti suaugusių mokymo sistema, sudarytos palankios sąlygos 

suaugusiems mokytis vidurinėje, profesinėje mokykloje ir universitetuose. Veikia vakariniai, 

neakivaizdiniai ir nuotoliniai kursai. Europos Sąjungai propaguojant mokymąsi visą gyvenimą, 

didelis dėmesys skiriamas ir neformaliam mokymuisi. Estijoje įkurta ir veikia Estijos neformalaus 

suaugusių švietimo asociacija (Estonian Non-Formal Adult Education Association). Neformalus 

mokymas Estijoje finansuojamas arba pačių besimokančiųjų arba darbdavių. Tačiau vyriausybė 

skatina dalyvavimą neformaliame švietime per mokesčių sistemą. Besimokantys atleidţiami nuo 

pajamų mokesčių tuo laikotarpiu, kai mokosi
128

. Per pastarąjį dešimtmetį Estijoje buvo sukurta bazė 

suaugusiųjų mokymosi rodiklių stebėjimui ir matavimui. Fiksuojami šie rodikliai, susiję su 

suaugusiųjų mokymusi: ţmonių dalis, kurių amţius nuo 25 iki 64, dalyvaujančių mokymosi visą 

gyvenimą programose; suaugusiųjų dalis dalyvaujančių formaliame mokyme (skaičius 

besimokančiųjų nuotoliniu mokymu, vakariniuose kursuose, neakivaizdiniuose kursuose; 

suaugusiųjų dalyvavimas profesinio mokymo įstaigų kursuose); išlaidos skirtos formaliam 

švietimui
129

.  

Estijoje atliekamos ir įvairios apklausos. 2001 metais buvo atlikta nacionalinė apklausa 

apie suaugusių mokymąsi. Apklausa atskleidė, kad amţius yra subjektyvi kliūtis mokytis – estai 

daţnai sako, kad jie per seni mokytis. Pinigų stygius buvo antra svarbi prieţastis, kodėl suaugę 

                                                 

127
 Estonian Ministry of Education and Research (2008b) LANGUAGE EDUCATION POLICY PROFILE, 

COUNTRY REPORT ESTONIA. Tartu 2008. Eurydice, Estonia (2007/08) Eurybase The Information Database on 

Education Systems in Europe. The Education System in Estonia. European Commission. 
128

 Estonian Ministry of Education and Research (2005a) DEVELOPMENT PLAN FOR THE ESTONIAN 

VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING SYSTEM 2005–2008. Tartu 2005. http://www.hm.ee. 
129

 Estonian Ministry of Education and Research (2008b) LANGUAGE EDUCATION POLICY PROFILE, 

COUNTRY REPORT ESTONIA. Tartu 2008.  
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nedalyvauja formaliose ir neformaliose mokymosi programose. Estijoje tik 13 proc. ţmonių 

(amţiaus grupė 15-74) dalyvauja įvairiausių formų suaugusiųjų mokymosi programose
130

.  

Estijos suaugusių mokymo asociacijos yra puikiai integruotos į įvairias tarptautines 

organizacijas: European Adult Education Association, International Council of Adult Education, 

UNESCO, The European Commission Lifelong Learning Group of Experts, Adult education 

institutions in the Nordic countries, EULLearN (European Universities Lifelong Learning 

Network), EUCEN (European University Continuing Education Network) and EADTU (European 

Association of Distance Teaching Universities)
131

. Estija dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose 

tyrimuose apie suaugusių švietimą. 2002 metais Estijos neformalaus švietimo asociacija atliko 

tyrimą – “Populiarus suaugusiųjų švietimas Estijoje” –, kuris ištyrė populiaraus suaugusiųjų 

švietimo dalyvius, jų tikslus ir vertybes. Klausimynas buvo išplatintas tarp vietos valdţios atstovų ir 

neformalių švietimo centrų direktorių su tikslu išsiaiškinti jų suvokimą ir poţiūrį į populiarų 

suaugusiųjų švietimą.  

Estijoje suaugusiųjų švietimui skiriamas ypatingas dėmesys. Ne tik fiksuojami ir stebimi 

įvairūs rodikliai, bet ir atliekamos įvairios apklausos. Sudaromos visos sąlygos, kad formalus ir 

neformalus švietimas būtų plačiai prieinamas kiekvienam suaugusiam, norinčiam studijuoti.  

Pastaruoju metu nemaţas dėmesys skiriamas studentų su specialiais poreikiais integacijai į 

aukštąjį mokslą. Europos Sąjungos struktūriniai fondai finansavo PRIMUS programą, siekiančią 

sudaryti palankias mokymosi sąlygas studentams su negalia.  

Estijos švietimo ir mokslo ministerija oficialiai fiksuoja ir matuoja šiuos teisingumo 

rodiklius: mokinių/studentų pasiskirstymas pagal lytį, studijų kalbą, gimtąją kalbą, pilietybę; 

studentų su specialiais poreikiais skaičius ir tų poreikių tipas; atstumas iki mokyklos (bendrojo 

lavinimo mokyklos); paslaugos, suteiktos studentams su specialiais poreikiais (pagrindinis ir 

vidurinis išsilavinimas); studentų dalis, baigusių vidurines mokyklas, tęsiančių mokslą aukštojoje 

pasiskirstymas pagal tai kokią mokyklą baigė (estišką ar rusišką); aukštųjų mokyklų studentų dalis 

iškritusių iš mokymo proceso pasiskirstymas pagal gimtąją kalbą; dalis besimokančių aukštojoje 

mokykloje pagal regioną (informacija suteikta Estijos švietimo ir mokslo ministerijos).  

Švietimo įstatymo rengimas pradėtas 1980 m. pab., kai politiniai pokyčiai bei perėjimas iš 

totalitarinės valstybės į demokratinę šalį, įpareigojo šalį parengti naują švietimo įstatymo projektą. 

Estijos švietimo sistemos pertvarka buvo pradėta 1992-aisiais, kada buvo priimti pirmieji įstatymai, 

o po 8 metų prasidėjo ir Aukštojo mokslo reforma. Pati reforma prasidėjo nuo institucijų 

pertvarkos, tačiau atsiţvelgiant į universitetus šis įstatymas buvo deklaratyvus, o ne reguliavimo 
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pobūdţio. 1995 m. priimtas Universiteto įstatymas, kuris numatė universiteto veikimo pagrindus, 

autonomijos ribas, administravimo principus, akademinio personalo ir studentų pagrindines teises ir 

pareigas, finansavimą.  

Šalyje aukštojo mokslo įstaigų veiklą apibrėţia reikalavimai aukštajam mokslui, įvesta 

akreditacijos sistema, kai kurios programos įvertintos tarptautinės komisijos. 1997 m. Lisabonoje 

buvo pasirašyta ir jungtinė UNESCO ir Europos Sąjungos konvencija dėl daugiašalio diplomų 

pripaţinimo Europos regione. Estija taip pat buvo viena iš šalių 1999 m. pasirašiusi Bolonijos 

deklaraciją. Tačiau galima būtų teigti, kad didelio masto pokyčiai prasidėjo dar 1990 - ųjų metų 

pradţioje atkuriant naujas studijų programas, didinant universitetų savarankiškumą, diegiant kreditų 

kaupimo sistemą ir akreditavimo sistemą. Siekdami įgyvendinti Bolonijos deklaraciją, pagal 

Europos švietimo ministrų nustatytas gaires, taip pat atsiţvelgiant į akademinio sluoksnio atstovus, 

darbdavius ir studentus, suformuoti būtini pakeitimai, kurie įtraukti į aukštojo mokslo reformos 

planą. Vykdant reformą, tikimasi, Estijos aukštajam mokslui suteikti panašumų lyginant su kitų 

šalių aukštojo mokslo sistema, daugiau galimybių absolventams atveriant konkurencingos Europos 

darbo rinką. Pokyčiai vykdomi keičiant teisinius aktus, vykdant jų pakeitimus. Antrajame reformos 

etape vykdant įstatymų pakeitimus didelis dėmesys sutelktas į studijų kokybę.  

Estijos aukštojo mokslo sektoriuje numatoma standartizuoti studijų laikotarpį, studijos gali 

trukti priklausomai nuo specialybės, siekti aukštojo profesinio mokslo plėtros, toliau plėtojant 

taikomąjį aukštąjį mokslą, daugiau aiškiai atskirti taikomojo aukštojo mokslo studijas, ar 

neuniversitetines ir akademines ar universitetinio tipo studijas. Numatoma didinti mokymosi 

kokybę, toliau vykdant akreditaciją.  

2006 metais buvo patvirtinta Estijos aukštojo mokslo strategija iki 2015 metų. Šiame 

dokumente nurodoma Estijos aukštojo mokslo, strateginių sričių plėtra per ateinančius dešimt metų. 

Pati strategija nukreipta į šiuos veiksmus: aukštojo mokslo kokybės uţtikrinimą, aukštojo mokslo 

plėtrą atsiţvelgiant į darbo rinkos poreikius, aukštojo mokslo plėtrą ir tyrimus bei aukštojo mokslo 

finansavimą. Strategijoje numatyta, kad artimiausiais metais šalyje aukštasis mokslas turėtų būti 

orientuotas į tokių specialistų kaip
132

: Inţinerijos; Gamybos ir perdirbimo; Informatikos, 

programavimo ir pan.; Gyvosios gamtos mokslų ir aplinkos apsaugos (aplinkos technologijos); 

Natūralios gamtos mokslų, fizikos; Sveikatos prieţiūros; Asmens paslaugų teikimo. 

Estijos aukštojo mokslo sistemą šiuo metu sudaro dvejopos aukštosios mokyklos. Kaip ir 

Lietuvoje, čia yra universitetai ir neuniversitetinės aukštosios mokyklos. Jos skiriasi ne tik mokymo 

tikslais, bet ir studijų pabaigoje suteikiamais laipsniais. Akademinė aukštojo mokslo sistema 
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Estijoje yra suskirstyta į tris lygius: bakalauro studijas, magistrantūros studijas ir doktorantūros 

studijos. Kai kurių specialybių (pagrindinės medicinos studijos, veterinarijos, farmacijos, 

odontologijos, architektas-inţinierius ), bakalauro ir magistro lygio yra integruotos į vieną vienetą. 

Estijoje yra 34 švietimo įstaigos, kurios teikia aukštąjį išsilavinimą (iš jų 6 valstybės finansuojami 

(didţiausias valstybinis universitetas - Tartu) 4 privatūs universitetai).  

Estijos aukštojo mokslo kokybės įvertinimas yra tęstinis procesas. Kaip ir kitos Baltijos 

šalys, Estija turi nepriklausomą kokybės uţtikrinimo sistemą, veikiančią nuo 1990 m. vidurio. 

Estijos aukštojo mokslo akreditavimo centras (HEAC) įkurtas 1997 m., ir yra atsakingas uţ 

aukštųjų mokyklų institucinį ir programų akreditavimą. Reguliarus studijų programų vertinimas 

prasidėjo po HEAC įkūrimo. Jo metu nusprendţiama ar studijų turinys atitinka reikalavimus, 

apibūdintus įstatymuose ir kituose šių institucijų veiklą reguliuojančiuose dokumentuose.  

Akreditavimas institucijos lygmeniu apima kokybės auditą ir institucinį vertinimą šiais 

aspektais: aukštosios mokyklos misija, valdymas, strategija, sprendimų priėmimas, personalo 

kvalifikacija, studentai, studijų tobulinimas, dėstymo kokybė, tyrimų strategija ir organizavimas, 

tyrimų kokybė, paslaugos, teikiamos visuomenei, misijos įgyvendinimas bei tikslų pasiekimas
133

.  

Akredituojant programas, analizuojami: studijų programos tikslai ir uţdaviniai, programos 

turinys ir jo projektavimas, programos struktūra, didaktinė koncepcija ir filosofija, studijų metodai,  

studentų darbas įskaitant tyrimo projektus, studentų vertinimas, personalo kvalifikacija, 

įrangos tinkamumas, vidinės kokybės uţtikrinimo procedūros, pasiekti standartai, studentų ir 

dėstytojų nuomonė apie studijų programą
134

.  

Vertinant studijų programas ir institucijas yra trys akreditavimo kategorijos: Akredituota – 

aukštojo mokslo institucijos ir studijų programos atitinka nustatytus reikalavimus. Akreditacija 

galioja septynis metais nuo sprendimo priėmimo datos. Lygtinai akredituota – reiškia, kad 

institucija ar studijų programa turi daug trūkumų, kurie turi būti sprendţiami ir pašalinti. Tokiu 

atveju akreditacija galioja dvejus metais po sprendimo priėmimo. Neakredituota – parodo, kad 

studijų programa turi rimtų trūkumų, tokiu atveju studijų programa yra sustabdyta arba neleidţiama 

vykdyti naujos studijų programos.  

2002 m. pirmojo turo akreditacija buvo baigta. Per kelerius metais, 1997-2002, buvo 

vertinama 500 studijų programų, iš jų 385 studijų programoms buvo suteikta visa akreditacija, 100 

– akredituota lygtinai, 15 – neakredituota.  
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Universitetuose studijuojančių dalis išaugo. 2009/2009 metais palyginti su 1994/1995 m. 

studijuojančių dalis išaugo 2,7 karto, nuo 25 000 iki 69 000 tūkst., tame tarpe universiteto studentai 

sudarė 67 proc. studentų skaičiaus.  

 

117 pav. Studentų skaičius šalyje 

Šaltinis: Estijos Švietimo ir mokslo ministerijos duomenys 

Apibendrinus, galima būtų teigti, kad šalyje vykdytos ir vykdomos reformos turėjo 

teigiamą poveikį studentų skaičiaus didėjimui.  

2006 – 2010 metais Estijoje daugiausia studentų studijavo verslo vadybą ir administravimą 

(tačiau paskutiniais metais pastebima maţėjanti šios specialybės paklausa, kas artimu metu gali 

sąlygoti šios specialybės specialistų trukumą). Taip pat nemaţai studentų pasirinko architektūros, 

informatikos, socialinius ir humanitarinius mokslus, tačiau nei viena šių specialybių šalyje nebuvo 

tokia patraukli kaip verslo vadyba ir administravimas (2010 metais šią specialybė pasirinko 

beveik15 000 studentų, kai tuo tarpu kitos specialybės pritraukė vidutiniškai 3000 – 5000 studentų).  

71 lentelė. Studentų skaičius pagal studijų kryptį 

Studijų kryptis  Studentų skaičius 
2009 2010 

Ţurnalistika, informatika 1185 1227 
Architektūra 3779 3780 
Kompiuterių mokslas 4165 4481 
Socialiniai mokslai  1409 1516 
Psichologija 1253 1333 
Humanitariniai mokslai  5532 5499 
Paslaugos 1672 1693 
Aplinkosauga 1832 1692 
Menai 3871 3971 
Matematika ir statistika 364 382 
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Studijų kryptis  Studentų skaičius 
Ţemės ūkis, miškininkystė 1193 1205 
Socialinė elgsena 1916 2004 
Socialinės paslaugos 1916 2004 
Inţinerija 3872 4216 
Sveikata 4349 4454 
Pramoninė gamyba 1584 1944 
Transporto servisas 1349 1384 
Apsauga 662 735 
Veterinarija 358 358 
Teisė 4155 3665 
Edukologija 4713 5133 
Verslas ir administravimas   

Šaltinis: Estijos Švietimo ir mokslo ministerijos duomenys 

Nors kaip jau minėta anksčiau, Estijos aukštasis mokslas orientuotas į tokių specialistų 

kaip inţinerijos, gamybos ir perdirbimo, sveikatos prieţiūros, informatikos, programavimo ir pan. 

rengimą, galima būtų teigti, kad vystantis šioms šakoms kartu didės ir ekonomikos bei vadybos 

specialistų poreikis.  

Įgyvendinant studijų reformą Estijoje buvo sukurtos geresnės galimybės studentams gauti 

finansinę paramą ir pakelti dėstytojų kvalifikaciją, kas prisidėjo prie dėstytojų bei studentų 

mobilumo skatinimo šalies mastu. Šalyje ypač skatinamas jaunų specialistų mobilumas - remiantis 

Estijos švietimo ministerijos duomenimis, maţdaug 6 proc. doktorantūros studentų Estijos 

universitetuose, yra siunčiami į uţsienio universitetus
135

.  

Šiuo metu vienas pagrindinių Estijos aukštojo mokslo strategijos tikslų - padidinti uţsienio 

studentų skaičių šalyje (tikimasi, kad tai paskatins ne tik aukštojo mokslo kokybės gerėjimą, tačiau 

ir padidins tarptautinį bendradarbiavimą). Taip pat įvertinant tai, jog šalyje maţėja studentų 

skaičius, tai kartu prisidėtų ir prie studijų potencialo išnaudojimo šalies mastu. Estijos švietimo 

ministerijos duomenimis, uţsienio studentų skaičius šalyje kasmet auga beveik visuose aukštojo 

mokslo lygiuose. 2010 metais palyginti su 2009 uţsienio studentų atvykusių studijuoti bakalauro 

programoje padaugėjo daugiau nei 38 proc. , studentų studijuojančių magistro programoje – 29 

proc. 
136

. 

Galima būtų teigti, kad didėjantį uţsienio studentų skaičių šalyje lemia sudaromos 

tinkamos sąlygos šalies mastu - 2011 metais šalies mastu buvo 9 bakalauro ir 40 magistro 

programų, kurios buvo dėstomos pilnai anglų kalba.  

Nuo 1998 m. Estija dalyvauja Erasmus programoje. 2009 – 2010 m. pagal šią programą 

atvyko studijuoti 704 studentai (daugiausia atvykusių studentų buvo iš Prancūzijos - 14 proc. , 
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Vokietijos - 13 proc. ir Turkijos - 10 proc. ), o išvyko 939 studentai. 2010 ― 2011 m. šis skaičius 

padidėjo iki 1282. Daugiausia studentų atvyko studijuoti iš Suomijos (44 proc. ), Latvijos (8 proc. ), 

Rusijos (8 proc. ) ir Kinijos (5 proc. ).  

Kaip ir Estijos studentai, daţniausiai atvykstantys studentai pasirenka tas pačias studijų 

programas. 2010 – 2011 metais uţsienio studentai pagal studijų programas pasiskirstė tokia tvarka: 

Socialiniai mokslais, verslas, teisė – 46 proc.; Humanitariniai mokslai ir menai – 20 proc.; Ţemės 

ūkis – 11 proc.; Gamtos mokslai – 8,5 proc.; Sveikatos ir gerovės mokslai – 8,5 proc.  

Apibendrinus, galima būtų teigti, kad populiariausios studijų programos tiek tarp Estijos 

tiek ir tarp uţsienio studentų yra verslo vadybos ir administravimo, teisės bei humanitarinių mokslų. 

Šių specialybių pasirinkimas tiek Estijos tiek ir atvykstančių studentų tarpe pats didţiausias. 

Studentai dėl esamos ekonominės situacijos pagerėjimo lėmusios inovacijų plėtros renkasi 

specialybes susijusias su vadovavimu tiek šalies tiek uţsienio įmonių lygmenyse, didėja paklausa 

tarptautinėms verslo ir administravimo programos. Gerinant studijų kokybę, šalis taip pat vis 

daugiau pritraukia uţsienio studentų, kas padeda šaliai palaikyti ir skatinti tarptautinius ryšius.  

3.2.4 Tartu universitetas kaip partneris rengiant ir vykdant JSP PE 

Tartu universitetas, įsteigtas dar 1632 metais Švedijos karaliaus Adolfo Gustavo šiuo metu 

yra vienas iš didţiausių (valstybės finansuojamų) universitetų Estijoje. Remiantis ISI Web of 

Science duomenis, universitetas priklauso vienų iš labiausiai cituojamų universitetų procentui, o 12 

universiteto mokslininkų priklauso daţniausiai cituojamų mokslininkų dešimtukui pasaulyje. Pagal 

Times Higher Education World University 2011 – 2012 metų rangavo duomenis, universitetas 

pripaţintas tarp 400 geriausių pasaulio universitetų (tai labiausiai nulėmė universiteto tarptautinis 

prestiţas is citatų skaičius).  

72 lentelė. Tartu universiteto reitingai 

Reitingavimo sistema Vieta 
Ranking Web of World Universities 501 
AWRU (Academic Ranking of World Universities) 505 
QS World University Rankings 501-550 
URAP (University Rankings by academic Performance) 505 
SIR (SCImago Institutions Rankings) 829 

Šaltinis: autorių sinteze 

Pagal Top Universities Rankings duomenis
137

, Tartu universitetas 2011 metais 

universitetas buvo 500 – 550 vietoje (universitetas pakilo iš 550 – 600 vietos, kurią uţėmė 2010 

metais). Panašią vietą (501) universitetas uţėmė ir pagal Ranking web of world universities 
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rangavimo sistemą
138

. Pagal universitetų rangavimą remiantis akademiniais pasiekimais
139

 

universitetas uţėmė taip pat gana aukštą 505 vietą.  

2010 metais buvo paskelbtas tyrimas, kurio duomenimis, Estija yra pirmoje vietoje pagal 

tarptautinių studentų pasitenkinimą juos priimančia šalimi. Šis tyrimas (didţiausias kada nors 

atliktas (dalyvavo daugiau nei 8400 studentų, kurie bent semestrą studijavo uţsienyje)) pateikė 

tarptautinių studentų nuomonių vertinimą apie jų patirtį uţsienio šalyje. ESN
140

 tyrime išanalizuota 

studentų nuomonė apie studijų kokybę jų šalyje bei priimančiame universitete, taip pat įvertinti, 

kaip jie vertina šalį, kurioje studijavo.  

73 lentelė. Studentų, studijavusių bent vieną semestrą uţsienyje, universitetų vertinimas 

Šalis Pasitenkinimas 

studijomis 

Šalis Pasitenkinimas šalimi 

JAV 4,32 Estija 4,74 

Danija 4,28 Portugalija 4,62 

Šveicarija 4,26 Austrija 4,61 

Airija 4,23 Švedija 4,58 

Švedija 4,22 Vengrija 4,56 

Kanada 4,19 Ispanija 4,55 

Austrija 4,19 Lietuva 4,55 

Nyderlandai 4,18 Kanada 4,54 

Vokietija 4,17 Lenkija 4,53 

Estija 4,15 Danija 4,5 

Norvegija 4,13 Vokietija 4,5 

Suomija 4,13 Italija 4,5 

Jungtinė Karalystė 4,12 Suomija 4,5 

Portugalija 4,12 Vidurkis 4,49 

Vidurkis 4,06 JAV 4,48 

Čekija 4,03 Turkija 4,48 

Lietuva 4,01 Čekija 4,47 

Lenkija 3,99 Nyderlandai 4,45 

Belgija 3,98 Airija 4,45 

Turkija 3,95 Prancūzija 4,42 

Italija 3,94 Latvija 4,41 

Ispanija 3,93 Jungtinė Karalystė 4,39 

Latvija 3,93 Belgija 4,38 

Prancūzija 3,89 Graikija 4,36 

Vengrija 3,85 Norvegija 4,35 

Graikija 3,68 Šveicarija 4,33 

Šaltinis: International... stay 

Kaip matoma, Estija pagal šį tyrimą tapo pirma (ją studentai įvertino geriausiai). Švietimo 

ir mokslo ministerijos atstovas teigia, kad būtent pirmoji vieta parodo Estijos įdirbį siekiant 
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 International students say Estonia is the best country for stay. 2009. Interaktyvus, prieiga internete 
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aukštojo mokslo kokybės bei studijų tarptautiškumo. Jo nuomone tai lėmė universitetų vykdoma 

paramos studentams politika, sukurtos ir įteisintos naujos studijų programos anglų kalba, šalies 

infrastruktūra, studentų organizacijų aktyvumas. Estija taip pat uţėmė 10 vietą pagal studentų 

pasitenkinimą studijomis.  

Tarptautinis studentų barometras yra pati didţiausia statistinė analizė, analizuojanti 

studentų pasitenkinimą studijomis uţsienyje. Pagal šį tyrimą Estija taip pat patenka į uţsienio 

studentų palankiausiai vertinamą šalį, jų pasitenkinimas studijų kokybe šioje šalyje vienas iš 

didţiausių
141

 palyginti su kitų studentų, studijavusių uţsienio šalyse nuomone.  

Universitetas yra pats populiariausias tarp Estijos studentų ir kasmet pritraukia maţiausiai 

ketvirtadalį visų studentų. Universiteto programos pripaţintos Europos ir nacionalinių komisijų: 

kelios jungtinės erasmus programos pripaţintos kaip prestiţinės, o tarptautinės programos Estijos 

švietimo ir mokslo ministerijos pripaţintos kaip pačios tinkamiausias tarptautiniam 

bendradarbiavimui.  

Šiuo metu universitete studijuoja daugiau nei 18 000 studentų, iš jų daugiau nei 670 

studentai atvykę iš uţsienio. Universitete uţsienio studentai gali studijuoti tiek bakalauro, tiek 

magistro studijų programose, atvykstant trumpam laikotarpiui, sudaroma galimybė susidaryti 

individualius planus.  

Kasmet daugiau nei 100 uţsienio darbuotojų dėsto ir dirba universitete. Dar daugiau 

atvyksta skaityti paskaitų ar dėstyti atskirus kursus. Universitete daţnai dėsto plačiai visuomenei 

ţinomi kviestiniai svečiai ( pavyzdţiui 2008/2009 metais universitete paskaitas skaitė filosofas ir 

rašytojas Umberto Eco, NATO generalinis sekretorius, Lordas Robertsoas).  

Universitete skatinamas ne tik dėstytojų, bet ir studentų mobilumas: bendradarbiaujama su 

tokiais partneriais kaip: Helsinkio, Maskvos, Melburno, Upsalos ir kt. universitetais. Universitetas 

šiuo metu taip pat yra aktyvus tarptautinių mokslinių programų dalyvis: vienintelis iš Baltijos šalių 

priklauso Coimbra grupei, kuri vienija stipriausius ir prestiţiskiausius Europos universitetus; yra 

aktyvus narys tokių organizacijų kaip Utrecht Network, EUA ir kitos tarptautinio aukštojo mokslo 

asociacijos. Siekdamas padidinti universiteto galimybes bendradarbiauti su uţsieniu ir taip didinti 

tarptautiškumą, universitetas taip pat plėtoja ryšius su mokslinėmis bei aukštojo mokslo 

institucijomis: Oksfordo universitetu; Valonijos - Briuselio tarptautinių santykių skyriumi; 

Technologijų kolegija Jungtinių Arabų Emyrate; Camões Institutu, Portugalijoje, Ispanijos 

tarptautinio bendradarbiavimo institutu.  
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Universitete taip pat atliekami moksliniai tyrimai ir globalūs projektai su tokiais partneriais 

kaip Samsung, Philips. Iš viso universitetas bendradarbiauja su daugiau nei 57 universitetais iš 21 

šalies: Kanados; USA; Suomijos; Švedijos; Latvijos; Lietuvos; Rusijos; Lenkijos; Vokietijos; 

Nyderlandų; Prancūzijos; Ispanijos; Graikijos; Portugalijos; Australijos; Šiaurės Korėjos; Japonijos; 

Kinijos; Gruzijos; Liuksemburgo. 

Galima būtų teigti, kad pagrindinis universiteto tikslas – bendradarbiauti ir išvien dirbti su 

kuo daugiau pasaulio universitetų taip skatinant mobilumą ir gerosios patirties sklaidą tarp šalių.  

Būtent akademinės bendruomenės ir studentų mainai skatina universiteto tarptautiškumą, 

kiekvienai metais į universitetą atvyksta apie 600 uţsienio studentų ir šis skaičius kasmet vis didėja. 

2010 metais 129 studentai aplikavo į universiteto siūlomas magistrantūros programas (universitetas 

yra parengęs 7 magistro lygio programas dėstomas anglų kalba). Palyginti su 2009 metais šis 

skaičius padidėjo daugiau nei 52 proc. ( 2009 metais tik 77 studentai pateikė paraiškas dalyvauti 

šiose programose). Didţiausias prašymų skaičius buvo pateiktas US, Turkijos, Latvijos ir Pakistano 

studentų. Iš viso, vertinant tiek magistro, tiek bakalauro programas, buvo pateikti 760 uţsienio 

studentų prašymai studijuoti Tartu universitete, tačiau tik 341 iš jų atitiko universiteto keliamus 

reikalavimus ir buvo patvirtinti.  

Iš viso universitete patvirtinta 10 tarptautinių studijų programų, iš kurių 7 bakalauro lygio, 

kitos trys magistrantūros: Taikomosios matematikos; Baltijos jūros regiono studijų; Verslo vadybos 

ir administravimo; Dizaino ir virtualaus meno; Europos Sąjungos – Rusijos studijos; Finansai ir 

taikomoji matematika; Ţmogaus teisės ir demokratija; Tarptautinės magistrantūros programos: 

Ekonomika; Valstybės bei visuomenės studijos; Saugumo valdymas. 

Kaip matoma, net 4 studijų programos susijusios su ekonomikos bei vadybos studijų 

kryptimi, todėl galima būtų teigti, kad šios studijų programos populiarios ne tik tarp Estijos 

studentų, tačiau daţnai pasirenkamos ir studentų iš uţsienio.  

Universiteto ekonomikos ir vadybos fakultetas bendradarbiauja su 45 uţsienio universitetais 

ir aukštojo mokslo institucijomis: Haute Ecole Libre Mosane (HELMo), Mendel University in 

Brno, Itä-Suomen yliopisto/University of Eastern Finland (Joensuu), Seinäjoki University of 

Applied Sciences, Vaasan Yliopisto, Universite de Bourgogne/University of Burgundy, Universite 

Catholique de Lille, Toulouse Business School, Universite Paul Sabatier Toulouse III, Groupe 

Ecole Superieure de Commerce de Troyes, Universität Augsburg, Europa-Universität Viadrina 

Frankfurt (Oder), Gottingen Private University of Applied Sciences, Ernst-Moritz-Arndt-

Universität-Greifswald, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Universität Koblenz-Landau, 

Universität Konstanz, Universität Leipzig, Universität Mannheim, Westsächsische Hochschule 

Zwickau (University of Applied Sciences), Hochshule Ravensburg-Weingarten, Bergische 
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Universität Wuppertal, Aristotle University of Thessaloniki, Budapesti Corvinus Egyetem/Corvinus 

University of Budapest, Universita di Bologna, Rezeknes Augstskola, University of Latvia, Vilnius 

Universitetas, Norwegian School of Economics (NHH), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Warsaw School of Economics, Universidade de Coimbra, 

Instituto Superior de Gestao, Universitatea Valahia Targoviste, Comenius University in Bratislava, 

University of Deusto, Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Universidad de Jaen, 

Jönköping International Business School, Högskolan I Kalmar, Universite de Fribourg, Sakarya 

Universitesi/Sakarya University, University College London.  

Kad patenkintų iš šių universitetų atvykstančių studentų poreikius, fakultete dėstoma 26 

kursai anglų kalba (21 bakalauro lygyje ir 6 magistro):  

Bakalauro lygio kursai: Basic Entrepreneurship,Business Administration, Economic 

Developments in the Baltic Sea Region, Quantitative Methods in Economics, Business 

communication, Basic Management, Macroeconomics I, Statistical and Econometric Methods, 

Accounting, Human Resources Management and Organization Behaviour, Financial Management, 

Teams in Organization, Microeconomics, Global economy, Introduction to Mathematical 

Economics, Research Methods in Business and Economics, Economic Policy, Banking, Marketing, 

Public sector economics and finance I, Financial Accounting.  

Magistrantūros lygio kursai: Management in public sector, Baltic Sea Region Economies, 

International Marketing, Economic Environment, Management of Knowledge and Innovation 

Processes, Public economics and public finance II 

Per paskutiniuosius metus ekonomikos ir vadybos fakultetas ne tik aktyviai dalyvavo mainų 

programose, tačiau vykdė ir dalyvavo tarptautiniuose tyrimuose, tokiuose kaip: EU Integration and 

the Prospects for Catch-Up Development in CEECs - The Determinants of the Productivity Gap 

(2004-2006, EU 5
th

 framework); Knowledge and Competitiveness in the Enlarged EU (U-Know) 

(2006-2008, EU 6
th

 framework); Economic Change, Quality of Life and Social Cohesion (2005-

2008, EU 6
th

 framework), The Insecure Perspectives of the Low-Skilled in the Knowledge Society 

(2004-2007, LoWER3 network);Intangible Assets and Regional Economic Growth (2008-2010, EU 

7
th

 framework).BENCH programme (Beneficial Business Relations between the Central Baltic 

Region and China)  

Fakultete pagrindiniai tyrimai orientuoti į: darbo rinkos, jos lankstumo tyrinėjimus, maţos 

šalies inovacinių sistemų nagrinėjimą, uţsienio investicijų analizavimą, institucinį vystimąsi, 

socialinio kapitalo formavimosi ir valdymo, ţinių visuomenės, regioninio augimo ir vystymosi, 

finansų valdymo tobulinimo studijas ir tyrimus.  
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Kaip jau minėta, šalyje akredituojant programas, analizuojami: studijų programos tikslai ir 

uţdaviniai, programos turinys ir jo projektavimas, programos struktūra, didaktinė koncepcija ir 

filosofija, studijų metodai, studentų darbas įskaitant tyrimo projektus, studentų vertinimas, 

personalo kvalifikacija, įrangos tinkamumas, vidinės kokybės uţtikrinimo procedūros, pasiekti 

standartai, studentų ir dėstytojų nuomonė apie studijų programą
142

. Galima būtų teigti, kad būtent 

nuolatinis studijų programų akreditavimas universitete išlaiko aukštą studijų kokybę, kadangi norint 

kad studijų programa būtų akredituota, būtina uţtikrinti ne tik materialinę bazę reikalingą 

studijoms, tačiau turi pagrįstas ir pats studijų programos reikšmingumas, specialistų baigusių šia 

programą poreikis darbo rinkoje ir pan. Šie kriterijai skatina ne tik atnaujinti studijų metodus bei 

tikslus, tačiau ir pačias programas, atsisakant neperspektyvių studijų.  

Universitete siekiant akredituoti instituciją bei studijų programas buvo: investuota į 

infrastruktūrą, pradėti taikyti nauji ,mokymo metodai naudojant paţangius technologinius procesus 

bei informacines technologijas, išplėtotas tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityse 

dalyvaujant tarptautiniuose projektuose bei mainų programose, dalyvauta įvairiuose švietimo ir 

mokslo ministerijos organizuotose projektuose skirtuose dėstytojų kvalifikacijai kelti, padidinta 

bibliotekų turimų šaltinių apimtis, atsiţvelgiant į vykdomus tyrimus bei pasaulio mokslo 

tendencijas, padidintas studentų įsitraukimas į mokslinius tyrimus, investuota į techninį bei 

mokslinį personalą, samdant naujus dėstytojus (įskaitant atvykusius iš uţsienio), dirbta kartu su 

visuomene, didinant universiteto populiarumą ir rėmėjų skaičių, sustiprinti ryšiai su baigusiais 

studentais, sekant jų karjeros perspektyvas bei kuriant naudingus ryšius.  

Galima būtų teigti, kad studijų kokybės gerinimas davė teigiamų rezultatų: kaip jau minėta 

Tartu universitetas yra pats populiariausias tarp Estijos studentų, o uţsienio studentai pagal studijų 

kokybę šį universitetą įvertino gana aukštai (pagal uţsienio studentų apklausos duomenis Tartu 

universitetas uţima 10 vietą pagal studijų kokybę). Universitete vykdant ir plėtojant tarptautinius 

santykius dalyvaujama įvairiuose projektuose, kuriuose studentai įgauna naujų ţinių, ugdomi 

specialistai bei vadovai šiuolaikinei darbo rinkai. Kadangi siekiant akredituoti studijų programą turi 

būti pagrįstas studijų inovatyvumas bei poreikis darbo rinkoje, galima būtų teigti, kad ir studentai 

baigę studijas universitete lengvai įsilieja į darbo rinką.  
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 Development of Institutional acreditaion modeli n Estonia. Udam, 2011. Interaktyvus, prieiga internete < 

http://heic.info/assets/templates/heic2011/papers/18-Maiki_Udam.pdf> 
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3.3 JSP PE paklausa tarp studentų Latvijoje 

3.3.1 Latvijos sociodemografinė ir makroekonominė apžvalga 

Lietuvą ir Latviją sieja ne tik istorinis palikimas, bet ir įvairūs verslo, kultūriniai ryšiai. 

Natūralus Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – bendradarbiavimas vis labiau plečiasi į 

vis stiprėjančius regioninius ryšius įvairiose srityse
143

. Tai geras pagrindas Baltijos ir Šiaurės šalims 

ateityje tapti vienu konkurencingiausiu ir novatoriškiausiu Europos regionu. Nors Lietuva ir Latvija 

daţnai sugretinamos bei lyginamos, galima būtų teigti, kad tiek ekonomine, tiek sociodemografine 

padėtimi šios šalys gana skirtingos. Siekiant išanalizuoti Latvijos plėtros potencialą, toliau darbe 

bus analizuojami šalies sociodemografiniai ir ekonominiai rodikliai.  

Prognozuojama, kad iki 2060 metų Latvijoje gyventojų skaičius sumaţės daugiau nei 24 

procentais (palyginti su 2015 metais).  

 

118 pav. Prognozuojamas gyventojų skaičius iki 2060 metų 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Prognozę patvirtina ir dabartinė gyventojų skaičiaus maţėjimo tendencija: 

analizuojamaisiais 2011 metais, palyginti su 2000 metais, gyventojų sumaţėjo daugiau nei 6,4 

procentais, o palyginti su 2010 metais, – 0,8 procento.  

                                                 

143
 Germanas N., Sarkanis A. Pranešimas apie Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo perspektyvas. Uţsienio reikalų 

ministerija. Prieiga per internetą: http://www.urm.lt/umr/m/m_files/wfiles/file3719.pdf  
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119 pav. Gyventojų skaičius 2000–2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Šalyje taip pat jaučiama senėjimo tendencija: iki 2006 metų didėjęs jaunų ţmonių (15–29 

metų amţiaus) skaičius 2007 metais ėmė maţėti. 2011 metais šalyje, palyginti su 2000 metais, buvo 

daugiau nei 4 procentais maţiau jaunų ţmonių, o palyginti su 2006 metais (kada buvo uţfiksuotas 

didţiausias jaunų ţmonių skaičius), jų buvo net 7 procentais maţiau. 2011 metus lyginant su 2010 

metais, taip pat pastebima jaunų ţmonių skaičiaus maţėjimo tendencija: per metus 15–29 metų 

asmenų skaičius sumaţėjo daugiau nei 3 procentais.  

 

120 pav. 15–29 metų amţiaus asmenų skaičius 2000–2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Galima būtų teigti, kad jaunų asmenų skaičiaus maţėjimą šalyje iš dalies lemia didėjanti 

emigracija: 2000 metais emigrantų skaičius nesiekė 70 tūkstančių, o 2010 metais iš šalies emigravo 

daugiau nei 100 tūkst. asmenų. Pastebima, kad nuo 2000 metų emigracijos srautai buvo pristabdyti 

– emigracija maţėjo ir 2002–2005 metais buvo palyginti nedidelė. 2006 metais vėl padidėjusi 

emigracija 2007 metais sumaţėjo, tačiau nuo 2008 metų vėl ėmė sparčiai didėti: 2010 metais, 

palyginti su 2000 metais, emigrantų skaičius padidėjo daugiau nei 50 procentų. Paskutiniaisiais 
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analizuojamo laikotarpio metais (2009, 2010 metais) emigracija didėja: 2010 metais, palyginti su 

2009 metais, emigracija padidėjo daugiau nei 45 procentais. Didėjant emigracijai, didėjo ir 

imigracija (iki 2006 metų neintensyviai, tačiau po 2007 metų daug intensyviau). Didţiausia 

imigracija šalyje buvo 2006–2008 metais, vėliau ji šiek tiek sumaţėjo.  

 

121 pav. Emigravusių / imigravusių asmenų skaičius 2000–2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Didėjanti emigracija bei maţėjantis gimstamumas sąlygojo ir studentų skaičiaus 

sumaţėjimą: analizuojamuoju laikotarpiu studentų skaičius tolygiai maţėjo (neţymiai padidėjo tik 

2004 metais). 2010 metais, palyginti su 2000 metais, studentų buvo beveik 13 procentų maţiau, 

(palyginti su 2009 metais, jų sumaţėjo apie 3 procentus).  

 

122 pav. Studentų skaičius 2001–2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Analizuojant studentų pasiskirstymą pagal studijų kryptis, matoma, kad populiariausios 

buvo socialinių, kiek maţiau inţinerinių, medicinos ir humanitarinių mokslų studijos – šias studijas 
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pasirinko daugiau nei pusė studentų, o ţemės ūkio ir veterinarijos studijas pasirinko tik apie 0,9 

procento visų studentų.  

74 lentelė. Studentų skaičius ir jų pasiskirstymas pagal studijų kryptis 2009 metais 

 

Iš viso 

studen

tų 

(tūkst.

) 

Iš jų, procentinė dalis pagal studijų kryptį 

Human

itariniai 

mokslai 

Socialini

ai 

mokslai 

Matematik

a ir 

kompiuteri

ų mokslas 

Inţineri

ja 

Ţemės 

ūkis, 

veterinari

ja 

Medicin

os 

sveikato

s 

mokslai 

Paslaug

os 

ES 9.470 11,9 33,4 9,7 13,6 1,6 13,4 3,8 

Latvija 6 7,6 53,2 4,9 8,4 0,9 7,8 6,1 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Prognozuojama, kad Latvijos ekonomika 2012 metais augs, o BVP rinkos kainomis padidės 

daugiau nei 5 procentais. 2011 metais, palyginti su 2010 metais, taip pat pastebimas teigiamas BVP 

rodiklio didėjimas: BVP padidėjo daugiau nei 12 procentų. Kaip matoma, Latvijos BVP turėjo 

tendenciją didėti iki 2008 metų, o po jų sekė staigus nuosmukis. 2010 metais Latvijos ekonomika 

pradėjo atsigauti, taigi ir BVP ėmė didėti. Planuojama, kad šalies BVP 2012 metais ir toliau augs ir, 

palyginti su 2011 metais, padidės 2,44 procento.  

 

123 pav. Bendrasis vidaus produktas 2000–2011 metais (mln. eurų) 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

BVP, tenkantis vienam gyventojui, analizuojamaisiais metais tolygiai kilo iki 2008 metų, 

tačiau 2009 staigiai krito (palyginti su 2010 metais, sumaţėjo daugiau nei 2,9 procento), 2010 

metais šis rodiklis ėmė didėti ir jau 2011 metais, palyginti su 2010 metais, BVP, tenkantis vienam 

gyventojui, padidėjo daugiau nei 12 procentų, o palyginti su 2009 metais, – 8,4 procento.  
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124 pav. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui, 2000–2011 metais (eurais) 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Didţiausios įtakos BVP didėjimui turėjo (sukūrė daugiausia pridėtinės vertės) 

apdirbamosios gamybos, didmeninės ir maţmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir 

motociklų remonto, transporto ir saugojimo, nekilnojamojo turto operacijų bei švietimo veiklos. 

Statyboje, kuri 2009 metais buvo viena iš didesnių pridėtinės vertės kūrimo sričių, ši vertė 2010 

metais staigiai sumaţėjo (daugiau nei 28 procentais). 2010 metais, palyginti su 2009 metais, taip pat 

sumaţėjo švietimo, ţmonių sveikatos prieţiūros ir socialinio darbo, meninės, pramoginės ir poilsio 

organizavimo veiklos bei finansinės ir draudimo veiklos sukuriamos pridėtinės vertės, tačiau 

padidėjo apdirbamosios gamybos, ţemės ūkio, miškininkystės ir ţuvininkystės bei kasybos ir 

karjerų eksploatavimo sričių sukuriamos pridėtinės vertės apimtys.  

 

75 lentelė. Sukuriama pridėtinė vertė pagal ekonominės veiklos rūšis (mln. eurų)  

Ekonominės veiklos rūšis  2009 2010 Pokytis 

(proc.) 
A Ţemės ūkis, miškininkystė ir ţuvininkystė 629,8 719,7 14,27 
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 90,8 100,1 10,24 
C Apdirbamoji gamyba 1 813,7 2 165,1 19,37 
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 569,8 572,7 0,51 
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir 

regeneravimas 164,0 181,9 10,91 
F Statyba 1 335,8 955,3 –28,48 
G Didmeninė ir maţmeninė prekyba; variklinių transporto 

priemonių ir motociklų remontas 2 558,8 2 691,0 5,17 
H Transportas ir saugojimas 1 848,9 1 946,3 5,27 
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos  260,9 245,1 –6,06 
J Informacija ir ryšiai 727,4 642,3 –11,70 
K Finansinė ir draudimo veikla 669,9 589,4 –12,02 
L Nekilnojamojo turto operacijos 1 550,2 1 373,3 –11,41 
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 797,4 753,9 –5,46 
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 426,9 419,0 -1,85 
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Ekonominės veiklos rūšis  2009 2010 Pokytis 

(proc.) 
P Švietimas 1.405,8 1.166,8 -17,00 
Q Ţmonių sveikatos prieţiūra ir socialinis darbas 897,8 723,1 -19,46 
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 534,5 463,2 -13,34 
S Kita aptarnavimo veikla 287,0 274,9 -4,22 
Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 16.713,

6 
16.115,

8 -3,58 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

 

Prekių ir paslaugų eksporto bei importo apimtys, staigiai sumaţėjusios 2009 metais, 2010 

metais ėmė didėti; tikimasi, kad jau 2012 metais eksportas pasieks iki ekonominio nuosmukio 

buvusias apimtis. 2011 metus palyginus su 2010 metais, pastebima, kad eksporto apimtys padidėjo 

daugiau nei 25 proc., tačiau kartu šalyje didėjo ir importas (padidėjo 27 proc.). Prognozuojama, kad 

2013 metais, palyginti su 2011 metais, tiek importo, tiek eksporto apimtys padidės 18 procentų, o 

palyginti su 2009 metais, – beveik dvigubai.  

 

125 pav. Prekių ir paslaugų eksportas /importas 2000–2013 metais (mln. eurų) 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

 

Išlaidos švietimui didėjo iki 2008 metų, tačiau 2009 metais, prastėjant šalies ekonominei 

situacijai, palyginti su 2008 metais, sumaţėjo 20 procentų. 2010 metais šios išlaidos vis dar maţėjo 

ir, palyginti su 2009 metais, sumaţėjo daugiau nei 12 procentų.  
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126 pav. Išlaidos švietimui 2000–2010 metais (mln. eurų) 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Analizuojamaisiais metais didţiausia parama mokslui ir technologijų plėtrai Latvijoje buvo 

skiriama iš valdţios ir verslo sektorių. Palyginti su 2000 metais, bendra parama moksliniams 

tyrimams bei technologijų plėtrai padidėjo daugiau nei 3 kartus, taip pat ir verslo sektoriaus parama 

išaugo daugiau nei 3,8 karto, o uţsienio – 3,3 karto. 2010 metais, palyginti su 2009 metais, išlaidos 

moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai didėjo tik iš verslo bei uţsienio sektorių – padidėjo 

atitinkamai 34 ir 178 procentais. (Tokį didelį pokytį lėmė tai, jog 2009 metais, palyginti su 2008 

metais, parama iš uţsienio sektoriaus buvo smarkiai sumaţėjusi – net 3 kartus.) Aukštojo mokslo ir 

valdţios sektoriaus parama sumaţėjo atitinkamai 39 ir 24 procentais.  

 

127 pav. Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai pagal sektorius (mln. eurų) 2000–

2010 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 
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2010 metais didţiausios išlaidos inovacijoms buvo skiriamos pramonės (300 394 mln eurų), 

elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (65 979 mln eurų) bei aptarnavimo ir verslo 

veiklos srityse (34.417 mln eurų).  

Galima būtų teigti, kad šiandien Lietuvą ir Latviją daug kas sieja – šios šalys turi panašias 

ištakas ir tikslus
144

: priklausome tam pačiam Baltijos jūros regionui; esame gyvybiškai suinteresuoti 

ekologine Baltijos jūros situacija; sprendţiame analogiškas ES ir NATO rytinių sienų apsaugos 

problemas, susijusias su nelegalia migracija ir kontrabanda; sprendţiame savo valstybių gyventojų 

gerovės, uţimtumo ir emigracijos maţinimo problemas, siekdami priartinti savo šalių gyvenimo 

lygį prie ES vidurkio; suvokiame, kad ypatingą dėmesį privalome skirti ţmogiškajam potencialui 

ugdyti, tobulėjimui ir mokymuisi visą gyvenimą; pripaţįstame, jog inovacijos, mokslinių tyrimų ir 

šiuolaikinių technologijų plėtra – gyvybiškai būtina šiuolaikinėmis globalizacijos bei konkurencijos 

sąlygomis; deklaruojame siekį visiškai integruotis į ES finansinę sistemą ir įsivesti eurą; siekiame 

uţtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsinaujinančių išteklių energijos gamyboje eksploatavimą; 

siekiame uţsitikrinti ilgalaikį ir garantuotą valstybių bei tautų saugumą, grindţiamą naryste ES ir 

NATO, stiprindami šių organizacijų vaidmenį, skatindami jų vidinę integraciją.  

Natūralu, kad tiek geografiškai, tiek politiškai glaudţiausi ir labiausiai išplėtoti yra Lietuvos 

bei Latvijos santykiai su Baltijos jūros regiono valstybėmis. NB8 tapo savotiška vizitine kortele, 

kurios vertingumas auga ir kurį būtina puoselėti visais įmanomais būdais. Tai ypač svarbu trims 

Baltijos valstybėms, kurios, pasinaudodamos glaudţiais ryšiais su Šiaurės valstybėmis, turi visas 

galimybes spartinti savo ekonominį ir socialinį vystymąsi. Regioninis bendradarbiavimas įvairiais 

lygiais – tai būdas praktiškai ir greitai išnaudoti sukauptą potencialą ir kooperuojantis sėkmingai 

įsijungti į konkurencinę globalią kovą. Papildomo svorio ir reikšmės regionui suteikia Vokietijos, 

Lenkijos ir Rusijos įsitraukimas į bendrų uţdavinių sprendimą. Vis stiprėjantis regioninis 

bendradarbiavimas sudaro galimybes Lietuvai ir Latvijai greičiau bei veiksmingiau
145

: spartinti 

ekonominį vystymąsi, išnaudojant kitų valstybių patirtį; sparčiau ir inovatoriškiau gerinti 

gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą; modernizuoti gamybą, diegti naujausius laimėjimus; 

kooperuoti lėšas ir ţmogiškuosius išteklius perspektyviausiems moksliniams bei technologiniams 

sprendimams; vystyti švietimo, sveikatos ir socialinę sferas; plėtoti ţmogiškuosius ryšius ir stiprinti 

demokratines vertybes.  

                                                 

144
 Germanas N., Sarkanis A. Pranešimas apie Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo perspektyvas. Uţsienio reikalų 

ministerija. Prieiga per internetą: http://www.urm.lt/umr/m/m_files/wfiles/file3719.pdf  
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ministerija. Prieiga per internetą: http://www.urm.lt/umr/m/m_files/wfiles/file3719.pdf  
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Sėkminga ir lanksti ekonominė partnerystė yra pagrindas geriems politiniams Lietuvos bei 

Latvijos santykiams palaikyti, o stipresni prekybiniai ryšiai ir ekonominė integracija prisideda prie 

abiejų valstybių stabilumo bei ekonominio augimo. Latvija ir Lietuva yra vienos pagrindinių 

partnerių ekonomikos srityje. Latvija 2011 metais buvo viena iš didţiausių Lietuvos eksporto ir 

importo partnerių Europos šalyse. Į Latviją buvo eksportuojama 17 proc. eksportuojamų prekių, o 

importuojama – 12 proc. visų importuojamų prekių.  

76 lentelė. 10 pagrindinių Lietuvos eksporto ir importo šalių partnerių 2011 metais  

Eil. Nr.  

Šalis  

Importas Eksportas 

Importo 

apimtis (litais) 

Procentinė 

dalis nuo viso 

importo 
Eksporto 

apimtis (litais) 
Procentinė dalis 

nuo viso eksporto 
1. Vokietija 7 616 459,5 17 6 474 606,6 15 
2. Švedija 2 611 653,0 6 2 484 258,8 6 
3. Danija 1 274 401,3 3 1 475 219 3 
4. Estija 2 192 992,4 5 4 624 204,5 11 
5. Prancūzija 1 899 424,8 4 2 875 540,3 7 
6. Italija 2 470 072,2 6 1 249 469,6 3 
7. Suomija 1 628 196,7 4 2 886 777 7 
8. Latvija 5 187 437,4 12 7 118 306,9 17 
9. Lenkija 7 136 898,6 16 4 863 696,8 11 
10. Nyderlandai 3 861 701,1 9 4 266 320,1 10 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Be to, Latvija pagal Lietuvos tiesioginių investicijų apimtis uţima antrą vietą. Latvijai tenka 

dešimta vieta pagal tokias investicijas Lietuvoje. Glaudus ekonominis bendradarbiavimas daro šį 

regioną patrauklų ir uţsienio investuotojams, verslininkams, skatina regiono augimą, padeda 

išvengti daugelio formalių kliūčių, taip pat maţina įvairias biurokratines kliūtis
146

. 

Galima būtų teigti, kad Lietuva ir Latvija susiduria su analogiškais XXI amţiaus 

ekonominiais iššūkiais. Pastarųjų metų ekonominė krizė paveikė abi šalis, sąlygojo gyvenimo lygio 

kritimą, padidino socialinę įtampą, sukėlė emigracijos bangą. Grieţta vyriausybių ekonominė 

politika 2009–2011 metais sudarė galimybes pamaţu atsigauti ūkiui ir leidţia artimiausiais metais 

tikėtis gyvenimo lygio pagerėjimo. Abiejų valstybių eksporto augimas 2011 metais patvirtino tokias 

prognozes. Šiuo metu Lietuvos bei Latvijos ekonomika yra konkurencingo ir greitai augančio, 

inovatyvaus Baltijos jūros regiono dalis, todėl abiem šalims yra svarbūs glaudesni ir veiksmingi 

ekonominiai ryšiai, pirmiausia su Šiaurės šalimis. Stiprėjantys NB8 formato ryšiai sudarytų 

didesnes galimybes būti aktyviems ir patrauklesniems Europos Sąjungoje bei globaliame pasaulyje, 

o Šiaurės ir Baltijos regionas ateityje galėtų tapti bendra finansine erdve.  

                                                 

146
 Germanas N., Sarkanis A. Pranešimas apie Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo perspektyvas. Uţsienio reikalų 

ministerija. Prieiga per internetą: http://www.urm.lt/umr/m/m_files/wfiles/file3719.pdf  
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3.3.2 Latvijos darbo rinkos analizė 

Šalies darbo rinkos padėtis reikšminga keliais aspektais – galima būtų teigti, kad šie 

rodikliai atspindi ne tik šalies ekonominės plėtros galimybes, tačiau kartu parodo ir šalies gyvenimo 

kokybės lygį: natūralu, kad kuo didesnis uţimtumas šalyje, tuo didesnis gyventojų pasitenkinimas 

gyvenimo kokybe.  

Ilgalaikis nedarbas Latvijoje turėjo tendenciją maţėti iki 2007 metų, tačiau po šių metų ėmė 

didėti (2010 metais, palyginti su 2007 metais, ilgalaikis nedarbas padidėjo daugiau nei 5 kartus). 

2010 metais uţfiksuotas didţiausias ilgalaikis nedarbas šalyje – 8,4 proc. Palyginti su 2009 metais, 

kada ilgalaikis nedarbas siekė tik 4,6 proc., šis rodiklis padidėjo daugiau nei 80 procentų.  

 

128 pav. Ilgalaikis nedarbas (proc.) 2000–2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

 

129 pav. Nedarbo lygis procentais (eliminavus sezono įtaką) 2000–2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Nedarbo lygis šalyje (eliminavus sezono įtaką) gana stipriai svyravo, palyginti su Europos 

Sąjungos nedarbo lygiu. Nuo 2000 metų maţėjęs nedarbas 2007 metais ėmė didėti, o 2010 metais 

buvo didţiausias per visą analizuojamąjį laikotarpį. Iki 2011 metų nedarbo lygis sumaţėjo 
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(palyginti su 2010 metais, sumaţėjo 17 procentų), tačiau vis dar išliko gana didelis (2011 metais, 

palyginti su 2008 metais, nedarbo lygis buvo didesnis daugiau nei 2 kartus).  

Jaunimo nedarbo lygis analizuojamaisiais metais kito staigiai ir daţnai: iki 2003 metų 

maţėjęs nedarbo lygis ėmė didėti, o 2004 metais staiga ėmė maţėti ir maţėjo iki 2007 metų, kada 

buvo pats maţiausias analizuojamuoju laikotarpiu. Nuo 2007 metų didėjęs nedarbo lygis ėmė 

maţėti tik po 2010 metų (kai jis buvo didţiausias), tačiau net ir 2011 metais vis dar išliko aukštas 

(2011 metais, palyginti su 2007 metais, kai jis buvo pats maţiausias, nedarbas padidėjo 3 kartus). 

Neatsiţvelgiant į vis dar didelį nedarbo lygį, galima būtų daryti prielaidą, kad darbo rinka atsigauna 

(2011 metais, palyginti su 2010 metais, nedarbo lygis sumaţėjo daugiau nei 16 procentų).  

 

130 pav. Jaunimo nedarbo lygis procentais (eliminavus sezono įtaką) 2000–2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

 

131 pav. Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis proc. 2000–2011 metais 

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė 

Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis analizuojamaisiais metais stipriai kito: 

iki 2004 metų tolygiai, bet neţymiai maţėjęs nedarbo lygis 2004 metais sumaţėjo iki ţemiausios 

ribos (ţemesnės ir uţ Europos Sąjungos vidurkį), panašus jis išliko ir ateinančius metus, tačiau po 

2008 metų nedarbo lygis šalyje ėmė didėti, o 2010 metais, palyginti su 2004 metais (kada buvo 
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maţiausias nedarbo lygis), aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis padidėjo daugiau nei 

3 kartus, o palyginti su 2009 metais, – daugiau nei 26 procentais.  

Apibendrinant galima būtų teigti, kad Latvijoje pastebima viena iš teigiamai nuteikiančių 

tendencijų – jaunimo nedarbo lygio maţėjimas. Tikėtina, kad, atsigaunant ES šalims, gerėjant jų 

ekonominei situacijai, kartu gerės ir Latvijos ekonominė padėtis, o kartu maţės ir ilgalaikis bei 

aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų nedarbas.  

3.3.3 Latvijos švietimo sistemos analizė 

Švietimas tapo prioritetu Latvijos vyriausybei, atgavus nepriklausomybę, o ţmogiškasis 

kapitalas bei jo vystymas tampa pagrindine šalies ašimi, konkuruojant globalioje ekonomikoje ir 

siekiant ES pragyvenimo lygio. Pagrindinė Latvijos švietimo vizija – uţtikrinti, kad kiekvienam 

Latvijos gyventojui būtų suteikta galimybė mokytis visą gyvenimą, lavinti turimus sugebėjimus; 

sudaryti sąlygas, kad kiekviena asmenybė galėtų tapti nepriklausomu ir išsilavinusiu demokratinės 

valstybės nariu. Remiantis šalies darbo rinkos bei socialiniais poreikiais, Latvijos aukštojo mokslo 

tikslai yra uţtikrinti: moralinį, estetinį, intelektinį ir psichologinį šalies gyventojų vystymąsi; kad 

būtų įgyta įgūdţių, susijusi su ţiniomis humanitarinių, socialinių, gamtos bei techninių mokslų 

srityse, reikalingų tolesniam šalies vystymuisi; kad būtų įgyta įgūdţių ir ţinių, reikalingų asmenims 

siekiant įsilieti į socialinį šalies gyvenimą.  

Šiuo metu Latvijos aukštojo mokslo sistema yra trijų pakopų – bakalauro, magistrantūros ir 

doktorantūros studijų. Bakalauro studijos yra dviejų rūšių: akademinės (3-eji metai be profesinės 

praktikos) ir profesinės (4-eri metai ir profesinė praktika). Magistrantūros studijos taip pat yra 

dviejų rūšių: akademinės ir profesinės (pagrindinis jų skirtumas – kreditų kiekis, bet ne studijų 

trukmė). Šalyje išskiriamos dvi aukštųjų mokyklų klasifikacijos: pirmoji klasifikacija yra pagal 

finansavimo pobūdį: valstybinės ir privačios aukštosios mokyklos. Valstybinės aukštosios 

mokyklos yra finansuojamos valstybės, jos turi valstybės finansuojamų studijų vietų, tačiau 

daugelis iš tų aukštųjų mokyklų taip pat turi ir savo lėšomis finansuojamų vietų. Privačios 

aukštosios mokyklos yra kaip įmonės –studijos jose daţniausiai mokamos. Kai kurios privačios 

aukštosios mokyklos siūlo kelias nemokamas vietas, kurios yra finansuojamos pačios aukštosios 

mokyklos. Kita klasifikacija yra pagal aukštosios mokyklos rūšį: universitetai, akademijos, 

aukštosios mokyklos bei kolegijos. Šios aukštosios mokyklos skiriasi pagal tai, kiek jose 

akademinio personalo, turinčio daktaro laipsnį, pagal mokslinių tyrimų pagrindą ir pagal programų 

lygį bei skaičių. 
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2010 metais Latvijoje veikė 57 universitetai, 36 iš jų buvo valstybiniai, likę 11 – privatūs. 

Iš viso universitetines studijas pasirinko 112 555 studentai, 34 203 iš jų buvo skirta valstybės 

parama studijoms
147

.  

Remiantis tematinėmis grupėmis ir išsilavinimo klasifikacijomis, nustatytomis Švietimo 

įstatymo ir kitų aukštojo mokslo institucijų, studijų programos skirstomos į tokias grupes: 

Švietimas; Humanitariniai mokslai ir menai; Socialiniai mokslai, verslas ir teisė; Gamtos mokslai, 

matematika ir informacinės technologijos; Inţinerija, gamyba ir konstrukcija; Ţemės ūkis; Sveikata 

ir gerovė; Paslaugos.  

77 lentelė. Studentų skaičius Latvijoje pagal studijų sritis 2009–2010 metais.  

Švietimo sritis Studentų skaičius  
Švietimas  9191 
Humanitariniai mokslai ir menai 9 446 
Socialiniai mokslai, verslas ir teisė 57 683 
Gamtos mokslai, matematika ir informacinės technologijos 6 486 
Inţinerija, gamyba ir konstrukcija 13 534 
Ţemės ūkis 1 182 
Sveikata ir gerovė 9 174 
Paslaugos 5 859 
Iš viso 112 555 

Šaltinis: Organisation of the education system in Latvia 2009 / 2010. Education, audiovisual & 

culture executive agency.  

Siekdama didinti aukštojo mokslo tarptautiškumą, Latvija yra pasirašiusi bendradarbiavimo 

sutartis su daugiau nei 30 šalių: Azerbaidţanu; Baltarusija; Bulgarija; Kanada; Kinija; Kroatija; 

Egiptu; Suomija; Kipru; Olandija; Prancūzija; Vokietija; Graikija; Vengrija; Indija; Izraeliu; Italija; 

Meksika; Moldova; Lenkija; Portugalija; Mongolija; Slovėnija; Ispanija; Švedija; Turkija; Ukraina; 

Jungtine Karalyste; Airija; JAV.  

Studentai Latvijoje gali gauti paramą studijoms uţsienyje iš tokių fondų kaip: Šiaurės 

tarybos [Nordic Council];Vokietijos akademinių mainų serviso [German Academic Exchange 

Service (DAAD)];Britų tarybos [British Council]; Danijos, Čekijos, Kinijos, Olandijos, Graikijos, 

Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Didţiosios Britanijos, Japonijos, Meksikos, Nyderlandų, 

Šveicarijos, Rusijos, Italijos valstybės fondų studentų mainams; Sorošo paramos fondo Latvijoje. 

Daugiausia uţsienio studentų atvyksta iš Lietuvos, Rusijos ir Vokietijos, tačiau šalyje 

studijuoja ir studentų iš tokių šalių kaip Kinija, Japonija, Šri Lanka ir pan.  

78 lentelė. Uţsienio šalių studentai, atvykstantys studijuoti į Latviją  

Šalis Studentų skaičius 
Lietuva 332 
Rusija 382 
Vokietija 88 

                                                 

147
 Organisation of the education system in Latvia 2009 / 2010. Education, audiovisual & culture executive agency. 
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Šalis Studentų skaičius 
Estija 74 
Šri Lanka 69 
Baltarusija 57 
Ukraina 56 
Gruzija 45 
Kazachstanas 28 
Jungtinė Karalystė 25 
Norvegija, Švedija 24 
Sirija 23 
Italija 21 
Uzbekistanas 18 
Lenkija 18 
Pakistanas 16 
Izraelis 15 
Armėnija 14 
Prancūzija 11 
Nigerija 10 
Indija 10 
Nepalas 8 
Turkija 8 
JAV 7 
Azerbaidţanas 7 
Portugalija 5 
Kitos šalys 104 
Iš viso 1 475 

Šaltinis: Organisation of the education system in Latvia 2009 / 2010. Education, audiovisual & 

culture executive agency.  

Latvijos studentai, išvykdami studijuoti į uţsienį, daugiausiai renkasi tokias šalis: Vokietija, 

Lietuva, Prancūzija, Suomija, Ispanija, Belgija.  

79 lentelė. Latvijos studentai, išvykstantys studijuoti į uţsienį  

Šalis Studentų skaičius 
Vokietija 153 
JAV 5 
Estija 12 
Lietuva 55 
Danija 36 
Jungtinė Karalystė 17 
Norvegija 14 
Rusija 4 
Šveicarija 15 
Čekija 13 
Italija 39 
Japonija 2 
Prancūzija 59 
Suomija 66 
Švedija 41 
Nyderlandai 42 
Lenkija 29 
Ispanija 51 
Austrija 42 
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Šalis Studentų skaičius 
Portugalija 22 
Belgija 52 
Graikija 10 
Airija 7 
Malta 2 
Rumunija 4 
Turkija 8 
Vengrija 16 
Slovakija 6 
Kitos šalys 25 
Iš viso 847 

Šaltinis: Organisation of the education system in Latvia 2009 / 2010. Education, audiovisual & 

culture executive agency.  

Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemos laipsniškai reformuojamos ir vis labiau pritaikomos 

prie dabartinių reikalavimų. Pagal bendrą Baltijos šalių švietimo ir aukštojo mokslo erdvės sutartį 

plėtojamas ir dvišalis Lietuvos bei Latvijos bendradarbiavimas, kuris ateityje turėtų padėti kurti 

bendrą Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo bei mokslo erdvę. Abiejų šalių bendradarbiavimas 

�švietimo ir aukštojo mokslo srityse skatina jaunimo mobilumą, sudaro jam galimybes pasinaudoti 

geriausia patirtimi, o tai veda prie geresnio tarpusavio paţinimo ir supratimo
148

. Uţsienio reikalų 

ministerijos parengtame pranešime dėl Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo teigiama, kad, 

siekiant paraginti Lietuvą ir Latviją išnaudoti savo mokslinį potencialą, paskatinti ūkių paţangą ir 

konkurencingumą bei tarptautinį bendradarbiavimą, reikėtų skatinti aukštąsias mokyklas 

bendradarbiauti rengiant specialistus ir geriau išnaudoti mokslo įstaigų potencialą skatinant 

inovacijas ir didinant ūkio paţangą bei konkurencingumą: 

 Efektyviau pasinaudoti jungtinių mokymo programų aukštosiose mokyklose 

galimybėmis – tai įgalintų keistis studentais ir geriau išnaudoti turimą 

mokslinę bazę bei dėstytojus.  

 Įsteigti bent porą vardinių Lietuvos ir Latvijos premjerų stipendijų Lietuvoje 

studijuojantiems latviams ir Latvijoje studijuojantiems lietuviams, taip pat ir 

doktorantams ar tyrėjams.  

 Įdiegti studentų mainų programą, suteikiančią galimybes siųsti tam tikrą 

studentų skaičių mokytis į geriausius abiejų šalių universitetus pagal dalinę ar 

visą studijų programą.  

                                                 

148
 Germanas N., Sarkanis A. Pranešimas apie Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo perspektyvas. Uţsienio reikalų 

ministerija. Prieiga per internetą: http://www.urm.lt/umr/m/m_files/wfiles/file3719.pdf  

http://www.urm.lt/umr/m/m_files/wfiles/file3719.pdf
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 Sudaryti prielaidas kurti bendrus mokslo ir verslo slėnius, kurie prisidėtų prie 

greitesnės abiejų valstybių integracijos į bendrą tiek Šiaurės Europos, tiek visos 

Europos ekonominę ir mokslo erdvę.  

 Stiprinti dvišalius verslo ryšius mokslo ir technologijų srityje, skatinti kurti 

tarptautinius klasterius.  

 Į magistro darbų ir daktaro disertacijų rengimą plačiau įtraukti kaimyninės 

šalies mokslinius vadovus bei recenzentus.  

 Vykdyti bendrus tyrimus, ypač aukštųjų, švarių ir ekologiškų technologijų, Baltijos 

jūros taršos maţinimo ir kitų sričių, veiksmingiau išnaudoti turimą mokslinę bazę.  

 Plačiau naudotis tarptautinių forumų galimybėmis bendriems tyrimų rezultatams 

pristatyti, taip pat mokslo darbuose, kur įmanoma, remtis kaimyninių šalių tyrėjų 

darbais.  

3.3.4 Latvijos universitetas kaip partneris rengiant ir vykdant JSP PE 

Latvijos universitetas (Latvijas Universitāte
149

) – seniausias ir didţiausias Latvijos universitetas, 

įkurtas 1919 m. Rygoje. Šiuo metu šiame universitete yra 13 fakultetų: Biologijos, Chemijos 

Fizikos ir matematikos Ekonomikos Pedagogikos ir psichologijos Geografijos ir geologijos Istorijos 

ir filosofijos Teisės Medicinos Modernių kalbų Filologijos ir menų Visuomenės mokslų Teologijos. 

Remiantis Top Universities Rankings (QS World University Rankings) duomenimis
150

, 

Latvijos universitetas 2011 metais uţėmė 451–500 vietą. Panašią vietą (569) šiam universitetui 

skyrė ir AWRU (Academic Ranking of World Universities), kuris įvertina universiteto dėstytojų 

tiriamųjų darbų svarbą, citavimo skaičių ir pan. Pagal Ranking web of world universities rangavimo 

sistemą
151

, pagal kurią įvertinamas universiteto internetinio puslapio prieinamumas, informacijos 

sklaida ir pan., universitetas uţėmė 822 vietą pasaulio mastu ir 1 vietą Latvijos mastu, pagal 

universitetų rangavimą, remiantis akademiniais pasiekimais
152

, universitetas uţėmė 1 571 vietą.  

80 lentelė. Latvijos universiteto reitingai  

Reitingavimo sistema Vieta 
Ranking Web of World Universities 822 
AWRU (Academic Ranking of World Universities) 569 
QS World University Rankings 451–500 
URAP (University Rankings by academic Performance) 1571 

Sudaryta autorių remiantis įvairiais informaciniais šaltiniais 

                                                 

149
 http://www.lu.lv/  

150
 http://www.topuniversities.com/  

151
 http://www.webometrics.info/top100_europe.asp?country=ee  

152
 http://www.urapcenter.org  

http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Academic_Ranking_of_World_Universities
http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Academic_Ranking_of_World_Universities
http://www.lu.lv/
http://www.topuniversities.com/
http://www.webometrics.info/top100_europe.asp?country=ee
http://www.urapcenter.org/
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2010 metais buvo paskelbtas tyrimas, kurio duomenimis, Latvija uţėmė 14 vietą pagal 

tarptautinių studentų pasitenkinimą juos priimančia šalimi, 22 vietą – pagal studijuojančiųjų 

pasitenkinimą studijomis. Šiame tyrime (tai didţiausias kada nors atliktas tyrimas – jame dalyvavo 

daugiau nei 8400 studentų, kurie bent semestrą studijavo uţsienyje) pateiktos tarptautinių studentų 

nuomonės, jiems vertinant savo patirtį uţsienio šalyje. ESN
153

 tyrime išanalizuota studentų 

nuomonė apie studijų kokybę jų šalyje bei priimančiame universitete, taip pat nustatyta, kaip jie 

vertina šalį, kurioje studijavo.  

2010 metų pabaigoje universitete studijavo 19 095 studentai, 5 272 studentai buvo priimti 

rudens semestre. Verta pastebėti, kad Latvijos mastu universitetą pasirinko daugiau nei 15 proc. 

visų abiturentų. Valstybės finansuojamų vietų skaičius universitete taip pat didėjo: 2010 metais iš 

viso buvo finansuojamos 6 879 studentų studijos. 2010 metais studentai, pasirinkę Latvijos 

universitetą, galėjo rinktis iš 140 studijų programų (56 bakalauro lygio, 60 – magistro, 24 – 

doktorantūros).  

Universitete įkurtas inovacijų centras (veikia nuo 2006 metų), kurio pagrindinis tikslas – 

komercionalizuoti universiteto mokslininkų darbus, bendradarbiaujant bei kooperuojantis su verslo 

atstovais, kurti inovatyvius ir paklausius produktus. Universitete taip pat didţiulis dėmesys 

skiriamas tarptautiniam bendradarbiavimui, ypač studijų proceso internacionalizavimui. Tikimasi, 

kad tarptautinis bendradarbiavimas ne tik pagerins studijų kokybę, tačiau kartu suteiks ir galimybių 

dėstytojams bei studentams dalyvauti, atliekant tarptautinius tyrimus, vykdant projektus. Šiuo metu 

universitetas jau yra pasirašęs 99 tarptautines bendradarbiavimo sutartis, 2010 metais buvo 

pasirašytas vienas esminių Bolonijos proceso dokumentų – Didţioji universitetų chartija. 

Tarptautinę veiklą universitete galima būtų suskirstyti į tokias pagrindines sritis: tarptautinis 

bendradarbiavimas ir kooperacija; priklausymas tarptautinėms organizacijoms bei universitetų 

tinklams; dalyvavimas tarptautiniuose švietimo ir tyrimų programose ir projektuose; studentų ir 

dėstytojų mainai; tarptautinis bendradarbiavimas fakultetų, institutų, departamentų ir dėstytojų 

lygmenimis.  

Dalyvaudamas tarptautinėje veikloje, universitetas yra įsitraukęs į tokias pagrindines 

organizacijas: EUA (The European University Association); UNICA (Network of Universities from 

the Capitals of Europe); BSRUN (Baltic Sea Region University Network); CAMPUS EUROPAE; 

UTRECHT Network. 

                                                 

153
 International students say Estonia is the best country for stay. 2009. Interaktyvus. Prieiga per internetą: 

http://www.studyinestonia.ee/programme?start=5  

http://www.studyinestonia.ee/programme?start=5
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Dalyvaudamas tarptautinėje veikloje ir internacionalizuodamas studijų programas, 

universitetas aktyvai dalyvauja ir ERASMUS programoje: šiuo metu yra pasirašyta daugiau nei 495 

bendradarbiavimo sutikimų su 278 institucijomis iš daugiau nei 28 Europos šalių.  

2010 metais daugiau nei 449 Latvijos universiteto studentai studijavo uţsienio 

universitetuose, o tuo pačiu metu į šį universitetą atvyko daugiau nei 211 studentų.  

 

132 pav. Atvykę studijuoti į Latvijos universitetą ir išvykę į uţsienį studijuoti Latvijos universiteto 

studentai 2008–2010 metais 

Šaltinis: Latvijos universiteto metinė ataskaita 

Mobilūs buvo ne tik universiteto studentai, tačiau ir darbuotojai: 2010 metais daugiau nei 70 

darbuotojų buvo išvykę kelti kvalifikacijos bei dėstyti į uţsienio universitetus, o į Latvijos 

universitetą buvo pakviesta daugiau nei 80 uţsienio dėstytojų (dėstyti trumpus kursus) bei daugiau 

nei 50 uţsienio dėstytojų dirbo nuolatos.  

Ekonomikos ir vadybos fakultetas yra pats didţiausias universitete. Šiame fakultete siūloma 

rinktis iš ekonomikos ar vadybos studijų, kurios siejamos su dabartine Latvijos darbo rinkos 

situacija. Studijos orientuojamos ne tik į teorinių ţinių suteikimą – didelis dėmesys skiriamas ir 

studentų praktinei veiklai. Siekiant įgyti bakalauro laipsnį, universitete galima rinktis iš 9 bakalauro 

studijų programų: Draudimas ir finansai; E – verslas ir logistikos valdymo sistemos; Ekonomika; 

Apskaita, auditas; Finansinis valdymas; Finansų vadyba; Tarptautiniai ekonominiai santykiai; 

Tarptautinė ekonomika ir diplomatiniai santykiai; Verslo administravimas.  

   Universitete ţymiai didesnis magistro lygio studijų pasirinkimas. Siekiant įgyti antrojo lygio 

studijų laipsnį, universitete galima rinktis iš 14 studijų programų: Europos studijos; Ekonomika; 

Ekonomika-apskaita; Finansų ekonomika; Apskaita ir auditas; Projektų valdymas; Ţmogiškųjų 

išteklių valdymas; Tarptautiniai santykiai (ekonomika);Tarptautiniai santykiai (teisė);Tarptautinis 

verslas; Tarptautinis verslas ir paslaugos; Verslo administravimas; Aplinkosaugos vadyba; Aplinkos 

išteklių vadyba.  
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Siekinat pritraukti studentų iš uţsienio, fakutete tiek bakalauro, tiek magistro lygio studijose 

dėstoma anglų kalba. Bakalauro lygio studijose galima rinktis iš 25 dalykų anglų kalba.  

81 lentelė. Bakalauro lygio studijų dalykai anglų kalba 

Modulis Val. ECTS 
International Trade Models 64 6 
Labour Economics 64 6 
Intercultural Business Relations 32 3 
Leisure and tourism management 32 3 
Microeconomics 64 6 
Strategic and Operative Planning of Economic Activity 64 6 
Globalization and Integration in International Economy II 64 6 
Personnel Management 64 6 
Marketing Research 32 3 
Quality Management Methods 32 3 
International Banking Business 32 3 
Econometrics 64 6 
Political Economy of International and European Integration 64 6 
Fundamentals of Business Ethics  32 3 
Theory and Methods of Optimization 64 6 
Statistics for Business 64 6 
Intercultural Business Relations 32 3 
International Monetary Economic Model 32 3 
Economics of the Public Sector 64 6 
Models and Methods in Operations Management 64 6 
Leisure and tourism management 32 3 
Management Psychology 32 3 
Marketing 64 6 
Business in the European Union 32 3 
Globalization and Integration in International Economy 32 3 

Šaltinis: Latvijos universiteto metinė ataskaita 

Magistrantūros lygio studijose galima rinktis iš 22 dalykų anglų kalba. Priklausomai nuo 

modulio apimties (skiriamų valandų), kiekvienas dalykas apima 3 arba 6 ECTS.  

82 lentelė. Magistro lygio studijų dalykai anglų kalba 

Modulis Val ECTS 
Political Economy of International and European Integration 64 6 

European law- Harmonization of Laws in the EU 32 3 
European Law I – Treaties and Institutions 32 3 
European Law I – Current Aspects of the Development of European Law  32 3 
European Union: Government and Institutions 64 6 
Development of Population and Society in the Baltic Sea Region Countries 64 6 
Regional and Social Policy in the European countries 64 6 
Macroeconomic Policy in the new European Union member states 64 6 
Managerial Accounting 32 3 
State’s Support Policy for Entrepreneurship and Export 32 3 
Environmental and Quality, Management Systems 32 3 
International Business Economics 32 3 
Consumer Psychology and Behavior on International Business 64 6 
International Management under , Global Competition 32 3 
Practical Research Methodology, Seminar II 32 3 



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

218 

Modulis Val ECTS 
European Economic Integration 64 6 
European Law II 64 6 
European Union Socioeconomic Current Trends 64 6 
Financial Management and Accounting 64 6 
International Financial Business Environment 32 3 
Export Marketing 32 3 
International Business Law 32 3 

Šaltinis: Latvijos universiteto metinė ataskaita 

Apibendrinant galima teigti, kad Latvijos švietimo sistema yra beveik analogiška Lietuvos 

švietimo sistemai. Šalyse analogiškos ne tik studijų sritys, bet ir studentų pasiskirstymas pagal 

studijų programas (kaip ir Lietuvoje, populiariausios socialinių mokslų, verslo, ekonomikos bei 

teisės studijos). Vertinant Latvijos mobilumą, pastebima, kad į šią šalį studijuoti daţniausiai 

atvyksta ES studentai, tačiau vis daugiau studentų atvyksta ir iš tokių šalių kaip Kinija, Japonija, 

Rusija, JAV. Galima būtų teigti, kad tai parodo, jog šalyje aktyviai vykdomos tarptautiškumo 

programos.  

3.4 Galimybių realizuoti studijas analizė 

Vytauto Didţiojo universiteto akademinis personalas aktyviai dalyvavo rengiant galimybių 

studiją dėl jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Plėtros ekonomika“ poreikio, 

rengimo ir vykdymo galimybių, projekto įgyvendinimo ribose kelis kartus vyko į staţuotes į Trento, 

Tartu ir Latvijos universitetus. Atliekant studijų vykdymo galimybių analizę buvo vertinama 

planuojamos jungtinės studijų programos atitiktis LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintiems 

Jungtinių studijų programų bendriesiems reikalavimams, įvertinti intelektinės nuosavybės apsaugos 

įsipareigojimai, galima jungtinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo dokumento išdavimo tvarka. Šis 

skyrius parengtas pagal informaciją, pateiktą staţuočių ataskaitose: 

 Doc. Dapkus Mindaugas, Ataskaita apie vizitą į Latvijos universitetą (Ryga, Latvija), 

2012 04 01.  

 Doc. Dapkus Mindaugas, Ataskaita apie vizitą į Tartu universitetą (Tartu, Estija), 

2012 03 19.  

 Prof. dr. Pukelienė Violeta, Ataskaita apie vizitą į Tartu universitetą (Tartu, Estija), 

2012 03 19.  

 Prof. dr. Darškuvienė Valdonė, Ataskaita apie vizitą į Trento universitetą (Trentas, 

Italija), 2012 02 03.  

 Deksnytė Indrė, Ataskaita apie vizitą į Trento universitetą (Trentas, Italija), 2012 02 03.  
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3.4.1 Trento universitetas 

Šiame skyriuje, remiantis dėstytojų staţuočių ataskaitomis, bus įvertinta Trento universiteto, 

kaip partnerio kuriant JSP PE tinkamumas, daugiausia dėmesio skiriant ir įvertinant:  

 Studijų apimtį ir studijų trukmę aukštojoje mokykloje;  

 Studentų priėmimo sąlygas ir tvarką;  

 Ţinių ir gebėjimų vertinimo tvarką; 

 Galimo jungtinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo dokumento išdavimo tvarką;  

 Studijų kokybės uţtikrinimo principus; 

 Programų administravimo tvarką; 

 Intelektinės nuosavybės įsipareigojimus;  

 Studentų ir dėstytojų prieigą prie su programa susijusios informacijos;  

 

Studijų apimtis ir trukmė Trento universitete 

Susitikimo metu išsiaiškinta, jog bendra jungtine programa galėtų būti tik dviejų metų trukmės, 

kadangi Trento universitetas nenumato jos trumpinimo ir nėra tuo suinteresuotas. Būtent dviejų metų 

studijų programos trukmė atitinka VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete vykdomų programų trukmę. 

Studijų apimtis kreditais vienoda. Tarp atskirų studijų dalykų apimčių kreditais yra nedideli skirtumai, 

kurie, esant poreikiui, gali būti suderinami. Susitikimo metu buvo išsiaiškinta, jog tuo būtų suinteresuoti 

abu fakultetai. 

Magistrantūros studijos skiriamos į du etapus: pirmaisiais studijų metais studijuojami 

privalomieji bei pasirenkamieji dalykai, atliekami tiriamieji darbai, projektai; antraisiais studijų metais - 

toliau studijuojami privalomieji bei pasirenkamieji dalykai bei galiausiai parengiamas magistro 

diplominis darbas. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijas galima tęsti 

doktorantūroje 

 

Studentų priėmimo sąlygos ir tvarka 

Priimti studentai privalo turėti akademinį pasirengimą pakankamą studijoms anglų kalba 

tarptautinėje grupėje. Trento universitete į ekonomikos magistro studijas priimami studentai, įgiję 

ekonomikos, verslo administravimo ar adekvatų bakalauro laipsnį. Šioje studijų programoje anglų 

kalba vartojama kaip antroji mokymo ir bendravimo kalba, todėl labai svarbus įrodymas apie 

kandidatų anglų kalbos ţinias - TOEFL, IELTS ar kitų testų rezultatai. Taipogi pageidaujama 

išsilaikyti GRE testą bei turėti kompiuterinio raštingumo ţinias įrodantį dokumentą. Stojimo į 

universitetą paraiškos forma pildoma tik internetu. Pilną paraiškos formą sudaro šie dokumentai: 

 Aukštojo mokslo diplomas; 
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 ORE testo rezultatai; 

 Anglų kalbos ţinias įrodantis dokumentas: TOEFL, IELTS ar kita; 

 Motyvacinis laiškas - motyvaciniame laiške turėtų būti atsakyta į du pagrindinius 

klausimus: kaip kandidatas save mato profesinėje srityje po 5m ir kaip magistro 

studijos padėtų šiuos tikslus pasiekti; 

 2 rekomendaciniai laiškai - universiteto dėstytojo(-ų) ar/ir kompanijos vadovo (- ų) 

rekomendacijos; 

 Gyvenimo aprašymas. 

Gavusi paraišką, priėmimo komisija organizuoja interviu. Individualaus interviu metu 

aukštosios mokyklos atstovo tikslas yra patikrinti kandidato anglų kalbos ţinias bei motyvaciją 

studijuoti būtent jo atstovaujamoje aukštojo mokslo įstaigoje. Po interviu būtent aukštosios mokyklos 

atstovas nusprendţia, ar kandidatas yra priimtas studijuoti į jo atstovaujamą aukštąja mokyklą. 

 

Ţinių ir gebėjimų vertinimo tvarka 

Akademiniai rezultatai vertinami raidėmis A – F:  

A – puikiai;  

B – labai gerai;  

C – gerai;  

D – vidutiniškai;  

E – silpnai;  

F – nepatenkinamai.  

Taip pat gali būti naudojamas įvertinimas: išlaikyta - neišlaikyta. Studentai turi teisę į paţymio 

paaiškinimą, jei po gauto paţymio paaiškinimo, studentai vis tiek nesutinka su įvertinimo, jie turi 

galimybę pateikti apeliaciją. Studijų dalykų įvertinimą sudaro: baigiamieji egzaminai raštu, namų 

darbai, darbas seminaruose arba projektų pristatymai. Atsiskaitymo tvarka ir procentines sudedamosios 

vertinimo dalys priklauso nuo pasirinkto dalyko ir dėstytojo. 

 

Galima jungtinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo dokumento išdavimo tvarka 

Galimo jungtinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo dokumento išdavimo tvarka Italijoje 

nereglamentuojama, todėl jungtinio laipsnio teikimo klausimas lieka atviras. Tikėtina, kad abejoms 

šalims nusprendus bendradarbiauti, nekils problemų derinant bendro diplomo išdavimo niuansus.  
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Studijų kokybės uţtikrinimo principai 

Trento universitete siekiama aukštos visų vykdomų studijų programų kokybės. Studijų kokybę 

stengiamasi uţkrinti, racionaliai derinant universiteto akademinius, administracinius ir infrastruktūros 

išteklius.  

 

Intelektinės nuosavybės įsipareigojimai 

Dėstytojai gali skaityti ir pageidautina, kad skaitytų paskaitas kituose universitete, o dalintis 

informacija gali tik savanorišku pagrindu. 

 

Studentų ir dėstytojų prieiga prie su programa susijusios informacijos 

Universitete komunikavimui ir informacijos skleidimui naudojama Myunitn sistema. Visa su 

programa susijusią informaciją galima rasti ir fakulteto administracijoje, skelbimų lentose, 

informuojama paskaitų metu. Universitete veikia net 4 bibliotekos: Centrine biblioteka, Menų 

biblioteka, Nerijos biblioteka, Mokslų biblioteka, Kognityvinių mokslų biblioteka. Bibliotekos 

uţtikrina efektyvią aukšto lygio prieigą prie studijoms, mokslui, profesinei kvalifikacijai įgyti 

reikalingų informacijos išteklių. 

 

Studijų programos administravimo tvarka 

Uţ programas yra atsakingas programos vadovas, JSP kūrimo atveju jis globotų ir kito jis 

universiteto studentus, padėtų jiems adaptuotis naujoje aplinkoje. 

 

Apibendrinus, galima būtų teigti, kad Trento universitetas, įvertinus studijų apimtį ir studijų 

trukmę, studentų priėmimo sąlygas ir tvarką, ţinių ir gebėjimų vertinimo, studijų kokybės 

uţtikrinimo principus bei programų administravimo tvarką bei intelektinės nuosavybės 

įsipareigojimų, studentų ir dėstytojų prieigą prie su programa susijusios informacijos yra tinkamas 

partneris kuriant ir įgyvendinant JSP PE, kadangi universitete vykdomas studijų organizavimas, 

studijų kokybės uţtikrinimas bei vykdoma tarptautinė politika yra panaši į VDU, o esantys 

neesminiai skirtumai gali būti lengvai suderinami dar prieš sukuriant JSP.  

3.4.2 Tartu universitetas 

Šiame skyriuje, remiantis dėstytojų staţuočių ataskaitomis, bus įvertinta Tartu universiteto, 

kaip partnerio kuriant JSP PE tinkamumas, daugiausia dėmesio skiriant ir įvertinant:  

 Studijų apimtį ir studijų trukmę aukštojoje mokykloje;  

 Studentų priėmimo sąlygas ir tvarką;  
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 Ţinių ir gebėjimų vertinimo tvarką; 

 Galimo jungtinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo dokumento išdavimo tvarką;  

 Studijų kokybės uţtikrinimo principus; 

 Programų administravimo tvarką; 

 Studijų finansavimo ir paramos studentams pritapti kitoje kultūrinėje ir socialinėje 

aplinkoje tvarką; 

 Intelektinės nuosavybės įsipareigojimus;  

 Studentų ir dėstytojų prieigą prie su programa susijusios informacijos;  

 Studentų ir dėstytojų mobilumo sąlygas.  

 

Studijų apimtis ir trukmė  

Tartu universitete, kaip ir VDU, Ekonomikos ir vadybos fakultete vykdomų magistro 

programų studijų trukmė yra du metai (keturi semestrai), studijų apimtis kreditais vienoda (120 

ECTS). Perţiūrėjus Tartu universitete Europos studijų, Tarptautinių ryšių, Ekonomikos 

magistrantūros programas bei jas palyginus su planuojama vykdyti VDU, pastebėta, kad Tartu 

universitetas jau dalyvauja vienoje jungtinių ekonomikos studijų programoje (IMESS: 

INTERNATIONAL MASTERS IN ECONOMY, STATE & SOCIETY with reference to Central and 

Eastern Europe), prie kurios, pagal numatomą programos idėją galėtų prisijungti ir VDU, įgyti 

patirties tokios veiklos dalyvavime.  

 

Studentų priėmimo sąlygos ir tvarka 

Tartu universitete galioja bendra priėmimo į magistro studijų programas tvarka, kuri gana 

artima VDU tvarkai. Studentai pateikia motyvacinį laišką, gyvenimo aprašymą, prašymą, anglų kalbos 

ţinių sertifikatus, po to vykdoma speciali atranka. Siekiant uţkrinti studentų galimybes studijuoti anglų 

kalba, reikalaujamas anglų kalbos ţinių įrodymas. { Tartu universitete į jungtinę studijų programą 

priimti studentai privalo turėti akademinį pasirengimą pakankamą studijoms anglų kalba tarptautinėje 

grupėje. Priėmimas į Tartu universitete jau vykdomą jungtinę studijų programą vysta per Londono 

koledţą kadangi pirmieji studijų metai praleidţiami būtent ten. Studentas, siekiantis studijuoti Tartu 

universitete jungtinėje Ekonomikos srities magistratūros programoje, privalo turėti bent 

Makroekonomikos ir Mikroekonomikos bakalauro lygmens ţinias.  

 

Ţinių ir gebėjimų vertinimo tvarka 

Tartu universitete galioja diferencijuota ir nediferencijuota ţinių vertinimo sistema. 

Diferencijuotas vertinimas vykdomas skalėje tarp A-puikaus ţinių vertinimo (excellent) iki F'-
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neišlaikyta (fail). Tai atitinka VDU ir visoje Lietuvoje taikoma įvertinimą nuo 10 iki 4 balu, kur 

Lietuvos 4 atitinka F Estijos Tartu universitete. Nediferencijuoto vertinimo atveju yra tik dvi galimybes 

- ,,Atsiskaityta“ (Pass) ir ,,Neatsiskaityta“ (Fail), tuo tarpu VDU visi numatyti dėstomi dalykai vertinami 

10 balų sistemoje. Šia prasme rengiantis jungtines ,,Plėtros ekonomikos" magistratūros studijų 

programos kūrimui, studijų vertinimo sistemos turėtų būti suderintos.  

 

Galima jungtinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo dokumento išdavimo tvarka 

Galimo jungtinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo dokumento išdavimo tvarka Estijoje 

nereglamentuojama, todėl jungtinio laipsnio teikimo klausimas lieka atviras. Tikėtina, kad abejoms 

šalims nusprendus bendradarbiauti, nekils problemų derinant bendro diplomo išdavimo niuansus.  

 

Studijų kokybės uţtikrinimo principai 

Studijų kokybės uţtikrinimo principai analogiški visoms universiteto studijų programoms. 

Universitetas jau pripaţįstamas kaip lyderiaujantis aukštojo mokslo srityje, o įgyta patirtis dalyvaujant 

bendrosiose programose rodo, kad studijų kokybė uţtikrinama priimamų studentų, programų, studijų 

proceso kontrolės sistema, kuri palaikoma per intensyvų grįţtamojo ryšio palaikymą tarp studentų, 

dėstytojų, programą kontroliuojančių institutų - komiteto, katedrų bei senato, atstovaujančio 

universitetą visuomenėje. Lyginant Tartu universiteto ir VDU pagrindines formalias nuostatas studijų 

kokybei uţtikrinti, galima teigti, kad jos iš esmės nesiskiria, reikalavimai studijų programų 

akreditacijai turinio atţvilgiu iš esmės te patys, todėl šiuo aspektu neturėtų tapti kliūtimi įgyvendinant 

JSP.  

 

Studijų finansavimo ir paramos studentams pritapti kitoje kultūrinėje ir socialinėje aplinkoje 

tvarka 

Tiesioginis studijų finansavimas iš Estijos ar EU pusės uţsienio studentams nenumatytas. 

Tačiau, galima būtų teigti, kad šis klausimas neturėtų tapti kertiniu vertinant VDU studentų galimybes 

atvykti studijuoti Tartu universitete, kadangi šalys yra gana artimos geografiškai, o taip pat kainų lygis 

šalyse ţymiai nesiskiria. Tartu universitete yra studentų organizacijos, tarptautinių studijų koordinacijos 

institucijos, kurios palengvina greitesnio uţsienio studentų integravimo naujoje kultūrinėje aplinkoje 

galimybes.  

 

Intelektinės nuosavybės įsipareigojimai 

Intelektines nuosavybės, ir konfidencialumo problemos gali kilti magistrų baigiamųjų darbų 

gynimo lygmeny, bet tiek Lietuva, tiek Estija savo įstatyminę bazę derina su ES bendromis 
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nuostatomis, kurios numato galimybes ir būtinybę ginti intelektinę nuosavybę. Smulkūs įstatymų 

universitete tvarkos skirtumai netūrėtų tapti esmine kliūtimi JSP PE kūrimui.  

 

Studentų ir dėstytojų prieiga prie su programa susijusios informacijos 

Universitete veikia gana didelė duomenų bazė, kurioje talpinam informacija susijusi su 

studijomis bei kitais studijoms reikalingais ištekliais. Tikėtina, kad studentų ir dėstytojų galimybės 

jungtinės studijų programos atveju, jungtis prie platesnės duomenų bazės netgi išaugtų, kadangi 

glaudţiai bendradarbiaujant jungtinės programos rėmuose kaimyninių šalių universitetams bus galima 

dalintis ne tik savos šalies, bet ir šalies partnerės informaciniais, ypač internetiniais ištekliais. Tai gali 

tapti papildomu veiksniu, leidţiančiu uţtikrinti JSP PE patrauklumą.  

 

Studentų ir dėstytojų mobilumo sąlygos 

Studentų ir dėstytojų mobilumas universitete apibrėţiamas universiteto finansiniais 

pajėgumais. Patvirtinus JSP PE studijų programos svarbą bei paklausą, dalis finansų gali būti 

dengiamas uos perkeliant iš ERASMUS programos. Nepaisant finansinių apribojimų, galima būtų 

teigti, kad Lietuvai ir Estijai esant gana artimoms geografiškai valstybėms, galima rasti tokių 

dėstymo forų kurios praplėstų Tartu universiteto ir VDU studentų galimybes įgyti turtingesnį 

mokymą apjungiant dviejų universitetų galimybes bei patirtį.  

 

Studijų programos administravimo tvarka 

Jungtine studijų programa Tartu universitete, kurioje jis dalyvauja, yra suderinta su 

Londono aukštąja mokykla (čia egzistuoja vadovaujančio partnerio kontrolinis vaidmuo). Būtent 

toks administravimas uţtikrina geras sąlygas uţsienio dėstymo patirtį perkelti i tartu universitetą. 

Visumoj kitų universiteto programų (kartu ir ekonomikos srities), administravimo principai panašūs 

į VDU tvarką. 

 

Apibendrinus pastebėta, kad Tartu universitete Ekonomikos srityje vykdomos programos 

orientuotos į verslo poreikių vykdymą ir yra daugiau taikomojo, o ne mokslinio – tiriamojo 

pobūdţio. Pastebėta, kad universiteto patirtis įsitraukiant į jungtinių programų organizavimą per 

prisijungimą prie jau egzistuojančio tinklo ar vadovaujančio patyrusio uţsienio partnerio galėtų būti 

panaudota ir VDU universiteto. Visumoj pastebėtas enterpreniškumo idėjų įgyvendinimas 

universitete galėtų tapti ir VDU numatomos organizuoti JSP PE specializacija, kas apspręstų dalies 

egzistuojančių dalykų tarp VDU ir Tartu universiteto integravimą.  
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Apibendrinus, galima būtų teigti, kad Tartu universitetas, įvertinus studijų apimtį ir studijų 

trukmę, studentų priėmimo sąlygas ir tvarką, ţinių ir gebėjimų vertinimo, galimo jungtinio laipsnio 

teikimo ir išsilavinimo dokumento išdavimo, studijų kokybės uţtikrinimo principus bei programų 

administravimo tvarką bei studijų finansavimo ir paramos studentams pritapti kitoje kultūrinėje ir 

socialinėje aplinkoje, intelektinės nuosavybės įsipareigojimų, studentų ir dėstytojų prieigos prie su 

programa susijusios informacijos bei studentų ir dėstytojų mobilumo skatinimą yra tinkamas 

partneris kuriant JSP PE, kadangi universitete vykdomas studijų organizavimas, studijų kokybės 

uţtikrinimas bei vykdoma tarptautinė politika yra panaši į VDU, o esantys neesminiai skirtumai gali 

būti lengvai suderinami dar prieš sukuriant JSP. Įvertinus tai, kad Tartu universiteto vykdoma 

tarptautinė politika yra labiau paţengusi (universitetas jau dabar yra sudaręs bendradarbiavimo 

sutartis su universitetais iš visų kontinentų bei turi patirties vykdant jungtinę studijų programą) 

tikėtina, kad bendradarbiavimas su šiuo universitetu VDU padėtų tvirtus pagrindus plėtoti 

tarptautiškumą. Tikėtina, kad VDU bendradarbiaujant su šiuo universitetu, dalijantis gerąją 

patirtimi bei ţiniomis, universiteto akademinis personalas tobulėtų o išvykstantys studentai galėtų 

pasinaudoti partnerinio universiteto turima infrastruktūra.  

3.4.3 Latvijos universitetas 

Šiame skyriuje, remiantis dėstytojų staţuočių ataskaitomis, bus įvertinta Latvijos 

universiteto kaip partnerio kuriant JSP PE tinkamumas, daugiausia dėmesio skiriant ir įvertinant:  

 Studijų apimtį ir studijų trukmę aukštojoje mokykloje;  

 Ţinių ir gebėjimų įvertinimo tvarką; 

 Studentų priėmimo sąlygas ir tvarką;  

 Galimo jungtinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo dokumento išdavimo tvarką;  

 Studijų kokybės uţtikrinimo principus; 

 Programų administravimo tvarką; 

 Studijų finansavimo ir paramos studentams pritapti kitoje kultūrinėje ir socialinėje 

aplinkoje tvarką; 

 Intelektinės nuosavybės įsipareigojimus;  

 Studentų ir dėstytojų prieigą prie su programa susijusios informacijos;  

 Studentų ir dėstytojų mobilumo sąlygas.  

 

Studijų apimtis ir trukmė Latvijos universitete 

Latvijos universitete, Ekonomikos ir vadybos fakultete vykdomų magistro programų studijų 

trukmė yra du metai (keturi semestrai), ir nėra numatytos galimybes jas trumpinti. Tai atitinka VDU 
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Ekonomikos ir vadybos fakultete vykdomų programų trukmę. Latvijos universitetas nėra suinteresuotas 

vykdyti trumpesnes, nei 2 metai programas. Studijų apimtis kreditais vienoda (120 ECTS). Perţiūrėjus 

Latvijos universiteto Europos studijų, Tarptautinių ryšių, Ekonomikos magistrantūros studijų programas 

bei jas palyginus su planuojama vykdyti VDU, įţvelgti struktūriniai skirtumai, nors yra dalykai, kurie 

bendri mūsų universitetų programoms.  

 

Ţinių ir gebėjimų vertinimo tvarka 

Latvijos universitete Ekonomikos ir vadybos fakultete ţinių vertinimo tvarka panaši į VDU 

ţinių vertinimo tvarką. Universitete taikoma 10 balų ţinių vertinimo skalė, ţinios, be baigiamojo 

egzamino taip pat vertinamos ir per tarinius atsiskaitymus. Vertinant ţinias naudojama atvirų 

klausimų, situacijos analizės ţinių ir gebėjimų tikrinimo formos. Esminių problemų, kurios galėtų 

riboti JSP PE sukūrimą šiuo aspektu nepastebėta.  

 

Studentų priėmimo sąlygos ir tvarka 

Latvijos universitete galioja bendra priėmimo į magistro studijų programas tvarka, kuri gana 

artima VDU tvarkai. Universitete siekiama uţsitikrinti geriausių studentų mokymąsi. Studentai pateikia 

motyvacinį laišką, gyvenimo aprašymą, prašymą, anglų kalbos sertifikatą, o po to vykdoma speciali 

atranka. Siekiant uţtikrinti studentų galimybes studijuoti anglų kalba, reikalaujamas anglų kalbos ţinių 

įrodymas (TOEFL IBT ar TOEFL PBT testo rezultatas, ne maţesnis nei 550, IELTS - ne maţiau nei 6 

balai, arba Cambridge Certificate of Profficiency in English - ne maţiau nei C lygis, bei Cambridge 

Certificate in Advanced English ne maţiau nei B lygis). Priimti studentai privalo turėti akademinį 

pasirengimą, pakankamą studijoms anglų kalba tarptautinėje grupėje. Studentas, siekiantis studijuoti 

Latvijos universitete, vienoje iš Ekonomikos ir vadybos fakultete vykdomų magistro programų, privalo 

turėti ekonomikos arba verslo administravimo bakalauro diplomą. Ţymesnių skirtumų tarp Latvijos 

universiteto ir VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto organizuojamų magistrantų priėmimo sąlygų nėra, 

todėl esminių problemų abiejų šalių studentams studijuoti JSP PE neturėtų kilti.  

 

Studijų kokybės uţtikrinimo principai 

Latvijos universitete (LU) siekiama aukštos visų vykdomų studijų programų kokybes. 

Pagrindine programos kokybes garantija - jos privalomas įregistravimas Valstybiniame Studijų kokybes 

centre ir akreditacija iš karto, kai programa pradedama vykdyti. Akreditacijai būtini reikalavimai labai 

panašūs į taikomus Lietuvoje. Pastaruoju metu LU stengiamasi parengti daugiau studijų programų, 

kurios atitiktų tarptautinio lygio studijų reikalavimus. Studijų kokybę taip pat stengiamasi uţkrinti, 

racionaliai derinant universiteto akademinius, administracinius ir infrastruktūros išteklius. LU EVF 
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naudoja virtualaus mokymo platformą, įsteigtos mokymo laboratorijos, auditorijos pilnai aprūpintos 

šiuolaikine multimedija bei kt. įranga. Studijų kokybė tikrinama ir pilnai reguliuojant visą studijų 

proceso eigą, studentų atsiskaitymus ir vertinimus, Universiteto Senato nustatyta ir patvirtinta tvarka. 

Universitete uţ studijų programų kokybė yra atsakingi sudaryti studijų programų komitetai, taip pat 

katedros ir Fakulteto, kuriame vykdoma programa, dekanas. Po kiekvieno semestro katedrose 

vykdomas atskirų programų dalykų vertinimas, atliekama vykdomų studijų dalykų rezultatų analize. 

Periodiškai vykdoma studijų programų kokybę aptaria Fakulteto dekanatas ir Fakulteto taryba. 

Lyginant LU ir VDU pagrindines nuostatas studijų kokybei uţkrinti, galima teigti, kad jos iš esmės 

nesiskiria, reikalavimai studijų programų akreditacijai turinio atţvilgiu iš esmes yra tie patys. Todėl 

šiuo aspektu neturėtų būti jokių ypatingų kliūčių įgyvendinant JSP 

 

Programų administravimo tvarka 

Latvijos universitete kiekvienai studijų programai yra patvirtinamas Studijų programos 

komitetas, kuris pilnai atsako uţ konkrečios programos vykdymą. Labai svarbus vaidmuo tenka ir 

profilinėms katedroms, kurios taip pat atsako uţ programos realizavimą. Studijų programos komiteto 

ir katedros funkcijos, vykdant studijų programas, daug kur persidengia. Studijų programos komitetai 

periodiškai svarsto programos turinį bei eigą studentų studijų programoje pasiekimų vertinimo 

rezultatus ir kitus su programos vykdymu susijusius klausimus. Galimus studijų programos komiteto 

inicijuotus programos struktūrinius pakeitimus galima atlikti tik pritarus atitinkamai profilinei 

katedrai ir patvirtinus Fakulteto Taryboje. Bet kokie programos pakeitimai - tiek struktūroje, tiek 

procesuose - galimi tik patvirtinus juos Universiteto Senate. Lyginant programų administravimo 

tvarką tarp LU ir VDU, galime teigti, kad iš esmes ji labai panaši, tačiau VDU sudaromas Studijų 

programos komitetas turi daugiau savarankiškumo, nei LU, kur visi Studijų programos komiteto 

sprendimai turi būti derinami su katedra. Fakulteto lygmenyje programos vykdymo eigos, rezultatų 

svarstymo tvarka panaši. Patvirtintos studijų programos keitimo reikalavimai LU grieţtesni: VDU 

akredituotos programos vykdymo laikotarpiu galima daryti pakeitimus, jei jiems pritaria Senatas, kurie 

neviršytų 25 proc. programos struktūros. Tuo tarpu LU bet kokie programos keitimai patvirtinus 

programą negalimi. Dėl šios prieţasties, vykdant jungtines studijų programas VDU ir LU, reikėtų 

vienareikšmiai suderinti visus įtraukiamus dalykus. 

 

Studijų finansavimo ir paramos studentams pritapti kitoje kultūrinėje ir socialinėje aplinkoje 

tvarka 

Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, remdamasi dvišalių, trišalių, 

tarpvyriausybinių ir tarpministerinių švietimo ir mokslo bendradarbiavimo susitarimų pagrindu, savo 
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metinio biudţeto rėmuose tam tikrų šalių studentams siūlo stipendijas studijoms ir moksliniams 

tyrimams bei dalyvavimui vasaros stovyklose finansuoti. Reikalavimus atitinkančios šalys, kurių 

piliečiai gali kreiptis dėl Latvijos stipendijos yra šios: Belgija, Azerbaidţianas, Čekija, Graikija, Kinija, 

Estija, Izraelis, Lietuva, Moldova, Mongolija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Slovėnija ir Vengrija. 

Stipendijos yra skiriamos laikotarpiui iki 10 mėnesių. Ypatingais atvejais stipendija gali būti pratęsta 

ilgesniam laikotarpiui. Skiriant stipendijas galutinį sprendimą priima Latvijos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerija. Mainų studentams stipendijas paprastai moka siunčiantis universitetas arba 

siunčiančioji šalis Erasmus ar kitos programos rėmuose. Latvijos universitetas, remiantis kai kuriomis 

dvišalio bendradarbiavimo sutartimis, moka mėnesinę stipendiją mainų studentams, kurie atvyksta 

mokytis į Latvijos universitetą pagal šias dvišales sutartis. Jei Latvijos universitetas skiria kokią nors 

finansinę paramą mainų studentams, tai būtinai yra nurodoma Tarptautinių ryšių tarnybos siunčiamame 

priėmimo laike. 

 

Intelektinės nuosavybės įsipareigojimai 

Latvijos universitete studijų programos bei jų turinys yra laikomas intelektine nuosavybe, kuri 

turi būti atitinkamai apsaugota. Universitete yra nustatyti esminiai intelektines nuosavybes apsaugos 

kriterijai ir reikalavimai. Didelis dėmesys kreipiamas studentų ir dėstytojų medţiagos autorystei ir jų 

apsaugai. Intelektinės nuosavybės, ţinių konfidencialumo problemos gali kilti magistrų baigiamųjų 

darbų gynimo lygmeny, bet tiek Lietuva, tiek Latvija savo įstatyminę bazę derina su ES bendrom 

nuostatom, kurios numato galimybę ir būtinybę ginti intelektinę nuosavybę. Smulkūs dviejų šalių 

įstatymų, abiejų universitetų nuosavybės apsaugos reglamentavimo skirtumai neturėtų tapti esmine 

kliūtimi jungtinės studijų programos kūrimui.  

 

Studentų ir dėstytojų prieiga prie su programa susijusios informacijos  

LU visa pagrindinė su vykdomomis studijų programomis susijusi informacija dėstytojams bei 

studentams pateikiama universiteto internetiniame puslapyje (www.lu.lv ). ši informacija yra prieinama 

visiems universiteto dėstytojams bei studentams. Atskiri fakultetai, katedros turi savo internetines 

konferencijas, kuriomis aktyviai naudojasi, pateikdami informaciją studentams ir dėstytojams tiek 

latvių kalba, tiek ir anglų kalba. Anglų kalba pateikiama informacija studentams uţsieniečiams, kurie 

atvyksta į LU pagal studentų mainų programas. Pagrindinė informacija, susijusi su LU EVF 

vykdomomis programomis anglų kalba ir studijų dalykais, skaitomais anglų kalba, pateikiama 

internetiniame portale (www.lu.lv/enstudcnts/exchange/courses/emf). Tačiau reikia pastebėti, kad 

informacijos kiekis, pateikiamas anglų kalba, yra maţesnes apimties, nei pateikiamos latvių kalba. 

Toms studijų programoms, kurios LU vykdomos tik latvių kalba, studijų programų turinys ir 

http://www.lu.lv/
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programos dalykų aprašai pateikiami tik latvių kalba. Atskiri LU fakultetai, taip pat ir Ekonomikos 

bei vadybos fakultetas, naudoja virtualaus mokymo platformą, prieiga prie kurios studentams ir 

dėstytojams yra apribota, susieta tik su jų vedamais ir į juos registruotais studijų programų dalykais. 

Pakankamai išsami informacija apie vykdomas LU studijų programas pateikiama ir spausdintuose 

atskirų LU fakultetų studijų programų kataloguose, išleidţiamuose kiekvienais metais ir platinamuose 

universiteto padaliniuose (fakultetuose, katedrose, centruose) bei per studentų organizacijas. Lyginant 

LU ir VDU studentų ir dėstytojų prieigos prie su programa susijusios informacijos sąlygas jų 

suderinamumą galimybių įgyvendinti jungtinė studijų programa su šiuo universitetu kontekste, galima 

teigti, kad informacijos sąlygos tiek pateikiamos informacijos turinio, tiek pateikimo kanalų atţvilgiu 

iš esmės nesiskiria. Todėl šiuo aspektu neturėtų būti ypatingų kliūčių, įgyvendinant jungtinę studijų 

programą. 

Tikėtina, kad studentų ir dėstytojų galimybės jungtinės studijų programos atveju, jungtis prie 

platesnės duomenų bazės netgi išaugtų, kadangi glaudţiai bendradarbiaujant jungtinės programos 

rėmuose kaimyninių šalių universitetams bus galima dalintis ne tik savos šalies, bet ir šalies partnerės 

informaciniais, ypač internetiniais ištekliais. Tai gali tapti papildomu veiksniu, leidţiančiu uţtikrinti 

JSP PE patrauklumą.  

 

Studentų ir dėstytojų mobilumo sąlygos 

Latvijos universiteto tikslas - didinti tarptautiškumą jo geografine apimti. Todėl nuolat 

kuriamos naujos bei itin skatinamos Latvijos studentų galimybes studijuoti uţsienio aukštosiose 

mokyklose - tiek ES šalyse, tiek ir uţ ES ribų. Tuo pat metu Latvijos universitetas siekia priimti kuo 

daugiau uţsienio studentų. Tarptautinėms studijoms anglu kalba uţtikrintini, pirmiausia, naudojamasi 

savo dėstytojų patirtimi. Tarptautiniam mobilumui finansuoti Latvijos universitetas naudojasi tiek 

vidiniais, tiek ir išoriniais finansavimo šaltiniais. Universitetas jau turi studentų akademinio mobilumo 

patirties, kuris rodo, kad šia kryptimi bendradarbiavimas gali buti plėtojamas ir toliau. Latvijos 

universitetas galėtų rasti galimybę finansuoti JSP, jei pasitvirtintų poreikis šiai programai.  

Apibendrinus, galima būtų teigti, kad Latvijos universitetas, įvertinus šių universitetų 

studijų apimtį ir studijų trukmę, studentų priėmimo sąlygas ir tvarką, galimo jungtinio laipsnio 

teikimo ir išsilavinimo dokumento išdavimo, studijų kokybės uţtikrinimo principus bei programų 

administravimo tvarką bei studijų finansavimo ir paramos studentams pritapti kitoje kultūrinėje ir 

socialinėje aplinkoje, intelektinės nuosavybės įsipareigojimų, studentų ir dėstytojų prieigos prie su 

programa susijusios informacijos bei studentų ir dėstytojų mobilumo skatinimą yra tinkami 

partneriai kuriant JSP PE, kadangi universitetuose vykdomas studijų organizavimas, studijų 

kokybės uţtikrinimas bei vykdoma tarptautinė politika yra panaši į VDU, o esantys neesminiai 



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

230 

skirtumai gali būti lengvai suderinami dar prieš sukuriant JSP. Kadangi universitetas dar nevykdo 

veiklos susijusios su jungtinėmis studijų programomis, nėra aišku, kaip būtų teikiamas galimas 

jungtinių studijų programos laipsnis ir kokie butų išsilavinimo dokumento teikimo niuansai, tačiau 

įvertinant tai, jog universitetas noriai bendradarbiauja ir yra suinteresuotas kurti JSP PE su VDU, 

tikėtina, kad šis klausimas bus išspręstas greitai ir palankiai abejoms šalims.  

3.5 JSP PE paklausos tarp uţsienio studentų analizės išvados 

Atlikus studentų paklausos ekonomikos krypties studijoms analizę Lietuvos bei uţsienio 

šalių aukštosiose mokyklose, įvertinus pasirinktas analizei šalis bei uţsienio universitetus, 

formuluojamos šios pagrindinės išvados: 

1. Įvertinus Italijos, Estijos ir Latvijos sociodemografinę ir makroekonominę aplinkas, 

darbo rinką bei švietimo sistemas, galima būtų teigti, kad kiekviena šalis yra skirtinga, 

tačiau visose egzistuoja gana didelė ir palanki rinka tarptautinėms studijų 

programoms bei ekonomikos krypties studijoms.  

2. Pagrindiniai aspektai, suteikiantys galimybę uţtikrinti sėkmingą 

bendradarbiavimą su Italijos Trento universitetu:  

 Italija ekonominiu poţiūriu yra stipresnė šalis, bendradarbiavimas su ja uţtikrintų 

būsimųjų specialistų įsidarbinimo galimybes. 

 Jau dabar jaučiami Italijos ekonomikos atsigavimo ţenklai. Tikėtina, kad gerėjant 

pasaulio ekonominei padėčiai, Italija bus viena pirmųjų šalių pasieksianti spartų 

ekonominį atsigavimą. 

 Lietuvai ir Italijai toliau bendradarbiaujant tvirtės šalių dvišaliai santykiai, todėl 

tikėtina, kad specialistų, sugebančių dirbti abejose šalyse bei turinčių pakankamai 

patirties ir akademinių ţinių dirbti šiose pakankamai ekonomiškai ir kultūriškai 

skirtingose šalyse, poreikis darbo rinkoje tiek Lietuvoje, tiek Italijoje didės. 

 Prognozuojamas Italijos gyventojų skaičiaus augimas, didelis dėmesys studijų 

kokybės uţtikrinimui bei studijų tarptautiškumo didinimui, sėkmingai vykdoma 

darbo rinkos politika uţtikrins pakankamą studentų skaičių, didelę paklausą 

studijoms, o taip pat būsimų specialistų paklausą darbo rinkoje. 

 Italijos švietimo sistema atitinka mūsų šalį – studijų programos, apimis, reikalavimai 

analogiški Lietuvos švietimo sistemai, todėl tikėtina, kad vykdant JSP PE nekiltų 

keblumų derinat šiuos klausimus, o studentai, pasirinkę JSP PE, galėtų gana lengvai 

adaptuotis išvykę studijuoti į uţsienį. 
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3. Pagrindiniai aspektai, ribojantys bendradarbiavimo su Italijos Trento universitetu 

galimybes: 

 Italija kultūriškai tolima Lietuvai. 

 Didelės pragyvenimo išlaidos. 

4. Pagrindiniai aspektai, suteikiantys galimybę uţtikrinti sėkmingą 

bendradarbiavimą su Estijos Tartu universitetu:  

 Lietuvą ir Estiją sieja ne tik istorinis palikimas, bet ir įvairūs verslo, kultūriniai 

ryšiai. Natūralus Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos - 

bendradarbiavimas vis labiau išsiplečia į vis stiprėjančius regioninius ryšius įvairiose 

srityse. Tai geras pagrindas ateityje Baltijos ir Šiaurės šalims tapti vienu 

konkurencingiausiu ir novatoriškiausiu regionu Europoje. 

 Prognozuojamas Estijos ekonomikos augimas, adekvatus verslo sektoriaus poţiūris į 

mokslo bei studijų svarbą šalyje (didţiausia parama mokslui ir technologijų plėtrai 

Estijoje buvo skiriama iš aukštojo mokslo ir verslo sektorių) sąlygos pakankamą 

studentų skaičių, paklausą studijoms, o taip pat būsimų specialistų paklausą darbo 

rinkoje. 

 Estijos, kaip inovatyviausios šalies Pabaltijyje bendradarbiavimas su Lietuva 

vertinamas ypač teigiamai. Kadangi Estija vienintelė šalis Pabaltijo regione, 

vertinama kaip inovacijų lyderė, tikėtina, kad bendradarbiavimas su šia šalimi (tiek 

mokslo, tiek verslo sektoriuose) paskatintų ir Lietuvos inovacijų lygio didėjimą, kas 

skatintų Lietuvos ekonominės padėties gerėjimą, patrauklumą uţsienio 

investicijoms, tarptautinį pripaţinimą, tolimesnį bendradarbiavimą su kitomis 

inovatyviomis ir paţengusiomis šalimis. Visa tai sukurtų sąlygas būsimiems 

specialistams sėkmingai įsilieti į tarptautinę darbo rinką bei skatinti tolimesnę šalies 

ekonominę plėtrą bei mokslo, inovacijų ir technologijų raidą. 

 Estija šiuo metu ţengia į naują plėtros laikotarpį, siejamą su inovacijomis ir 

technologine paţanga. Šalyje artimiausiu metu padidės darbo jėgos poreikis įvairiose 

šakose (ypač susietose su inovatyviais produktais), didėjant eksporto apimtims didės 

vadovų bei lyderių, ţmonių su aukštuoju išsilavinimu ir specialistų paklausa. 

Studentai dėl esamos ekonominės situacijos pagerėjimo lėmusios inovacijų plėtros 

renkasi specialybes susijusias su vadovavimu tiek šalies tiek uţsienio įmonių 

lygmenyse, didėja paklausa tarptautinėms verslo, ekonomikos ir administravimo 

programos. Gerinant studijų kokybę, šalis taip pat vis daugiau pritraukia uţsienio 

studentų, kas padeda šaliai palaikyti ir skatinti tarptautinius ryšius.  
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5. Pagrindiniai aspektai, suteikiantys galimybę uţtikrinti sėkmingą 

bendradarbiavimą su Latvijos universitetu: 

 Lietuvą ir Latviją sieja ne tik istorinis palikimas, bet ir įvairūs verslo, kultūriniai 

ryšiai. Natūralus Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos - 

bendradarbiavimas vis labiau išsiplečia į stiprėjančius regioninius ryšius įvairiose 

srityse. Tikėtina, kad Lietuvai ir Latvijai toliau bendradarbiaujant akademiniame 

lygmenyje, studentai, baigę jungtinę studijų programą, bus paklausūs darbo rinkoje, 

o pati studijų programa vertinama studentų ir darbdavių tarpe.  

 Nors gyventojų (tame tarpe ir studentų) skaičius Latvijoje maţėja, prognozuojama, 

kad Latvijos ekonomika augs (2012 metais BVP rinkos kainomis padidės daugiau nei 

5 procentais). Tai leidţia daryti prielaidą, kad esant ekonominiam augimui šalyje 

reikės daugiau specializuotos darbo jėgos, todėl ir jungtinė studijų programa bus 

paklausi studentų tarpe. 

 Latvijoje pastaruoju metu pastebimas jaunimo nedarbo lygio maţėjimas. Tikėtina, 

kad šaliai ir toliau vykdant jaunų ţmonių įdarbinimo skatinimo politiką, vis daugiau 

jaunų asmenų pasirinks studijas šalyje, o ne emigraciją, todėl inovatyvios ir 

perspektyvios studijos išliks paklausios. 

 Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemos laipsniškai reformuojamos ir vis labiau 

pritaikomos dabartiniams reikalavimams. Pagal bendrą Baltijos šalių švietimo ir 

aukštojo mokslo erdvės sutartį plėtojamas ir dvišalis Lietuvos ir Latvijos 

bendradarbiavimas, kuris ateityje turėtų prisidėti prie bendros Šiaurės ir Baltijos šalių 

švietimo ir mokslo erdvės kūrimo. Abiejų šalių bendradarbiavimas švietimo ir 

aukštojo mokslo srityse skatina jaunimo mobilumą, sudaro galimybes pasinaudoti 

geriausia patirtimi, o tai veda prie geresnio tarpusavio paţinimo, supratimo ir 

ekonominio bendradarbiavimo. Tikėtina, kad esant panašioms studijų sistemoms bei 

kultūrinei aplinkai, studentai noriai rinksis šią jungtinę studijų programą.  

 Latvijos universitetas, įvertinus studijų apimtį ir studijų trukmę, studentų priėmimo 

sąlygas ir tvarką, galimo jungtinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo dokumento 

išdavimo, studijų kokybės uţtikrinimo principus bei programų administravimo tvarką 

bei studijų finansavimo ir paramos studentams pritapti kitoje kultūrinėje ir 

socialinėje aplinkoje, intelektinės nuosavybės įsipareigojimų, studentų ir dėstytojų 

prieigos prie su programa susijusios informacijos bei studentų ir dėstytojų mobilumo 

skatinimą, yra tinkamas partneris kuriant JSP, kadangi universitete vykdomas studijų 
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organizavimas, studijų kokybės uţtikrinimas bei vykdoma tarptautinė politika yra 

panaši į VDU, o esantys neesminiai skirtumai gali būti lengvai suderinami dar prieš 

sukuriant JSP 

6. Pagrindinis aspektas, ribojantis bendradarbiavimo su Latvijos universitetu 

galimybes: 

 Latvijos universitetas dar nevykdo veiklos, susijusios su jungtinėmis studijų 

programomis, todėl nėra aišku, kaip būtų teikiamas galimas jungtinių studijų 

programos laipsnis ir kokie būtų išsilavinimo dokumento teikimo niuansai, tačiau 

įvertinant tai, jog universitetas noriai bendradarbiauja ir yra suinteresuotas kurti JSP 

su VDU, tikėtina, kad šis klausimas gali būti išspręstas greitai ir palankiai abejoms 

šalims.  
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4 PROJEKTO KAŠTŲ – NAUDOS ANALIZĖ 

Siekiant įvertinti projekto finansinę ir socialinę-ekonominę naudą, yra atliekama kaštų – 

naudos analizė (angl. Cost-Benefit Analysis, CBA). Šio projekto ekonominės naudos įvertinimui 

atliekamos kaštų – naudos analizės tikslas – numatyti ir pasirinkti ekonominiu poţiūriu 

naudingiausią projekto įgyvendinimo alternatyvą, kuri derėtų su programos tikslais ir uţdaviniais 

bei atitiktų programai keliamus kokybės reikalavimus.  

Projekto vertė neviršija Finansavimo sąlygų apraše nurodytos didelės apimties projekto 

vertės, todėl, atliekant kaštų – naudos analizę, vadovaujamasi Europos Komisijos parengtu 

dokumentu „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairės“ (angl. Guidance on the 

Methodology for carrying out cost-benefit analysis, Working Document No. 4). 

Pirmajame šio skyriaus poskyryje aprašoma projekto koncepcija ir identifikuojamas 

projekto kontekstas, teisinė aplinka, pagrindţiamas projekto poreikis, nurodomi tikslai, uţdaviniai, 

veiklos, veiklų grafikas. Antrajame poskyryje aprašomos projekto įgyvendinimo alternatyvos, 

nustatomi jų vertinimo kriterijai, alternatyvos vertinamos techniniu aspektu. Trečiajame poskyryje 

atliekama projekto finansinė analizė, kurios metu nustatoma: investicijų poreikis, finansavimo 

šaltiniai, veiklos išlaidų ir įplaukų prognozė, pinigų srautas, projekto gyvybingumas. Ketvirtajame 

poskyryje atliekama socialinės-ekonominės naudos analizė, kurios metu įvertinama netiesioginė 

projekto nauda, identifikuojami šios naudos komponentai ir pagrindţiamos prielaidos. Didelis 

dėmesys skiriamas ne tik ekonominei, bet ir nepiniginei naudai, susijusiai su poveikiu uţimtumui, 

aplinkos apsaugai, socialinei lygybei ir lygioms galimybėms. Paskutiniajame poskyryje atliekama 

projekto jautrumo analizė ir pateikiamas rizikos valdymo planas.  

4.1 Projekto aprašymas  

Šiame poskyryje aprašoma JSP PE rengimo ir vykdymo projekto koncepcija bei kontekstas, 

pagrindţiamas aktualumas, nurodomi tikslai ir uţdaviniai, analizuojamos problemos, kurioms 

spręsti kuriamas šis projektas, aptariama projekto teisinė aplinka ir ribos. Didelis dėmesys skiriamas 

projekto rezultatams bei poveikiui analizuoti. Projektu šioje galimybių studijoje vadinamas 

jungtinės studijų programos „Plėtros ekonomika“ rengimas ir įgyvendinimas pagal VP1-2.2-

ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ nuostatas ir galiojantį 

finansavimo sąlygų aprašą.  
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4.1.1 Projekto kontekstas ir poreikio pagrindimas 

Vytauto Didţiojo universitetas (VDU), norėdamas tapti konkurencinga ir patrauklia 

aukštojo mokslo institucija, sudarančia galimybes Lietuvos bei tarptautiniams studentams įgyti 

kokybišką išsilavinimą bei reikalingų darbo rinkoje kompetencijų, drauge su pasirinktu partneriu 

siekia sukurti jungtinę tarptautinę magistrantūros studijų programą „Plėtros ekonomika“, kurios 

tikslas – suteikti galimybę studijuoti plėtros ekonomikos dalykus dvejose aukštosiose mokyklose, 

taip uţtikrinant aukštą akademinį lygį ir suteikiant galimybes studentams ir dėstytojams dalyvauti 

multikultūriniuose procesuose, vertinti nuolat besikeičiančius ekonominius procesus ir politikas, 

finansų rinkų pokyčius, valstybių bankrotus ir skolų problemas nacionaliniame ir globaliame 

lygmenyse. Programa bus suderinta ir atitiks ekonomikos studijų programų standartus pripaţintuose 

Europos ir Šiaurės Amerikos universitetuose. Jungtinės studijų programos poreikį diktuoja darbo 

rinkos pokyčiai, kuriuos sąlygoja Europos integracija ir globalizacija, intensyvus darbuotojų ir 

darbo rinkos judumas, naujų technologijų įsisavinimas ir ūkio restruktūrizavimas. Vytauto Didţiojo 

universitetas, įgyvendindamas šį projektą, aktyviai prisidės prie ţinių visuomenės kūrimo, 

motyvuos mokytis, uţtikrins studijų prieinamumą įvairių poreikių turinčioms visuomenės grupėms.  

Vytauto Didţiojo universitetas, siekdamas uţtikrinti studijų programų patrauklumą, 

susiduria su problema – universitetas šiuo metu negali pasiūlyti studentų poreikius atitinkančių ir 

aktualių jungtinių studijų programų. JSP uţtikrintų pridėtinę studijų vertę ir paklausą tarp studentų. 

Pagrindinis JSP PE kūrimo tikslas – didinti studijų tarptautiškumą Vytauto Didţiojo 

universitete.  

Identifikuotas tikslas yra susijęs su mokslo ir studijų paslaugų teikimo kokybės gerinimu, 

galimybe studentams įgyti daugiau ţinių ir gebėjimų, nei gali suteikti vienos institucijos vykdoma 

studijų programa. JSP kūrimas taip pat yra susijęs su studentų bei dėstytojų mobilumo skatinimu, 

dėstytojų specialiųjų gebėjimų tobulinimu, staţuotėmis uţsienio universitetuose. JSP orientuota ne 

tik į Lietuvos ir pasirinkto partnerio, bet ir į visus Europos Sąjungos bei kitų uţsienio šalių piliečius, 

siekiančius aukštojo mokslo socialinių mokslų srityje. 

Universiteto siekis būti konkurencinga aukštojo mokslo institucija ir teikti kokybiškas 

aukštojo mokslo paslaugas, siekti Europos aukštojo mokslo erdvės tikslų įpareigoja nuolat 

analizuoti ne tik Lietuvos, bet ir uţsienio šalių darbo rinkos poreikius, nuolat vertinti būsimų 

specialistų asmeninių bei profesinių kompetencijų poreikį verslo pasaulyje; siekiai uţtikrinti, kad 

būtų laikomasi nustatytų reikalavimų ir profesinių standartų, kad būtų tinkamai parengti (pasirengę) 

būsimi specialistai ir didinamos jų profesinės karjeros galimybės, tenkinami potencialių darbdavių 

poreikiai, taip pat siekiai uţtikrinti atitiktį konkurencinėms sąlygoms ir poreikį skatinti 

tarptautiškumą VDU įpareigoja garantuoti aukštą studijų kokybę, studijų programų patrauklumą, 
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mokymo(si) metodų ir priemonių patrauklumą bei inovatyvumą ne tik Lietuvos bet ir uţsienio 

studentams. Studentų iš uţsienio šalių pritraukimas taip pat uţtikrins ES propaguojamos kultūrinės 

įvairovės sklaidą ir įgalins uţmegzti tarpkultūrinį dialogą. VDU, įgyvendindamas šį projektą, 

aktyviai prisidės prie ţinių visuomenės kūrimo, uţtikrins studijų prieinamumą įvairių poreikių 

turinčioms visuomenės grupėms. 

Projekto tikslinė grupė – Lietuvos ir uţsienio akademinės bendruomenės atstovai. Nauja 

tarptautinė jungtinė studijų programa „Plėtros ekonomika“ bus prieinama visiems Lietuvos, 

Europos Sąjungos ir kitų uţsienio šalių piliečiams. JSP kūrimo ir įgyvendinimo veiklose dalyvaus 

ne tik Vytauto Didţiojo universiteto darbuotojai, bet ir uţsienio šalies aukštojo mokslo institucijos 

atstovai. Dėstytojams, mokslininkams, tyrėjams atsivers naujų galimybių dalyvauti įvairiose 

mobilumo programose, tarptautiniuose projektuose, moksliniuose tyrimuose ir kitose bendrose 

veiklose, o studentams – tęsti mokslus konkurencingoje ir aukštą akademinį lygį uţtikrinančioje 

jungtinėje magistrantūros studijų programoje.  

Teisinę projekto aplinką sudaro nacionaliniu ir regioniniu lygiu išleisti teisės aktai, kurie 

gali būti suskirstyti į 6 pagrindinius pogrupius:  

1. Paskatinę Jungtinių studijų programų kūrimą. 

2. Bendrieji, reglamentuojantys mokslą ir studijas. 

3. Reglamentuojantys jungtines studijų programas. 

4. Reglamentuojantys studijų programų patvirtinimą. 

5. Reglamentuojantys studijų kokybę (studijų kokybės vertinimo centro aktai). 

6. Kiti teisės aktai, veikiantys projekto teisinę aplinką.  

Teisės aktai, paskatinę Jungtinių studijų programų kūrimą: 

 Lisabonos pripaţinimo konvencija; 

 Sorbonos deklaracija; 

 Bolonijos deklaracija; 

 Prahos komunikatas; 

 Berlyno komunikatas; 

 Bergeno komunikatas; 

 Londono komunikatas 

 Leuveno – LLN komunikatas; 

 Bolonijos politikos forumo pareiškimas I; 

 Budapešto – Vienos deklaracija; 

 Bolonijos politikos forumo pareiškimas II; 



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

237 

 Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija Dėl tolesnio Europos 

bendradarbiavimo uţtikrinant aukštojo mokslo kokybę;  

 Tarybos rekomendacija Dėl Europos bendradarbiavimo uţtikrinant aukštojo 

mokslo kokybę 98/561/EB; 

 UNESCO, OECD gairės dėl tarptautinio aukštojo mokslo kokybės uţtikrinimo, 

2005 m.; 

 Lisabonos Konvencijos komiteto Rekomendacija dėl jungtinių laipsnių; 

 Konvencija dėl Aukštojo mokslo studijų, diplomų ir laipsnių pripaţinimo 

Europos regiono šalyse, Paryţius, 1979; 

 Europos konvencija dėl diplomų, suteikiančių teisę stoti į universitetus, 

lygiavertiškumo (1953); 

 Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, 

pripaţinimo Europos regiono valstybėse konvencija; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos 

Respublikos sutartis dėl išsimokslinimo pripaţinimo Baltijos valstybių aukštojo 

mokslo erdvėje (Ţin., 2001, Nr. 4–93) 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos 

susitarimas dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių lygiavertiškumo 

pripaţinimo (Ţin., 2010, Nr. 2009, Nr. 117–4994); 

 Rekomendacijos dėl tarptautinių kvalifikacijų, 1999 m.; 

 Geros praktikos kodeksas dėl transnacionalinio išsilavinimo teikimo, 2001 m.; 

 Atnaujintos rekomendacijos dėl uţsienio kvalifikacijų vertinimo kriterijų ir 

procedūrų, 2010 m.; 

 Rekomendacijos dėl jungtinių laipsnių pripaţinimo, 2004 m.; 

 Atnaujintas geros praktikos kodeksas dėl transnacionalinio išsilavinimo teikimo, 

2007 m. 

Bendrieji teisės aktai, reglamentuojantys mokslą ir studijas:  

 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Ţin., 2009, Nr. 101); 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (1991 m. birţelio 25 d., Nr. I–1489) 

Teisės aktai, reglamentuojantys jungtines studijų programas:  

 Jungtinių studijų programų bendrieji reikalavimai (Ţin. 2009, Nr. 5–191); 

 ,,Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodţio 31 d. įsakymo Nr. ISAK – 

2833 ,,Dėl Jungtinių studijų programų bendrųjų reikalavimų patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (2011 m. liepos 29 d., Nr. V-1468). 
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Teisės aktai, reglamentuojantys studijų programų patvirtinimą: 

 ,,Dėl studijų ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, 

sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“ (2009 m. gruodţio 23 d., 

Nr. 1749);  

 ,,Dėl studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo“ (2010 m. vasario 19 d., 

Nr. V-222); 

 ,,Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (2011 m. liepos 29 d., Nr. V-1487); 

 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms“ (2005 m. liepos 22 d., Nr. 

ISAK-1551). 

Teisės aktai, reglamentuojantys studijų kokybę: 

 ,,Uţsienio institucijose įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, 

dalykų atitikmenų nustatymo ir paţymių pervedimo taisyklės“ (2011 m. birţelio 

9 d. įsakymu Nr. 1-01-76); 

 ,,Uţsienio institucijose įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, 

vertinimo taisyklės“ (2011 m. birţelio 9 d. įsakymu Nr. 1-01-76); 

 ,,Dėl gretutinės krypties studijų aprašo rengimo ir vertinimo metodikos 

patvirtinimo“ (Ţin., 2012, Nr. 7-258); ,,Dėl ketinamos vykdyti studijų programos 

aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos patvirtinimo“ 

(Ţin., 2011, Nr. 147–6925);  

 ,,Dėl vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo“ (Ţin., 2010, 

Nr. 156–7954); 

 ,,Dėl Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos patvirtinimo“ (Ţin., 

2010, Nr. 128–6567).  

Kiti teisės aktai: 

 ,,Dėl gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio 

teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos akredituotos studijų programos, 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Ţin., 2011, Nr. 42–2016); 

 ,,Dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 

(Ţin., 2010, Nr. 67–3375); ,,Dėl paraiškos dokumentų leidimui vykdyti studijas 

ir su studijomis susijusią veiklą gauti vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(Ţin., 2010, Nr. 9–424).  
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Projektu siekiama padėti išspręsti toliau nurodytas Lietuvos aukštojo mokslo problemas bei 

Nacionalinėje darnaus vystymosi švietimo 2007–2015 metų programoje paminėtus sistemingo 

darnaus vystymosi švietimo plėtros Lietuvoje sunkumus. 

Lietuvos aukštojo mokslo problemos: 

 aukštosiose mokyklose įgytos kompetencijos nepakankamai atitinka darbdavių, 

ūkio sektorių poreikius; 

 daugumos dėstytojų dalykinės ir pedagoginės kompetencijos yra pasenusios; 

 aukštosios mokyklos maţai dėmesio skiria kokybės valdymo priemonėms; 

 aukštosios mokyklos nepakankamai bendradarbiauja tarpusavyje; 

 neuţtikrinamas deramas studentų mobilumas tarp to paties lygmens aukštųjų 

mokyklų; 

 aukštosios mokyklos yra uţdaros, savo noru izoliuojasi nuo Europos aukštojo 

mokslo erdvės; 

 nepakankamai efektyviai panaudojama valstybinių aukštųjų mokyklų 

infrastruktūra. 

Sistemingo darnaus vystymosi švietimo plėtros Lietuvoje sunkumai: 

 trūksta aukštos kvalifikacijos mokytojų, dėstytojų, specialistų, gebančių šviesti 

darnaus vystymosi temomis; 

 nepakankamas daugumos tikslinių grupių darnaus vystymosi švietimas. Darnaus 

vystymosi nuostatos dar per maţai atspindėtos pagrindiniuose aukštąjį mokslą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose; 

 tyrimo „Pedagogų rengimas Lietuvos aukštosiose mokyklose darnaus vystymosi 

švietimo kontekste“ duomenimis, pedagogų rengimo studijų programose 

neatskleidţiama darnaus vystymosi švietimo visuma, apimanti aplinkosaugos, 

ekonomikos ir socialinius visuomenės raidos aspektus; 

 per maţai plėtojami tarptautiniai ir tarpusavio universitetų bei kolegijų ryšiai. 

Įvairios įstaigos galėtų aktyviau plėtoti bendradarbiavimą, dalytis gerąja 

patirtimi, dalyvauti, įgyvendinant nacionalinio ir tarptautinio lygmens darnaus 

vystymosi švietimo projektus; 

 stokojama metodinės ir mokomosios medţiagos darnaus vystymosi švietimo 

klausimais, tai trukdo įvairioms tikslinėms grupėms uţtikrinti darnaus vystymosi 

švietimo mokymą ir mokymosi kokybę. 

Jungtinės studijų programos sukūrimas padėtų spręsti Lietuvos aukštojo mokslo problemas 

ir kartu prisidėtų prie aktualios sistemingo darnaus vystymosi švietimo plėtros.  
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Verta pastebėti, jog yra nemaţai veiksnių, skatinančių darnaus vystymosi švietimo plėtrą: 

globalizacijos procesai ţadina visuomenės susidomėjimą įvairiomis ekologinėmis, ekonominėmis, 

socialinėmis ir kultūrinėmis problemomis; ţinių visuomenės plėtra sukuria palankią erdvę darnaus 

vystymosi švietimui; daugėja galimybių perimti darnaus vystymosi švietimo vidaus ir uţsienio 

patirtį, naudotis moderniais švietimo metodais, siekiant darnaus vystymosi švietimo tikslų. Rengiant 

bei įgyvendinant jungtinę studijų programą, būtų siekiama ir netiesioginių rezultatų – t. y. dalytis 

gerąja patirtimi, dalyvauti įgyvendinant nacionalinio ir tarptautinio lygmens darnaus vystymosi 

švietimo projektus. Projektu taip pat siekiama uţtikrinti darnią visuomenės bei valstybės raidą 

gerovės valstybės švietimo sistemos kontekste.  

Projektas yra skirtas studijų kokybei Vytauto Didţiojo universitete gerinti, todėl yra 

glaudţiai susijęs su kitu studijų kokybei gerinti skirtu projektu „Vytauto Didţiojo universiteto 

studijų sistemos efektyvumo didinimas“.  

Įgyvendindamas projektą „Vytauto Didţiojo universiteto studijų sistemos efektyvumo 

didinimas“, universitetas siekia įdiegti kokybės vadybos sistemą pagal tarptautinių standartų 

reikalavimus. Siekiama įdiegti tokią sistemą, kuri apimtų visapusiškas kokybės uţtikrinimo 

procedūras; aiškiai nustatytų kokybės uţtikrinimo sistemos ir veiklos valdymo sąveiką, garantuotų 

personalo (administracijos darbuotojų, dėstytojų) ir studentų dalyvavimą uţtikrinant kokybę. 

Pasitelkdamas tokius tarptautinius standartus kaip ISO 9001, taip pat remdamasis tarptautinio 

standarto, taikomo švietimo institucijoms (IWA2), rekomendacijomis, Vytauto Didţiojo 

universitetas siekia diegti vidinę studijų kokybės vadybos sistemą, kuri ne tik garantuotų kokybės 

uţtikrinimo efektyvumą, bet ir tęstinį taikymą bei nuolatinį tobulinimą.  

Nuo 2011 metų geguţės 2 dienos Vytauto Didţiojo universitetas vykdo projektą 

„Humanitarinių ir socialinių mokslų studijų bei vizualinės kultūros produktų kūrimui, 

tyrimams ir sklaidai vykdyti reikalingos infrastruktūros plėtra Vytauto Didţiojo 

universitete“. Įgyvendinant šį projektą, Vytauto Didţiojo universitete siekiama sukurti studijų 

bazę, skirtą humanitarinių ir socialinių mokslų specialistams rengti, suformuojant ir atnaujinant 

bendrąją, technologinę bei informacinę infrastruktūrą naujiems humanitarinių bei socialinių mokslų 

plėtros iššūkiams atremti: siekti HSM pritaikomumo visuomenės ir ekonomikos poreikiams, didinti 

jungtį su verslu, komercializuoti; analizuoti reiškinius iš lyginamosios perspektyvos, atskleidţiant 

universalias, globalias ir kartu vietines, lokalias tendencijas; plėtoti tarptautinę dimensiją Vytauto 

Didţiojo universitete (per mobilumą ir mainus), skatinti uţsienio kalbų mokymąsi bei kurti 

tarpkultūrinę aplinką universitete; įgyvendinti humanitarinių ir socialinių mokslų studijas (masinis 

studijų pobūdis). Vytauto Didţiojo universitetas, įgyvendindamas šiuos siekius, kuria naują 

strategiją ir plėtros koncepciją, kuri aprėps ir stiprins tokias kryptis kaip: tautinio tapatumo, 
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tarptautinės ir tarpdisciplininės dimensijų stiprinimą, aktyvesnį mokymosi visą gyvenimą paslaugų 

teikimą, glaudesnį studijų, mokslo ir verslo jungimą (4T strategija“). Tikslinė grupė: studentai, 

dėstytojai. Numatomos veiklos: sukurti tarpdisciplininių laboratorijų, centrų, erdvių, skirtų studentų 

praktiniams darbams demonstruoti, taip pat savarankiško mokymosi vietų, nuotolinio mokymosi 

auditorijų, aprūpintų atitinkama programine įranga ir imitacinėmis mokymo programoms. 

Įgyvendinant projektą sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins 

studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. Pagerės studijų bei darbo 

sąlygos. Šia infrastruktūra naudosis ir jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos 

„Tarptautinė ekonomika“ tikslinės grupės (tiek rengiant, tiek ir įgyvendinant programą). Todėl 

galima būtų teigti, jog projektai vienas kitą papildo ir kuria bendrąją pridėtinę vertę, siejamą 

su studijų kokybės gerinimu Vytauto Didţiojo universitete.  

Jungtinės studijų programos sukūrimas Vytauto Didţiojo universitetui leis gerinti studijų 

kokybę įvairiais aspektais, perimti gerosios praktikos pavyzdţius iš uţsienio partnerių, suvienodinti 

studijų kokybės vertinimo sistemą, kuri būtų pripaţįstama tarptautiniu mastu. Įgyvendinant 

„Vytauto Didţiojo universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimo“ projektą, bus sukurtos 

prielaidos nuolat gerinti studijų kokybę, sistemingai tobulinti veiksmus tiek kuriant, tiek ir 

įgyvendinant jungtinę studijų programą. Todėl galima būtų teigti, jog studijų sistemos efektyvumo 

didinimo projektas sukurs papildomą vertę jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų 

programai kurti (ypač kokybinių reikalavimų studijų programai aspektu).  

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pagal Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 

prioriteto ,,Mokymasis visa gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, 

tarptautiškumo didinimas“, įvairiuose VDU padaliniuose yra rengiamos kelios galimybių studijos 

dėl JSP sukūrimo ir įgyvendinimo drauge su kitais uţsienio partneriais galimybių tiek socialinių, 

tiek ir humanitarinių mokslų, meno studijų bei kitose kryptyse. Tikėtina, kad bent keleto iš 

rengiamų JSP galimybių studijų sėkmės atveju sukūrus ir parengus JSP, tai ţenkliai pagerintų 

Vytauto Didţiojo universiteto tarptautiškumą, padidintų tiek studijų, tiek ir akademinio personalo 

mobilumą.  

4.1.2 Projekto atitiktis strateginių dokumentų tikslams 

Projektas prisideda prie šių strateginės reikšmės priemonių / strategijų / programų / nuostatų 

/ siekių įgyvendinimo: 

 ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos; 

 nacionalinės studijų programos; 

 Europos aukštojo mokslo erdvės siekių; 
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 Bolonijos proceso siekių. 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos vizija – tinkami ir produktyvūs 

ţmogiškieji ištekliai, tarnaujantys ūkio plėtros, uţimtumo ir ţinių visuomenės poreikiams. Šią viziją 

planuojama įgyvendinti, siekiant šių pagrindinių programos tikslų: 

 Didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir uţimtumą, skatinti kurti kokybiškas 

darbo vietas ir uţtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir 

visuomenės gyvenime.  

 Padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą gyvenimą, sudarant 

sąlygas plėtotis dinamiškai ţinių visuomenei.  

 Gerinti ţmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę MTTP srityje, didinant Lietuvos 

MTTP pajėgumą ir potencialą.  

 Stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo 

efektyvumą.  

Projektas prisideda prie antrojo Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos tikslo 

antrojo prioriteto „VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą“ uţdavinio „VP1-2.2 ,,Gerinti mokymosi visą 

gyvenimą paslaugų kokybę“ įgyvendinimo. Šiam uţdaviniui įgyvendinti yra numatyta priemonė 

„VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, pagal kurios 

nuostatas ir rengiamas projektas. 

Projektas padeda siekti Nacionalinėje studijų programoje numatytų tikslų („Padidinti 

studijų tarptautiškumą bei uţtikrinti prieinamumą“) ir įgyvendinti Nacionalinės studijų programos 

1.1.1 veiklų grupę „Darbo rinkos ir šalies ūkio poreikius atitinkančių studijų programų 

atnaujinimas, naujų rengimas ir įgyvendinimas, studijų programų tarptautiškumo didinimas, 

jungtinių studijų programų rengimas“.  

Įgyvendinant projektą numatytos veiklos atitinka Nacionalinės studijų programos 1.1.1 

veiklų grupės „Darbo rinkos ir šalies poreikius atitinkančių studijų programų atnaujinimas, naujų 

rengimas ir įgyvendinimas“ tiesioginę tikslinę grupę (dėstytojai), taip pat remiamas veiklas: 

jungtinės studijų programos rengimas bei įgyvendinimas atitiks remiamą veiklą „Aukštojo mokslo 

naujų jungtinių studijų programų kūrimas bei įgyvendinimas“. Projekto metu bus vykdomos 

dėstytojų staţuotės / keliama kvalifikacija. Šios veiklos uţtikrins tinkamą studijų organizavimo ir 

įgyvendinimo kokybę, drauge ir patrauklumą nacionalinėje bei tarptautinėje rinkoje, o tai skatins 

judrumą ir Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumo didinimą uţsienio rinkose. Studentai įgis 

galimybę studijuoti, naudodamiesi inovatyviais mokymo(si) metodais ir priemonėmis, o keliama 

dėstytojų kvalifikacija, rengiant programas pagal europinius reikalavimus, uţtikrins galimybę 

suteikti aukšto lygio studijų kokybę. 
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LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintos Nacionalinės studijų programos tikslai: 

pagerinti studijų kokybę, padidinti studijų tarptautiškumą ir uţtikrinti prieinamumą bei padidinti 

studijų sistemos efektyvumą. Galima būtų teigti, kad jungtinės studijų programos sukūrimas 

prisidėtų prie visų trijų programos tikslų įgyvendinimo.  

83 lentelė. Projekto atitiktis Nacionalinės studijų programos tikslams 

Nacionalinės studijų 

programos tikslai 

Projekto atitiktis Nacionalinės studijų programos tikslams 

1 tikslas – studijų kokyb.  Kuriant jungtinę studijų programą, būtų išvengta pagrindinių studijų kokybę 

ribojančių veiksnių:  

 dėstytojų kvalifikacijos trūkumas. Kuriant jungtinę studijų 

programą, dėstytojams bus suteikta galimybė kelti kvalifikaciją uţsienio 

universitetuose. Tikėtina, kad jų mobilumas, glaudesnis 

bendradarbiavimas su uţsienio šalių akademine bendruomene padės 

skleisti gerąją patirtį, taip ne tik pasidalijant informacija, patirtimi, bet ir 

didinant dėstytojų kvalifikaciją.  

 šiuolaikiškų metodikų ir technologijų, vadovėlių bei kitos 

mokymo medţiagos ir informacijos šaltinių trūkumas. Tikėtina, kad 

glaudesnis dėstytojų bendradarbiavimas su uţsienio šalių akademine 

bendruomene padės taikyti naujas mokymų metodikas, atsiras galimybių 

pasinaudoti ir jungtinio universiteto informacijos šaltiniais, kita mokymo 

medţiaga.  

 šiuolaikinius ūkio poreikius tenkinančių mokymo ir studijų 

programų stoka. Jungtinė studijų programa paskatins kurti šiuolaikinius 

ūkio poreikius tenkinančias studijų programas, labiau atitikdama 

šiuolaikinius rinkos reikalavimus, ūkio poreikius. Tikėtina, kad, sukūrus 

jungtinę studijų programą, atsivers didesnės galimybės šalims 

bendradarbiauti įvairiose srityse.  

2 tikslas – studijų 

tarptautiškumo didinimas ir 

prieinamumo uţtikrinimas.  

 

Kuriant jungtinę studijų programą, būtų prisidedama prie studijų kokybę 

gerinančių veiksnių:  

 skatinamas studijų tarptautiškumas. Jungtinės studijų programos 

sukūrimas tiesiogiai prisidės prie studijų tarptautiškumo didinimo. 

Tikimasi, kad dėl šių programų ne tik Lietuvos studentai galės išvykti 

studijuoti į uţsienį, tačiau ir uţsienio studentai galės atvykti studijuoti į 

mūsų šalį; keliant dėstytojų kvalifikaciją uţsienio universitetuose, gerės 

studijų kokybė, tokiu būdu bus prisidedama prie Lietuvos aukštojo 

mokslo konkurencingumo didinimo Europos ir pasaulio aukštojo mokslo 

sistemoje.  

 didinamas studijų prieinamumas, diegiant aukštojo mokslo 

institucijose inovatyvias studijų organizavimo formas. Jungtinės 

studijų programos sukūrimas padėtų organizuoti inovatyvias studijas; jos 

taptų patrauklesnės ne tik šalies, bet ir uţsienio šalių gyventojams.  

3 tikslas – studijų sistemos 

efektyvumo didinimas.  

Jungtinės studijų programos sukūrimas padės efektyviau panaudoti studijų 

sistemą, optimizuojant aukštųjų mokyklų padalinių veiklą, geriau 

panaudojant infrastruktūrą ir išnaudojant masto ekonomiją, padedančią 

pritraukti daugiau ne tik mūsų šalies, bet ir uţsienio studentų.  
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Remiantis anksčiau lentelėje pateiktais duomenimis, jungtinės studijų programos sukūrimas 

padėtų įgyvendinti visus nacionalinės studijų programos tikslus, todėl šalyje būtų pagerinta studijų 

kokybė, padidėtų studijų tarptautiškumas, būtų uţtikrintas studijų sistemos efektyvumas ir 

prieinamumas. Kartu jungtinės studijų programos sukūrimas padėtų įtvirtinti ir šiuos 

horizontaliuosius programos prioritetus:  

 Novatoriškos veiklos ir bendradarbiavimo veiksmai. Jungtinės studijų 

programos sukūrimas suteiks galimybę padidinti uţsienio dėstytojų, studentų ar 

institucijų tiesioginį dalyvavimą, rengiant bei įgyvendinant studijų programas 

Lietuvos aukštosiose mokyklose, organizuojant inovatyvias studijas, tarpusavyje 

bendradarbiaujant skirtingoms aukštosioms mokykloms. 

 Informacinės visuomenės plėtra. Jungtinės studijų programos sukūrimas 

paskatins šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimą, suteiks galimybę 

atnaujinti mokymo ir studijų programų turinį, kelti dėstytojų kvalifikaciją. 

 Regioninė plėtra. Jungtinė studijų programa suteiks galimybę taikyti naujus 

mokymo metodus bei praktiką, tokiu būdu skatinat naujus specialistus prisitaikyti 

prie išorės konkurencijos ir išplėtoti naujus konkurencinius pranašumus.  

 Tarptautinis bendradarbiavimas. Jungtinės studijų programos sukūrimas skatins 

uţsienio šalių dėstytojus ir studentus atvykti į Lietuvą, plėtoti glaudesnį 

bendradarbiavimą su uţsienio šalių akademine bendruomene.  

Jungtinės studijų programos sukūrimas padėtų spręsti Lietuvos aukštojo mokslo problemas 

(silpnybes), identifikuotas Nacionalinėje studijų programoje.  

84 lentelė. Jungtinės studijų programos įtaka, sprendţiant Lietuvos aukštojo mokslo problemas 

Lietuvos aukštojo mokslo 

problemos (silpnybės) 
Jungtinės studijų programos įtaka, sprendţiant Lietuvos aukštojo 

mokslo problemas 
Aukštosiose mokyklose įgytos 

kompetencijos nepakankamai 

atitinka darbdavių, ūkio 

sektorių poreikius 

Jungtinė studijų programa, parengta atsiţvelgiant į darbdavių, ūkio 

sektorių poreikius, paskatintų ne tik šalies ekonomikos kilimą, tačiau 

kartu atvertų ir didesnes šalių bendradarbiavimo galimybes įvairiose 

srityse. 
Pasenusios daugumos 

dėstytojų dalykinės ir 

pedagoginės kompetencijos 

Glaudesnis bendradarbiavimas su uţsienio šalių akademine bendruomene 

bei galimybės kelti kvalifikaciją paskatintų atnaujinti daugumos 

dėstytojų dalykines ir pedagogines kompetencijas. 

Menkas aukštųjų mokyklų 

dėmesys kokybės valdymo 

priemonėms 

Kuriant jungtinę studijų programą, didelis dėmesys būtų skiriamas 

studijų kokybės valdymo priemonėms. Derinant studijas su uţsienio 

universitetu, būtų dalijamasi studijų kokybės uţtikrinimo ir vertinimo 

patirtimi.  

Silpnas aukštųjų mokyklų 

tarpusavio bendradarbiavimas 
Jungtinės studijų programos sukūrimas tiesiogiai prisidėtų prie aukštųjų 

mokyklų tarpusavio bendradarbiavimo.  
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Lietuvos aukštojo mokslo 

problemos (silpnybės) 
Jungtinės studijų programos įtaka, sprendţiant Lietuvos aukštojo 

mokslo problemas 
Menkas studentų mobilumas 

tarp to paties lygmens aukštųjų 

mokyklų 

Jungtinės studijų programos sukūrimas paskatintų (palengvintų) studentų 

mobilumą tarp to paties lygmens aukštųjų mokyklų, suteiktų galimybę 

išvykti studijuoti į kitą šalį bei suderinat studijų vertinimo kriterijus.  

Aukštųjų mokyklų uţdarumas, 

izoliacija nuo Europos 

aukštojo mokslo erdvės 

Jungtinės studijų programos sukūrimas tiesiogiai prisidėtų prie aukštųjų 

mokyklų atvirumo, skatintų tarpusavio bendradarbiavimą.  

Nepakankamai efektyviai 

panaudojama valstybinių 

aukštųjų mokyklų 

infrastruktūra  

Jungtinės studijų programos sukūrimas paskatintų efektyviau išnaudoti 

valstybinių aukštųjų mokyklų infrastruktūrą, pritraukiant daugiau ne tik 

mūsų šalies, tačiau ir uţsienio šalių studentų. Įgyvendinant šį projektą, 

nenumatyta įsigyti papildomos infrastruktūros (būtų naudojamasi 

universitetų jau turima infrastruktūra). 

 

Projektas atitinka Europos aukštojo mokslo erdvės siekius ir tikslus. Europos ministrų, 

atsakingų uţ aukštąjį mokslą, konferencijos Levene ir Naujajame Luvene 2009 metų balandţio 28–

29 d. komunikate (Bolonijos procesas 2020 metais: Europos aukštojo mokslo erdvė naujajame 

dešimtmetyje) ministrų susitarta, kad kitą dešimtmetį dėmesį reikia sutelkti į aukštojo mokslo 

kokybę, prieinamumą ir aukštojo mokslo sistemų įvairovės plėtojimą. Kartu suformuluota ir dešimt 

Europos aukštojo mokslo erdvės tobulinimo per ateinantį dešimtmetį prioritetų. Galima būtų 

teigti, kad jungtinės studijų programos sukūrimas padėtų įgyvendinti šiuos prioritetus, taip kartu 

realizuojant ir Europos aukštojo mokslo erdvės pagrindinį uţdavinį – atnaujinti studijų turinį ir 

metodus, orientuojantis į studentą ir jo mokymosi pasiekimus.  

 

85 lentelė. Projekto atitiktis Europos aukštojo mokslo erdvės tobulinimo per ateinantį dešimtmetį 

prioritetams. 

Europos aukštojo mokslo 

erdvės tobulinimo per 

ateinantį dešimtmetį 

prioritetai 

Projekto atitiktis Europos aukštojo mokslo erdvės tobulinimo per 

ateinantį dešimtmetį prioritetams 

Vienodos aukštojo mokslo 

prieinamumo ir įgijimo 

galimybės 

Jungtinės studijų programos sukūrimas prisidės prie vienodo aukštojo mokslo 

prieinamumo ir galimybių jį įgyti. Kadangi aukštųjų mokyklų studentų 

kontingentas turėtų atspindėti Europos gyventojų įvairovę, galima būtų daryti 

prielaidą, kad būtent jungtinių studijų programų kūrimas padėtų padidinti 

studentų įvairovę universitetuose, paskatintų tarptautinį bendradarbiavimą ir 

studentų mainus.  
Mokymasis visą gyvenimą Jungtinės studijų programos sukūrimas padėtų įgyvendinti mokymosi visą 

gyvenimą prioritetą, nes dėstytojai ir kiti šios programos dalyviai gautų 

galimybę ne tik plėsti ţinias, bet ir kelti kompetenciją, įgyti naujų įgūdţių, 

tobulėti asmeniškai.  
Absolventų įsidarbinimo 

galimybės 
Darbo rinkoje augant aukštesnės kvalifikacijos ir perkeliamųjų gebėjimų 

poreikiui, aukštasis mokslas turėtų studentams teikti paţangių ţinių, įgūdţių 

ir gebėjimų, kurių jiems prireiks profesiniame gyvenime. Galima būtų teigti, 

kad jungtinės studijų programos suteiks studentams ne tik gilesnių bei 

platesnių teorinių ţinių, bet ir padės jiems lavinti bendruosius gebėjimus 

(socialumo, gebėjimo dirbti multikultūrinėje komandoje ir pan.)  
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Europos aukštojo mokslo 

erdvės tobulinimo per 

ateinantį dešimtmetį 

prioritetai 

Projekto atitiktis Europos aukštojo mokslo erdvės tobulinimo per 

ateinantį dešimtmetį prioritetams 

Studento vaidmenį 

pabrėţiantis mokymas  
Jungtinės studijų programos sukūrimas paskatintų mokymąsi, kuriame 

pabrėţiamas studento vaidmuo. Galima būtų teigti, kad, taikant naujus 

mokymosi metodus, daugiau dėmesio bus skiriama savarankiškam studentų 

mokymuisi; tarpkultūrinė aplinka ir dėstymas skatins studentų saviraišką.  
Studijos, moksliniai 

tyrimai, inovacijos, 

kūrybiškumas.  

Glaudesnis bendradarbiavimas su uţsienio šalių akademine bendruomene 

paskatins ne tik dėstytojų, bet ir studentų kūrybiškumą, naują, inovatyvų 

poţiūrį, suteiks geresnes galimybes pasinaudoti didesniu informacijos šaltinių 

kiekiu, paskatins platesnius mokslinius tyrimus.  
Tarptautinis atvirumas Jungtinės studijų programos sukūrimas padės skatinti tarptautinį šalies 

atvirumą. Tikimasi, kad programa padės ne tik pritraukti uţsienio šalių 

dėstytojų ir studentų, bet ir pagerintas Lietuvos mokslo konkurencingumą 

Europos ir pasaulio mastu.  
Studentų ir dėstytojų 

mobilumas 
Jungtinės studijų programos sukūrimas tiesiogiai prisidės prie studentų, 

jaunųjų mokslininkų ir aukštųjų mokyklų darbuotojų mobilumo.  

 

Projektas atitinka Bolonijos proceso siekius. Bolonijos deklaracija numatė pagrindinius 

tikslus ir gaires, padedančius kurti bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę. Dėl šios deklaracijos 

buvo pradėta daugybė reformų, siekiant didinti Europos aukštojo mokslo suderinamumą, 

palyginamumą, konkurencingumą bei patrauklumą europiečiams ir kitų kontinentų studentams bei 

mokslininkams. Pagrindiniai Bolonijos procese iškelti tikslai:  

 uţtikrinti aukšto lygio išsilavinimą tiek Europos piliečiams, tiek uţsienio 

studentams; 

 skatinti Europos švietimo sistemos konkurencingumą ir patrauklumą;  

 rengti aukštos kvalifikacijos specialistus Europos darbo rinkai; 

 skatinti dėstytojų ir studentų mobilumą; 

 didinti aukštojo mokslo sistemos skaidrumą ir lankstumą. 

Galima būtų teigti, kad daugelis šių tikslų jau dabar įgyvendinami Europos aukštojo mokslo 

erdvėje. Kaip jau minėta, jungtinės studijų programos sukūrimas padėtų kurti bendrą aukštojo 

mokslo erdvę ir kartu įgyvendinti Bolonijos proceso tikslus.  

86 lentelė. Projekto atitiktis Bolonijos proceso tikslams 

Bolonijos proceso tikslai Projekto atitiktis Bolonijos proceso tikslams 

Aukšto lygio išsilavinimo 

uţtikrinimas tiek Europos 

piliečiams, tiek uţsienio 

studentams. 

Kylant dėstytojų kompetencijai bei pagerėjus studijų kokybei, būtų 

uţtikrintas aukšto lygio išsilavinimas ne tik savo šalies, bet ir uţsienio 

šalių studentams. Skatinant tarptautiškumą, pritraukiant uţsienio šalių 

studentus, būtų išnaudojama šalies turima mokslo infrastruktūra.  

Europos švietimo sistemos 

konkurencingumo ir patrauklumo 

skatinimas.  

Universiteto (kartu ir šalies bei mokslo sistemos) didinamas 

tarptautiškumas, keliamas konkurencingumas, gerinant dėstytojų 

kompetenciją bei studijų kokybę.  
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Bolonijos proceso tikslai Projekto atitiktis Bolonijos proceso tikslams 

Aukštos kvalifikacijos specialistų 

rengimas Europos darbo rinkai. 
Suteikiama Europos darbo rinkos poreikius atitinkančių kompetencijų 

bei ţinių, uţtikrinamas mokymasis visą gyvenimą, keliama 

kvalifikacija.  

Dėstytojų ir studentų mobilumo 

skatinimas. 
Suteikiama galimybių tiek dėstytojams, tiek studentams išvykti 

studijuoti į uţsienį, rengti uţsienio mokslo atstovų vizitus.  

Aukštojo mokslo sistemos 

skaidrumo ir lankstumo didinimas. 
Nustatomi vienodi studijų vertinimo kriterijai, siekiam studijų 

kokybės, suteikiama galimybė studijuoti uţsienio universitete, 

diplomas pripaţįstamas Europos mastu.  

 

Tikėtina, kad jungtinės programos sukūrimas paskatintų bendradarbiavimą ne tik su 

Baltijos jūros regiono šalimis, tačiau atvertų ir naujų galimybių bendradarbiauti su kitomis 47 

Bolonijos procese dalyvaujančiomis šalimis, taip pat prisidėtų prie vieno aktualiausių ir 

ambicingiausių Bolonijos proceso tikslų – iki 2020 metų studentų mobilumo rodiklį padidinti iki 20 

proc. 

4.1.3 Projekto tikslas, uždaviniai ir rezultatai 

Projektu siekiama padėti išspręsti Lietuvos aukštojo mokslo problemas, padėti spręsti 

sistemingo darnaus vystymosi švietimo plėtros Lietuvoje sunkumus (paminėtus Nacionalinėje 

darnaus vystymosi švietimo 2007–2015 metų programoje) bei uţtikrinti studijų programų 

patrauklumą. Šiam tikslui įgyvendinti buvo iškeltas pagrindinis tikslas – didinti studijų 

tarptautiškumą, rengiant naujas jungtines studijų programas. Šiam tikslui įgyvendinti išskirti 

ir pagrindiniai uţdaviniai, kuriuos palaipsniui įgyvendinant, tikimasi ne tik padidinti Vytauto 

Didţiojo universiteto studijų programų patrauklumą, tačiau kartu padėti išspręsti ir Lietuvos auštojo 

mokslo problemas. 

87 lentelė. Projekto loginė matrica. 

Tikslas Uţdaviniai Projekto veiklos 

1. Didinti 

studijų 

tarptautiškumą 

rengiant 

jungtinę 

magistrantūros 

studijų 

programą 

„Plėtros 

ekonomika“ 

1.1. Parengti 

jungtinę 

magistrantūros 

studijų programą 

„Plėtros ekonomika“ 

ir pasirengti ją 

įgyvendinti 

1.1.1. JSP PE kūrimas 

1.1.2. Mokomosios medţiagos rengimas ir metodinių 

priemonių įsigijimas 

1.1.3. Dėstytojų specialiųjų gebėjimų tobulinimas 

1.1.4. Dėstytojų staţuotės uţsienyje 

1.1.5. JSP PE ekspertinis vertinimas ir akreditavimas 

1.2. Pradėti 

įgyvendinti jungtinę 

magistrantūros 

studijų programą 

„Plėtros ekonomika“ 

1.2.1. JSP PE įgyvendinimas 

1.2.2. JSP PE koordinavimas 

1.2.3. Studentų mentorių (studentų vadovų) mokymai 

1.2.4. Valorizacijos plano įgyvendinimas 
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Projektas padeda realizuoti Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, Nacionalinę 

studijų programą, plėsti Europos aukštojo mokslo erdvę, įgyvendinti Bolonijos proceso siekius. 

Galima būtų teigti, kad būtent šių programų ir siekių įgyvendinimas (pagalba juos įgyvendinant) 

parodo JSP PE sukūrimo reikšmingumą ir teigiamą poveikį Lietuvos akademinei bendruomenei, 

ūkio bei mokslo sektoriams ir bendrai Europos akademinei bendruomenei.  

 

88 lentelė. Projekto tikslinės grupės, jungtinės studijų programos sukūrimo poveikis šioms grupėms 

ir poveikio rezultatai.  

JSP tikslinės 

grupės 
Poveikis JSP 

tikslinėms 

grupėms 

 
JSP poveikio rezultatai 

Akademinė 

bendruomenė 
Studijų kokybės 

gerėjimas 
 

Kuriant jungtinę studijų programą, dėstytojams bus suteikta 

galimybė kelti kvalifikaciją uţsienio universitetuose. Tikėtina, 

kad jų mobilumas, glaudesnis bendradarbiavimas su uţsienio 

šalių akademine bendruomene padės skleisti gerąją patirtį, taip ne 

tik pasidalijant informacija, patirtimi, bet ir keliant dėstytojų 

kvalifikaciją bei lavinant kompetencijas. Glaudesnis dėstytojų 

bendradarbiavimas su uţsienio šalių akademine bendruomene taip 

pat padės taikyti naujas mokymų metodikas, atsiras galimybė 

pasinaudoti jungtinio universiteto informacijos šaltiniais, kita 

mokymo medţiaga.  
Studijų kokybės 

valdymo 

tobulinimas 

Kuriant jungtinę studijų programą, didelis dėmesys bus skiriamas 

studijų kokybės valdymo priemonėms. Derinant studijas su 

uţsienio universitetais, bus dalijamasi patirtimi, kaip uţtikrinti ir 

vertinti studijų kokybę, diegiami nauji vertinimo kriterijai bei 

metodai.  
Studentų mobilumo 

didėjimas 
Jungtinės studijų programos sukūrimas paskatins (palengvins) 

studentų mobilumą tarp to paties lygmens aukštųjų mokyklų, 

suteiks jiems galimybę išvykti studijuoti į kitą šalį bei suderinti 

studijų vertinimo kriterijus. 
Lietuvos ūkio 

sektorius 
Regioninė plėtra. 
 

Jungtinė studijų programa suteiks galimybę taikyti naujus 

mokymo metodus bei praktiką, tokiu būdu skatinant naujus 

specialistus prisitaikyti prie išorės konkurencijos ir išplėtoti 

naujus konkurencinius pranašumus. Be to, jungtinė studijų 

programa, kuri parengta, atsiţvelgiant į darbdavių, ūkio sektorių 

poreikius, paskatintų ne tik šalies ekonomikos kilimą, tačiau kartu 

atvertų ir didesnes galimybes šalims bendradarbiauti įvairiose 

srityse. 
Informacinės 

visuomenės plėtra. 
Jungtinės studijų programos sukūrimas paskatins naudoti 

šiuolaikines informacines technologijas, suteiks galimybę 

atnaujinti mokymo ir studijų programų turinį, kelti dėstytojų 

kvalifikaciją, įgyti naujos patirties bei uţmegzti naujų ryšių.  

Šiuolaikinius ūkio 

poreikius 

tenkinančios studijų 

programų plėtra 

Jungtinė studijų programa paskatins kurti šiuolaikinius ūkio 

poreikius tenkinančias studijų programas, labiau atitikdama 

šiuolaikinius rinkos reikalavimus, ūkio poreikius. Studijos pagal 

jungtinę studijų programą ne tik suteiktų naujų teorinių ţinių, 

tačiau kartu vystytų ir studentų bendruosius įgūdţius (pvz., 

sugebėjimą dirbti multikultūrinėje aplinkoje, socialumą ir pan.)  
Lietuvos mokslo 

sektorius 
Lietuvos mokslo 

sektoriaus 

Jungtinės studijų programos sukūrimas tiesiogiai prisidėtų prie 

aukštųjų mokyklų atvirumo, skatintų tarpusavio 
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JSP tikslinės 

grupės 
Poveikis JSP 

tikslinėms 

grupėms 

 
JSP poveikio rezultatai 

konkurencingumo 

didėjimas 
bendradarbiavimą, tai būtų paskata daugiau uţsienio akademinės 

bendruomenės narių atvykti į Lietuvą; dėstytojams keliant 

kvalifikaciją uţsienio universitetuose, gerėtų studijų kokybė, 

tokiu būdu didėtų ne tik Vytauto Didţiojo Universiteto, bet ir 

visos Lietuvos mokslo sistemos konkurencingumas.  
Didesnis studijų 

prieinamumas ir 

patrauklumas 

Jungtinės studijų programos sukūrimas padėtų organizuoti 

inovatyvias studijas; jos taptų patrauklesnės ne tik šalies, bet ir 

uţsienio šalių gyventojams. 
Studijų sistemos 

efektyvumo 

didėjimas 
 

Jungtinės studijų programos sukūrimas padės efektyviau 

panaudoti studijų sistemą, optimizuojant aukštųjų mokyklų 

padalinių veiklą, geriau panaudojant infrastruktūrą ir išnaudojant 

masto ekonomiją, pritraukiant daugiau ne tik mūsų šalies, tačiau 

ir uţsienio studentų. (Įgyvendinant šį projektą, nenumatyta įsigyti 

papildomos infrastruktūros, būtų naudojamasi universitetų jau 

turima infrastruktūra). 
Europos 

akademinė 

bendruomenė 

Vienodos aukštojo 

mokslo 

prieinamumo ir 

įgijimo galimybės 

Jungtinės studijų programos sukūrimas įgalins vienodą aukštojo 

mokslo prieinamumą ir galimybes jį įgyti. Kadangi aukštųjų 

mokyklų studentų kontingentas turėtų atspindėti Europos 

gyventojų įvairovę, galima būtų daryti prielaidą, kad būtent 

jungtinių studijų programų kūrimas padėtų padidinti studentų 

įvairovę universitetuose, paskatintų tarptautinį bendradarbiavimą 

ir studentų mainus. Studentams būtų suteikiama galimybė 

studijuoti uţsienio universitetuose.  
Aukštojo mokslo 

sistemos skaidrumo 

ir lankstumo 

didėjimas 

Kuriant jungtinę studijų programą bei toliau bendradarbiaujant su 

uţsienio universitetais, bus įdiegti vienodi studijų vertinimo 

kriterijai, suvienodinta studijų kokybė, studentams bus suteikiama 

galimybė studijuoti uţsienio universitete, bus įgyjamas diplomas, 

kuris bus pripaţįstamas Europos mastu. 

 

Jungtinės studijų programos sukūrimas turės tiek tiesioginį poveikį Vytauto Didţiojo 

universiteto ir Lietuvos mokslo sistemos konkurencingumo didėjimui (gerėjant studijų kokybei, 

didėjant tarptautiškumui), tiek ir netiesioginį poveikį, kuris pasireikš Lietuvos konkurencingumo 

didėjimu (didėjant šalies ūkio ir Lietuvos, kaip regiono, konkurencingumui).  

4.1.4  Projekto veiklos ir veiklų įgyvendinimo grafikas 

Siekiant įgyvendinti projektą, buvo suformuluoti du projekto uţdaviniai: 

 parengti jungtinę magistrantūros studijų programą „Plėtros ekonomika“ ir pasirengti ją 

įgyvendinti;  

 pradėti įgyvendinti jungtinę magistrantūros studijų programą „Plėtros ekonomika“.  

Kiekvienam uţdaviniui įgyvendinti numatytos atitinkamos projekto veiklos. Detalus 

projekto veiklų aprašymas pateikiamas toliau. 
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89 lentelė. Projekto veiklos ir jų aprašymas 

Projekto 

veikla 
Projekto veiklos aprašymas 

1.1.1. JSP PE 

kūrimas 
Siekiant parengti JSP, numatyta suburti kvalifikuotą projekto įgyvendinimo komandą, kurią 

sudarys 20 asmenų: 16 vykdytojų ir 4 vykdytojų padėjėjai.  
Studijų programos kūrimo etapai: 
 kompetencijų nustatymas; 
 studijų programos rezultatų formulavimas; 
 apsisprendimas dėl sandaros (modulinė / dalykinė); 
 dalykų / modulių parinkimas; 
 studijų ir vertinimo metodų parinkimas; 
 šių metodų patikrinimas; 
 dalykų / modulių aprašų parengimas; 
 programos įgyvendinamumo patikrinimas; 
 stebėsenos ir tobulinimo priemonių numatymas; 
 Vidinis JSP PE vertinimas. 

Visais etapais, išskyrus dalykų / modulių aprašų parengimą, dalyvaus visi vykdytojai, o 

dalykų / modulių aprašus kiekvienas dėstytojas kartu su savo padėjėju rengs atskirai. 
Šiai veiklai įgyvendinti numatyta paskirti 16 dėstytojų, 4 dėstytojams bus paskirta po vieną 

padėjėją (16 dėstytojų bus skiriami 4 padėjėjai), kurie, rengiant jungtinę studijų programą, 

padės rinkti bei sisteminti reikalingą medţiagą, rengti santraukas bei juodraštinius būsimų 

studijų modulių aprašų variantus. 
Veiklos įgyvendinimo trukmė - 12 mėn: 2 vykdytojai, dirbdami po pusę etato, dirbs po 12 

mėnesių, o 14 vykdytojų bei 4 vykdytojų padėjėjai, dirbdami po pusę etato, dirbs po 5 

mėnesius. 
 

1.1.2. 

Mokomosios 

medţiagos 

rengimas ir 

metodinių 

priemonių 

įsigijimas 

Siekiant kvalifikuotai parengti JSP, numatyta įsigyti metodinių priemonių, suteiksiančių 

galimybę dėstytojams lengviau adaptuoti studijų turinio bei studijų metodų inovacijas. 

Atsiţvelgiant į tai, kad išsamiausiu informacijos šaltiniu yra traktuojamos duomenų bazės, 

kuriose sukaupta specializuota informacija, projekto įgyvendinimo metu numatyta įsigyti 

galimybę jungtinės studijų programos rengimo metu (pirmaisiais projekto įgyvendinimo 

metais) naudotis specializuota duomenų baze (https://eiu.bvdep.com/frame.html Access to 

CountryData). Visiems projektą vykdantiems asmenims būtų uţtikrinta reikiama 

infrastruktūra, suteikianti galimybes bet kuriuo metu naudotis šia duomenų baze, tokiu 

būdu ne tik suteikiant pridėtinę vertę kuriamai JSP, tačiau ir uţtikrinant nuolatinį dėstytojų 

kvalifikacijos kėlimą.  
Taip pat numatyta kiekvienam rengiamam moduliui įsigyti mokslinės literatūros ir 

naujausių vadovėlių komplektus, kurie padėtų geriau pasiruošti JSP įgyvendinimui. 
Parengus JSP, numatyta parengti visų JSP modulių mokomąją medţiagą, tokiu būdu 

uţtikrinant efektyvesnes informacijos pateikimo studentams prielaidas.  
 

1.1.3. 

Dėstytojų 

specialiųjų 

gebėjimų 

tobulinimas 

Projekto įgyvendinimo metu numatyta tobulinti dėstytojų gebėjimus inicijuojant mokymus 

apie studijų metodų inovacijas (probleminis mokymas; eksperimentinė ekonomika), 

kurias planuojama įgyvendinti kuriant bei įgyvendinant JSP PE ir dėstytojams dalyvaujant 

seminaruose ir konferencijose, kuriose pateikiama informacija apie įvairių studijų turinio 

bei metodų inovacijų įgyvendinimą uţsienio šalyse. 
Preliminarus konferencijų ir seminarų sąrašas: 

 IMTA - International Management Teachers Academy. Developing a new 

generation of management educators for the new generation of leaders June, 2013 

(preliminariai) http://www.ceeman.org/pages/en/imta.html 

 Harvard Business Publishing - Art & Craft of Discussion Leadership Part II, 

Harvard Business School Campus, June 2013 (preliminariai) 

http://www.regonline.com/builder/site/default.aspx?EventID=1067765 

https://eiu.bvdep.com/frame.html
http://www.ceeman.org/pages/en/imta.html
http://www.regonline.com/builder/site/default.aspx?EventID=1067765
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Projekto 

veikla 
Projekto veiklos aprašymas 

 Harvard Business Publishing - The Art and Craft of Discussion Leadership Part I, 

SDA Bocconi School of Management, June 2013 (preliminariai) 

http://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1085181 

 ecch workshop: Teaching with Cases, AESE, Portugal June, 2013 (preliminariai) 

http://www.ecch.com/ 

 ecch workshop: Writing Cases, AESE, Portugal July 2013 (preliminariai) 

http://www.ecch.com/ 

 European Association for International Education (EAIE) Autumn Academy 2012 

http://www.eaie.org/home/training/autumn-academy-2012.html 

 8th International Symposium 

Quality Enhancement Of University Teaching And Learning: Theories And Cases 

http://lihe.wordpress.com/future-events/lihe12-iceland/symposium-call/ 
 2012 Symposium for the Marketing of Higher Education 

http://www.marketingpower.com/Calendar/Pages/2012_Symposium_for_the_Mark

eting_of_Higher_Education.aspx 
1.1.4. 

Dėstytojų 

staţuotės 

uţsienyje 

JSP PE rengiantys ir įgyvendinantys dėstytojai dalyvaus staţuotėse uţsienio universitetuose 

– projekto partneriuose ir perims gerąją patirtį, kurią panaudos JSP PE. Numatomos 4 

staţuotės po 2 ţmones. 

 
1.1.5. JSP PE 

ekspertinis 

vertinimas ir 

akreditavimas 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti tarpinį ekspertinį (išorinį) vertinimą 

Išsamiojo studijų programos vertinimo uţdavinys yra atskleisti stipriąsias ir silpnąsias 

programos vietas, programos realizavimo trūkumus, jų prieţastis, pateikti išvadą apie 

programos kokybę, rekomenduoti būdus, kaip ją pagerinti. Numatoma samdyti du 

tarptautinės patirties vertinant ekonomikos studijų programas turinčius uţsienio ekspertus. 

Aukštojo mokslo studijų programų akreditavimo tvarkos aprašas nustato, kaip pripaţįstama, 

kiek įvertintoji programa atitinka studijų kokybės reikalavimus. Studijų kokybės vertinimo 

centras (SKVC) nustato, kiek programos turinys, jos sandara ir vykdymas atitinka Švietimo 

ir mokslo ministerijos (ŠMM) patvirtintų atitinkamos studijų krypties reglamento, 

Nuosekliųjų studijų programų nuostatų, Magistrantūros studijų programų bendrųjų 

reikalavimų, Pagrindinių, specialiųjų profesinių ir vientisųjų studijų programų nuostatų bei 

kitų aukštąjį mokslą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, įvertina programą pagal 

programos akreditavimo kriterijus ir teikia siūlymą ŠMM dėl jos akreditavimo. SKVC 

atliekama akreditavimo procedūra – nemokama. 
1.2.1. JSP PE 

įgyvendinimas 
JSP PE įgyvendinimui priskiriamos šios išlaidos: 

 norminė studijų kaina (12-ai planuojamų studentų); 
 10 dėstytojų Lietuvoje darbo uţmokestis (2 profesoriai ir 8 docentai ar lektoriai) 
 12-os studentų kelionės į uţsienio universitetą išlaidos baigus JSP kursą Lietuvoje 

ir persikeliant toliau mokytis į uţsienio universitetą. 

 
1.2.2. JSP PE 

koordinavimas 
Siekiant uţtikrinti sklandų bendradarbiavimą su pasirinktu uţsienio universitetu kuriant bei 

įgyvendinant JSP PE, numatyta periodiškai inicijuoti susitikimus valdymo klausimais. 

Projekto įgyvendinimo metu numatyti 6 susitikimai (po du per metus). 
1.2.3. 

Studentų 

mentorių 

(studentų 

vadovų) 

mokymai 

Mentoriaus pareigos yra informuoti studentus apie akademinius reikalus (apie studijų 

sistemą, atsiskaitymus, bendravimo su dėstytojais ypatybes ir kt.) ir socialinius reikalus 

(apie universiteto patalpas, bibliotekas, bendrabučius, maitinimąsi, bankus, policiją, 

gydymą ir kt.) bei laisvalaikio praleidimo galimybes.  

Atsiţvelgiant į tai, kad, įgyvendinant jungtinę studijų programą, planuojama mokyti ir 

studentus iš uţsienio, studentų mentoriai privalo išsiugdyti socialines kompetencijas bei 

tarpkultūrinio bendravimo gebėjimus. Dėl šios prieţasties įgyvendinant projektą numatyti 

studentų mentorių mokymai. 

http://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1085181
http://www.ecch.com/
http://www.ecch.com/
http://www.eaie.org/home/training/autumn-academy-2012.html
http://lihe.wordpress.com/future-events/lihe12-iceland/symposium-call/
http://www.marketingpower.com/Calendar/Pages/2012_Symposium_for_the_Marketing_of_Higher_Education.aspx
http://www.marketingpower.com/Calendar/Pages/2012_Symposium_for_the_Marketing_of_Higher_Education.aspx
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Projekto 

veikla 
Projekto veiklos aprašymas 

1.2.4. 

Valorizacijos 

plano 

įgyvendinimas 

Bus sudarytas ir įgyvendinamas valorizacijos planas informacijos apie JSP PE sklaidai. 

Atsiţvelgiant į studijų programos tarptautiškumą, pasirinkti specializuoti informacijos 

sklaidos šaltiniai: 
 dalyvavimas tarptautinėse studijų mugėse (The 25th Annual EAIE Conference 

“Weaving the future of global partnerships” http://www.eaie.org/); 
 informacinio leidinio išleidimas; 
 reklama tarptautiniuose kataloguose (Hobsons www.mba-central.com; 

www.studyingabroad.cn – pagrindinis tarptautines studijas Kinijos studentams nuo 

1997m. reklamuojantis katalogas (www.chuguo.cn ), kuris pristatomas tiek kinų, 

tiek anglų kalbomis, kas yra ypač aktualu Kinijos gyventojams. Kartu su 

publikavimu kataloge uţtikrinamas informacijos vertimas į kinų kalbą, tiesioginių 

uţklausų siuntimas ir kitos papildomos paslaugos. Atkreiptinas dėmesys, kad 

Kinijoje labai populiarėja studijos Europoje, ypač tokiose šalyse kaip Italija, todėl 

JSP su Trento universitetu patrauktų kinų dėmesį); 
 straipsniai nacionalinėje spaudoje; 
 plakatų bei lankstinukų įsigijimas. 

Valorizacijos plano įgyvendinimui numatyta skirti visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, 

taip uţtikrinant galimybę ne tik informuoti apie kuriamą studijų programą, tačiau ir apie 

sukurtos programos galimybes bei potencialą. 
 

 

Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 36 mėnesiai. Projekto veiklų įgyvendinimo 

grafikas pateikiamas toliau. Į projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį įtrauktas laikas, reikalingas 

pasirengimui vykdyti veiklas ir jų įvykdymo kontrolei (viešųjų pirkimų organizavimas, tiekėjų 

atranka ir pan.). 

 

http://www.eaie.org/
http://www.mba-central.com/
http://www.studyingabroad.cn/


 

90 lentelė. Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas 

 

Projekto veikla 
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mėnuo, kai 

pradedama 
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1.1.1. JSP PE kūrimas 1 12 x x x x x x x x x x x x                         

1.1.2. Mokomosios medţiagos 

rengimas ir metodinių priemonių 

įsigijimas 

1 12 x x x x x x x x x x x x                         

1.1.3. Dėstytojų specialiųjų 

gebėjimų tobulinimas 

1 12 x x x x x x x x x x x x                         

1.1.4. Dėstytojų staţuotės 

uţsienyje 

1 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.1.5. JSP PE ekspertinis 

vertinimas ir akreditavimas 

2 12  x x x x x x x x x x x                         

1.2.1. JSP PE įgyvendinimas 13 36             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.2.2. JSP PE koordinavimas 1 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.2.3. Studentų mentorių 

(studentų vadovų) mokymai 

13 18             x x x x x x                   

1.2.4. Valorizacijos plano 

įgyvendinimas 

13 36             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

 



 

4.1.5 Projekto įgyvendinimo alternatyvos 

Vytauto Didţiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos katedros akademinis personalas yra 

identifikavęs keturias projekto įgyvendinimo alternatyvas, kurios bus vertinamos analizuojant kaštų 

– naudos analizės metu.  

Alternatyva Nr. 1 „Be uţsienio partnerių“. Pasirinkus šią alternatyvą, būtų kuriama 

magistrantūros studijų programa „Plėtros ekonomika“ be uţsienio partnerių. Kadangi darbo rinkos 

paklausos ir studentų poreikio tyrimai atskleidė plėtros ekonomikos studijų programos poreikį, be 

to, universitetas nuolat atnaujina ir tobula savo siūlomas studijų programas atsiţvelgdamas į rinkos 

pokyčius, būtų kuriama nauja magistrantūros studijų programa be uţsienio parnerių. Universiteto 

veiklos didinant tarptautiškumą vyktų lygiagrečiai, atsiţvelgiant į poreikį, galimybes ir finansinius 

išteklius, tačiau pagal šį projektą nebūtų finansuojamos. Ši projekto įgyvendinimo alternatyva būtų 

įgyvendinama ir be paramos. 

Alternatyva Nr. 2 „Kurti JSP PE su Trento universitetu“– JSP sukūrimas ir vykdymas 

Vytauto Didţiojo universitete ir Trento universitete. Įgyvendinant šią alternatyvą, VDU ir Trento 

universitetas pasirašytų bendradarbiavimo memorandumą siekdami sukurti ir įgyvendinti JSP. Būtų 

nuosekliai dirbama kuriant jungtinę magistrantūros studijų programą „Plėtros ekonomika“, 

investuojama į dėstytojų specialiųjų gebėjimų tobulinimą, vykdomos dėstytojų staţuotės, įsigyjama 

ir rengiama programai parengti ir įgyvendinti būtinų metodinių priemonių; parengta jungtinė studijų 

programa vertinama, akredituojama ir pradedama įgyvendinti.  

Alternatyva Nr. 3 „Kurti JSP PE su Latvijos universitetu“ – JSP sukūrimas ir vykdymas 

Vytauto Didţiojo universitete ir Latvijos universitete. Įgyvendinant šią alternatyvą, VDU ir Latvijos 

universitetas pasirašytų bendradarbiavimo memorandumą siekdami sukurti ir įgyvendinti JSP. Būtų 

nuosekliai dirbama kuriant jungtinę magistrantūros studijų programą „Plėtros ekonomika“, 

investuojama į dėstytojų specialiųjų gebėjimų tobulinimą, vykdomos dėstytojų staţuotės, įsigyjama 

ir rengiama programai parengti ir įgyvendinti būtinų metodinių priemonių; parengta jungtinė studijų 

programa vertinama, akredituojama ir pradedama įgyvendinti.  

Alternatyva Nr. 4 „Kurti JSP PE su Tartu universitetu“ – JSP sukūrimas ir vykdymas 

Vytauto Didţiojo universitete ir Tartu universitete. Įgyvendinant šią alternatyvą, VDU ir Tartu 

universitetas pasirašytų bendradarbiavimo memorandumą siekdami sukurti ir įgyvendinti JSP. Būtų 

nuosekliai dirbama kuriant jungtinę magistrantūros studijų programą „Plėtros ekonomika“, 

investuojama į dėstytojų specialiųjų gebėjimų tobulinimą, vykdomos dėstytojų staţuotės, įsigyjama 
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ir rengiama programai parengti ir įgyvendinti būtinų metodinių priemonių; parengta jungtinė studijų 

programa vertinama, akredituojama ir pradedama įgyvendinti.  

 

Šiame poskyryje analizuojamos projekto įgyvendinimo alternatyvos – techniniu aspektu bus 

lyginamos visos išskirtos projekto alternatyvos. Sąvoka „vertinimas techniniu aspektu“ šio projekto 

atveju suvokiama kaip projekto įgyvendinimo alternatyvų palyginimas, atsiţvelgiant į šiuos su 

jungtine studijų programa ir jos poveikiu susijusius kriterijus: 

 tarpinstitucinio bendradarbiavimo masto kriterijus parodo, koks būtų uţtikrintas 

tarptautinio bendradarbiavimo lygis kiekvienos alternatyvos atveju, kiek institucijų būtų 

įtraukia į jungtinės studijų programos kūrimą ir įgyvendinimą; 

 JSP paklausos kriterijus parodo studentų susidomėjimą naująja studijų programa – kuo 

didesnė bus programos paklausa tarp studentų, tuo, tikėtina, daugiau galimybių bus 

pagrįsti maksimalų šios programos studentų skaičių; 

 dalyvaujančių dėstytojų kriterijus parodo projektą vykdančių institucijų akademinio 

personalo įsitraukimo lygį, bendrą programos dėstytojų komandos potencialą; 

 dėstytojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičiaus kriterijus parodo Vytauto Didţiojo universiteto 

dėstytojų kompetencijų kėlimo apimtis, universiteto gaunamą naudą akademinio 

potencialo plėtros prasme; 

 dėstytojų staţuočių skaičius parodo projekte dalyvaujančių institucijų akademinio 

personalo bendradarbiavimo, dalijimosi gerąja praktika lygį; 

 investicijų dydţio kriterijus suteikia galimybę santykinai palyginti, kiek reikia išteklių 

projekto alternatyvai įgyvendinti (atsiribojant nuo skaitinių investicijų reikšmių). 

Siekiant kuo tiksliau įvertinti identifikuotas projekto įgyvendinimo alternatyvas, 

atliekama analizė pagal nustatytus vertinimo kriterijus. Kriterijai buvo pasirinkti taip, kad pagal 

kiekvieną kriterijų galėtų būti vertinamos visos projekto alternatyvos. 

91 lentelė. Alternatyvų vertinimo pagal techninius aspektus reikšmės 

Įvertinimas Reikšmės 
0 Labai blogai / nulinis 
1  Blogai / blogas / maţas 
2  Vidutiniškai / vidutiniškas 
3  Gerai / geras / didelis 

4 Labai gerai / labai geras / labai didelis 
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92 lentelė.  Alternatyvos A1 techninis vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus 

Aspektas/ privalumai/ trūkumai A1 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo mastas 0 

Nauji tarpinstituciniai santykiai neuţmezgami , nesudaromos prielaidos esamiems santykiams plėtoti  

JSP paklausa (studentų skaičius) 2 

Jungtinė studijų programa nebūtų sukurta. Studentai turėtų galimybę studijuoti uţsienyje pagal įvairias 

šiuo metu vykdomas mainų programą. Būtų sukurta paprasta magistrantūros studijų programa, tačiau jos 

patrauklumas būtų ţenkliai maţesnis. 

Dalyvaujančių dėstytojų skaičius 4 

Jungtinė studijų programa nebūtų sukurta. Būtų sukurta paprasta magistrantūros studijų programa, 

dėstytojai dalyvautų, rengiant ir įgyvendinant studijų programą.  
Dėstytojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius 1 
Dėstytojai kvalifikaciją keltų pagal individualiai suderintus planus ir asmeninę iniciatyvą. Būtų ribotos 

finansavimo galimybės. 
Dėstytojų staţuočių skaičius 1 
Dėstytojai dalyvautų staţuotėse pagal individualiai suderintus planus ir asmeninę iniciatyvą. Būtų ribotos 

finansavimo galimybės. 
Investicijų dydis 3 
Atliekamos papildomos investicijos programos kūrėjų ir dėstytojų darbo uţmokesčiui, metodinėms 

priemonėms įsigyti, programos reklamai Lietuvoje. 
Iš viso balų 11 

Vidurkis 1,8 
Įvertinimas Vidutiniškai 

93 lentelė.  Alternatyvos A2 techninis vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus 

Aspektas/ privalumai/ trūkumai A2 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo mastas 3 

Pasirinkus šią alternatyvą, būtų uţmegztas glaudesnis tarptautinis bendradarbiavimas tarp VDU ir Trento 

universiteto (Italija). 

JSP paklausa (studentų skaičius) 4 

Įgyvendinant šią alternatyvą, JSP tarp Lietuvos ir uţsienio studentų būtų gana populiari, kadangi 

studentams būtų sudarytos galimybės studijuoti dviejuose universitetuose ir gauti dvigubą / jungtinį 

mokslo laipsnį. 

Dalyvaujančių dėstytojų skaičius 4 

JSP modulius dėstytų dėstytojai iš dviejų aukštųjų mokyklų, dėstytojai aktyviai dalyvautų ir kuriant JSP.. 
Dėstytojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius 4 
Kuriant JSP, visi dėstytojai dalyvautų įvairiuose specialiųjų gebėjimų tobulinimo mokymuose, 

konferencijose. 
Dėstytojų staţuočių skaičius 4 
Įgyvendinant šią alternatyvą, VDU dėstytojai dalyvautų bent keturiose staţuotėse partneriniame ar kitame 

universitete. 
Investicijų dydis 2 
Įgyvendinant alternatyvą, reikia investicijų JSP kurti (programai parengti, dėstytojų spec. gebėjimams 

tobulinti ir staţuotėms, JSP ekspertiniam vertinimui, akreditavimui) ir įgyvendinti (JSP studijoms 

organizuoti, studentų mentorių mokymams, dėstytojų staţuotėms). 
Iš viso balų 21 

Vidurkis 3,5 
Įvertinimas Beveik labai gerai 
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94 lentelė.  Alternatyvos A3 techninis vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus 

Aspektas/ privalumai/ trūkumai A3 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo mastas 3 

Pasirinkus šią alternatyvą, būtų uţmegztas glaudesnis tarptautinis bendradarbiavimas tarp VDU ir Latvijos 

universiteto. 

JSP paklausa (studentų skaičius) 2 

Įgyvendinant šią alternatyvą, JSP tarp Lietuvos ir uţsienio studentų būtų gana populiari, kadangi 

studentams būtų sudarytos galimybės studijuoti dviejuose universitetuose ir gauti dvigubą / jungtinį 

mokslo laipsnį. 

Dalyvaujančių dėstytojų skaičius 4 

JSP modulius dėstytų dėstytojai iš dviejų aukštųjų mokyklų, dėstytojai aktyviai dalyvautų ir kuriant JSP.. 
Dėstytojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius 4 
Kuriant JSP, visi dėstytojai dalyvautų įvairiuose specialiųjų gebėjimų tobulinimo mokymuose, 

konferencijose. 
Dėstytojų staţuočių skaičius 4 
Įgyvendinant šią alternatyvą, VDU dėstytojai dalyvautų bent keturiose staţuotėse partneriniame ar kitame 

universitete. 
Investicijų dydis 2 
Įgyvendinant alternatyvą, reikia investicijų JSP kurti (programai parengti, dėstytojų spec. gebėjimams 

tobulinti ir staţuotėms, JSP ekspertiniam vertinimui, akreditavimui) ir įgyvendinti (JSP studijoms 

organizuoti, studentų mentorių mokymams, dėstytojų staţuotėms). 
Viso balų 19 
Vidurkis 3,2 

Įvertinimas Gerai 

95 lentelė. Alternatyvos A4 techninis vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus 

Aspektas/ privalumai/ trūkumai A4 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo mastas 3 

Pasirinkus šią alternatyvą, būtų uţmegztas glaudesnis tarptautinis bendradarbiavimas tarp VDU ir Tartu 

universiteto. 

JSP paklausa (studentų skaičius) 2 

Šios alternatyvos įgyvendinimo atveju JSP Lietuvos ir uţsienio studentų tarpe būtų gana populiari, 

kadangi studentams būtų sudarytos galimybės studijuoti dviejuose universitetuose ir gauti dvigubą / 

jungtinį mokslo laipsnį. 

Dalyvaujančių dėstytojų skaičius 4 

JSP modulius dėstytų dėstytojai iš dviejų aukštųjų mokyklų, dėstytojai aktyviai dalyvautų ir kuriant JSP.. 
Dėstytojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius 4 
Kuriant JSP, visi dėstytojai dalyvautų įvairiuose specialiųjų gebėjimų tobulinimo mokymuose, 

konferencijose. 
Dėstytojų staţuočių skaičius 4 
Įgyvendinant šią alternatyvą, VDU dėstytojai dalyvautų bent keturiose staţuotėse partneriniame ar kitame 

universitete. 
Investicijų dydis 2 
Įgyvendinant alternatyvą, reikia investicijų JSP kurti (programai parengti, dėstytojų spec. gebėjimams 

tobulinti ir staţuotėms, JSP ekspertiniam vertinimui, akreditavimui) ir įgyvendinti (JSP studijoms 

organizuoti, studentų mentorių mokymams, dėstytojų staţuotėms). 
Viso balų 19 
Vidurkis 3,2 

Įvertinimas Gerai 
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96 lentelė. Visų projekto įgyvendinimo alternatyvų palyginimo techniniu aspektu apibendrinimas 

  Alternatyvos 

A1 A2 A3 A4 
Balai 11 21 19 19 
Vidurkis 1,8 3,5 3,2 3,2 
Įvertinimas Vidutiniškai Beveik labai gerai Gerai Gerai 

 

Apibendrinant techninio vertinimo metu gautus rezultatus galima teigti, jog geriausiai 

įvertinta alternatyva yra A2, surinkusi daugiausiai balų techniniu poţiūriu. Alternatyva A2 – „Kurti 

JSP PE su Trento universitetu“. Labai neţymiai nuo pastarosios alternatyvos atsilieka A4 „Kurti 

JSP PE su Tartu universitetu“ ir A4 „Kurti JSP PE su Latvijos universitetu“. Skirtumas nuo 

didţiausią balų skaičių surinkusios alternatyvos susidarė tik dėl palankesnio JSP paklausos 

vertinimo Trento universiteto atveju, kadangi subjektyviai vertinant ekonomikos studijų programa 

su didesnį tarptautinį reitingą turinčiu Vakarų Europos universitetu turėtų būti vertinama palankiau 

nei studijos tik Baltijos regione. 

Siekiant identifikuoti didţiausią poveikį turinčią projekto įgyvendinimo alternatyvą, kituose 

poskyriuose bus atliekama finansinė ir socialinė-ekonominė analizė. Geriausia projekto alternatyva 

bus identifikuota tik apibendrinus techninės, finansinės ir socialinės-ekonominės analizės rezultatus. 

4.2 Finansinė analizė 

Atliekant finansinį projekto alternatyvų vertinimą, pirmiausia vertinamos projekto 

alternatyvai įgyvendinti būtinos investicijos, jų sukuriama finansinė nauda ir investicijų 

finansavimo šaltiniai. Finansinio alternatyvų vertinimo metodika bei struktūra pasirinkta, remiantis 

„Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis gairėmis“; ji apima šiuos aspektus: 

 investicines kaštus 

 veiklos išlaidas ir įplaukas; 

 finansinės naudos rodiklius investicijoms (FVGN, FGDV); 

 finansavimo šaltinius; 

 finansinį gyvybingumą. 

Pagrindinis finansinės analizės tikslas − įvertinti projekto finansinės veiklos rodiklius. 

Finansinė analizė atliekama, laikantis infrastruktūros savininko poţiūrio. Atliekant finansinį 

vertinimą, naudojamas diskontuotų pinigų srautų analizės metodas.  

Projekto pinigų srautams įvertinti pasirinktas likusių įsigijimo išlaidų metodas, kadangi 

projektas bus įgyvendinamas jau egzistuojančioje infrastruktūroje, o vertinti projekto finansinius 

srautus, atskiriant patį projektą nuo naudojamos infrastruktūros, būtų netikslinga. 

Vertinant alternatyvas finansiniu aspektu, atsiţvelgiama į: 
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 investicijų poreikį, įgyvendinant kiekvieną alternatyvą, ir finansavimo šaltinius; 

 įgyvendinant projektą, atsiradusių organizacijos pridėtinių išlaidų (darbo uţmokesčio, 

eksploatacijos) apimtis; 

 įgyvendinant projektą, gaunamas papildomas pajamas ir įplaukas. Projekto 

generuojamos įplaukos uţ mokamas paslaugas (studijas) skaičiuojamos pagal 

numatomus studentų srautus bei nustatytą studijų įmokos dydį; 

 likutinę vertę. Projekto metu įsigyto turto likutinė vertė paskutiniais ataskaitinio 

laikotarpio metais yra laikoma su dėl projekto atsiradimo susijusiomis pajamomis. 

Likutinės vertės skaičiavimams taikomas ekonominio turto nusidėvėjimo metodas; 

 projekto rezultatų palaikymo ir finansinio tęstinumo sąlygas (pridėtinių išlaidų 

finansavimo šaltinius, įgyvendinus projektą) projektą vykdančios organizacijos 

atţvilgiu. 

Projekto įgyvendinimo, o kartu ir jo vertinimo ataskaitinio laikotarpio pradţia yra laikomi 

2012 metai. Pirmieji projekto vertinimo ataskaitinio laikotarpio metai yra laikomi investicijų 

pradţios metais. Projekto tęstinumo (finansinių įplaukų ir išlaidų, atsirandančių po projekto 

įgyvendinimo) laikotarpis prasideda kitais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos. Finansinis 

vertinimas atliekamas 15 metų projekto gyvavimo laikotarpiui. Tokia trukmė nustatyta, 

atsiţvelgiant į analogiškų projektų vertinimo periodų trukmę ir rekomendacijas tokio tipo 

projektams. Diskontuota ateities pinigų srautų vertė apskaičiuojama, remiantis rekomenduojama 5 

proc. finansine diskonto norma. 

4.2.1 Investicijų poreikis  

Projekto investicijų poreikis įgyvendinant investicijas skirtingoms alternatyvoms 

įgyvendinti pateikiamas lentelėje. 

97 lentelė. Projekto įgyvendinimui reikalingi ištekliai 

  Investicijų poreikis, Lt 
Nuosavų išteklių poreikis 

projektui įgyvendinti, Lt Nuosavo indėlio dalis 

Alternatyva 

A1 759.588 759.588 100,0 proc. 

A2 2.847.766 364.484 12,8 proc. 

A3 2.790.659 364.484 13,1 proc. 

A4 2.790.915 364.484 13,1 proc. 
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98 lentelė. Projekto investicijų detalizavimas pagal alternatyvas 
A

lt
er

n
a

ty
v
a
 Tiesioginės projekto išlaidos, Lt 

Netiesioginės projekto 

išlaidos, Lt 
IŠ VISO, 

Lt: 
Projekto vykdymo 

išlaidos, Lt 
Projekto dalyvių 

išlaidos, Lt 

Kryţmini

s 

finansavi

mas, Lt 

A1 360.006 399.582 0 0 759.588 

A2 2.058.660 563.252 0 225.853 2.847.766 

A3 2.046.820 517.985 0 225.853 2.790.659 

A4 2.046.868 518.193 0 225.853 2.790.915 

 

Projekto investicijų detalizavimas: 

 projekto vykdymo išlaidas sudaro projekto vykdytojų ir koordinatorių darbo uţmokestis 

ir soc. draudimo įmokos, komandiruočių išlaidos, ekspertinio vertinimo ir akreditavimo 

paslaugų įsigijimo išlaidos, mokymo priemonių įsigijimo išlaidos bei norminės studijų 

kainos išlaidos. 

 projekto dalyvių išlaidas sudaro JSP dėstytojų darbo uţmokestis ir soc. draudimo 

įmokos, komandiruočių išlaidos bei partnerinio universiteto atstovų apgyvendinimo 

Lietuvoje išlaidos (susitikimų, vyksiančių Lietuvoje, metu), studentų kelionių išlaidų 

tarp universitetų kompensuojamos vieną kartą. 

Lentelėje pateikti duomenys rodo, jog, įgyvendinant skirtingas projekto alternatyvas, 

projekto investicijų sumos (išskyrus pirmąją alternatyvą) ţenkliai nesiskiria. Investicijos daugiausia 

skiriasi dėl projekto vykdytojų išlaidų skirtumų: įgyvendinant A1 alternatyvą, projekto vykdytojo 

patiriamos darbo uţmokesčio, kelionių ir komandiruočių į kitas šalis išlaidos būtų ţenkliai 

maţesnės, kadangi projekte tiesiogiai nedalyvautų joks partneris, ir studijų programa būtų kuriama 

savo lėšomis bei pajėgomis; todėl nebūtų patiriama išlaidų, susijusių su projekto koordinavimu, 

susitikimų organizavimu, svečių atvykimu. Įgyvendinant A2, A3 ir A4 alternatyvas investicijų 

skirtumai susidaro dėl skirtingų projekto partnerių šalių: labiausiai skiriasi kelionių ir 

komandiruočių išlaidos. Detalūs visų alternatyvų biudţetai pateikiami lentelėse toliau. 

Projekto kaštų-naudos analizė yra atliekama naudojant likusių įsigijimo išlaidų metodą, 

kuris reikalauja įvertinti turimos infrastruktūros vertę kaip būtinas investicijas, be kurių projektas 

negalėtų gyvuoti. Projektas bus vykdomas Vytauto Didţiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos 

fakultete, todėl bus naudojama šio fakulteto infrastruktūra. EVF yra įsikūręs Kaune, Daukanto g. 28 

esančiame pastate, kurio vertė 2011 metais buvo 4.171.864 Lt. Jungtinės studijų programos „Plėtros 

ekonomika“ poreikiams būtų naudojama apie 6,5 proc. visų patalpų ploto (373, 97 m2 iš 5.737,65 
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m2, eksploatacija per metus apie 19.311 Lt), tačiau atliekant finansinę analizę visa pastato vertės 

suma bus įvertinta kaip papildomos investicijos, būtinos norint įgyvendinti projektą. Kaštų – naudos 

analizės rezultatai parodė, jog projekto skatinamasis socialinis – ekonominis poveikis finansine 

išraiška analizuojamuoju 15 metų projekto gyvavimo laikotarpiu viršija investicijas tiek į senąją 

infrastruktūrą, tiek ir į projekto įgyvendinimą. 



 

99 lentelė. Alternatyvos A1 biudţetas  

 

 

 

5. Netiesioginės 

projekto išlaidos
Viso:

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. 3.3. 3.4.

Darbo 

uţmokestis

Projektą 

vykdančio 

personalo 

komandiruotės

Paslaugos

Mokymo 

priemonių 

(trumpalaikio 

turto) 

įsigijimas

Ilgalaikio 

nematerialiojo 

turto įsigijimas

Viešinimas
Norminė 

studijų kaina

Dirbančiųjų 

darbo 

uţmokestis

Dalyvių kelionės, 

komandiruotės ir 

dalyvavimas 

renginiuose 

Kita (svečių iš 

uţsienio 

kelionės ir 

apgyvendinimo 

išlaidos)

Ilgalaikio 

turto 

įsigijimas

Kito turto 

įsigijimas

1.1.1. JSP PE kūrimas 235.135,96 235.135,96

1.1.2.

Mokomosios medţiagos rengimas ir 

metodinių priemonių įsigijimas 91.435,50 21.587,27 113.022,77

1.1.3.

Dėstytojų specialiųjų gebėjimų 

tobulinimas 0,00

1.1.4. Dėstytojų staţuotės uţsienyje 35.098,72 35.098,72

1.1.5.

JSP PE ekspertinis vertinimas,  

jungtinės studijų programos 

akreditavimas 0,00

1.2.4. Valorizacijos plano įgyvendinimas 11.847,34 11.847,34

1.2.1. JSP PE įgyvendinimas 364.483,67 364.483,67

1.2.2. JSP PE koordinavimas 0,00

1.2.3.

Studentų mentorių (studentų 

vadovų) mokymai 0,00

0,00

Viso: 235.135,96 0,00 103.282,84 21.587,27 0,00 0,00 0,00 364.483,67 35.098,72 0,00 0,00 0,00 0,00 759.588,46

3. Kryţminis 

finansavimas

Eil. 

Nr.
Veiklos pavadinimas

2. Projekto dalyvių išlaidos (projekto veiklų, 

kurias įgyvendinant dalyvauja vykdytojo 

darbuotojai, išlaidos, įskaitant projekto dalyvius, 

kurie nėra projekto vykdytojo (partnerio) 

darbuotojai)

1. Vykdymo išlaidos (projekto veiklų įgyvendinimo metu patiriamos išlaidos, kurias patiria vykdytojas)
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100 lentelė. Alternatyvos A2 biudţetas  

 

 

5. Netiesioginės 

projekto išlaidos
Viso:

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. 3.3. 3.4.

Darbo 

uţmokestis

Projektą 

vykdančio 

personalo 

komandiruotės

Paslaugos

Mokymo 

priemonių 

(trumpalaikio 

turto) 

įsigijimas

Ilgalaikio 

nematerialiojo 

turto įsigijimas

Viešinimas
Norminė 

studijų kaina

Dirbančiųjų 

darbo 

uţmokestis

Dalyvių kelionės, 

komandiruotės ir 

dalyvavimas 

renginiuose 

Kita (svečių iš 

uţsienio 

kelionės ir 

apgyvendinimo 

išlaidos)

Ilgalaikio 

turto 

įsigijimas

Kito turto 

įsigijimas

1.1.1. JSP PE kūrimas 940.543,83 940.543,83

1.1.2.

Mokomosios medţiagos rengimas ir 

metodinių priemonių įsigijimas 365.742,00 86.349,09 452.091,09

1.1.3.

Dėstytojų specialiųjų gebėjimų 

tobulinimas 94.000,00 99.475,49 193.475,49

1.1.4. Dėstytojų staţuotės uţsienyje 35.098,72 35.098,72

1.1.5.

JSP PE ekspertinis vertinimas,  

jungtinės studijų programos 

akreditavimas 60.000,00 60.000,00

1.2.4. Valorizacijos plano įgyvendinimas 47.389,37 4.308,00 31.092,33 82.789,70

1.2.1. JSP PE įgyvendinimas 175.392,00 364.483,67 20.128,08 560.003,75

1.2.2. JSP PE koordinavimas 244.851,94 21.284,04 12.974,04 279.110,02

1.2.3.

Studentų mentorių (studentų 

vadovų) mokymai 18.800,00 18.800,00

225.853,00 225.853,00

Viso: 1.185.395,77 21.284,04 585.931,37 86.349,09 0,00 4.308,00 175.392,00 364.483,67 185.794,62 12.974,04 0,00 0,00 225.853,00 2.847.765,59

3. Kryţminis 

finansavimas

Eil. 

Nr.
Veiklos pavadinimas

2. Projekto dalyvių išlaidos (projekto veiklų, 

kurias įgyvendinant dalyvauja vykdytojo 

darbuotojai, išlaidos, įskaitant projekto dalyvius, 

kurie nėra projekto vykdytojo (partnerio) 

darbuotojai)

1. Vykdymo išlaidos (projekto veiklų įgyvendinimo metu patiriamos išlaidos, kurias patiria vykdytojas)
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101 lentelė. Alternatyvos A3 biudţetas  

 

 

 

5. Netiesioginės 

projekto išlaidos
Viso:

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. 3.3. 3.4.

Darbo 

uţmokestis

Projektą 

vykdančio 

personalo 

komandiruotės

Paslaugos

Mokymo 

priemonių 

(trumpalaikio 

turto) 

įsigijimas

Ilgalaikio 

nematerialiojo 

turto įsigijimas

Viešinimas
Norminė 

studijų kaina

Dirbančiųjų 

darbo 

uţmokestis

Dalyvių kelionės, 

komandiruotės ir 

dalyvavimas 

renginiuose 

Kita (svečių iš 

uţsienio 

kelionės ir 

apgyvendinimo 

išlaidos)

Ilgalaikio 

turto 

įsigijimas

Kito turto 

įsigijimas

1.1.1. JSP PE kūrimas 940.543,83 940.543,83

1.1.2.

Mokomosios medţiagos rengimas ir 

metodinių priemonių įsigijimas 365.742,00 86.349,09 452.091,09

1.1.3.

Dėstytojų specialiųjų gebėjimų 

tobulinimas 94.000,00 99.475,49 193.475,49

1.1.4. Dėstytojų staţuotės uţsienyje 17.792,00 17.792,00

1.1.5.

JSP PE ekspertinis vertinimas,  

jungtinės studijų programos 

akreditavimas 60.000,00 60.000,00

1.2.4. Valorizacijos plano įgyvendinimas 47.389,37 4.308,00 31.092,33 82.789,70

1.2.1. JSP PE įgyvendinimas 175.392,00 364.483,67 1.488,00 541.363,67

1.2.2. JSP PE koordinavimas 244.851,94 9.444,00 3.654,00 257.949,94

1.2.3.

Studentų mentorių (studentų 

vadovų) mokymai 18.800,00 18.800,00

225.853,00 225.853,00

Viso: 1.185.395,77 9.444,00 585.931,37 86.349,09 0,00 4.308,00 175.392,00 364.483,67 149.847,82 3.654,00 0,00 0,00 225.853,00 2.790.658,71

3. Kryţminis 

finansavimas

Eil. 

Nr.
Veiklos pavadinimas

2. Projekto dalyvių išlaidos (projekto veiklų, 

kurias įgyvendinant dalyvauja vykdytojo 

darbuotojai, išlaidos, įskaitant projekto dalyvius, 

kurie nėra projekto vykdytojo (partnerio) 

darbuotojai)

1. Vykdymo išlaidos (projekto veiklų įgyvendinimo metu patiriamos išlaidos, kurias patiria vykdytojas)
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102 lentelė. Alternatyvos A4 biudţetas  

 

 

 

 

5. Netiesioginės 

projekto išlaidos
Viso:

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. 3.3. 3.4.

Darbo 

uţmokestis

Projektą 

vykdančio 

personalo 

komandiruotės

Paslaugos

Mokymo 

priemonių 

(trumpalaikio 

turto) 

įsigijimas

Ilgalaikio 

nematerialiojo 

turto įsigijimas

Viešinimas
Norminė 

studijų kaina

Dirbančiųjų 

darbo 

uţmokestis

Dalyvių kelionės, 

komandiruotės ir 

dalyvavimas 

renginiuose 

Kita (svečių iš 

uţsienio 

kelionės ir 

apgyvendinimo 

išlaidos)

Ilgalaikio 

turto 

įsigijimas

Kito turto 

įsigijimas

1.1.1. JSP PE kūrimas 940.543,83 940.543,83

1.1.2.

Mokomosios medţiagos rengimas ir 

metodinių priemonių įsigijimas 365.742,00 86.349,09 452.091,09

1.1.3.

Dėstytojų specialiųjų gebėjimų 

tobulinimas 94.000,00 99.475,49 193.475,49

1.1.4. Dėstytojų staţuotės uţsienyje 17.856,00 17.856,00

1.1.5.

JSP PE ekspertinis vertinimas,  

jungtinės studijų programos 

akreditavimas 60.000,00 60.000,00

1.2.4. Valorizacijos plano įgyvendinimas 47.389,37 4.308,00 31.092,33 82.789,70

1.2.1. JSP PE įgyvendinimas 175.392,00 364.483,67 1.584,00 541.459,67

1.2.2. JSP PE koordinavimas 244.851,94 9.492,00 3.702,00 258.045,94

1.2.3.

Studentų mentorių (studentų 

vadovų) mokymai 18.800,00 18.800,00

225.853,00 225.853,00

Viso: 1.185.395,77 9.492,00 585.931,37 86.349,09 0,00 4.308,00 175.392,00 364.483,67 150.007,82 3.702,00 0,00 0,00 225.853,00 2.790.914,71

3. Kryţminis 

finansavimas

Eil. 

Nr.
Veiklos pavadinimas

2. Projekto dalyvių išlaidos (projekto veiklų, 

kurias įgyvendinant dalyvauja vykdytojo 

darbuotojai, išlaidos, įskaitant projekto dalyvius, 

kurie nėra projekto vykdytojo (partnerio) 

darbuotojai)

1. Vykdymo išlaidos (projekto veiklų įgyvendinimo metu patiriamos išlaidos, kurias patiria vykdytojas)
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4.2.2 Veiklos pajamų ir sąnaudų prognozė 

Atliekant projekto finansinę analizę įvertinamos tiek VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto 

veiklos išlaidos, tiek ir dėl projekto atsirandantys papildomi pinigų srautai – projekto išlaidomis 

šiame projekte įvardijamos pagrindinės išlaidos, skirtos projekto rezultatų tęstinumui ir rezultatų 

palaikymui: dėstytojų darbo uţmokesčio išlaidos ir eksploatacinės išlaidos, paskaičiuotos 

proporcingai pagal būsimos JSP naudojamų patalpų plotą. Visos dėl projekto atsirandančios išlaidos 

yra finansuojamos projekto pareiškėjo – Vytauto Didţiojo universiteto – lėšomis. 

Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog fakultetas nėra atskiras savarankiškas vienetas, veikiantis 

nepriklausomai nuo universiteto ir vykdantis visapusę finansinę apskaitą. Dėl finansinės apskaitos 

ypatumų sudėtinga įvertinti visas pajamas ir išlaidas, patiriamas dėl fakulteto veiklos. VDU 

finansinėse ataskaitose, kuriose apibendrinami visų fakultetų duomenys, Ekonomikos ir vadybos 

fakulteto pajamų eilutė ţenkliai viršija išlaidų eilutę, tačiau akivaizdu, kad tos pajamos (daugiausia 

– valstybės biudţeto asignavimai) negali būti laikomos realiomis fakulteto pajamomis – jos turi būti 

vertinamos bendrame VDU kontekste. Siekiant aiškiau įvertinti analizuojamo projekto ir jo 

alternatyvų finansinius srautus, kitos Ekonomikos ir vadybos fakulteto pajamos prilyginamos 

faktiniam išlaidų dydţiui, darant prielaidą, kad finansinių srautų valdymas tarp VDU fakultetų 

vyksta kompensavimo principu.  
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103 lentelė. Pagrindinės VDU EVF pajamų ir išlaidų kategorijos 

 

 

3. 4. Institucijos pajamos (tūkst.lt). 8880,8

3. 4. 1. Valstybės biudžeto lėšos 3845,6

3. 4. 1. 1. Tiesioginiai asignavimai 3285,8

3. 4. 1. 1. 1. 945,4

3. 4. 1. 1. 1. 1.

717,6

3. 4. 1. 1. 1. 2. doktorantų stipendijos (67 proc) 227,8

3. 4. 1. 1. 1. 3.

3. 4. 1. 1. 1. 4.

3. 4. 1. 1. 2. Lėšos studijoms 2340,4

3. 4. 1. 1. 2. 1.

1745,6

3. 4. 1. 1. 2. 2. lėšos stipendijoms (rezidentams - paramai): 594,8

3. 4. 1. 1. 2. 2. 1. I, II pakopų ir vientisųjų studijų studentams 482,6

3. 4. 1. 1. 2. 2. 2.

doktorantams(įskaityti 33 proc.dokorantų 

stipendijų), rezidentams, meno aspirantams 112,2

3. 4. 1. 1. 2. 3.

3. 4. 1. 1. 2. 4.

3. 4. 1. 2. Lėšos iš Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo 

3. 4. 1. 3. Struktūrinių fondų lėšos 378,6

3. 4. 1. 4. Lėšos Lietuvos valstybinėms mokslo programoms vykdyti

3. 4. 1. 5 Kitos biudžetinės lėšos 181,2

3. 4. 1. 5. 1. Iš jų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai 82,4

3. 4. 1. 5. 2.

87,9

3. 4. 1. 5. 3. Biudžetinių institucijų kitų užsakymų lėšos 10,9

3. 4. 2. Savivaldybių lėšos 3,9

3. 4. 2. 1.

3. 4. 2. 2. Studijų paslaugos 3,9

3. 4. 2. 3. Kitų užsakymų lėšos

3. 7. 3. Užsakovų lėšos (nepatenkančios į 3.4.1 ir 3.4.2) 5031,3

3. 4. 3. 1. Iš jų užsakovų (nebiudžetinės) lėšos už MTEP

3. 4. 3. 1. 1.

3. 4. 3. 1. 2.

3. 4. 3. 1. 3. Už dalyvavimą tarptautinėse mokslo programose

3. 4. 3. 1. 4. Lėšos, gautos už parduotas licencijas

3. 4. 3. 1. 5.

3. 4. 3. 1. 6. Iš rėmėjų gautos lėšos ,skirtos MTEP

3. 4. 3. 2. Iš jų užsakovų (nebiudžetinės) lėšos už studijas 4858,2

3. 4. 3. 2. 1. Lėšos, gautos už studijų paslaugas 4508,5

3. 4. 3. 2. 1. 1.

75,4

3. 4. 3. 2. 1. 2. Lėšos, gautos iš mokančiųjų visą studijų kainą 4215,5

3. 4. 3. 2. 1. 3.

217,6

3. 4. 3. 2. 2. Už dalyvavimą tarptautinėse studijų programose 326,1

3. 4. 3. 2. 3.

4,5

3. 4. 3. 2. 4. Iš rėmėjų gautos  lėšos studijoms 19,1

3. 4. 3. 3.

173,1

3. 4. 3. 3. 1. Iš jų lėšos, gautos už bendrabučius 149,2

3. 4. 3. 4.

3. 5. Išlaidos  (tūkst.Lt.) 7441,0

3. 5.1. 1830,5

3. 5. 1. 1. Humanitarinai mokslai :

3. 5. 1. 2. Socialinai mokslai: 1830,5

3. 5. 1. 3. Fiziniai mokslai:

3. 5. 1. 4. Žems ūkio mokslai

3. 5. 1.5. Biomedicinos mokslai:

3. 5. 1.6. Technologijos mokslai

3. 5. 1.7. Menai

3. 5.2. Studijoms: 4585,8

3. 5.3. Nepanaudotas likutis: 1024,7

Lėšos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai 

(MTEP)

MTEP darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio 

draudimo įnašai

lėšų šildymui,elektros energijai,ryšių paslaugoms 

dalis, tenkanti MTEP

kitų išlaidų ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti 

dalis,tenkanti MTEP

studijų personalo darbo užmokestis ir socialinio 

draudimo įnašai

lėšų šildymui, elektros energijai, ryšių paslaugoms 

dalis, tenkanti studijoms

kitų paprastųjų ir nepaprastųjų lėšų dalis, tenkanti 

studijoms

Iš jų studijoms (pvz.,įmokos už studijų paslaugas, kai 

biudžetinė įstaiga apmoka įmokas už studijas, kursus ir 

pan.)

Moksliniams tyrimams ir ekperimentinei (socialinei, 

kultūrinei) plėtrai 

Iš Lietuvos subjektų (išskyrus 3.7.3.1.3,  3.7.3.1.4,  

3.7.3.1.5,  3.7.3.1.6)

Iš užsienio subjektų (išskyrus 3.7.3.1.3,  3.7.3.1.4,  

3.7.3.1.5,  3.7.3.1.6)

Lėšos, gautos už sukurtas ir panaudotas naujas 

technologijas

Lėšos, gautos iš mokančiųjų 4 MGL dydžio įmokas 

už semestrą 

Kitos lėšos (stojamosios įmokos, įmokos už kurso 

kartojimą, pasirenkamus dalykus, nenuosekliųjų 

studijų klausytojų įmokos, kursai ir pan.)

Kitos lėšos (pvz., už užsienio studentų praktiką, 

mokomosios medžiagos parengimą ir pan.)

Savi šaltiniai (lėšos iš ūkinės, komercinės veiklos, leidybos, 

dokumentų išdavimo ar jų kopijavimo ir kt.)

Lėšos, gautos už dalyvavimą kitose (ne mokslo ir ne studijų) 

tarptauninėse programose

Moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (socialinei, 

kultūrinei)plėtrai pagal mokslo (meno) sritis 
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104 lentelė. VDU EVF eksploatacinių išlaidų detalizavimas 

Išlaidų kategorijos 
Faktiniai dydţiai 

2011 m. 
EVF išlaidos 2.868.326 
Darbo užmokesčio išlaidos 2.571.236 
Darbo uţmokestis 1.961.577 
Soc. draudimo įmokos 607.697 
Garantinio fondo įmoka 1.962 
Patalpų eksploatacinės išlaidos 297.090 
Šildymas 123.954 
Elektros energija 78.694 
Vandentiekis ir kanalizacija 9.470 
Šiukšlių išveţimas 2.214 
Kieto inventoriaus atnaujinimas 51.489 
Pastato nusidėvėjimas 31.269 

 

Daroma prielaida, jog VDU EVF pajamos ir išlaidos išlaikys 2011 metų lygį, o su projektu 

susijusios išlaidos darbo uţmokesčiui projekto analizės laikotarpiu augs po 2 proc. kasmet, 

eksploatacinės išlaidos – po 1 proc., studentų skaičiaus didės po 4 proc., norminė studijų kaina – po 

1 proc. per metus. Nekilnojamojo turto nusidėvėjimui taikomas fiksuotas 2011 metų nusidėvėjimo 

dydis, o projekto eigoje įgyto trumpalaikio turto nusidėvėjimo likutinė vertė projekto analizės 

laikotarpio pabaigoje bus lygi 1 Lt.  

4.2.3 Finansavimo šaltiniai 

Pagal 2007–2013 metų Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto 

„Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, 

tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, pagal Aprašo 7.1.2 ir 7.1.3 

punktus finansuojamoms veikloms numatomas skirti finansavimas sudaro iki 36 975 662,61 Lt 

(trisdešimt šešių milijonų devynių šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt 

dviejų litų 61 ct), iš kurių iki 34 629 799,07 Lt (trisdešimt keturių milijonų šešių šimtų dvidešimt 

devynių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt devynių litų 7 ct) – ES fondų lėšų, iki 2 345 

863,54 Lt (dviejų milijonų trijų šimtų keturiasdešimt penkių tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt 

trijų litų 54 ct) – Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšų. Pagal Aprašo 7.1.2 ir 7.1.3 punktus 

finansuojamų veiklų projektų vykdytojai prie projektų finansavimo privalo prisidėti savo lėšomis – 

iš viso ne maţiau kaip 3 138 592,95 Lt (trimis milijonais vienu šimtu trisdešimt aštuoniais 

tūkstančiais penkiais šimtais devyniasdešimt dviem litais 95 ct).  
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Remiantis aukščiau pateikta informacija projekto finansavimo šaltinių struktūra yra tokia: 

85 procentus sudaro ES fondų lėšos, 7 procentus – Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšos, 

ne maţiau kaip 8 procentus – pareiškėjų lėšos.  

Alternatyvos A1 atveju projekto finansavimas pagal VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų 

kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ yra negalimas, todėl nuosavas indėlis į projektą 

sudarytų 100 proc. Pagal šio projekto apimtį projekto pareiškėjo finansinis indėlis sudaro 12,8–13,1 

proc. nuo visos projekto vertės alternatyvos A2-A5 atveju (reikalaujama ne maţiau kaip 8 proc.). 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuosavas indėlis buvo skaičiuojamas kaip VDU dėstytojų, 

dėstysiančių JSP PE modulius, darbo uţmokestis du semestrus esant 12 studentų, darbo uţmokesčio 

koeficientai paskaičiuoti pagal vidutinius taikytinus koeficientus ir neviršija vidutinio realaus šiuo 

metu dėstytojų gaunamo darbo uţmokesčio dydţio. Atsiţvelgiant į tai, kad atitinkamus JSP PE 

studijų modulius galės pasirinkti ir kitų studijų programų studentai, tikėtina ir galima VDU nuosavo 

įnašo proporcinės dalies variacija pagal tuo metu esamą finansinę būklę ir studentų krepšelių 

finansavimo kvotą iš valstybės biudţeto.  

105 lentelė. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai 

Nr. Finansavimo šaltinio 

pavadinimas 
Suma, Lt 

  A2 A3 A4 

1. Prašomos lėšos 2.483.282 
 

2.426.175 
 

2.426.431 
 

2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos  365.040 365.040 365.040 
2.1. Viešosios lėšos 364.484 364.484 364.484 
2.1.1. Valstybinės biudţeto lėšos 364.484 364.484 364.484 
2.1.2. Savivaldybės biudţeto lėšos  
2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai  
2.2. Privačios lėšos  
2.2.1. Nuosavos lėšos  
2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai  
3. Iš viso 2.847.766 2.790.659 2.790.915 
3.1. Iš jų priskaičiuotos numatomos 

gauti grynosios pajamos 
 

3.2. Iš jų Europos investicijų banko 

paskola 
 

 

4.2.4 Projekto finansinių rodiklių įvertinimas  

Projekto finansinei naudai įvertinti apskaičiuojami finansinės naudos rodikliai investicijoms 

– finansinė vidinė grąţos norma (FVGN) ir finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijoms. 

Diskontuota ateities pinigų srautų vertė apskaičiuojama remiantis 5proc. finansine diskonto norma. 
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Atlikus visų projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinę analizę galima teigti, jog nė viena 

alternatyva projekto pareiškėjui nėra finansiškai naudinga, jei nėra uţtikrinamas finansavimas iš 

valstybės biudţeto lėšų per valstybės asignavimus. Siekiant įgyvendinti bet kurią iš analizuojamų 

projekto alternatyvų, yra reikalinga parama iš išorinių finansavimo šaltinių. 

 

106 lentelė. Projekto alternatyvų finansinės naudos rodikliai 

 

 

Finansine prasme nė viena projekto įgyvendinimo alternatyva neatrodo patraukliai – visų 

alternatyvų finansiniai srautai yra neigiami, o tai reiškia, jog, įgyvendinant bet kurią projekto 

alternatyvą, būtų reikalinga finansinė parama. Skirtumas tarp atskirų alternatyvų finansinių 

akumuliuotų srautų nėra didelis, tačiau finansine prasme maţesnius nuostolius projekto pareiškėjui 

reikštų alternatyvos A1 įgyvendinimas. Tai yra logiška, kadangi ši alternatyva reikalauja maţiausiai 

finansinių investicijų (nekuriama jungtinė studijų programa, nepritraukiami uţsienio partneriai, 

nepritraukiami uţsienio studentai). 

Kitos projekto įgyvendinimo alternatyvos finansiškai neatsiperka: pagrindiniai finansinės 

naudos rodikliai, įgyvendinant visas alternatyvas, yra neigiami. Taip yra dėl to, kad projektas skirtas 

viešai teikiamų švietimo (aukštojo mokslo) paslaugų kokybei ir tarptautiškumui gerinti, o viešųjų 

administracinių paslaugų teikimas yra finansuojamas valstybės lėšomis ir tiesioginių pajamų 

nesukuria. 

 

 

RODIKLIS A1 A2 A3 A4

-85.536 -87.432 -87.380 -87.380

80.805 80.805 80.805 80.805

-4.731 -6.626 -6.575 -6.575

0,94 0,92 0,92 0,92

< 0 < 0 < 0 < 0

5% 5% 5% 5%

Dabartinė finansinių išlaidų vertė, tūkst. Lt

Grynoji dabartinė vertė (GDV), tūkst. Lt

Naudos / kaštų santykis

Dabartinė finansinių įplaukų vertė, tūkst. Lt

Vidinė grąžos norma (VGN), %

Diskonto norma:
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107 lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų finansiniai pinigų srautai 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Įplaukos 7.441.000 7.441.000 7.528.696 7.621.689 7.630.796 7.640.361 7.650.409 7.660.963 7.672.049 7.683.694 7.695.926 7.708.774 7.722.270 7.736.446 11.299.664

Išlaidos -11.802.762 -7.820.794 -8.015.248 -7.832.845 -7.840.487 -7.848.280 -7.856.226 -7.864.330 -7.872.594 -7.881.020 -7.889.614 -7.898.377 -7.907.313 -7.916.426 -7.925.719

Grynasis pinigų srautas -4.361.762 -379.794 -486.552 -211.156 -209.691 -207.918 -205.817 -203.367 -200.544 -197.326 -193.688 -189.603 -185.043 -179.980 3.373.944

Akumuliuotas suminis srautas -4.361.762 -4.741.556 -5.228.109 -5.439.265 -5.648.956 -5.856.875 -6.062.692 -6.266.059 -6.466.603 -6.663.929 -6.857.617 -7.047.220 -7.232.263 -7.412.243 -4.038.298

Įplaukos 7.441.000 7.441.000 7.528.696 7.621.689 7.630.796 7.640.361 7.650.409 7.660.963 7.672.049 7.683.694 7.695.926 7.708.774 7.722.270 7.736.446 11.299.664

Išlaidos -12.324.806 -8.864.883 -8.537.293 -7.832.845 -7.840.487 -7.848.280 -7.856.226 -7.864.330 -7.872.594 -7.881.020 -7.889.614 -7.898.377 -7.907.313 -7.916.426 -7.925.719

Grynasis pinigų srautas -4.883.806 -1.423.883 -1.008.597 -211.156 -209.691 -207.918 -205.817 -203.367 -200.544 -197.326 -193.688 -189.603 -185.043 -179.980 3.373.944

Akumuliuotas suminis srautas -4.883.806 -6.307.689 -7.316.286 -7.527.442 -7.737.134 -7.945.052 -8.150.869 -8.354.236 -8.554.780 -8.752.106 -8.945.794 -9.135.397 -9.320.440 -9.500.420 -6.126.476

Įplaukos 7.441.000 7.441.000 7.528.696 7.621.689 7.630.796 7.640.361 7.650.409 7.660.963 7.672.049 7.683.694 7.695.926 7.708.774 7.722.270 7.736.446 11.299.664

Išlaidos -12.310.530 -8.836.329 -8.523.016 -7.832.845 -7.840.487 -7.848.280 -7.856.226 -7.864.330 -7.872.594 -7.881.020 -7.889.614 -7.898.377 -7.907.313 -7.916.426 -7.925.719

Grynasis pinigų srautas -4.869.530 -1.395.329 -994.320 -211.156 -209.691 -207.918 -205.817 -203.367 -200.544 -197.326 -193.688 -189.603 -185.043 -179.980 3.373.944

Akumuliuotas suminis srautas -4.869.530 -6.264.859 -7.259.179 -7.470.335 -7.680.027 -7.887.945 -8.093.762 -8.297.129 -8.497.673 -8.694.999 -8.888.687 -9.078.290 -9.263.333 -9.443.313 -6.069.369

Įplaukos 7.441.000 7.441.000 7.528.696 7.621.689 7.630.796 7.640.361 7.650.409 7.660.963 7.672.049 7.683.694 7.695.926 7.708.774 7.722.270 7.736.446 11.299.664

Išlaidos -12.310.594 -8.836.457 -8.523.080 -7.832.845 -7.840.487 -7.848.280 -7.856.226 -7.864.330 -7.872.594 -7.881.020 -7.889.614 -7.898.377 -7.907.313 -7.916.426 -7.925.719

Grynasis pinigų srautas -4.869.594 -1.395.457 -994.384 -211.156 -209.691 -207.918 -205.817 -203.367 -200.544 -197.326 -193.688 -189.603 -185.043 -179.980 3.373.944

Akumuliuotas suminis srautas -4.869.594 -6.265.051 -7.259.435 -7.470.591 -7.680.283 -7.888.201 -8.094.018 -8.297.385 -8.497.929 -8.695.255 -8.888.943 -9.078.546 -9.263.589 -9.443.569 -6.069.625

A1

A2

A3

A4
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Projekto gyvybingumas vertinamas, remiantis pareiškėjo patiriamais pinigų srautais ir 

pinigų likučių dydţiais kiekvienu projekto įgyvendinimo ir veiklos momentu. Projekto 

įgyvendinimo planas parengtas, numatant reikalingus išteklius projekto veiklos tęstinumui 

uţtikrinti. Apskaičiuoti akumuliuoti pinigų likučiai, įgyvendinant visas alternatyvas, yra 

neigiami, kadangi nebuvo vertinamas nuo vykdytojo nepriklausantis biudţeto asignavimų 

pokytis ir atskirų universiteto padalinių pajamų bei išlaidų kompensavimo mechanizmas, darant 

prielaidą, kad pajamos išliks tokios pačios visą vertinimo laikotarpį. Projekto investicijų 

laikotarpiu apie 85 proc. išlaidų bus finansuojama paramos lėšomis, kita dalis – pareiškėjo 

lėšomis. Pasibaigus projektui, neigiami finansiniai pinigų srautai bus kompensuojami pareiškėjo 

lėšomis. Dėl šios prieţasties nė vienos projekto alternatyvos įgyvendinimo atveju nebus 

patiriamas lėšų trūkumas, ir taip bus uţtikrinamas projekto finansinis gyvybingumas. 

Atlikus projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinę analizę, apibendrintai galima teigti, 

jog nė viena iš projekto alternatyvų nėra finansiškai naudinga – projekto vykdytojas jokių 

pajamų iš projekto vykdymo, pasirinkęs bet kurią alternatyvą, negautų. Tai lemia viešųjų 

švietimo paslaugų teikimo specifika, todėl nė viena projekto alternatyva be išorės finansavimo 

šaltinių pagalbos neatrodo patraukliai. Gavus išorės finansavimo šaltinių paramą patraukliausia 

projekto įgyvendinimo alternatyva yra A2, tačiau reikia pastebėti, kad finansinio vertinimo metu 

nustatyti skirtumai tarp alternatyvų yra neţymūs. Siekiant visapusiškai įvertinti atskirų 

alternatyvų patrauklumą, reikalinga socialinės ir ekonominės naudos analizė.  

4.3 Socialinė – ekonominė analizė 

4.3.1 Netiesioginio projekto poveikio įvertinimas  

Pagrindinė bet kokios jungtinės studijų programos paskirtis yra sudaryti studentams 

galimybes įgyti daugiau ţinių ir gebėjimų, nei gali suteikti vienos institucijos vykdoma studijų 

programa. Kaip numatyta jungtinių studijų programų bendruosiuose reikalavimuose (patvirtinta 

LR švietimo ir mokslo ministro 2009 metų gruodţio 31 dienos įsakymu Nr. ISAK-2833), 

jungtinė studijų programa su uţsienio aukštąja (-osiomis) mokykla (-omis) kuriama ir vykdoma, 

siekiant suteikti galimybę skirtingų šalių studentams kartu studijuoti skirtingoje kultūrinėje ir 

akademinėje terpėje; ji skatina studentų ir dėstytojų mobilumą, sudaro sąlygas studentams 

perimti skirtingų šalių arba aukštųjų mokyklų studijų patirtį. Jungtinės studijos programos 

glaudţiai susijusios su Bolonijos deklaracijos tikslų įgyvendinimu ir yra itin reikšmingos 

bendrame Europos Sąjungos kontekste ir Europa 2030 strategijai įgyvendinti. 
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Svarbiausi junginės studijų programos aspektai, kuriantys nefinansinę socialinę-

ekonominę naudą, yra šie: kokybė, pripaţinimas, skaidrumas ir atvirumas, mobilumas, 

sanglauda, darbo rinkos platumas, Europos dimensija.  

Kokybė – jungtinės studijų programos dalyviai perima vienas kito patirtį kokybės 

uţtikrinimo srityje tiek programų turinio, tiek ir valdymo prasme. Bendros pastangos, siekiant 

suvienodinti reikalavimus kokybei, sudaro prielaidas tarptautiniams standartams bei bendroms 

kokybės sistemoms atsirasti ir vystytis ateityje; taip pagerinama visų studijų programų bei 

veiklos kokybė.  

Pripaţinimas – jungtinės studijų programos sukūrimas ir įgyvendinimas padeda spręsti 

studijų ir diplomų pripaţinimo klausimus tarp aukštojo mokslo institucijų. Kiekviena projekte 

dalyvaujanti aukštoji mokykla, įgyvendindama jungtinę studijų programą, neišvengiamai 

plačiau susipaţįsta su kitos šalies švietimo sistema ir jos reikalavimais, analizuoja šiuos 

reikalavimus, sukuria atitinkamas kompetencijas, kurios ateityje įgalina efektyviau spręsti 

diplomų, studijų, kreditų pripaţinimo klausimus ir tarp kitų institucijų. 

Skaidrumas ir atvirumas – jungtinės studijų programos sukūrimas ir įgyvendinimas 

padidina aukštosios mokyklos veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei bei darbo rinkai. 

Paţymėtina, kad jungtinės studijų programos skatina lyginti tarpusavyje tiek studijų programas, 

tiek atskirų šalių švietimo sistemas, ieškoti optimalių ir pačių efektyviausių jų įgyvendinimo 

būdų, siekti aukščiausios kokybės bei naudos. Sėkmingos jungtinės studijų programos skatina 

jas įgyvendinančias aukštąsias mokyklas labiau įsitraukti į Europos aukštojo mokslo erdvę, 

didina Europos aukštojo mokslo sistemos skaidrumą ir atvirumą, skatina bei remia bendrų 

pripaţinimo sistemų diegimą (tokių kaip kreditų perkėlimo sistema, diplomų priedėliai ir kt.). 

Mobilumas yra esminis kuriamos jungtinės studijų programos komponentas, skatinantis 

studentų, dėstytojų ir tyrėjų judumą. Paţymėtina, kad jungtinės studijų programos 

įgyvendinimas skatina ne tik programoje dalyvaujančių, bet ir kitų aukštosios mokyklos 

studentų bei dėstytojų mobilumą, kadangi sumaţina formalias kliūtis mobilumui ir netiesiogiai 

ragina net programoje nedalyvaujančias šalis ieškoti kitų galimybių tarptautinėje erdvėje ir 

jomis sėkmingai naudotis. Vieną kartą išsprendus sisteminius formalumus, susijusius su 

studentų, dėstytojų ir tyrėjų mobilumu, ši kliūtis paprastai daugiau neiškyla.  

Sanglauda – junginės studijų programos įgyvendinimas turi teigiamos įtakos konkrečios 

aukštosios mokyklos ir visos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumui, o taip pat ir 

efektyviam atskirų aukštųjų mokyklų (šalių) bendradarbiavimui bei studijų programų 

integravimui. Veiksmingas bendradarbiavimas ir studijų programų turinio integravimas sudaro 
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prielaidas atsirasti aukštosios mokyklos konkurenciniams pranašumams, tai ilgalaikėje 

perspektyvoje didina jos reputaciją, patrauklumą bei reitingus. 

Darbo rinkos platumas – jungtinė studijų programa sukuria geresnes galimybes ją 

baigusiems absolventams įsitvirtinti darbo rinkoje, kadangi padidina tarptautinio įsidarbinimo 

galimybes ir taip sukuria platesnės Europos darbo rinkos horizontą. Įvairūs tyrimai atskleidţia, 

kad tarptautiškumo dimensija studijų metu (studijos uţsienio šalyje, jungtinės studijų programos 

ir pan.) ţenkliai pagerina absolventų įsidarbinimo galimybes rinkoje ir yra itin pageidaujamos 

darbdavių visoje Europoje.  

Europinė dimensija – jungtinė studijų programa yra vienas paprasčiausių ir kartu 

efektyviausių būdų sustiprinti Europos aukštojo mokslo patrauklumą bei konkurencingumą 

pasauliniame kontekste, padidinti studijų tarptautiškumą ir multikultūriškumą. 

 

Papildomą netiesioginę socialinę naudą, įgyvendinant projektą, sukurs mokslinės ir 

projektinės veiklos apimčių didėjimas, paklausaus akademinio personalo pritraukimas, 

papildomas rėmėjų bei mecenatų paramos pritraukimas, sėkmingai studijas baigusiųjų 

skaičiaus augimas, dėstytojų kvalifikacijos kilimas.  

Mokslinės ir projektinės veiklos apimčių didėjimas, paklausaus akademinio 

personalo pritraukimas. Įgyvendinus projektą ir pasiūlius studentams naują jungtinę studijų 

programą, pakiltų universiteto valstybinis ir tarptautinis reitingas; dėl uţmegztų ryšių su 

uţsienio universitetais atsirastų daugiau galimybių vykdyti tarptautinę mokslinę ir projektinę 

veiklą, taip universitetas taptų patrauklesne darboviete geriausiems dėstytojams ir 

mokslininkams. Platesnės mokslinės ir projektinės veiklos galimybės vilioja akademinį 

personalą, todėl yra tikimybė, jog jungtinė studijų programa padės pritraukti naujų aukštos 

kvalifikacijos dėstytojų ir mokslininkų. 

Papildomas rėmėjų ir mecenatų paramos pritraukimas. Atsiradus jungtinei studijų 

programai, pagerės VDU įvaizdis, daugiau studentų norės studijuoti šiame universitete. Didesne 

studentų motyvacija mokytis suinteresuoti ir potencialūs darbdaviai – įmonės, siekiančios 

formuoti teigiamą įvaizdį tarp studentų, kaip galimų darbuotojų,. Jaunų ţmonių tobulėjimu 

mokslo srityje suinteresuotos įmonės taip pat neretai remia studentų stipendijas. 

Stipendijas paprastai skiria įmonės arba pavieniai mecenatai, norintys, kad Lietuvoje 

netrūktų puikių specialistų. Būsimi darbdaviai suinteresuoti universitetui padėti išugdyti aukštos 

kvalifikacijos specialistų, kurie ateityje norėtų įsidarbinti ir kilti karjeros laiptais būtent jų 

įmonėse. Rėmėjai ir mecenatai stipendijas paprastai skiria gerų akademinių rezultatų 

pasiekusiems bei aktyviems universiteto studentams, studijuojantiems pagal jų veiklos sričiai 
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artimas studijų programas. Rėmėjai ir mecenatai skiria lėšų universiteto infrastruktūrai gerinti, 

įvairiems projektams bei renginiams rengti. 

Sėkmingai studijas baigusiųjų skaičiaus augimas. Ţemas paskaitų lankomumas gali 

daryti neigiamą įtaką studento mokymosi rezultatams ir tapti studijų nepabaigimo prieţastimi. 

Jungtinės studijų programos sukūrimas Vytauto Didţiojo universitete lems mokymo kokybės 

lygio kilimą, paskatins studentų motyvaciją mokytis, taigi dėl projekto įtakos didės paskaitų 

lankomumas. Paskaitų lankomumas ţenkliai veikia studentų mokymosi rezultatus, taigi galima 

teigti, jog gerėjantis paskaitų lankomumas sąlygos sėkmingai studijas baigiančių studentų 

skaičiaus augimą.  

Dėstytojų kvalifikacijos augimas. Jungtinės studijų programos naudą atspindi ir 

universiteto dėstytojų kompetencijos kilimas. Atsivėrusios platesnės galimybės bendradarbiauti 

su uţsienio aukštosiomis mokyklomis leis VDU dėstytojams semtis patirties iš kolegų uţsienio 

universitetuose, dalyvauti įvairiose kompetencijų kėlimo programose, tarptautiniuose 

projektuose, bendroje mokslinėje veikloje. Visa tai teigiamai atsilieps VDU dėstytojų 

kvalifikacijos augimui.  

 

Be išvardytų nepiniginės socialinės-ekonominės naudos aspektų, JSP PE darys 

teigiamą grynąjį poveikį uţimtumui, aplinkos apsaugai, socialinei lygybei ir lygioms 

galimybėms. 

Poveikis uţimtumui – jungtinės studijų programos atsiradimas ilgainiui sukurs realias 

prielaidas plėtrai, todėl ateityje tikrai atsiras galimybių kurti naujas darbo vietas, įdarbinti 

paklausiausius specialistus, didţiausią patirtį turinčius ir aktyviausius mokslininkus. JSP 

poveikis uţimtumui bus teigiamas ir iš studentų perspektyvos: geresnės galimybės įsidarbinti 

tiek Lietuvos, tiek ir ES mastu suteiks galimybių JSP studentams greičiau įsitvirtinti darbo 

rinkoje.  

Socialinė lygybė – tradiciškai visuomenėje vyrauja poţiūris, kad studijos uţsienyje 

reikalauja daug daugiau finansinių išlaidų nei studijos savo šalyje, todėl socialiai jautresnės 

visuomenės grupės sunkiau įsitraukia į tarptautines studijas ir maţiau naudojasi šia potencialia 

galimybe įgyti papildomų gebėjimų ir sudaryti sąlygas pagerinti savo socialinę bei ekonominę 

padėtį ateityje. Jungtinė studijų programa sukurs prielaidas ir galimybes socialiai jautrioms 

visuomenės grupėms pasinaudoti tarptautinių studijų galimybėmis. 

Lygios galimybės – jungtinė studijų programa sudarys lygias galimybes visiems 

norintiesiems studijuoti pagal pasirinktą programą, netaikant jokių diskriminacinių apribojimų. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jungtinė studijų programa sudarys vienodas galimybes įvairių 
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valstybių studentams tokiomis pačiomis sąlygomis siekti aukštojo mokslo diplomo, 

nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, kilmės ar kitų aplinkybių. Lygių galimybių 

sudarymas didina visuomenės gyvenimo kokybę, gerina ţmonių ekonominę ir socialinę padėtį.  

Aplinkos apsauga – jungtinė studijų programa neturės tiesioginio poveikio aplinkos 

apsaugai, tačiau netiesioginės naudos bus gaunama, plėtojant tarpkultūrinius ryšius ir įgyjant 

tarptautinės patirties. Platesnis studijų kontekstas ir kitokios kultūrinės aplinkos paţinimas 

sudaro tinkamas prielaidas geresnėms asmeninio socialinio atsakingumo bei darnaus vystymosi, 

o taip pat ir aplinkos apsaugos kompetencijoms formuotis. 

4.3.2 Socialinės – ekonominės naudos analizės prielaidos 

Atliekant socialinės ekonominės naudos analizę, vadovaujamasi šiomis prielaidomis: 

 projekto investicijos apima išlaidas, kurias sudaro jungtinės magistrantūros studijų 

programos „Plėtros ekonomika“ parengimo veiklų įgyvendinimo išlaidas įskaitant 

jungtinės studijų programos įgyvendinimo išlaidas (arba nejungtinės studijų 

programos parengimas A1 atveju). Projekto investicijos yra vertinamos be PVM, 

socialinio draudimo ir kitų netiesioginių mokesčių (atliekamos fiskalinės korekcijos). 

 investicijos įvertintos remiantis potencialių paslaugų teikėjų apklausomis ir jų 

pateiktais komerciniais pasiūlymais, VDU dirbančių darbuotojų, kurie prisidės prie 

projekto įgyvendinimo, faktinio gaunamo darbo uţmokesčio dydţiais (atlikus 

fiskalines korekcijas ir eliminavus mokesčius), daţniausiai ESFA projektuose 

taikomų kainų suvestinėmis bei kitais kainų pagrindimo šaltiniais; 

 projekto metu ketinama sukurti jungtinė studijų programa bus įgyvendinama jau 

egzistuojančioje infrastruktūroje, todėl, siekiant įvertinti galimas investicijas į naują 

tokios paskirties infrastruktūrą, bus įvertinta ir esamos infrastruktūros likutinė vertė 

(likutinė vertė pasirinkus likusių įsigijimo išlaidų analizės metodą yra priskiriama 

prie projekto investicijų į senąją infrastruktūrą); 

 projekto metu planuojama sukurti jungtinė studijų programa bus prieinama visiems 

Lietuvos, ES ir kitų uţsienio šalių piliečiams. Siekiant įvertinti projekto sukuriamą 

naudą, bus analizuojami kaštai ir nauda, kurią sugeneruos studijų ir akademinės 

kokybės pagerinimas Vytauto Didţiojo universitete pristačius naują tarptautinę 

jungtinę studijų programą; 

 planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2012 m IV ketvirtis – 2015 III 

ketvirtis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn; 



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

277 

 Projekto socialinė-ekonominė nauda pasireikš skirtingu metu, priklausomai nuo 

kiekvieno kaštų-naudos komponento; 

Viešosios paslaugos, prie kurių galima priskirti ir mokslo bei studijų paslaugas, sukuria 

didelę ekonominę naudą, kuri tampa matoma, projektui įgyjant tęstinumą. Projekto bendroji 

ekonominė nauda gali pasireikšti kaip nauda projektą įgyvendinančiai organizacijai, jos 

darbuotojams, paslaugų gavėjams (vartotojams), valstybei, verslui ir kitoms sritims. 

Neatsiţvelgiant į tai, kiekvienas projektas, susijęs su bet kokio tipo viešųjų paslaugų teikimu, 

daţniausiai būna nepatrauklus finansine prasme: finansinė projekto nauda projekto 

vykdytojams, vykdantiems su viešųjų paslaugų teikimu susijusius projektus, beveik visada būna 

neigiama. Šią tendenciją galima paaiškinti tuo, jog viešosios paslaugos jų vartotojams daţnai 

būna apmokestinamos pigiau, nei įstaigai kainuoja šių paslaugų teikimas. Įstaigos, teikiančios 

paslaugas pigiau nei paslaugų savikaina, iš paslaugų teikimo gauna neigiamą finansinę naudą, 

kuri yra kompensuojama valstybės biudţetinėmis lėšomis. Dėl šios prieţasties viešųjų paslaugų 

kokybei gerinti rengiami projektai neturi generuoti finansinės naudos, tačiau turi generuoti 

didelę socialinę-ekonominę naudą. 

Atliekant kaštų-naudos analizę, socialinė – ekonominė projekto nauda bus vertinama 

šiais aspektais: 

1. Pagal bendrą universiteto gaunamą naudą iš tarptautinės partnerystės su uţsienio 

universitetais, kurią sudaro studentų skaičiaus didėjimas ir akademinio personalo 

mokslinės bei projektinės veiklos apimčių didėjimas. 

2. Pagal naudą, kuri atsiranda dėl sutaupymų, siekiant antrojo diplomo uţsienio 

šalyse. 

3. Pagal naudą valstybei dėl uţsienio kapitalo įmonėse įsidarbinusių JSP absolventų. 

4. Pagal naudą dėl JSP absolventų įtakos Lietuvos įmonių eksportui ir tiesioginėms 

uţsienio investicijoms. 

5. Pagal Kaštų sutaupymą dėl išsilavinusio jaunimo emigracijos maţinimo. 

Ekonominis vertinimas atliekamas 15 metų projekto gyvavimo laikotarpiui. Tokia 

trukmė nustatyta, atsiţvelgiant į analogiškų projektų vertinimo periodų trukmę ir 

rekomenduojamą švietimo sistemos projektų vertinimo periodą (rekomenduojama pasirinkti 15–

20 metų vertinimo laikotarpį). Pagrindinis projekto ekonominio įvertinimo kriterijus – 

piniginiais vienetais įvertintų, diskontuotų ir susumuotų per visą projekto vertinimo laikotarpį 

naudos ir kaštų santykis N/K. Laikoma, kad projektas atsiperka, jei jo N/K yra didesnis uţ 1, t. 

y. projekto duodama nauda yra didesnė uţ kaštus. 
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Ekonominė vidinė grąţos norma (EVGN) – tokia diskonto norma, kurią taikant, visa per 

15 metų projekto vertinimo laikotarpį duodama projekto nauda prilygsta projekto kaštams, t. y. 

ekonominė grynoji dabartinė vertė EGDV=0. Traktuojama, kad projektas atsiperka, jei jo VGN 

yra didesnė uţ taikomą diskonto normą. Laikantis rekomendacijų ES finansuojamų projektų 

rengimui, skaičiuojant projekto ekonominę-socialinę naudą, naudojama 5,5 proc. socialinė 

diskonto norma.  

Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) – per 15 metų projekto vertinimo laikotarpį 

visos diskontuotos ir susumuotos naudos (dabartinės naudos vertės DNV) bei diskontuotų ir 

susumuotų kaštų (dabartinės kaštų vertės DKV) skirtumas. Laikoma, kad projektas atsiperka, jei 

jo EGDV yra teigiama. 

4.3.3 Socialinio – ekonominio vertinimo komponentai ir prielaidų pagrindimas 

Šiame skyriuje detalizuojami ir pagrindţiami projekto socialinio-ekonominio vertinimo 

komponentai: 

 K1 – bendra universiteto gaunama nauda iš tarptautinės partnerystės su uţsienio 

universitetais; 

 K2 – nauda, atsirandanti dėl sutaupymų, siekiant antrojo diplomo uţsienio 

šalyse; 

 K3 – nauda valstybei dėl uţsienio kapitalo įmonėse įsidarbinusių JSP absolventų; 

 K4 – nauda dėl JSP absolventų įtakos Lietuvos įmonių eksportui ir tiesioginėms 

uţsienio investicijoms; 

 K5 – kaštų sutaupymas, sumaţėjus išsilavinusio jaunimo emigracijai. 

 

K1. Bendra universiteto gaunama nauda iš tarptautinės partnerystės su uţsienio 

universitetais. K1. Bendra universiteto gaunama nauda iš tarptautinės partnerystės su 

uţsienio universitetais. Jungtinės studijų programos sukūrimas Vytauto Didţiojo universitetui 

duotų didelę naudą, susijusią su universiteto ţinomumo didėjimu, tarptautinio reitingo kilimu. 

Tai susiję su uţsienio partnerio tarptautiniu ţinomumu, reitingu, autoritetu tarp akademinės 

bendruomenės. Tarptautiniai universitetų reitingai skaičiuojami, atsiţvelgiant į įvairius 

kriterijus, tačiau nemaţai šių kriterijų yra panašūs arba apima panašias universiteto veiklos 

vertinimo sritis. Įvairūs tyrimų centrai, mokslo institucijos ar kitos organizacijos yra sukūrę 

nemaţai skirtingų pasaulio universitetų reitingavimo sistemų. Vienas iš prestiţiškiausių aukštojo 

mokslo institucijų reitingų pasaulyje – Times Higher Education World University Rankings, 
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tarptautinėje akademinėje bendruomenėje taip pat gana aukštai vertinami reitingai Ranking Web 

of World Universities, QS World University Rankings. Šios trys atskiros reitingavimo sistemos 

padeda įvertinti universiteto veiklą, remiantis tokiomis pagrindinėmis kriterijų grupėmis kaip: 

ugdymo kokybė, tarptautiškumas, dydis, mokslinė veikla / mokslinis produktyvumas, mokslinės 

veiklos daromas poveikis, prestiţas, reputacija. 

JSP PE įtraukimas į Vytauto Didţiojo universiteto siūlomas programas turėtų teigiamą 

poveikį visoms anksčiau pateiktoms pagrindinėms reitingų kriterijų grupėms. Jungtinės studijų 

programos sukūrimas teigiamai paveiktų VDU reitingą ir tarptautinį ţinomumą dėl šių 

prieţasčių: 

 uţsimezgę glaudūs ryšiai tarp VDU ir uţsienio universiteto lemtų studijų kokybės 

lygio gerėjimą – Europos universitetų asociacijos atliktas tyrimas154 parodė, jog 

jungtinių studijų programų sukūrimas ir tarptautinis bendradarbiavimas mokslo 

srityje turi reikšmingos įtakos aukštojo mokslo kokybės gerėjimui; 

 jungtinės studijų programos patrauklumas, universiteto įgyta patirtis, studijų kokybės 

lygio gerėjimas, įstaigos vardo ţinomumo didėjimas – visa tai universitetui padėtų 

pritraukti daugiau tarptautinių bei vietinių studentų ir į kitas studijų programas;  

 tarptautinė partnerystė studijų srityje paskatintų bendradarbiavimą ir mokslinės 

veiklos srityje – universiteto dėstytojams / mokslininkams atsivertų platesnės 

galimybės vykdyti mokslinę ir projektinę veiklą bei tyrimus kartu su kolegomis iš 

uţsienio universiteto, taigi didėtų universiteto mokslinis produktyvumas; 

 universiteto ţinomumas, didėjančios tarptautinių tyrimų projektų apimtys, mokslinių 

publikacijų skaičiai lemtų, jog universiteto mokslinės veiklos daromas poveikis 

(mokslo darbų cituojamumas) išaugtų tarptautiniu mastu; 

 glaudus bendradarbiavimas su ţinomu geresnę vietą tarptautiniuose reitinguose 

uţimančiu uţsienio universitetu pagerintų Lietuvos bei uţsienio šalių studentų ir kitų 

suinteresuotų šalių nuomonę apie VDU, prisidėtų prie universiteto prestiţo, 

reputacijos gerėjimo. 

Bendra universiteto gaunama ekonominė nauda iš tarptautinės partnerystės su 

uţsienio universitetu pinigine išraiška bus vertinama kaip nauda iš studentų skaičiaus 

didėjimo ir nauda iš mokslinės produkcijos apimčių didėjimo.  

                                                 

154
 Christian Tauch and Andrejs Rauhvargers. Survey on Master Degrees and Joint Degrees in Europe. European 

University Association. September, 2002.  
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Pagrindinės prielaidos, susijusios su studentų srautų ir mokslinės produkcijos apimčių 

didėjimu bei dėl to atsirandančia socialine-ekonomine nauda: 

 VDU ţinomumo didėjimas ir tarptautinio reitingo kilimas prisidės prie geresnio 

Ekonomikos ir vadybos fakulteto ţinomumo Lietuvoje ir uţsienyje, taigi, atsiradus 

JSP, didės studentų skaičiai visose EVF studijų programose; daroma prielaida, kad 

studentų srautai išaugs 1 proc. per metus; 

 tarptautinės jungtinės magistrantūros studijų programos atsiradimas ir galimybės 

studijuoti dviejuose universitetuose uţsienio kalba sudarymas sąlygos studijų VDU 

paklausą tarp uţsienio šalių studentų; pastaruosius kelerius metus VDU 

studijuojančių uţsieniečių skaičius auga po 10 proc. per metus – daroma prielaida, 

kad dėl intensyvios viešinimo veiklos ir partnerystės su tarptautiniu universitetu 

VDU ţinomumas didės ir į jį bus papildomai pritraukiama po 5 proc. uţsienio 

studentų. per metus;  

 norminė studijų kaina, reiškianti studento krepšelio dydį, finansuojamą valstybės 

lėšomis, augs po 1 proc. per metus, o studijų įmokos, kurias studentai moka uţ 

studijas VDU, bus lygios norminei studijų kainai (ši prielaida yra gana rezervuota, 

kadangi realiai turėtų būti vertinamos ne tik socialinių mokslų norminės studijų 

kainos, bet ir humanitarinių, menų studijų kainos, kurios yra ţymiai aukštesnės nei 

socialinių mokslų); 

 skaičiuojant galimą naudą dėl studentų skaičiaus didėjimo, vertinamas studentų 

skaičiaus padidėjimas visose EVF studijų programose; 

 nauda bus pastebima jau antraisiais JSP vykdymo metais, nes projekto atsiradimas 

paskatins Lietuvos ir uţsienio studentus domėtis studijomis VDU EVF; 

 dėstytojų specialiųjų gebėjimų tobulinimas, staţuotės uţsienio universitetuose, 

dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir aktyvus bendradarbiavimas su uţsienio 

universiteto partnerio akademiniu personalu sudarys prielaidas didinti Ekonomikos ir 

vadybos fakulteto mokslinės produkcijos apimtis ir MTTP veikloms socialinių 

mokslų srityje skiriamas lėšas; daroma prielaida, kad išlaidos MTTP veikloms augs 

po 1 proc. per metus, vidutinė priemoka uţ mokslinę produkciją bus 24 proc. ir augs 

po 5 proc.; alternatyvos A1 atveju augimas bus 4 kartus maţesnis, nes nebus 

sudarytos analogiškos prielaidos didesniam tarptautiniam bendradarbiavimui; 

 daroma prielaida, kad vidutinis akademinio personalo skaičius Ekonomikos ir 

vadybos fakultete nesikeis – bus 40 mokslininkų; remiantis VDU metinės ataskaitos 
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duomenimis, vidutinis atlyginimas EVF – 3 174 Lt / mėn., 33 proc. dėstytojo DU 

sudaro priemokos uţ MTTP veiklas. 

Universiteto reitingo ekonominės naudos įvertinimo skaičiavimas pateikiamas lentelėse 

toliau. Įvertinta ekonominė nauda, galimai atsirandanti dėl naujos jungtinės studijų programos 

sukūrimo ir jos daromo netiesioginio poveikio viso Vytauto Didţiojo universiteto ir EVF 

veiklai. 

 

K2. Nauda, atsirandanti dėl sutaupymų siekiant antrojo diplomo uţsienio šalyse. 

Lietuvos studentai, norintys turėti geresnes įsidarbinimo galimybes savo šalyje arba uţsienyje, 

taip pat siekiantys įgyti gyvenimo uţsienio šalyse patirties, renkasi studijas uţsienyje. Neretai 

tokie studentai patiria papildomų kaštus, atsirandančių dėl pragyvenimo uţsienio šalyje išlaidų 

bei mokesčių uţ mokslą. Susiduriama ir su kitomis problemomis, tokiomis kaip Lietuvos 

aukštojo mokslo institucijų suteikiamų diplomų pripaţinimo problema uţsienio šalyse. Daţnas 

lietuvis į uţsienį studijuoti vyksta dar ir dėl to, kad nori įgyti aukštojo mokslo diplomą, 

pripaţįstamą ne vienoje šalyje. Nors teisiškai Lietuvos aukštojo mokslo baigimo diplomas turėtų 

būti pripaţįstamas, tačiau jis nėra vertinamas tarp uţsienio šalių darbdavių. 

Pagrindinės prielaidos, susijusios su sutaupymais, siekiant antrojo diplomo uţsienio 

šalyse, bei dėl to atsirandančia socialine-ekonomine nauda: 

 alternatyva jungtinių studijų programos diplomui galima laikyti dviejų aukštųjų 

mokyklų suteikiamus atskirus aukštojo mokslo diplomus; 

 norint palyginti JSP ir dviejų skirtingų aukštųjų mokyklų suteikiamų diplomų 

gavimo naudą, laikoma, jog JSP diplomą ir atskirai dviejų skirtingų aukštųjų 

mokyklų diplomus siekiama įgyti tose pačiose šalyse – Lietuvoje ir uţsienio šalyje 

(vertinamos alternatyvios mokslų kitoje šalyje kaštai); 

 siekiant dviejų aukštojo mokslo diplomų dviejose šalyse, patiriama alternatyvinių 

kaštai, kurios lygios galimam uţdirbti darbo uţmokesčiui tuo laikotarpiu, kuomet 

studentas siekia įgyti antrąjį aukštojo mokslo diplomą uţsienio šalyje; 

 studentas, studijuojantis uţsienio aukštojo mokslo įstaigoje ir siekiantis ten įgyti 

aukštojo mokslo diplomą, tuo pačiu metu Lietuvoje baigęs JSP, galėtų dviem metais 

anksčiau pradėti dirbti ir gauti pajamas; 

 jungtinių magistrantūros studijų programos trukmė – 2-eji metai; vertinamų 

alternatyvių magistrantūros studijų Lietuvoje ir uţsienio šalyse trukmė – taip pat po 

2-ejus metus; 
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 nauda, gaunama studijuojant JSP, uţuot baigus dvi atskiras magistrantūros studijų 

programas, atsiranda ir dėl galimų papildomų išlaidų, siekiant gauti aukštojo mokslo 

diplomą uţsienio šalyje – tai mokesčiai uţ studijas ir pragyvenimo uţsienio šalyje 

išlaidos; 

 siekiant supaprastinti alternatyvių uţsienio diplomo įgijimo kaštų įvertinimą, bendra 

aukštojo mokslo kaina Lietuvoje prilyginama rengiamos jungtinės studijų programos 

kainai, todėl alternatyviųjų studijų kaštai atsiranda tik dėl aukštojo mokslo kainos 

uţsienio šalyje; 

 vidutinė metinė studijų kaina Trento universitete Italijoje – 20.717Lt
155

, Latvijos 

universitete – 7.368 Lt
156

, Tartu universitete Estijoje – 7.942 Lt 
157

; pragyvenimo 

išlaidos atitinkamai – apie 3.000 Lt/mėn., 1400 Lt/mėn., 1.900Lt/mėn.
158

; pagal 

bendrą suvestinę, kurioje lyginamos studijų kainos Europos šalių universitetuose
159

, 

mokesčiai uţ studijas minėtose šalyse labai skiriasi priklausomai nuo studijų 

programos ir universiteto, todėl buvo pasirinktos konkrečių universitetų studijų 

programų, labiausiai panašių į plėtros ekonomikos programą, kainos; 

 28 proc. JSP studentų vyktų studijuoti į uţsienį, jei nebūtų sukurta ši jungtinė studijų 

programa. Ši prielaida daroma, remiantis Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų 

nuomonės tyrimu dėl studijų tęsimo antrojoje studijų pakopoje – jis parodė, jog net 

38 proc. studentų magistro laipsnį norėtų įgyti uţsienyje
 160;

 

 vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis Lietuvoje 2011 metais buvo 1592 Lt
161

; 

daroma prielaida, kad absolventų darbo uţmokestis pirmaisiais metais po studijų 

baigimo atitiks darbo rinkos vidurkį; 

 nauda pasireikš, praėjus metams po projekto įgyvendinimo pabaigos, nes turės 

praeiti šiek tiek laiko, kol pirmosios JSP laidos absolventai įsidarbins. 

Nauda, atsirandanti dėl sutaupymų siekiant antrojo diplomo uţsienio šalyje = 

sutaupymai dėl antrojo diplomo kainos + sutaupymai dėl papildomų pragyvenimo išlaidų 

uţsienio šalyje + uţdirbamas darbo uţmokestis 

                                                 

155
 http://www.unitn.it 

156
 http://www.lu.lv 

157
 http://www.ut.ee/en  

158
 http://www.zinauviska.lt/lt/mokymasis/studijos-uzsienyje/ 

159
 Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and Social Dimension 2011. European Commision  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf 
160

 „Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų nuomonės tyrimas dėl studijų tęsimo antrojoje studijų pakopoje“ 
161

 Statistikos departamentas www.stat.gov.lt 

http://www.ut.ee/en
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf
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Sutaupymai alternatyvos A1 atveju nevertinami, nes studijos vyksta tik Lietuvoje. 

Ekonominė nauda gaunama tik A2-A4 atveju.  

 

K3. Nauda valstybei dėl finansinio tarpininkavimo įmonėse įsidarbinusių JSP 

absolventų. Vienos didţiausių uţsienio kapitalo įmonių Lietuvoje, kurios yra potencialūs 

plėtros ekonomikos specialistų darbdaviai, yra finansinio tarpininkavimo įmonės – Lietuvoje 

veikiantys tarptautinių finansinių grupių padaliniai: komerciniai bankai, draudimo bendrovės, 

investavimo ir pensijų fondai. 

Pagrindinės prielaidos, susijusios su studentų įsidarbinimu finansinio tarpininkavimo 

įmonėse ir jų sukuriama pridėtine verte bei dėl to atsirandančia socialine-ekonomine nauda: 

 du trečdaliai tarptautinę magistrantūros programą baigusiųjų aukštesnio reitingo 

universitete, trečdalis – ţemesnio reitingo ir bent vienas paprastą (ne jungtinę) 

studijų programą baigęs studentas įsidarbins finansinio tarpininkavimo įmonėje; 

 finansinio tarpininkavimo įmonėje įsidarbinęs absolventas sukurs ne maţiau 

pridėtinės vertės, nei vidutiniškai sukuria vienas darbuotojas Lietuvoje veikiančioje 

finansinio tarpininkavimo įmonėje; 

 absolventai, įsidarbinę finansinio tarpininkavimo įmonėse, gaus ne maţesnį nei 

vidutinį darbo rinkoje mokamą atlyginimą; 

 rekomenduojama taupymo norma namų ūkiuose lygi 10 proc. gaunamų grynųjų 

pajamų, todėl daroma prielaida, jog likusius nuo taupymo pinigus (90 proc. savo 

uţdirbamų pajamų) absolventai išleis prekėms ir paslaugoms įsigyti; 

 daroma prielaida, jog ne maţiau kaip 80 proc. prekių ir paslaugų, kurias įsigys ar 

vartos finansinio tarpininkavimo įmonėje įsidarbinęs studentas, bus apmokestinta 

taikant šiuo metu galiojantį pagrindinį PVM tarifą – 21 proc., taigi sumokamas PVM 

yra nauda valstybei; 

 nauda pasireikš praėjus metams po projekto įgyvendinimo pabaigos, kadangi turės 

praeiti šiek tiek laiko, kol pirmosios JSP laidos absolventai įsidarbins finansinio 

tarpininkavimo įmonėse. 

Dėl duomenų nepakankamumo ir sudėtingos skaičiavimo formulės, vertinant ekonominę 

naudą, nėra įvertinamos absolventų gaunamos pajamos, kurios vėliau išleidţiamos prekėms bei 

paslaugoms įsigyti, taip skatinant šalies ekonomiką ir sukuriant dar didesnę ekonominę naudą. 

Nauda dėl finansinio tarpininkavimo įmonėse įsidarbinusių absolventų = 

sukuriama pridėtinė vertė + sumokami mokesčiai valstybei  
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K4. Nauda dėl JSP absolventų įtakos Lietuvos įmonių eksportui ir tiesioginėms 

uţsienio investicijoms. Jungtinės studijų programos absolventai turės puikius tarptautinės 

ekonomikos bei finansų rinkų dalykų ir bendruosius multikultūrinės aplinkos suformuotus 

įgūdţius, todėl, gerindami Lietuvos įmonių komunikaciją su uţsienio prekybos partneriais, 

prisidės prie tarptautinės prekybos skatinimo. Tiesioginių uţsienio investicijų (TUI) pritraukimą 

gali sąlygoti daug veiksnių: makroekonominiai, investiciniai, rinkos, organizaciniai valdymo, 

infrastruktūriniai, technologiniai, socialiniai – kultūriniai ir kiti. Socialiniai – kultūriniai 

veiksniai apima tokius šiai galimybių studijai aktualius aspektus kaip potencialių įmonių 

darbuotojų išsilavinimas, kalbų mokėjimo lygis ir pan., todėl galima teigti, jog geresnė 

komunikacija tarp potencialios investicijų gavėjos (Lietuvos įmonės) ir investuotojo (uţsienio 

įmonės) yra viena iš sėkmingo TUI pritraukimo prielaidų.  

Pagrindinės prielaidos, susijusios su plėtros ekonomikos studijas baigusių studentų įtaka 

tarptautinei prekybai bei dėl to atsirandančia socialine-ekonomine nauda: 

 bent vienas studentas, baigęs JSP, įsidarbins įmonėje, eksportuojančioje į šalį, 

kurioje studijavo pagal JSP; Lietuvos eksportas 2011 m. į Italiją –1249,5 mln.Lt, 

Latviją – 7.118,3 mln. Lt, Estiją – 2.534 mln. Lt
162

;  

 bent vienas studentas, baigęs JSP, įsidarbins įmonėje, gaunančioje tiesiogines 

uţsienio investicijas; Italijos TUI Lietuvoje 2011 m. – 54 mln. Lt, Latvijos TUI – 

1.074,04 mln. Lt, Estijos TUI – 2.066 mln. Lt
163

; 

 JSP studijas baigęs studentas pagerins santykius tarp įmonės ir jos eksporto partnerių 

uţsienio šalyje; 

 JSP studijas baigęs studentas pagerins santykius tarp įmonės ir jos tiesioginio 

uţsienio investuotojo; 

 vieno JSP absolvento įtaka eksportuojančios įmonės komunikacijai su eksporto 

partneriais pasireikš eksporto pajamų augimu 0,01 proc.; 

 vieno JSP absolvento įtaka TUI gaunančios įmonės komunikacijai su investuotojais 

pasireikš TUI srauto augimu 0,01 proc.; 

 nauda bus pastebima, praėjus metams po projekto įgyvendinimo pabaigos, kadangi 

uţtruks šiek tiek laiko, kol pirmosios JSP laidos absolventai įsidarbins uţsienio 

kapitalo įmonėse. 

                                                 

162
 Lietuvos statistikos departamentas 

163
 Lietuvos statistikos departamentas 
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Nauda dėl absolventų įtakos Lietuvos uţsienio prekybai ir TUI = eksporto 

prieaugis + TUI srauto prieaugis 

 

K5. Kaštų sutaupymas, sumaţėjus išsilavinusio jaunimo emigracijai. Lietuvos 

studentų atstovybių sąjungos 2011 metais atlikto tyrimo164 rezultatai parodė, jog net 28 proc. 

studentų, planuojančių išvykti į uţsienį studijuoti magistrantūros studijų, baigę šias studijas, 

neplanuoja grįţti atgal į Lietuvą, kadangi jie teigė norintys pasilikti toje šalyje gyventi ir dirbti. 

Jungtinė studijų programa yra alternatyva studijoms uţsienyje, todėl galima teigti, jog šios 

programos sukūrimas leis maţinti jaunimo emigracijos mastus, pritraukiant jaunus Lietuvos ir 

uţsienio šalių piliečius studijuoti ir dirbti Lietuvoje. 

Pagrindinės prielaidos, susijusios su projekto įtaka jaunimo emigracijos maţėjimui bei 

dėl to atsirandančia socialine-ekonomine nauda: 

 nesukūrus naujos programos, 28 proc. būsimos JSP studentų būtų emigravę į 

uţsienio šalį; 

 sukūrus programą, pasilikę Lietuvoje potencialūs emigrantai įsidarbintų ir gautų 

vidutinį Lietuvoje mokamą darbo uţmokestį (2011 metais – bruto 2042 Lt/mėn., 

neto – 1592 Lt/mėn.)
165

; 

 aukštąjį išsilavinimą turintys darbuotojai Lietuvoje uţdirba bent penktadaliu daugiau 

nei kiti darbuotojai, todėl laikui bėgant šių darbuotojų darbo uţmokestis augs, o tai 

reiškia, jog jų išlaidos vartojimui ir sumokami mokesčiai valstybei taip pat didės; 

 rekomenduojama taupymo norma namų ūkiuose lygi 10 proc. gaunamų grynųjų 

pajamų, todėl likusius nuo taupymo pinigus (90 proc. savo uţdirbamų pajamų) 

neemigravę JSP absolventai išleis prekėms ir paslaugoms įsigyti; 

 ne maţiau kaip 80 proc. prekių ir paslaugų, kurias įsigys ar vartos uţsienio kapitalo 

įmonėje įsidarbinęs studentas, bus apmokestinta taikant šiuo metu galiojantį 

pagrindinį PVM tarifą – 21 proc., taigi sumokamas PVM yra nauda valstybei; 

Nauda dėl neemigruosiančių Lietuvos piliečių = sumokami mokesčiai 

valstybei 

Nauda dėl emigracijos sumaţėjimo A1 atveju nevertinama, nes nesukuriamos jai 

atsirasti būtinos anksčiau aprašytos prielaidos.  

 

                                                 

164
 „Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų nuomonės tyrimas dėl studijų tęsimo antrojoje studijų pakopoje“ 

165
 Lietuvos statistikos departamentas 
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4.3.4 Projekto socialinių – ekonominių rodiklių įvertinimas  

Šiame skyriuje remiantis ankstesniuose skyriuose išanalizuotais ir nustatytais 

statistiniais, normatyviniais bei tyrimų duomenimis atliekamas ekonominis-socialinis Projekto 

vertinimas, nustatant projekto grynąją dabartinę vertę (GDV), vidinę grąţos normą (VGN) ir 

kitus rodiklius. 

Prognozavimo laikotarpis. Pasirenkant prognozuojamą laikotarpio trukmę vadovautasi 

rekomenduojamu švietimo sistemos projektų vertinimo laikotarpiu – 15 metų.  

Kaštų apskaičiavimas. Projekto kaštų duomenys apima bendrųjų investicijų kaštus, taip 

pat JSP palaikymo kaštus. Apskaičiuojant JSP palaikymo išlaidas, įvertinamos realios kaštai, 

priskirtos projektui atitinkamais prognozuojamo laikotarpio metais.  

Diskonto norma. Siekiant diskontuoti ekonominius srautus ir apskaičiuoti grynąją 

dabartinę vertę, diskonto norma nustatoma, atsiţvelgiant į Europos Komisijos investicinių 

projektų ekonominio-socialinio vertinimo gaires166, kuriose rekomenduojama, atliekant 

ekonominį-socialinį vertinimą, naudoti 5,5 proc. diskonto normą. 

Grynoji dabartinė vertė. Analizės pradţioje tiek išlaidos, tiek nauda apskaičiuojama 

pagal busimąją vertę. Vėliau, atliekant ekonominį įvertinimą, skaičiuojama grynoji dabartinė 

vertė (GDV), vidinė grąţos norma (VGN), naudos / kaštų santykis (N / K), grynoji dabartinė 

vertė (GDV). Grynoji dabartinė vertė apskaičiuojama, iš naudos dabartinės vertės atimant 

išlaidų dabartinę vertę. Išlaidas sudaro pradinės investicijos ir JSP palaikymo sąnaudos; pajamas 

sudaro busimoji nauda ir pajamos iš JSP studijų mokesčio. Skaičiavimai atlikti, naudojant 5,5 

proc. diskonto normą. Grynosios dabartinės vertės (GDV) skaičiavimo formulė: 

 

tr

Ct

r

C

r

C
CGDV

)1(
...

)1()1( 2

2

1

1
0








  

0C  – investicijos; Ct  – laukiamos įplaukos; r  – diskonto norma. 

 

 

Vidinė grąţos norma. Vidinė grąţos norma projekto grynąją dabartinę vertę prilygina 

nuliui, t. y. sulygina naudos dabartinę vertę su išlaidų dabartine verte. Šis rodiklis taikomas, 

vertinant projektus kartu su grynąja dabartine verte, nes VGN išreiškia turto produktyvumą 

periodinės grąţos terminais (forma), tuo tarpu kai palūkanos (diskonto norma) periodinės grąţos 

                                                 

166
 Europos Komisijos investicinių projektų ekonominio-socialinio vertinimo gairės 
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normos forma išreiškia turto alternatyviąsias išlaidas (sąnaudas). Jei VGN didesnė uţ palūkanas, 

tuomet projektas naudingas. Visada, kai diskonto norma maţesnė uţ VGN, – grynosios naudos 

būsimoji vertė yra teigiama. Vidinės grąţos normos skaičiavimo formulė: 

0
)1(

...
)1()1( 2

2

1

1
0 










tIRR

Ct

IRR

C

IRR

C
CGDV  

0C  – investicijos; Ct  – laukiamos įplaukos; IRR  – vidinė grąţos norma. 

 

Naudos ir kaštų santykis. Projekto naudos / kaštų santykis (N / K) yra lygus dabartinės 

naudos vertės ir dabartinės kaštų vertės santykiui. Šis rodiklis palygina projekto naudą su 

projekto kaštais nagrinėjamu 15 metų laikotarpiu. Jeigu N / K yra didesnis uţ 1, vadinasi, 

projekto gaunama nauda yra didesnė uţ projekto kaštus. Naudos / kaštų santykio formulė: 

GDK

GDN
KN /  

GDN  – dabartinė projekto naudos vertė; GDK  – dabartinė projekto kaštų vertė 

 

Prieš atliekant projekto socialinę-ekonominę analizę, atlikta projekto išlaidų ir pajamų 

fiskalinių korekcijų. Išorės padarinių išlaidų koregavimai susiję su poveikiu, viršijančiu 

projekto apimamą sritį ir veikiančiu kitus ekonominius veiksnius be jokio kompensavimo. Šis 

poveikis nagrinėjamo projekto atveju yra teigiamas, tačiau jis atsiranda, negaunant piniginės 

kompensacijos, todėl nėra įtraukiamas į finansinę analizę. Išorinis poveikis analizuojamas ir 

vertinamas kaip projekto sukuriama ekonominė bei socialinė nauda. 

Įprastai, atliekant ekonominę analizę ir nustatant ekonominės veiklos rodiklius, be 

fiskalinių ir išorės padarinių išlaidų koregavimo yra taikomas ir rinkos kainų perskaičiavimas 

šešėlinėmis kainomis. Analizuojamo projekto atveju nenustatyta jokių reikšmingų veiksnių, 

galinčių nukreipti kainas nuo konkurencingos (t. y. veiksmingos) rinkos pusiausvyros, kadangi 

valstybinio aukštojo mokslo sistemoje darbo uţmokesčio dydţiai yra nustatyti valstybės mastu, 

koeficientų sistema yra pakankamai nuosekli ir nusistovėjusi, taikoma visoje švietimo sistemoje, 

o kitos projekto veiklos taip pat susijusios su aukštos kvalifikacijos reikalaujančiais darbais 

konkurencingoje darbo rinkoje, kur šešėlinis atlyginimas gali būti prilyginamas finansiniam 

atlygiui. Dėl išvardintų prieţasčių fiskalinės korekcijos šio projekto apimtyje atliekamos 

nevertinant šešėlinių kainų ir netaikant perskaičiavimo koeficientų. 
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Atliekant fiskalines korekcijas iš projekto investicijų yra išskaitomi netiesioginiai 

mokesčiai (PVM, socialinio draudimo ir kiti). Fiskalinės korekcijos taip pat atliekamos ir 

projekto finansiniams pinigų srautams.  

108 lentelė. Projekto investicijos atlikus fiskalines korekcijas skirtingų alternatyvų atveju 

A
lt

er
n

a
ty

v
a
 Tiesioginės projekto išlaidos, Lt   

Netiesioginės 

projekto išlaidos, 

Lt IŠ VISO, Lt: 

Projekto 

vykdymo 

išlaidos, Lt 
Projekto dalyvių 

išlaidos, Lt 
Kryţminis 

finansavimas, Lt 

A1 
282.445 306.857 0 0 589.302 

A2 1.655.787 442.122 0 172.170 2.270.079 

A3 1.646.002 404.711 0 172.170 2.222.883 

A4 1.646.041 404.883 0 172.170 2.223.095 

 

Atliekant socialinės-ekonominės naudos vertinimą pinigine išraiška, įvertinamos 

projekto alternatyvoms įgyvendinti reikalingos investicijos po fiskalinių korekcijų. Lentelėse 

toliau yra pateikiamas projekto alternatyvų socialinės-ekonominės analizės rezultatų 

palyginimas ir detalizuoti visų alternatyvų naudos komponentų skaičiavimai. 

109 lentelė. Projekto alternatyvų socialinės – ekonominės analizės rezultatų palyginimas 

 

RODIKLIS A1 A2 A3 A4

-55.209 -56.720 -56.678 -56.678

74.027 90.592 88.009 85.854

18.817 33.872 31.331 29.176

1,34 1,60 1,55 1,51

72,41% 62,04% 61,10% 59,41%

5,5% 5,5% 5,5% 5,5%Diskonto norma:

Grynoji dabartinė vertė (EGDV), tūkst. Lt

Dabartinė išlaidų vertė (DKV), tūkst. Lt

Dabartinė naudos vertė (DNV), tūkst. Lt

Naudos / kaštų santykis

Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN), %
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110 lentelė. A1 kaštų - naudos analizės suvestinė 

 

 

111 lentelė. A2 kaštų - naudos analizės suvestinė 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A1 Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Iš viso

Projekto investicijos 4.319.191 294.651 147.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.761.167

Projekto išlaidos 4.787.100 4.787.100 5.081.334 5.087.059 5.092.897 5.098.850 5.104.921 5.111.111 5.117.424 5.123.861 5.130.425 5.137.119 5.143.944 5.150.905 5.158.003 76.112.055

9.106.291 5.081.752 5.228.660 5.087.059 5.092.897 5.098.850 5.104.921 5.111.111 5.117.424 5.123.861 5.130.425 5.137.119 5.143.944 5.150.905 5.158.003 80.873.222

8.631.555 4.565.712 4.452.798 4.106.359 3.896.751 3.697.920 3.509.311 3.330.394 3.160.671 2.999.665 2.846.927 2.702.029 2.564.568 2.434.160 2.310.440 55.209.261

Projekto įplaukos 6.831.341 6.831.341 6.919.037 7.012.030 7.021.137 7.030.702 7.040.750 7.051.304 7.062.390 7.074.035 7.086.267 7.099.115 7.112.611 7.126.787 10.690.005 108.988.853

Nauda dėl augančių studentų srautų 0 0 31.607 64.485 66.426 69.070 72.458 75.975 79.644 83.485 87.512 91.734 96.159 100.798 105.661 1.025.014

Nauda dėl mokslinės ir projektinės veiklos apimčių 

didėjimo
0 10.404 10.418 10.433 10.448 10.462 10.477 10.492 10.507 10.521 10.536 10.551 10.566 10.581 10.596 146.992

Sutaupymai siekiant antrojo diplomo užsienio 

šalyse
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nauda dėl užsienio kapitalo įmonėse įsidarbinusių 

studentų
0 0 0 0 209.903 209.903 209.903 209.903 209.903 209.903 209.903 209.903 209.903 209.903 209.903 2.308.930

Nauda dėl JSP absolventų įtakos Lietuvos įmonių 

eksportui ir tiesioginėms užsienio investicijoms
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nauda dėl jaunimo emigracijos sumažėjimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.831.341 6.841.745 6.961.062 7.086.948 7.307.913 7.320.137 7.333.588 7.347.673 7.362.443 7.377.944 7.394.218 7.411.303 7.429.239 7.448.069 11.016.165 112.469.789

6.475.205 6.146.982 5.928.136 5.720.703 5.591.535 5.308.899 5.041.378 4.787.736 4.547.260 4.319.274 4.103.129 3.898.208 3.703.927 3.519.729 4.934.504 74.026.606

-2.274.950 1.759.993 1.732.403 1.999.888 2.215.015 2.221.287 2.228.667 2.236.562 2.245.020 2.254.083 2.263.793 2.274.185 2.285.295 2.297.164 5.858.162 31.596.567

-2.156.351 1.581.270 1.475.338 1.614.343 1.694.784 1.610.979 1.532.068 1.457.341 1.386.590 1.319.609 1.256.203 1.196.179 1.139.358 1.085.570 2.624.064 18.817.345

0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,62 0,59 0,55 0,53 0,50 0,47 0,45

A1 55.209

74.027

18.817

1,34

72,41%

5,5%Diskonto norma:

Dabartinė išlaidų vertė (DKV), tūkst. Lt

Dabartinė naudos vertė (DNV), tūkst. Lt

Grynoji dabartinė vertė (GDV), tūkst. Lt

Naudos / kaštų santykis

Vidinė grąžos norma (EVGN), %

Nauda, Lt. 
Nediskontuota

Patiriama nauda, iš viso
Diskontuota

Nauda (nuostolis), Lt
Nediskontuota

Diskontuota

Kaštai, Lt
Nediskontuota

Patiriami kaštai, iš viso
Diskontuota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A2 Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Iš viso

Projekto investicijos 4.739.385 1.135.039 567.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.441.944

Projekto išlaidos 4.787.100 4.787.100 5.081.334 5.087.059 5.092.897 5.098.850 5.104.921 5.111.111 5.117.424 5.123.861 5.130.425 5.137.119 5.143.944 5.150.905 5.158.003 76.112.055

9.526.485 5.922.140 5.648.854 5.087.059 5.092.897 5.098.850 5.104.921 5.111.111 5.117.424 5.123.861 5.130.425 5.137.119 5.143.944 5.150.905 5.158.003 82.553.998

9.029.844 5.320.761 4.810.641 4.106.359 3.896.751 3.697.920 3.509.311 3.330.394 3.160.671 2.999.665 2.846.927 2.702.029 2.564.568 2.434.160 2.310.440 56.720.441

Projekto įplaukos 6.831.341 6.831.341 6.919.037 7.012.030 7.021.137 7.030.702 7.040.750 7.051.304 7.062.390 7.074.035 7.086.267 7.099.115 7.112.611 7.126.787 10.690.005 108.988.853

Nauda dėl augančių studentų srautų 0 0 36.540 148.758 228.271 302.801 317.007 334.581 354.708 377.018 401.091 427.149 455.429 486.183 519.688 4.389.224

Nauda dėl mokslinės ir projektinės veiklos apimčių 

didėjimo
0 41.615 43.948 46.515 49.338 52.444 55.860 59.617 63.751 68.298 73.299 78.801 84.853 91.510 98.833 908.681

Sutaupymai siekiant antrojo diplomo užsienio 

šalyse
0 0 0 0 303.284 303.284 303.284 303.284 303.284 379.105 379.105 379.105 379.105 379.105 379.105 3.791.050

Nauda dėl užsienio kapitalo įmonėse įsidarbinusių 

studentų
0 0 0 0 1.679.222 1.679.222 1.679.222 1.679.222 1.679.222 2.099.027 2.099.027 2.099.027 2.099.027 2.099.027 2.099.027 20.990.270

Nauda dėl JSP absolventų įtakos Lietuvos įmonių 

eksportui ir tiesioginėms užsienio investicijoms
0 0 0 0 130.350 130.350 130.350 130.350 130.350 130.350 130.350 130.350 130.350 130.350 130.350 1.433.850

Nauda dėl jaunimo emigracijos sumažėjimo 0 0 0 0 23.362 23.362 31.149 31.149 31.149 31.149 31.149 31.149 38.936 38.936 38.936 350.424

6.831.341 6.872.956 6.999.525 7.207.303 9.434.962 9.522.164 9.557.621 9.589.507 9.624.854 10.158.982 10.200.288 10.244.696 10.300.311 10.351.898 13.955.944 140.852.352

6.475.205 6.175.024 5.960.891 5.817.856 7.219.014 6.905.910 6.570.260 6.248.512 5.944.591 5.947.379 5.660.247 5.388.521 5.135.330 4.891.990 6.251.328 90.592.058

-2.695.144 950.816 1.350.671 2.120.244 4.342.065 4.423.314 4.452.700 4.478.396 4.507.430 5.035.121 5.069.863 5.107.578 5.156.367 5.200.993 8.797.941 58.298.354

-2.554.639 854.263 1.150.250 1.711.496 3.322.263 3.207.990 3.060.950 2.918.118 2.783.921 2.947.714 2.813.320 2.686.492 2.570.762 2.457.830 3.940.888 33.871.617

0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,62 0,59 0,55 0,53 0,50 0,47 0,45

A2 56.720

90.592

33.872

1,60

62,04%

5,5%

Nauda (nuostolis), Lt
Diskontuota

Vidinė grąžos norma (EVGN), %

Dabartinė išlaidų vertė (DKV), tūkst. Lt

Dabartinė naudos vertė (DNV), tūkst. Lt

Grynoji dabartinė vertė (GDV), tūkst. Lt

Nediskontuota

Diskonto norma:

Patiriami kaštai, iš viso

Nediskontuota

Diskontuota

Kaštai, Lt

Nauda, Lt. 

Patiriama nauda, iš viso

Naudos / kaštų santykis

Diskontuota

Nediskontuota
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112 lentelė. A3 kaštų - naudos analizės suvestinė 

 

113 lentelė. A4 kaštų - naudos analizės suvestinė 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A3 Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Iš viso

Projekto investicijos 4.727.586 1.111.441 555.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.394.748

Projekto išlaidos 4.787.100 4.787.100 5.081.334 5.087.059 5.092.897 5.098.850 5.104.921 5.111.111 5.117.424 5.123.861 5.130.425 5.137.119 5.143.944 5.150.905 5.158.003 76.112.055

9.514.686 5.898.542 5.637.055 5.087.059 5.092.897 5.098.850 5.104.921 5.111.111 5.117.424 5.123.861 5.130.425 5.137.119 5.143.944 5.150.905 5.158.003 82.506.803

9.018.660 5.299.559 4.800.593 4.106.359 3.896.751 3.697.920 3.509.311 3.330.394 3.160.671 2.999.665 2.846.927 2.702.029 2.564.568 2.434.160 2.310.440 56.678.007

Projekto įplaukos 6.831.341 6.831.341 6.919.037 7.012.030 7.021.137 7.030.702 7.040.750 7.051.304 7.062.390 7.074.035 7.086.267 7.099.115 7.112.611 7.126.787 10.690.005 108.988.853

Nauda dėl augančių studentų srautų 0 0 36.540 148.758 228.271 302.801 317.007 334.581 354.708 377.018 401.091 427.149 455.429 486.183 519.688 4.389.224

Nauda dėl mokslinės ir projektinės veiklos apimčių 

didėjimo
0 41.615 43.948 46.515 49.338 52.444 55.860 59.617 63.751 68.298 73.299 78.801 84.853 91.510 98.833 908.681

Sutaupymai siekiant antrojo diplomo užsienio 

šalyse
0 0 0 0 173.088 173.088 173.088 173.088 173.088 216.360 216.360 216.360 216.360 216.360 216.360 2.163.600

Nauda dėl užsienio kapitalo įmonėse įsidarbinusių 

studentų
0 0 0 0 839.611 839.611 839.611 839.611 839.611 1.049.513 1.049.513 1.049.513 1.049.513 1.049.513 1.049.513 10.495.135

Nauda dėl JSP absolventų įtakos Lietuvos įmonių 

eksportui ir tiesioginėms užsienio investicijoms
0 0 0 0 819.204 819.204 819.204 819.204 819.204 819.204 819.204 819.204 819.204 819.204 819.204 9.011.244

Nauda dėl jaunimo emigracijos sumažėjimo 0 0 0 0 23.362 23.362 31.149 31.149 31.149 31.149 31.149 31.149 38.936 38.936 38.936 350.424

6.831.341 6.872.956 6.999.525 7.207.303 9.154.009 9.241.211 9.276.668 9.308.554 9.343.901 9.635.578 9.676.884 9.721.292 9.776.907 9.828.493 13.432.539 136.307.161

6.475.205 6.175.024 5.960.891 5.817.856 7.004.047 6.702.150 6.377.123 6.065.443 5.771.067 5.640.962 5.369.804 5.113.220 4.874.381 4.644.645 6.016.878 88.008.696

-2.683.345 974.414 1.362.470 2.120.244 4.061.112 4.142.361 4.171.747 4.197.443 4.226.477 4.511.717 4.546.459 4.584.173 4.632.962 4.677.588 8.274.536 53.800.359

-2.543.455 875.465 1.160.298 1.711.496 3.107.296 3.004.230 2.867.813 2.735.049 2.610.396 2.641.297 2.522.878 2.411.190 2.309.813 2.210.485 3.706.438 31.330.689

0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,62 0,59 0,55 0,53 0,50 0,47 0,45

A3 56.678

88.009

31.331

1,55

61,10%

5,5%Diskonto norma:

Dabartinė išlaidų vertė (DKV), tūkst. Lt

Dabartinė naudos vertė (DNV), tūkst. Lt

Grynoji dabartinė vertė (GDV), tūkst. Lt

Naudos / kaštų santykis

Vidinė grąžos norma (EVGN), %

Nauda, Lt. 
Nediskontuota

Patiriama nauda, iš viso
Diskontuota

Nauda (nuostolis), Lt
Nediskontuota

Diskontuota

Kaštai, Lt
Nediskontuota

Patiriami kaštai, iš viso
Diskontuota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A4 Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Iš viso

Projekto investicijos 4.727.639 1.111.547 555.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.394.960

Projekto išlaidos 4.787.100 4.787.100 5.081.334 5.087.059 5.092.897 5.098.850 5.104.921 5.111.111 5.117.424 5.123.861 5.130.425 5.137.119 5.143.944 5.150.905 5.158.003 76.112.055

9.514.739 5.898.648 5.637.108 5.087.059 5.092.897 5.098.850 5.104.921 5.111.111 5.117.424 5.123.861 5.130.425 5.137.119 5.143.944 5.150.905 5.158.003 82.507.014

9.018.710 5.299.654 4.800.638 4.106.359 3.896.751 3.697.920 3.509.311 3.330.394 3.160.671 2.999.665 2.846.927 2.702.029 2.564.568 2.434.160 2.310.440 56.678.197

Projekto įplaukos 6.831.341 6.831.341 6.919.037 7.012.030 7.021.137 7.030.702 7.040.750 7.051.304 7.062.390 7.074.035 7.086.267 7.099.115 7.112.611 7.126.787 10.690.005 108.988.853

Nauda dėl augančių studentų srautų 0 0 36.540 148.758 228.271 302.801 317.007 334.581 354.708 377.018 401.091 427.149 455.429 486.183 519.688 4.389.224

Nauda dėl mokslinės ir projektinės veiklos apimčių 

didėjimo
0 41.615 43.948 46.515 49.338 52.444 55.860 59.617 63.751 68.298 73.299 78.801 84.853 91.510 98.833 908.681

Sutaupymai siekiant antrojo diplomo užsienio 

šalyse
0 0 0 0 199.384 199.384 199.384 199.384 199.384 249.230 249.230 249.230 249.230 249.230 249.230 2.492.300

Nauda dėl užsienio kapitalo įmonėse įsidarbinusių 

studentų
0 0 0 0 839.611 839.611 839.611 839.611 839.611 1.049.513 1.049.513 1.049.513 1.049.513 1.049.513 1.049.513 10.495.135

Nauda dėl JSP absolventų įtakos Lietuvos įmonių 

eksportui ir tiesioginėms užsienio investicijoms
0 0 0 0 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 5.060.000

Nauda dėl jaunimo emigracijos sumažėjimo 0 0 0 0 23.362 23.362 31.149 31.149 31.149 31.149 31.149 31.149 38.936 38.936 38.936 350.424

6.831.341 6.872.956 6.999.525 7.207.303 8.821.101 8.908.303 8.943.760 8.975.646 9.010.993 9.309.244 9.350.550 9.394.958 9.450.573 9.502.159 13.106.205 132.684.617

6.475.205 6.175.024 5.960.891 5.817.856 6.749.328 6.460.710 6.148.270 5.848.521 5.565.453 5.449.916 5.188.718 4.941.574 4.711.684 4.490.429 5.870.702 85.854.281

-2.683.398 974.308 1.362.417 2.120.244 3.728.204 3.809.453 3.838.839 3.864.535 3.893.569 4.185.383 4.220.125 4.257.839 4.306.628 4.351.254 7.948.202 50.177.603

-2.543.505 875.370 1.160.253 1.711.496 2.852.577 2.762.790 2.638.959 2.518.127 2.404.782 2.450.251 2.341.791 2.239.545 2.147.116 2.056.269 3.560.262 29.176.084

0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,62 0,59 0,55 0,53 0,50 0,47 0,45

A4 56.678

85.854

29.176

1,51

59,41%

5,5%

Vidinė grąžos norma (EVGN), %

Diskonto norma:

Dabartinė išlaidų vertė (DKV), tūkst. Lt

Dabartinė naudos vertė (DNV), tūkst. Lt

Grynoji dabartinė vertė (GDV), tūkst. Lt

Naudos / kaštų santykis

Nauda (nuostolis), Lt
Nediskontuota

Diskontuota

Nauda, Lt. 
Nediskontuota

Patiriama nauda, iš viso
Diskontuota

Kaštai, Lt
Nediskontuota

Patiriami kaštai, iš viso
Diskontuota
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Atlikus projekto įgyvendinimo alternatyvų rezultatų socialinį-ekonominį vertinimą, 

galima teigti, jog visos projekto įgyvendinimo alternatyvos sukuria ekonominę naudą, 

viršijančią ekonomines kaštus. Šio projekto atveju ekonomines kaštus sudaro projekto 

investicijos, investicijos į senąją infrastruktūrą ir finansinės projekto išlaidos po fiskalinių 

korekcijų. Ekonominę naudą sudaro finansinės projekto įplaukos po fiskalinių korekcijų ir 

naudos komponentų sukuriamų ekonominių įplaukų suma. 

Atlikus visų alternatyvų rezultatų socialinę – ekonominę analizę galima teigti, jog 

ekonominės naudos poţiūriu geriausia projekto alternatyva yra A2 (kurti JSP PE su 

Trento universitetu (Italija), kurios įgyvendinimas sukurtų didţiausią grynąją ateities 

ekonominių pinigų srautų dabartinę vertę, silpnesnės – A4 (kurti JSP PE su Tartu 

universitetu) ir A2 (kurti JSP PE su Latvijos universitetu), silpniausia – A1 (naujos 

studijų programos kūrimas be partnerių). Skirtumai tarp atskirų alternatyvų nėra labai dideli, 

kiekviena alternatyva turi skirtingų stipriųjų pusių, kurios turi poveikį ekonominės ir socialinės 

naudos komponentams, pavyzdţiui Trento universiteto reitingas yra vienas aukščiausių, studijos 

būtų patrauklios ir prestiţinės, tačiau ir studijų kaina bei pragyvenimo išlaidos yra gana auštos; 

Latvijos universiteto reitingas yra ţemiausias, bet Latvijos ir Lietuvos ekonominiai santykiai – 

glaudţiausi, ir bendrą JSP baigę absolventai turi didţiausią potencialą sukurti didesnę pridėtinę 

vertę ekonomikai; Tartu universiteto patrauklumas ekonominės ir socialinės naudos atţvilgiu 

labai susijęs su Skandinavijos kapitalo dominavimu Lietuvos finansinio tarpininkavimo 

sektoriuje.  

Apibendrinant kaštų – naudos analizės rezultatus, svarbu paţymėti, kad bendros 

jungtinės studijų programos su bet kuriais uţsienio partneriais sukūrimas sudaro ţenklią 

pridėtinę socialinę ir ekonominę naudą palyginti su alternatyva, kurioje tarptautiškumo 

siekiai neįgyvendinami.  

4.4 Rizikos ir jautrumo analizė 

4.4.1 Jautrumo analizė 

Atliekant projekto ekonominį vertinimą buvo naudojamos įvairios prognozės ir 

prielaidos. Visada yra rizika, kad prognozės gali būti netikslios, o prielaidos - neteisingos. 

Siekiant patikrinti tam tikrų veiksnių pasikeitimo poveikį projektui, atliekama jo jautrumo 

analizė. 
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Projekto jautrumo analizė atlikta, vertinant tris galimus projekto aplinkybių vystymosi 

scenarijus: pesimistinį, esamą (neutralų) ir optimistinį. Scenarijai buvo sukurti, varijuojant, 

šiuos kintamuosius: 

 projekto investicijų vertę; 

 diskonto normą; 

 jungtinės studijų programos paklausą; 

 universiteto reitingo sukuriamą naudą; 

 alternatyvių aukštojo mokslo uţsienio šalyje sąnaudų kaitą; 

 studentų galimybių įsidarbinti finansinio tarpininkavimo įmonėse kaitą; 

 JSP absolventų įtaką įmonių eksporto pajamų augimui; 

 JSP absolventų įtaką, pritraukiant tiesiogines uţsienio investicijas; 

 JSP poveikį jaunimo emigracijai. 

 

114 lentelė. Prielaidos jautrumo analizei atlikti 

PRIELAIDOS 
SCENARIJUS 

PESIMISTINIS ESAMAS OPTIMISTINIS 

Investicijų poreikis 5 proc. nominalus -5 proc. 
Diskonto norma 7,00 proc. 5,50 proc. 5,00 proc. 
Programos paklausa (JSP studentų 

sk.) -50,00 proc. nominalus 50,00 proc. 
Universiteto reitingo sukuriama 

nauda (studentų pritraukimas) -20,00 proc. nominalus 20,00 proc. 
Alternatyvių aukštojo mokslo kaštų 

kaita -20,00 proc. nominali 20,00 proc. 
Absolventų įsidarbinimas (studentų 

sk.) 
0 1/4-5/8-10 2/6-7/11-13 

JSP absolventų įtaka eksportui 0,00 proc. 0,01 proc. 0,02 proc. 
JSP absolventų įtaka TUI 0,00 proc. 0,01 proc. 0,02 proc. 
JSP įtaka jaunimo emigracijai (proc. 

nuo JSP studentų sk.) 10 proc. 28 proc. 35 proc. 

 

Jautrumo analizė buvo atliekama, varijuojant scenarijus. Pesimistinio scenarijaus atveju 

buvo analizuojamas pats blogiausias projekto alternatyvų vystymosi variantas, kurio 

pasireiškimo atveju visos pesimistinės prielaidos pasitvirtintų vienu metu. Optimistinio 

scenarijaus atveju – viskas taip pat, tik priešingai: analizuojant buvo panaudotos visos 

optimistiškiausios prielaidos ir atliktas socialinis-ekonominis projekto alternatyvų vertinimas. 

Analizuojant alternatyvos A1 (be partnerių), jautrumas nevertintamas, nes ši alternatyva yra 

nejautri daugeliui jautrumo rizikos prielaidų ir iškreiptų bendrus rezultatus.  
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115 lentelė. Projekto alternatyvų jautrumo analizės rezultatai 

  RODIKLIAI 
SCENARIJUS 

PESIMISTINIS NEUTRALUS OPTIMISTINIS 

A2 

EGDV, tūkst. Lt 17.176 33.872 41.791 
Naudos / kaštų santykis 1,33 1,60 1,71 

EVGN 
48,92 

proc. 
62,04 

proc. 
66,79 

proc. 

Diskonto norma 7,0 proc. 5,5 proc. 5,0 proc. 

A3 

EGDV, tūkst. Lt 21.182 31.331 36.604 
Naudos / kaštų santykis 1,41 1,55 1,63 

EVGN 
52,48 

proc. 
61,10 

proc. 
65,71 

proc. 
Diskonto norma 7,0 proc. 5,5 proc. 5,0 proc. 

A4 

EGDV, tūkst. Lt 17.423 29.176 36.988 

Naudos / kaštų santykis 1,34 1,51 1,63 

EVGN 
51,44 

proc. 
59,41 

proc. 
63,63 

proc. 
Diskonto norma 7,0 proc. 5,5 proc. 5,0 proc. 

 

Rezultatai rodo, kad projekto finansinis naudingumas netampa neigiamu nei vienos 

alternatyvos atveju net ir blogiausio scenarijaus atveju. Jautriausia yra kaštų – naudos analizės 

metu patraukliausia nustatyta A2 alternatyva – pesimistinio scenarijaus atveju jos ekonominės 

naudos sumaţėjimas būtų didţiausias, tačiau tiek neutralaus, tiek ir optimistinio scenarijų atveju 

A2 alternatyvos sukuriama nauda ir naudos bei kaštų santykis būtų ţenkliai didesni uţ kitų 

alternatyvų. Nemaţais svyravimais pasiţymi ir A4 alternatyva. Galima daryti išvadą, kad 

jautrumo analizės rezultatai patvirtino bendras ekonomines ir socialines tendencijas: labiau 

prestiţines ir aukštesnius reitingus turinčias aukštąsias mokyklas baigę absolventai turi geresnes 

galimybes sukurti didesnę ekonominę naudą, tačiau kartu jie ir konkuruoja atitinkamo lygio 

rinkoje, kur skirtumai tarp aukščiausią ir ţemiausią naudą kuriančiųjų gali būti pakankamai 

reikšmingi. Ţemesnio reitingo mokslus baigę absolventai turi maţesnius lūkesčius ir konkuruoja 

siauresniame segmente, taip iš dalies sumaţindami savo karjeros potencialą, tačiau kartu ir 

sumaţindami rizikos laipsnį optimistinio ar pesimistinio scenarijų atvejais.  

Atsiţvelgiant į Lietuvos aukštojo mokslo ir darbo rinkos kontekstą bei tarptautiškumo 

didinimo svarbą, galima teigti, kad net ir didţiausią jautrumo laipsnį turinčios alternatyvos bus 

labiau patrauklios, jei tik bus imtasi atitinkamų priemonių galimai jų rizikai įvertinti ir valdyti.  

4.4.2 Rizikos analizė, įvertinimas ir valdymas 

Kuriant jungtinės studijų programos projektą, galima susidurti su šiomis pagrindinėmis 

rizikos grupėmis:  
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 finansine rizika; 

 vadybine rizika;  

 institucine rizika; 

 politine-teisine rizika; 

 socialine-ekonomine rizika.  

Lentelėje pateikiama kiekvienos iš šių rizikų veiksniai, tų veiksnių detalizavimas, rizikos 

valdymo ir maţinimo priemonės (jei įmanoma jas nustatyti).  

116 lentelė. Projekto rizikos ir numatytos priemonės joms maţinti 

Rizikos veiksniai Rizikos veiksnių 

detalizavimas 
Rizikos maţinimo priemonės, jei 

įmanoma jas nustatyti 
Rizikos 

pasireiškimo 

tikimybė / 

poveikis 

Rizikos grupė: Finansinė rizika 
Nepakankamas ar 

netinkamai 

suplanuotas 

biudţetas 

Nepakankamas ar 

netinkamai suplanuotas 

biudţetas gali sąlygoti 

nepakankamą lėšų kiekį 

projektui įgyvendinti, 

todėl projektas būtų 

įgyvendinamas nevisa 

apimtimi, o tai neleistų 

pasiekti numatytų 

projekto rezultatų; 

Riziką valdyti yra sudėtinga, o rizikos 

atsiradimas nuo projektą įgyvendinančio 

Vytauto Didţiojo universiteto priklauso tik 

iš dalies. Tai yra daugiau išorinė, o ne 

vidinė rizika; ją paveikti įstaiga gali tik 

planuodama ateinančių metų biudţetą. 

Negavus finansavimo, projektas nebūtų 

įgyvendintas arba būtų įgyvendintas iš 

dalies. Gavus dalinį finansavimą, 

nepavyktų pasiekti visų numatytų projekto 

rezultatų, tad ir projekto ekonominis-

socialinis poveikis būtų ţymiai maţesnis. 

Siekiant to išvengti, į projekto biudţetą 

įtrauktos tik būtinos projektui įgyvendinti ir 

realios išlaidos, pagrįstos potencialių 

tiekėjų pateiktais komerciniais pasiūlymais, 

universiteto išlaidų apskaičiavimo 

metodikomis. Sudarant biudţetą, taip pat 

įvertintas galimas įsigytinų darbų bei 

paslaugų kainų augimas; kainos 

apskaičiuotos naudojant rezervą. 

Maţa / 

didelis 

Negauta 

finansavimo 

šaltinių parama 

Negauta finansavimo 

šaltinių parama gali 

reikšti projekto 

įgyvendinimą nevisa 

apimtimi arba projekto 

nevykdymą. 

Visos projekto veiklos bus vykdomos 

Lietuvos Respublikoje bei Europos 

Ekonominės Bendrijos teritorijoje, kurioje 

vyraujanti tarpusavio atsiskaitymų valiuta 

yra euras. Kadangi litas yra susietas su euru 

fiksuotu santykiu, o šalies vyriausybė 

deklaruoja lito stabilumą kaip savo veiklos 

prioritetą, valiutos kurso neigiamų pokyčių 

projekto biudţeto pakankamumui neturėtų 

iškilti. Dėl aprašytųjų prieţasčių ţenklių 

planuojamo biudţeto nukrypimų nuo 

realaus biudţeto neturėtų būti. 

Maţa / 

didelis 

Rizikos grupė: Vadybinė rizika 
Nepakankama Nepakankama projektą Projekto administravimo veiklas atliks Maţa / 
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Rizikos veiksniai Rizikos veiksnių 

detalizavimas 
Rizikos maţinimo priemonės, jei 

įmanoma jas nustatyti 
Rizikos 

pasireiškimo 

tikimybė / 

poveikis 
projektą 

administruojančio 

personalo 

kvalifikacija 

administruojančio 

personalo kvalifikacija 

gali sąlygoti klaidų 

atsiradimą, įgyvendinant 

projektą. Atsiradusių 

klaidų taisymas trukdytų 

laiku įgyvendinti veiklas, 

o tai galimai taptų 

kliūtimi, siekiant projekto 

rezultatų. 

kvalifikuoti ir kompetentingi VDU 

darbuotojai, turintys ilgametę projektų 

administravimo bei tarpusavio 

bendradarbiavimo patirtį. 
 

didelis 

Netinkamai 

organizuoti 

viešieji pirkimai 

Netinkamai organizuoti 

viešieji pirkimai neleis 

dalies projekto veiklų 

priskirti tinkamoms 

finansuoti išlaidoms. 

 

Projekto vadovas bei projekto 

administravimo komandos nariai turi 

pakankamai patirties, vykdant panašaus 

pobūdţio pirkimus. Iškilus bet kokių 

nesklandumų, susijusių su viešųjų pirkimų 

organizavimu, numatoma konsultuotis su 

projekto vykdymą kontroliuojančiomis 

institucijomis. 

Maţa / 

didelis 

Veiklų vėlavimas 

pagal veiklų 

įgyvendinimo 

grafiką 

Veiklų vėlavimas pagal 

veiklų įgyvendinimo 

grafiką. Dėl iš anksto 

nenumatytų prieţasčių 

gali atsirasti projekto 

veiklų vėlavimų, o tai 

gali sutrumpinti kitų 

veiklų įgyvendinimo 

terminus. Dėl šios 

prieţasties veiklos gali 

būti įgyvendintos 

nekokybiškai, gali būti 

nepasiekti uţsibrėţti 

tikslai ir uţdaviniai. 

Veiklų įgyvendinimo grafike numatyti 

laikotarpiai apima laiko paklaidą 

nenumatytiems atvejams. Be to, projekto 

vadovas bus atsakingas uţ projekto veiklų 

prieţiūrą ir kontrolę. Įgyvendinant projektą 

paslaugų pirkimų sutartyse, bus numatytos 

sankcijos uţ galimus vėlavimus. 

Maţa / 

didelis 

Rizikos grupė: Institucinė rizika 
Neuţtikrintas 

veiklų tęstinumas 

po projekto 

įgyvendinimo 
 

Neuţtikrintas veiklų 

tęstinumas po projekto 

įgyvendinimo. Tokiu 

atveju projekto rezultatais 

nebūtų naudojamasi, 

projektui pasibaigus. 

 

Institucinė projekto rizika yra suprantama 

kaip uţtikrinimas, kad projekto pasiekimai 

bus panaudoti, įgyvendinus projektą, kai 

turės būti naudojamos projekto pareiškėjo 

lėšos, siekiant uţtikrinti sėkmingą sukurtos 

jungtinės studijų programos veikimą. 

Vytauto Didţiojo universitetas, 

maţindamas šią riziką, įsipareigoja 

eksploatacines, programos palaikymo ir 

kitas su projekto rezultatų tęstinumu 

susijusias išlaidas padengti iš savo lėšų. 

Maţa / 

maţas 

Projekto 

vykdytojų 

vadovybės 

pasikeitimas 

Projekto vykdytojų 

vadovybės pasikeitimas 
gali sąlygoti projekto 

tęstinumo uţtikrinimo 

problemas, sukelti 

projekto valdymo 

sunkumų. 

Projekto vykdytojų vadovybės pasikeitimo 

riziką leidţia minimizuoti didelė projekto 

komandos narių patirtis, įgyvendinant 

panašaus tipo projektus. Neigiamą 

pareiškėjo vadovybės pasikeitimo poveikį 

maţina diegiama kokybės vadybos sistema, 

uţtikrinanti, kad pakeitimai būtų valdomi 

Maţa / 

maţas 
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Rizikos veiksniai Rizikos veiksnių 

detalizavimas 
Rizikos maţinimo priemonės, jei 

įmanoma jas nustatyti 
Rizikos 

pasireiškimo 

tikimybė / 

poveikis 
laiku ir efektyviai, orientuojantis į projekte 

numatytų rezultatų pasiekiamumą.  
Rizikos grupė: Politinė - teisinė rizika 
Vyriausybės 

nutarimai ir įtaka 

mokestinei 

sistemai 
 

Vyriausybės nutarimai 

ir įtaka mokestinei 

sistemai gali paveikti 

VDU veiklą bei projekto 

biudţeto kaitą. 

 

Politinės – teisinės aplinkos pokyčiai 

(mokesčių sistemos pokyčiai, Vyriausybės, 

Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimai, 

politiniai aspektai, turintys įtakos 

mokesčiams, kainoms, studijų proceso 

organizavimui ir pan.) vienodai veikia 

visus rinkos dalyvius. Vytauto Didţiojo 

universiteto administracija negali daryti 

jokios įtakos makroaplinkos pokyčiams. 

Vienintelė rizikos maţinimo priemonė šiuo 

atveju yra nuolatinis informacijos apie 

teisinės bazės pasikeitimus, naujoves 

kaupimas, naujų galimybių ieškojimas ir 

tobulėjimas. Tai gali padėti operatyviai 

reaguoti į aplinkos pokyčius, iš anksto 

jiems pasiruošti ir prie jų prisitaikyti. 

Maţa / 

maţas 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos 

nutarimai ir įtaka 

studijų proceso 

organizavimui 

Švietimo ir mokslo 

ministerijos nutarimai 

ir įtaka studijų proceso 

organizavimui gali 

daryti poveikį naujai 

sukurtos jungtinės studijų 

programos veikimui, 

finansavimui ir kitiems su 

tuo susijusiems 

klausimams. 

Atsiţvelgiant į projekto tikslų 

suderinamumą su įvairių valstybės 

strateginių dokumentų prioritetais ir 

tikslais, galima teigti, kad projekto rizika 

teisiniu ir politiniu aspektais yra minimali. 

Maţa / 

maţas 

Rizikos grupė: Socialinė-ekonominė rizika 
Per maţas 

universiteto 

reitingo ir 

ţinomumo 

didėjimas 
 

Per maţas universiteto 

reitingo ir ţinomumo 

didėjimas gali lemti 

nepakankamą studentų 

susidomėjimą programa, 

maţesnį, nei tikėtasi, 

rėmėjų, mecenatų, 

partnerių pritraukimą. 

 

Pagrindinė socialinės-ekonominės rizikos 

pasireiškimo prielaida: projekto socialinė-

ekonominė nauda po projekto 

įgyvendinimo bus maţesnė, nei tikėtasi. 

Šios rizikos atsiradimo Vytauto Didţiojo 

universitetas paveikti negali, kadangi tai 

yra susiję su makroaplinkos pokyčiais. 

Rizikos maţinimo būdai priklauso nuo 

socialinę-ekonominę naudą generuojančių 

aspektų: 

 per maţo universiteto reitingo ir 

ţinomumo didėjimo rizika yra 

minimizuojama, pasirenkant uţsienio 

šalių universitetus, pasauliniuose 

universitetų reitinguose turinčius gerokai 

aukštesnius reitingus nei VDU. VDU 

reitingo ir ţinomumo didėjimo prielaidos 

pagrįstos partnerinių universitetų 

reitingais, jų tarptautiniu vertinimu, 

Vidutinė / 

vidutinis 
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Rizikos veiksniai Rizikos veiksnių 

detalizavimas 
Rizikos maţinimo priemonės, jei 

įmanoma jas nustatyti 
Rizikos 

pasireiškimo 

tikimybė / 

poveikis 
sukaupta patirtimi bei kitais aspektais; 

Per maţas 

sėkmingai 

jungtinę studijų 

programą 

baigusiųjų 

skaičiaus 

augimas 
 

Per maţas sėkmingai 

jungtinę studijų 

programą baigusiųjų 

skaičiaus augimas gali 

sąlygoti JSP populiarumo 

maţėjimą, programos 

finansavimo lėšų 

neefektyvumą, 

programos sukuriamo 

naudos efekto maţėjimą. 

 

Per maţo sėkmingai jungtinę studijų 

programą baigusiųjų skaičiaus rizika bus 

maţinama jau kuriant pačią jungtinę studijų 

programą. Bus siekiama sukurti aukštos 

kokybės studijų programą, turinčią daug 

privalumų, todėl aukšta programos kokybė 

suteiks papildomos motyvacijos mokytis, 

studentams bus lengviau studijuoti. Gera 

programos vadyba, aukščiausios 

kvalifikacijos dėstytojai iš Lietuvos ir 

uţsienio šalių bei dalijimasis gerąja 

praktika padės uţtikrinti šios rizikos 

minimizavimą; 

Vidutinė / 

vidutinis 

Neadekvačiai 

įvertinti 

sutaupymai, 

siekiant antrojo 

diplomo uţsienio 

šalyje 
 

Neadekvačiai įvertinti 

sutaupymai, siekiant 

antrojo diplomo 

uţsienio šalyje, gali 

reikšti, jog projektas 

nesuteiks tokios naudos, 

kokios buvo tikėtasi. 

 

Neadekvačiai įvertintų sutaupymų, 

siekiant antrojo diplomo uţsienio šalyje, 

rizika bus maţinama, atsiţvelgiant į 

faktines vieno studento patiriamas išlaidas 

uţsienio šalyje, jam siekiant gauti aukštojo 

mokslo diplomą; alternatyvios sąnaudos 

įvertinamos, remiantis vidutiniais 

minimaliaisiais dydţiais ir kitais 

statistiniais duomenimis. 

Vidutinė / 

vidutinis 

Netinkamai 

įvertinta nauda 

valstybei ir 

verslui dėl 

uţsienio kapitalo 

įmonėse 

įsidarbinusių JSP 

absolventų  

Netinkamai įvertinta 

nauda valstybei ir 

verslui dėl uţsienio 

kapitalo įmonėse 

įsidarbinusių JSP 

absolventų gali reikšti 

projekto visuomeninės 

naudos pasikeitimus, taip 

pat per maţą socialinį-

ekonominį projekto 

investicijų 

atsiperkamumą. 
 

Netinkamai įvertintos naudos valstybei 

ir verslui dėl uţsienio kapitalo įmonėse 

įsidarbinusių JSP absolventų rizika bus 

minimizuojama, naudos įvertinimą 

pagrindţiant realiomis prielaidomis, 

istoriniais duomenimis ir minimaliomis 

prognozėmis. 

Kaštų sutaupymo dėl išsilavinusio 

jaunimo emigracijos netinkamo 

įvertinimo rizika minimizuojama, 

remiantis šalies socialinių rodiklių 

duomenimis, studentų nuomonių tyrimais ir 

realiomis prielaidomis dėl jungtinės studijų 

programos galimo minimalaus poveikio 

studentų apsisprendimui emigruoti. 

Visiems projekto netinkamo socialinės-

ekonominės naudos įvertinimo rizikos 

veiksniams ir jų poveikiui minimizuoti 

pasirinktos priemonės leis tinkamai 

įvertinti socialinį-ekonominį projekto 

investicijų atsiperkamumą. 

Vidutinė / 

vidutinis 
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Kiekvienas identifikuotas rizikos veiksnys turi numatytas ir galimas rizikos maţinimo 

priemones, todėl galima teigti, kad rizika yra valdoma; yra parengtas rizikos projekto planas 

rizikai valdyti.  

4.5 Projekto kaštų – naudos analizės išvados 

Atlikus projekto kaštų-naudos analizę vertinant keturias alternatyvas (alternatyva A1 

“Be uţsienio partnerių“, alternatyva A2 „Kurti JSP PE su Trento universitetu“, alternatyva A3 

“Kurti JSP PE su Latvijos universitetu” bei alternatyva A4 „Kurti JSP PE su Tartu 

universitetu“), suformuluotos šios išvados: 

1. Remiantis projekto įgyvendinimo alternatyvų analizės techniniu aspektu (vertinti 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo masto, JSP paklausos, dalyvaujančių dėstytojų, 

dėstytojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičiaus, dėstytojų staţuočių, investicijų dydţio 

kriterijai) duomenimis geriausiai įvertinta alternatyvos A2. Vis dėlto esminių skirtumų 

tarp visų alternatyvų nebuvo identifikuota. 

2. Projekto investicijas sudaro projekto vykdymo išlaidos (projekto vykdytojų darbo 

uţmokestis ir soc. draudimo įmokos, komandiruočių išlaidos, paslaugų įsigijimo 

išlaidos, mokymo priemonių įsigijimo išlaidos bei norminės studijų kainos išlaidos 

(nuo 2.046.820 Lt iki 2.058.660 Lt A2-A4 alternatyvų atveju), projekto dalyvių išlaidos 

(JSP dėstytojų darbo uţmokestis ir soc. draudimo įmokos, komandiruočių išlaidos bei 

partnerinių universitetų atstovų apgyvendinimo išlaidos, nuo 517.985 Lt iki 563.252 

Lt) ir netiesioginės išlaidos (225.853Lt). Skirtingų projekto alternatyvų įgyvendinimo 

atvejais projekto investicijų sumos (išskyrus A1 - 7590.588 Lt) ţenkliai nesiskiria (nuo 

2.790.659 Lt iki 2.847.766 Lt). Didţiąja dalimi investicijos skiriasi dėl projekto 

vykdytojų išlaidų skirtumų: A1 alternatyvos įgyvendinimo atveju projekto vykdytojo 

patiriamos darbo uţmokesčio, kelionių ir komandiruočių į kitas šalis išlaidos būtų 

ţenkliai maţesnės, kadangi projekte tiesiogiai nedalyvautų joks partneris, studijų 

programa būtų kuriama savo lėšomis ir pajėgomis, nėra patiriamos išlaidos, susijusios 

su projekto koordinavimu, susitikimų organizavimu, svečių atvykimo išlaidomis. A2, 

A3 bei A4 alternatyvų įgyvendinimo atveju investicijų skirtumai susidaro dėl skirtingų 

projekto partnerių šalių ir didţiausias skirtumas yra dėl kelionių ir komandiruočių 

išlaidų.  
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3. Kaštų – naudos analizės rezultatai parodė, jog projekto skatinamasis socialinis – 

ekonominis poveikis finansine išraiška analizuojamu 15 metų projekto gyvavimo 

laikotarpiu viršija investicijas tiek į senąją infrastruktūrą (pastatas Kaune, Daukanto g. 

28, kuriame yra įsikūręs Vytauto Didţiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos 

fakultetas), tiek ir į projekto įgyvendinimą.  

4. Šio projekto apimtyje visų alternatyvų atveju (išskyrus alternatyvą A1) projekto 

pareiškėjo finansinis indėlis į projektą sudaro 12,8 – 13,1 proc. nuo visos projekto 

vertės. Įgyvendinant projektą Vytauto Didţiojo universiteto lėšomis turi būti uţtikrinti 

pinigų srautai išlaidoms, skirtoms projekto rezultatų tęstinumui bei rezultatų 

palaikymui.  

5. Remiantis projekto alternatyvų finansinių srautų analizės duomenimis, visų 

alternatyvų finansiniai srautai ir pagrindiniai finansinės naudos rodikliai yra neigiami. 

Projektas skirtas viešai teikiamų švietimo (aukštojo mokslo) paslaugų kokybės 

gerinimui, o viešųjų administracinių paslaugų teikimas yra finansuojamas valstybės 

lėšomis ir tiesioginių pajamų nesukuria. Siekiant įgyvendinti bet kurią iš analizuojamų 

projekto alternatyvų yra reikalinga išorinių finansavimo šaltinių parama. Skirtumai tarp 

atskirų alternatyvų finansinių akumuliuotų srautų nėra dideli, tačiau finansine prasme 

maţiausią nuostolį projekto pareiškėjui reikštų alternatyvų A3 ir A4 įgyvendinimas 

(nevertinant A1). Gavus išorės finansavimo šaltinių paramą patraukliausios 

projekto įgyvendinimo alternatyvos yra alternatyvos A3 ir A4, kurių atveju 

finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) būtų -6.575 tūkst. Lt (A2 i -6.626 

tūkst.Lt – taigi, skirtumas labai neţymus, šių alternatyvų naudos ir kaštų santykis 0,924 

ir 0,925). 

6. Atlikus projekto įgyvendinimo alternatyvų rezultatų socialinį – ekonominį 

vertinimą galima teigti, jog visos projekto įgyvendinimo alternatyvos sukuria 

ekonominę naudą, viršijančią ekonominius kaštus (Ekonominius kaštus sudaro projekto 

investicijos, investicijos į senąją infrastruktūrą ir finansinės projekto išlaidos po 

fiskalinių korekcijų. Ekonominę naudą sudaro finansinės projekto įplaukos po 

fiskalinių korekcijų ir naudos komponenčių sukuriamų ekonominių įplaukų suma.). 

Didţiausią grynąją ateities ekonominių pinigų srautų dabartinę vertę (EGDV) 

sukurtų alternatyvos A2 įgyvendinimas (33.872 tūkst. Lt), maţiausią – alternatyvos 

A1 įgyvendinimas (18.817 tūkst. Lt). Kaštų ir naudos santykis skirtingų alternatyvų 
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atveju varijuoja nuo 1,34 iki 1,60 (alternatyvos A2 atveju), vidinė grąţos norma EVGN 

nuo 59,41 proc. (A4) iki 72,41 proc. (A1), kur geriausiai vertinama A2 – 62,04 proc. 

7. Atlikus visų alternatyvų rezultatų socialinę – ekonominę analizę galima teigti, jog 

ekonominės naudos poţiūriu geriausia projekto alternatyva yra A2 (kurti JSP PE su 

Trento universitetu (Italija), kurios įgyvendinimas sukurtų didţiausią grynąją ateities 

ekonominių pinigų srautų dabartinę vertę, silpnesnės – A3 (kurti JSP PE su Latvijos 

universitetu) ir A4 (kurti JSP PE su Tartu universitetu), silpniausia – A1 (naujos studijų 

programos kūrimas be partnerių). 

8. Projekto jautrumo analizė rodo, kad projekto finansinis naudingumas išlieka 

teigiamas visų alternatyvų atveju. Jautriausios yra kaštų – naudos analizės metu 

patraukliausiomis nustatytos A2 ir A3 alternatyvos – pesimistinio scenarijaus 

atveju jų ekonominės naudos sumaţėjimas būtų didesnis, o optimistinio 

scenarijaus atveju – pagerėjimas maţesnis, nei analogiškais atvejais A2 atveju. 

Galima daryti išvadą, kad jautrumo analizės rezultatai patvirtino bendras ekonomines ir 

socialines tendencijas – labiau prestiţines ir aukštesnius reitingus turinčias aukštąsias 

mokyklas baigę absolventai turi didesnes galimybes sukurti didesnę ekonominę naudą, 

tačiau tuo pačiu jie ir konkuruoja atitinkamo lygio rinkoje, kur skirtumai tarp 

aukščiausią ir ţemiausią naudą kuriančiųjų gali būti pakankamai reikšmingi. Ţemesnio 

reitingo mokslus baigę absolventai turi maţesnius lūkesčius ir konkuruoja siauresniame 

segmente, taip iš dalies sumaţindami savo karjeros potencialią, tačiau tuo pačiu ir 

sumaţindami rizikos laipsnį optimistinio ar pesimistinio scenarijų atveju. Atsiţvelgiant 

į Lietuvos aukštojo mokslo ir darbo rinkos kontekstą bei tarptautiškumo didinimo 

svarbą galima teigti, kad net ir didţiausią jautrumo laipsnį turinčios alternatyvos yra 

labiau patrauklios, jei tik bus imtasi atitinkamų priemonių jų galimai rizikai įvertinti ir 

valdyti.  

9. Bendros jungtinės studijų programos su bet kuriais uţsienio partneriais 

sukūrimas suteiktų didelę pridėtinę socialinę ir ekonominę naudą palyginus su 

alternatyva, kurioje tarptautiškumo siekiai neįgyvendinami. Remiantis kaštų-

naudos analizės duomenimis, rekomenduojama įgyvendinti projekto alternatyvą 

A2 „Įgyvendinti JSP PE su Trento universitetu“. 
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5 KOKYBINIŲ REIKALAVIMŲ STUDIJŲ PROGRAMAI 

ANALIZĖ 

Studijų programa formaliąja prasme yra trumpas, struktūruotas ir nuoseklus teorinių ir 

praktinių studijų turinio elementų, sudarančių vieningą visumą bei laiduojančių konkretų 

išsilavinimą ir / ar kvalifikaciją, aprašymas
167

. Toks apibrėţimas sako, kad studijų programa 

aprašo ne tik tai, kas jau vykdoma, bet ir tai, ką numatoma daryti, grindţiant ir planuojant 

būsimąsias priemones bei veiksmus. Platesne prasme studijų programa vadinama visa tai, kas ir 

kaip daroma, siekiant uţsibrėţtų tikslų bei studijų rezultatų
168

.  

Šiame skyriuje aptariami ES dokumentai, reglamentuojantys bei skatinantys studijų 

kokybės uţtikrinimą bei jungtinių studijų programų kūrimą; aptariama, kokie reikalavimai 

keliami jungtinėms studijų programoms, išnagrinėjama kokie reikalavimai studijų kokybei 

keliami partneriniuose universitetuose. Atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

Vytauto Didţiojo universitete bei partneriniuose universitetuose nustatytų kokybinių 

reikalavimų specifiką, pateikiami studijų kokybę reglamentuojantys kokybiniai kriterijai bei jų 

aprašai, pagal kiekvieną kriterijų aprašoma planuojamos studijų programos atitiktis studijų 

kokybės reikalavimams.  

Apibendrinat gautus duomenis, bus pateikiama kuriamos bendros jungtinės studijų 

programos atitiktis studijų kokybės kriterijams. 

5.1 Studijų programos rezultatų analizė 

Remiantis 2012-2014 m. Vytauto Didţiojo universiteto veiklos planu, Vytauto Didţiojo 

universitetas – tai bendruomeniška mokslo, menų ir studijų institucija, tęsianti 1922 m. Kaune 

įkurto Lietuvos universiteto misiją, ţmogui sudaranti liberalias ugdymosi sąlygas, plėtojanti 

partnerystę, aktyviai dalyvaujanti Kauno gyvenime ir kurianti Lietuvos ateitį ir prisidedanti prie 

pasaulio kultūros ir mokslo raidos. Universiteto veiklos prioritetas yra VDU kaip patikimas 

tarptautinis partneris, kurio bus siekiama: 

1. Skatinant tarptautinį Universiteto aktyvumą, plėtojant strateginę partnerystę su 

lyderiaujančiomis aukštosiomis mokyklomis, identifikuojant jų bendrumus su Universitetu ir 

įgyvendinant abipusiai naudingo bendradarbiavimo programas.  

                                                 

167
 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įstatymas dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms. 

2005 m. liepos 22 d., Nr. ISAK – 1551. 
168

 Lauţasckas, R ir kt. Magistrantūros studijų programų kūrimo metodika. Vilnius, 2007. 
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2.2. Didinant studijų tarptautiškumą, kuriant tarptautines (jungtines bei dvigubą laipsnį 

teikiančias) studijų programas, tarptautines doktorantūros ir postdoktorantūros studijas, 

skatinant mobilumą studijose, panaudojant universiteto plėtojamos daugiakalbystės galimybes.  

2.3. Plėtojant mokslinės veiklos tarptautiškumą, uţtikrinant aktyvų dalyvavimą 

pripaţintuose tarptautiniuose tyrimų tinkluose ir tarptautinėse mokslo programose, vykdant 

mokslinių ir praktinių rezultatų tarptautinę sklaidą, skatinant mobilumą mokslinėje veikloje.  

2.4. Didinant meninės ir kūrybinės veiklos tarptautiškumą, atskleidţiant jos 

autentiškumą ir novatoriškumą pasaulio kūryboje, įsijungiant į geriausių pasaulio meno 

mokyklų tinklus, rengiant bendrus kūrybinius projektus, palaikant stilingo gyvenimo būdo 

kūrimo idėją.  

2.5. Aktyvinant Universiteto bendruomenės tarptautiškumą, uţtikrinant palankias 

sąlygas universiteto bendruomenei tobulinti kalbines ir tarpkultūrines kompetencijas, sudarant 

palankias integracijos sąlygas uţsienio dėstytojams, tyrėjams ir studentams, o taip pat 

uţtikrinant uţsienyje dirbantiems bendruomenės nariams ir absolventams palankias galimybes 

dalyvauti Universiteto gyvenime.  

2.6. Puoselėjant Pasaulio lietuvių universiteto idėją, realizuojant ją konkrečiais švietimo, 

mokslo ir meno projektais, uţtikrinant Universiteto atvirumą Pasauliui.  

2.7. Tampant tarptautiniu mokslo ir meno renginių centru, pritaikant esamas 

Universiteto erdves ir formuojant naujas, aktyvia veikla prisijungiant prie Europos ir pasaulio 

mokslo, kultūros ir meno plėtros projektų.  

Taigi programos paskirtis visiškai atitinka aukštosios mokyklos misiją, ir yra 

suderinta su aukštosios mokyklos strateginiu planu.  

Programos reikalingumas. JSP PE poreikio pagrindimas remiasi anksčiau atliktų 

specialistų poreikio Lietuvoje tyrimų rezultatais, pastebimais verslo organizavimo pokyčiais, 

bendromis Lietuvos ir pasaulio ekonomikų vystymosi tendencijomis, kurios kuria ir keičia 

darbo rinkos paklausą aukščiausio lygio specialistams. Kaip rodo 2008 m. atlikto Darbo ir 

socialinių tyrimų instituto specialistų poreikio tyrimo duomenys, darbdavių nuomone, 

ekonomikos studijų krypties specialistų poreikis Lietuvoje iš 20 tirtų studijų krypčių pagal 

svarbą uţima antrą vietą, o darbo ir socialinių tyrimų instituto mokslo darbuotojo A. Pociaus 

nuomone, 2012–2015 m., kai vėl atsigaus Lietuvos ūkis, tarpe kitų reikalingiausių profesijų, 

daugiausiai reikės ekonomikos specialistų.
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Ekonomistų poreikis auga visame pasaulyje
169

, tuo pačiu didėja susidomėjimas 

tarptautinės ekonomikos studijomis, o ekonomistams tyrėjams ţadamos vis geresnės darbo 

perspektyvos. Didţiausias ekonomistų poreikis numatomas privačiame sektoriuje – čia ypač 

išaugusi ekonomistų tyrėjų paklausa. Ekonominės analizės poreikis privačiame sektoriuje 

palaipsniui auga beveik kiekvienoje pramonės šakoje, to prieţastys yra didėjantis tarptautinis 

konkurencingumas versle, pasaulio ekonomikos situacijos sudėtingumas, padidėjęs poreikis 

analizuoti bei prognozuoti verslo rodiklius, kompanijų pardavimus bei kitas nacionalines ir 

pasaulines ekonomines tendencijas. Pasak Alternatyviosios Nobelio premijos 2003 m. laureato 

Filipinų Universiteto profesoriaus, politikos analitiko Walden Bello
170

, tarptautinės ekonomikos 

srities specialistai ypač laukiami besivystančiose šalyse. Todėl specialistams, įgijusiems 

tarptautinės ekonomikos magistro laipsnį, gebantiems kvalifikuotai panaudoti kiekybinius 

metodus ir jų pritaikymą ekonominiam modeliavimui ir prognozei, pasiţymintiems gerais 

komunikaciniais gebėjimais, ateityje bus pateikti geriausi darbo siūlymai. 

Tai patvirtinama įvairių organizacijų (pvz.: ETKC, Nacionalinės plėtros institutas
171

 ir 

kt.) atliktais specialistų poreikio Lietuvoje tyrimų rezultatais, pagal kuriuos Lietuvoje iki 2013 

m. bene labiausiai turėtų išaugti ekonomikos specialistų poreikis. Nemaţa dalis Europos šalių 

taip pat susiduria su kvalifikuotų verslo specialistų, į kuriuos įtraukiami ir ekonomistai, trūkumu 

(angl. skill shortage).
172

 Danijos verslo tyrimų akademijos prezidentės Stina Vrang Elias 

teigimu, ekonomistų paklausa Danijoje 2015 m. bus triskart didesnė nei pasiūla
173

.  

Dabartinis dinamiškas pasaulis ir drastiškai besikeičianti ekonomika reikalauja 

nuolatinių ir nuoseklių mokslinių tyrimų, globalaus ar regioninio valdymo, t.y. veiksmingų 

organizacijų, koordinuojančių pasaulinių ar regioninių procesų eigą, veiklos, ir todėl 

ekonomikos tyrėjų ir specialistų, dirbsiančių tarptautinėse mokslo ir tyrimų ar organizacinėse 

struktūrose, poreikis nemaţėja.
174

  

Lietuvos ekonomika ir verslas yra plačiai orientuotas į uţsienio rinkas
175

, Lietuvos 

eksportas 2011 m., palyginus su 2010 m., paaugo 13,6 proc., sudarė daugiau nei 68 proc. BVP, 

                                                 

169<http://degreedirectory.org/articles/Applied_Economics_Graduate_Programs_Answers_to_Your_ 

Questions.html>. 
170170

 Walden Bello. Needed: Economists, not accountants to manage the Philipine economy. // Business Mirror. 

2009. 

171 L. Okunevičiūtė-Neverauskienė ir kt. Specialistų poreikio prognozės Lietuvoje. Nacionalinės plėtros institutas. 

Vilnius. 2008. 

172 Ch. Apostolou. The rising preference for central bank economists (& IMF). London. 2012. 

<http://www.arbitrage-search.com/news/2012/01/23/the-rising-preference-for-central-bank-economists-imf>. 

173 J. P. Myklebust. DENMARK: Questions raised over PhD expansion. University Worlds News. Prieiga per 

Internetą: <http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20110909190730200>. 

174: <http://www.studydiscussion.com/top-9-universities-in-economics>. 

175 LR Centrinis bankas. Makroekonominės prognozės. <http://www.lb.lt/makroekonomines_prognozes>. 
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didėja prekių eksportas į Europos šalis, tame skaičiuje daugiausiai į Latviją, Vokietiją ir Lenkiją 

(2011 m. atitinkamai 7,1 mlrd. Lt, 6,5 mlrd. Lt ir 4,9 mlrd. Lt), auga dirbančiųjų skaičius 

uţsienio šalių įmonėse Lietuvoje, didėja ir ES šalių kapitalo įmonių skaičius bei jų apyvarta 

Lietuvoje (2009 m. iš ES šalių kontroliuojamų įmonių Lietuvoje daugiausiai veikė Vokietijos - 

apie 340 įmonių; 2011 m. Vokietijos uţsienio prekybos rūmų atlikto tyrimo duomenimis
176

 iš 

16 Rytų ir Europos Vidurio šalių Lietuva labiausiai pagerino savo reitingą pagal patrauklumą 

investicijoms: pakilo iš 10 vietos 2009 ir 2010 m. į 6 vietą 2011 m.). Programos ypatumas – 

orientacija į tarptautinėms verslo įmonėms aktualius tarptautinės ekonomikos specialistus. Kaip 

rodo tyrimo, atlikto JAV 2011 m., rezultatai
177

, tradicinių ekonomistų, orientuotų į darbą 

viešajame sektoriuje poreikis, lyginant privačiu sektoriumi, nebeauga taip sparčiai.  

Lietuvai tampant svarbiu pasaulio ekonomikos dalyviu, eksporto šalimi, plečiantis 

uţsienio šalių kapitalo įmonių veiklai, vis labiau globalus verslas didina paklausą būtent plėtros 

ir tarptautinės ekonomikos specialistams. Tarptautinės ekonomikos specialistų poreikis yra 

akivaizdus ir reikšmingas, ypač svarbūs yra specialistai, kurie turėtų ne tik ekonominių ţinių, 

bet ir kurie gerai suprastų verslo veiklos ypatumus kintančioje makroekonominėje aplinkoje ne 

tik savo šalyje ar regione, bet ir pasaulyje. 

Programos tikslų pagrįstumas – JSP PE būtų orientuota tarptautinės ekonomikos 

teoriją ir politiką, teisę, ekonominės veiklos ir jos plėtros mikro ir makroekonominę analizę bei 

strategijos formavimą, paţangius moderniosios ekonomikos analizės metodus.  

Programos tikslas – parengti kompetentingus plėtros ekonomikos specialistus, kurie, 

baigę studijas, ţinodami ir kritiškai vertindami tarptautinės ekonomikos teorijas ir mokslinius 

poţiūrius, gebės atlikti mokslinius ir taikomuosius ekonominius tyrimus mikro ir makro 

lygiuose tarptautiniu ir globaliu kontekstu, turės būtinus tarptautinės ekonomikos politikos 

vertinimo ir formavimo įgūdţius, gebės atlikti moksliškai pagrįstą ekonominę analizę, 

taikydami tinkamus metodus ir technikas organizacijų bei šalių ekonomikos strategijoms 

tarptautiniu ir globaliu kontekstu numatyti bei įgyvendinti, gebės efektyviai komunikuoti su 

mokslininkais, politikais ir praktikais vykdant tarptautinę veiklą. 

                                                 

176 Vokietijos uţsienio prekybos rūmų (AHK) rinkos tyrimas: įmonių verslo aplinkos ir šalies patrauklumo 

investicijoms vertinimas 2011 metais. Prieiga per Internetą: < http://www.ahk-balt.org/lt/naujienos/naujienu-

archyvas/single-view/artikel/mittel-und-osteuropa-bleibt-wichtiger-partner-fuer-deutsche-

unternehmen/?cHash=aa13e41c444f8a9e77485 ad06 c322fb2>. 

177 United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. Job Outlook 2011. Prieiga per Internetą: 

<http://www.bls.gov/oco/oco2001.htm#outlook>. 
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Baigę JSP PE, absolventai galės dirbti profesionaliais ekonomistais tarptautinėse 

įmonėse, agentūrose, vyriausybinėse struktūrose ir privačiame sektoriuje sprendţiant strategines 

mikro ar makroekonominio lygmens problemas. 

JSP PE baigęs magistras ţinos, kritiškai vertins ir taikys įvairias tarptautinės ekonomikos 

teorijas ir mokslinius poţiūrius mikro ir makro lygiuose; demonstruos tarptautinės teisės ţinias 

ir supratimą, ţinos ir mokės taikyti modernios ekonominės analizės metodus orientuotus į 

tarptautinę ekonomiką ir politiką, t.y., taikys kiekybinės ir statistinės analizės techniką veiklos 

ekonominei analizei ir vertinimui tarptautiniame ir globaliame kontekste; gebės efektyviai 

komunikuoti su mokslininkais, politikais ir praktikais vykdant tarptautinę ekonominę veiklą, 

dirbti su vyriausybinėmis ir kitokio pobūdţio tarptautinėmis organizacijomis realizuojant 

efektyvias ekonomikos strategijas.  

Programos rezultatai. Baigęs programą tarptautinės ekonomikos magistras: 

 Demonstruos ekonomines ţinias ir tarptautinių ekonominių procesų supratimą, t.y. 

gebės savarankiškai analizuoti ir kritiškai vertinti teoriją ir procesus, vykstančius 

ekonomikos sistemoje tarptautinėje aplinkoje, originaliai vystys ir taikys tarptautinės 

ekonomikos idėjas mokslinių tyrimų kontekste; 

 Gebės taikyti tarptautinės ekonomikos ţinias, sugebės spręsti problemas naujoje arba 

neatpaţįstamoje daugiadisciplinėje aplinkoje; 

 Gebės taikyti modernios ekonominės analizės metodus orientuotus į tarptautinę 

ekonomiką ir politiką, taikant kiekybinės ir statistinės analizės techniką politikos 

analizei ir vertinimui tarptautiniame kontekste; 

 Gebės integruoti ţinias ir spręsti kompleksines tarptautinės ekonomikos problemas 

turėdamas ribotą informaciją tarptautiniu ar globaliu lygiu ir galės priimti socialiai 

atsakingus sprendimus; 

 Gebės aiškiai perteikti logiškas, moksliškai pagrįstas išvadas specialistų ir ne 

specialistų auditorijoms; 

 Gebės nuolatos mokytis, kas leidţia kryptingai tęsti studijas doktorantūroje ar 

savarankiškai studijuoti tikslinius dalykus. 

Programos siekiniai. Ketinamos vykdyti JSP PE siekiniai apibrėţti remiantis Lietuvos 

ir tarptautiniais dokumentais bei atitinka Lietuvos ir Europinės kvalifikacijų sąrangos VII-

ąjį lygmenį.  

Studijų programos siekinių ir juos įgyvendinančių studijų dalykų sąsajos. 

Planuojant ketinamos vykdyti JSP PE dalykus bus atsiţvelgiama ir į tai, kad studentai studijose 
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turi įgyti tiek teorinių ţinių, tiek praktinio darbo įgūdţių, mokėti dirbti savarankiškai. Visų 

studijų dalykų tikslai bus nuosekliai suderinti su studijų programos siekiniais. Atskiruose 

dalykuose dėstomos temos ne tik bus susijusios su konkrečios disciplinos mokslinėmis bei 

praktinėmis problemomis, bet ir vienu metu studentams suteiks skirtingų gebėjimų, ugdys jų 

profesinius įgūdţius taip, kad jie lanksčiai bei kūrybiškai galėtų būti pritaikomi įvairiose 

tarptautinės ekonomikos aplinkose.  

5.2 Studijų programos sandaros analizė 

Pagrindţiant ketinamos vykdyti JSP PE sandarą svarbu paţymėti, kad studijos Vytauto 

Didţiojo universitete organizuojamos kiek kitaip nei kituose Lietuvos universitetuose. VDU 

laikomasi liberalios (Artes Liberales) studijų politikos, kuri leidţia studentams patiems 

koreguoti savo studijų planus, nusprendţiant, kokius pasirenkamus dalykus studijuoti. 

Ketinamos vykdyti JSP PE apimtis – 120 ECTS, jos dalykų apimtis remiasi VDU 

Studijų Reguliaminu, patvirtintu VDU Senato 2011-0628 posėdyje. Atsiţvelgiant į 

Reguliaminą, 52 proc. (62 ECTS) programos studijų dalykų sudaro studijų krypties dalykai, 23 

proc.(28 ECTS) dalykų yra pasirenkamieji bei tiriamieji darbai, ir baigiamajam darbui yra skirta 

25 proc. (t.y. 30 ECTS) programos. 

117 lentelė. Preliminarus JSP PE turinys 

Dalykų pavadinimai Kreditų skaičius 

Studijų krypties dalykai  

Privalomieji dalykai  

 

1. Mikroekonomika 3*(I.Maksvytienė) 8 

2. Makroekonomika ir pinigų politika (M.Dapkus) 6 

3. Lyginamoji ekonomika(Z.Lydeka, J.Kalendienė) 6 

4. Duomenų analizė ir matematiniai modeliai 

(R.Krikštolaitis) 

6 

5. Ekonometrija 2* (R.Krikštolaitis) 6 

6. Taikomoji makroekonomika (N.Mačiulis) 6 

7. Tarptautinė prekyba ir finansai(I.Maksvytienė) 6 

8. Institucinė ekonomika (V.Pukelienė) 6 

Pasirenkamieji dalykai du iš keturių 12 

  10 .Plėtros ekonomika (R.Čiegis) 6 

11. Globalinė ekonomika (V.Pukelienė)       6 

12. Korporacinis valdymas ir įmonių socialinė atsakomybė 

(V. Darškuvienė)       

6 

13. Investicijų analizė ir valdymas (K. Levišauskaitė) 6 

                 Viso: 62 

Pasirenkamieji dalykai (3x6 kreditus)    

Vienas iš dviejų:  
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1. Vadyba ir verslo sprendimai (V.Fomin) 6 

2. Strateginis marketingas (N.Klebanskaja) 6 

Vienas iš dviejų:  

3. Įmonių teisė (S.Ščerbina-Dalibagienė) 6 

4. Kontraktų teisė (J.Kiršienė)   

Vienas iš dviejų:  

5. Tarptautinių įmonių vadyba (E.Stonkutė) 6 

6. Inovacijų vadyba (E.Stonkutė) 6 

                Viso:   18 

Tiriamasis darbas   10 

1. Tiriamasis darbas 1  6 

2. Tiriamasis darbas 2  4 

Baigiamasis darbas 30 

Iš viso programoje:  120 

 

Pirmaisiais magistrantūros studijų metais studentai studijuos fundamentalius 

Ekonomikos dalykus tarptautiniu kontekstu: Mikroekonomiką 3, Makroekonomiką ir Pinigų 

politiką, Lyginamąją ekonomiką, Institucinę ekonomiką, Taikomąją makroekonomiką ir 

matematinės analizės dalykus: Optimizavimo metodai ekonomikoje, Ekonometrija 2 bei ir 

vadybos dalyką – Vadyba ir verslo sprendimai. Taip pat atliks Lyginamosios ekonomikos 

tiriamąjį darbą 

Antraisiais studijų metais, studijų dalykuose galima įţvelgti dvi studijų kryptis:  

 šiuolaikinė tarptautinė ekonomika; 

  tarptautinių įmonių ekonomika ir valdymas. 

Ketinama vykdyti JSP PE būtų vykdoma nuolatine forma (studijų trukmė – 2 metai) ir 

baigiama baigiamojo darbo viešu gynimu.  

Planuojant ketinamos vykdyti JSP PE dalykų išdėstymą ir studentų akademinį krūvį, 

atsiţvelgiama į tai, kad studentai antrosios pakopos studijose turi įgyti tiek teorinių, tiek ir 

praktinių darbo įgūdţių, mokytis dirbti savarankiškai, formuluoti įţvalgas, rengti siūlymus. Šie 

įgūdţiai ir adekvačios kompetencijos būtų įgyjamos dirbant grupėse, susipaţįstant su 

naujausiomis mokslinių tyrimų apţvalgomis, analizuojant profesinę literatūrą ir pan. 

Atskiruose ketinamos vykdyti JSP PE dalykuose dėstomos temos būtų ne tik susijusios 

su konkrečios disciplinos mokslinėmis bei praktinėmis problemomis, bet ir vienu metu 

studentams suteiktų skirtingų gebėjimų, ugdytų jų profesinius įgūdţius taip, kad jie lanksčiai bei 

kūrybiškai galėtų būti pritaikomi įvairioms verslo aplinkoms bei poreikiams.  

Įgyvendinant ketinamą vykdyti JSP PE bei siekiant uţtikrinti, kad studentams būtų 

sudarytos visos sąlygos pasiekti studijų rezultatus būtų panaudojami įvairūs mokymosi metodai, 

atitinkantys atskiro dalyko specifiką: paskaitos, seminarai (maţose ir didesnėse grupėse), 
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praktiniai uţsiėmimai, individualus studento darbas, kolektyvinis studentų darbas, projektinė 

veikla, diskusijos, vieši darbų aptarimai. Didelė auditorinio ir savarankiško studentų darbo 

apimtis skatina ieškoti efektyvesnių mokymo bei praktinės veiklos organizavimo metodų. Tam 

būtų numatyti interaktyvūs studijų metodai, adekvatūs numatytiems studijų rezultatams pasiekti, 

būtų naudojamos kai kurios interaktyvaus mokymo technikos: interaktyvi paskaita, video 

paskaita, meninis ar dokumentinis filmas, pristatymai paremti atvejo analize, pristatymai paremti 

tekstine informacija, uţduotys, paremtos simuliacijos arba vaidmenų atlikimu. Taip pat būtų 

numatyti probleminio ir projektinio mokymosi metodai, orientuoti į konkrečios (realios) 

tarptautinės ekonomikos problemos sprendimo paiešką (taip pat – grindţiami atvejo analize) bei 

mokomieji projektai, įtraukiant projekto valdymo (projekto ciklo) elementus. Organizuojant 

savarankišką studentų darbą, būtų įvardinti studento savarankiško darbo metodai ir (arba) 

uţduotys, susiejant su numatomais studijų dalyko rezultatais bei jų vertinimo metodais ir 

kriterijais. 

Ketinamos vykdyti JSP PE studentai būtų skatinami aktyviai dalyvauti paskaitose ir 

seminaruose, diskutuoti, formuluoti probleminius klausimus ir kritiškai vertinti aplinkos 

reiškinius. Studijų dalyko temų plane būtų numatyta pakankamai laiko individualiam studentų 

konsultavimui. 

5.3 Personalo analizė 

JSP PE programa sudaryta tokiu principu, kad geriausiai atspindėtų kvalifikuotų plėtros 

ekonomikos specialistų rinkos poreikį bei dėstytojų kompetenciją ir profesinę patirtį, numatant 

kviesti dėstytojus iš kitų institucijų ar uţsienio šalių universitetų. 

VDU Ekonomikos ir vadybos bei Teisės fakultetuose yra sutelkti pakankami moksliniai 

ir pedagoginiai ištekliai naujai programai įgyvendinti pilnai atitinka bendruosius reikalavimų 

studijų programoms, kuriuose numatyta, kad ne maţiau kaip pusę studijų programos kiekvienos 

dalies apimties turi dėstyti profesoriai, docentai, lektoriai bei asistentai, kuriems VDU yra 

pagrindinė darbovietė. Programoje studijų krypties dalykus dėstys 2 vizituojantys dėstytojai ir 

13 VDU dėstytojų, iš jų 38 proc. yra profesoriai, likusieji yra docentai, kurių mokslinių tyrimų 

kryptis tiesiogiai ar netiesiogiai atitinka plėtros ekonomikos kryptį. 

Akademinis personalas komplektuojamas taip, kad jų mokslo veiklos kryptis atitiktų 

dėstomus modulius. Visų dėstytojų kvalifikacija visiškai atitinka keliamus reikalavimus. Jie 

aktyviai dalyvauja mokslinėje ir mokslo taikomojoje veikloje, publikuoja savo mokslinės 

veiklos rezultatus. Universiteto dėstytojai, su kuriais sudarytos neterminuoto darbo sutartys, yra 
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atestuojami kas 5 metai Senato nustatyta tvarka. Universiteto tarybos nustatyta tvarka gali būti 

rengiama neeilinė Universiteto dėstytojo ar mokslo darbuotojo atestacija. Neatestuotas 

dėstytojas ar mokslo darbuotojas atleidţiamas iš pareigų įstatymų nustatyta tvarka. Pagrindinių 

studijų teorinius uţsiėmimus gali dėstyti profesoriaus, docento arba lektoriaus pareigas einantys 

dėstytojai. Asistentai gali vadovauti studentų praktiniams uţsiėmimams, pratyboms, studentų 

praktikai. Magistrantūros studijų teorinius uţsiėmimus gali dėstyti ne ţemesnį kaip daktaro 

mokslo laipsnį turintys dėstytojai. Dėstytojų patirtis, kvalifikacija bei moksliniai interesai yra 

pakankami siekiant programos tikslų ir siekinių, o kvalifikacija atitinka teisės aktuose nurodytus 

reikalavimus.  

Vertinant dėstytojų ir studentų santykį, verta paţymėti, kad dėstytojų skaičius bus 

pakankamas darbui su studentais įvairių formų uţsiėmimuose (paskaitose, seminaruose, 

laboratoriniuose darbuose, praktikose ir t.t.). Dėstytojų krūvis bus paskirstomas racionaliai, 

laikantis teisės aktų reglamentavimais dėstytojų krūviui. 

Vykdydami savo pareigas, dėstytojai dalyvauja moksliniuose tyrimuose, dirba dėstymo 

ir metodinį darbą, rengia studijoms skirtą medţiagą, dalyvauja projektinėje ir visuomeninėje 

veikloje. Universiteto dėstytojai, su kuriais sudarytos neterminuoto darbo sutartys, yra 

atestuojami kas 5 metai Senato nustatyta tvarka. Universiteto tarybos nustatyta tvarka taip pat 

gali būti rengiama neeilinė Universiteto dėstytojo ar mokslo darbuotojo atestacija. Neatestuotas 

dėstytojas ar mokslo darbuotojas atleidţiamas iš pareigų įstatymų nustatyta tvarka. Universiteto 

dėstytojai kas 5 metai gali būti Senato nustatyta tvarka ne ilgiau kaip vieniems metams 

atleidţiami nuo pedagoginio darbo moksliniams tyrimams atlikti bei mokslinei, meno ir 

pedagoginei kvalifikacijai kelti. Uţ to laikotarpio mokslinę (meninę) ar pedagoginę veiklą 

atsiskaitoma Senatui. Universitete veikia jau pasitvirtinus dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

skatinimo metodika. Šaltinis: http://ukc.vdu.lt/darbuotojams/doc/s_reguliaminas.pdf 

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete sutelkti pakankami moksliniai ir pedagoginiai 

ištekliai naujai programai įgyvendinti – tai atitinka bendruosius reikalavimus studijų 

programoms, kuriuose numatyta, kad ne maţiau kaip pusę studijų programos kiekvienos dalies 

apimties turi dėstyti profesoriai, docentai, lektoriai bei asistentai, kuriems VDU yra pagrindinė 

darbovietė. Savų ir kviestinių dėstytojų VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete santykis yra 85 

proc. ir 15 proc. 

 

 

 

http://ukc.vdu.lt/darbuotojams/doc/s_reguliaminas.pdf
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118 lentelė. Numatomų dėstytojų preliminarus sąrašas 

Vardas, pavardė 

Kvalifikacinis 

ar mokslo 

laipsnis, 

pareigos 

Numatomas dėstyti 

dalykas 
Mokslinės veiklos 

kryptis 

Profesinės 

veiklos patirtis, 

metais 

1 2 3 4 5 
Studijų krypties dalykų dėstytojai 

Dapkus 

Mindaugas 
Doc. dr. 

Makroekonomika ir 

Pinigų politika  
Makroekonominė 

analizė 
12 

Maksvytienė Inga Doc. dr. 
Mikroekonomika 

Tarptautinė prekyba ir 

finansai  

Mikroekonominė 

analizė 
10 

Kalendienė Jonė Doc.. dr. Lyginamoji ekonomika Makroekonomika 8 

Čiegis Remigijus Prof. habil. dr. Plėtros ekonomika 
Aplinkosaugos 

ekonomika 
25 

Pukelienė Violeta Prof. dr. 
Institucinė ekonomika 
Globalinė ekonomika 

Integracijos 

ekonomika 
30 

Levišauskaitė 

Kristina 
Prof. dr.  

Investicijų analizė ir 

valdymas 
Investicijos ir 

viešieji finansai 
30 

Darškuvienė 

Valdonė 
Prof. dr. 

Korporacinis valdymas 

ir ĮSA  
Korporatyvinis 

valdymas 
26 

Krikštolaitis 

Ričardas 
Doc. dr. 

Duomenų analizė ir 

matematiniai modeliai 

Duomenų analizė 

ir matematiniai 

modeliai 
20 

Fomin Vladislav Doc. dr.  
Vadyba ir verslo 

sprendimai 
Vadyba 10 

Klebanskaja Nina Doc. dr. Strateginis marketingas Marketingas 30 
Kiršienė Julija Prof. dr. Kontraktų teisė Teisė 20 
Čerka Paulius, 

Ščerbina-

Dalibagienė 
Siuzana  

Doc.dr. Įmonių teisė Teisė 5 

Stonkutė Eglė Doc. dr. 
Tarptautinių įmonių 

vadyba Inovacijų 

vadyba 

Tarptautinių 

įmonių vadyba 
6 

  
Vizituojantys 

profesoriai 
  

Mačiulis Nerijus Doc. dr. 
Taikomoji 

makroekonomika 
Makroekonominė 

analizė 
10 

Gilbert 

Cristopher 
Prof.dr. Ekonometrija 

Ekonometrinė 

analizė 
35 

 

Ketinamoje vykdyti JSP PE magistrantūros studijų programoje dėstytų pedagogai – 

aktyvūs ir pripaţinti mokslininkai, skelbiantys publikacijas Lietuvos ir uţsienio mokslinėje 

spaudoje, turintys atitinkamą profesinės kompetencijos lygį, dėstymo, mokslinės tiriamosios ir 

metodinės veiklos patirtį, nuolat rengiantys mokslo straipsnius, publikuojamus mokslo 

ţurnaluose, registruotuose tarptautinėse duomenų bazėse, Ekonomikos katedros dėstytojai, 

vykdydami projektines veiklas, taip pat nuolat dalyvauja renginiuose uţsienyje bei dėsto 

uţsienio universitetuose.  
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5.4 Materialiųjų išteklių analizė 

Vytauto Didţiojo universitete yra sukurta palanki aplinka teorinėms ir praktinėms 

studijoms, kūrybiniams projektams vykdyti. Ketinamos vykdyti JSP PE studentai naudosis 

universiteto biblioteka ir specializuotomis skaityklomis.  

Universiteto biblioteka turi devynias skaityklas (Vaclovo Birţiškos, J. ir E. Sinkių 

periodikos, Lietuvių fondo uţsienio kalbų, Informatikos ir gamtos mokslų, Vinco Čepinskio, 

Socialinio darbo, Aleksandro Štromo politinių mokslų, Mykolo Römerio teisės, Stasio 

Šalkauskio teologijos), kuriose yra daugiau nei 500 darbo vietų, iš kurių 70 kompiuterizuotos, 

aprūpintos naujausia technika ir prijungtos prie interneto. Visuose universiteto pastatuose veikia 

bevielis interneto ryšys, taigi studentai turi galimybę naudotis asmeniniais nešiojamais 

kompiuteriais. Paskaitos vyksta universiteto auditorijose, aprūpintose reikalinga studijoms 

technika, kompiuteriais su prieiga prie interneto, multimedia projektoriais, reikiama garso bei 

vaizdo aparatūra, kad dėstytojai galėtų kuo moderniau išdėstyti savo paskaitas.  

Ekonomikos ir vadybos fakultetas turi specializuotą kompiuterių klasę, kurioje vyksta 

paskaitos, seminarai bei mokymai, kuriems reikia kompiuterių bei programinės įrangos. Klasėje 

yra 23 kompiuterizuotos darbo vietos su studentams bei dėstytojams reikalinga programinė 

įranga (Windows xp arba 7, MS Office, antivirusinės programos, pašto klientai ir t.t.), 

įgalinančia studentus atlikti įvairius praktinius darbus. Šios klasės kompiuteriuose yra įdiegta 

SPSS programinė įranga. Tad studentai šioje klasėje gali atlikti savo tyrimų analizes. 

Kiekvienais metais kompiuterių klasė yra įvertinama ir atliekami reikiami techninės bei 

programinės įrangos atnaujinimo darbai. Klasėje esamų kompiuterių „gyvavimo laikas“ yra apie 

3-5 metus. Tai pakankama kaita, kad jie visuomet atitiktų keliamus reikalavimus. Kompiuterių 

klasėje bei kitose kompiuterizuotose darbo vietose naudojama tik legali programinė įranga. 

Kartą į pusę metų programinė įranga yra audituojama ir atliekamas jos atnaujinimas ar 

papildymas. 

Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai, studijuojantys pirmos ir antros pakopos 

studijose turi galimybę naudotis visa universiteto infrastruktūra. Pirmosios pakopos studentai 

turi teisę gyventi visiškai renovuotuose VDU bendrabučiuose. Visi VDU rūmai yra pritaikyti 

neįgaliųjų studijavimui: įrengtos įvaţos, įrengti jų reikmes atitinkantys sanitariniai mazgai, 

organizuojamas nemokamas paveţėjimas, įrengtos praplatintos durys, kompiuterinės klasės su 

specialiais stalais, reabilitacijos kambaryje sudarytos galimybės nemokamai naudotis internetu 

ir dirbti kompiuteriu. Universitetas atveţa neįgalius studentus į paskaitas ir parveţa iš jų. 
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Neįgalieji ir visiški našlaičiai gauna visas minėtas socialines pašalpas, jiems gali būti 

sumaţintas mokestis uţ mokslą. 

Vytauto Didţiojo universitete yra sukaupta gausi, tinkama ir pakankama literatūros bazė 

ekonomikos studijoms. Dauguma paskaitoms naudojamos ir studentams rekomenduojamos 

literatūros yra VDU bibliotekoje. VDU bibliotekos fonduose sukaupta 246 045 fiz. vnt. / 120 

175 pavad. leidinių; 124 490 vnt. dokumentų atviruose fonduose; 39 licenzijuojamos duomenų 

bazės (apie tai plačiau – internete: http://biblioteka.vdu.lt/). Studentai taip pat gali naudotis 

viešosiomis Kauno miesto bibliotekomis. Bibliotekoje studentai gali laisvai skaityti socialinių, 

humanitarinių, politikos mokslų ir kt. knygas, tęstinius ir periodinius leidinius, nemaţai šalių ir 

įvairių mokslų sričių enciklopedijas įvairiomis kalbomis. Jiems prieinami enciklopediniai, 

dvikalbiai, daugiakalbiai ţodynai, ţinynai, informaciniai leidiniai, Lietuvos Vyriausybės 

oficialūs leidiniai, statistikos rinkiniai, disertacijos, habilitaciniai darbai bei jų santraukos, 

Jungtinių Tautų vystymo programos, Europos Sąjungos leidiniai, VDU magistrų darbai, 

Lietuvos dienraščiai ir kt. 

Universitetas yra pasaulio elektroninių bazių narys, todėl naujausi periodiniai leidiniai, 

akademinai straipsniai anglų kalba yra prieinami visiems VDU studentams ir dėstytojams (pvz.. 

EBSCO, Sage Journals Online, Cambridge University Press, Emerald ir kt.). 

Metodinė studijų medţiaga nuolat papildoma naujais leidiniais ir vadovėliais, katedros 

programose dėstančių dėstytojų rengiamomis mokymo ir metodinėmis priemonėmis. Katedros 

dėstytojų parengtų leidinių sąrašą taip pat galima rasti VDU bibliotekos universiteto 

mokslininkų mokslo darbų elektroninėje bazėje internete. Pradėjus vykdyti studijų programą, 

per pirmuosius studijų metus numatoma ţenkliai atnaujinti studijų materialiąją bazę, uţsakant 

naujausių, studijų programos turinį geriausiai atitinkančių mokslinių leidinių. 

Universiteto studentai ir darbuotojai mokslinės literatūros gali gauti į namus: mokomąją 

literatūrą – vienam semestrui arba mokslo metams, priklausomai nuo mokymo planų; mokslinę 

ir groţinę literatūrą – 3 savaitėms Centriniame abonemente. Vienu metu galima turėti 5 

leidinius, dėstytojams – 7 leidinius. Vadovėlių skaičius neribojamas. Bibliotekos darbą lengvina 

prieš keletą metų naujai įdiegta skaitytojų bilietų su brūkšniniais kodais sistema bei internetinė 

paieška (http://biblioteka.vdu.lt). Norėdami gauti leidinį į namus, universiteto studentai pateikia 

galiojantį Lietuvos studento paţymėjimą, darbuotojai – darbuotojo paţymėjimą. 

Būtina paminėti, kad Vytauto Didţiojo universitete veikia puikiai išvystytas intranetas, 

kuris visiems akademinės bendruomenės nariams suteikia galimybę keistis informacija 

(remiantis First Class programine įranga). Dauguma dėstytojų naudoja šią sistemą, pavyzdţiui, 

kurso medţiagos platinimui, literatūros talpinimui, bendravimui su studentais. 

http://biblioteka.vdu.lt/
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5.5 Studijų eigos ir jos vertinimo analizė 

Reikalavimai stojantiesiems. Studentų priėmimas į ketinamą vykdyti magistrantūros 

studijų programą būtų vykdomas remiantis VDU priėmimo į antrosios pakopos studijas tvarka 

(ţr. internete: http://www.vdu.lt/studijos/priemimas-i-studijas-vdu.html). 

Į JSP PE būtų priimami ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba ekonomikos 

gretutinių studijų sertifikatą turintys asmenys. 

Kitų studijų krypčių universitetinį bakalauro bei tos pačios krypties profesinio bakalauro 

kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys į magistrantūros studijas būtų priimami tik įvykdę 

papildomų studijų programą. Kitų aukštųjų mokyklų absolventai laikytų anglų kalbos testą. 

Stojančiųjų konkursinis balas būtų skaičiuojamas naudojantis VDU Ekonomikos ir 

vadybos fakultete nustatyta formule:  

K = 0,3A + 0,6B + 0,1C, kur 

A – bakalauro diplomo priedėlio visų egzaminų paţymių aritmetinis vidurkis;  

B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų egzaminų paţymių aritmetinis 

vidurkis;  

C – bakalauro baigiamojo darbo paţymys.  

 

Numatomų priimti studentų skaičiaus pagrindimas. Į ketinamą vykdyti 

magistrantūros studijų programą planuojama priimti 12 studentų. Šis skaičius objektyviai 

atspindi Ekonomikos ir vadybos fakulteto pajėgumus kokybiškai ir ekonomiškai efektyviai 

rengti aukščiausios kvalifikacijos plėtros ekonomikos specialistus. Vidutinis visose VDU 

studijų programose į pirmą magistrantūros kursą priimamų studentų skaičius yra apie 10 

studentų. 

Studentų konsultavimo studijų klausimais tvarka. Informacija studentams apie 

programą, studijų dalykus, jų turinį bei pasirinkimus, tvarkaraščius ir pasikeitimus juose, 

reikalavimus rašto bei kt. darbams, dėstytojų konsultacijų laiką, o taip pat apie viešas paskaitas 

ir seminarus, mokymus, kursus, bei staţuotes (Lietuvoje ir uţsienyje), studijų uţsienio 

universitetuose galimybes, įsidarbinimo pasiūlymus ir kt. bus nuolat teikiama Ekonomikos ir 

vadybos fakultete bei Ekonomikos katedroje, tiek reguliarių susitikimų su studentais, spec. 

informacinių renginių katedroje metu, tiek ir virtualiai - intranetu, internete (VDU.lt) ir per 

socialinius tinklus (Facebook ir kt.). 

Katedros dėstytojai bei administracijos darbuotojai studentus konsultuos priėmimo 

valandų, specialių konsultacijų metu, el. paštu bei kitais būdais. Pavyzdţiui, studijų pradţioje 

http://www.vdu.lt/studijos/priemimas-i-studijas-vdu.html
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(pirmojo studijų semestro metu) katedroje kasmet organizuojami informaciniai seminarai, 

supaţindinantys pirmakursius su studijų programa, dėstytojais. Tokie seminarai studentams ir 

dėstytojams leidţia neformaliai pabendrauti, išsiaiškinti studentams rūpimus klausimus ir 

atsiţvelgti į jų pageidavimus. 

Katedros dėstytojai studentus nuolat konsultuoja ne tik skaitomų kursų, namų darbų, 

baigiamųjų darbų rengimo, bet ir darbo archyvuose, bibliotekose, studijų uţsienyje, karjeros 

galimybių ir kitais klausimais. 

Vytauto Didţiojo universitete išvystyta ir efektyviai veikia vidinio tinklo (intraneto) 

sistema First Class, kurioje talpinama studijų medţiaga, uţduotys seminarams, vykdomos 

virtualios konsultacijos, sulaukiama grįţtamojo ryšio iš studentų. 

Bendroji informacija apie ketinamą vykdyti magistrantūros studijų programą, jos tikslus 

ir siekinius, finansavimą ir tarptautinio mobilumo galimybes, studijų paskirtį ir karjeros 

galimybes, studijų tinklelį ir pasiekimų vertinimą, tvarkaraščius bei įvairias aktualijas būtų 

pateikiama ir nuolat atnaujinama VDU interneto svetainėje, taip pat katedros puslapyje. 

Studijų turinio išsamumas ir racionalumas. Planuojant JSP PE dalykų išdėstymą ir 

studentų akademinį krūvį, būtų atsiţvelgiama į tai, kad studentai antrosios pakopos studijose turi 

įgyti tiek teorinių, tiek ir praktinių darbo įgūdţių, mokėtų dirbti savarankiškai – analizuoti 

tarptautinio verslo vadybos ir entreprenerystės problemas, formuluoti įţvalgas, rengti siūlymus. 

Šie įgūdţiai ir adekvačios kompetencijos būtų įgyjamos dirbant grupėse, susipaţįstant su 

naujausiomis mokslinių tyrimų apţvalgomis, analizuojant profesinę literatūrą ir pan. 

Atskiruose dalykuose dėstomos temos būtų ne tik susijusios su konkrečios disciplinos 

mokslinėmis bei praktinėmis problemomis, bet ir vienu metu studentams suteiktų skirtingų 

gebėjimų, ugdytų jų profesinius įgūdţius taip, kad jie lanksčiai bei kūrybiškai galėtų būti 

pritaikomi įvairioms tarptautinio verslo aplinkoms bei poreikiams. 

Įgyvendinant JSP PE bei siekiant uţtikrinti, kad studentams būtų sudarytos visos sąlygos 

pasiekti studijų siekinius būtų panaudojami įvairūs mokymosi metodai, atitinkantys atskiro 

dalyko specifiką: paskaitos, seminarai (maţose ir didesnėse grupėse), praktiniai uţsiėmimai, 

individualus studento darbas, kolektyvinis studentų darbas, projektinė veikla, diskusijos, vieši 

darbų aptarimai. Didelė auditorinio ir savarankiško studentų darbo apimtis skatina ieškoti 

efektyvesnių mokymo bei praktinės veiklos organizavimo metodų. Tam būtų numatyti 

interaktyvūs studijų metodai, adekvatūs numatytiems studijų rezultatams pasiekti, naudojamos 

kai kurios interaktyvaus mokymo technikos: interaktyvi paskaita, video paskaita, meninis ar 

dokumentinis filmas, pristatymai paremti atvejo analize, pristatymai paremti tekstine informacija, 

uţduotys, paremtos simuliacijos arba vaidmenų atlikimu. Taip pat numatyti probleminio ir 
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projektinio mokymosi metodai, orientuoti į konkrečios (realios) plėtros ekonomikos srities 

problemos sprendimo paiešką (taip pat - grindţiami atvejo analize) bei mokomieji projektai, 

įtraukiant projekto valdymo (projekto ciklo) elementus. Organizuojant savarankišką studentų 

darbą, būtų įvardinti studento savarankiško darbo metodai ir (arba) uţduotys, susiejant su 

numatomais studijų dalyko rezultatais bei jų vertinimo metodais ir kriterijais. 

Studentai būtų skatinami aktyviai dalyvauti paskaitose ir seminaruose, diskutuoti, 

formuluoti probleminius klausimus ir kritiškai vertinti aplinkos reiškinius. Studijų dalyko temų 

plane būtų numatyta pakankamai laiko individualiam studentų konsultavimui.  

Studentų pasiekimų vertinimas. Kiekvieno ketinamos vykdyti JSP PE dalyko studijos 

būtų baigiamos studento ţinių bei įgūdţių įvertinimu. Universitete taikoma kaupiamojo balo 

studijų pasiekimų vertinimo sistema, kuri yra apibrėţta VDU Studijų reguliamine. Studentų 

studijų pasiekimai vertinami kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų (namų darbų, individualių 

uţduočių) ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto darbo gynimo) būdu. Galutinis 

paţymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto darbo 

(projekto) gynimo) paţymius. Egzamino (arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) 

gynimo) paţymys turi sudaryti 50 proc. galutinio paţymio. Tarpinių atsiskaitymų atskirų 

dedamųjų svorį galutiniam paţymiui nustato ir pirmųjų uţsiėmimų metu paskelbia dalyko 

dėstytojas. 

Siekiant uţtikrinti įvertinimų skaidrumą, visi kolokviumai ir egzaminai, remiantis VDU 

Studijų regulaminu, vyksta tik raštu, uţduotys yra identiškos visiems studentams. Kita vertus, 

universitete yra palaikoma liberali studijų organizavimo idėja, kurios esmė - nuolat ieškoti 

adekvačių studento ţinių įvertinimo būdų, todėl ketinamos vykdyti JSP PE studentų 

pasiekimams vertinti būtų taikomi ir tokie egzamino organizavimo būdai kaip specialūs rašto 

darbai ar esė (angl. home take exam), individualios studento ir dėstytojo diskusijos, studento 

atlikti kūrybiniai darbai, tokie kaip įvairūs projektai, planai, programos ir t.t. 

Vertinant studentų baigiamuosius darbus, būtų atsiţvelgiama į temos aktualumą, 

originalumą, jos atskleidimo laipsnį, nustatytų metodologinių nurodymų vykdymą bei kitus 

darbo vadovo nustatytus vertinimo kriterijus. Studentai galėtų laisvai rinktis ne tik jiems 

patikusią probleminę temą, bet ir baigiamojo darbo vadovą. Baigiamiesiems studentų darbams 

būtų keliami aukšti apipavidalinimo, originalumo bei tinkamo viešo gynimo reikalavimai, kurie 

yra taikomi ne tik Lietuvos, bet ir uţsienio universitetuose. Gebėjimas analizuoti, kritiškai 

vertinti, lyginti, apibendrinti, projektuoti būtų būtina sąlyga sėkmingam magistro baigiamojo 

darbo parengimui. 
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5.6 Programos administravimo analizė 

Vytauto Didţiojo universitetas nustatytus veiklą gerinančius tikslus įgyvendina 

tobulinant dėstomų dalykų turinį, taikant modernius metodus, įgyvendinant naujas studijų 

programas, plečiant tarptautines studijas, įvedant naujai dėstomus dalykus ir ištisas studijų 

programas anglų kalba, didinant studentų tarptautinį mobilumą, dėstytojų kvalifikacijos kėlimu, 

plėtojant mokslinius tyrimus, materialinės įrangos atnaujinimu, uţtikrinant modernizavimą ir 

naujos technikos įsigijimą, pastatų renovavimu, studentų stipendijavimo sistemos universitete 

tobulinimu, paskolų ir pašalpų skyrimo studentams sistemos plėtojimu ir t.t. 

Universiteto vadovybė skiria dideli dėmesį visiems paslaugos teikimo elementams, kurie 

gali kurti pridėtinę vertę studentams. Gerinant paslaugas siekiama nustatyti visus paslaugos 

teikimo proceso elementus, kurie daro įtaką vartotojo pasirinkimui ir pasitenkinimui paslauga 

bei nustatyti vartotojų lūkesčius. Pilnas vartotojo (studento) pasitenkinimas reikalauja tinkamo 

paslaugos teikimo, todėl universiteto vadovybė siekia uţtikrinti paslaugos teikimo kokybę, 

stebėdama visus proceso etapus nuo studento priėmimo į universitetą iki diplomų išdavimo.  

Programos vykdytojai. Programą organizuoja ir stebi Ekonomikos katedra, atsakinga 

katedros vedėja prof. V.Pukelienė kartu su numatomu programos komitetu (pirmininkas doc. 

M.Dapkus). Į Programos studijų komitetą įeina 4 pagrindiniai programos profesoriai (Z.Lydeka, 

K.Levišauskaitė, R.Čiegis, V.Pukelienė), studentų atstovas, esamos makroekonomikos 

programos absolventas, dirbantis tarptautinės ekonomikos srityje. Ateityje numatomi svarstyti 

probleminius klausimus, programos pakeitimus keičiantis rinkai ir paklausai.  

5.7 Programos vidinio studijų kokybės uţtikrinimo analizė 

Vytauto Didţiojo universitete vidiniam studijų kokybės uţtikrinimui sukurta sistema, 

kurią sudaro dvi sudėtinės dalys: institucinė kokybės vertimo sistema ir kokybės prieţiūra 

atliekama fakulteto institucijų – studijų programos komiteto, fakulteto tarybos, fakulteto, 

atsakingo uţ programos vykdymą.  

Vidinio studijų kokybės uţtikrinimo priemonės. Viena iš pagrindinių vidinio studijų 

kokybės uţtikrinimo priemonių yra nuolatinis studijų programos, dalykų ir dėstymo kokybės 

įvertinimas bei tobulinimas. 

Pagal VDU Studijų programų atnaujinimo tvarką, ketinamos vykdyti JSP PE tikslai, 

programos sandara ir kt. aspektai būtų vertinami kas dveji metai, o reikalui esant ir daţniau.  
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Studijų dalykų įvertinimą reglamentuoja VDU Studijų dalykų atestavimo nuostatai, 

pagal kuriuos studijų dalykai atestuojami ne rečiau nei kas 2 metus. Per studijų programos 

teikimo trukmę (2 m.) būtų įvertinti visi studijų dalykai. 

Studijų programos bendrojo universitetinio lavinimo dalykų dėstymo vertinimą 

organizuoja ir vykdo VDU Studijų kokybės centras. Dėstymo kokybės vertinimas vykdomas 

pagal 2008 metais VDU Rektoriaus patvirtintą dėstymo kokybės vertinimo tvarką. Ji yra 

sudedamoji studijų programos ir institucijos veiklos kokybės gerinimo dalis. Dėstymo kokybės 

vertinimo paskirtis – iš studentų ir dėstytojų reguliariai surinkti grįţtamąjį ryšį apie dėstymo 

kokybę ir gautus įvertinimo rezultatus panaudoti dėstytojų profesiniam tobulėjimui, atestacijai 

bei dėstymo kokybei gerinti. Studijų kokybės vertinimas yra vykdomas kiekvieno semestro 

pabaigoje. 

Studijų kokybės vertinimo instrumentarijų sudaro du standartizuoti klausimynai, skirti 

studentams („Studijų dalyko dėstymo kokybės įvertinimas: studentų poţiūris“) ir dėstytojams 

(„Studijų dalyko dėstymo kokybės įvertinimas: dėstytojo poţiūris“). Klausimyno priedas 

studentams ir dėstytojams skirtas studijų dalyko programoje numatytų studijų rezultatų 

pasiekimams įvertinti. Studijų kokybės gerinimui taip pat naudojamos papildomos studentų 

apklausos anketos, kurias rekomenduoja universitetas: „Vadovavimo studentų kursinių ir 

baigiamųjų darbų rengimui kokybės įvertinimas“ bei „Studijų organizavimo kokybės 

įvertinimas“. 

Apibendrinti studentų ir dėstytojų apklausos duomenys yra perduodami katedros 

vedėjui ir dalyką dėstančiam dėstytojui. Siekiant uţtikrinti studijų kokybę su studijų dalykų 

dėstymo įvertinimu būtų reguliariai supaţindinamas JSP PE programos komitetas, kurį sudarytų 

7 nariai: 4 katedros dėstytojai, socialinis partneris, absolventas ir studentų atstovas. Programos 

komitete būtų aptariami bendri dėstymo kokybės gerinimo klausimai, fiksuojami pasiūlymai 

dėstymo kokybės gerinimo priemonių planui. Studijų programų kokybės klausimai yra 

reguliariai svarstomi ir Ekonomikos ir vadybos fakulteto taryboje. Studijų programos komitetas 

priţiūrėtų ketinamos vykdyti studijų programos įgyvendinimą, organizuotų jos vertinimą bei 

atnaujinimą, atestuotų programos dalykus.  

Numatomi bendradarbiavimo su būsimais darbdaviais būdai. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su išoriniais partneriais yra neatsiejama visos Vytauto Didţiojo universiteto 

veiklos dalis. Pagrindinių universiteto partnerių sąrašą galima rasti universiteto tinklalapyje
178

. 

                                                 

178
 http://www.vdu.lt/apie-vdu/partneriai-mecenatai-ir-remejai.html 
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Universiteto misijoje apibrėţta, kad „VDU – tai bendruomeniška mokslo ir studijų 

institucija, tęsianti 1922 m. Kaune įkurto Lietuvos universiteto misiją, ţmogui sudaranti 

liberalias ugdymosi sąlygas, plėtojanti partnerystę, aktyviai dalyvaujanti Kauno gyvenime ir 

kurianti Lietuvos ateitį bei prisidedanti prie Pasaulio kultūros ir mokslo raidos“. Šis pagrindinis 

universiteto tikslas gali būti pasiektas tik kooperuojantis ir bendradarbiaujant su mokslo, verslo 

ir visuomeniniais sektoriais, aktyviai plėtojant ir puoselėjant ryšius. Ekonomikos ir vadybos 

fakultetas būdamas neatsiejama universiteto dalis svariai prisideda prie šio tikslo siekimo. 

Socialiniai partneriai aktyviai dalyvauja fakulteto strateginių klausimų sprendime, naujų idėjų 

integravime į fakulteto veiklą ir yra fakulteto (ir universiteto) pačiose įvairiausiose verslo ir 

veiklos srityse.  

Fakulteto taryba. Ekonomikos ir vadybos fakulteto taryboje esantys nariai – išoriniai 

partneriai – praktikai profesionalai tinkamai atstovauja viešajam interesui fakultete bei 

profesionaliai vertina fakulteto tarybos sprendimus, susijusius su studijų organizavimu ir 

vykdymu, studijų programų vertinimu. Aukščiausiame fakulteto valdymo organe – Fakulteto 

taryboje, sprendţiančioje strateginius fakulteto veiklos klausimus – dirba D. Kriaučiūnas – AB 

„DKT Capital direktorius“, D. Kuzmickas – „Danske“ banko Verslo plėtros tarnybos 

Investavimo ir taupymo paslaugų departamento direktorius. Fakulteto taryba sprendţia tokius 

klausimus, kaip:  

1) priima nutarimus svarbiausiais fakulteto studijų organizavimo, mokslo ir kitais 

klausimais;  

2) svarsto fakulteto padalinių įkūrimo, reorganizavimo ir panaikinimo klausimus pagal 

Senato patvirtintus akademinių padalinių nuostatus;  

3) skirsto fakulteto padaliniams centralizuotai gautas lėšas;  

4) svarsto ir tvirtina fakulteto studijų programas;  

5) svarsto kandidatus docento ir profesoriaus pedagoginiams vardams gauti ir savo 

nuomonę pateikia Senatui;  

6) svarsto kandidatus profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo darbuotojo ir vyresniojo 

mokslo darbuotojo pareigoms eiti ir savo nuomonę teikia Senatui;  

7) svarsto kandidatūras profesoriaus emerito, garbės daktaro ir garbės profesoriaus 

vardams įgyti ir savo nuomonę teikia Senatui;  

8) viešo konkurso būdu slaptu balsavimu renka katedrų vedėjus ir teikia juos tvirtinti 

rektoriui;  

9) viešo konkurso būdu slaptu balsavimu renka fakulteto lektorius, asistentus, mokslo 

darbuotojus, jaunesniuosius mokslo darbuotojus;  
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10) atlieka kitas teisės aktuose ir statute nustatytas funkcijas. 

Studijų programos komitetas. Atskiru bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 

būdu reikėtų įvardinti jų įtraukimą į studijų programų komiteto veiklą. Studijų programos 

komitetas vertina studijų programą, jos vyksmą, atestuoja studijų dalykus, atnaujina studijų bei 

studijų dalykų programas. Komitetas kiekvienų mokslo metų balandţio mėnesį, 

vadovaudamasis studijų kokybės uţtikrinimo sistemos teikiama informacija bei Studijų kokybės 

centro (SKC) atliktų tyrimų duomenimis, pateikia studijų programą vykdančiai katedrai ir 

fakulteto dekanui informaciją apie per mokslo metus išryškėjusius studijų programos trūkumus 

ir rekomenduoja priemones jiems pašalinti.  

Studijų programos komitetas kas dveji metai balandţio mėnesį kartu su katedra, 

atsakinga uţ studijų programos vykdymą, atlieka programos savianalizę, kurioje įvertina 

programos tikslus, studijų siekinius, sandarą, personalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir 

programos vadybą. Savianalizės išvados pateikiamos fakulteto tarybai bei atitinkamos mokslo 

srities akademinei komisijai.  

Studijų programos komitetas kas dveji metai balandţio mėnesį kartu su katedrų 

dėstytojais atnaujina studijų programos ir dėstomų dalykų aprašus ir pateikia juos Studijų 

prorektoriui ir Akademinių reikalų tarnybai.  

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos. Svarbus vaidmuo socialiniams partneriams tenka 

ir studijų finišo tiesiojoje. Kiekvienos studijų programos baigiamųjų darbų gynimo komisijoje 

dirba maţiausiai vienas socialinis partneris. 

Dėstytojai – praktikai. Vienu iš bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais būdu galima laikyti jų tiesioginį dalyvavimą studijų procese vedant specializuotus 

seminarus, paskaitų ciklus, dėstant atskirus studijų dalykus. Šioje studijų programoje taip pat 

būtų numatyta nuolatiniam dėstymui kviesti specialistus – praktikus.  

Paminėtina solidi Ekonomikos ir vadybos fakulteto bendruomenės praktika, 

organizuojant mokslo konferencijas ir dalykines diskusijas, bei dalyvavimas tokio pobūdţio 

renginiuose kitose aukštosiose mokyklose. Ekonomikos ir vadybos fakultetas savarankiškai bei 

universitetinių susitarimų pagrindu bendradarbiauja su įvairiais partneriais, veikiančiais mokslo, 

studijų ir švietimo sektoriuose. Siekdamas abipusio bendradarbiavimo, Ekonomikos ir vadybos 

fakultetas plėtoja ryšius su viešosiosiomis įstaigomis, bendrauja ne tik su Lietuvos, bet ir 

uţsienio vidurinėmis mokyklomis, gimnazijomis, kolegijomis bei Europos ir pasaulio 

universitetais. Rėmėjų bei mecenatų lėšos naudojamos įvairiems bendruomenės renginiams, 

socialiniams projektams bei stipendijoms (tradicija tapusios UAB „Scaent Baltic“ stipendijos 

http://www.vdu.lt/mokyklos-ir-gimnazijos_2
http://www.vdu.lt/mokyklos-ir-gimnazijos_2
http://www.vdu.lt/kolegijos_1
http://www.trt.vdu.lt/LT/VDU/Partneriai/tarptautines-organizacijos-ir-asociacijos.htm
http://www.trt.vdu.lt/LT/VDU/Partneriai/tarptautines-organizacijos-ir-asociacijos.htm
http://www.vdu.lt/kaip-tapti-vdu-remeju_1
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gabiausiems fakulteto studentams, UAB “Rimess“ studentų skatinimas, J.Smilgevičiaus fondo 

stipendijos ir kt.) aktyviausiems, gabiausiems studentams skatinti. 

5.8 Kokybinių reikalavimų studijų programai analizės išvados 

Atlikus kokybinių reikalavimų studijų programoms analizę, suformuluotos šios išvados: 

1. Jungtinė studijų programa turi būti rengiama ir vykdoma vadovaujantis visų 

aukštųjų mokyklų partnerių pasirašyta jungtinės studijų programos vykdymo 

sutartimi, kuri turi neprieštarauti tų aukštųjų mokyklų partnerių valstybių teisės 

aktams. Sutartyje rekomenduojama apibrėţti šiuos aspektus: studijų programos 

pavadinimas programą vykdančių šalių kalbomis; studijų apimtis ir studijų trukmė 

aukštosiose mokyklose partnerėse, kalba (kalbos), kuria (kuriomis) numatoma 

vykdyti studijų programą; studijų kokybės uţtikrinimo principai; studentų 

priėmimo sąlygos ir tvarka; studijų finansavimo ir paramos studentams pritapti 

kitoje kultūrinėje ir socialinėje aplinkoje teikimo tvarka; studentų ir dėstytojų 

prieigos prie informacijos, susijusios su programa, sąlygos aukštosiose mokyklose 

partnerėse; ţinių ir gebėjimų vertinimo sistema ir tvarka; studentų ir dėstytojų 

mobilumo sąlygos; programos administravimo tvarka; intelektinės nuosavybės 

apsaugos įsipareigojimai; jungtinio kvalifikacinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo 

dokumento(-ų) išdavimo tvarka; kiekvienos sutarties šalies atsakomybė uţ 

sutarties netinkamą vykdymą arba nevykdymą ir sutarties nutraukimo sąlygos; 

kitos sutarties šalių sutartos sąlygos. 

2. Jungtinėje studijų programoje su uţsienio aukštąja (-osiomis) mokykla (-omis) 

turi būti nustatomi stojantiesiems papildomi reikalavimai, uţtikrinantys, kad 

jungtinio kvalifikacinio laipsnio siekiantis asmuo būtų pasirengęs studijuoti 

kalbomis, kuriomis numatoma vykdyti studijas, taip pat apibrėţiamas kreditų 

skaičius, studijų programos suteikiamo laipsnio reikalavimai, studijų kaina, 

programos lėšos.  

3. Italija, Latvija, Estija dalyvauja Bolonijos procese ir kelia iš esmės analogiškus 

kokybinius reikalavimus studijų programoms. Vystantis šiam procesui, tikėtina, 

kad kiekviena šalis įtvirtino ES rekomendacijas dėl aukštojo mokslo siekių bei 

bendro studijų kokybės vertinimo.  

4. Uţtikrinant studijų kokybę, didelę įtaką daro ir ECTS kreditų sistemos taikymas, 

kurios pagrindinės taikymo sritys apima kaupimo bei kokybės uţtikrinimo 
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funkcijas, kurios gali būti tiesiogiai susietos su studijų kokybės uţtikrinimu bei 

vertinimu.  

5. Jungtinė studijų programa „Plėtros ekonomika“ dar nėra sukurta, todėl 

neįmanoma jos įvertinti pagal visus ketinamų ar vykdomų studijų programų 

kokybei keliamus reikalavimus. Atsiţvelgiant į jau dabar turimą informaciją ir 

bendrus Vytauto Didţiojo universitete ir Ekonomikos ir vadybos fakultete 

taikomus reikalavimus kitoms studijų programoms, bendras universiteto 

vykdomos veiklos procedūras ir taisykles, ţmogiškuosius išteklius ir materialią 

bazę, kokybinių reikalavimų studijų programai analizė atskleidė, kad 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas turi visas reikiamas sąlygas ir prielaidas kurti 

ir įgyvendinti jungtinę tarptautinę magistrantūros studijų programą „Plėtros 

ekonomika“. Kokybinių reikalavimų studijų programai analizės metu 

identifikuotos silpnesnės fakulteto pozicijos galėtų būti stiprinamos projekto 

įgyvendinimo metu, tam numatytos atitinkamos projekto veiklos.  
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6 GALIMYBĖS ĮGYVENDINTI STUDIJŲ INOVACIJAS 

Šiame skyriuje, remiantis ankstesniuose skyriuose atlikta analize, identifikuojamos ir 

apibendrinamos studijų turinio, metodų, studijų organizavimo ir jų sisteminių inovacijų 

įgyvendinimo galimybės, vykdant jungtinę studijų programą “Plėtros ekonomika“.  

Inovatyvumas šioje galimybių studijoje siejamas ir su socialinėmis inovacijomis, ugdant 

darbo rinkai reikalingus specialistų gebėjimus (kompetencijas), kartu atsiţvelgiant ir į verslo 

(darbo rinkos) intelektualėjimą, kaip „akivaizdţią ir neišvengiamą tendenciją, kurią būtina 

įvertinti, todėl socialinės-ekonominės veiklos turinys ir organizacijų vadyba turi būti vertinami 

iš ţinių ekonomikos (visuomenės) perspektyvos: kiek yra studijų programų, skirtų rengti 

specialistams, gebantiems kurti intelektualia veikla grindţiamą verslą, ţinias, informaciją, 

inovacijas ir kitus sunkiai apčiuopiamus išteklius paversti ekonominiu ar socialiniu rezultatu” 

Jungtinės studijų programos jau pačios savaime yra laikomos inovacijomis 

aukštajame moksle. Pagrindinis naujos jungtinės studijų programos kūrimo ir įgyvendinimo 

tikslas – sukurti kitokią (geresnę) akademinę kokybę 179.  

Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijoje180 inovacija apibrėţiama kaip procesas, 

kai naujomis idėjomis atsiliepiama į visuomeninius ir ekonominius poreikius ir kuriami nauji 

produktai, paslaugos ar verslo ir organizaciniai modeliai, kurie sėkmingai pateikiami į esamas 

rinkas arba geba sukurti naujas rinkas. Kuriant jungtinę studijų programą siekiama, kad JSP PE 

bei jos absolventai ne tik atitiktų esamos rinkos poreikius, bet ir gebėtų kurti naujas rinkas – 

naujus poreikius. Taip ypač svarbus universiteto aukštojo mokslo uţdavinys, siejamas su neretai 

pernelyg intensyviomis aukštojo mokslo studijų turinio susiejimo su praktine veikla 

tendencijomis. Kaip paţymi prof. R. Jucevičius, „Universitetai sunkiai atsispiria verslo įmonių 

spaudimui rengti specialistus, kurie „čia ir dabar“, tiesiai po studijų, galėtų spręsti įvairius 

einamuosius verslo organizavimo klausimus ar dirbtų kitą darbą, kuriam atlikti visai nebūtinas 

universitetinis išsilavinimas. Beje, patys studentai taip pat akcentuoja pasirengimo „dirbti čia ir 

dabar“ kompetencijos prioritetą prieš gilesnį išsilavinimą. Rezultatas logiškas – universitetų ir 

kolegijų programos skiriasi menkai, naudojama ta pati literatūra, netgi dėstytojai neretai yra tie 

patys. Parengti specialistai galbūt ir pajėgūs spręsti operatyvinius, einamuosius plėtros 

ekonomikos srities klausimus, bet ne visada yra pasirengę kurti, diegti ir valdyti plėtros 

procesus įmonėse, organizacijose ar valstybės valdymo institucijose. Juo labiau jie negali 

                                                 

179
 www.joiman.eu 

180
 Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 

d. nutarimu Nr. 163 

http://www.joiman.eu/
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organizuoti veiklos ir vadovauti įmonėms bei organizacijoms, kurių svarbiausi ištekliai 

yra ne pinigai, medţiagos ar darbo jėga, o ţinios ir kompetencija“.181 

Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos tikslas – kurti kūrybingą visuomenę, 

sudaryti sąlygas verslumui ir inovacijoms plėtoti. Pagrindiniai inovacijų plėtros tikslai: 

 didinti Lietuvos integraciją į globalias rinkas („Lietuva be sienų"); 

 ugdyti kūrybingą ir inovatyvią visuomenę; 

 plėtoti įvairias inovacijas; 

 diegti sisteminį poţiūrį į inovacijas.  

Inovacijų plėtros tikslas „ugdyti kūrybingą ir inovatyvią visuomenę” įgyvendinamas, 

kuriant kūrybingumą ir inovatyvumą skatinančią švietimo ir aukštojo mokslo sistemą, 

skatinant įvairių lygmenų ugdymą ir privačių sektorių verslumą, mokymąsi visą 

gyvenimą.  

Jungtinių studijų programų kūrimas sudaro galimybę įgyvendinti įvairias studijų 

inovacijas, atitinkančias Lietuvos inovacijų strategijos tikslus ir uţdavinius.  

Studijų sisteminės inovacijos – studijų programų grindimas „ţinių trikampiu“: studijų, 

tyrimų ir verslo sąveika (aukštosios mokyklos bendradarbiavimas su skirtingomis 

suinteresuotomis šalimis, pavyzdţiui, verslu ar verslo asocijuotomis struktūromis)182. Studijų 

sisteminės inovacijos siejamos su skatinimu megzti naujas partnerystesčių ir bendradarbiavimo 

tinklus, įtraukiant į studijų procesą įvairias įtakos grupes ir suinteresuotąsias šalis. Tinklai yra 

esminė prielaida ir instrumentas, realizuojant inovacinius procesus viešajame, verslo, socialinės 

infrastruktūros ir kitose gyvenimo bei veikos srityse 183 

Vienas esminių jungtinės studijų programos bruoţų – aktyvus bendradarbiavimo su 

kitomis aukštojo mokslo institucijomis plėtojimas ir vystymas. Šioje galimybių studijoje 

analizuojamos galimybės kurti jungtinę studijų programą su vienu uţsienio partneriu, tačiau 

atkreiptinas dėmesys į tai, kad partnerių gali būti ir daugiau – galima netgi teigti, kad praktika 

rodo, jog sėkmingas dviejų partnerių bendradarbiavimas, kuriant ir įgyvendinant jungtines 

studijų programas, veikia kaip katalizatorius, skatinantis ir kitas institucijas prisijungti prie jau 

vykdomų programų, uţmegzti naujus bendradarbiavimo santykius. Taip kuriamas 

bedradarbiavimo tinklas, atsiranda naujų partnerysčių, pritraukiamos įvairios suinteresuotosios 

pusės. Svarbu paţymėti, kad jungtinės studijų programos kontekste sukurtas bendradarbiavimo 
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tinklas apima ne tik aukštąsias mokyklas, bet ir su jomis susijusias verslo, viešąsias struktūras – 

jungtinės studijų programos dalyviai gali naudotis kitos šalies universiteto ryšiais su verslo 

struktūromis, atliekant praktikas, o tai savo ruoţtu suteikia papildomos vertės studijų kokybei 

bei padidina absolventų įsidarbinimo galimybes. Sisteminių studijų inovacijų plotmėje, 

įgyvendinant JSP PE su konkrečios pasirinktos šalies universitetu, būtų tikslinga lygiagrečiai 

kurti bedradarbiavimo tinklą, į kurį būtų įtraukiamos verslo ir kitos įmonės, savo veiklą 

vykdančios abiejose šalyse, arba susijusios investicijų, eksporto ar kitais ryšiais.  

Galimybės įgyvendinti studijų sistemines inovacijas neatsiejamos nuo studijų turinio, 

metodų ir organizavimo inovacijų.  

Studijų turinio inovacijos – tai studijų programos (studijų dalykų) turinio siejimas su 

aktualiomis eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros sritimis ir (arba) darbo rinkos 

poreikiais, ypač išryškinant bendrus Europos Sąjungos prioritetus
184.

 Studijų turinio inovacijos 

siejamos su studijų dalykų turinio naujovėmis, atitinkančiomis naujausių mokslinių tyrimų ir 

pasiekimų įtraukimą į studijų dalykų turinį, naujos mokslinės literatūros naudojimą ir 

pritaikymą, pritaikant studijų dalykų turinį dėstymui tarptautinėje ir multikultūrinėje erdvėje bei 

atitinkantį darbo rinkos poreikius. Naujai kuriamoje JSP PE bus įgyvendinami studijų 

inovacijų turinio metodai, susiję su naujausiais tyrimais (pagal projektą numatomos su 

tuo susijusios dėstytojų specialiųjų gebėjimų tobulinimo priemonės), naujos mokslinės 

literatūros naudojimu ir pritaikymu (numatoma įsigyti literatūros, sukurti prieigas prie 

duomenų bazių, parengti metodinę medţiagą), o taip pat ir pats jungtinės studijų 

programos modelis yra parengtas, orientuojantis į tarptautiškumą bei dėstymą 

multikultūrinėje aplinkoje. JSP “Plėtros ekonomika“ turi būti sudaroma ne paprastai 

sujungiant į bendrą programą jau egzistuojančias programas ir studijų dalykus, o adaptuojant ir 

pritaikant juos tarptautiniam kontekstui. Tam reikia bendrų JSP kūrėjų pastangų ir glaudaus 

abipusio bendradarbiavimo.  

Studijų organizavimo inovacijos – tai orientavimasis į studento poreikius, lankstūs 

mokymosi modeliai, modulinė studijų programos struktūra ir kt.185 Studijų organizavimo 

inovacijos siejamos su uţimtumo ir mokymosi visą gyvenimą skatinimu, studijų programų 

atvirumu ir darbo rinkos poreikių atitikimu. Naujai kuriamos JSP modelis uţtikrins 

orientaciją į studento poreikius ir garantuos lanksčius mokymosi modelius dviejuose 

universitetuose. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal preliminariai pasirinktą ir šioje galimybių 

studijoje analizuojamą JSP PE vykdymo modelį yra numatoma, kad jungtinė studijų programa 
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tuo pačiu metu bus vykdoma visuose universitetuose – partneriuose, ir į savo šalies universitetą 

įstoję studentai pirmus metus praleis savo šalyje, antrus – kitoje šalyje. Toks modelis suteikia 

tam tikrą lankstumą, kadangi studijos vykdomos remiantis moduline studijų programos 

struktūra, kuomet visi moduliai viename universitete – partneryje turi savo struktūra, apimtimi ir 

turiniu suderintus atitikmenis kitame partneryje.  

Didţiausios galimybės įgyvendinti studijų inovacijas, realizuojant jungtinę studijų 

programą „Plėtros ekonomika“, yra siejamos su studijų metodų inovacijomis.  

Studijų metodų inovacijos – tai taikomi studijų metodai, orientuoti į studentų 

kūrybiškumo ir bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų plėtotę: debatai, atvejų analizė, realių 

problemų sprendimas studentų projektuose, įţvalgų bei plėtros scenarijų kūrimas, praktikos 

darbo vietose ir kt.186 Studijų metodų inovacijos taip pat siejamos su studijų metodais, skirtais 

konkrečioms kompetencijoms įgyti (pavyzdţiui, probleminis mokymas, mokymosi inovacijos 

panaudojant informacinę infrastruktūrą ir kt.). Naujai kuriamoje JSP bus įgyvendinamos 

studijų metodų inovacijos, didţiausią dėmesį skiriant probleminio mokymo ir atvejų 

analizės metodams – projekte numatyta gerinti dėstytojų spsecialiuosius gebėjimus šiose 

srityse. 

Aukštajame moksle jau pakankamai seniai suvokiama besimokančiųjų socialinė, 

mokymosi poreikių bei galimybių įvairovė, palaipsniui atsisakoma nuostatos, kad 

besimokantieji turi vienodus poreikius, todėl turi mokytis standartizuotu, visiems vienodu 

būdu
187

. Vytauto Didţiojo universiteto studentams vieniems pirmųjų Lietuvoje buvo sudarytos 

realios sąlygos patiems savarankiškai ir individualiai pasirinkti studijų dalykų modulius ir taip 

tikslingai bei kryptingai formuoti savo gebėjimų ir patirties krepšelį. Įgyvendinant jungtinę 

studijų programą, sukurti ir dėstomi nauji studijų moduliai taip pat būtų atviri visiems 

universiteto studentams. Tokiu būdu įvairių studijų programų studentai galėtų ne tik realizuoti 

savo individualius mokymosi poreikius, bet kartu bendrautų vienas su kitu, dirbtų grupėje, 

spręstų problemas, mokytųsi vienas iš kito ir taip įgyvendintų tarpprofesinio ugdymo (angl. 

interprofessional education) siekius, kai studentai atskleidţia skirtingas profesines 

perspektyvas, supranta savo disciplinos galimybes ir ribotumus. Probleminis mokymas yra 

vienas iš metodų, kuris įgalina išmokti dirbti studentų iš skirtingų studijų programų komandose. 

Atsiţvelgiant į multikultūrinę JSP dimensiją, probleminio mokymo metodo taikymo reikšmė 
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tampa dar aktualesne, orientuota į tarpdisciplininį mokymąsi ir mokymąsi visą gyvenimą. 

Probleminis mokymas yra būdas valdyti didėjantį ţinių profesinėje erdvėje turinį, o tai yra ypač 

aktualu šiuolaikiniams aukšto lygio ekonomikos srities specialistams. Ţinių yra tiek daug, kad 

neįmanoma jų įsisavinti kaip iš anksto duoto turinio, todėl studijų procesas tampa orientuotas 

suteikti ne turinį, o galimybę įgyti ir valdyti ţinojimą. 

Probleminio mokymo tikslai gali būti siekiami, pasitelkiant šiuos metodus
188

 (įskaitant 

probleminio mokymosi taksonomiją, bet ja neapsiribojant): 

 atvejai, pristatomi paskaitų metu (angl. lecture-based cases). Paskaitų metu 

studentams pristatoma informacija bei šią informaciją iliustuojantys atvejai; 

 paskaitos, paremtos atvejais (angl. case-based lactures). Studentams pristatomi 

istorijos ar siuţetai prieš paskaitą, kurioje vėliau pateikiama tinkamos informacijos; 

 atvejų metodas. Studentų analizei pateikiama situacija, kuri turi būti ištirta ir 

parengta diskusijai kitam uţsiėmimui; 

 modifikuotas atvejų metodas. Studentams pristatoma informacija ir prašoma 

nuspręsti, ką reikėtų daryti, kokį sprendimą pasirinkti;  

 problema paremtas mokymasis. Studentai susitinka su klientais tam tikroje 

imituotoje situacijoje, tai leidţia atlikti tyrimą;  

 uţdaro ciklo problema paremtas mokymasis. Tai probleminio mokymosi išplėtimas. 

Studento papildomai prašoma išanalizuoti išteklius, šaltinius, kuriuos jis naudojo, 

spręsdamas problemą, tam, kad galėtų įvertinti, ar teisingai pagrindė problemą.  

Siekiant uţtikrinti galimybes taikyti probleminio mokymosi metodus, Vytauto Didţiojo 

universitete bandoma kurti į studentą orientuotą mokymosi aplinką, skatinamas nepriklausomas, 

aktyvus ir savivaldus mokymasis, studentai įgalinami nuolat mokytis, ugdomi plėtoti įgūdţius 

mokytis visą gyvenimą. Bendradarbiavimas su uţsienio šalių universitetais, kuriant ir 

įgyvendinant jungtinę studijų programą, padidins ir paties Vytauto Didţiojo universiteto 

akademinės bendruomenės gebėjimus taikyti inovatyvius studijų metodus. Kadangi tokių studijų 

metodų taikymas gali sukelti tam tikrų neapibrėţtumų ir įtampos jungtinės studijų programos 

studentams, projekte yra numatyta įdarbinti ir apmokyti studentų tutorius, kurie padėtų jungtinės 

studijų programos dalyviams prisitaikyti kitokioje kultūrinėje, socialinėje bei akademinėje 

aplinkoje, sušvelnintų pokyčių sukeltos įtampos padarinius ir padėtų geriau realizuoti studentų 

individualius mokymosi tikslus.  

                                                 

188
 Maţeikienė N., Lenkauskaitė J. Probleminis mokymasis aukštojoje mokykloje: metodinės rekomendacijos 

dėstytojams. Šiaulių universitetas. 



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

327 

Probleminio mokymosi metu ugdomos kompetencijos ir gebėjimai
189

:  

 lanksčios ir pritaikomos ţinios; 

 gebėjimai pagrįsti, samprotauti ir kiti kognityviniai gebėjimai; gebėjimai analizuoti 

problemas ; 

 gebėjimai savarankiškai ir savivaldţiai mokytis (valdyti laiką, naudoti įvairias ir 

paţangias informacijos paieškos strategijas, įvertinti jų patikimumą; gebėjimas 

atpaţinti ţinių ir gebėjimų poreikį problemai išspręsti, gebėjimas įvertinti savo 

kompetencijas problemai spręsti; gebėjimas suformuluoti strategijų, šaltinių ir 

gebėjimų sąrašą, siekiant įveikti ţinių trūkumą; gebėjimas pasirinkti tinkamą 

informacijos šaltinį (knygos, interneto šaltiniai, interviu, dokumentų analizė, tyrimo 

duomenys, t. t.), atsiţvelgiant į mokymosi tikslą; susidomėjimas dalyku ir tema; 

giluminis, o ne paviršutiniškas poţiūris į mokymąsi: dėmesys sutelkiamas į 

supratimą, o ne į atmintį); gebėjimai mokytis reflektuoti (savo ir bendrakursių 

mokymosi vertimo gebėjimai; formuojančio vertinimo duomenų panaudojimas 

tobulinant, darbo produktą arba mokymosi procesą; gebėjimai analizuoti, ko yra 

išmokta, dirbant su problemomis; gebėjimai diskutuoti, kokie principai ir konceptai 

yra įsisavinti); 

 gebėjimai tarpdiscipliniškai mokytis (studentai turi gebėti ieškoti, studijuoti ir 

integruoti įvairių disciplinų informaciją; tai leidţia jiems geriau suprasti svarstomą 

problemą ir išvystyti tvirtą sprendimą); 

 gebėjimai atlikti savarankišką tyrimą / atradimą (inquiry) (identifikuoti turimas 

ţinias problemai spręsti; kelti klausimus ir ieškoti atsakymų; taikyti tyrinėjimo 

strategijas ir metodus, įvertinti gautus rezultatus); 

 gebėjimas dirbti ir bendradarbiauti su kitais, grupinio darbo gebėjimai, gebėjimas 

mokytis ir spręsti problemas bei įgyvendinti individualius studijų programos 

pasiekimus, bendradarbiaujant su kitais. Problemos paţinimo ir sprendimo procesas 

yra grupinis ir kolektyvinis, todėl išmokstama dirbti komandoje (prisidėti prie 

bendrų mokymosi tikslų formulavimo, hipotezių kėlimo; pasidalyti su visais grupės 

nariais turima informacija apie svarstomą problemą; mokytis iš kitų studentų; 

bendradarbiauti su įvairiais specialistais, bendruomenių nariais). Grupinis darbas 

atskiriamas nuo komandinio. Dirbant grupėse, suformuojamos tokios savybės ir 

                                                 

189
 Maţeikienė N., Lenkauskaitė J. Probleminis mokymasis aukštojoje mokykloje: metodinės rekomendacijos 

dėstytojams. Šiaulių universitetas. 



JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „PLĖTROS EKONOMIKA“ POREIKIO, RENGIMO IR VYKDYMO GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

328 

gebėjimai kaip lyderystė, vaidmenų modeliavimas, organizaciniai gebėjimai, tikslų 

nustatymas ir prioritetų išskyrimas, kitų ţmonių motyvavimas, laiko valdymas, 

mokomasi veikti kitus ţmones; 

 gebėjimai spręsti problemas (atpaţinti teorinius konceptus problemos formuluotėje; 

skaidyti problemą į dalis; plėtoti modelius ir hipotezes, skirtas problemai spręsti; 

gebėjimas pasitelkti tyrimą problemoms spręsti); 

 gebėjimai kritiškai mąstyti (naudoti samprotavimą, analizę ir sintezę; pastangos gauti 

informacijos iš įvairių pozicijų);  

 gebėjimai atgaminti informaciją (probleminio mokymosi studentai geriau atgamina 

informaciją, nes jie mokosi, aktyvuodami turimas ţinias, plėtodami įgytas ţinias; 

mokosi kontekstualiai); 

 teigiamas poţiūris į sudėtingumą ir neaiškumą; 

 lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti.  

Maţeikienės N. ir Lenkauskaitės J. parengtose metodinėse rekomendacijos 

dėstytojams apie probleminį mokymąsi yra suformuluotos tikslios ir išsamios metodinės 

rekomendacijos dėl probleminio mokymosi(si) integravimo į studijų programas. Atsiţvelgiant į 

metodo (arba filosofijos) daugialypiškumą, rekomenduojama jungtinę studijų programą 

rengsiantiems dėstytojams organizuoti papildomus mokymus probleminio mokymo, 

atvejų analizės ar kitomis studijų metodų inovacijų temomis, kuriuose būtų nagrinėjami 

prie konkrečios jungtinės studijų programos konteksto adaptuoti pavyzdţiai, patirtys ir 

galimybės.  
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REZULTATAI IR IŠVADOS 

 

1. Jungtinės studijų programos „Plėtros ekonomika“ poreikio pagrindimas remiasi anksčiau 

atliktų specialistų poreikio Lietuvoje tyrimų rezultatais, pastebimais verslo organizavimo 

pokyčiais, bendromis Lietuvos ir pasaulio ekonomikų vystymosi tendencijomis, kurios 

kuria ir keičia darbo rinkos paklausą aukščiausio lygio specialistams. Atsiţvelgiant į 

plėtros ekonomikos specialistų poreikio darbo rinkoje analizės rezultatus, 

formuluojamos šios pagrindinės išvados: 

 Atlikus socialinės ir ekonominės aplinkos konteksto analizę, perėjimo iš studijų į 

darbo rinką konteksto analizę bei darbo rinkos konteksto analizę, prognozuojamas 

plėtros ekonomikos specialistų poreikio augimas. 

 Lietuvoje pasigendama platesnio konteksto ir strateginio poţiūrio į švietimo 

sistemos ir darbo rinkos subalansavimo galimybes. 

 Lietuvoje trūksta tarptautinės studentų praktikos organizavimo patirties. 

 Artimiausioje ateityje vienu iš svarbiausių aukštųjų mokyklų uţdaviniu taps studijų 

tarptautiškumo didinimas. 

2. Remiantis UAB „Spinter tyrimai“ atliktos reprezentatyvios 2012 m. Lietuvos abiturientų 

ir studentų paklausos studijoms tyrimo rezultatais, formuluojamos šios išvados: 

 Galima daryti prielaidą, kad socialinius mokslus studijuoti linkę abiturientai yra 

pakankamai apsisprendę, ir jų pasirinkimas yra gana pasikliautinis. Vis dėlto verta 

pastebėti, jog respondentai nėra tvirtai apsisprendę, ar nori studijuoti Lietuvoje, ar 

uţsienyje, apklausos vykdymo metu respondentai nelabai gerai ţinojo, kas yra 

jungtinės studijų programos, nepilnai suvokė jungtinių studijų programų siūlomas 

galimybes derinti studijas Lietuvoje ir uţsienyje. 

 Vertinant respondentų nuomonę, patraukliausia laikytina jungtinė studijų programa, 

kuri būtų parengta su liberaliu uţsienio partneriu, skatinančiu minties laisvę ir 

nuomonių įvairovę Patrauklus jungtinių studijų programų partneris turėtų siūlyti 

plačias papildomos veiklos galimybes. Tikėtina, kad respondentams pasiūlius rinktis 

ir identifikuojant ne potencialių partnerių savybes, bet pavadinimus ir geografinę 

nuorodą būtų gauti kiti patrauklumo vertinimo rezultatai. 

 Vertinant jungtinių studijų programų patrauklumą, nustatyti du aktualiausi veiksniai: 

1) jei būtų išduodami du diplomai; 2) jei studentams, išvaţiuojantiems į kitą 

universitetą, būtų mokamos nemaţos stipendijos. Jungtinių studijų programų 
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patrauklumą taip pat didintų dalies studijų vykdymas uţsienio universitete, dėstytojų 

iš uţsienio universiteto atvykimas. 

 Renkantis studijų programą svarbiausiais įvardijami du veiksniai: 1) galimybės 

įsidarbinti pagal specialybę; 2) ir materialinės perspektyvos. Praktiškai visas 

išvardintas studijų programas baigusių studentų materialines perspektyvas 

respondentai vertino kaip dideles arba vidutiniškas. 

 Nors įvertinimo skirtumai tarp nagrinėtų studijų programų nėra ţymūs, konkurencija 

tarp socialinių mokslų srities ekonomikos arba vadybos krypčių studijų programų 

yra didelė. Tiek Lietuvoje, tiek uţsienyje jų pasiūla yra didelė, todėl net neţymūs 

skirtumai gali lemti studentų pasirinkimą. Pastebėta tendencija, kad pagal visus 

vertintus veiksnius Plėtros ekonomikos studijų programos vertinimai yra blogesni uţ 

bendrą vertintų studijų programų vidurkį 

 Remiantis gautais duomenimis, penkių studijų programų grupė apima 

patraukliausias studijų programas: Tarptautinio verslo vadyba, Finansai ir 

bankininkystė, Tarptautiniai finansai, Tarptautinis marketingas ir prekyba bei 

Tarptautinė ekonomika. Maţiausiai patraukli yra Darnaus vystymosi ir įmonių 

socialinės atsakomybės studijų programa. 

 Tęsti studijas tame pačiame universitete ketina tik trečdalis apklaustų respondentų. 

Šeštadalis neketina tęsti studijų tame pačiame universitete ir daugiau nei pusė 

nebūtinai ketina tęsti studijas tame pačiame universitete arba yra neapsisprendę. 

Kauno technologijos ir Vytauto Didţiojo universitetų studentai labiausiai linkę tęsti 

studijas magistrantūroje tame pačiame universitete, kuriame studijuoja bakalauro 

studijų pakopoje. Gana ţenklus dvejojančių studentų skaičius (beveik tiek pat, kiek 

nusprendusių pasilikti – 41 proc.) gali būti traktuojamas kaip tam tikras signalas 

universitetui priimti sprendimus, didinančius magistrantūros studijų patrauklumą. 

 Respondentai įvardino šiuos svarbiausius veiksnius, lemiančius magistrantūros 

studijų pasirinkimą: aukštos kvalifikacijos dėstytojai, studijų programos turinys, 

studijų programos kaina, palankūs studentų atsiliepimai apie studijas. 

 Gauti rezultatai rodo, kad net 20 proc. respondentų, ketinančių tęsti studijas 

magistrantūroje, besąlygiškai rinktųsi galimybę derinti studijas Lietuvos universitete 

su studijomis uţsienio universitete. Šis atsakymų procentas parodo nagrinėjamos 

galimybės (derinti studijas Lietuvos universitete su studijomis uţsienio universitete) 

patrauklumą. 
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 Nagrinėjant studijų finansavimo galimybes, daţniausiai buvo paminėta, kad studijas 

uţsienyje turėtų finansuoti universitetas, kuriame respondentas studijuoja; taip pat 

buvo paminėti variantai „Dirbčiau uţsienyje ir pats finansuočiau savo studijas“ bei 

„Dalį išlaidų, susijusių su studijomis uţsienyje finansuotų mano šeima, dalį 

Lietuvos universitetas. 

 Apklausos rezultatai rodo, kad tik trečdalis studentų savarankiškai ieškojo galimybių 

studijuoti uţsienyje. Daugiau nei pusė respondentų savarankiškai neieškojo 

galimybių studijuoti uţsienyje. Pasirinkdami galimybę studijuoti uţsienio 

universitetuose, respondentai daţniausiai minėjo vakarų Europą, rečiausiai buvo 

paminėti Artimieji Rytai. 

3. Atlikus studentų paklausos ekonomikos krypties studijoms analizę Lietuvos bei uţsienio 

šalių aukštosiose mokyklose, įvertinus pasirinktas analizei šalis bei uţsienio 

universitetus, formuluojamos šios pagrindinės išvados: 

 Italijoje, Estijoje ir Latvijoje egzistuoja gana didelė ir palanki rinka tarptautinėms 

studijų programoms bei ekonomikos krypties studijoms.  

 Italija ekonominiu poţiūriu yra stipresnė šalis, bendradarbiavimas su ja uţtikrintų 

būsimųjų specialistų įsidarbinimo galimybes. Prognozuojamas Italijos gyventojų 

skaičiaus augimas, didelis dėmesys studijų kokybės uţtikrinimui bei studijų 

tarptautiškumo didinimui, sėkmingai vykdoma darbo rinkos politika uţtikrins 

pakankamą studentų skaičių, didelę paklausą studijoms, o taip pat būsimų 

specialistų paklausą darbo rinkoje. Italijos švietimo sistema atitinka mūsų šalį – 

studijų programos, apimis, reikalavimai analogiški Lietuvos švietimo sistemai, todėl 

tikėtina, kad vykdant JSP PE nekiltų keblumų derinat šiuos klausimus, o studentai, 

pasirinkę JSP PE, galėtų gana lengvai adaptuotis išvykę studijuoti į uţsienį. Vis 

dėlto verta pastebėti, kad Italija kultūriškai tolima Lietuvai, šioje šalyje didelės 

pragyvenimo išlaidos, todėl numatant bendradarbiavimą su šios šalies universitetu 

reikėtų įvertinti minėtus aspektus. 

 Lietuvą ir Latviją bei Estiją sieja ne tik istorinis palikimas, bet ir įvairūs verslo, 

kultūriniai ryšiai. Natūralus Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos - 

bendradarbiavimas vis labiau išsiplečia į vis stiprėjančius regioninius ryšius 

įvairiose srityse. Tai geras pagrindas ateityje Baltijos ir Šiaurės šalims tapti vienu 

konkurencingiausiu ir novatoriškiausiu regionu Europoje. 
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 Prognozuojamas Estijos ekonomikos augimas, adekvatus verslo sektoriaus poţiūris į 

mokslo bei studijų svarbą šalyje (didţiausia parama mokslui ir technologijų plėtrai 

Estijoje buvo skiriama iš aukštojo mokslo ir verslo sektorių) sąlygos pakankamą 

studentų skaičių, paklausą studijoms, o taip pat būsimų specialistų paklausą darbo 

rinkoje. Estijos, kaip inovatyviausios šalies Pabaltijyje bendradarbiavimas su 

Lietuva vertinamas ypač teigiamai. Tikėtina, kad bendradarbiavimas su šia šalimi 

(tiek mokslo, tiek verslo sektoriuose) paskatintų ir Lietuvos inovacijų lygio 

didėjimą, kas skatintų Lietuvos ekonominės padėties gerėjimą, patrauklumą uţsienio 

investicijoms, tarptautinį pripaţinimą, tolimesnį bendradarbiavimą su kitomis 

inovatyviomis ir paţengusiomis šalimis. Visa tai sukurtų sąlygas būsimiems 

specialistams sėkmingai įsilieti į tarptautinę darbo rinką bei skatinti tolimesnę šalies 

ekonominę plėtrą bei mokslo, inovacijų ir technologijų raidą. Estija šiuo metu 

ţengia į naują plėtros laikotarpį, siejamą su inovacijomis ir technologine paţanga, 

todėl šalyje artimiausiu metu padidės darbo jėgos poreikis įvairiose šakose (ypač 

susietose su inovatyviais produktais), augant eksporto apimtims didės vadovų bei 

lyderių, ţmonių su aukštuoju išsilavinimu ir specialistų paklausa.  

 Prognozuojamas Latvijos ekonomikos augimas, pastebimas jaunimo nedarbo lygio 

maţėjimas leidţia daryti prielaidą, kad vis daugiau jaunų asmenų pasirinks studijas 

šalyje, o ne emigraciją, reikės daugiau specializuotos darbo jėgos, todėl jungtinė 

studijų programa bus paklausi studentų tarpe. Tikėtina, kad esant panašioms studijų 

sistemoms bei kultūrinei aplinkai, studentai noriai rinksis šią jungtinę studijų 

programą. Latvijos universitetas, įvertinus studijų apimtį ir studijų trukmę, studentų 

priėmimo sąlygas ir tvarką, galimo jungtinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo 

dokumento išdavimo, studijų kokybės uţtikrinimo principus bei programų 

administravimo tvarką bei studijų finansavimo ir paramos studentams pritapti kitoje 

kultūrinėje ir socialinėje aplinkoje, intelektinės nuosavybės įsipareigojimų, studentų 

ir dėstytojų prieigos prie su programa susijusios informacijos bei studentų ir 

dėstytojų mobilumo skatinimą, yra tinkamas partneris kuriant JSP, kadangi 

universitete vykdomas studijų organizavimas, studijų kokybės uţtikrinimas bei 

vykdoma tarptautinė politika yra panaši į VDU, o esantys neesminiai skirtumai gali 

būti lengvai suderinami dar prieš sukuriant JSP. Vis dėlto vertinant 

bendradarbiavimo su Latvijos universitetu galimybes, reikėtų nepamiršti, kad šis 

universitetas dar nevykdo veiklos, susijusios su jungtinėmis studijų programomis, 

todėl nėra aišku, kaip būtų teikiamas galimas jungtinių studijų programos laipsnis ir 
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kokie būtų išsilavinimo dokumento teikimo niuansai. Įvertinant tai, jog universitetas 

noriai bendradarbiauja ir yra suinteresuotas kurti JSP su VDU, tikėtina, kad šis 

klausimas gali būti išspręstas greitai ir palankiai abiems šalims. 

4. Atlikus kokybinių reikalavimų studijų programoms analizę, suformuluotos šios išvados: 

 Jungtinė studijų programa turi būti rengiama ir vykdoma vadovaujantis visų aukštųjų 

mokyklų partnerių pasirašyta jungtinės studijų programos vykdymo sutartimi, kuri 

turi neprieštarauti tų aukštųjų mokyklų partnerių valstybių teisės aktams. Jungtinėje 

studijų programoje su uţsienio aukštąja (-osiomis) mokykla (-omis) turi būti 

nustatomi stojantiesiems papildomi reikalavimai, uţtikrinantys, kad jungtinio 

kvalifikacinio laipsnio siekiantis asmuo būtų pasirengęs studijuoti kalbomis, 

kuriomis numatoma vykdyti studijas, taip pat apibrėţiamas kreditų skaičius, studijų 

programos suteikiamo laipsnio reikalavimai, studijų kaina, programos lėšos.  

 Italija, Latvija, Estija dalyvauja Bolonijos procese ir kelia iš esmės analogiškus 

kokybinius reikalavimus studijų programoms. Vystantis šiam procesui, tikėtina, kad 

kiekviena šalis įtvirtino ES rekomendacijas dėl aukštojo mokslo siekių bei bendro 

studijų kokybės vertinimo. Uţtikrinant studijų kokybę, didelę įtaką daro ir ECTS 

kreditų sistemos taikymas, kurios pagrindinės taikymo sritys apima kaupimo bei 

kokybės uţtikrinimo funkcijas, kurios gali būti tiesiogiai susietos su studijų kokybės 

uţtikrinimu bei vertinimu.  

 Jungtinė studijų programa „Plėtros ekonomika“ dar nėra sukurta, todėl neįmanoma 

jos įvertinti pagal visus ketinamų ar vykdomų studijų programų kokybei keliamus 

reikalavimus. Atsiţvelgiant į jau dabar turimą informaciją ir bendrus Vytauto 

Didţiojo universitete ir Ekonomikos ir vadybos fakultete taikomus reikalavimus 

kitoms studijų programoms, bendras universiteto vykdomos veiklos procedūras ir 

taisykles, ţmogiškuosius išteklius ir materialią bazę, kokybinių reikalavimų studijų 

programai analizė atskleidė, kad Ekonomikos ir vadybos fakultetas turi visas 

reikiamas sąlygas ir prielaidas kurti ir įgyvendinti jungtinę tarptautinę 

magistrantūros studijų programą „Plėtros ekonomika“. Kokybinių reikalavimų 

studijų programai analizės metu identifikuotos silpnesnės fakulteto pozicijos galėtų 

būti stiprinamos projekto įgyvendinimo metu, tam numatytos atitinkamos projekto 

veiklos.  

5. Atlikus projekto kaštų-naudos analizę vertinant keturias alternatyvas (alternatyva A1 

“Be uţsienio partnerių“, alternatyva A2 „Kurti JSP PE su Trento universitetu“, 
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alternatyva A3 “Kurti JSP PE su Latvijos universitetu” bei alternatyva A4 „Kurti JSP PE 

su Tartu universitetu“), suformuluotos šios išvados: 

 Remiantis projekto įgyvendinimo alternatyvų analizės techniniu aspektu (vertinti 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo masto, JSP paklausos, dalyvaujančių dėstytojų, 

dėstytojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičiaus, dėstytojų staţuočių, investicijų dydţio 

kriterijai) duomenimis geriausiai įvertinta alternatyvos A2. Vis dėlto esminių 

skirtumų tarp visų alternatyvų nebuvo identifikuota. 

 Skirtingų projekto alternatyvų įgyvendinimo atvejais projekto investicijų sumos 

(išskyrus A1 - 7590.588 Lt) ţenkliai nesiskiria (nuo 2.790.659 Lt iki 2.847.766 Lt). 

Didţiąja dalimi investicijos skiriasi dėl projekto vykdytojų išlaidų skirtumų: A1 

alternatyvos įgyvendinimo atveju projekto vykdytojo patiriamos darbo uţmokesčio, 

kelionių ir komandiruočių į kitas šalis išlaidos būtų ţenkliai maţesnės, kadangi 

projekte tiesiogiai nedalyvautų joks partneris, studijų programa būtų kuriama savo 

lėšomis ir pajėgomis, nėra patiriamos išlaidos, susijusios su projekto koordinavimu, 

susitikimų organizavimu, svečių atvykimo išlaidomis. A2, A3 bei A4 alternatyvų 

įgyvendinimo atveju investicijų skirtumai susidaro dėl skirtingų projekto partnerių 

šalių ir didţiausias skirtumas yra dėl kelionių ir komandiruočių išlaidų.  

 Kaštų – naudos analizės rezultatai parodė, jog projekto skatinamasis socialinis – 

ekonominis poveikis finansine išraiška analizuojamu 15 metų projekto gyvavimo 

laikotarpiu viršija investicijas tiek į senąją infrastruktūrą (pastatas Kaune, Daukanto 

g. 28, kuriame yra įsikūręs Vytauto Didţiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos 

fakultetas), tiek ir į projekto įgyvendinimą.  

 Šio projekto apimtyje visų alternatyvų atveju (išskyrus alternatyvą A1) projekto 

pareiškėjo finansinis indėlis į projektą sudaro 12,8 – 13,1 proc. nuo visos projekto 

vertės. Įgyvendinant projektą Vytauto Didţiojo universiteto lėšomis turi būti 

uţtikrinti pinigų srautai išlaidoms, skirtoms projekto rezultatų tęstinumui bei 

rezultatų palaikymui.  

 Remiantis projekto alternatyvų finansinių srautų analizės duomenimis, visų 

alternatyvų finansiniai srautai ir pagrindiniai finansinės naudos rodikliai yra 

neigiami. Projektas skirtas viešai teikiamų švietimo (aukštojo mokslo) paslaugų 

kokybės gerinimui, o viešųjų administracinių paslaugų teikimas yra finansuojamas 

valstybės lėšomis ir tiesioginių pajamų nesukuria. Siekiant įgyvendinti bet kurią iš 

analizuojamų projekto alternatyvų yra reikalinga išorinių finansavimo šaltinių 
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parama. Skirtumai tarp atskirų alternatyvų finansinių akumuliuotų srautų nėra dideli, 

tačiau finansine prasme maţiausią nuostolį projekto pareiškėjui reikštų alternatyvų 

A3 ir A4 įgyvendinimas (nevertinant A1). Gavus išorės finansavimo šaltinių 

paramą patraukliausios projekto įgyvendinimo alternatyvos yra alternatyvos 

A3 ir A4, kurių atveju finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) būtų -6.575 

tūkst. Lt (A2 i -6.626 tūkst.Lt – taigi, skirtumas labai neţymus, šių alternatyvų 

naudos ir kaštų santykis 0,924 ir 0,925). 

 Atlikus projekto įgyvendinimo alternatyvų rezultatų socialinį – ekonominį vertinimą 

galima teigti, jog visos projekto įgyvendinimo alternatyvos sukuria ekonominę 

naudą, viršijančią ekonominius kaštus. Didţiausią grynąją ateities ekonominių 

pinigų srautų dabartinę vertę (EGDV) sukurtų alternatyvos A2 įgyvendinimas 

(33.872 tūkst. Lt), maţiausią – alternatyvos A1 įgyvendinimas (18.817 tūkst. Lt). 

Kaštų ir naudos santykis skirtingų alternatyvų atveju varijuoja nuo 1,34 iki 1,60 

(alternatyvos A2 atveju), vidinė grąţos norma EVGN nuo 59,41 proc. (A4) iki 72,41 

proc. (A1), kur geriausiai vertinama A2 – 62,04 proc. 

 Atlikus visų alternatyvų rezultatų socialinę – ekonominę analizę galima teigti, jog 

ekonominės naudos poţiūriu geriausia projekto alternatyva yra A2 (kurti JSP PE su 

Trento universitetu (Italija), kurios įgyvendinimas sukurtų didţiausią grynąją ateities 

ekonominių pinigų srautų dabartinę vertę, silpnesnės – A3 (kurti JSP PE su Latvijos 

universitetu) ir A4 (kurti JSP PE su Tartu universitetu), silpniausia – A1 (naujos 

studijų programos kūrimas be partnerių). 

 Projekto jautrumo analizė rodo, kad projekto finansinis naudingumas išlieka 

teigiamas visų alternatyvų atveju. Jautriausios yra kaštų – naudos analizės metu 

patraukliausiomis nustatytos A2 ir A3 alternatyvos – pesimistinio scenarijaus 

atveju jų ekonominės naudos sumaţėjimas būtų didesnis, o optimistinio 

scenarijaus atveju – pagerėjimas maţesnis, nei analogiškais atvejais A2 atveju. 

Galima daryti išvadą, kad jautrumo analizės rezultatai patvirtino bendras 

ekonomines ir socialines tendencijas – labiau prestiţines ir aukštesnius reitingus 

turinčias aukštąsias mokyklas baigę absolventai turi didesnes galimybes sukurti 

didesnę ekonominę naudą, tačiau tuo pačiu jie ir konkuruoja atitinkamo lygio 

rinkoje, kur skirtumai tarp aukščiausią ir ţemiausią naudą kuriančiųjų gali būti 

pakankamai reikšmingi. Ţemesnio reitingo mokslus baigę absolventai turi 

maţesnius lūkesčius ir konkuruoja siauresniame segmente, taip iš dalies 

sumaţindami savo karjeros potencialią, tačiau tuo pačiu ir sumaţindami rizikos 
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laipsnį optimistinio ar pesimistinio scenarijų atveju. Atsiţvelgiant į Lietuvos 

aukštojo mokslo ir darbo rinkos kontekstą bei tarptautiškumo didinimo svarbą 

galima teigti, kad net ir didţiausią jautrumo laipsnį turinčios alternatyvos yra labiau 

patrauklios, jei tik bus imtasi atitinkamų priemonių jų galimai rizikai įvertinti ir 

valdyti.  

 Bendros jungtinės studijų programos su bet kuriais uţsienio partneriais 

sukūrimas suteiktų didelę pridėtinę socialinę ir ekonominę naudą palyginus su 

alternatyva, kurioje tarptautiškumo siekiai neįgyvendinami. Remiantis kaštų-

naudos analizės duomenimis, rekomenduojama įgyvendinti projekto 

alternatyvą A2 „Įgyvendinti JSP PE su Trento universitetu“. 
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PRIEDAI 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ ANKETOS 

 

ABITURIENTŲ APKLAUSOS ANKETA 

Vytauto Didţiojo universitetas, vykdydamas ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus, dėl Jungtinių tarptautinių 

magistrantūros studijų programų, (finansuojamų pagal 2007–2013 Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto 

„Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“) atlieka jungtinių studijų 

programų poreikio tyrimą ir kviečia Jus dalyvauti apklausoje. 

Jūsų atsakymai padės išsiaiškinti studijų programų paklausą. Garantuojame Jūsų pateiktų duomenų konfidencialumą – apklausos 

metu gauti duomenys bus naudojami tik apibendrintai.  

Nuoširdţiai dėkojame uţ Jūsų laiką. 

 

A klausimyno dalis. Respondentų planai. 

A1. Baigęs(-usi) vidurinę mokyklą Jūs ketinate studijuoti (paţymėkite vieną atsakymų variantą): 

□ 1. Universitete 

□ 2. Kolegijoje 

□ 3. Profesinio mokymo įstaigoje 

□ 4. Neketinu studijuoti 

□ 5. Negaliu atsakyti, neţinau 

 

Į A2 klausimą atsakinėja respondentai, A1 pasirinkę 1, 2, atsakymų variantus 

A2. Tolesnėse studijose ketinate gilintis į (paţymėkite vieną atsakymų variantą): 

□ 1. Biomedicinos mokslus: biologiją, agronomiją, mediciną, stomatologiją, farmaciją, veterinariją, zootechniką, 

miškotyrą => BAIGTI 

□ 2. Fizinius mokslus: matematiką, logiką, fiziką, chemiją, geologiją, geografiją, astronomiją, informatika, sistemotyrą 

=> BAIGTI 
□ 3. Humanitarinius mokslus: filosofiją, teologiją, architektūrą, dailėtyrą, kalbotyrą, literatūrologiją, istoriją, 

bibliotekininkystę, etnologiją, folkloriostiką => BAIGTI 

□ 4. Socialinius mokslus: teisę, politologiją, vadybą, ekonomiką, sociologiją, psichologiją, edukologiją => TĘSTI 

□ 5. Technologijos mokslus: elektroniką ir elektrotechniką, statybą, transportą, ţemės ūkio ir aplinkos inţineriją, 

cheminę technologiją, energetiką ir šiluminę technologiją, valdymą ir informatikos technologiją, mechaniką, metrologiją => 

BAIGTI 
□ 6. Menų studijas: architektūrą, audiovizualinius menus, fotografiją, dailę, muziką, teatrą => BAIGTI 

□ 7. Negaliu atsakyti, neţinau => BAIGTI 

 

Į A3 klausimą atsakinėja respondentai, A2 pasirinkę 4 atsakymo variantą. 

A3. Į kurią socialinių mokslų kryptį ketinate gilintis (paţymėkite ne maţiau vieno ir ne daugiau trijų atsakymų): 

□ 1. Teisę 

□ 2. Politologiją 

□ 3. Vadybą 

□ 4. Ekonomiką 

□ 5. Sociologiją 

□ 6. Psichologiją 

□ 7. Edukologiją 

□ 8. Negaliu atsakyti, neţinau 

 

Į VISUS tolesnius klausimus atsakinėja respondentai, A3 pasirinkę 3 ir / arba 4 atsakymo(-ų) variantą(-us). 

A4. Įvertinkite, kiek ţemiau pateikti teiginiai atitinka Jūsų planus (įvertinkite kiekvieną teiginį): 

Teiginys 
Pilnai 

atitinka 
Atitinka 

Iš dalies 

atitinka 

Nelabai 

atitinka 

Visai 

neatitinka 
Neţinau 

Jei tik bus galimybių, ketinu studijuoti uţsienyje 1 2 3 4 5 99 

Esu apsisprendęs studijuoti Lietuvoje 1 2 3 4 5 99 

Būtų puiku, jei galėčiau studijuoti ir Lietuvoje, ir 

uţsienyje 

1 2 3 4 5 99 

 

B klausimyno dalis. Jungtinės studijų programos. 

B1. Ar ţinote, kas yra jungtinės studijų programos (angl. „joint degree“ arba „double degree“): 

□ 1. Taip 

□ 2. Ne 

 

B2. Kaip Jūs manote, kuris iš ţemiau pateiktų teiginių geriausiai apibūdina jungtines studijų programas? (pasirinkite 

vieną, Jūsų nuomone, teisingiausią, variantą) 

□ 1. Ne maţiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų pasirašytas susitarimas, pagal kurį vienos aukštosios mokyklos studentai 

turi galimybę nuotoliniu būdu klausyti kitoje aukštojoje mokykloje dėstomo studijų dalyko 

□ 2. Ne maţiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų kartu parengta ir vykdoma studijų programa, kurios studentai dalį studijų 

studijuoja vienoje, kitą dalį studijų – kitoje aukštojoje mokykloje 

□ 3. Ne maţiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų susijungimas siekiant uţtikrinti tarptautinį studijų programų lygį 

□ 4. Ne maţiau kaip dviejų universitetų studijų programos, parengtos universitetų bendradarbiavimo principu, kurios 

leidţia studentams naudotis kitų universitetų duomenų bazėmis ir dėstytojų parengta medţiaga 
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*Jungtinė studijų programa – dviejų ar daugiau aukštųjų mokyklų kartu parengta ir vykdoma studijų programa, kurios 

studentai dalį studijų studijuoja vienoje, kitą dalį studijų – kitoje aukštojoje mokykloje, ir kurią baigus išduodami abiejų 

aukštųjų mokyklų diplomai.  

B3. Su kokiu uţsienio universitetu bendrai parengta jungtinė studijų programa* būtų patraukli? Pasirinkite 5 

svarbiausius kriterijus ir suranguokite juos nuo patraukliausio (ţymėkite „1, 2, …”) iki maţiausiai patrauklaus („5“). 

Apibūdinimas Patrauklumo įvertinimas  

Su kultūriškai artimu universitetu  

Su inovatyviu, diegiančiu naujoves universitetu  

Multikultūriniu universitetu  

Su puoselėjančiu senas tradicijas universitetu  

Su skatinančiu minties laisvę ir nuomonių įvairovę, liberaliu 

universitetu 

 

Su atviru idėjoms, jaunatvišku universitetu  

Su siūlančiu plačias papildomos veiklos galimybes universitetu  

Su šiuolaikiniu, moderniu universitetu  

Su turinčiu aukštą reitingą universitetu  

 

B4. Kaip, Jūsų nuomone, jungtinės studijų programos patrauklumą veiktų ţemiau išvardinti veiksniai: 

Veiksnys 

Labai 

padidintų 

patrauklumą 

Padidintų 

patrauklumą 

Neįta

kotų 

Sumaţintų 

patrauklu

mą 

Labai 

sumaţintų 

patrauklumą 

Neţinau 

Dalis studijų fiziškai vyktų uţsienio 

universitete 

1 2 3 4 5 99 

Atvyktų dėstytojai iš uţsienio universiteto 1 2 3 4 5 99 

Studijų programa būtų dėstoma uţsienio 

kalba 

1 2 3 4 5 99 

Būtų išduodami du diplomai (vienas – 

Lietuvos universiteto, kitas – uţsienio) 

1 2 3 4 5 99 

Būtų galimybė lankyti paskaitas kartu su 

uţsienio studentais (Lietuvoje arba 

uţsienyje) 

1 2 3 4 5 99 

Visos studijos vyktų kitame universitete 1 2 3 4 5 99 

Studentams, išvaţiuojantiems į kitą 

universitetą, būtų mokamos nemaţos 

stipendijos 

1 2 3 4 5 99 

Būtų išduodamas vienas diplomas, kurį 

išduotų du universitetai kartu 

1 2 3 4 5 99 

Visos studijos vyktų tik Lietuvoje 1 2 3 4 5 99 
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C klausimyno dalis. Studijų programos pasirinkimas 

C1. Įvertinkite svarbą veiksnių, sąlygojančių studijų programų pasirinkimą 

Apibūdinimas 
Labai 

svarbu 
Svarbu 

Vidutiniškai 

svarbu 

Nelabai 

svarbu 

Visai 

nesvarbu 
Neţinau 

Galimybės nesunkiai įsidarbinti pagal specialybę 1 2 3 4 5 99 

Specialybės prestiţas visuomenėje 1 2 3 4 5 99 

Galimybė tęsti mokslo veiklą 1 2 3 4 5 99 

„Pašaukimas“ 1 2 3 4 5 99 

Materialiniu atţvilgiu perspektyvu 1 2 3 4 5 99 

Lengva studijuoti 1 2 3 4 5 99 

 

C2. Įvertinkite ţemiau išvardintas studijų programas baigusių studentų galimybes įsidarbinti pagal specialybę 

Studijų programos 

Labai 

didelės 

galimybės 

Didelės 

galimybės 

Vidutiniško

s galimybės 

Maţos 

galimybės 

Labai 

maţos 

galimybės 

Neţina

u 

Finansai ir bankininkystė 1 2 3 4 5 99 

Apskaita ir auditas 1 2 3 4 5 99 

Makroekonominė analizė ir politika 1 2 3 4 5 99 

Tarptautiniai finansai 1 2 3 4 5 99 

Kokybės vadyba 1 2 3 4 5 99 

Strateginis valdymas 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinio verslo vadyba 1 2 3 4 5 99 

Plėtros ekonomika 1 2 3 4 5 99 

Rinkodara ir marketingas 1 2 3 4 5 99 

Personalo vadyba 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinė ekonomika 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinis marketingas ir prekyba 1 2 3 4 5 99 

Darnus vystymasis ir įmonių socialinė 

atsakomybė 

1 2 3 4 5 99 

 

C3. Įvertinkite ţemiau išvardintas studijų programas baigusių ir pagal specialybę įsidarbinusių studentų prestiţą 

visuomenėje 

Studijų programos 
Labai 

didelis 
Didelis 

Vidutinišk

as 
Maţas Labai maţas Neţinau 

Finansai ir bankininkystė 1 2 3 4 5 99 

Apskaita ir auditas 1 2 3 4 5 99 

Makroekonominė analizė ir politika 1 2 3 4 5 99 

Tarptautiniai finansai 1 2 3 4 5 99 

Kokybės vadyba 1 2 3 4 5 99 

Strateginis valdymas 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinio verslo vadyba 1 2 3 4 5 99 

Plėtros ekonomika 1 2 3 4 5 99 

Rinkodara ir marketingas 1 2 3 4 5 99 

Personalo vadyba 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinė ekonomika 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinis marketingas ir prekyba 1 2 3 4 5 99 

Darnus vystymasis ir įmonių socialinė 

atsakomybė 

1 2 3 4 5 99 
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C4. Įvertinkite ţemiau išvardintas studijų programas baigusių studentų galimybes tęsti mokslo veiklą 

Studijų programos 

Labai 

didelės 

galimybės 

Didelės 

galimyb

ės 

Vidutiniškos 

galimybės 

Maţos 

galimybės 

Labai maţos 

galimybės 
Neţinau 

Finansai ir bankininkystė 1 2 3 4 5 99 

Apskaita ir auditas 1 2 3 4 5 99 

Makroekonominė analizė ir politika 1 2 3 4 5 99 

Tarptautiniai finansai 1 2 3 4 5 99 

Kokybės vadyba 1 2 3 4 5 99 

Strateginis valdymas 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinio verslo vadyba 1 2 3 4 5 99 

Plėtros ekonomika 1 2 3 4 5 99 

Rinkodara ir marketingas 1 2 3 4 5 99 

Personalo vadyba 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinė ekonomika 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinis marketingas ir prekyba 1 2 3 4 5 99 

Darnus vystymasis ir įmonių 

socialinė atsakomybė 

1 2 3 4 5 99 

 

C5. Įvertinkite ţemiau išvardintų studijų programų atitikimą Jūsų „pašaukimui“ 

Studijų programos 
Labai 

atitinka 
Atitinka 

Vidutiniškai 

atitinka 

Nelabai 

atitinka 

Visai 

neatitinka 
Neţinau 

Finansai ir bankininkystė 1 2 3 4 5 99 

Apskaita ir auditas 1 2 3 4 5 99 

Makroekonominė analizė ir politika 1 2 3 4 5 99 

Tarptautiniai finansai 1 2 3 4 5 99 

Kokybės vadyba 1 2 3 4 5 99 

Strateginis valdymas 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinio verslo vadyba 1 2 3 4 5 99 

Plėtros ekonomika 1 2 3 4 5 99 

Rinkodara ir marketingas 1 2 3 4 5 99 

Personalo vadyba 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinė ekonomika 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinis marketingas ir prekyba 1 2 3 4 5 99 

Darnus vystymasis ir įmonių socialinė 

atsakomybė 

1 2 3 4 5 99 

 

C6. Įvertinkite ţemiau išvardintas studijų programas baigusių studentų materialines perspektyvas 

Studijų programos 
Labai 

didelės 
Didelės Vidutiniškos Menkos 

Labai 

menkos 
Neţinau 

Finansai ir bankininkystė 1 2 3 4 5 99 

Apskaita ir auditas 1 2 3 4 5 99 

Makroekonominė analizė ir politika 1 2 3 4 5 99 

Tarptautiniai finansai 1 2 3 4 5 99 

Kokybės vadyba 1 2 3 4 5 99 

Strateginis valdymas 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinio verslo vadyba 1 2 3 4 5 99 

Plėtros ekonomika 1 2 3 4 5 99 

Rinkodara ir marketingas 1 2 3 4 5 99 

Personalo vadyba 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinė ekonomika 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinis marketingas ir prekyba 1 2 3 4 5 99 

Darnus vystymasis ir įmonių socialinė 

atsakomybė 

1 2 3 4 5 99 
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C7. Įvertinkite ar sunku studijuoti ţemiau išvardintose studijų programose 

Studijų programos 
Labai 

lengva 
Lengva Vidutiniškai Sunku 

Labai 

sunku 
Neţinau 

Finansai ir bankininkystė 1 2 3 4 5 99 

Apskaita ir auditas 1 2 3 4 5 99 

Makroekonominė analizė ir politika 1 2 3 4 5 99 

Tarptautiniai finansai 1 2 3 4 5 99 

Kokybės vadyba 1 2 3 4 5 99 

Strateginis valdymas 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinio verslo vadyba 1 2 3 4 5 99 

Plėtros ekonomika 1 2 3 4 5 99 

Rinkodara ir marketingas 1 2 3 4 5 99 

Personalo vadyba 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinė ekonomika 1 2 3 4 5 99 

Tarptautinis marketingas ir prekyba 1 2 3 4 5 99 

Darnus vystymasis ir įmonių socialinė 

atsakomybė 

1 2 3 4 5 99 

 

Q klausimyno dalis. Anketiniai duomenys (pildo 

anketuotojas) 

 

Q1. Respondento lytis: 

□ 1. Vyras □ 2. Moteris 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Q2. Anketa uţpildyta: 

□ 1. Alytaus apskrityje 

□ 2. Kauno apskrityje 

□ 3. Klaipėdos apskrityje 

□ 4. Marijampolės apskrityje 

□ 5. Panevėţio apskrityje 

□ 6. Šiaulių 

apskrityje 

□ 7. Tauragės 

apskrityje 

□ 8. Telšių 

apskrityje 

□ 9. Utenos 

apskrityje 

□ 10. Vilniaus 

apskrityje 
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STUDENTŲ APKLAUSOS ANKETA 

Jungtinės studijų programos paklausos įvertinimas 

 

Vytauto Didţiojo universitetas ketina kurti jungtines magistrantūros studijų programas su uţsienio 

universitetais. Siekdamas įvertinti jungtinių ekonomikos, vadybos, finansų magistrantūros studijų krypčių 

patrauklumą bei paklausą kviečia Jus dalyvauti apklausoje. Atsakydami į klausimus uţtruksite ne daugiau 7 

minučių. Garantuojame Jūsų pateiktų duomenų konfidencialumą – apklausos metu gauti duomenys bus naudojami 

tik apibendrintai. Nuoširdţiai dėkojame uţ Jūsų laiką. 

 

A1. Kokioje aukštojoje mokykloje studijuojate bakalauro studijas? 

□ 1. Kauno technologijos universitete 

□ 2. Aleksandro Stulginskio universitete 

□ 3. Vytauto Didţiojo universitete 

□ 4. Klaipėdos universitete 

□ 5. Šiaulių universitete 

□ 6. Mykolo Riomerio universitete 

□ 7. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinianme 

fakultete 

□ 8. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete 

 

A2. Baigęs (-usi) bakalauro studijas, norėtumėte / ketinate: 

□ 1. Studijuoti magistrantūroje  

□ 2. Studijuoti magistrantūroje po metų ar dviejų 

pertraukos  

□ 3. Neketinu daugiau studijuoti  

□ 4. Negaliu atsakyti, neţinau, kita  

 

Į visus tolesnius klausimus atsakinėja respondentai, A2 pasirinkę 1, 2, 4 

A3. Kokių studijų krypčių magistrantūros pragramas ketinate rinktis (paţymėkite tris atsakymų 

variantus): 

□ 1. 

Ekonomikos 

□ 2. Verslo 

□ 3. 

Vadybos 

□ 4. 

Finansų 

□ 5. Apskaitos 

□ 6. 

Rinkodaros 

□ 7. Ţmonių išteklių 

vadyba 

□ 8. Viešasis 

administravimas 

□ 9. Turizmas ir poilsis 

□ 10. Verslas ir vadyba 

 

A4. Ar ketinate rinktis magistrantūros studijas tame pačiame universitete, kuriame dabar studijuojate? 

□ 1. Taip, norėčiau □ 2. Ne □ 3. Nebūtinai □ 4. Neţinau 

 

A5. Įvertinkite svarbą veiksnių, lemiančių magistrantūros studijų Jūsų pasirinkimą 

Apibūdinimas 

Labai 

svarb

u 

Svarb

u 

Vidutiniš

kai svarbu 

Nelab

ai 

svarb

u 

Visai 

nesvar

bu 

Neţinau 

Aukštosios mokyklos prestiţas, reitingas 1 2 3 4 5 99 

Gera infrastruktūra (patalpos, biblioteka ir pan.) 1 2 3 4 5 99 

Arti gyvenamosios vietos 1 2 3 4 5 99 

Aukštosios mokyklos absolventų įsidarbinimo 

rodikliai 

1 2 3 4 5 
99 

Aktyvi aukštosios mokyklos tarptautinė veikla 1 2 3 4 5 99 

Aukštos kvalifikacijos dėstytojai 1 2 3 4 5 99 

Palankūs studentų atsiliepimai apie studijas 1 2 3 4 5 99 

Studijų programos prestiţas 1 2 3 4 5 99 

Aktyvus aukštosios mokyklos visuomeninė 

veikla 

1 2 3 4 5 
99 

Dėstytojų rekomendacijos 1 2 3 4 5 99 

Studijų programos turinys 1 2 3 4 5 99 

Studijų programos kaina 1 2 3 4 5 99 
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A6. Jeigu jums būtų pasiūlyta galimybė derinti studijas Lietuvos universitete su studijomis uţsienio 

universitete, Jūs: 

□ 1. Besąlygiškai rinktumėtės tokią galimybę 

□ 2. Svarstyčiau tokią galimybę 

□ 3. Norėčiau studijuoti tik Lietuvos universitete 

□ 4. Norėčiau studijuoti tik uţsienio universitete 

□ 99. Neţinau, negaliu atsakyti 

 

A7. Kada pradėjote galvoti apie studijų galimybę uţsienyje? 

□ 1. Dar besimokydamas(-a) mokykloje 

□ 2. Įstojęs į universitetą 

□ 3. Dar negalvojau 

□ 99. Neţinau, negaliu atsakyti 

 

A8. Įvertinkite, ar pritariate ţemiau pateiktiems teiginiams. Rinkčiausi studijas uţsienyje, nes manau kad 

jos: 

Teiginys 
Visiškai 

sutinku 

Sutink

u 

Nei 

sutinku, nei 

nesutinku 

Nesu

tinku 

Visiškai 

nesutinku 

Neţin

au 

...suteikia galimybę įgyti aukštesnės kokybės 

išsilavinimą negu Lietuvoje 
1 2 3 4 5 99 

...siūlo programas, kurių nesiūlo Lietuvos 

universitetai 
1 2 3 4 5 99 

...yra geriau organizuotos negu Lietuvoje 1 2 3 4 5 99 

...suteikia galimybę susipaţinti su kitos 

šalies kultūra 
1 2 3 4 5 99 

...suteikia galimybę susipaţinti su studentais 

iš kitų šalių 
1 2 3 4 5 99 

...padėtų tobulinti mano uţsienio kalbos 

ţinias 
1 2 3 4 5 99 

...yra patrauklesnės dėl galimybės tobulėti 

man, kaip asmenybei 
1 2 3 4 5 99 

...uţtikrina skaidresnę vertinimo sistemą, 

negu Lietuvoje 
1 2 3 4 5 99 

...pabaigus studijas uţsienyje mano 

įsidarbinimo galimybės Lietuvoje būtų 

didesnės 

1 2 3 4 5 99 

...pabaigus studijas uţsienyje mano 

įsidarbinimo galimybės uţsienyje būtų 

didesnės 

1 2 3 4 5 99 
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A9. Kaip į studijas uţsienyje, jeigu atsirastų tokia galimybė, reaguotų Jūsų tėvai? 

□ 1. Jie pritartų mano norui studijuoti uţsienyje 

□ 2. Jie ragintų gerai apsvarstyti tokį sprendimą 

□ 3. Jie nepritartų tokiam mano sprendimui 

□ 99. Neţinau, negaliu atsakyti 

 

A10. Kas turėtų finansuoti jūsų studijas uţsienio universitete? 

□ 1. Universitetas, kuriame dabar studijuoju 

□ 2. Dalį išlaidų, susijusių su studijomis uţsienyje 

finansuotų mano šeima, dalį Lietuvos 

universitetas 

□ 3. Studijų uţsienyje išlaidoms padengti 

kreipčiausi paskolos į banką 

□ 4. Finansuočiau studijas iš šeimos santaupų 

□ 5. Dirbčiau uţsienyje ir pats(-i) finansuočiau 

savo      studijas 

□ 6. Kita________________________ 

□ 99. Neţinau, negaliu atsakyti 

 

A11. Kiek laiko norėtume praleisti studijuodami uţseinio uniersitete? 

□ 1. Vieną 

semestrą 

□ 2. Du – tris 

semestrus 

□ 3. Visą studijų 

laikotarpį 

□ 99. Neţinau, negaliu atsakyti 

 

A12. Jeigu būtų pasiūlyta galimybė pagrindinius studijuojamos programos dalykus studijuoti Lietuvos 

universitete, o baigiamąjį magistro darbą rašyti uţsienio universitete, ar rinktumetės tokią galimybę?  

□ 1. Taip □ 2. Ne □ 3. Negaliu pasakyti 

 

A13. Ar studijavote uţsienyje pagal Erasmus arba kitas mainų programas? 

□ 1. Taip □ 2. Ne □ 3. Ne, bet ketinu tai daryti 

 

Į A14 atsakinėja respondentai, A13 pasirinkę 1 

A14. Kaip vertinate studijas uţsienyje pagal Erasmus arba kitas mainų programas? 

□ 1. Studijos buvo labai naudingos ir turiningos 

□ 2. Nepastebėjau didelio skirtumo tarp 

studijų Lietuvos universitete ir studijų 

uţsienio universitete 

□ 3. Studijos uţsienio universitete nepateisino mano 

lūkesčių 

 

□ 99. Neţinau, negaliu atsakyti 

 

A15. Ar ţinote, kas yra jungtinės studijų programos (angl. „joint degree“ arba „double degree“): 

□ 1. Taip □ 2. Ne  

 

A16. Kaip Jūs manote, kuris iš ţemiau pateiktų teiginių geriausiai apibūdina jungtines studijų programas? 

(pasirinkite vieną, Jūsų nuomone, teisingiausią, variantą) 

□ 1. Ne maţiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų pasirašytas susitarimas, pagal kurį vienos aukštosios 

mokyklos studentai turi galimybę nuotoliniu būdu klausyti kitoje aukštojoje mokykloje dėstomo studijų 

dalyko 

□ 2. Ne maţiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų kartu parengta ir vykdoma studijų programa, kurios studentai 

dalį studijų studijuoja vienoje, kitą dalį studijų – kitoje aukštojoje mokykloje 

□ 3. Ne maţiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų susijungimas siekiant uţtikrinti tarptautinį studijų programų lygį 

□ 4. Ne maţiau kaip dviejų universitetų studijų programos, parengtos universitetų bendradarbiavimo 

principu, kurios leidţia studentams naudotis kitų universitetų duomenų bazėmis ir dėstytojų parengta 

medţiaga                                        99. Neţinau, negaliu atsakyti 

 

A17. Ar savarankiškai ieškojote galimybių studijuoti uţsienio universitete? 

□ 1. Taip □ 2. Ne □ 3. Ne, bet ketinu tai daryti 

 

A18. Jeigu universitetas nesiūlytų jums studijų uţsienyje, ar savarankiškai ieškotumėte galimybių 

studijuoti uţsienyje? 

□ 1. Taip □ 2. Ne □ 99. Neţinau, negaliu atsakyti 

 

A19. Kur norėtumėte studijuoti (pasirinite ne daugiau 3 variantų)? 

□ 1. Vakarų Europoje 

□ 2. Centrinėje Europoje 

□ 3. Rytų Europoje 

□ 4. Pietų Europoje 

□ 5. Artimuosiuose rytuose 

□ 6. Azijoje 

□ 7. Šiaurės Amerikoje 

□ 8. Australijoje 

□ 99. Neţinau, negaliu atsakyti 

 

 

A20. Kaip vertinate savo uţsienio kalbos ţinias? 
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□ 1. Puikiai 

□ 2. Gerai 

□ 3. Vidutiniškai 

□ 4. Prastai 

□ 5. Blogai 

□ 99. Neţinau, negaliu atsakyti 

 

A21. Kokie informacijos šaltiniai ir jos gavimo būdai Jums būtų patrauklūs renkant informaciją apie 

magistrantūros studijų programas 

Informacijos šaltinis / 

informavimo būdas 

Labai 

patrauklus 
Patrauklus 

Vidutiniškai 

patrauklus 

Nelabai 

patrauklus 

Visai 

nepatrauklus 
Neţinau 

Uţsienio universiteto interneto 

svetainės 1 2 3 4 5 99 

Universiteto, kuriame 

studijuoju, interneto svetainės 1 2 3 4 5 99 

Viešas galimybių studijuoti 

uţsienyje pristatymas, kurį 

padarytų universiteto, kuriame 

studijuoju, dėstytojai 

1 2 3 4 5 99 

Viešas galimybių studijuoti 

uţsienyje pristatymas, kurį 

padarytų uţsienio universiteto 

dėstytojai 

1 2 3 4 5 99 

Bukletai, lankstinukai,  

plakatai, kita spausdinta 

medţiaga 

1 2 3 4 5 99 

Parodos, studijų mugės, kuriose 

būtų galima susipaţinti su kelių 

uţseinio universiteto 

pasiūlymais 

1 2 3 4 5 99 

Viešosios informavimo 

priemonės 1 2 3 4 5 99 

Socialiniai tinklai 

1 2 3 4 5 99 

El. laiškai į unversiteto el. pašto 

dėţutę 1 2 3 4 5 99 

 
 


